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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA ET-TELL / BETSAIDA
- Rezumat Articolul oferă o prezentare generală a sitului arheologic de la Et-Tell/Betsaida
şi a principalelor descoperiri realizate în cadrul său.
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THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS FROM ET-TELL / BETSAIDA
- Abstract The article offers a general presentation of the archaeological site from EtTell/Betsaida and of the main discoveries done within it.
Keywords: Betsaida, Et-Tell, Judaic studies, Biblical studies, archaeology,
antiquity.

∗∗∗
Betsaida („casa pescarilor/vânătorilor”) este un sit important din Biblie,
localizat în apropierea malului nordic al Mării Galileii (lacul Kinneret). Betsaida
este locul de origine al primilor apostoli creştini: Andrei, Petru şi Filip. În omilia sa
bazată pe Evanghelia după Ioan, Sfântul Ioan Gură de Aur pomeneşte o tradiţie în
care Betsaida este locul de baştină şi pentru Zebedeu şi fii săi, Iacov şi Ioan (MPG
59.30-31). Sub straturile romano-elenistice ale sitului se află un oraş impresionant,
de epocă a fierului II, iar mulţi arheologi cred că acesta este capitala regatului
Gheşur; prinţesa din Gheşur, Maacha, avea să devină soţia regelui David şi mama
lui Absalom. Există, de asemenea, şi o altă variantă care circulă în cercurile de
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arheologi, conform căreia Betsaida ar fi oraşul antic Ţer, cetate la malul Mării
Galileii, alocat tribului lui Neftali (Iosua 19:35).
Locaţia exactă a Betsaidei a fost pierdută în istorie pentru aproximativ
şaptesprezece secole, încă de la ultimul abandon al satului, ce a survenit în urma
unei serii de cutremure devastatoare, la începutul erei noastre. Hărţile medievale de
pelerinaj plasau Betsaida în câteva locuri diferite în jurul Mării Galileii, dar
primele teorii din arheologie apar în secolul al XIX-lea. În 1838, arheologul
american Edward Robinson identifică situl, et-Tell aflat la est de râul Iordan, ca
fiind Betsaida, dar arheologul german Gottlieb Schumacher va combate această
teorie, argumentând că et-Tell este prea departe de Marea Galileii şi deci nu ar
corespunde descrierilor anterioare. Istoricul roman Flavius Iosephus situase
Betsaida pe malul estic al Iordanului, nu departe de gura de vărsare în mare, ceea
ce i-a determinat pe unii arheologi să caute acest oraş cât mai aproape de mal. Cu
toate acestea, studii geologice sugerează că activitatea seismică intensă de-a lungul
secolelor a creat o câmpie sedimentară ce a împins în timp marea mai departe de
Betsaida. Identificarea Betsaidei ca et-Tell este acum acceptată de către marea
majoritate a cercetătorilor.
Săpături sistematice au început la et-Tell în 1987, sub conducerea
arheologului israelian Rami Arav, iar subsemnatul îndeplineşte funcţia de
co-director şi supraveghetor de suprafaţă din 1997. Până în prezent, au fost
descoperite şase niveluri de locuire şi numeroase sub-straturi, dintre care cel mai
timpuriu este datat în epoca târzie a fierului I/începutul epocii fierului II. Nivelul 5
de locuire (secolul al X-lea î.Hr.) este asociat cu ziduri masive, măsurând între 8-12
metri în grosime, şi o intrare monumentală, cu patru compartimente, intrare ce
cândva a fost flancată de două turnuri. În 1997, echipa coordonată de mine a
descoperit un loc de cult în trepte, al cărui bazin a fost găsit in situ, la intrarea în
oraş. Acest exemplu clasic de bamah ha-sha’ar („loc înalt”) din rocă de bazalt
includea de asemenea şi o stelă închinată zeului mesopotamian al Lunii. În partea
stângă a intrării în oraş se poate vedea o structură ce aduce cu o etajeră, prea înaltă
ca să fie o bancă, dar, în acelaşi timp, lipsită de trepte; ea este considerată de
arheologi ca fiind un loc ritualic aniconic şi ne duce cu gândul la indicaţiile din
Biblie legate de ridicarea unui altar închinat lui YHWH, Dumnezeul lui Israel
(Exodul 20:25-26).
Cele patru compartimente ale intrării, fiecare măsurând 10m x 3m, sunt de o
parte şi de alta a unei curţi interioare imense, ce măsoară aproximativ 190m2 .
Descoperirile materiale indică faptul că porţile oraşului au fost distruse într-o mare
conflagraţie în anul 732 î.Hr., în timpul campaniei regelui asirian Tiglath-Pileser al
III-lea. Într-unul dintre aceste patru compartimente au fost găsite tone de orz
carbonizat care poate fi pus în legătură cu distrugerea oraşului; ruinele fumegânde
au generat o căldură atât de intensă încât au contopit fierul şi cărămida arsă.
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În cadrul excavărilor recente, au fost descoperite câteva camere de
depozitare, în apropierea intrării în oraş (zona arheologică A) precum şi un palat în
stilul arhitectural aramean bīt-hilāni. Palatul măsoară 28m x 15m şi are poarta la
mijlocul peretelui lung. Intrarea dă într-un vestibul lung, care duce la camera
principală (aproximativ 20m x 4.5m), probabil camera tronului. Această cameră a
tronului avea opt cămăruţe adiacente, iar într-una dintre ele au fost descoperite zeci
de recipiente intacte. Printre alte artefacte descoperite în cadrul acestui complex se
numără toarta unui vas cu inscripţia MKY şi o figurină din faianţă ce-l reprezintă
pe Pataekos, zeu pitic egiptean, asociat fertilităţii/rodniciei, deşi distinct faţă de
zeiţa Bes. Palatul nu a suferit acelaşi nivel de distrugere din partea asirienilor
precum structura porţii oraşului şi a fost modificat şi reutilizat în diferite alte faze
de ocupare ulterioară.
Deşi există dovezi minore de renovări arhitecturale în timpul epocilor
neo-babiloniene şi persane, situl nu a fost repopulat în mod semnificativ până în
secolul al III-lea î.Hr. odată cu instalarea controlului ptolemaic asupra regiunii. Cu
această ocazie, vor fi construite mai multe case având o curte largă înconjurată de o
serie de cămăruţe, printre care o bucătărie, triclinium şi mici depozite. Deasupra
acestor camere, este probabil ca se găsea un al doilea etaj locuibil, ce putea fi
accesat cu ajutorul unei scări. Noaptea, vitele erau aduse în curte până dimineaţa,
când zona era golită, măturată şi pregătită pentru nevoile zilnice ale gospodăriei.
Cea mai impresionantă dintre aceste rezidenţe (aproximativ 280 m2) este numită
„casa viticultorului”, datorită descoperirii unei pivniţe sigilate conţinând patru
amfore mari în care vinul era înmagazinat. O structură încă şi mai amplă din
cartierul rezidenţial este „casa pescarului” (măsurând aproximativ 450 m2 în aria
arheologică B), numită astfel pe baza abundenţei ustensilelor de pescuit descoperite
acolo. Alte descoperiri, precum vase rafinate de ceramică, indică faptul că pescarii
care l-au urmat pe Iisus au folosit această structură ca loc comun de muncă şi este
probabil ca ei să nu fi fost într-atât de săraci precum a fost adesea presupus. Într-o a
treia astfel de construcţie descoperită recent peste drum de „casa viticultorului”, au
fost găsite mici vase de argilă, cunoscute sub numele de unguentaria, şi
instrumente chirurgicale, ceea ce i-a facut pe arheologi să numească aceasta casă
„Clinica”.
Resturile materiale din întregul sit sunt dovezi ale faptului că Betsaida
elenistică a rămas în orbita culturală feniciană până pe la sfârşitul mileniului, când
o populaţie iudaică este atestată prin lipsa oaselor de porc şi apariţia vaselor din
calcar, comune Palestinei de secol I şi mai ales Ierusalimului. Conform Mişnei,
aceste vase cioplite în calcar şi lucrate în strung, căni şi castroane, erau folosite
pentru menţinerea purităţii ritualice (Mishnah Kelim 10.1). De asemenea, la nivelul
arheologic al secolului I, au fost găsite un număr important de monede
haşmoneene, precum şi un anume tip de ceramică produsă local în Kefar Hannania,
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sat în apropierea Betsaidei. Toate aceste descoperiri sunt indicatori solizi ai unei
prezenţe iudaice în cadrul acestui sit, deşi trebuie menţionat că nu au fost încă
găsite nici băi rituale (miqvot) nici ruine ale vreunei sinagogi.
Conform lui Iosephus, tetrarhul Filip Irod a ridicat Betsaida la rangul de polis
şi a redenumit-o Iulias, în cinstea Liviei Iulia, soţia zeificate a lui Cezar Augustus
(Războiul evreilor 2.168; Antichităţi Iudaice 18, 2.1), în ciuda prezenţei iudaice
semnificative. Ruinele unei construcţii descoperite deasupra compartimentului al
treilea al porţii de epocă a fierului au fost identificate de către arheologi ca
aparţinând unui templu al cultului imperial şi este probabil ca acesta să fi fost
dedicat ei. Identificarea templului a fost realizată pe baza arhitecturii şi a
artefactelor găsite, obiecte precum monede, lopăţică pentru tămâie şi o figurină cu
elemente romane, pe care arheologii au identificat-o ca reprezentând-o pe Livia
Iulia. Alte artefacte mai timpurii, probabil de natură cultică şi în stil fenician, au
fost de asemenea descoperite în apropiere, sugerând posibilitatea ca acest templu să
fi fost transformat dintr-un sanctuar mai vechi fenician.
Flavius Iosephus menţionează Betsaida şi în cadrul unui alt episod din
autobiografia sa. Căpetenie a forţelor iudaice din Galileea, Iosephus participă într-o
bătălie importantă împotriva lui Sulla, comandantul lui Agrippa al II-lea, pe câmpia
de lângă Betsaida-Iulias, în jurul anului 66 d. Hr. Înfrânt pe câmpul de luptă,
Iosephus dă vina pe nişte daimonos când îşi răneşte braţul în urma căzăturii de pe
cal (Autobiografia, 72).
Betsaida este unul dintre cele mai importante trei oraşe menţionate în Noul
Testament, după Ierusalim si Capernaum. Pe lângă faptul că este locul de baştină al
primilor apostoli chemaţi, Andrei, Petru şi Filip, Betsaida era şi locul principal de
acţiune al lui Iisus din Nazaret. Conform Evangheliilor, Iisus a mers pe apă în
apropierea Betsaidei (Marcu 6:45), a vindecat un orb (Marcu 8:22) şi câţiva alţi
bolnavi şi, tot în această regiune, a hrănit cinci mii de oameni cu cinci pâini şi doi
peşti (Luca 9:10-16).
Conform sursei Q, locuitorii oraşelor Betsaida, Horazin si Capernaum nu se
pocăiesc, în ciuda multitudinii minunilor la care au fost martori, aducând un
blestem asupra lor (Matei 11:21; Luca 10:13).
Surse rabinice menţionează Betsaida de câteva ori, adesea în contextul
pildelor halahice care decurg din locuirea în comunităţi mixte. Alte referiri indică
faptul că Betsaida ar fi fost un centru important în industria tăbăcitului Tosefta
(Ohilot 18.2), teorie sprijinită de descoperirea unei raclete sub forma de semilună şi
a altor ustensile de acest tip într-o structură rotundă din piatră, în aria A, în 1993.
În baza descoperirilor materiale, putem spune că sfârşitul Betsaidei ca
aşezare viabilă a avut loc subit, chiar dacă în două etape. Primul abandon s-a
petrecut cel mai probabil la începutul secolului al II-lea d. Hr. în urma unui
cutremur devastator. Un al doilea cutremur, ce a avut loc un secol mai târziu, a
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pecetluit soarta acestui oraş şi a modificat geografia locală într-atât încât Eusebiu,
rezident al Cezareei Maritime şi explorator al regiunii, nu poate să identifice
Betsaida în lucrarea sa de secol al IV-lea, intitulată „Omasticon”.
Echipa de arheologi ce continuă săpăturile la Betsaida crede că unele dintre
pietrele cioplite care cândva erau parte din templul oraşului au fost mutate la
Horazin pentru a fi reutilizată la sinagoga de acolo, de epocă bizantină timpurie.
Această teorie este bazată pe faptul că acele pietre au aceleaşi măsurători şi motive
arhitecturale precum cele de la Betsaida, printre care poate cel mai important ar fi
reprezentarea peştelui. Motivul peştelui este relevant, întrucât Horazin este
localizat mult mai departe de malul lacului şi nu este asociat în nici un fel cu
industria pescuitului.
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Fig. 1. Planul porţii de la Bethsaida.

Fig.2. Poarta cu patru încâperi, datând din Epoca Fierului, ş
i drumul pavat care asigura accesul în oraş. Fotografie de Nicolae Roddy.
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Fig.3. Fotografie făcută de Nicolae Roddy, în 1997,
în ziua descoperirii stelei dedicată Zeului – Lună din Mesopotamia.

Fig.4. Bazinul în trepte, localizat în partea dreaptă a porţii,
în spatele căruia era plasată stela. Fotografie de Nicolae Roddy.

239

240

DANUBIUS XXXIII

Fig.5. Fotografie a „locului înalt”, cu o replică a stelei plasată în spatele bazinului,
chiar în locul unde se găsea stela originală. Fotografie de Nicolae Roddy.

