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  Capitel corintic cu capul zeului Dionysos 
  
  Orașul  Bet She'an  o  localitate foarte 
veche, a fost locuită fără întrerupere din 
perioada calcolitică (circa 5000 î.e.n.) și până în 
zilele noastre. Ea s-a numit pe parcursul istoriei 
Ashan, Beit Shan, Beyshan, Skythopolis și 
Baysan. S-a numit, după câte se pare, după zeul 
Shan, căruia locuitorii antici i-au închinat aici 
un templu.   
 
Parcul Național Bet She'an,  
 
care se întinde pe o suprafață de 400 de hectare, 
include orașul antic Bet She'an-Scythopolis și 
impozantul Tel Bet She'an. Săpăturile 
arheologice au fost efectuate pentru prima dată 
în Bet She'an în anii 1920. Săpături majore se 
desfășoară din 1986 în cadrul unei întreprinderi 
comune conduse de Autoritatea pentru 
Antichități din Israel și Universitatea Ebraică. 
Săpăturile arheologice, care au scos la iveală 
aproximativ o zecime din suprafața orașului, 
sunt însoțite de activități arhitecturale 
reconstrucția clădirilor, a instalațiilor și a  
străzilor. 
 
 
 

 
Bet She'an - Context istoric  
 
  Așezarea din Bet She'an a început în 
mileniul al V-lea î.e.n pe tell-ul care se ridică la 
sud de pârâul Harod, în inima unei zone fertile 
care se bucura de o abundență de apă și care se 
afla la o răscruce importantă. În perioada 
canaanită târzie (secolele XVI-XII î.e.n.), orașul 
a devenit sediul stăpânirii egiptene. Triburile 
israelite nu au reușit să cucerească Bet She'an-ul 
canaanit. După bătălia purtată pe Muntele 
Gilboa, stăpânii filisteni din Bet She'an au expus 
trupurile lui Saul și ale fiilor săi pe zidurile 
orașului. Orașul a fost cucerit mai târziu de 
regele David, împreună cu Megiddo și Taanach, 
devenind centrul administrativ al regiunii în 
timpul domniei regelui Solomon. Situl a fost 
distrus în anul 732 î.Hr. odată cu cucerirea părții 
de nord a țării de către regele asirian Tiglath-
Pileser al III-lea.  
 

 
  În perioada elenistică, pe acest loc a fost 
fondat orașul Nysa-Scythopolis. Conform 
tradiției locale, Dionysos, zeul vinului, și-a 
îngropat aici doica Nysa, iar ulterior a colonizat 
regiunea cu sciți din rândul adepților săi. La 
sfârșitul secolului al II-lea î.Hr. orașul a căzut în 
mâinile hasmoneilor. Locuitorii săi gentili au 
fost exilați, iar populația orașului a devenit 
predominant evreiască. Orașul a fost din nou 
dominat de neamuri în urma cuceririi romane 
din 63 î.Hr. Ca unul dintre cele zece orașe din 
Decapole, a devenit cel mai important oraș din 
nordul Israelului. În timpul revoltei împotriva 
romanilor din 66 d.Hr., locuitorii evrei ai 
orașului au fost uciși de vecinii lor gentili. Sub 
stăpânirea romană, când populația era formată 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcolitic


din păgâni, evrei și samariteni, orașul a 
prosperat și s-a extins, ridicându-se clădiri 
publice magnifice, gravate cu inscripții și 
împodobite cu statui. În perioada bizantină, Bet 
She'an a devenit în mare parte creștin, populația 
sa ajungând la 30.000-40.000 de locuitori. Un 
zid a fost ridicat în jurul orașului, cu biserici și 
mănăstiri în apropierea acestuia.   
  În urma cuceririi arabe, orașul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a scăzut constant în proeminență, iar numărul 
locuitorilor săi a scăzut. Un cutremur puternic 
din anul 749 d.Hr. a devastat orașul. Numele 
Scythopolis a fost uitat, iar locul a devenit 
cunoscut sub numele de Beisan. O așezare rurală 
a fost construită pe amplasament în perioada 
abassidă. În perioada medievală, așezarea a fost 
concentrată în partea de sud a orașului, iar în 
timpul perioadei cruciate, o fortăreață a fost 
ridicată la est de amfiteatrul distrus. Sub 
dominația otomană, Beisan a rămas o așezare 
mică. Bet She'an a început să se dezvolte și să 
înflorească din nou de la înființarea Statului 
Israel. Orașul este foarte mândru de rămășițele 
impresionante ale orașului antic care sunt 
descoperite încet în mijlocul său.  
 
Vizita parcului  
 
1. Teatrul - Construit în secolul I d.Hr., teatrul 
de 7.000 de locuri pe care îl vedem astăzi este 
produsul unor lucrări de renovare efectuate la 
sfârșitul secolului al II-lea. A continuat să 
funcționeze pe toată perioada bizantină. Teatrul 
avea trei niveluri de scaune, dintre care doar cel 
mai de jos s-a păstrat intact. În spatele scenei se 

înălța un scaenae - ("fundalul arhitectural 
permanent al scenei de teatru roman") de 20 de 
metri- un zid de fundal elaborat, care cuprindea 
un rând de coloane din granit și marmură de 
import, împodobite cu capiteluri ornamentate, 
un antablament bogat decorat și statui. 
 

 
                            Teatrul roman.   
  
 
  



  
  Teatrele au fost create pentru prima dată 
în Grecia antică - secolul al VI-lea î.e.n. - unde se 
juca teatru. Începând cu secolul al IV-lea î. e.n, 
acestea s-au răspândit în Sicilia, în sudul Italiei 
și în Asia Mică. În timpul Imperiului Roman - 
secolele I-III e.n.  - teatrele s-au răspândit în tot 
bazinul mediteranean și în Europa de Est și de 
Nord. Aproximativ 800 de teatre antice au fost 
identificate până în prezent.  
  Teatrul din Beth-Shean (Scythopolis), 
care avea aproximativ 7.000 de locuri împărțite 
în trei zone de scaune, este cel mai bine 
conservat teatru antic descoperit în Israel. A fost 
construit la sfârșitul secolului al II-lea e.n. pe 
rămășițele unui teatru din secolul I. Astăzi, 
vizitatorii teatrului au vedere spre tell (movila 
biblică) și spre străzile cu coloane ale orașului, 
dar în antichitate, zidurile protejau publicul de 
distragerile de pe străzile orașului. Zidul din 
spatele scenei avea o înălțime de aproximativ 21 
de metri, cam la înălțimea primului rând de 
scaune.  
  
  Spectacolele de la teatru au fost 
prezentate în timpul zilei. Așa cum se obișnuia 
în lumea romană, scaunele erau orientate spre 
nord, astfel încât spectatorii erau cu spatele la 
soare. Comediile și tragediile erau rareori 
incluse în repertoriu. La fel ca majoritatea 
locuitorilor Imperiului Roman. Oamenii din 
Beth Shean preferau spectacole mai ușoare, în 
principal pantomime și imitații. Ocazional, erau 
prezentate competiții atletice și numere de 
acrobație, iar uneori teatrul servea pur și simplu 
ca loc de adunare unde cetățenii își puteau 
expune opiniile cu privire la probleme 
sociale și politice. 
  



2. Baia de Vest - Această baie bizantină, care 
se întinde pe o suprafață de aproximativ 2,2 acri, 
conține săli de baie caldă și călduță cu un sistem 
de încălzire (hypocaust). Pereții săi erau 
acoperiți cu tencuială colorată, iar podelele erau 
pavate cu plăci de marmură și mozaicuri. 
Structura principală se deschide pe toate laturile 
către camere și exedre (săli de conversație 
echipate cu scaune sau  bănci.). Modificările 
frecvente aduse clădirii, cu finanțarea 
guvernatorilor provinciei, sunt documentate în 
inscripțiile grecești de dedica-ție.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stâlpișori mici de cărămidă susțineau podeaua 
ridicată a camerelor calde. Aerul cald care 
circula prin acest spațiu subteran (hypocaust) 
încălzea podeaua de marmură și încăperea de 
deasupra. În exteriorul clădirii, focul alimentat 
într-un cuptor de către sclavi trimitea aerul cald 
pe sub podele și, prin țevi de lut din pereți, până 
la coșurile de fum de pe acoperiș. Podelele și 

pereții deveneau atât de fierbinți încât căldura 
putea fi uscată, ca într-o saună, sau umedă, ca 
într-o baie turcească. 
  Ca și alte orașe romano-bizantine, Bet-
She'an avea numeroase băi, dintre care acest 
exemplu, cu o suprafață de 8.500 de metri 
pătrați, este cel mai mic dintre cele două 
descoperite în centrul orașului. Construită în 
secolul al IV-lea e.n., această baie a fost folosită 
timp de 200 de ani, suferind periodic renovări 
și modificări.  
  Baia a ocupat un loc important în viața 
socială romană. Bogați și săraci deopotrivă își 
permiteau să plătească taxa minimă de intrare 
(copiii erau admiși gratuit), frecventau băile nu 
doar de dragul curățeniei, ci și pentru a se întâlni 
cu prietenii la o discuție, pentru a se bucura de 
un joc de zaruri sau pentru a încheia o afacere.  
 
                       Unelte pentru baie 
 

 
 
-Vas cu ulei 
-Pereche de strigile (raclor) pentru a răzui 
uleiul, transpirația și murdăria de pe piele. 
-Patera - vase de turnat care erau folosite 
pentru a stropi corpul cu apă rece pentru a 
închide porii după căldura băii. 
-Set de toaletă pentru igiena personală: 
scobitor de urechi și curățător de unghii.  
 
  
                     

 

  

 



Modelul băii de est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Un mozaic cu un leu- Agora bizantină 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Mozaic cu flori 

 

 

  



 
 3. "Strada Palladius" - Strada cu coloane, 
lungă de 150 de metri, străbătea orașul de pe 
deal până la teatru. Construită inițial în perioada 
romană, strada a fost renovată la începutul 
perioadei bizantine. Pe latura sa de nord-vest se 
află un portic acoperit care se deschide spre un 
șir de magazine ale căror fațade erau acoperite 
cu marmură. O inscripție din secolul al IV-lea 
e.n. găsită în mozaicul porticului relatează 
construirea complexului în timpul lui Palladius, 
guvernatorul provinciei. Astfel, arheologii au 
numit strada Palladius. Pe partea opusă a străzii, 
un șir de magazine cu două etaje a fost construit 
pe o fundație romană antică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sigma - O piață cu nise care se deschide spre 
strada cu coloane. Multe dintre aceste încăperi 
au fost pavate cu mozaicuri colorate cu motive 
geometrice și animale, precum și cu inscripții 
grecești.  
  O inscripție găsită în acest loc se referă la 
el ca fiind Sigma. Unele dintre încăperile care 
înconjoară coridorul semicircular sunt 
încrustate cu podele din mozaic decorate cu 
motive geometrice frunze și animale, precum și 
cu inscripții grecești.  
  Cea mai izbitoare este podeaua care o 
reprezintă pe Tyche, zeița patroană a orașului, 
purtând o coroană și ținând în mână o 
cornucopie. Mozaicul este o copie; originalul a 
fost furat. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyche, zeița protectoare a orașului -mozaic 
  
5. Agora bizantină - Un culoar înconjurat de 
porticuri în centrul orașului, construit în 
perioada bizantină, servea ca centru comercial. 
Porticul vestic este pavat cu mozaicuri 
reprezentând animale. 
 
 

 
 
6. Templul roman - Templul semicircular, 
construit în secolul al II-lea e.n. și distrus în 
perioada bizantină, era în stil clasic. 
Ornamentele structurii, impunătoare prin 
dimensiuni și ornamentate în stil, au fost găsite 
prăbușite în apropiere. Fațada sa era formată 
din patru coloane cu capiteluri, care susțineau 
un acoperiș din doua pante, ornamentat, care se 
ridica  la o înălțime de aproximativ 15 metri. 
Două coloane prăbușite au fost găsite în ruinele 
lăsate de cutremurul din anul 749 e.n.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Strada Nordului - O stradă cu coloane din 
perioada romană, care duce la poarta nord-
vestică a orașului. O scară urca de pe stradă până 
la dealul din apropiere care servea drept 
acropolă a orașului. De cealaltă parte era un 
pasaj către un complex roman mare, înconjurat 
de coloane (poate un templu?). În perioada 
bizantină, majoritatea coloanelor au fost 
demontate și pe locul respectiv a fost ridicată o 
clădire publică pavată cu mozaicuri. 
 
 8. Nymphaeum - O fântână publică din 
secolul al II-lea e.n și remodelată în secolul al 
IV-lea. Apa se revărsa într-un bazin situat în fața 
structurii, pe partea dinspre stradă. Elementele 
decorative găsite la fața locului așteaptă să fie 
încorporate în viitoarea reconstrucție a fantanii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Tel Bet She'an ("Dealul fortăreață")  
Pe acest deal au fost descoperite aproximativ 
douăzeci de straturi de așezări, cele mai vechi 
datând din perioada neolitică (mileniul al V-lea 
î.e.n.) și cele mai recente, din perioada 
medievală. Printre rămășițele orașului canaanit 
fortificat au fost descoperite cinci temple, unul 
construit deasupra celuilalt, clădiri publice și 
rezidențiale, o casă a guvernatorului și 
monumente din bazalt cu inscripții din perioada 
dominației egiptene. O citadelă, precum și 
clădiri rezidențiale și administrative ridicate de 
regii lui Israel au fost distruse în timpul cuceririi 
asiriene. Dealul a fost relocalizat în perioada 
elenistică. În perioada romană a fost construit 
un templu al lui Zeus, ale cărui socluri de 
coloană și capiteluri corintice pot fi văzute, iar 
unele dintre ele au fost construite în perioada 
romană. În perioada bizantină, a fost  construită 
o biserică circulara, iar în perioada medievală 
dealul a fost înconjurat de un zid. Vârful  oferă 
un punct de observație asupra orașului și a 
împrejurimilor sale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. "Strada Văii" și Monumentul Central - 
Strada a fost pavată în perioada romană de-a 
lungul văii pârâului Amal, ducând din centrul 
orașului până la poarta de nord-est. Lângă 
intersecție, vizavi de "Strada Văii", se află 
Monumentul Central -o platformă decorată cu 
nișe pe care se aflau coloane de marmură. Pe 
ambele părți ale străzii au fost construite 
trotuare acoperite și magazine. Colonadele 
străzii s-au prăbușit în urma cutremurului din 
749 e.n., iar peste ele a fost construit un cartier 
rezidențial în perioada abassidă. 
  
11. "Strada Silvanus" - Inițial, strada era un 
drum roman flancat pe o parte de o colonadă 
monumentală. Un bazin cu pereți din marmură 
a fost construit în paralel cu drumul. În perioada 
bizantină, această stradă romană a fost 
suprapusă de o nouă stradă, iar deasupra 
bazinului a fost ridicată o nouă sală, cu tavanul 
susținut de colonadă. Această stradă a fost 
numită "Strada Silvanus" de către arheologi, 
după numele unui avocat pe nume Silvanus, 
menționat în inscripții ca fiind implicat în 
construcția sălii. În perioada musulmană 
timpurie, această sală a căzut în desuetudine și a 
fost înlocuită de magazine cu un portic de 
coloane monumentale pe tot lungul străzii 
Silvanus. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     Tel Beit She’an- Hieroglife egiptene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                
  Această stradă, construită pe fundații 
romane, a fost una dintre cele mai elegante 
bulevarde din Beit She'anul bizantin (secolele 
IV-VI). Trotuarele erau acoperite și pavate cu 
mozaicuri. Arheologii au numit strada după 
Palladius, un guvernator al orașului din secolul 
al IV-lea, care este menționat într-o inscripție 
găsită într-unul dintre pavajele de mozaic. ln 
secolul al VI-lea, o structură semicirculară a fost 
instalată la jumătatea străzii Palladius. Se pare 
că a servit ca unul dintre punctele de atracție 
comerciale și culturale ale orașului. 
Cutremur. În anul 749 e.n orașul antic a fost 
distrus în mare măsură. Coloane, capitelii, 
arhitrave, etc se pot vedea risipite în mai toate 
locurile excavate în epoca modernă.  
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