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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Ерусалим, градот чија пи-
шана историја е долга 
повеќе од триесет ве-

е неодоливо привлечно мес-
то за археолозите. Од сре ди-
ната на ХIX век, архео лош-
ките ископувања се вршени 
во внатрешноста на ѕидините 
и во околината на Стариот 
град. Тие постојано се про-
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кови и кој има историско зна-
чење за сите три најголеми 
светски религии, едноставно 
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ширувани по обем и се вр-
шени со посовремени ме-
тоди. Откриван е слој по слој 
од историјата, како и многу 
тајни кои тие во себе ги кри-
еле. 

Последните години многу 
места се реставрирани и се 
отворени за јавноста. Меѓу 
нив треба да ги истакнеме:

Офлеова археолошка 
гра дина - се наоѓа под југо-
источниот дел на брегот на 
кој се наоѓал Храмот. Оваа 
гра дина претставува место, 
кое крие податоци за 2.500 

години долгата историја на 
Ерусалим, во 25 слоеви ос-
татоци од градбите, кои ги 
подигнувале разни владе те-
ли. Античките скалила и капи-
јата Хулда, низ која ми нувале 
верниците кога вле гувале во 
комплексот на дру гиот Храм, 
како и остатоците од ком-
плексот на кралските палати 
од муслиманскиот пе риод 
(XVII век), се само некои од 
значајните откритија на овој 
локалитет. 

Археолошкиот парк на 
Давидовиот град - се про-
тега по должина на гребенот 
кон југоисточниот дел на Ста-
риот град. На овој лока литет 
се наоѓаат остатоци од ка-
нанитските и од израел ит-
ските тврдини, 16 метри ви-
соката градба која нај ве ро -
јатно датира од X век пр. н.е., 
и за која се тврди де ка ја из-
градил цар Давид, како и ос-
татоците на јудејските на сел-
би од VIII и VII век пред но-
вата ера. 

Тврдината позната и ка-
ко Давидова кула - денес е 
дом на Историскиот музеј на 
Ерусалим. Со ископувањата 
е откриен хасмонејски ѕид 
од II век пред новата ера, три 
кули кои ги изградил царот 
Ирод и градби од периодот 
на владеењето на Римјаните, 
Византијците, крстоносците, 
мамелуците и Турците. 
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