
 

 

Shana tova umetuka 5780! Un An Nou bun şi dulce! 

 

În acest prag de An Nou nu pot să nu vă împărtăşesc bucuria care mi-a fost dăruită 

prin ecourile la apariţia cărţii Pe urmele Timisoarei evreieşti. Mai mult decât un ghid. 

Acum 3 ani mi-am propus să compilez un scurt breviar al principalelor puncte de 

atracţie din Timişoara, revelatoare pentru existenţa evreilor din oraş. Tot 

scormonind prin cărţi şi documente, urcând pe firul mărturiilor culese în cursul celor 

12 ani de existență a siteului nostru bjt2006, am dat de atâtea semne încrustate în 

piatră şi în memorie, de atâţia creatori şi oameni de acţiune care şi-au pus 

amprenta pe aspectul şi caracterul oraşului, de atâtea poveşti şi anecdote, de atâți 

oameni de rând sau geniali cu parcursuri cu o încărcătură emoțională şi morală, 

încât ghidul a devenit o povestire despre destinul evreilor împletit cu cel al oraşului.  

Mulţi cititori s-au recunoscut, cu toate că nenumiţi în volum, ca părticele dintr-o 

poveste care a fost salvată de la uitare. De unde emoţia din mesaje şi din poze cu 

cartea strânsă la piept. Apropierea marilor sărbători mi-a reamintit că istoria 

noastră individuală cuprinsă în cea colectivă este o filă apocrifă din cartea mare de 

povestiri despre Abraham şi Sara, Josif în Egipt, Moise, David, Solomon şi alții, care 

ne definesc ca evrei. O transmitem şi mai adăugăm câte ceva la ea, cu imperativul 

suprem din tradiţia noastră în gând: Zahor! Adu-ți aminte! În Tora se repetă mereu, 

incantatoriu, adagiul: Amintiţi-vă că aţi fost sclavi în Egipt, amintiţi-vă de zilele de 

altădată, povestiţi mai departe, nu lăsați să se şteargă amintirea trecutului! Căci 

trecutul ne dă rădăcini, este temelia identității noastre, a ceea ce suntem.  
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Anul 5780 se anunță nebulos. Reperele şi valorile de odinioară, considerate ca 

universale sunt controversate şi lipsesc liderii care să le apere şi să le întruchipeze, 

fapt care, mi se pare, poate fi acceptat în general, indiferent de poziționarea în 

spectrul politic. Petecul de lumină la capătul cărării ne dă speranța, mai mult, 

convingerea că va fi totuşi bine.   

Irina Stern și cu mine, redacția revistei bjt2006, vă dorim tuturor şi fiecăruia în 

parte, un An Nou bun şi dulce, cu sănătate şi împliniri, cu pace şi linişte în suflet şi 

în lume! 

Getta şi Irina 

 


