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Într-un an de carantine şi restricții de circulație, dorința noastră de a ne reuni şi 

de a călători nu a făcut decât să crească. Din fericire, tehnologia ne-a oferit 

alternative. Aşa s-a născut inițiativa de lansa tururi online. Au răspuns la apel sute 

de persoane, din România, Israel, Germania, Franța, Statele Unite, Canada, Brazilia, 

Australia, care au urmărit vizitele ghidate, transmise online live, cu scopul de a păşi 

pe urmele comunităților evreieşti din Timişoara şi Arad. Experiențe memorabile am 

avut în iulie si în decembrie în Timişoara evreiască, în Centrul istoric, respectiv, în 

Fabric, iar în octombrie, în Aradul evreiesc. Am fost îndrumați de ghizi profesionişti, 

competenți şi entuziaşti, Ludovic în Timişoara, Dan în Arad, însoțiți de o echipă de 

filmare, pilotați şi susținuți de Roni, directorul agenției de turism Travel2live, cu 

mine pe post de consultant pentru turism evreiesc în Timişoara.  

Am parcurs trasee de-a lungul cărora am văzut si am aflat multe despre trecutul 

şi prezentul evreilor, despre sinagogi şi viața evreiască, despre clădiri splendide şi 

case dărăpănate, despre oameni celebri şi de rând şi despre rolul însemnat al 

evreilor în viața economică şi culturală.  

Săptămâni de reuniuni, pregătiri şi repetiții au precedat prestația noastră. Am 

fost însuflețiți de ideea de a transmite un bun prețios – memoria trecutului care a 

devenit o parte integrantă a prezentului. Imaginile din oraş şi ilustratele de epocă 

inserate în prezentare au trezit amintiri personale, poveştile despre destine 

individuale au evocat paralele cu trăiri asemănătoare, vocea cantorului şi 

rugăciunea rabinului ne-au înfiorat, iar sinagoga abandonată şi în curs de degradare 

ne-a cutremurat. Acestea au găsit un ecou nu numai în foşti timişoreni dar şi în cei 

care nu vizitaseră oraşul niciodată. Cei din urmă au fost fascinați de obiectivele 

http://www.travel2live.co.il/


arhitecturale, dar, mai presus de toate, de istoria specială a evreilor din Timişoara, 

presărată cu povestiri de viață.  

Reacțiile publicului ne-au copleşit, căci au reflectat întocmai sentimentele 

noastre.  

 

Citez din comentarii:  

O mare plăcere pentru suflet, ochi şi memorie...   

am avut lacrimi în ochi...   

am aflat multe noutăți...  

acolo a pulsat viața unei comunități mari...  

a fost o încântare să vizionăm tour-ul de azi...   

foarte, foarte emoționant...   

am avut parte de un incredibil omagiu adus Timişoarei evreiești...   

am avut un nod în gât...   

I enjoyed it so much. It was so moving and interesting. I felt so close to my 

heritage...  

astfel, va ramâne ceva din noi... 

 

Cum se explică acest val de emoție? Trăim vremuri speciale, în care tot globul 

este în încleştarea virusului, ceea ce are un efect nivelator: toți suntem în aceeaşi 

barcă, într-o atmosferă dominată de teamă şi dor de viață normală. Cu toate că 

fiecare dintre noi a fost în fața ecranului, am avut privirea îndreptată spre aceleaşi 

obiective şi ne-am simțit împreună. Ne-am regăsit într-o comunitate nouă, virtuală, 

ceea ce deja a fost o ca o mângâiere. Dincolo de această binefacere conjuncturală, 

am fost cuprinşi de nostalgie. Am căutat etimologia cuvântului: în greacă, nostos 

înseamnă „întoarcerea acasă‟, şi algos „durere‟. Am avut plăcerea să ne întoarcem  

„acasă‟ în trecut, amintindu-ne, identificând rădăcini care ne dau putere pentru a 

înfrunta prezentul şi a construi viitorul. Există studii care demonstrează că nostalgia 

poate fi un element pozitiv, un antidot împotriva singurătății şi anxietății. Când simți 

un vid, îți ține cald să îl umpli cu amintiri despre vremuri trecute, despre oameni 

iubiți şi care te-au iubit. Este o experiență dulce-amăruie care ne dă o bază şi un 

conținut care ne dau un sens în plus în viață şi sentimentul că suntem o parte dintr-

un tot. Parafrazându-l pe Humphey Bogart în Casablanca, We'll always have 

Timişoara.  

Ne dorim să avem parte de cât mai multe asemenea ocazii memorabile, online 

şi/sau, sperăm, în realitate. Plimbările ne oferă o platformă pe care ne putem 

întâlni, învingând distanțele şi restricțilei. În cazul nostru, vom vedea locuri ştiute şi 

neştiute, pe care evreii Timişoarei sau ai Banatului şi-au pus amprenta. 



 

Dacă aveți planuri de călătorie, la modul fizic sau online, contactați pe Roni, 

Ludovic sau Dan la: Travel2live , pe Facebook: fb.com/travel2live.co.il şi prin e-

mail: office@travel2live.ro 

 

Fabric Synagogue, Timisoara 

https://www.youtube.com/watch?v=qX9mzniGdwA 

TVR Timişoara. Jewish Timişoara - tur online în cartierul Fabric este pretextul de a 

detalia în legătură cu patrimoniul evreiesc.  

https://www.facebook.com/TVRTimisoara/videos/417561622750209 

Getta Neumann, Pe urmele Timişoarei evreieşti. Mai mult decât un ghid. Editura 

Brumar 2019 

https://carturesti.ro/carte/pe-urmele-timisoarei-evreiesti-433661318 
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