
ВОТИВНА ПЛОЧА ПОСВЕТЕНА НА АСКЛЕПИЈ ОД 
HERACLEA LYNCESTIS

Вотивната гшоча е од бел мермер, прилично патиниран, 
со димензија: 19 х  16 х 4 cm. Во плитко вдлабена правоаголна 
рамка со димензии 14 х 9,5 сгп релјефно ce претставени две човечки
ува и борова шишарка помеѓу иив. На долниот дел од плочата, 
под рамката, има грчки матпис во неполни три редови.
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Натписот гласи:

[Ε]ύχήν Άσσκλη[πι]ώ[ι]
Άσσκληπι
άδ[η]ς

„Завет на Асклепија 
од Асклепи 
јадес“

Висината на буквите варира од 1,2 ! ,6 cm. Иатписот во
првиот и вториот ред е малку оштетен, додека во третиот ред
оштетувањето е поголсмо.

Дедикант на споменикот е 5Λ[σ]σκληπιάδης којшто имаше 
оштетеи слух и ja посвети оваа плоча на богот Ασκληπιός во 
зпак на благодарност за своето оздравување.

На грчките натписи најдени во нашата земја, колку што ни 
е извесно, освен на нашата споменик, Асклепиј ce спомеиува ушге 
на два споменици најдени во нелосредна близина на античкпот 
град Heraclea Lyncestis и тоа:

1 На натпиеот од Тројкрсти кај Прилеп каде што богот ce 
нарекува ίητήρ и за него ce вели дека е „заштигник на куќата 
од болест“ (τωδε οϊκω νούσων άλεξητήρ)1 2.

2/ Постамент со посветек шптшс и статуа на Акслепиј од 
античката населба Styberra3 4 5.

Ескулап (Aesculapius) како римски бог почесто ce среќава на 
латинските напиеи во нашата зомја κ тоа во разни краишта (Далм- 
ација, Србија)1. Ha тнс натписи тој ^чдчшати има епитет Augusts 
(CL 3,1768/, но никсмаш ne e озназена како причмна за дедикација. 
Интереско е дека еден дедикант е лекар /C L  3,3824/*. Угтдливо 
е дека малку натинси ce од соседна Грдпја, неколку ce од Ашна и 
Пелопенез; од рнмскиот период, повеќето ce од северните провинции, 
a далеку поголем број од островите, Мала Азија и понатаму на

1 Вотивната плоча е откриена во 1967 година во секундарна унотреба 
па секторот северно од ееверниот анекс 1 на Големата бдзилика.

2 Растислав Мариќ, „Антички кулзови y нашој земљи“, Београд 1933 
г. стр. 4L

3 Душаика Вучковиќ-Тодоровиќ, „Styberra, аитичное посслеиис в селе 
Чепигово в окр. ГТрилспа". Archaeologia Ju^oslavica ÏV, 1963 г. стр. 79/Т.ХУШ, 
30; Τ.ΧΧΙΙΙ, 41/.

4 Мариќ, нав. дело. стр. 4L
5 Нав. дело стр. 41; спомееици на Ескулаповиот култ ce најдени на 

Градиште кај Љубљана CIL 3,3834; Земун; CIL 3,15037 Narona CIL 3,1767,1768; 
Пеќ, Споменик 71,1931,112 бр. 274; Призрен, Споменик 71,1931,133 бр. 322; 
Птуј, 17, 1914; Равна, Сиоменик 75,1933,42 бг. 142; Солан CiL 3 1934.
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исток, како и од Египет. Тоа зборуса за големото влијание на 
Ориенталниот култ6.

Култот на Лсклепиј к ј шго понехогаш е преставуван во 
вид на змија, но најчесто во хлд ла човек во полна зрелост со старе- 
чки црти, беше истозремено и релагија и еден однос спрема бол-

ните. Асклепионите илихрамовите на Алекепиј секогаш беа подигани 
на здрави и живописни места, насреде зелена гора и секогаш до 
извори за коишто ce веруваше дека водата им е света и лековита. 
Освен прочуениот асклепиеј во Епидава (Арголида и други) овие

6 О. Weinreich, Mittheilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts, 
Athenische Abth., Band XXXVII, 19Î2, стр. 25; Reinach Salomon, Repertoire 
de Reliefs Grecs et Romains, tome deuxième, Afrique-Iles Britanniques, Paris, 
329 бр. 2 (релјеф co претстава на два ува од Епидаур сега ce наоѓа во Атииа „Ех 
voto“ na еден оздравен глув со латински натпис во стихови); Biebera М. Attische 
Reliefs in Cassel Mitteilungen des kaiserlichen deutschen Archäologischen Insti
tuts, Bd. XXXV Athen 1910; Harri son Ellen, „Prolegomena to the Study of 
Greek Religion“, Cambridge, 1908, crp. 344,



254 Т. Јаиакиевски

благопрмјатни услови ги иоседуваше и Асклепиејот во Глава Панега 
до с. Голема Бресеница-Тетовенска околија во Бугарија7.

Култот на водата, a посебно изворската, ce запази и до ден 
денес во полна свежина. На многу извори и кладенци народот им 
припушува лековита моќ и ги почитува дарувајќи ги со разни дарови. 
Таквите извори народот различно ги нарекува: жива вода, света 
вода, лековита вода, свето кладенче и др8.

Вотивната плоча посветена на Асклепиј, иако засега е единствен 
споменик, посветен на овој бог, откриен во Хераклеја индицира 
постоење на негово светилиште во Хераклеја. Имено на сса 500 
метра јужно од откриениот и презентиран комплекс на Хераклеја 
постои извор чијашто вода народот ja поштува како света и леко- 
вита. ГТред неколку години на ова место е изградена црквата „Св. 
Тројца” врз темелите на античка градба. Одговор на праша- 
њето дали ce работи за асклепиеј ќе дадат евентуалиите архео  
лошки исгштивања9.
Битола. T. Јапакиевски.

R É S  U М  É

T. Jcmakievski; PLAQUE VOTIVE DE HÉRACLÉE LYNCESTIS DÉDIÉE
A ASCLÉPIOS

La plaque votive porte la représentation en relief de deux oreilles humaines 
et d’une cône de pin entre elles. Sur la partie inférieure de la plaque se trouve l’in- 
scripiion grecque suivante :
[Ε]ύχήν Άσσκλη[πί]ω ’Ασσκληττ!.άδ[η]ς „Voeu d’Asclépiade à Asclépios'-4.

Le dédicateur du monument est Asclépiade dont Fouie était abîmée. Il avait 
dédié la plaque au dieu Asclépios en témoignage de reconnaissance de sa guérison.

Quoique cette plaque votive reste pour le moment l’unique monument décou
vert à Héraclée et dédié à ce dieu, elle peut être l’indice de l’existence d’un asclépieion; 
il faut noter qu’il existe une source se trouvant à 505 mètres environ vers le sud du 
complexe découvert à Héraclée et dont les eaux sont estimées par le peuple comme 
sacrées et curatives.

Il y a quelques années, à cette localité fut bâtie l’église de la Sainte Trinité 
sur les fondements d’un ancien édifice. Les éventuelles recherches archéologiques 
pourraient répondre à la question s’il s’agit vraiment d’un asclépieion.

7 B. Добруски „Тракииско светилшце на Асклепил до Глава Панега“ , Архе- 
ологически известил на Народнил музеј в Софил киига!, Софин 1903 стр. 9-11; 
Свештениците кои служеле во овие светилишта чувале „монопол” над оваа 
наука и ja пренесувале од татко на син. Во светилишта иа Асклепеј ce вршеле 
посебни ритуали. По многуте подготовки на исчистување, постење и бањи ce 
дозволувало да ноќта ce проведе во храмот на Асклепиј тоа ce викало (έγκοίμησις 
incubatio) каде што преспиваа било на кожи од животни што му биле жртву- 
вашгна Асклепиј било на кревет кој бил сместен покрај статуата на богот. През 
ноќта Асклепи ce покажување во сонот на болните и им даваше совети a наутро 
свештениците ги прибирале нивните исповеди и им ги објаснувале пораките на 
богот. Болните им ce заблагодарувале на Асклепиј фрлајќи злато во светата 
фонтана и поставувајќи почесни натписи во храмот. Лековите препишани од 
Асклепиј главно биле од успокоителен карактер, како што ги зиаеше просто- 
народната медицина, но покрај тие беа пракгикувани и радикални средства, 
како: пуштање крв и сл.

8 Opus cit. стр. 3
9 Но позршината ce видливин остатоци од темели од аитнчка градба 

и нсколку мермерни блокови.


