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SINAGOGA ȘI COMUNITATEA EVREIASCĂ – ISTORIE
PIERDUTĂ A FĂGĂRAȘULUI

      Municipiul Făgăraș a suferit numeroase modificări pe plan urbanistic în ultimii 50
de ani. Una din zonele în care au avut loc schimbări semnificative este cea aflată în
jurul străzilor Mihai Eminescu și Nicolae Bălcescu, de la Colegiul Național „Radu
Negru” până la actuala piață agroalimentară. Cele mai multe dintre aceste modificări
au survenit în jurul anului 1987, în timpul ultimului val de urbanizare inițiat de
regimul comunist, val care a adus o nouă imagine a zonei centrale a Făgărașului,
emblematică pentru această perioadă fiind construirea bulevardului ce tranzitează
orașul. 

     În anii ’70, аceastă parte a orașului era locuită preponderent de evrei, pentru că
aici se afla Sinagoga, dar alături de ei trăiau și români, maghiari și sași, formând  o
comunitate multietnică ce a dăinuit preponderent în armonie timp de decenii. Cu
toate că astăzi evreii, sașii ori maghiarii de altădată nu mai trăiesc aici, influența lor
este încă vizibilă.

     Scopul acestei lucrări este de a reda comunității făgărășene o bucată pierdută
din istoria legată de sinagogă, împrejurimile acesteia, dar și de a scoate la lumină
povești ale oamenilor care au locuit acolo. În realizarea proiectului, am apelat atât la
lucrări istorice ale unor autori preocupați de această temă, cât și la realizarea unor
interviuri personale cu cei care au locuit în zona sinagogii sau care au fost martori la
modul în care a fost remodelat aspectul municipiului în acea perioadă.

    În prima parte a acestei lucrări voi face o descriere a sinagogii din Făgăraș,
urmând să descoperim și restul clădirilor ce alcătuiau odinioară peisajul din jurul
lăcașului de cult. Apoi, voi prezenta o scurtă istorie a comunității evreiești din
municipiu, iar finalul conturează câteva idei prin care sinagoga și povestea
oamenilor din jurul ei ar putea fi valorificate.

Mulțumesc Angelei Frâncu și soțului ei Nicolae Frâncu, foști locuitori ai unei clădiri din apropierea sinagogii, pentru informațiile și
fotografiile pe care mi le-au oferit cu generozitate în timpul interviului realizat în 18.03.2020 și pe care îl voi cita de mai multe ori pe
parcursul acestei lucrări.
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      Despre sinagogă și comunitatea evreiască din Făgăraș nu s-a scris foarte mult
de-a lungul timpului. Cu toate acestea, avem autori precum Constatin Băjenaru cu
lucrarările „Comitatul Făgăraș (1876-1918)” și   „Ţara Făgăraşului în timpul stăpânirii
austriece (1691 – 1867)”, din care se poate contura imaginea de ansamblu a
populației evreiști din zonă până la Marea Unire din 1918. Alte mențiuni la adresa
acestei minorități locale și a sinagogii provin din lucrarea lui Ladislau Gyémánt – „The
Transylvanian Jewish Identity’s avatars in the Epoch of Emancipation”. În aceste
lucrări, găsim informații pivind evoluția numărului de evrei atât din Făgăraș, cât și din
întreaga zonă, ce ocupații aveau, dar și rolul pe care îl aveau în societate.

     În încercarea de a afla mai multe despre acest lăcaș de cult enigmatic, am realizat
un interviu cu una dintre familiile ce au locuit în proximitarea sinagogii, și anume
soții Angela și Nicolae Frâncu. Frizeri de meserie, aceștia au locuit într-una din
clădirile aferente sinagogii timp de aproape două decenii, între 1970 și 1987 și au
avut rolul de îngrijitori ai clădirii în toți acești ani. Ajutorul acestora în conturarea
unei imagini mai clare asupra sinagogii, a clădirilor din jur, precum și a unora dintre
membrii comunității a fost unul nemăsurat, fără de care acestă lucrare ar fi fost mult
mai săracă.

     În urmă cu mai puțin de jumătate de secol, strada Mihai Eminescu era mărginită
de râul Berivoi, în prezent regularizat prin rețeaua de canalizarea a municipiului.
Râul își continua cursul în paralel cu liceul, pe actuala stradă 1 Decembrie 1918
(zonă recunoscută încă după toponimul local „pe vale”). De la liceu spre actuala
piață, prima locuință pe partea dreaptă era cea a rabinului Rosner (în prezent
demolată, pe locul căreia se află centrul comercial Prolis), urmată de ceea ce ar fi
fost o veche unitate de pompieri (pe actuala intrare pe strada 1 Decembrie), iar apoi
locuința, acum casă memorială, a lui Valeriu Literat, faimos om de cultură local.
Vizavi de casa acestuia se află strada Aaron Pumnul, care în trecut conecta str. Mihai
Eminescu de zona centrală a orașului, iar pe colțul dintre cele două străzi se află
sinagoga.
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SINAGOGA



     Construită la jumătatea secolului al XIX-lea, sinagoga din Făgăraș are o arhitectură
nu foarte des întâlnită în România, prin integrarea în acoperiș a turnului de la
intrarea aflată pe strada Aaron Pumnul. În vârful acestuia, unul dintre ultimele
vestigii ale faptului că acesta era  un lăcaș de cult evreiesc – Steaua lui David, care a
scăpat oricărei încercări de a fi furată sau distrusă odată cu închiderea definitivă a
sinagogii în anii ’80, tocmai datorită  locului în care se află. Interiorul foarte spațios al
lăcașului de cult are un balcon în formă de ”U”, care, împreună cu restul clării, s-a
degradat în timp. Odată cu închiderea singogii în 1986-1987, aceasta a intrat într-un
amplu proces de degradare, ale cărui rezulate sunt vizibile – o bucată din acoprișul
de pe latura sudică s-a prăbușit, majoritatea geamurilor au fost sparte, iar multe
grilaje furate. Ocazional, în interiorul sinagogii și-au făcut apariția oameni fără
adăpost. 
     Centru al comunității evreiești, lăcașul de cult  adăpostea în fiecare vineri seara
slujba religioasă, în cazul în care se adunau, cum cere tradiția, minim 10 bărbați.
Femeile nu avea dreptul de a intra în sinagogă decât în timpul ceremoniei de
Hanuka, principala sărbătoare evreiască.

3

Figura 1: zona străzii Mihai Eminescu; cu negru – contururile vechilor clădiri. După cum se poate remarca,
străzile Aaron Pumnul și Nicolae Bălcescu se întâlneau acolo unde astăzi se află sensul giratoriu, tot pe locul
acestuia aflându-se mai multe reședințe (sursa: extras din https://www.uar-bna.ro/2016/proiecte/129/)
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     Tot de sinagogă și comunitatea evreiască ține și cimitirul aflat astăzi pe strada
Azotului, cartierul Tudor Vladimirescu. Cimitirul nu poate fi vizitat, aflându-se în
administrarea unei familii loiale comunității evreiești. În prezent neîngrijit, se află
totuși în stare bună datorită animalelor care pasc vegetația care ar fi acoperit altfel
de multă vreme pietrele funerare. Scrise până la 1950 în ebraică, maghiară și
germană, acestea oferă poveși unice, precum cea a lui Aron Speiser (1825, Tarnopol
– 1889, Făgăraș), căpitan din armata austro-ungară și președinte al comunității
evreiești din Făgăraș, care se deosebește de restul pietrelor funerare din
Transilvania prin adăugarea unei a patra limbi, româna, într-o perioadă în care
românii se bucurau de puține privilegii.

Figura 2: sinagoga din Făgăraș, așa cum arată în august 2020. Se poate remarca faptul că lăcașul de cult ar fi
fost pictat într-o culoare albăstruie, similară celei de pe zidul din strada Aaron Pumnul. De asemenea, latura din
strada Mihai Eminescu avea și ea un zid, cel mai probabil demolat după 1987 (fotografie personală)
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ANSAMBLUL DIN JURUL SINAGOGII ȘI
VIAȚA COMUNITĂȚII

     Lăcașul de cult evreiesc din centrul Făgărașului nu era izolat, ci era mărginit de mai
multe clădiri anexe aflate în continuarea sinagogii, pe strada Aaron Pumnul. Cu
aspect dărăpănat astăzi, acestea au avut un rol important atât în viața comunității
evreiești, cât și a comunității făgărășene în general. Un fapt interesant pe care nu am
reușit să îl verific din altă sursă este menționat de foști locuitori ai zonei; ei spun că
aceste cladiri anexe că ar fi servit drept birouri administrative ale închisorii comuniste
din Cetatea Făgărașului, care a funcționat între anii 1948 și 1960. „(Adolf) Brukenthal
ne povestea că înaintea noastră, cu mulți ani, aicea a fost ceva, cu niște birouri ale
închisorii de la cetate. (...) Noi chiar am găsit odată în grădină niște chei mai mari, și
vecinul (Brukenthal) așa ne-a spus atunci, că poate erau acolo de pe vremea când în
curte erau birourile închisorii...”, își amintește Angela Frâncu, fostă locatară a unui
apartament din curtea sinagogii.
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Figura 3: Parte din fostele clădiri anexe ale sinagogii, situate pe strada Aaron Pumnul. În această clădire a
funcționat tipografia, iar la etaj existau apartamente de locuit. Construcția de cărămidă dintre sinagogă și fosta
tipografie este una mai recentă. (sursa: fotografie personală)



    Pe de altă parte, în aceste clădiri existau mai multe birouri, tipografia (mutată
ulterior la subsolul Casei de Cultură din Făgăraș), o florărie, dar și spații de locuit.
Spre deosebire de zilele noastre, strada se prelungea până în locul unde acum se află
sensul giratoriu, unde se unea cu vechiul parcurs al străzii Nicolae Bălcescu.
Majoritatea clădirilor ce se aflau în continurea sinogogii pe această stradă nu mai
există, fiind demolate spre finalul anilor 1980, spațiul rezultat fiind folosit apoi la
construirea unei parcări. 

      În edificiile care încă mai există, la acest moment funcționează o shaormerie pe
locul fostei florării, precum și o agenție de jocuri de noroc unde se afla tipografia. Tot
în spatele sinagogii, în spațiul dintre aceasta și blocul construit spre finalul anilor 80,
se poate încă observa un gol destul de mare, o ultimă rămășiță a vechii curți, pe unde
se poate intra în vechile clădiri ale tipografiei și birourilor.

7
Figura 4: Clădirea fostei tipografii, văzută de pe partea cu sensul giratoriu, în trecut continuarea străzii Aaron
Pumnul. După cum se poate remarca, între aceasta și bloc există un spațiu liber, anterior parte din vechea curte
a sinagogii, utilizat acum ca pasaj pietonal și parcare. (sursa: fotografie personală)

      Curtea sinagogii era spațioasă, delimitată la vest de strada Aaron Pumnul, la est și
nord-est de strada N. Bălcescu, iar la sud de strada Mihai Eminescu. Acestă curte era
deschisă, pe laturile de nord și de est neexistând vreo îngrădire. Pe colțul de sud-est
al incintei, acolo unde în prezent există un bloc de apartamente, se afla o clădire ce
deservea ca reședință pentru trei familii – Frâncu, Spitzer și Brukenthal. 
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      În acest imobil descris ca având deschidere la strada Mihai Eminescu, prispă în
stilul caselor tradiționale și beci „ca o cramă, făcut din cărămidă”, fiecare dintre familii
avea câte un apartament de două camere; ulterior, două camere în plus au fost
alocate familiei Frâncu pentru că aceasta se ocupa de îngrijirea sinagogii. „Din cât am
stat acolo, vreme de 17 ani, vreo 15 ani am făcut noi curățenia. Făceam și focul la
birouri, că nu avea cine. Locuința asta (în care locuiam) era a îngrijitorului bisericii, iar
noi am primit-o și am zis că facem asta ca să mai avem încă două camere. Și așa am
obținut patru camere. (...) Și am fost foarte fericiți că eram aproape de serviciu, aveam
un beci mare cum era la cramă la cetate, știi tu cum – din cărămidă, cu o boltă mare.
Toți (celelalte familii colocatare) erau în vârstă, iar noi eram la tinerețe. Făceam
corvoada asta ca să avem un confort.” rememorează doamna Frâncu. 

     Mergând mai departe, în zona actualei parcări a pieței, se pot remarca cele mai
mari diferențe de peisaj – casele existente până acum 30-40 de ani au fost demolate,
făcând loc pentru două blocuri, dintre care unul este conectat cu Magazinul Universal
„Negoiu”. Cele două blocuri sunt despărțite de șoseaua care face legătura cu actualul
bulevard și sensul giratoriu, construită pe vechiul parcurs al străzii N. Bălcescu. În
trecut, străzile M. Eminescu și N. Bălcescu formau o legătură în formă de ”T”, iar pe
amplasamentul actual al parcării se aflau mai multe locuințe.

Figura 5: vedere spre strada Nicolae Bălcescu din vechea incintă a sinagogii, pe locul unui actual bloc de
apartamente. După cum se poate observa, latura de nord și de est a curții nu erau îngrădite (sursă: arhiva
personală a familiei Frâncu); latura de nord-est a curții sinagogii și strada Nicolae Bălcescu (colecția personală a
familiei Frâncu)



COMUNITATEA EVREIASCĂ, APARIȚIA
ȘI DISPARIȚIA EI DIN FĂGĂRAȘ
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     Referitor la populația evreiască din Făgăraș și împrejurimi, se consideră că aceasta
s-a stabilit în zonă undeva în timpul Evului Mediu, fără a avea o dată clară a
fenomenului. 

     Evreii încep să apară mult mai des în registrele vremii odată cu jumătatea secolului
al XVIII-lea și cu domnia Mariei Tereza, atunci când, alături de greci, armeni, români și
bulgari sunt văzuți ca un important pilon al comerțului în sud-estul Imperiului
Habsburgic, menit să spargă monopolul comercial săsesc. Organizarea administrativă
și recensământul de la 1776 arată o populație de 263 de evrei în Țara Făgărașului, iar
pe plan confesional avem 305 izraeliți. Până la 1880, evreii vor fi consemnați în
recensăminte ca populație distinctă, dar această „favoare” va fi pierdută odată cu
acest an, când vor începe să fie adăugați în rubrica vorbitorilor de maghiară. 

      În 1840, la Făgăraș este înființată o școală evreiască, iar 10 ani mai târziu, numărul
evreilor în fostul district va ajunge la 305 (față de 263, câți erau în 1776), dintre care
183 în târgul făgărășan. La 1869, populația districtului va fi de 614 evrei. 1858 este
anul în care este consemnată pentru prima dată actuala sinagogă din Făgăraș,
construită pe fundația unei clădiri de cult mai vechi.  Pe baza politicilor austro-ungare
ale vremii, după anii 1880, comercianții evrei încep să îi înlocuiască pe cei români atât
în mediul urban cât și cel rural, astfel că spre finalul secolului negustorii evrei câștigau
mai ușor brevete de cârciumă decât românii. Un astfel de episod este relatat în
„Gazeta Transilvaniei”, nr. 74/1879 și amintit de Constantin Băjenaru în „Comitatul
Făgăraș (1876-1918)”, care susține că preotului român George Pop Grideanul a fost
acuzat că a acordat în mod ilegal drepturi de cârciumărit evreilor la preț mai mic. Tot
la Făgăraș, în 1882, evreii înființează Casa de Păstrare „Făgărășana”, care avea un
capital social de 30.000 de florini.

      La începutul secolului al XX-lea, printre emigranții făgărășeni s-au numărat și evrei.
Dintre aceștia, aproximativ 80% se stabilesc în porturile germane, restul alegând zone
precum New York. Tot evreii au avut o contribuție semnificativă în fenomenul
emigrării, de multe ori aceștia lucrând ca agenți ai societăților de navigație, de unde
și-au atras imaginea de vinovați pentru diverse promisiuni deșarte facute celor care
voiau sa plece din Transilvania austro-ungară.

Recensământul din 1880, menționat în „Comitatul Făgăraș (1876-1918)”, Constantin Băjenaru, p. 98
2

2
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      Apropierea trupelor române de Făgăraș în toamna lui 1916 i-a găsit pe evrei în
poziția de refugiați, mulți dintre aceștia fugind la nord de Olt, alături de maghiari și
sași, îngroziți de posibilitatea represaliilor din partea românilor – „[s]trăinii din
Făgăraș fug de groaza românilor, jandarmii unguri, toți soldați bătrâni, coboară de la
pichetele (de frontieră-n.n.) Țiganul și Văcarea, aducând cu ei ca prizonieri și pe cei
câțiva grăniceri români, cu care până mai ieri erau prieteni”.   În aceiași perioadă,
avocatul evreu Taglicht, în fruntea jandarmilor maghiari, conduce o serie de acțiuni
violente îndreptate îndeosebi asupra românilor – „În toate zilele se prezentau
patrulele maghiare de jandarmi, în frunte cu avocatul evreu Taglicht, care descuiau
prăvăliile și devastau tot ce găseau, căruțele oamenilor erau luate cu forța și încărcate
și duse la Galați. În zadar am protestat noi contra acestei pustiiri, în zadar am cerut să
ni se dea cel puțin ceva înscris (act-n.n.) pentru tot ceea ce se lua. La toate
protestările noastre, jandarmii unguri și îndeosebi av[ocatul] Taglicht ne amenințau
cu arestarea.”

      Pe baza recensământului din 1930,  în oraș lucuiau 388 de evrei (442 la nivelul
întregului județ Făgăraș), care încă aveau un rol semnificativ în comerț și alte activități
locale. Lucrările citate despre evreii din zona Făgărașului nu conțin referiri explicite
legate de soarta acestei minorități locale în perioada celui de-al Doilea Război
Mondial și a Holocaustului, nici din vremea Statului Național Legionar. Totuși, un
recensămând din anul 1941 arată că în Făgăraș trăiau 282 de evrei. Felul în care
evreii din zonă au avut de suferit în aceste perioade ar putea face subiectul unei
cercetări separate, care ar avea nevoie de documentare din surse suplimentare și
arhive. După al Doilea Război Mondial, odată cu politicile noului regim comunist,
populația evreiască a început să scadă. Cu toate acestea, pe baza relatărilor de la cei
care au locuit în zona sinagogii, putem contura o imagine asupra acestei periode de
declin.din vremea Statului Național Legionar. 
  

Glasul Oltului, nr. 25/1921, p. 2 (articolul Amintiri din pribegie, semnat de preotul Valeriu Crișan)
3

3

Ibidem; vezi şi SJCjAN, Fond Iacob Popa, doc. nr. 925, f. 12.4

4

Recensământul General al Populației României din 1930, Vol.II – Neam, Limbă Maternă, Religie5

5

Evreii în cadrul recensământului general al româniei din 6 aprilie 1941, ed. Viorel Achim, Bucureşti: Editura Institutului Naţional
pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, 2008, p. 67.

6
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DECLINUL
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    În ciuda scăderii în populație, viața a continuat pentru majoritatea evreilor fără
schimbări majore după instalarea comunismului. Cum am menționat anterior, rabinul
Rosner locuia în apropiere, în timp ce soția acestuia lucra în funcția de contabilă la
Igof (unitatea de stat care administra șantierele de construcții din zonă). Alți evrei
lucrau la tipografie și celelalte clădiri anexe sinagogii. Dora Brukenthal, soră cu soția
rabinului, era secretară la liceul Radu Negru, pe când soțul ei, Adolf, era inginier, după
cum spune doamna Frâncu. Tot în proprietatea evreilor erau mai multe clădiri din
oraș, închiriate sau folosite de ei pentru diverse activități. De la stat, evrei primeau
ajutoare sub formă de pachete de alimente, ceea ce la oferea o poziție privilegiată
față de români în vremea comunismului, mai cu seamă în anii 70-80, când rațiile
impuse de Ceaușescu și penuria de alimente afecta serios viața cetățenilor. – „Ei
primeau foarte multe ajutoare de acolo, aveau măcelăria lor evreiască, că ei mâncau
numai kosher. Primeau pachete, care se distribuiau la familiile de evrei. Le primeau
prin poștă, nu mai știu cine le trimitea, probabil de la comunitatea lor din București. Îi
ajuta foarte mult. (...) Ca să aibă tot ce le trebuie, ei aveau de la statul român tot ce își
doreau. Aveau măcelăria lor, aveau alimente; noi nu aveam alimentele ce le primeau
ei acolo pe vremea lui Ceaușescu. Erau privilegiați.”, își amintește Angela Frâncu.
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Figura 6: moment din viața la sinagogă. Frâncu Angela (stânga) împreună cu una dintre vecinele sale. Pe fundal
pot fi remarcate casa cu pridvor, dar și o ieșire secundară din curte, cu acces la strada Nicolae Bălcescu (sursa:
arhiva personală a familiei Frâncu)



     Zona străzii Mihai Eminescă era una multiculturală, aici putând fi întâlnite diverse
etnii și confesiuni: români, evrei, maghiari, sași. Dintre aceștia, putem aminti familia
Cobernici, din rândul căreia era unul din primarii Făgărașului, familia Grumbel, care
locuia deasupra tipografiei, dar și „nenea Getz”, cum și-l amintesc vecinii de atunci,
sas de origine, cel care cosea iarba în curtea sinagogii și despre care se povestește că
deținea la un moment dat iepuri.

     Relațiile dintre evrei și români au fost prietenoase, un exemplu de conviețuire și
apropiere fiind cazul familiilor Spitzer, Frâncu  și Brukenthal, care au locuit sub același
acoperiș în perioada 1970-1987. Depre cele două familii evreiești nu se mai cunoaște
foarte mult, doar despre domnul și doamna Brukenthal rămânând povești cum că
aceștia ar fi ajuns la Făgăraș ca deportați în timpul războiului sau cum că domnul și
doamna Spitzer ar fi venit dintr-o zonă maghiară datorită limbii pe care o vorbeau,
după cum spun foștii lor vecini. 

12 Figura 7: casa în care au locuit cele trei familii – Frâncu, Spitzer, Brukenthal. În imagine: soții Nicolae și Angela
Frâncu, soacra Angelei și câteva cunoștiințe ale acestora. Ei aveau să fie printre ultimii care se vor muta din
locuința de la acea vreme, în 1987 (colecția personală a familiei Frâncu)



     Familia Frâncu se ocupa de îngrijirea sinagogii și a clădirii de birouri aferente, pe
fundalul unei populații evreiești în îmbătrânire, și ai cărei membri mai tineri
începuseră a emigra spre Israel. Odată cu începutul demolărilor, familiile au început
să își caute alte locuințe: Angela și Nicolae Frâncu s-au stabilit pe strada Octavian
Paler, Dora și Adolf Brukenthal au ajuns peste drum de Colegiul Național Radu Negru,
iar domnul Rosner s-a mutat lângă piața agroalimentară.

     De la familia Frâncu am reușit să aflu mai multe despre ultimele zile ale șederii
acestora la sinagogă: „Toată lumea se mutase, iar noi făceam curat. De acolo am dus-
o pe soacră-mea, că ea a spus că atât cât trăiește nu se demolează casa. Și azi am
înmormântat-o, și mâine am golit toată casa că au venit și au băgat buldozerul în ea”.
De aici reiese că ei ar fi fost printre ultimii care s-au mutat, această acțiune având loc
chiar înainte ca ultimul val de construcții din zona centrală a Făgărașului să înceapă.

     În ultimii ani activi ai sinagogii, pe ușa acesteia era o hârtie ce anunța că orice
evreu care dorește să se mute în Israel este liber să o facă, dacă nu chiar susținut de
autoritățile române, model care a fost urmat și în cazul sașilor în urma acordurilor
semnate de Nicolae Ceaușescu la acea vreme. Astfel, populația evreiască din Făgăraș
a intrat într-un declin ireversibil. Ca urmare, precum și din cauza lucrărilor de
urbanizare demarate, sinagoga a fost închisă definitiv în 1987.
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CONCLUZII. CUM AR PUTEA FI VALORIFICATĂ
POVESTEA SINAGOGII ȘI A COMUNITĂȚII
EVREIEȘTI
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    Sinagoga și comunitatea evreiască au jucat un rol activ în viața comunității
făgărășene, cu precădere în ultimele două secole. Pe parcursul realizării acestei
lucrări, am descoperit că zona pe care am analizat-o era alcătuită dintr-o comunitate
multietnică ce a trăit preponderent în pace și armonie. În același timp, felul în care
arăta această parte a orașului la acea vreme era radical diferit. Cu toate acestea,
odată cu plecarea evreilor, închiderea sinagogii și schimbările urbanistice din
Făgărașul ultimilor ani de regim comunist, urmele acestor clădiri și poveștile celor
care trăiau odinioară aici sunt aproape șterse din memoria colectivă. Clădirea care
servea cândva ca centrul al comunității evreiești și pol al unui ansamblu de construcții
cu rol activ în viața multor făgărășeni stă să se prăbușeacă, iar istoria riscă să fie dată
uitării.

     Există mai multe variante prin care această moștenire poate fi salvată, iar pe
termen lung chiar valorificată în beneficiul comunității făgărășene. O metodă de a
reda vechea imagine a străzii ar fi adaptând local modelul Berlinului, unde sunt
marcate locurile prin care trecea fostul Zid ce despărțea Estul de Vestul orașului.
Acolo unde nu se pot realiza astfel de delimitări (pentru că sunt alte construcții deja
în acel spațiu), plăci informative de tipul „aici a existat cândva...” pot fi montate,
prezentând atât povestea și imaginea vechilor clădiri, cât și povești ale oamenilor care
au trăit acolo. O astfel de placă există deja și marchează casa în care a locuit Valeriu
Literat, dar este singulară. În privința sinagogii, restaurarea acesteia ar putea atrage
un număr mai mare de vizitatori, iar ideea autorităților locale – încă în stadiu de
proiect – de a organiza evenimente culturale în interiorul acesteia aduce speranța că
într-o zi, sinagoga își va recăpăta gloria de mult apusă.
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