până în timpul Marii Revolte Evreiești (66 e.n.),
când Josephus Flavius a ajutat la fortificarea lui.
Acest lucru este demonstrat de structura peticită
a zidului orașului (1), construită cu ajutorul
clădirilor existente și a unor încăperi sigilate
special în acest scop. Zidul are o lungime de
aproximativ 350 de metri și a închis Gamla doar
la est.

GAMLA
Istoria Gamlei - Ramat ha-GOLAN
- înainte cu 21 de secole
Gamla, a fost un vechi oraș evreiesc de pe
Înălțimile Golan. Se crede că a fost fondat ca un
fort seleucid în timpul Războaielor Siriene, care
a fost transformat în oraș sub stăpânirea
Hasmoneilor în anul 81 î.e.n.

Celelalte laturi ale orașului sunt protejate în
mod natural. Turnul de veghe rotund din vârful
muntelui este construit pe cretă moale, fără
fundații solide. Este rezonabil să presupunem că
acest fapt le-a permis celor trei soldați din
Legiunea a cincisprezecea să se strecoare
noaptea până la turn, să-l submineze și să
provoace prăbușirea lui. Sinagoga (19 x 23 m) a
fost construită și a funcționat în timpul celui deal Doilea Templu. Din ea au rămas bănci și
coloane de piatră, inclusiv coloane de colț cu
"secțiuni de inimă" și capiteluri. La colțul nordestic au fost descoperite conducte care duc la un
bazin Peretele nordic conține o nișă care era

În timpul Marii Revolte, a devenit o
fortăreață importantă pentru rebeli și, din acest
motiv, Gamla este un simbol pentru statul
modern Israel și un important loc istoric și
arheologic. Se află în cadrul actualei rezervații
naturale Gamla și este o atracție turistică
importantă din nordul Israelului.
Orașul antic Gamla este unul dintre
puținele câmpuri de luptă din Imperiul Roman
care a fost lăsat exact așa cum era în ziua în care
a căzut orașul. În timpul săpăturilor s-a
descoperit că Gamla a fost un oraș fără ziduri
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probabil pentru sulul Torei. Sinagoga a servit
drept centru comunitar și sediu administrativ al
orașului. Camera de studiu include bănci și o
fereastră care dă spre sinagogă. Spre începutul
războiului, această cameră a fost umplută cu
pietre pentru a consolida zidul orașului. Mikve
(baie de purificare rituală) (4 x 4,5 m) a fost
tencuită etanș și include scări care coboară spre
fundul ei. Apa de ploaie se scurgea de pe
acoperișul sinagogii în ea. Descoperite în
cartierul înstărit
se aflau case spațioase
decorate cu tencuiala colorată, o cale de scări și
o "zonă industrială". Presa de ulei de (5,5 x 11
m), deosebit de mare și bine echipată, este
construită din arcuri concepute pentru a susține
un acoperiș din grinzi de bazalt. Măslinele erau
zdrobite în bazinul de zdrobire și presate în
oricare dintre cele două roți de presare cu
ajutorul unei grinzi de lemn și a unor greutăți de
piatră. Uleiul se colecta într-un bazin scufundat
în podea. În interiorul clădirii a fost descoperită
o mikve (baie rituală de purificare), ceea ce
indică faptul că cei care presau uleiul aveau grijă
să respecte legile rituale de puritate si igienă.

bronzului timpuriu. Așezarea era probabil
agricolă, deoarece arheologii au găsit dovezi ale
utilizării pe termen lung a secerilor din silex.
Unele dintre descoperiri datează chiar din epoca
cuprului. În jurul anului 2700 î.e.n., așezarea a
fost abandonată până când a fost folosită ca
avanpost militar de către Seleucizi. Potrivit
cărții Mishnah, orașul Gamla a fost înconjurat
de un zid înainte de cucerirea israelită a
Canaanului sub Ioshua [1]. Arheologii din zilele
noastre au sugerat că fortul a fost abandonat
înainte de sosirea israeliților, ceea ce, dacă ar fi
așa, nu are nicio legătură cu vechimea zidului în
sine. În tradiția evreiască, zidurile unui oraș
construit înainte de Iosua Bin-Nun, chiar dacă
au fost distruse după sosirea lui Israel, permit
locuitorilor acelui oraș să citească Megillah în a
15-a zi a lunii Adar.
Sinagoga si zidul de apărare
Fotografii: Danny Zion

În timpul Marii Revolte, a devenit o fortăreață
importantă pentru rebeli și, din acest motiv,
Gamla este un simbol pentru statul modern
Israel și un important loc istoric și arheologic.
Se află în cadrul actualei rezervații naturale
Gamla și este o atracție turistică importantă din
nordul Israelului.
Săpăturile arheologice au arătat că în
locul lui Gamlei a existat deja o așezare în epoca
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Sinagoga Gamla

Oraș iudaic
Situat în partea sudică a Golanului, cu vedere
spre Marea Galileii, Gamla a fost construit pe un
deal abrupt în formă de cocoașă de cămilă, de
unde își trage numele (Gamla însemnând
"cămilă" în aramaică). Deși dealul fost locuit
încă din epoca bronzului timpuriu, orașul pare
să fi fost fondat ca un fort seleucid în timpul
Războaielor Siriene (secolul al III-lea î.e.n) care
ulterior a devenit o așezare civilă. Evreii l-au
locuit începând cu ultimul sfert al secolului al IIlea î.e.n. și a fost anexat la statul hasmoneu sub
regele Alexander Yannai în jurul anului 81 î.e.n.
Cel mai probabil a fost un oraș important
în
timpul
hasmoneilor,
după
cum
reiese din utilizarea masivă în monedele
hasmoneene găsite la Gamla.

Viața în oraș
Orașul era situat pe un deal între văile
pârâurilor Gamla și Daliot. Era construit pe o
mică șa a crestei de bazalt și era înconjurat de
defileuri adânci, ceea ce îi oferea orașului
avantaje puternice în materie de apărare.
Singurul drum se apropia de oraș dinspre est. În
acest loc a fost construit un zid masiv de
fortăreață din pietre pătrate de bazalt cu o
grosime de până la 6 m. Orașul propriu-zis era
situat pe o pantă sudică mai blândă. De-a lungul
zidului se aflau turnuri pătrate, iar pe vârful
dealului, la capătul nordic al zidului, se afla un
turn rotund, care a fost construit mult mai
devreme decât zidul și care, înainte de
izbucnirea ostilităților, era singura fortificație
defensivă din Gamla. În partea inferioară a
zidului, alte două turnuri păzeau intrarea în
oraș. În partea de vest a orașului au fost găsite
case bogate.
În calitate de capitală a Golanului, Gamla
a funcționat aproximativ 150 de ani. Orașul era
renumit pentru producția de ulei de măsline de
înaltă calitate. A fost dezvoltat activ în timpul
domniei lui Irod cel Mare, iar mai târziu a
devenit o dispută între Irod Antipa și regele
nabatean Aretas al IV-lea Philopatris.
În materie de cult, Gamla era o așezare evreiască
tradițională tipică. Arheologii au descoperit o
sinagogă antică și un număr mare de diferite
obiecte rituale. Pe lângă lucrurile bine

Există și alte teorii cu privire la apariția
orașului. Este posibil ca așezarea evreiască de
pe Gamla să fi fost fondată anterior de nativi din
Babilon. Această teorie se bazează pe scrierea
aramaică a numelui "Gamla" (cu un Aleph la
sfârșit). Se presupune că victoria Macabeilor în
lupta împotriva grecilor a dat un impuls pentru
întoarcerea evreilor babilonieni în Țara
Israelului, inclusiv a celor stabiliți în Golan,
unde controlul evreiesc nu fusese încă stabilit.
Josephus Flavius a scris în Războiul
evreilor că Alexander Yannai a cucerit Gamla
în timpul războiului din Galileea împotriva
conducătorului seleucid Demetrius Eucaerus.
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cunoscute, cum ar fi mikvele și vasele rituale.
De la începutul primului mileniu, când romanii
au transformat fostul regat evreiesc în provincia
Iudeea, locuitorii Gamlei au jucat un rol
important în lupta pentru independență. În
special, Iuda din Gamala a stârnit rebeliunea
anti romană din Sepphoris și a fost ucis când
aceasta a fost reprimată.

său era de mult timp Gamla. Cu carisma sa a
reușit să motiveze armate de voluntari pentru a
săpa terenul timp de 14 sezoane (1976-1989),
fiecare durând aproximativ cinci luni. Această
carismă este responsabilă pentru faptul că, abia
ieșit din școala de inginerie, am devenit arheolog
(The Gamla Excavations Final Report, 2017- de
Danny Zion ).
Dar Gutmann nu era un om al hârtiilor.
De fapt, publicarea finală a fost posibilă datorită
înregistrărilor meticuloase ale lui Zvi Yavor, care
din prima zi și-a asumat această sarcină și a
continuat până în ultimul sezon, și ale lui David
Goren, care a supravegheat zona. Am format
echipa de bază a lui Gutmann și am primit un
ajutor important din partea inspectorului
Michael Feist, de la Departamentul de
Antichități (acum Autoritatea Israeliană pentru
Antichități). Demersul lui Gutmann a fost, în
primul rând, de a găsi vestigii asociate cu
războiul. Drept urmare, a insistat să cernem
fiecare găleată de pământ, o decizie care a dat
roade
prin
cantitatea
și
diversitatea
descoperirilor prezentate în publicația finală.
De fapt, se așteaptă ca unele capitole, cum ar fi
ceramica, echipamentul militar și armamentul,
vasele de calcar, monedele și bijuteriile, să
constituie referințe importante pentru anii
următori.

Asediul roman la Gamla
Zid distrus de bolovanii lansati de catapultele
romane la Gamla

Josephus Flavius, probabil un martor ocular,
a descris cu detalii dureroase asediul orașului
Gamla de către trei legiuni romane; după un atac
nereușit, a urmat un al doilea, în care apărătorii
evrei au fost în cele din urmă măcelăriți,
împreună cu mii de femei și copii, mulți dintre
ei pierind în încercarea de a fugi pe panta
abruptă din nord. Pe baza cuvintelor ambigue
ale lui Josephus, acest act care a fost interpretat
de mulți ca o sinucidere colectivă... El însuși
a supraviețuit rebeliunii, predându-se Romei
la Yodfat în anul 67 e.n., devenind
sclav, apoi cetățean și istoric.
Shmarya Gutmann a fost un arheolog
cu viziune, care putea reconstitui cu ochii minții
evenimentele din timpul asediului, iar obiectivul

***
Ghiulele de piatra ramase pe terenul Gamla
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Josephus Flavius, comandantul Galileii în
timpul Revoltei evreiești împotriva Romei, a
fortificat Gamla în anul 66 e.n. ca fortăreață
principală pe Golan. Josephus face o descriere
topografică foarte detaliată a orașului, pe care îl
mai numește și Gamala, și a ravenelor abrupte
care au împiedicat necesitatea de a construi un
zid în jurul acestuia. Doar de-a lungul șesului
nordic, la extremitatea estică a orașului, a fost
construit un zid lung de 350 de metri.
Inițial loială romanilor, Gamla a devenit
rebelă sub influența refugiaților din alte
localități. A fost unul dintre cele cinci orașe din
Galileea și Golan care a rezistat împotriva
legiunilor lui Vespasian, reflectând cooperarea
dintre populația locală și rebeli. În timpul
revoltei, orașul și-a bătut propriile monede,
probabil mai mult ca mijloc de propagandă
decât ca monedă uzuala, purtând inscripția
"Pentru răscumpărarea Ierusalimului" într-un
amestec de paleo-ebraică (biblică) și aramaică.
Orașul a susținut primul asediu timp de
șapte luni, fiind organizat în anul 66 e.n. de către
Irod Agripa al II-lea. La 12 octombrie 67 e.n. un
total de aproximativ 60 de mii de soldați sub
comanda lui Vespasian au început un al doilea
asediu. Locuitorii orașului, inclusiv rebelii
înarmați, erau, potrivit lui Josephus, doar 9.000
de persoane. Cu toate acestea, autorul Danny
Zion scrie că înainte de asediu Gamla a devenit
un oraș-refugiu, în care se adunau atât
insurgenții din toată Galileea, cât și locuitorii
satelor din jur. Nu existau suficiente locuri în
oraș, și chiar și sinagoga orașului a fost adaptată
pentru a găzdui refugiații.
Cucerirea orașului a avut o importanță
fundamentală pentru Vespasian. Conform
strategiei existente, era necesar să cucerească și
să suprime toate centrele de rezistență de pe
traseu, oricât de mici ar fi fost acestea. În plus,
evreii se așteptau, chiar dacă în mod
nerezonabil, la un posibil ajutor din partea

Accesoriile unui soldat roman gasite la Gamla
tovarășilor de credință din Babilon și la
intervenția militară a Parthei. Deși Josephus,
care a condus consolidarea apărării orașului
Gamla, îl descrie ca pe o fortăreață, descoperirile
arheologice arată că, de fapt, zidurile au fost
construite din fragmente, umplând golurile
dintre clădiri pentru a crea o linie continuă de
fortificații.
Romanii au încercat mai întâi să cucerească
orașul cu ajutorul unei rampe de asediu, dar au
fost respinși de apărători. Abia la a doua
încercare romanii au reușit să spargă zidurile în
trei locuri diferite și să invadeze orașul. Apoi
s-au angajat în luptă corp la corp cu apărătorii
evrei pe dealul abrupt. Luptând pe străzile
înghesuite dintr-o poziție inferioară, soldații
romani au încercat să se apere de pe acoperișuri.
Ulterior, acestea s-au prăbușit sub greutatea lor
mare, ucigând mulți soldați și forțând o
retragere romană. Legionarii au reintrat în oraș
câteva zile mai târziu, învingând în cele din
urmă rezistența evreilor și finalizând capturarea
orașului Gamla.
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Muzeul de arheologie Ramat ha-GOLAN
Muzeul Arheologic Golan (Katzrin) pune în
evidenta
descoperirile
arheologice
din
Înălțimile Golan.
Foto: AG
Muzeul prezintă artefacte din toate
perioadele istorice. Printre acestea se numără
relicve, fragmente arhitecturale decorate din
mai multe biserici și sate creștine din perioada
bizantină, inclusiv descoperiri din Kursi, pe
malul estic al Mării Galileii, care este identificat
cu Gergasa, locul pomenit în Noul Testament.

Scule din Neolitic

O încăpere a muzeului este dedicată poveștii
Gamla, orașul evreiesc asediat și distrus de
romani în timpul primului război iudeo-roman.
Un model la scară și un film sunt folosite pentru
a descrie cucerirea și distrugerea orașului și a
tuturor locuitorilor săi de către Vespasian în
anul 67 e.n. Sunt expuse descoperiri din Gamla,
inclusiv vârfuri de săgeți, pietre de balistă, lămpi
de lut cu ulei și monede bătute în oraș în timpul
asediului.
Alte exponate notabile din muzeu sunt
numeroase coloane, lintere și alte părți
arhitecturale recuperate din ruinele sinagogilor
antice de pe Înălțimile Golan.
Acestea sunt sculptate în mod elaborat cu
inscripții dedicatoare și cu simboluri evreiești.
Un exponat desosebit – o mică amuletă
antropomorfă - Figurina lui Venus - Vârsta: un
sfert de milion de ani. Proveniență: Birket Ram
Cea mai veche operă de artă creată de om.

Unelte din silex coapte în căldura lavei
vulcanice care s-a revărsat peste ele, unele
vechi de 233.000 de ani - Israel museum, Golan
museum
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"Acesta este Beit ha-Midrash (școala) rabinului
Elazar ha-Kappar". Un lintel cu un relief de
vulturi-șarpe care țin șerpi în cioc, cu o
inscripție în centru. Proveniență: Dabura.
Perioada Mishna și Talmud. Eleazar ha-Kappar
a fost un rabin evreu din a cincea și ultima
generație din epoca Tannaim. A fost coleg cu
Judah haNasi și se afla ocazional în compania
acestuia. Și-a petrecut cea mai mare parte a
vieții la vechiul oraș Katzrin.

Primii locuitori ai Golanului
Harta distribuției siturilor preistorice din
Înălțimile Golan relevă concentrații de așezări în
nordul și sudul Golanului, precum și unele în
vestul Golanului. Pentru a înțelege ce i-a atras pe
oameni în aceste zone, este necesar să
examinăm ce a influențat omul paleolitic în
alegerea mediului său. Deoarece vânătoarea era
insuficientă pentru a hrăni populația
permanentă în creștere, oamenii au fost nevoiți
să caute terenuri de vânătoare îndepărtate și
uneori au rătăcit pe distanțe considerabile.
Proximitatea față de sursele de apă, hrană și
materii prime se număra printre principalele
considerente pentru alegerea locației unei
asezari. Dovezile preistorice indică faptul că
schimbările geologice și climatice, care au avut
loc pe parcursul a peste 500.000 de ani, au
influențat comportamentul animalelor, precum
și al oamenilor.

Un șoim apărându-și cuibul, perioada Mishna
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Lei purtând un om , o arcă din sinagoga
Ein- Nashut
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