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Abstract. The Mercy maps series indicate that the hearth of Giroc (Timis county, near Timi-
soara) is slightly further north than that of the village founded at the end of the 17th century. 
The settlement was systematized by the Hungarian authorities in the period between the end 
of the 18th century and the first part of the following century. Modern testimonies indicate that 
the village was inhabited from the beginning by Orthodox Romanians. Despite this fact, the 
scientific literature considers that the village existed in the 14th century. The attentive research 
of the toponymic testimonies suggests that the name recorded by the medieval documents, which 
was attributed to the village of Giroc, refers to the nearby Ghiroda. 
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În vecinătatea Timișoarei, în hotarul său estic și sudic, se află comunele Giroc, 
respectiv Ghiroda (Fig. 1). Cele două localități sunt incluse în zona metropolitană a 
municipiului, de care sunt separate astăzi doar de străzi și administrație proprie. Această 
situație se datorează dezvoltării orașului, concomitent cu extinderea foarte rapidă a 
vetrelor celor două sate1.  

După unele opinii vatra satului actual al Girocului a fost delimitată prin anul 
1770, în urma sistematizării habsburgice, când a fost construită biserica cu hramul "Sf. 
Dimitrie"2. Josephinische Landesaufnahme3 (1769‒'72) prezintă satul “Iurock”, la sud-
est de Chișoda, având o organizare neliniară, cu străzi nedispuse radial (Fig. 2). De 
fapt, mărturiile cartografice sugerează că această sistematizare a avut loc mai târziu, 
finalizându- se în prima parte a secolului următor (Fig. 3). De asemenea, vatra satului 
nesistematizat, redat de Ridicare topografică militară iozefină, corespunde cu cea a 
localității actuale. Observăm astfel că biserica ortodoxă, construită deja la întocmirea 
hărții și situată la intersecția străzilor Semenic și Trandafirilor, corespunde unei con-
strucții din marginea nordică a așezării iosefine4. Cu toate că afirmă că vatra satului a 
fost schimbată de cel puțin de două ori, autorii giroceni nu clarifică când a fost aban- 

                                                      
1 Gruița et alii, 2010, p. 89-90. 
2 Gruița et alii, 2010, p. 54. 
3 Ridicare topografică militară iozefină (l.r.); on-line https://maps.arcanum.com/en/ (Maps of 
Europe, Europe in the XVIII. century, Temeschwarer Banat (1769–1772)). 
4 https://maps.arcanum.com/en/map/europe-18century-firstsurvey/?layers=osm%2C163%2C1 
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Fig. 1. Așezarea Giroc indicată pe două din hărțile tip "Mercy"5. 

                                                                                                                                         
65&bbox=2360670.355 046785%2C5730793.4950240655%2C2366933.414051902%2C573 
3153.48827237 (1.10.2022; vezi Fig. 2). 
5 Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Térképek (în continuare HM), colecția B I-XV Európa, 
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donată și unde a fost vatra așezării inițiale. Autorii monografiei dedicate comunei Giroc 
sugerează faptul că trei toponime indică vechi vetre de locuire: Sat Bătrân, Giroace și 
Sălișce6. Întreaga prezentare este foarte neclară, iar mențiunile privitoare la vechea 
biserică de lemn, a cărui turn a fost adus lângă noua biserică ortodoxă, ridicată în anul 
17597, pentru a fi utilizat drept clopotniță, nu este susținută cu nici un izvor istoric8. Să 
interpretăm această mărturie prin prisma tradiției orale, în contextul în care profesorii 
giroceni sunt localnici, care își cunosc foarte bine locurile natale?  

Suprapunerea Ridicării topografice militare iozefine de către hărțile moderne 
certifică similitudinile observate și anume că vatra satului actual se află aproape pe 
aceeași poziție semnalată în a doua parte a secolului al XVIII-lea. Evident, de-a lun-
gul timpului, așezarea s-a extins constant, dar vechea vatră se regăsește în nucleul loca-
lității moderne. Prin urmare, abandonarea vechii vetre a avut loc mai devreme, proba-
bil în momentul instalării noii administrații în 1716. Izvoarele istorice sugerează acest 
fapt, atunci când amintesc că autoritățile imperiale au atribuit satului Giroc un loc nou 
pentru biserică și școală9. Nu este exclus ca noile clădiri să fi fost construite în apro-
pierea vechii vetre, proces prin care satul a fost extins și nu abandonat sau mutat. 

Mărturiile privind vechiul sat Giroc sunt puține, iar cele câteva indicii păstrate 
sugerează că așezarea a fost întemeiat la sfârșitul veacului al XVII-lea. Un document 
din colecția Ferdinando Marsigli, de la Biblioteca Universitaria di Bologna, denumit 
Conscriptio Districtuum, datat între 1690‒1700, enumeră câteva sate, despre care se 
afirma că erau Neoerrecti pagi infra Tömesvár. Între acestea se regăsește și Gyirog10. În 
acest sens este de înțeles mărturia defterelor otomane din secolul al XVI-lea, care con-
semnează faptul că în nahia Timișoarei exista pusta Gyurok11. Această dovadă atestă 
că așezarea, odinioară locuită, fusese părăsită sau cel puțin pe locația sa existase un 
sălaș.  

Din păcate, mărturiile documentelor medievale nu sunt foarte limpezi în pri-
vința așezării și a situației sale în perioada secolelor XIV‒XV12. Cert este că nu există 
nici o consemnare a localității Giroc în listele de zeciuieli papale13. Acest fapt nu tre-
buie interpretat prin inexistența așezării deoarece izvoarele nu vor aminti, nici mai târ-
ziu, existența unei biserici catolice la Giroc14. Situația este justificată de lipsa catolicilor 
și existența unor localnici de alt rit, probabil ortodocși. Astfel, se consideră că prima 
mențiune, care privește așezarea, este un document emis în anul 1389 de către regele 
Sigismund de Luxemburg. În fapt, este vorba de o danie prin care era oferită nobilu- 
                                                                                                                                         
B IX Ausztria és Magyarország, B IX a, Der Temesvarer Banat (B IX a 1166); Der Temes-
varer Bannat (B a 1208) (on-line https://www.hungaricana.hu/en/). 
6 Gruița et alii, 2010, p. 42, 51-52. 
7 Reiszig, 1912, p. 48. 
8 Gruița et alii, 2010, p. 54. 
9 Firu, 1943, p. 465. 
10 Marsigli, 1872, p. 334. 
11 Engel, 1996, p. 163. 
12 Suciu, I, p. 262. 
13 Ortvay, 1891, p. 145-161. 
14 Magina, 2012, p. 181-188. 
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Fig. 2. Satul Giroc după Josephinische Landesaufnahme (1769‒'72) (detaliu). 

 
Fig. 3. Giroc potrivit Franziszeische Landesaufnahme15 (1806‒'69) (detaliu). 

lui Ladislau, fiul lui Ștefan Taar, posesiunea Gyureg din comitatul Timiș16. În secolul 
următor este amintită localitatea Kysgywregh17. Toponimul din urmă este format cu 
ajutorul prefixului kis (mic în limba maghiară), fapt care atestă existența a două loca- 

                                                      
15 Ridicarea topografică militară franciscană (l.r.). 
16 Ortvay, Pesty, 1896, p. 176-178, doc. 110. 
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lități omonime. Există însă câteva deosebiri între cele două posesiuni. Dacă Gyureg se 
afla în proprietatea lui Ladislau Taar, jumătatea posesiunii Kysgywregh fusese primită 
de nobili Vaidafy de Giarmata18. Un alt document, emis câțiva ani mai târziu, oferă 
informații excepționale. La delimitarea moșiei Giarmata sunt ridicate mai multe pietre 
de hotar, între care două au fost poziționate spre drumul numit Gyrwgwth, respectiv 
hotarul moșiei Naggyrywg19. Și în această descriere observăm existența a două loca-
lități distincte, deosebite prin intermediul prefixului: nagy/mare. În acest caz sufixul 
wth/drum nu este utilizat pentru crearea unui toponim. Totuși, mărturia la determinat 
pe istoricul CSÁNKI Dezső să considere că moșia Giarmata nu putea fi delimitată spre 
sud-vest decât de localitatea Giroda și prin urmare toate variantele toponimice (Gyureg, 
Gyrwg, Kysgywregh, Naggyrywg, Gwrugh) se referă doar la aceasta din urmă, cu greu 
fiind posibilă aducerea în discuție a localității Giroc20. De asemenea, autorul nu putea 
deosebi care dintre cele două așezări, Gyüreg/Giroc sau Győröd/Ghiroda sunt consem-
nate de sursele documentare21. 

Un alt document consemnează localitatea Gyrod, alături așezarea Jenew22. Da-
torită faptului că localitatea din urmă este identificată cu Ianova se apreciază că Gyrod 
este de fapt Ghiroda23. Istoricul bănățean Felix MILLEKER oferă o explicație inedită 
și considera că în apropierea Timișoarei existau patru sate a căror denumire provenea 
din antroponimul Gheorghe (l.r.) / György (l.m.)24. Datorită faptului că acest nume 
cunoaște diferite variante, mai ales în slavă, el aprecia că este dificil de identificat 
care dintre sate este indicat de izvoarele scrise. În privința Ghirodei susținea că pro-
vine de la diminutivul Gyuro, utilizat de locuitori, numele oficial al localității fiind 
de fapt Nagy György25. Considera de asemenea că, în apropierea acestei localității, 
se găsea satul Kysgywregh/Ghiroda Mică, care, odată cu trecerea timpului, a fost în-
corporat în localitatea mai mare26. Giroc, în schimb, ar fi fost denumit Szent-György / 
Sfântul Gheorghe, dar documentele au preferat să-l menționeze sub forma Gyurok27. 
Premisele lui F. Milleker sunt greșite, îndeosebi în privința toponimelor înregistrate 
de documente, deoarece autoritățile, care emiteau acte, utilizau denumirile oficiale 
ale localităților. În cazul în care localitatea era cunoscută și sub alt nume acest era men-
ționat, concomitent cu cel oficial. De asemenea, este puțin probabil ca în jurul Timi-
șoarei sau a altei localități importante să fi existat patru așezări omonime, fapt excep-
țional în sine. 

                                                                                                                                         
17 Ortvay, Pesty, 1896, p. 549-551, doc. 350. 
18 Ortvay, Pesty, 1896, p. 549-551, doc. 350. 
19 DL 12031. 
20 Csánki, 1894, p. 39-40: Györöd (Györög, Györeg). 
21 Csánki, 1894, p. 39-40: Györöd (Györög, Györeg). 
22 Ortvay, Pesty, 1896, p. 237, doc. 137. 
23 Milleker, 1915, p. 188. 
24 Milleker, 1915, p. 188. 
25 Milleker, 1915, p. 188. 
26 Milleker, 1915, p. 189. 
27 Milleker, 1915, p. 188-189. 



392 

Rețineri în privința identificării celor două așezări întâlnim și la ENGEL Pál, 
care considera că nobilul Ladislau Taar a deținut ambele moșii: Giroc și Ghiroda28. 
Totuși el face unele deosebiri importante. Urmând informațiile defterelor otomane, 
aprecia că Girocul a fost doar o pustă, nefiind practic locuită nici în timpul regatului 
apostolic al Ungariei29.  

O altă mărturie, din anul 1518 atestă existența celor două localități, utriusque 
Gywryd30, care au fost proprietățile lui Johannes Gywrewdy31. Acest document este 
ultima sursă medievală, care amintește cele două așezări, însă nu există vreun indiciu 
privind identificarea lor cu așezările Giroc sau Ghiroda. Pronunția celor două locali-
tăți este puțin diferită în limba maghiară, dar transliterarea latină complică foarte mult 
identificarea lor. Faptul că unul dintre acestea, și anume Naggyrywg, se învecina cu 
Giarmata sugerează că sub acest toponim poate fi identificată Ghiroda, astfel că Gyureg 
sau Kysgywregh ar corespunde Girocului. Dacă izvoarele certifică existența celor două 
localități, una învecinată cu moșia Giarmata și o a doua legată prin intermediul unui 
drum, omonimia acestora nu justifică deosebirile toponimice: Gyüreg/Giroc versus 
Győröd/Ghiroda.  

Trecând în revistă toate aceste informații și faptul că satul Giroda a fost locuit 
și în timpul stăpânirii otomane, cel puțin în a doua jumătate a secolului al XVI-lea32, 
considerăm că mărturiile izvoarelor latine nu consemnează așezarea Giroc. Cu toate 
că nu excludem o asemenea posibilitate, este puțin probabil ca un toponim să fi evoluat, 
în paralel în două forme distincte. În acest sens există și mărturia toponimică maghiară, 
unde Gőr este un nume de loc foarte răspândit. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în 
Ungaria, existau zece astfel de toponime și derivate ale lor, dintre care trei se află azi 
în Slovacia, fiind numite în maghiară Győröd 33. Spre deosebire, Gyüreg nu se regă-
sește între acestea34, fapt care indică o altă origine etnică. Chiar dacă sunt indicate câteva 
localități maghiare cu un nume similar, Gyirót, Gyiród sau Gyiróth35, în grafia latină 
acestea sunt transcrise în forma: Gerod, Gerolt, Gyrolt etc.36. Prin urmare, Giroc este 
doar un toponim adaptat în limba maghiară, originea sa fiind mai de grabă slavă. În ca-
zul său poate fi urmărită, doar în parte, ipoteza lui Felix MILLEKER privind diminu-
tivul sârbesc Gyura/Gyuro. Concluzia însă nu abrogă posibilitatea ca satul sau sălașul 
Giroc să fi existat în secolul al XV-lea sau la începutul celui următor. Mărturia defte-
relor citate indică o așezare locuită, apoi abandonată. Dacă acceptăm o asemenea ipo-

                                                      
28 Engel, 2001, s.v. Gyürök, Győröd. 
29 Engel, 2001, s.v. Gyürök. 
30 DL 47262. 
31 DL 20240, DL 20196. 
32 Engel, 1996, p. 159. 
33 Vály, 1799, p. 83-123. 
34 Vály, 1799, p. 83-123. 
35 Fényes, 1851, s.v. Gyirót, Gyiród, Gyiróth. 
36 Csánki, 1890, p. 475: Giród. L[ásd/vezi]. Tótfalu a., p. 487: Tótfalu (în comitatul Sătmar); 
Csánki, 1890, p. 750: Girolt (în comitatul Vas); Csánki, 1897, p. 606: Girolt (în comitatul 
Sopron). 
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teză, putem considera, cel mult, că Giroc fusese o mică așezare, care reunea câteva fami-
lii, care se ocupau cu creșterea animalelor. 

Desigur că mărturiile izvoarelor precum și cercetarea lor critică nu exclud exis-
tența unor așezări medievale pe teritoriul actual al localității Giroc. În urma sondaje-
lor, perieghezelor, cercetărilor de teren și a săpăturilor arheologice au fost semnalate 
și identificate mai multe obiective. În arealul situat între hotarul sudic al comunei actu-
ale și pădurea Giroc se regăsesc majoritatea celor 34 de complexe și situri arheologice, 
identificate pe întreaga suprafață a localității37. Singurul sit care indică existența unei 
așezări din timpul regatului maghiar este obiectivul arheologic Giroc-1, situat la 7 km 
sud-sud-est de biserica ortodoxă a satului, în lunca Timișului. Deși în plan secundar 
a fost descoperită ceramică atribuită epocii bronzului și perioadei post romane, situl 
reprezintă un tell, pe care se conturează două așezări, din secolele X‒XI, respectiv vea-
cul al XV-lea38. Această dovadă susține concluzia enunțată mai sus, potrivit căreia 
localitatea Giroc a fost întemeiată la finele Evului Mediu, astfel că toponimul consem-
nat de izvoarele documentare latine reprezintă, de fapt, localitatea Ghiroda. 
  

                                                      
37 http://ran.cimec.ro/sel.asp 
38 Rogozea, 2019, p. 77‒81: Giroc-1, cod sit RAN: 155323.04; Liviu MĂRUIA, Dorel MICLE, 
Lavinia BOLCU, Andrei STAVILĂ, Marius STANCIU, Andreea GOGOȘANU, Elena PÂR-
PÂLIȚĂ, 2009 [Fişă de sit]. 
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