
д-р Екатерина Дамянова

Tell es-Seba‘

Вирсавия е важен обект, където би могло да се търси паралел с данните от 

библейския текст по отношение на историята на култа в Юдея.

Селището е  aдминистративен център и  царски град  през  10–8 в.  пр.Хр., 

заемащ централно място в южната страна на страната, на границата на пустинята 

Негев.  През  8 в.  пр.Хр.  това  е  област,  която  процъфтява.  Вирсавия  от 

старозаветната епоха е разположена на  Tell es-Seba‘,  на  около пет километра 

източно от сегашния град Беер-шева, на 77 км югозападно от Йерусалим1.

За периода 1969-1976 г. под ръководството на  Y.  Aharoni над мястото се 

извършват разкопки в осем кампании2. Tell es-Seba‛ е единственото място в този 

регион, което е заселено по време на цялата Желязна епоха.

До към 8 в. пр.Хр. патриархалното светилище във Вирсавия все още е в 

употреба,  но  от  контекста  на  Ам.  5:5  и  8:14  се  подразбира,  че  градът  е  бил 

средище на чужди религиозни практики, след което започва неговото западане. 

През 8 в. пр.Хр. тук има добре укрепен град с казематни стени, който е разрушен 

при асирийската експанзия през 701 г. пр.Хр.

При разкопки на складови постройки в  Tell es-Seba‘, в стратум II (Желязо 

IIB)3 е открит вторично пристроен жертвеник с четири рога в горните краища 

(eдин от роговете е счупен). Камъните от твърд пясъчник, издялани в квадратна 

форма, изграждат съоръжение с кубическа форма 3x3x3 лакти (1,57 м). Върху 

камък, принадлежал някога  към  демонтирания  и  профанизиран  жертвеник, е 

издълбана фигура на извиваща се змия4.

1 Herzog, Z. Beersheba. Tel Beersheba. – In: NEAEHL Band I (Jerusalem/New York 1993), p. 167 – 173.
2 Aharoni, Y. Beer-Sheba I: Excavations at Tel Beer-Sheba 1969-1971 Seasons. Givatayim-Ramat Gan, 1973.
3 Aharoni, Y. Beer-Sheba I, p. 8. За стратиграфията виж още: Aharoni, Y. / M. Aharoni, The Stratification of 
Judahite Sites in the 8th and 7th Centuries B.C.E, p. 73 – 90.
4 Hentschel, G. 2 Könige. – Die Neue Echter Bibel 11, S. 85.



Отделните  следи  от  изгаряния  свидетелстват  за  употребата  на 

съоръжението  като  жертвеник  за  всесъжение5.  Реконструкцията  му  е 

относително сигурна. По форма и функционалност тази находка представя един 

уголемен вариант на малките жертвеници с рогове от варовик. Размерите му, 

според  Y.  Aharoni,  указват  възможността жертвеникът да  е  принадлежал към 

храм, съществувал в центъра на Tell-es Seba6, следите от който са заличени от 

последвалите надстроявания. Археологът локализира мястото на жертвеника и 

храма по аналогия с разположението на открития култов комплекс в Tell‘Arād.

Не бива да се изключва възможността храмът, който в хода на разкопките 

не е открит, да не се е намирал в разкопаната от археолозите част от града7.

Жертвеникът е открит, вграден в построен през 8 в. пр.Хр. склад (сграда 

32).  Y.  Aharoni предполага,  че неоткритият храм трябва да е бил разположен 

именно под нея и следва да се търси в стратум  II. Строителите на този склад, 

според  изследователя,  направили  голям  изкоп,  върху  който  била  издигната 

новата  сграда  с  дълбоки  основи  и  подземия.  Според  интерпретацията  на  Y. 

Aharoni, този изкоп бил направен не заради нуждите на новата сграда, но за да се 

заличат  всички  следи  от  светилището,  което  се  издигало  на  това  място. 

Изследователят  датира  стратум  II на  Tell-es  Seba  към  ранните  години  от 

управлението на Езекия,  а  неговото разрушаване към времето на асирийската 

кампания  през  701  г.  пр.Хр.  Въз  основа  на  това,  археологът  стига  до 

заключението,  че  жертвеникът  е  бил  демонтиран  по  времето  на  Езекия. 

Останките  от  камъните  на  жертвеника  направили  възможна  поправката  на 

склада, така че две дейности били свързани по време и пространство.

Археологът Y. Yadin намира обаче за хипотетично съществуването на храм 

и приема, че жертвеникът е принадлежал към открито култово място 8במה. Една 

подобна  бама,  според  него,  е  разположена  в  двора,  югозападно  от  градската 

врата  (в  сграда  430),  където  е  открита  стълба  със  седем  стъпала,  достигаща 

5  Weippert, H. Palästina in vorhellenistischer Zeit, S. 623.
6 Aharoni, Y. The Horned Altar of Beer-sheba’, p. 2 – 6.
7 Fritz, V. Einführung in die Biblische Archäologie, S. 157.
8 Вж. Haran, M. Temles and Temple-Service in Ancient Israel, p. 15 – 25, 48 – 57.



височина  от  1,47  м,  предназначена,  според  изследователя,  за  жертвеника.  Y. 

Yadin датира  находката  към  втори  стратум,  което  отнася  отстраняването  на 

жертвеника към времето на Йосия, като в своята версия Y. Yadin търси подкрепа 

в  сведението,  което  се  съдържа  в  4  Царств.  23:8.  Той  смята,  че  едва  при 

управлението на Йосия ок. 622 г. пр.Хр. са унищожени всички височини от Гива 

до Вирсавия и че не при Йерусалим, а тук трябва да се търси бамата от лявата 

страна на вратата, за която се говори в текста9. Възможността жертвеникът да е 

премахнат по повод култовите реформи на някои от споменатите царе остава 

дискусионна.  Стълбата,  на  която  се  спира  Y.  Yadin,  също  не  е  с  напълно 

доказано значение.

Въпреки че останките от жертвеника, подкрепени от библейските бележки, 

показват  съществуването  на  култов  център  във  Вирсавия,  тяхната  близост  с 

реформите на Езекия зависят от датата, определена за край на стратум II.

Колкото до критиките,  които интерпретацията на находките като храм и 

принадлежащ към него жертвеник, демонтиран по повод култовата реформа на 

Езекия  среща,  биха  могли  да  се  направят  някои  изяснения  в  полза  на 

историческата достоверност на тази реформа.

1.  Оспорването  на  възможно  съществуващо  светилище  и  определянето  на 

открития голям жертвеник като част от открито култово място не биха могли да 

се приемат, тъй като размерите на жертвеника са твърде големи и не са типични 

за открито култово място.

2.  Теорията  за  храма,  който е  унищожен като част  от  култова  реформа не  е 

невъзможна. Наистина няма нужда от пресилени теории, за да се интерпретират 

структурата  и  функцията  на  сграда  32  и  е  твърде  логично  последната  да  е 

издигната като част от масивна постройка по повод асирийската заплаха в края 

на 8 в. пр.Хр. Вграждането на жертвеника в нея обаче само потвърждава това, че 

към времето на Езекия той излиза от употреба.

9 Yadin, Y. Beer-sheba: The High Place Destroyed by King Josiah. – BASOR 222, 1976, p. 5 – 17.



3. Дори да се оспорва идентифицирането на Tell-es Seba с библейската Вирсавия 

например и да се допусне възможността, разкопаният ареал да няма връзка със 

споменатото  в  библейския  текст  светилище,  факт  е,  че  учените  разполагат  с 

култово селище, в което могат да се регистрират промени, настъпили в него през 

късната царска епоха. Последното би могло да се свърже със съобщенията за 

реформи,  за  които  библейският  текст  съдържа  податки.  Въпреки  че  при 

описанието на Езекиевата реформа Вирсавия не се споменава, това не изключва 

възможността тя да е повлияна от реформата.
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