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                                          Cuvânt înainte  

 

 
Monografia este o lucrare ce nu poate evita complexitatea şi are ca obiectiv ,,înfiriparea” 

unei sinteze ordonatoare a unei anumite realităţi, în speţă, Biserica Ortodoxă ,,Sfântul Dimitrie” din 

Giroc. Ea are o adresabilitate bipolară: una este destinată ,,specialiştilor”, iar alta se deschide unei 

,,majorităţi” ce o receptează polimorf, în funcţie de ataşarea sentimentală sau existenţială. 

Fiecare om, pentru a-şi înlătura angoasa morţii, îşi ,,ţese” precum păianjenul o ,,pânză” 

afectivă care-l impulsionează apolinic: casa părintească, şcoala unde a învăţat, biserica unde s-a 

botezat, cununat, sau unde şi-a prohodit bunicii, părinţii sau alţi apropiaţi ş.a.m.d. Cu o aură sacră 

pot fi investite şi unele persoane, care printr-o ,,alchimiei” sufletească prind contur ,,mitic”: mama, 

tata, bunul, buna fratele, sora, popa, moaşa, prietenul din copilărie ş.a. 

,,Datele tehnice” monografiate oricât de metodologic, nu ,,cad” în zona de interes a 

,,mulţimii” comunitare. Credinciosul ortodox din Giroc, poate ,,să nu uite până închide ochii”, pe 

,,părintele Voniga”, pe ,,domnul învăţător Moise Bota” (exemplele sunt luate la întâmplare), sau 

anumite evenimente marcante – sfinţiri ale bisericii, vizite arhiereşti s.a. Acestea, cu adevărat sunt 

nişte ,,propte” ce nu lasă omul ajuns într-un impas al vieţii pământeşti să se prăbuşească în abisul 

Deznădejdii. 

Imaginea de sine nu se poate edifica în afara unui ,,Stâlp de Foc”, cum este în cazul nostru, 

Biserica şi Şcoala (din Giroc) care face să fiarbă elanul vital, mersul înainte către ,,împlinirea 

umanului”. 

Omul ,,absolutismului mundan” îşi excede viaţa cu efemerizăţi vidante, fără a mai tânji 

nicidecum după ,,repausul” amintirilor revigorante de Fiinţă. Cel ce şi-a ,,croit” viaţa după punctele 

cardinale  ale noologicului (Spiritului) nu are temerea de a se ,,pierde” în meandrele acestei lumi.  

Demersul profesorului Octavian Gruiţa este o ,,întoarcere sporitoare”, nu spre instituţiile 

,,camuflate reic” ale comunei Giroc, respectiv Biserica şi Şcoala, ci spre cele două entităţi strămutate 

transfigurator în ,,Oglinda Sufletului”. 

 

 

                                                 Dr. Viorel Dorel Cherciu 
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                                   BISERICA  ORTODOXA ,,Sf. Dimitrie” 

 

                                        ISTORICUL BISERICII 

 
         Puţine localităţi din Banat se pot mândri, precum Girocul, cu o biserică monument istoric 

datând din anul 17591. 

         La 12 martie 1734, Camera Imperială Austriacă atribuie la Giroc loc pentru şcoală şi biserică, 

la fel ca şi la Chişoda2. 

         Tipul de biserică din Giroc este cel de sală (mononavă), cu turnul clopotniţă deasupra cafasului 

şi cu absida semicirculară, din varianta celor sprijinite pe stâlpi, adosaţi faţadei de vest. Ea se înscrie 

în atmosfera familiară arhitecturii occidentalizate de după jumătatea secolului al XVlll-lea şi se 

aseamană cu bisericile din : Obreja, Agadici (constr. 1774-1776), ,,Sf. Ioan” din cimitirul din 

Caransebeş (1781), biserica sârbeasca din Mehala (1786), si cea din Belinţ (1738)3. De-a lungul 

anilor a fost renovată în mai multe rânduri: 1793, 1872, 1922, 1936. 1966, 1995 (exterior), când se 

reface lemnăria turnului şi se schimbă tabla acestuia. 

          Iconostasul, realizat în anul 1763 din lemn aurit, este refăcut de pictorul Spang din Timişoara4. 

          Pictura originală datează din prima jumătate a secolului al XlX-lea, dar cu ocazia renovării din 

anii 1921-1922, pictura de pe boltă este acoperită cu un strat de glet peste care s-a aplicat o nouă 

pictură, relizată de către pictorul Lazăr din Timişoara5. Renovarea din anul 1922 s-a făcut din 

contribuţia bisericii şi a credincioşilor. În anul 1927 se construieşte cea de a doua casă parohială cu 

trei camere şi dependinţele necesare, precum şi grajdul şi şopronul de la actuala casă parohială. 

          În anul 1843 6,  în faţa bisericii actuale mai era turnul din lemn adus de la vechea biserică din 

Satul Bătrân, unde era una din vetrele fostelor cătune, alături de Giroace şi Sălişte, răspândite pe 

malul nordic al Timişului şi care, datorită deselor revărsări ale râului, neîndiguit atunci, trebuiau 

mutate pe actuala vatră, ferită de inundaţii şi sistematizată de către autorităţile austriece. 

       Documentele vremii amintesc că în 1844 biserica ortodoxă din Giroc suferă din cauza unui 

incendiu, fapt pentru care arhimandritul Samuil Maşirevici, la 2 august 1844, cere ajutor pentru 

refacerea ei, ,,care acum de curând se mistui în foc”.7 

          În anul 1918 biserica dispunea de un clopot, în 1920 sunt cumpărate încă două, iar în 1924 cel 

de-al patrulea clopot. Pe lângă dotarea bisericii, în perioada părintelui David Voniga, care, pe lângă 

faptul că a fost un mare teolog, s-a dovedit a fi şi un bun gospodar, se construieşte cea de a doua casă 

parohială, vis-a- vis de actuala casă 8. 

           Hramul bisericii este la Sf.Dimitrie (26 octombrie), când ar fi trebuit să se organizeze şi ruga 

satului, acest eveniment din viaţa comunităţii având origine strict religioasă, dar nu se cunoaşte 

motivul pentru care la Giroc, încă înainte de 1900, ruga se organiza cu ocazia Paştelor, tradiţie 

păstrată pâna în prezent.  

_________________________________ 

1.Borovszky Samu, Temesvarmegye, Budapesta, f.a., pag. 48 

2.Nicolae Firu, Monografia Chişodei, în R.I.S.B.C., Xl, sept-oct. 1943, p. 465 

3.A. Burzilă, Pătrunderea stilului baroc în arhitectura  tradiţională a Banatului în sec. al XVlll -lea, Analele 

Banatului , Etnografie-Arta, ll, 1984, p. 226 

4. Înformaţie primită de la istoricul Florin Medeleţ 

5. Ibidem. 

6. Ibidem. 

7.I.D.Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la Istoria Mitropoliei Banatului , vol.ll, pag. 667 

8.Arhiva Primariei Giroc, Situaţie întocmită de notarul A. Gavrilescu, 1939 
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          Biserica este declarată monument istoric în anul 1955, conform H.C.M. nr.661/22 aprilie 

1955, pe baza propunerii făcute în anul 1953 de preotul Andrei Ierhan, care comunică şi următoarele 

dimensiuni  ale bisericii: 

- lungime 22,5 m 

- lăţime 8,5 m 

-     înălţime 5 m 

- suprafaţă 191,5 m p 

Date despre primii slujitori ai altarului le avem din anul 1767, când sunt amintiţi preoţii 

Crîstea Crîstici, născut în Scoreiu şi Avram Crîstici născut în Giroc.9 

          În anul 1776, Girocul, aflat în protopopiatul Timişoara, avea 203 case, preoţi fiind Avram 

Popovici, hirotonisit la 1 mai 1765 şi Trifu Popovici, hirotonisit  la 22 decembrie 1770.10 

          Începând cu mijlocul secolului al XlX-lea , slujesc altarul bisericii din Giroc următorii preoţi: 

Petru Savlovici, George Savlovici, Iosif Savlovici,  Vichente Iancovici (Iancu) (1854-1879), Pavel 

Frişcanu (1863-1899), Ştefan Ionescu (1883-1890),Trifu Petcu (1888-1921), David Voniga (1900-

1933), Alexiu Chişodan (1923-1940), Horea Vişoiu (1933-1978), Andrei Erhan (1940-1957 ), Iosif 

Gaiţă (1958-2003), Adrian Chermeleu (2003- 2012), Daniel Mateia (2009-prezent), Ionel Maftei 

(2012- 2013) şi Marius Şonea(2013-prezent) .  

          Calendarul Girocului din anul 1936,11 editat de părintele Horea Vişoiu, aminteşte organizarea 

bisericii din acel an, precum şi averea acesteia.  

          Comitetul de conducere al parohiei era format din: preşedinte Pr. Horea Vişoiu, secretar 

Atanasie Baicu, învăţător-director pensionar, membrii: Pr. Alexiu Chişodan, Atanasie Gavrilescu- 

notar,  Iosif Gaiţă, Iosif Stoia, Andreiu Petcu, Pavel Babescu, Nicolae Văcan, Andreiu Seiman, Ion 

Ruja, Ion Gudă, Ion Avrămuţ, Petru Rotariu, Vichente Marincu, Vasa Stoia, Petru Ruja, Pavel  

Babescu, Constantin Marincu, Nicolae Tinca, Ion Văcan, Vichente Urşica, Ion Dulăianţu şi Nicolae 

Moise. Epitropi: Gheorghe Rotariu şi Ştefan Dragutin, iar paraclisier Iosif Cerbu. Biserica poseda 26 

jugăre pământ, 3 sesii parohiale şi  o sesie cantorală, precum şi două case parohiale. Alţi epitropi ai 

bisericii din 1922 până în prezent au fost: Iosif Gaiţă, Lazăr Marincu, Vichente Urşica, Ion Ruja, 

Vichente Rotaru, Ilie Rotaru, Iosif Stoia, Ion Moisă, Aurel Gudă, Gheorghe Avrămuţ, Ioan Voinov, 

Ilie Gherban, Gheorghe Grofşorean, Petru Avrămuţ, Roman Vasii, Aurel Voinov, Mircea Fedor, 

Aurel Dragomir şi Ion Şocodol. 

          Recensămintele populaţiei păstrate încă din anul 1890, cu structura etnică şi limba maternă, iar 

mai apoi şi cu structura confesională, arată că locuitorii Girocului au fost dintotdeauna majoritar 

ortodocşi, aceştia reprezentând între 85 % şi 90% din populaţia satului. Astfel, în următorii ani de 

când se păstrează date privind recensămăntul populaţiei din localitate,  ortodocşii aveau următoarea 

pondere: 

       1880        1910        1920        1930        1945        1992        2002         

      90,14%   85,13%       86%      86,66%    87,6%     87,74%    86,43%  

          Se constată că între anii 1880 si 1910 ponderea ortodocşilor scade ca urmare a creşterii 

numărului populaţiei germane de la 80 la 186 şi a maghiarilor de la 26 la 78, cunoscut fiind faptul că 

cele două minoritaţi aparţineau cultului catolic sau reformat, cu precădere maghiarii. După anul 

1920, chiar dacă scade ponderea catolicilor, mai ales după emigrarea germanilor la începutul anilor 

1990, creşte ponderea altor confesiuni (baptişti si penticostali) inexistente la Giroc în perioada 

interbelică.  

___________________________________ 

9.I.D.Suciu, Radu Constantinescu, op.cit. vol.l pag. 304 

10.Ibidem., pag. 368 

11.Horea Vişoiu, Calendarul Girocului, 1936, pag. 18 
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          De numele bisericii ortodoxe din Giroc se leagă indisolubil înfiinţarea între anii 1886-1889 a 

corului şi activitatea acestuia fără întrerupere pâna în zilele noastre. În memoria primilor corişti, în 

anul 1901, în curtea bisericii se ridică monumentul care aminteşte până astăzi numele vrednicilor 

noştri înaintaşi, care, pe lângă o istovitoare activitate economică, s-au dăruit culturii prin muzică şi l-

au slujit pe Dumnezeu.  

 

 

 

 

 

                             A R H I T E C T U R A     B I S E R I C I I 
 

            Conform ultimelor măsurători efectuate în anul 2005, când se efectuează “Proiectul deviz – 

ofertă privind lucrările de conservare- restaurare a picturii murale la Biserica «Sf. Dimitrie» din 

Giroc”,12 dimensiunile bisericii din Giroc difereau foarte puţin de cele comunicate de părintele 

Ierhan în anul 1955, acestea fiind: lungimea 22,20 m, lăţimea de 8,40 m, înălţimea la cornişă 5 m, iar 

înălţimea maximă de 27 m. Suprafaţa bisericii în interior este de 296 m.p., altarul 67 m.p., naosul 

174 m.p., iar pronaosul 55 m.p. 

              Biserica ,,Sf. Dimitrie” are plan dreptunghiular, absida altarului este semicirculară. Biserica 

prezintă în partea de vest un turn- clopotniţă sprijinit pe stâlpi. Bolta altarului este o semicalotă. 

Lumina pătrunde printr-o fereastră aşezată în axul altarului. Naosul are boltire semicirculară în axul 

longitudinal al bisericii. Această încăpere este luminată spre sud şi nord de câte trei ferestre. Ele se 

intersectează sub boltă în zona de periferie a naşterii acesteia. 

               Biserica nu prezintă abside laterale propriu-zise, dar în zona destinată acestor spaţii zidul 

este degroşat. Trecerea spre pronaos se face printr-un arc semicilindric cu o deschidere laterală mai 

mica decât cea a arcului bolţii. Stâlpii pe care se descarcă acest arc marcheaza separarea celor două 

spaţii. În partea superioară a pronaosului, printr-o scară laterală se ajunge în cafas. Tot pe această 

scară se ajunge în turnul – clopotniţă. 

Monumentul prezintă un stil baroc simplificat. În plastica faţadelor se evidenţiază câţiva pilaştri 

meniţi a crea un ritm decorativ alături de ferestrele semicirculare. 

               Faţada de vest cu turnul- clopotniţă elansat, rotunjimile din zona acoperişului, ritmul de 

orizontale si verticale creat de cornişe, pilaştrii, nişa cu icoana de hram, ceasul, deschiderile 

ferestrelor şi a uşii este zona cea mai elaborată a întregului monument. 

              Întrarea în biserică se face prin două uşi, una pe latura de vest şi alta spre sud. Deasupra 

întrării vestice se află o nişă în care este zugrăvită icoana de hram, ce-l reprezintă pe Sf. Dimitrie pe 

cal. 

              Biserica are pereţii verticali şi turnul- clopotniţă din cărămidă. Bolţile sunt din lemn peste 

care la interior s-a bătut trestie acoperită cu  mortar. Fragmentele din paramentul original se află 

probabil sub tencuielile realizate recent, tencuieli pe bază de var, nisip şi ciment, metoda calci-  

vecchio. 

                  Acoperişul este realizat de-a lungul navei şi altarului cu ţiglă, iar turnul- clopotniţă are 

învelitoare de tablă realizată recent. 

                  Pardoseala este din plăcuţe de mozaic, decorate cu vrejuri realizate probabil la începutul 

secolului al XX-lea, acoperită în prezent cu mochetă. 

                  Iconostasul actual este realizat de pictorul Spang din Timişoara. Cel original, realizat în  

______________________________ 

12. Proiectul deviză- ofertă-privind lucrările de restaurare-conservare a picturii murale de la Biserica ,,Sf. 

Dimitrie” a parohiei Ortodoxe Române din Giroc, Judeţul Timiş. Aprobat de Comisia de pictură bisericească 

a Patriarhiei Române în şedinţa din 6. 06. 2005 
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anul 1763, nu se mai păstrează. Cel actual, cu icoane de influenţă occidentală, prezintă elemente 

neoclasice şi de baroc simplificat. Uşile altarului au fost refăcute recent, după anul 2000, păstrându-

se caracteristicile stilistice ale ansamblului iconostasului. Icoanele sunt pictate în ulei. În registrul 

superior, de o parte şi de alta a crucifixului şi a moleniilor, se află opt icoane sub formă de 

medalioane înconjurate de vrejuri sculptate. Acestea reprezintă sfinţi profeţi. În registrul următor 

sunt zugrăviţi în picioare cei 12 apostoli. Icoanele sunt, de asemenea, înconjurate de vrejuri şi 

despărţite de coloane în torsadă. Piesa centrală a iconostasului este icoana de deasupra uşilor 

împărăteşti. Aceasta întruchipează “Încoronarea fecioarei.”. 

                Icoanele praznicare sunt: Înălţarea, Intrarea Maicii Domnului în biserică, Prezentarea la 

Templu, Botezul lui Iisus şi Învierea. În registrul icoanelor praznicare se află şi două icoane 

împărăteşti ce-i întruchipează pe sfinţii Gheorghe şi Dimitrie. Celelalte icoane împărăteşti sunt: Sf. 

Nicolae, Maica Domnului, Iisus Hristos, Sf.Ioan Botezătorul, iar pe uşile împărăteşti Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavril. 

                 Arhitectura monumentului, cu trăsăturile baroce şi pictura  de influenţă occidentală,  dar şi 

cu influenţe iconografice bizantine, creează un tot destul de armonios. Aceste lucruri vorbesc despre 

modul în care au fost asimilate şi adaptate valorile arhitecturii şi picturii occidentale în spaţiul 

ortodox. 
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                                                    P I C T U R A      
 

                  În urmă cu câţiva ani, s-a semnalat reprezentarea ,,virtuţilor creştine”, a ,,Fericirilor” şi a 

,,Faptelor îndurării trupeşti”, inspirate de ,,Predica de pe munte” (Matei 5,3-11: 25, 35- 36) în pictura 

veche bănăţeană.13 Temele au fost ilustrate la câteva biserici pictate între primul şi  cel de-al 4-lea 

deceniu al secolului al XlX-lea, după cum   urmează: la bisericile orăşeneşti din Vârşeţ, Serbia şi la 

cea sârbă din Timişoara, Mehala; la bisericile săteşti de zid din Goruia şi Domaşnea, Caraş- Severin 

şi, în sfârşit, la bisericile săteşti din lemn de la Curtea, Poeni şi Hezeriş. 

                 Descoperirea frescei ilustrând ,,Virtuţile creştine”, mai precis a şase ,,Fapte ale îndurării 

trupeşti” la biserica ,,Sf. Dimitrie” din Giroc, cu ocazia restaurării picturii murale, punctează un 

câştig important pentru repertoriul iconografic al picturii bănăţene vechi. 

                 Ce istorie au aceste teme şi care le este relevanţa? 

                 În istoria artelor europene, începuturile lor sunt îndepărtate în timp. Trei dintre ele au fost 

cunoscute din secolul al Xll-lea. Pe parcursul evului mediu occidental iconografia acestora s-a 

completat ajungându-se la formularea lor definitivă în epoca barocă. Datorită conotaţiilor simbolice, 

cu trimiteri la mântuirea prin acte de caritate şi de iubire faţă de aproape, aceste teme au fost incluse 

şi în repertoriul iconografic al picturii baroce, dar nu s-au bucurat de prea mare popularitate. 

                 Începând din secolul al XVl-lea au fost acceptate şi în repertoriul picturii ortodoxe, pentru 

început la Muntele Athos, într-o epocă care a coincis cronologic cu orientarea comunităţilor 

monastice athonite spre sugestii venite dinspre arta occidentală. De aici, temele s-au răspândit în 

mediile ortodoxe, chiar dacă au rămas străine spiritului confesiunii noastre şi astfel, destul de rar 

ilustrate, în general în arealul balcanic, în teritoriul patriarhiei de la Sremski-Karlovak, în Banat sau 

în Transilvania. 

                 Pictura murală a bisericii, realizată în tehnica ulei, datează din anul 1922 şi îi este  

atribuită, prin tradiţie, pictorului de biserici Lazăr.  Această etapă de pictură, realizată la începutul 

secolului XX, nu conţine elemente tematice şi iconografice deosebite, ci ilustrează  caracterul 

eclectic al concepţiei de ordonare a picturii murale, obişnuit în arta bisericească în epoca modernă. 

                Prin iniţierea  studiului privind lucrările de conservare şi restaurare a picturii murale, din 

observaţiile directe şi analizele de laborator s-a constatat că suportul picturii pentru zonele pictate în 

ulei este compus din două straturi: arriccio şi intonaco, iar pentru zonele a secco, doar din stratul de 

arriccio sclivisit.14 

                 Stratul de arriccio are în compunere var şi nisip grosier în proporţie foarte mare. Au mai 

fost identificate următoarele materiale: praf de cărămidă, clei şi caseină. Acest strat este destul de 

sfărâmicios din cauza cantităţii mici de liant (var). 

                 Stratul de intonaco este subţire şi compus din aceleaşi materiale ca şi stratul de arriccio, 

dar are o proporţie mai mare de var şi clei. 

                 Pictura este realizată în tehnici diferite: 

- în ulei- scenele biblice şi tablourile ierarhilor 

- a secco- zonele decorative 

            Pictura în zonele realizate a secco a avut ca liant emulsia de ou. 

Pentru motivele florale realizate în această tehnică s-a flosit şablonul. Paleta scenelor pictate în ulei 

este foarte bogată. Pentru zonele pictate a secco s-au folosit însă puţine culori. Pigmenţii identificaţi 

prin analizele chimice sunt: ocru- roşu, pământ- verde şi negru- de- fum. 

_____________________ 

13. D.S.Pârvulescu,Pe marginea frescelor recuperate la Biserica Sf. Dimitrie din Giroc , în Revista Iconostas, 

periodic al parohiei ortodoxe Giroc, Anul 1, nr.1 

14. Proiectul deviză- ofertă-privind lucrările de restaurare –conservare a picturii murale de la Biserica 
,,Sf.Dimitrie” a parohiei Ortodoxe Române  din Giroc, Judeţul Timiş. 
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                 Programul iconografic existent până la renovarea din 2006-2008 a  fost următorul: Pictura 

altarului a fost foarte simplă. În semicalotă, pe un fond albastru, erau pictate stele.  În cheia bolţii se 

afla zugrăvit ,,Ochiul lui Dumnezeu”, de la care pornesc raze. În partea inferioara a altarului, pe fond 

alb, sunt zugrăvite câteva cruci florale. Tehnica de execuţie a picturii decorative a altarului este a 

secco. 

                Pictura naosului este destul de simplă, dar în acest loc motivele decorative sunt alternate 

cu scene. Iconografia cuprinde 23 de scene biblice, două scene cu rol de tablou votiv şi un fundal 

decorativ compus din cruci florale, vase cu flori şi brâie decorative cu motive florale. 

                 Scenele reprezentate sunt scene din ciclul ,,Patimilor”, ,,Minunilor” sau diferite momente 

din viaţa Mântuitorului, a Maicii Domnului şi aşa mai departe. Scenele sunt ca nişte tablouri 

înconjurate de o ramă cu motive simple. Tehnica de execuţie pentru scenele biblice este ulei, iar 

pentru pictura decorativă a secco. 

                Pe bolta din faţa altarului este zugrăvită ,,Sfânta Treime” (1) în varianta occidentală 

(Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos şi Sfântul Duh în chip de porumbel. În extremităţile scenei sunt 

reprezentaţi evangheliştii: Ioan şi Marcu (3) la sud,  Luca şi Matei (2), la nord. De o parte şi de alta a 

acestei scene este pictat Iisus predicând mulţimilor şi Maica Domnului între apostoli. 

                 Pe boltă, în partea nordică, au fost zugrăvite următoarele scene: ,,Petru venind pe ,,ape” 

(4), scenă neidentificată (5), ,,Rugăciunea din Grădina Ghetsimani” (6), scenă neidentificată (7) şi 

,,Iisus în mijlocul dascălilor” (8). 

                 Pe peretele de nord sunt pictate următoarele tablouri: ,,Învierea lui Lazăr” (9), tablou 

realizat in anul 1922, pe cheltuiala epitropului Petru Maghiar şi a soţiei Ana, ,,Judecarea lui Iisus” 

(10), realizat în 1922, pe cheltuiala lui Ştefan Drăguţiu şi a soţiei Iuliana, ,,Pescuirea minunată” (11), 

realizat în anul 1922 pe cheltuiala lui Petru Buibaş, întru pomenirea fiilor săi răposaţi  Gheorghe şi 

Drăghina şi ,,Cina cea de Taină” (12), tablou realizat tot in anul 1922 pe cheltuiala epitropului Iosif 

Gaiţă. 

                 Pe bolta din partea sudică au fost următoarele scene: scena neidentificată (13), ,,Bunul 

samaritean” (14), ,,Invierea” (15), ,,Adormirea Maicii Domnului” (16) şi  ,,Lăsaţi copiii să vină la 

Mine” (17). 

                 Pe peretele de sud sunt pictate următoarele tablouri: ,,Iisus spăland picioarele 

ucenicilor”(18), tablou realizat în anul 1922 pe cheltuiala înv. director Atanasie Baicu, ,,Iisus 

purtând crucea” (19), tablou realizat în 1922 pe cheltuiala inv. Mihai Bocşa întru pomenirea 

răposaţilor săi părinţi Dimitrie şi Giula, ,,Iisus potolind furtuna” (20), tablou realizat tot în anul 1922 

pe cheltuiala lui Petru Cărbunariu şi a soţiei sale Ana şi  tabloul,,Plângerea lui Iisus” (21)  realizat tot 

în anul 1922, pe cheltuiala lui Petru Ranimir şi a soţiei Iosefina. 

                 Pe arcul de vest apar ,,Pilda vameşului şi a fariseului”, iar în partea sudică a arcului avem 

reprezentat ,,Fariseul” (24), iar în partea nordică ,,Vameşul” (25). Totodată apar şi portretele a doi 

ierarhi: Prea Fericitul Patriarh Miron Cristea  (22), în sud, iar în partea de nord, un ierarh 

neidentificat cu precizie (23). Portretele nu au inscripţii. 

                 Din punct de vedere al valorii artistice, lucrarea este de nivel mediu, fiind contaminată 

vizibil de curentele artistice ale epocii (neoimpresionistă, nabi, art deco). 

                 Operaţiunile de restaurare din perioada 2006-2008 au fost precedate de sondaje în stratul 

de pictură în ulei. 

                 Acestea au condus la depistarea unei etape anterioare de pictură figurativă, cel puţin pe 

bolta semicilindrică a navei şi pe pilaştrii cafasului. Ce tematică a fost depistată cu aceasta ocazie ?  

                 În spaţiul de deasupra soleei au fost pictate ,,Sfânta Treime”, nou- testamentară în centru, 

iar spre sud şi spre nord  portretele celor patru evanghelişti grupaţi câte doi. În această zona, pictura 

din secolul XX a respectat cu aproximaţie tematica iniţială. 

                 În continuare, pe restul bolţii, de la est spre vest, spre cor, au fost ilustrate în şase tablouri, 

de dimensiuni mari ,,Faptele îndurării trupeşti”, pe fiecare tablou cu litere chirilice prezentându-se 

conţinutul acestuia. În ordinea săvârşirii lor, acestea sunt următoarele: hrănirea celor flămânzi 
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(“Flămând am fost si m-aţ hrănit”), potolirea setei celor însetaţi (“Setos am fost şi m-aţ adăpat”), 

adăpostirea străinilor (“Străin am fost şi m-aţ primit”), îmbrăcarea săracilor (“Gol am fost şi m-aţ 

îmbrăcat”), vizitarea bolnavilor (“Bolnav am fost şi m-aţ căutat”) şi a celor întemniţaţi (“În temniţe 

şi aţi venit la mine”).  

                 Avându-se în vedere  valoarea artistică şi  istorică a vechii picturi, în perioada restaurării, 

realizată de pictorul Mihai Pop, se înlătură pictura de pe boltă realizată în anul 1922 şi se trece la 

refacerea vechii picturi cu cele şase tablouri tematice mai sus amintite. 

                 În absenţa oricăror informaţii documentare asupra acestei prime  etape de pictare a 

interiorului bisericii, optăm pentru încadrarea cronologică largă a picturii recuperate, în primele 

decenii ale secolului al XlX-lea, pe baza asemănării (în iconografie şi în limbajul stilistic) cu frescele 

de la Timişoara (Mehala), Goruia si Domaşnea.15 

                 Dacă în prezent biserica din Giroc este inclusă doar pe lista monumentelor de arhitectură a 

judeţului Timis, prin refacerea  acestor fresce cu componenta iconografică importantă, lăcaşul îşi 

poate spori sensibil valoarea documentar-istorică şi artistică, integrându-se între relativ puţinele 

biserici bănăţene care adăpostesc pictură murală veche, databilă  din prima jumătate a secolului al 

XlX-lea. 

____________________________                                                              

15. D.S.Pârvulescu, Revista Iconostas, art. citat 
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                          C O R U L   B I S E R I C I I   D I N    G I R O C  
 

 

               În Banat, ca de altfel în toate provinciile româneşti aflate sub dominaţia Austro-Ungariei, 

mişcarea corală a avut menirea să menţină trează conştiinţa naţională şi să pregătească pe plan 

spiritual Marea Unire ce avea să se înfăptuiască la 1 Decembrie 1918. În cadrul activităţiilor 

culturale organizate de dascăli şi preoţi pe lângă şcoala confesională, până la construirea Casei 

Naţionale (Căminul Cultural), mişcarea culturală, încă de la sfârşitul secolului al XlX-lea s-a aflat în 

prim-planul luptei pentru emancipare naţională, constituind prin repertoriul său şi un mijloc de 

educare a tineretului în spiritul dragostei de neam şi de limba română.  

               Înainte de anul 1900, documentele amintesc că la Giroc, în cadrul manifestărilor culturale, 

se recita poezia “La Romania”, ceea ce arăta simţămintele naţionale şi patriotice ale înaintaşilor 

noştri.16    

               În organizarea întregii activităţi culturale şi în special a mişcării corale, un rol important l-

au avut învăţătorii confesionali: Atanasie Baicu (1885-1925), Traian Telescu (1898-1918) şi Mihai 

Bocşa (1913-1933), precum şi preoţii Pavel Frişcanu (1863-1899),  David Voniga (1900-1933) şi 

Horea Vişoiu. Anii din paranteză reprezintă perioada când au activat la şcoala  sau biserica din 

Giroc. 

               Corul din Giroc, care, în primul rând, era un cor bisericesc, conform unei situaţii întocmite 

de notarul A. Gavrilescu în anul 1939,17  a luat fiinţă în anul 1886, dar după o medalie jubiliară 

editată în anul 1939, ca an al înfiinţării este dat anul 1889. 

               În anul 1886,18 corul bisericii ortodoxe din Giroc, condus de protul Pavel Frişcanu, a 

debutat într-un ,,concert vocal’’ , interpretând următoarele piese: ,,Serenadă’’ de Tudor Flondor, 

,,Cântec de primăvară’’ şi ,,Marş românesc’’ de Ciprian Porumbescu , ,,Bobocele şi inele’’ de Ion 

Vidu, ,,Motto’’ şi ,,La mulţi ani’’.  

               În anul 1890,19 într-o altă serbare , corul era format din 15 corişti fiind condus de Axente 

Giuchin din Chizătău. 

                Dirijorii corului după 1890 au fost V.Titus Miu şi Busuioc Miu, corul fiind mixt şi era 

format din 50-60 de persone. 

               Printre primii corişti, al căror nume este dăltuit pe crucea ridicată în curtea bisericii în anul 

1901, când probabil s-au aniversat 15 de ani de la înfiinţarea corului, dacă se ia în considerare anul 

înfiinţării 1886, au fost: N. Aga, S.Văcan, V.Avramuţ, T.Andraş, V.Seiman, V.Lazăr, V.Nincu, 

P.Ruja, C.Dragomir, V.Bosa, F.Ruja, N.Seiman , G.Gherban, G.Eli, I.Aga, A. Văcan, B.Miu, 

N.Bosa, I.Avramuţ, P.Buibaş, T.Ruja, P.Boca, V.Marincu, N.Gherban, M.Bosa, D.Pâţu şi 

V.Marincu. Pe aceeaşi cruce mai este scris: ”Această sfântă cruce s-a ridicat la stăruinţa 

conducătorului V.Titus Miu prin zelul şi spesele corului vocal bisericesc din Giroc în anul 1901”. 

               Din anul 1913 şi până la sfârşitul vieţii, în anul 1933, corul este condus cu pricepere, 

pasiune si  multă  dragoste de învăţătorul Mihai Bocşa, iar din 1933 până în 1940 de preotul Horea 

Visoiu. 

               În 28 septembrie 1926, duminică după-amiază, la Timişoara, corul din Giroc, ce aparţinea 

“Asociaţiei corurilor şi fanfarelor româneşti din Banat”, a cântat în cadrul spectacolului “Dorul 

ardeleanului” de A. Popovici.20 

______________________________ 

16. Ion Iliescu, Cultura şi cărturari bănăţeni în deceniile independenţei , 1977, p.155 

17. Arhiva Primariei Giroc, Situaţie întocmită de notarul A.Gavrilescu, în 3.01.1939 

18. Dumitru Jompan, Coruri din Banat, vol.l, 2005, pag.. 147 

19. Idem. 

20. I.Velceanu, Anuarul corurilor şi fanfarelor din Banat , 1922-1925 
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               Conform datelor apărute în ,,Calendarul Girocului” din anul 1936, preşedinte de onoare al 

corului era învăţătorul Atanasie Baicu, iar comitetul de conducere era format din: preot Horea 

Vişoiu- preşedinte, Iosif Maghiar- vicepreşedinte, Dimitrie Rotariu- secretar, Ilie Bosa- casier, Petru 

Peia- bibliotecar, Ion Cincu controlor, Petru Ruja- ajutor dirijor, iar membri: Iosif Dragomir, 

Constantin Groza, Gheorghe Urşica, Victor Marcu, Pavel Rotariu, Petru Dragomir, Petru Rotariu, 

Ion Avramuţ, Ion Buzăescu, Nicolae Tinca, Petru Marincu, Ion Gudă, Vasile Iucu. 

               Membri activi ai corului au fost: 

                     Tenor I                                               Tenor II 

 

         Ilie Bosa                                                      Petru Ruja 

         Gheorghe Urşica                                         Victor Marcu 

         Iosif Dragomir                                             Petru Peia 

         Iosif Babescu                                               Pavel Rotariu 

         Constantin Groza                                         Iosif Ţenche 

         Vasile Jucu                                                   Iosif Aga 

         Petru Rotariu                                                Iosif Maghiar 

         Nicolae Gherban                                          Petru Petcu 

         Nicolae Drăguţ                                             Nicolae Ieli 

         Iosif Maghiar                                                Petru Dragomir 

  

                    Bariton                                                 Bas 

 

         Ion Buzăiescu                                                Ion Cincu 

         Ion Avramuţ                                                   Petru Marincu 

         Trifu Buibaş                                                   Ion Gudă 

         Petru Rotariu                                                  Iosif Cincu 

         Iosif Cerbu                                                     Vichentie Gruiţa 

         Ion Lazăr                                                        Ilie Avrămuţ 

         Niţă Gaiţă                                                       Ion Ruja 

         Lazăr Seiman                                                  Petru Cojeia  

         Petru Vasii                                                      Petru Urşica 

         Lazăr Gherban                                                Petru Bocea 

 

              ,,Stâlpi ai corului” au fost consideraţi: Nicolae Tinca, Vichentie Seiman, Nicolae Văcan, 

Pavel Babescu şi Petru Ruja. 

                Corul poseda un frumos drapel naţional, sfinţit la ,,Ruga” din 1935 în cadrul unor mari 

manifestări de către P.S.S. Părintele Dr. Patrichie Ţiucra, protopopul Timişoarei, asistat de preoţii 

Albu şi Vişoiu, naş al drapelului fiind Dr. Dimitrie Nistor, prefectul judeţului21. Acest drapel se 

păstrează şi în prezent în biserica din Giroc, pe partea metalică aflată în vârful lanciei sunt 

inscripţionate următoarele date: ,,Acest drapel s-a sfinţit în ziua a doua a Sfintelor Paşti 1935 din 

iniţiativa părintelui Horea Vişoiu şi prin concursul iubiţilor săi corişti, Atanasie Baicu, preşedinte de 

onoare. 

Coriştii: preot Horea Vişoiu, preşedinte şi dirigent (dirijor), Ilie Bosa, Iosif Dragomir, Iosif Babescu, 

Petru Ruja, Constantin Groza, Vasile Incu, Nicolae Gherban, Petru Peia, Petru Rotariu, Nicolae 

Drăguţ, Victor Marcu, Petru Ruja, Iosif Maghiar, Pavel Rotariu, Iosif Ţenche, Iosif Aga, Nicolae Eli, 

Petru Petcu, Dimitrie Rotariu (secretar), Ioan Buzăescu, Ioan Avrămuţ, Ioan Gruiţa, Petru Rotariu, 

Iosif Cerbu, Petru Vasi, Trifu Buibaş, Lazăr Gherban, Nicolae Gorun, Ioan Cincu, Petru Marincu,  

_____________________________________________________________ 

21. Calendarul Girocului, 1936, p.25 
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Ioan Gudă, Vichente Seiman, Nicolae Văcan, Iosif Gruiţa, Iosif Cincu, Ioan Ruja, Ioan Neda, Ilie 

Avrămuţ.” 

Pe o faţă a drapelului este brodat următorul text ,,CORUL BISERICESC ORTODOX ROMÂN 

GIROC” 1890-1935, iar pe cealaltă textul  ,,VESELI-NE-VOM ŞI VOM SĂLTA DE BUCURIE 

ÎNTRU TINE,  DOAMNE. CÂNTA-VOM, PREA ÎNALTE, NUMELE TĂU” 

                                                                                                   Ps. 9 v 3 

 

                 În acelaşi calendar se menţionează activitatea corului la biserica din Giroc şi în 

organizarea unor serbări cultural-religioase, corul fiind în plină ascensiune ,,datorită membrilor săi 

disciplinaţi şi conducătorilor pricepuţi” 

               Corul constituia pentru tinerii şi vârstnicii satului un minunat loc şi prilej de educaţie 

patriotică şi cetăţenească, un loc de destindere şi de educaţie a dragostei pentru acest gen de muzică, 

atât de răspândită în satele bănăţene. Ca o răsplată a calităţilor interpretative, la concursul coral din 8 

iunie 1935, corului i se acorda premiul l,  iar la concursul judeţean al corurilor din Banat, desfăşurat  

la Buziaş, în luna august 1935, este distins cu Diploma de onoare categoria l. 

               În anul 1939 se organizează jubileul a 50 de ani de existenţă a corului ( luându-se în 

considerare ca an de înfiinţare anul 1889 ), ocazie cu care fiecare din cei 50 de corişti primeşte 

medalia comemorativă cu următoarea inscripţie: 

,,CORUL BISERICESC ORTODOX ROMÂN GIROC, 1889-1939 , Dirijor preot Horea 

Vişoiu”. 

               În perioada anilor 1937-1938, pe motive politice şi din orgolii personale, corul se desparte 

în două, unul fiind condus de preotul Chişodan şi de Ion Ionescu, iar altul de preotul Horea Vişoiu şi 

de Petru Ruja, grupare de orientare politică cuzistă, observată atât la dirijori cât şi la majoritatea 

coriştilor. 

                Tânărul învăţător Ioan Belengean, originar din Pădureni (Timiş) şi repartizat  la şcoala din 

Giroc, reuşeşte să unifice cele două coruri şi să formeze  un puternic cor mixt alcătuit din 50-60 de 

persoane. Acum el antrenează în mişcarea corală şi elevi din clasele mari, precum şi tineri 

absolvenţi. Pe lângă răspunsurile date în biserică, corul activează pe lângă  Casă Naţională, unde 

interpretează cântece precum: ,,Cultul patriei”, ,,Bobocele şi inele”, ,,Lung îi drumul Dunării”,  

,,Calcă, române, plin de mândrie” şi ,,Tricolorul”, avându-l solist pe Iosif Drăguţ. 

              Pentru curajul de a fi interpretat unele cântece patriotice, în primii ani ai regimului 

comunist, în anul 1949, învăţătorul Ioan Belengean este condamnat la 5 ani de închisoare, până în 

1954.  În tot acest timp corul îşi înceteaza activitatea. După eliberarea din închisoare, dirijorul reia 

repetiţiile,  revigorând întreaga activitate corală. Împreună cu alte formaţii artistice                                                                                                                             

organizează spectacole în numeroase sate bănăţene sau pe scenele sălilor “Capitol”, “ITT” sau 

“Parcul Rozelor” din Timişoara. În multe din aceste manifestări dirijorul Ioan Belengean uneşte 

corul din Giroc cu cel din Chişoda, reuşind să ocupe locuri fruntaşe în întrecerile intercorale. O 

ultima apariţie publică a corului pe scenele căminelor culturale din Giroc şi din Chişoda a avut loc în 

anul 1979. 

               Dacă corul din Giroc îşi înceteaza activitatea artistică, el continuă să activeze pe lângă 

biserică, unde, duminica sau cu ocazia marilor sărbători, dă răspunsuri la liturghie sau participă la 

înmormântări. 

               Până în anul 1996, când moare dirijorul Ioan Belengean, corul număra peste 30 de membri, 

era organizat pe patru voci şi avea  următoarea componenţă: Ioan Belengean, Ioan Cerbu, Iosif 

Dragomir, Petru Acea, Vasile Buibaş, Petru Degan, Ioan Tonea, Nicolae Lazăr, Petru  Avrămuţ, 

Gheorghe Seiman, Roman Gruiţa, Horea Urşica, Vichente Vasi, Roman Vasi, Ioan Cojeia, Gheorghe 

Groza, Roman Cincu, Ilie Gherban, Iulian Lupu, Iulian Urşica, Ioan Avrămuţ, Pavel Ţvei, Nicolae 

Marincu, Gheorghe Avrămuţ, Ion Cojaia, Petru Petcu, Vasile Petcu, Ion Sârbu, Ion Buibaş, Iosif 

Seiman, Ion Marincu. După 1996 conducerea corului este luată de dirijorul Ioan Cerbu. 
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               Evocând activitatea corului din Giroc, nu-i putem uita pe câţiva din cei mai de seamă 

corişti, unii dintre ei şi remarcabili cantori bisericeşti, care în ultimele decenii i-au dat strălucirea şi 

prestigiul de care se bucură şi în prezent. Aceştia au fost: Iosif Drăguţ (cu o voce inegalabilă), Ion 

Cincu, Ion Avrămuţ, Andrei Avramuţ, Victor Marcu, Petru Ruja, Ioan Ruja, Petru Dragomir, Iosif 

Dragomir, Gheorghe Urşica, Ioan Seiman, Ilie Bosa, Ioan Rotariu, Horea Urşica, Ioan Cerbu. 

              În Corul Bisericii Ortodoxe din Giroc activează un număr de peste 20 de bărbaţi credincioşi, 

conduşi de domnul Ioan Cerbu, între anii 2006-2008, de studentul teolog Mircea Sturza, iar din 2008 

până în 2013 de profesoara Codruţa Tomescu. Membrii corului sunt: Ioan Cerbu, Iosif Dragomir, 

Aurel Dragomir, Gheorghe Seiman, Gheorghe Grofşorean, Petru Aga, Gheorghe Varga, Mircea 

Fedor, Ioan Dancu, Dorin Marincu, Flavius Zota, Tudorache Isaia, Nicolae Drăghici, Horea Urşica, 

Ovidiu Zglibuţ, Nicolae Trifan, Gheorghe Aga, Petru Avrămuţ, Nicolae Lupuşor, Iosif Ionel Toma, 

Petru Lugojan, Constantin Doroghi, Ioan Vancea, Adrian Săcăluş, Gabriel Tomescu, Minodor 

Sârbovan, Vasii Vichente. 

              Între anii 2006-2008,22 corul participă pe lîngă activităţiile cu caracter religios şi la activitaţi 

laice. Astfel, în 25 decembrie 2006, pe scena Căminului Cultural din Giroc prezintă spectacolul 

“Colinde, colinde, colinde”, în 2007 ia parte la concursul “Lada cu zestere”, unde câştigă faza zonală 

de la Giroc şi faza judeţeană organizată la Timişoara. În 18 noiembrie 2007 participă, pe scena 

Operei din Timişoara, la festivalul de gală  “Lada cu zestre” şi înregistrează un CD audio cu colinde. 

Tot în decembrie 2007 ia parte la Festivalul de colinde de la Foeni. În aceeaşi perioadă susţine un 

concert de colinde pe scena Filarmonicii din Timişoara alături de părintele Cristian Pomohaci şi la 

Televiziunea ,,Europa Nova” Timişoara.   

              În anul 2008 corul bisericii ortodoxe din Giroc participă la festivalul toacelor “În glas de 

toaca”, organizat la Giroc, la aniversarea corului din Ghiroda, la festivalul “Cântecele Învierii” de la 

mănăstirea Timişeni-Şag şi la concursul “Lada cu zestre”, unde pentru al doilea an consecutiv ocupă 

locul l, trofeu oferit corului nostru în cadrul Galei Laureaţilor organizat în 2 noiembrie 2008 pe 

scena Filarmonicii din Timişoara. 

              În decembrie 2009 întreprinde un turneu la Paris, susţinând un concert de colinde la biserica 

română şi tot în 2009 obţine premiul ll la Festivalul ,,Lada cu zestre”. 

               Coriştii prezenţi sau trecuţi în eternitate au contribuit prin activitatea lor la creşterea 

prestigiului corului din Giroc; rămane ca membrii de astăzi şi cei tineri să nu lase să se stingă flacăra 

mişcării corale care, de-a lungul existenţei sale, a contribuit la ridicarea prestigiului satului nostru. 

________________________________ 

22. Almanahul Dialog cu cetătenii“- 2009, p.73-74 
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                                        PREOTUL DAVID VONIGA  

 

          S-a născut la Gyula,23 în Ungaria, din părinţi tărani, în anul 1867. După studiile elementare şi 

liceale de la Gyula, Beiuş şi Budapesta, urmează teologia la Arad, absolvind-o în 1890. Se stabileşte 

pentru scurt timp la Şiria, unde-şi dovedeşte pasiunea pentru ziaristică scoţând ,,Gazeta 

Economului”. Se reîntoarce în oraşul natal şi se implica în viaţa culturală românească din acea vreme 

în cadrul unei societăţi de lectură, fiind ales preşedintele acesteia. Publică un volum de poezii 

intitulat ,,Dor şi jale”, prefaţat de Ion Rusu-Şirianu care nota: ,,Ni se dau în versuri accente sincere, 

oglinda unui suflet simţitor”. 

          La Gyula fondează şi redactează revista ,,Lumina”, apărută în 1894 pe frontispiciul căreia se 

anunţă că revista este un ,,organ eclesiastico-didactic, social şi literar”. 

          Spirit activ şi productiv, David Voniga îmbina cu măiestrie activitatea pastorală cu cea de 

gazetar. În 1896 se află la Timişoara ca redactor la ziarele ,,Dreptatea” şi ,,Foaia de duminică”. 

Colaborează şi la ,,Tribuna Poporului” din Arad. A scos propriile ziare şi reviste la Timişoara: 

,,Controla” şi ,,Revista Preoţilor”, cea mai importantă publicaţie redactată de David Voniga între anii 

1910-1918 reapărută la Timişoara, în 1923, sub denumirea ,,Luminătorul”. Alte reviste pe care le-a 

condus şi redactat au fost: ,,Banatul”, întâiul ziar românesc de după Primul Război Mondial, 

,,Tribuna nouă” şi ,,Nădejdea”. 

          Munca prodigioasă şi mai ales aptitudinile de scriitor bisericesc ale preotului David Voniga se 

concretizează în numeroase opere publicate în volum. Dintre acestea menţionăm: manuale de religie 

pentru şcolile primare şi secundare (,,Istorioare biblice”, 1908 şi ,,Micul catehism”, 1909); studiile 

(,,Etica creştinească”, 1905, ,,Omiletica”, 1907, ,,Activitatea pastorală a preotului”-1905); tratate 

(,,Despre economia naţională”, ,,Religia, morală şi cultură”, ,,Mizerie, boală, crimă şi degenerare sau 

alcoolismul şi urmările lui”- 1910, ,,Presa bisericească”- 1925). Din domeniul literaturii teologice şi 

pastorale amintim: ,,Cuvântări bisericeşti pentru duminici şi sărbători” (1903) şi ,,Cuvântări 

ocazionale” (1908).  

                 Au rămas în manuscris nefiind publicate, printre altele, două lucrări care constituie 

coroana activităţii sale literare: ,,Galeria scriitorilor bisericeşti”, cuprinzând viaţa şi activitatea 

scriitorilor din veacul al XV-lea până în vremea autorului şi ,,Enciclopedia biblică, bisericească şi 

teologică” o lucrare de circa 25.000 de articole din întreg domeniul cultelor, al ştiinţelor biblice, 

teologice şi al vieţii bisericeşti, operă unică de acest gen în literatura de specialitate. 

          Despre activitatea pastorală desfăşurată în parohia comunei Giroc timp de 33 de ani stau 

mărturie amintirile bătrânilor nonagenari care mai sunt în viaţa şi i-au fost contemporani. Ei îşi aduc 

aminte cu emoţie de orele de religie ţinute de părintele David Voniga în şcoală, de slujbele oficiate 

cu evlavie, de predicile care mergeau la sufletul ascultătorilor datorită talentului oratoric al celui care 

propovăduia credinţa creştină ortodoxă. Era mereu printre săteni, dându-le sfaturi preţioase. 

          Pe plan social şi cultural, preotul David Voniga a avut numeroase iniţiative menite să 

trezească simţămintele patriotice, morale şi civice la enoriaşii săi. S-a ocupat de renovarea şi pictarea 

bisericii în anul 1922 şi de procurarea a încă trei clopote. În anul 1914, iniţiază construirea 

monumentului închinat memoriei aviatorului- erou Aurel Vlaicu. Alături de săteni începe construirea 

Casei Naţionale, iar  împreună cu autorităţile locale şi cu conducerea băncii “Ghiroceana” , în anul 

1927, iniţiază ridicarea monumentului închinat eroilor căzuţi în Primul Război Mondial şi crucea 

mare din cimitir, ambele din marmură albă. 

__________________ 

  23. Ion Murariu, Comemorare David Voniga, revista Lumina satului , nr.45, 2003 

     Remus Jurca, Bibliografia vieţii si activitaţii preotului David Voniga din Giroc (1867-1933), revista 

Lumina satului, nr.21, 1997    

     Remus Jurca,Preotul şi ziaristul David Voniga din Giroc , revista Lumina satului, nr18, 1997 

     Octavian Bocşa, Părintele David Voniga , revista Lumina satului, nr.1, 1993 
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          În fotografiile de epocă îl vedem în mijlocul coriştilor şi membrilor fanfarei. A fost mereu în 

prim planul acţiunilor pregătitoare înfăptuirii Marii Uniri, catalizând forţele patriotice locale în acest 

sens, şi a  făcut parte din delegaţia comunei Giroc la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 

1 Decembrie 1918. 

          Recunoscând valoarea activităţii sale pastorale, publicistice şi literare, autorităţile din acea 

vreme i-au atribuit semnele preţuirii, fiind distins cu brâul roşu şi decorat cu medalia ,,Răsplata 

muncii pentru biserică” şi “Ordinul Coroana României”. 

          Într-un gest de frăţietate şi de recunoaştere a unei prodigioase activităţi pastorale, culturale, 

publicistice şi patriotice credincioşii ortodocşi români din Gyula şi Giroc l-au comemorat în anul 

2003 în ambele localităţi prin organizarea unor ample manifestări prilejuite de comemorarea a 70 de 

ani de la trecerea sa la cele veşnice. Pe aceeaşi linie de recunoaştere a meritelor vrednicului nostru 

înaintş se înscrie şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Giroc din luna octombrie 2008 prin care 

se acordă titlul de Cetăţean de Onoare post mortem părintelui David Voniga.  
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                    P R E O T U L   A L E X I U    C H I Ş I O D A N  

 

 

                ,,Un vrednic slujitor al bisericii din Giroc”, aşa cum succint avea să fie caracterizat preotul 

ALEXIU CHIŞIODAN ( numit de localnici CHIŞOZAN) de către părintele Victor Aga, paroh al 

bisericii din Chişoda, în lucrarea  ,,Galeria de biografii ilustre din Banat şi Crişana”. S-a născut în 

anul 1878 în Ghiroda,24 unde tatăl fusese exportator de vite. Studiile liceale le-a făcut în Timişoara şi 

Arad, iar cele teologice în Arad, unde a absolvit in 1902. După 4 ani în care a lucrat ca funcţionar, ca 

arhivar la Consistorul din Arad, s-a sfinţit ca preot în anul 1906, funcţionând la Beba Veche (15 ani), 

la Herneacova şi Nadăş (2 ani), iar din anul 1923 la Giroc. Pentru sentimentele naţionale a fost 

internat acasă, între anii 1916-1919 şi condamnat la un an închisoare de catre autorităţile maghiare. 

De acelaşi tratament ,,s-a bucurat” şi în perioada ocupaţiei militare sârbeşti din Banat. Pe lângă 

activitatea pastorală, se ocupa şi cu agricultura, horticultura, pomicultura şi creşterea păsărilor de 

rasă. 

              Preotul Alexiu Chişiodan avea şi preocupări literare, fiindcă, conform părintelui Victor Aga, 

el urma să publice “Amintiri din tinereţe” şi ,,Schiţe umoristice”. 

              Soţia sa Melania Tallian, s-a născut în Timişoara, unde tatăl sau a fost magistru poştal. 

Studiile secundare le-a făcut la Şcoala Medie ,,Notre Dame” din Timişoara. S-a căsătorit cu preotul 

Chişiodan în anul 1906. În timpul liber era preocupată de literatură şi muzică. 

              Au avut trei copii: Melania, căsătorită cu Nicolae Timotin, avocat in Oradea; Sofia, 

profesoară de gospodărie şi Alexiu, absolvent al Şcolii de brigadieri silvici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

24.Remus Jurca, Un vrednic slujitor al bisericii din Giroc“, revista Lumina satului, nr.22,  

1997  
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                                    PREOTUL HOREA VIŞOIU  

 

          Născut la 6 septembrie 1910 la Vărădia de Mureş, judeţul Arad, într-o familie  de ţărani 

fruntaşi.25 Absolvent al teologiei din Arad, se stabileşte la Giroc în anul 1933, urmându-i preotului 

David Voniga ca preot paroh la biserica ortodoxă din localitate, după decesul acestuia. Tânăr şi cu 

talent oratoric deosebit, se integrează în viaţa spirituală, culturală şi economică a localităţii fiind 

repede asimilat în societatea giroceană din prima jumatate a secolului al XX-lea. Sentimentele 

patriotice şi le manifestă ori de câte  ori are ocazia, fie în cadrul diverselor activităţi culturale pe care 

le organizează la Casa Nationala, fie în predicile pe care cu multă însufleţire le rostea în faţa 

credincioşilor sau în scrierile apărute în presa locală. Astfel, într-unul din aceste articole scria: “...îţi 

scriu ţie urmaş al vitejilor Decebal şi Traian: Deşteaptă-te! Deşteaptă-te, trebuie să fie semnalul de 

alarmă, care să te trezească din somnul toleranţelor, prea îngăduitoare”, iar într-una din predicile sale 

îndemna pe credincioşi: ,, Să plivim deci, fraţi români, ogorul sufletelor noastre de toate buruienile 

deznădejdii, duşmăniei şi necredinţei, ce străinii au căutat să ni le strecoare în suflete şi atunci vom 

mai putea nădăjdui într-o viaţa mai bună şi fericită, spre binele nostru şi al neamului românesc.” 

          De la părintele David Voniga preia conducerea corului, fanfarei şi formaţiei de căluşari, dar se 

implică şi în organizarea întrecerilor sportive. Din iniţiativa şi sub conducerea sa la ruga din anul 

1935 în cadrul unor ample manifestări sfinţeşte drapelul corului în prezenta  P.S.S. Dr. Patrichie 

Ţiucra, protopopul Timişoarei şi al prefectului judeţului Timiş, Dr. Dimitrie Nistor, care era naşul 

drapelului. Tot din iniţiativa părintelui Horea Vişoiu în anul 1939 se organizează jubileul a 50 de ani 

de existentă ai corului, ocazie cu care se scoate şi medalia comemorativa “CORUL BISERICESC 

ORTODOX ROMAN GIROC- 1889-1939-Dirijor preot Horia Vişoiu “. 

Participă în continuare la concursurile organizate de “Asociaţia corurilor si fanfarelor din Banat”, 

condusă de compozitorul Iosif Velceanu, obţinând numeroase premii şi menţiuni, care au făcut fală 

girocenilor. Fiind un bun organizator cultural, a pregătit în preajma sărbătorilor programe artistice şi 

baluri, fapt ce avea să-l facă şi mai îndrăgit de către locuitorii satului. 

         Pe lângă activitatea spirituală şi culturală, preotul Horea Vişoiu s-a dovedit a fi şi un bun 

gospodar, astfel în timpul său, în anul 1966, se renovează biserica, restaurându-se şi o parte a 

picturii.  

         Acestor multiple preocupări li se adaugă şi cea de gazetar. Împreună cu un colectiv publică la 

Timişoara “Graiul Românesc”, iar în anul 1936 ,,Calendarul Girocului”, un almanah de mici 

dimensiuni, dar cu multe şi preţioase informaţii privind istoria şi viaţa economică, culturală şi 

spirituală a satului. 

         Spiritul său patriotic şi militant îl îndeamnă să participe în anul 1941, dupa eliberarea 

Basarabiei de sub ocupaţia sovietică, alături de alţi slujitori ai altarului, la misiunea religioasă de 

refacere a bisericii şi propovăduirea credinţei creştine  în acest străvechi pământ românesc. La 

întoarcerea în ţară, după doi ani, scrie o broşura intitulată “Misiune sfântâ în Basarabia desrobită”, în 

care descrie nelegiuirile şi cruzimile săvârşite de ocupantul sovietic. Pentru acţiunea sa şi realităţile 

descrise în lucrare, în anii regimului comunist este condamnat la doi ani închisoare, între 1952-1954, 

pe care-i petrece în lagărul de muncă forţată de pe şantierul hidrocentralei de la Bicaz. 

         În toată activitatea sa a avut-o mereu aproape pe soţia Letiţia, care a iniţiat cursuri de menaj 

pentru femeile din comuna, sub egida ,,Astrei bănăţene” condusă de dr. Petre Nemoianu. 

         Cu sănătatea şubrezită, preotul Horea Vişoiu, simţind că sfârşitul îi este aproape, în ianuarie 

1978, oficiază pentru ultima dată slujba la biserica din Giroc, pe care cu credinţă, dragoste şi pasiune 

a slujit-o timp de 45 de ani. 

________________ 

25. Octavian Bocşa,Preotul Horea Vişoiu , revista Lumina satului, nr.9, 1994 

      Ion Murariu,Condeierii noştri , p.165 
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Boala agravându-se, moare peste două luni, fiind înmormântat în cimitirul din Str. Cosminului din 

Timişoara în prezenţa a numeroşi giroceni, veniţi să-şi ia un ultim rămas bun de la părintele lor 

spiritual.  
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                                             PREOTUL IOSIF GAITĂ 
 

 

           Născut la data de 10 aprilie 1931, în comuna Giroc, într-una din familiile fruntaşe ale satului, 

care de-a lungul mai multor generaţii au slujit cu credinţă şi pioşenie biserica ortodoxă din Giroc, 

Iosif Gaiţă se remarcă încă din copilărie, prin înclinaţia şi interesul pentru spiritualitate, ceea ce-l va 

ajuta în viitor ca preot, pe parcursul unei îndelungate şi remarcabile activităţi de aproape 50 de ani. 

Între anii 1938 şi 1943 urmează Şcoala elementară din Giroc şi concomitent frecventează biserica, 

unde cântă în strană, spune apostolul sau face parte din cor, alături de vrednicii săi înaintaşi. 

Rezultatele bune la învăţătură şi aptitudinile pentru cariera didactică sau ecleziastică îl determină să 

urmeze între anii 1943 si 1951 Şcoala Normală de Băieţi din Timişoara, după care Facultatea de 

Teologie din Sibiu, pe care o absolvă în anul 1955. Profesează pentru scurt timp ca învăţător în zona 

Ardealului, dar atracţia pentru slujirea bisericii şi a lui Dumnezeu îl determină, ca începând cu 1 

ianuarie 1956 să devină preot paroh, pentru doi ani,  în comuna Milcoveni din judeţul Caraş- 

Severin. Este primit aici cu multă bucurie şi apreciat pentru activitatea pastorală desfăşurată, dovadă 

că atunci, când în anul 1958, la cererea a sute de giroceni, care înaintează o petiţie Mitropoliei 

Banatului, solicitând acesteia  transferul  părintelui Gaiţă în satul natal, mai multe familii din 

Milcoveni se mută la Giroc, urmându-şi părintele spiritual. 

           Astfel îşi începe preotul Iosif Gaiţă o îndelungată şi rodnică activitate de slujitor al sufletelor 

celor ce aveau să-i devină fraţi întru Hristos. S-a bucurat în aceşti ani de sprijinul soţiei, învăţătoarea 

Amalia Gaiţa, mai apoi al fiului, nurorii şi nepoatei Amalia. A onorat cu devotament multiple 

servicii religioase, a trăit bucuria sătenilor săi la botezuri sau cununii şi a ştiut să fie alături de ei şi  

să-i încurajeze atunci când şi-au condus pe ultimul drum pe cei dragi. Fire blândă, înţelegătoare şi 

prietenoasă a fost mereu alături de cei săraci, bolnavi sau aflaţi în suferinţă, i-a încurajat cu un sfat, 

sau s-a rugat pentru ei. Chiar dacă în cea mai mare parte a vieţii a slujit biserica în anii regimului 

comunist, când, pentru un preot provenit dintr-o familie de chiaburi (fruntaşii satelor în perioada 

interbelică) şi cu o soţie învăţătoare, nu era tocmai uşor să păstreze o echidistanţă între autorităţiile 

statale şi autoritatea divină, în care, din păcate, autorităţile de atunci nu aveau nicio credinţă. Preotul 

Iosif Gaiţă a ştiut să menţină  echilibrul, fără a-l supăra pe Dumnezeu şi fără a face compromisuri cu 

regimul ateu. 

          Pe lângă preocuparea pentru problemele de natură spirituală, părintele Iosif Gaiţă s-a 

preocupat şi de întreţinerea bisericii şi casei parohiale, când, după decesul preotului Horea Vişoiu , 

consiliul parohial, obligat de legile din acea perioadă, a decis vinderea celei de a doua case 

parohiale. Acum se renovează biserica, se reface iconostasul, pictura, şi pardoseala, se restaurează 

scaunele, se introduce gazul în biserică şi casa parohială şi se achiziţioneaza diferite obiecte de cult. 

În anul 1999 se repară acoperişul, se primeneşte ţigla, se tencuieşte exteriorul şi se dă jos turnul, 

schimbându-se partea lemnoasă şi tabla exterioara. 

           După anul 1990, când se reintroduce studiul religiei în şcoală, părintele Iosif Gaiţă predă orele 

de religie până în anul 1996, fiind alături de elevii şcolii şi de cadrele didactice la fiecare început de 

an şcolar sau ori de câte ori situaţia o impunea. 

          După o activitate de aproape de 50 de ani în slujba consătenilor săi din Giroc şi nu numai, 

începând cu 1 ianuarie 2003 se pensionează. 

          Pentru o îndelungată şi remarcabilă activitate, la 10 aprilie 2007 Arhiepiscopia Timisoarei, 

prin prezenta P.S.S Episcopul Paisie îi atribuie distincţia de Iconom Stavrofor, iar Consiliul Local 

al Primariei Giroc îi conferă titlul de Cetăţean de Onoare. 
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                                PREOTUL ADRIAN CHERMELEU 

 
Preotul Adrian Chermeleu s-a născut la 22 iunie 1955 la Reşiţa unde urmează cursurile 

 şcolii gimnaziale şi liceul. Încă din copilărie are o atracţie deosebită pentru cele sfinte, astfel că în 

timpul copilăriei frecventează cu regularitate biserica, fiind copil de altar la biserica din cartier. 

Educaţia religioasă i se datoreză bunicii, care înainte de cel de Al Doilea Război Mondial a fost 

călugărită la Mînăstirea Săliştea Sibiului, avându-l aici duhovnic pe părintele Arsenie Boca. După 

1973 bunica a slujit la Mănăstireaa Izvorul Miron de la Româneşti, iar spre sfârşitul vieţii la 

Mănăstirea Sf. Ilie de la Bocşa. 

În anul 1980 a absolvit Politehnica din Timişoara, după care a lucrat ca inginer la AEM 

Timişoara. 

După anul 1990 a activat mai mulţi ani ca membru în corul Catedralei Mitropolitane din 

Timişoara, iar între 1999 şi 2003 urmează cursurile Facultăţii de Teologie din Timişoara. Din 

noiembrie 2003, prin voinţa lui Dumnezei şi a Înalt Prea Sfinţiei Sale, Nicolae, Mitropolitul 

Banatului, ajunge preot paroh în parohia Giroc. 

Activitatea părintelui Adrian Chermeleu este orientată în principal pe două planuri. Pe plan 

spiritual urmărind atragerea credincioşilor într-o măsură mult mai mare spre biserică, cunoaşterea 

multiplelor probleme cu care aceştia se confruntă, atragerea tineretului, diversificarea activităţiilor 

cu elevii, revigorarea corului şi organizarea unor pelerinaje la locurile sfinte. 

Pe plan administrativ, cu priceperea şi exactitatea inginerului, dar şi cu sprijinul 

administraţiei locale, a consiliului local al primăriei Giroc, a primarului Iosif Ionel Toma, a 

consiliului parohial şi a comitetului de femei, prin donaţiile cetăţenilor, se trece la refacerea casei 

parohiale şi a anexelor, reface tencuiala la zidăria bisericii, schimbă ţigla şi repară acoperişul, reface 

pictura veche, ce datează de la începutul secolului al XlX-lea şi care, la renovarea din anul 1922 a 

fost acoperită cu un strat de glet, reface iconostasul, şi pictura din altar, schimbă complet mobilierul 

din biserică, repară zidul ce împrejmuieşte biserica, schimbă porţile,  confecţionează copertine la 

intrări, construieşte noi grupuri sanitare moderne, conforme vremurilor în care trăim, amenajează 

spaţiile din curtea bisericii, dar şi din exteriorul acesteia, realizează un sistem de irigaţii pentru 

spaţiile verzi din curtea bisericii şi din împrejurimi etc.  

La încheierea acestor ample lucrări, realizate cu sprijinul financiar al comunităţii, dar sub 

stricta supraveghere doar a preotului Adrian Chermeleu, la 26 iulie 2009 are loc târnosirea bisericii 

cu participarea P.S. Paisie Lugojanul, episcopul vicar al Timisoarei, a părintelui consilier dr. Ionel 

Popescu, a părintelui dr. Ioan Bude, protopopul Timişoarei şi a unui sobor de preoţi, ocazie cu care, 

pentru merite deosebite în slujirea bisericii şi în lucrările de renovare a acestui monument istoric, 

parintelui i se acordă titlul de iconom-stavrofor, iar consiliul local al primăriei Giroc îl declară 

Cetăţean de Onoare. 

In octombrie 2009, cu ocazia hramului,  organizează ample manifestări prilejuite de 

împlinirea a 250 de ani de la atestarea bisericii ortodoxe din Giroc, monument istoric, şi 120 de ani 

de la înfiinţarea corului bisericesc, ocazie cu care, în curte, se ridică o cruce de marmură albă, 

închinată coriştilor din Giroc. 

Începând din aprilie 2008 publică trimestrial revista ,,Iconostas”, sub semnătura unor 

personalităţi din cultura timişoreană, dar şi locală, iar printr-un parteneriat cu şcoala din localitate, 

organizează din acelaşi an,  cercul de pictură bizantină pe sticlă, sub conducerea profesoarei 

Ecaterina Neag, cerc prin care, pe parcursul celor aproape cinci ani, au trecut circa 200 de elevi.  

În anul 2008, la cererea preotului Adrian Chermeleu şi cu aprobarea forurilor competente 

din Mitropolia Banatului şi a consiliului parohial Giroc se donează primăriei Giroc suprafaţa de 

peste 2200 m.p. pe care se află grădiniţa din localitate, în condiţiile în care metrul patrat de teren din 

acel loc se vindea cu până la 100 euro, în timp ce  alte culte din Timişoara încasează sume uriaşe de 

la unităţile de învăţământ drept chirie. 
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Corul bărbătesc al bisericii ortodoxe din Giroc, condus de profesoara Codruţa Tomescu, a 

participat de-a lungul anilor la diverse activităţi specifice de la Ghiroda, Foeni, Giarmata Vii, 

Timişoara sau diverse mănăstiri, alături de preotul paroh, precum şi la ,,Festivalul toacelor” sau 

Festivalul ,,Lada cu zestre”, reprezentând cu cinste biserica noastră ortodoxă. 

În fiecare an de Crăciun şi de Paşti, prin grija preotului Adrian Chermeleu, din fondurile 

asigurate de consiliul parohial sau din sponsorizări, s-au asigurat peste 200 de pachete cadou pentru 

copii, bătrânii singuri sau persoanele cu dizabilităţi. 

În anul 2010, sub conducerea domniei sale, eleva Antal Bianca de la Şcoala din Giroc, 

câştigă etapa eparhială a concursului ,,Crezul meu”, participând la faza pe ţară desfăşurată la 

Patriarhia Română şi unde au primit felicitările din partea Preafericitului Patriarh Daniel, atât eleva, 

cât şi părintele Adrian Chermeleu. 

În data de 29 aprilie 2010 preotul paroh al bisericii din Giroc ţine o lecţie demonstrativă în 

cadrul proiectului ,,Hristos împărtăşit copiilor” cu participarea mai multor preoţi din protopopiatul 

Timişoara l şi ll, iar din 2011 pregăteşte elevii pentru participarea la concursul de ,,Creaţie 

religioasă” în cadrul proiectului ,,Alege şcoala”. 

Fiindcă biserica suferea în continuare de igrasie, în anul 2011, cu fondurile alocate de 

Primăria Giroc, realizează izolarea antiigrasie, o lucrare amplă, ce necesita un mare efort financiar, 

dar şi multă preocupare din partea preotului paroh. 

Părintele, a ştiut să coaguleze în jurul său toată comunitatea ortodoxă, să colaboreze cu 

autorităţiile locale, să se sprijine pe consiliul parohial şi pe comitetul de femei, iar când tot ceea ce 

şi-a propus a fost îndeplinit, iar imaginea bisericii a fost schimbată radical, a ştiut să recompenseze 

pe fiecare în funcţie de  aportul adus. Astfel, în anul 2009, cu ocazia aniversării a 250 de ani de 

existenţă a bisericii ,,Sfântul Dimitrie”, monument istoric, un număr mare de credincioşi primesc 

,,DIPLOMA JUBILIARĂ DE ONOARE”, iar cu ocazia hramului din anului 2011, principalii 

sponsori, familia primarului Iosif Ionel Toma şi familia Petrişor Marincu primesc ,,DIPLOMA DE 

CTITORIE”, iar numeroşi alţi credincioşi primesc în semn de apreciere ,,DIPLOMA DE 

VREDNICIE”. 

Cele menţionate mai sus reprezintă o parte din activitaţile şi realizările părintelui Adrian 

Chermeleu de la Biserica  ,,Sf. Dimitrie” din Giroc şi cu care noi, credincioşii, ne-am mândrit şi cu 

atât mai mare ne-a fost mirarea când am aflat că va fi mutat. Începând cu data de 20 mai 2012,  

contrar voinţei sale, a fost transferat la una din bisericile din Timişoara. După atâta muncă şi 

preocupare, merita ca înainte de pensionare să se bucure de atâtea realizări frumoase, obţinute într-

un timp relativ scurt. Din păcate nu a fost să fie aşa. 
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            MONUMENTE  DIN  GIROC  SI  CIMITIRUL  BISERICII  ORTODOXE          
 

Fiecare localitate se individualizează prin propria-i istorie, care, de cele mai multe ori şi in 

cazurile fericite, se concretizează prin şantiere arheologice, muzee, case memoriale, cimitire ale 

eroilor sau monumente istorice.  

          In acest context şi localitatea Giroc se poate mândri cu descoperiri arheologice făcute de-a 

lungul timpului în punctele numite Giroace, Sălişce , iar mai nou la Mescalu .  

Evenimentele istorice din istoria naţională sau locală precum si unele personalităţi sunt 

imortalizate şi ele prin monumente ridicate de înaintaşii noştri în curtea bisericii, în cimitir , în 

majoritatea cazurilor, din iniţiativa preoţilor. Referitor la acestea ne vom referi în cele urmează. 

            Monumentul închinat primilor corişti din Giroc, ridicat în curtea bisericii ortodoxe  în 

anul 1901, pe care este scris  numele celor 34 de corişti: N.Aga, S.Văcan, V.Avrămuţ, T.Andraş, 

V.Seiman, V.Lazăr, V.Nincu, P.Ruja, C.Dragomir, V.Bosa, F.Ruja, N.Seiman , G.Gherban, G.Eli, 

I.Aga, A. Văcan, B.Miu, N.Bosa, I.Avrămuţ, P.Buibaş, T.Ruja, P.Boca, V.Marincu, N.Gherban, 

M.Bosa, D.Pâţu şi V.Marincu. Pe aceeaşi cruce mai este scris:  

,,Această sfântă cruce s-a ridicat la stăruinţa conducătorului V. Titus Miu, prin zelul şi cu spesele corului 
vocal bisericesc din Giroc în anul 1901”. 

Monumentul închinat lui Aurel Vlaicu , ridicat în anul 1914, la puţin timp după tragicul 

accident în care şi-a pierdut viaţa acest pionier al aviaţiei romane şi universale. Este primul 

monument ridicat în ţară, în Girocul banăţean care, în acea perioada, făcea parte din Imperiul 

Austro-Ungar. Nu a fost doar un act de  recunoaştere a meritelor unei mari personalităţi, ci a fost şi 

unul de curaj si de mândrie naţionala, de recunoaştere a meritelor unui mare erou român.  

Crucea din marmură albă, a fost ridicată la intrarea în sat, din iniţiativa a trei mari 

personalităţi girocene : preotul David Voniga şi învăţătorii Atanasie Baicu şi Mihai Bocşa. Pe ea 

sunt scrise următoarele :   ,,Întru prea mărirea lui Dumnezeu ! In memoria lui Aurel Vlaicu, geniul aviaţiei 
române. Ridicat-au această sfântă cruce credincioşii bisericii ortodoxe romăne din Giroc în anul 1914, luna 
Sfintelor Paşti ,,.  

Monumentul eroilor din Giroc căzuţi în Primul Război Mondial 1914-1918, ridicat în 

anul 1927 din marmură albă , în colţul de N-V al bisericii ortodoxe, este omagiul adus de sătenii din 

Giroc celor 82 de tineri căzuţi în Primul Război Mondial, al căror nume este menţionat pe cele trei 

laturi ale monumentului. Osteniţi-vă, stimati consăteni, măcar odată pe an , la Ziua Eroilor, să citiţi 

numele bravilor noştri înaintaşi.  Alături de numele lor mai stă scris : ,,Ridicatu-s-a acest monument pe 
spesele băncii populare « Ghiroceana », a comunei bisericeşti, comunei politice şi a altor suflete nobile, ca omagiu şi 

recunoştinţă  iubiţilor noştri căzuţi luptând pentru întregirea neamului. ,, 

Eroii din Giroc cazuti în Primul Război Mondial  

1. Vichente Seiman                               42.George Buibaşiu 

2. Martin Pfeifanf                                  43.George Berlovan 

3. Ioan Ivaşcu                                        44.George Surdu 

4. Nicolae Aga                                      45.George Keller 

5. Ilie Rotariu                                        46.Ilie Cojaia 

6. Ioan Buibaşiu                                    47.Iosif Urşica 

7. Nicolae Raicu                                   48.Ioan Gruiţa 

8. George Dumitru                                49.Ioan Gherban 

9. Efta Ciută                                          50.Ilie Miloşiu 

10. Ioan Văcan                                        51.Nicolae Ivaşcu 

11. Vichente Marcu                                52.Toma Gherban 

12. Petru Petcu                                        53.Pavel Sârbu 

13. Ilie Creţu                                           54.Vichente Coandă 

14. Pavel Birtariu                                    55.Iosif Loica   
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15. Simion Seiman                                  56.Nicolae Seiman 

16. Petru Dasinger                                   57.Ioan Babescu 

17. Ilie Loica                                           58.Vichente Marincu 

18. Pavel Dragomir                                 59.George Neda 

19. Vasile Avrămuţiu                              60.Ioan Gaiţă 

20. Iorga Marincu                                    61.Vichente Buzăescu 

21. Andrei Cărbunariu                             62.Ignatie Müller 

22. Andrei Moisă                                     63.Ioan Iorga 

23. Fraţii Carol Thurn şi                          64.Efta Neda 

24. Ştefan Thurn                                      65.Gheorghe Muţiu 

25. Grigore Urşica                                   66.George Neuror 

26. Gheorghe Dragomir                           67.Iosif Cincu 

27. Vichente Urşica                                 68.Ilie Drăgan 

28. Fraţii Ioan Creţu şi                             69.Ioan Bocşa 

29. Pavel Creţu                                         70.Petru Schipfer 

30. Vichente Văcan                                  71.Vichente Marincu 

31. Fraţii Ilie Radu şi                               72.Petru Văcan 

32. Bosioc Radu                                       73.Vichente Dulăianţu 

33. Iosif Turcu                                         74.Dimitrie Bosa 

34. Fraţii Nicolae Stoica şi                       75.Andrei Avrămuţiu 

35. Gheorghe Stoica                                 76.Francisc Gugeso  

      36.Trifu Andraş                                        77.Achim Ruja 

      37.Tata Nicolae Bosa şi fiul                     78.Petru Brânda 

      38.Dimitire Bosa                                      79.Petru Ciucu     

      39.Trălă Ruja                                            80.Vichente Dragomir 

      40.Trifu Florea                                          81.Fraţii Ioan Gherban şi 

      41.Ioan Şuveg                                           82.Nicolae Gherban 

Crucea mare din cimitir, ridicată din marmură albă în anul 1927, pe aleea centrală, este 

locul de unde, în duminica Tomii (Paştele Mici), începe slujirea mormintelor şi pomenirea morţilor. 

Pe latura vestică a monumentului este menţionat consiliul de administraţie al băncii, format din 12 

persoane în frunte cu preşedintele Atanasie Baicu şi vicepreşedintele Mihai Bocşa, iar alături este 

inscripţionat următorul text : «Ridicatu-s-a această sfantă cruce pe spesele membrilor băncii 

populare Ghiroceana, întru pomenirea iubiţilor răposaţi care se odihnesc în acest cimitir ».   

Pe laturile N şi S este trecut numele celor 45 de membri ai bancii, ( de unde unii din actualii 

giroceni îşi pot reaminti de vrednicii lor înaintaşi), iar pe cea estică stă scris urmatorul text : ,, Hristos 
a inviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţa dăruindu-le, Nu te teme de moarte, căci 
e tot atât de naturală ca şi naşterea şi nu e decât începutul unei vieţi noi. Sufletul e ca apa, vine din cer şi se urcă  
la cer. Morţii trăiesc, căci sufletul e nemuritor, nu-i plângeti !,, 

Cimitirul eroilor din Giroc, cuprinde criptele celor 16 eroi înmormântaţi la Giroc, din 

totalul celor 17 militari români şi unul rus care în data de 17 septembrie 1944 au fost împuşcaţi în 

sat, după ce au fost luaţi prizonieri de către trupele germane în luptele ce s-au desfăşurat aici pentru 

apărarea Timişoarei. Cei mai mulţi au fost împuşcaţi în cap, de la mică distanţa, pe locul viran aflat 

la intersecţia străzii Dunărea şi Bega. 

Prezentăm în continuare numele lor : 

 1. Sold. Stanciu Eftimie      Regimentul  7 Pionieri 

 2. Sold. Baicu Grigorie                 ’’               5 Vânători 

 3. Serg. Mogoşanu Vintilă            ’’      7 Pionieri 

 4. Sold. Motoşan Mihai                ’’              ’’ 

 5. Sold. Zabliuc Ioan                    ’’              ’’ 

 6. Serg. Măciucă Grigore             ’’              ’’ 
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 7. Sold. Dăceanu Ioan                  ’’              ’’ 

 8. Sold. Doandă Vichentie           ’’              ’’ 

 9. Sold. Sevestru Petru                 ’’            5 Vânători 

10. Sold. Daschievici Gheorghe    ’’            7 Pionieri 

11. Sold. Boată Ion                        ’’               ’’ 

12. Sold. Dumitru Ion                    ’’               ’’ 

13. Cap. Gegrea Ion                       ’’               ’’ 

14. Cap. Doanţa Aurel                    ’’              ’’ 

15. Sold. Cresciuc Petru           din comuna Lipscani, jud. Hotin 

16. Dobrici Moise  gardian public din Timişoara,venit la Giroc pentru a-şi căuta familia 

17. Cap. Ivanovici Ivan            militar rus 

18. Bodinel Vasile                translator la Universitatea din Odessa 

 A doua zi după tragicul eveniment au fost transportaţi de către săteni în frunte cu primarul 

Vichente Lazăr şi directorul şcolii Ionescu Barbu şi înmormântaţi creştineşte în cimitirul din Giroc. 

Cimitirul eroilor a fost de-a lungul anilor îngrijit de biserica ortodoxă şi de săteni, dar la începutul 

anilor 2000 din fondurile alocate de primărie  se amenajează în forma actuală şi se ridică crucea 

centrala pe care stă scris:  ,,Veşnică recunoştinţa eroilor care au căzut pe teritoriul Girocului în ziua de 17 
septembrie 1944 pentru apărarea Timişoarei. ,,  

Chiar dacă nici unul din aceşti eroi nu a fost din sat, girocenii, de-a lungul anilor, nu au uitat 

că ei şi-au dat viaţa pentru apărarea satului nostru, le aprind o lumânare la cruce şi se roagă pentru 

sufletul lor. 

Trecând în revistă monumentele existente în Giroc, constatăm lipsa unui monument 

închinat eroilor din Giroc căzuţi în Al Doilea Război Mondial. Înainte de 1989, ridicarea unui 

asemenea obiectiv era imposibilă. După 1990, o perioadă de timp, au fost intenţii, dar nu s-au 

materializat. Din fericire, în anul 2006, Consiliul Local a alocat suma necesară ridicării unui 

asemenea monument. 

Monument închinat eroilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial, din marmură neagră, 

ce a fost amplasat în colţul nord-estic al parcului de la Căminul Cultural. Eroii Girocului din cea mai 

mare conflagraţie mondială sunt : Urşica Ioan (Granciu), Loica Nicolae (Fraica), Marcu Ion 

(Lomba), Ludwig Iacob, Rotaru Gheorghe (Dumnezeul Cailor), Rohs Francisc, fraţii Bosa Ion şi 

Bosa Petru (Chişozanu), Avrămuţ Vichentie (Fira), Gherban George (Pătlacu), Bacai Petru (Boacă), 

Sfei Petru (Sfei), fraţii Stoia Ion si Stoia Marcu (Subu), Şocodol Ion (Stoioni), Marincu Constantin 

(Gaină), Buibaş Trifu (Truţu), Raicu Tuţu (Panta), Bocea Petru (Liţă), Alexa Nicolae, Marincu 

Vichentie şi Opriţa Ion . 

 Monumentul  întregeşte imaginea de ansamblu a centrului civic al localităţii Giroc şi constituie un 

prilej de aducere aminte pentru cei care şi-au dat viaţa  în anii participării ţării noastre la cel de Al 

Doilea Război Mondial (1941-1945).  
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                 MOMENTE  IMPORTANTE  DIN  VIAŢA BISERICII 
  

                                    Sfinţirea bisericii din Giroc din anul 1922 

 

          După ample lucrări de reparaţii desfăşurate în anul 1922 sub conducerea preotului David 

Voniga, în anul 1923, în Duminica Sfintelor Florii se stabileşte sfinţirea bisericii, ocazie cu care se 

preconiza participarea P. S. Sale Episcopul I.I.Papp. Datorită faptului că Ahiereul se afla în 

convalescenţă şi nu putea onora invitaţia, reprezentantul domniei sale la ceremonia de la Giroc a fost 

Dr. P. Ţiucra, prototopul Timişoarei, care la săvârşirea sfinţirii a fost însoţit de preoţii D.Voniga, 

I.Iliovici şi G. Tucitu. 

           La încheierea ceremonialului P.S. se  adresează numărului mare de credincioşi din Giroc 

participanţi la actul sfinţirii arătând  ,, originea istorică şi însemnătatea spirituală a Bisericii ca şi 

casă de rugăciuni şi ca şcoala de virtuţi creştineşti ,, 26  Domnia sa laudă dragostea credincioşilor faţă 

de biserică dovedită prin opera de renovare la care şi-au adus aportul. 

           În răspunsul său părintele David Voniga mulţumeşte P.S. I.I.Papp  şi Părintelui Protopop dr. 

P. Ţiucra pentru serviciul religios de sfinţire şi pentru îndemnul la credinţă şi virtuţi morale, într-o 

biserică renovată şi de o rară frumuseţe ce-ţi inspiră evlavie şi dragoste creştinească. Vorbitorul 

aduce mulţumiri ,, poporului credincios ,, , preoţilor şi  învăţătorilor pentru efortul depus. 

 

 

________________________________ 

26.Ziarul Luminătorul, Anul 1, nr. 4, 13 aprilie 1923 
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            TÂRNOSIREA ( SFINŢIREA) BISERICII ,,SF. DIMITRIE » din anul 2009  

 

După ample lucrări de restaurarea picturii şi amenajarea interiorului,27 precum şi a curţii şi 

împrejurimii, la 26 iulie 2009, într-o atmosferă de sărbătoare are loc târnosirea bisericii, oficiată de 

Prea Sfinţitul Părinte Episcop-Vicar Paisie Lugojanu, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi 

format din P.On. Părinte dr. Ioan Bude,  Protopopul Timişoarei, părintele paroh Adrian Chermeleu, 

părintele Traian Debuceanu şi părintele Dragoş Debuceanu de parohia Chişoda, diaconii Radu 

Bogdan şi Eugen Babescu. 

La sosirea în parohie, Prea Sfinţitul Episcop Vicar Paisie Lugojanu a fost aşteptat de primarul 

comunei, Iosif-Ionel Toma. Ajungând în faţa bisericii, ierarhul a fost întâmpinat cu Sfânta 

Evanghelie de P.On. Părinte Protopop dr. Ioan Bude, de părintele paroh Adrian Chermeleu, de 

soborul de preoţi şi diaconi precum şi de un număr mare de credincioşi. 

P.On.Părinte Protopop a rostit cuvântul de întâmpinare în care L-a rugat pe Bunul Dumnezeu 

să dăruiască acestei zile bucuria deplină a binecuvântării ierarhului pentru tot ceea ce urmează a se 

oficia. 

Prea Sfinţia Sa a transmis binecuvântarea şi dragostea părintească a Înalt Prea Sfinţiei Sale 

dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. La intrarea în sfânta Biserică, ierarhul a fost primit cu 

multă dragoste şi căldură de credincioşi, care, împreună cu corul bisericii au intonat imnul arhieresc. 

După procesiunea cu Sfintele Moaşte, pregătirea Sfintei Mese şi ungerea acesteia cu Sfântul 

şi Marele Mir, s-a început liturghia arhierească în cadrul cărei Prea Sfinţitul Părinte Episcop Vicar 

Paisie Lugojanu a hirotesit întru iconom-stavrofor pe părintele paroh Adrian Chermeleu, prin a cărui 

osteneală, alături de credincioşi, pictura a fost restaurată, iar biserica înnoită şi înfrumuseţată. 

În partea finală a procesiunii arhiereul a rostit un cuvânt de învăţătură, vorbind credincioşilor 

despre darul credinţei pe care ar trebui să-l cerem de la Dumnezeu, şi a pus o întrebare 

fundamentală. Ce este credinţa şi cum să o arătăm fiecare dintre noi ? 

În cuvântul său preotul paroh Adrian Chermeleu a mulţumit lui Dumnezeu pentru această 

Sfântă Lucrare, apoi a adresat un cuvânt de mulţumire şi recunoştinţă Ierarhilor săi, Î.P.S. Părinte 

Mitropolit Nicolae Corneanu, P.S.Episcop Vicar Paisie Lugojanu, Prea On-ilor Părinţi consilieri 

eparhiali, Prea On-ului Părinte Protopop dr. Ioan Bude, fraţilor împreună slujitori, primăriei, 

consiliului local Giroc, celorlalte instituţii din comună, pictorului restaurator Mihai Pop, Consiliului 

parohial, Comitetului de femei, corului bisericii şi tuturor credincioşilor şi donatorilor, care au făcut 

posibilă această amplă lucrare de restaurare.   

_________________________________ 

27. Adrian Chemeleu, Târnosirea Bisericii  ,,Sfântul Dimitrie din Giroc,,, Revista Iconostas, nr.6 / 2009 
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                              Sărbătoarea  Bisericii Ortodoxe din Giroc 

 

          Duminică, 25 octombrie 2009, în prezenţa unui număr foarte mare de credincioşi, părintele 

paroh Adrian Chermeleu, alături de preoţii Traian Debuceanu de la Chişoda şi Sofronie de la 

mănăstirea Ţeţu, au oficiat slujba prilejuită de hramul bisericii, care se prăznuieşte în fiecare an de 

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Sărbătoarea hramului din acest an a adus o noutate faţa de anii 

precedenţi, acum pentru prima data este ales un naş al rugii în persoana domnului profesor Octavian 

Gruiţa şi a soţiei sale, Eleonora. La sfârşitul slujbei, părintele citeşte mesajul transmis cu ocazia 

acestui eveniment de I.P.S. Nicolae, Mitropolitul Banatului. Sărbătoarea hramului este dublată şi de 

alte două evenimente din viaţa bisericii: atestarea a 250 de ani de existenţa a bisericii ortodoxe din 

Giroc şi a 120 de ani de la înfiinţarea corului bisericesc. Cu acest prilej se sfinţesc şi cele două 

steaguri, cel al bisericii cu reprezentarea Sf. Dimitrie şi cel al corului, ce simbolizează cele două 

evenimente. 

         În partea finala, părintele Adrian împreună cu naşul taie colacul, din care bucata cea mai mare 

se dă naşului de anul viitor, respectiv domnului primar Ionel Toma, iar restul se împarte cu ocazia 

miruirii credincioşilor din biserică. 

         Ca o recunoaştere a meritelor pentru activitatea corală, membrii corului primesc Diploma 

Jubiliară de Onoare şi o plachetă cu următoarea inscripţie ,,Corul Bisericii Ortodoxe Române Sf. 

Dimitrie-Giroc” -1889-2009- 120 de ani de la înfiinţarea Corului Bisericii Ortodoxe Romane  ,,Sf. 

Dimitrie” din Giroc”. Pe plachetă este reprodusă imaginea existentă pe medalia jubiliară realizată de 

părintele Horea Vişoiu, în anul 1939. În continuare se acordă Diplome membrilor consiliului 

bisericesc, a comitetului de femei, celor mai importanţi sponsori, prescurăriţelor şi colectivului de 

redacţie a revistei ,,Iconostas”. Cu meticulozitatea de care a dat dovadă de când păstoreşte în 

parohia noastră, părintele paroh nu a uitat pe nimeni, mulţumind fiecăruia pentru ceea ce a făcut în 

biserică. Acum se dă cuvântul naşului, ocazie cu care domnul profesor Octavian Gruiţa subliniază 

semnificaţia celor doua evenimente din viaţa bisericii noastre, arătând că, pe lângă vechimea 

bisericii de două secole şi jumătate, se adaugă valoarea picturii, realizată la începutul secolului al 

XlX-lea şi restaurată recent, prin grija părintelui Adrian şi cu ajutorul financiar oferit de credincioşi 

şi de consiliul local Giroc. În scurtul, dar foarte documentatul cuvânt, domnia-sa nu uită să 

aminteasca numele celor mai vrednici slujitori ai bisericii din ultimul secol, precum David Voniga, 

Horea Vişoiu şi Iosif Gaiţă. În încheiere, arată că preotul Adrian Chermeleu,  venit prin voinţa lui 

Dumnezeu şi a I.P.S. Nicolae în parohia noastră, înmănunchează calităţile celor trei înaintaşi.  

          În cuvântul său, domnul primar Ionel Toma arată că, printr-o hotărâre a Consiliului Local 

Giroc, s-a acordat Titlul de Cetatean de Onoare P.S. Paisie, episcop-vicar al Timişoarei şi părintelui 

Adrian Chermeleu, urmând ca diploma să fie înmânată în ziua de luni, cu ocazia Sf Dimitrie, când 

va avea loc şi sfinţirea monumentului ridicat în curtea bisericii, prin grija consiliului local, în cinstea 

coriştilor. 

          La sfârşitul slujbei religioase, corurile Catedralei Mitropolitane din Timişoara, al bisericii din 

Giroc şi al bisericii din Ghiroda au susţinut un  scurt concert de cântece religioase. În încheiere, toţi 

credincioşii au fost invitaţi la Căminul Cultural la o agapă care a început cu o horă, după care a 

urmat un scurt program artistic susţinut de soliştii Desanca Lalici, Doriana Talpeş, grupul vocal 

,,Zorelele Girocului” şi un grup de dansatori de la Ansamblul ,,Ghiocelul”, acompaniaţi de orchestra 

,,Bujorul”, dirijată de prof. Adrian Scorobete. 

În anii următori  naşii rugii au fost: în 2010, familia domnului primar, Iosif Ionel şi Ana Toma, 

în 2011, familia Petrişor şi Ofelia Marincu, iar in 2012, familia Petru şi Alina Petcu. 

Agapa fraţească s-a desfaşurat la restaurantul ,,Trio”, urmată de programe artistice susţinute  

de Ansamblul ,,Ghiocelul” şi de diverşi solişti de muzică populară. 
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                                     Ş C O A L A    C O N F E S I O N A L Ă 
 

     1.  Evoluţia şcolii de la prima atestare până la Marea Unire din 1918 

 

a.Prima atestare documentare  a şcolii  şi  şcoala confesională 

 

   Învăţământul organizat în Giroc, la fel ca în tot Banatul, se realizează după includerea 

acestei provincii în Imperiul Habsburgic. Un rol important în acest proces urmând să-l aibe, alături 

de autorităţi, şi biserica ortodoxă. În concepţia iluministă, biserica şi şcoala vor fi instituţiile 

implicate cel mai mult în procesul „de luminare” a populaţiei şi în răspândirea ştiinţei de carte  în 

medii cât mai largi .  

    Organizarea învăţământului avea să slujească mai apoi intereselor economice: cultivarea 

mai eficientă a pământului, diversificarea culturilor agricole, învăţarea unor meserii noi, asanarea 

terenurilor mlăştinoase, îndiguirea râurilor sau exploatarea bogăţiilor subsolului.  

     Autorităţile şcolare sunt stimulate în organizarea de şcoli, angajarea de cadre didactice cu 

o pregătire de specialitate şi asigurarea unor condiţii de viaţă decente acestora. Locuinţa 

învăţătorului se amenajează în incinta şcolii, iar plata acestuia se realizează de comunitatea satului, 

1/3 în bani şi 2/3 în produse. 

  Înainte de a trece la organizarea propriu-zisă a învăţământului, trebuie reliefat rolul ce l-a 

avut învăţământul oral, folcloric, de care cu siguranţă s-au bucurat şi înaintaşii noştri, locuitori ai 

acestor meleaguri. Învăţământul realizat în „şcoala”vetrei părinteşti, a continuat în şcoala vieţii şi a 

muncii, îmbogăţit apoi doar pentru un număr foarte redus în şcolile propriu-zise. Astfel că, pentru 

majoritatea populaţiei, învăţământul oral şi folcloric rămâne aproape singura modalitate de realizare 

a educaţiei. 

       Importanţa factorului tradiţional în organizarea învăţământului a fost evidenţiată în toate 

lucrările de istorie a pedagogiei: „Înaintea întemeierii unor instituţii şcolare, a circulat şi la noi, ca la 

toate popoarele, şi învăţătura orală, treptat îmbogăţită, reflectând experienţa de viaţă educativă a 

maselor.” 1 

        Privind prin această prismă, Banatul este în fruntea ţinuturilor româneşti prin „bogăţia 

barocă de sorginte folclorică a culturii sale populare” , cum o caracterizează Lucian Blaga, fenomen 

care în sec.al XX-lea , consideră marele filozof şi poet , va sta la baza apariţiei în acest colţ de ţară a 

ţăranilor condeieri şi publicişti. 

     Şcolile ortodoxe române şi sârbeşti din Banat sunt organizate în 1774 prin „Regulae 

directivae”, iar Teodor Iancovici trece la organizarea acestora într-un număr mare de localităţi, până 

în 1776. 

Legea „Regulile directive pentru îmbunătăţirea învăţământului în şcolile elementare sau triviale 

sârbeşti şi româneşti, neunite”2 a fost aprobată de Maria Tereza în 1774 şi cuprindea 52 de articole 

grupate pe următoarele domenii: clădiri şcolare, învăţătorii, conţinutul învăţământului şi metode de 

predare, frecvenţa şcolară, controlul învăţământului şi fondurile şcolare.  

În privinţa clădirilor şcolare se prevedea să se construiască şcoală nouă, să se repare cea 

veche (dacă exista) ori să se închirieze o casă potrivită pentru şcoală. Clădirea trebuia să aibă 

neapărat o sală mare pentru clasă şi o cameră separată, ca locuinţă gratuită pentru învăţător. Şcoala 

trebuia să fie dotată cu minim de lucruri necesare: bănci, tablă, călimări, cărţi pentru copiii săraci.  

Referitor la învăţător se prevedea că acesta nu poate fi angajat până nu va fi găsit 

corespunzător în urma unui examen amănunţit. El trebuia să îndeplinească următoarele calităţi: să  

posede cunoştinţele necesare, să fie evlavios şi drept, binevoitor şi paşnic cu membrii familiei sale, 

cu vecinii şi cu părinţii elevilor, respectuos şi ascultător faţă de superiorii săi, ecleziastici şi laici,  

1.Victor Tarcovnicu, Istoria invatamantului din Banat pana la anul 1800, Ed. 1978, pag. 128-129 

2. Din Istoria pedagogiei romanesti, vol. II, Ed.1966 p.8  
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sever cu măsură, afectuos şi blajin faţă de elevi. Învăţătorilor le era interzis să exercite o altă 

ocupaţie sau meserie, cu excepţia participării la slujbele bisericeşti, dar în afara orelor de clasă.  

Se propunea ca fiecărui învăţător să i se acorde un salariu suficient pentru necesităţile 

familiei sale, iar în afară de salariu fiecăruia îi va fi repartizat un loc de casă dublu de aproximativ 

3200 mp şi două jugăre de fânaţ (un iugăr era egal cu 5556mp). 

Conţinutul învăţământului şi metodele de predare trebuiau să fie aceleaşi în toate şcolile. Se 

învăţa citirea, scrierea, cele 5 operaţiuni ale socotitului (adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea şi 

regula de trei simplă), religia, îndrumări morale şi cântare bisericească. Facultativ se învăţau  noţiuni 

de agricultură, creşterea animalelor şi albinărit.  

În legătură cu frecventarea şcolii „Regulile directive” stabileau că elevii merg la şcoală între 

6 şi 12 ani.  

Pentru ca părinţii să-şi trimită copiii la şcoală nu vor fi folosite mijloace de constrângere, ci 

convingerea prin exemple, discuţii, sfaturi, prin care autorităţile bisericeşti şi cele laice să arate 

foloasele şcolii, prin laude aduse în public părinţilor care îşi trimit copiii la şcoală. Pentru a-i atrage 

pe copii se recomandă învăţătorului să lucreze astfel încât copiilor să le placă să vină la şcoală, să 

dea mici daruri celor care frecventează regulat şi învaţă bine. 

Controlul activităţii şcolare era încredinţat autorităţilor bisericeşti şi civile, fiecare având 

obligaţia să supravegheze şcolile din cercul său de activitate şi să raporteze autorităţilor superioare. 

Şcoala dintr-o localitate va fi vizitată săptămânal de preot şi de inspectorul şcolar local, controlul 

urmărind: starea şcolii, metoda de predare, activitatea învăţătorilor şi a elevilor, frecvenţa în şcoală şi 

reclamaţiile împotriva învăţătorului.  

Fondul şcolar urma să se constituie din donaţii ale episcopilor, preoţilor şi mirenilor, din 

venituri ale clădirilor şi pământurilor destinate şcolii, din taxe şcolare, din colecte în biserici etc.   

Pentru a veni în sprijinul şcolilor ortodoxe, s-a propus să se aloce gratuit din visteria statului, 

sumele necesare pentru procurarea rechizitelor şcolare şi anume: 12 truse pentru scris, 12 tăbliţe de 

socotit, 6 foarfeci, 6 bricege, 36 de creioane şi o cantitate de hârtie în funcţie de mărimea satelor.       

La baza organizării învăţământului stă „Decretul şcolar”3 aprobat de Maria Tereza la 20 

septembrie 1776, publicat în Banat în limbile română, sârbă şi germană. Astfel, se prevedea ca în 

fiecare localitate din Banat cu locuitori ortodocşi să se ridice şi o şcoală pentru învăţământul 

tineretului, iar acolo unde nu exista şcoală şi până la construcţia sa, învăţământul se va face într-o 

sală închiriată, la învăţător acasă, la popă sau la orice alt locuitor. 

 Se prevede ca acolo unde nu exista şcoală, ea să fie construită în mijlocul satului şi să fie 

înzestrată cu materialele necesare.  

La 12 martie 1734, la Giroc 4 camera imperială atribuie loc pentru şcoală şi biserică, la fel ca 

la Chişoda. Construcţia nu este ridicată nici în anul 1777, dovadă menţiunea inspectorului Teodor 

Iancovici, din 14 iulie 1777 5. Cu privire la salariul învăţătorului, se aplică dispoziţia generală de a se 

plăti 2/3 în natură, 1/3 în bani şi aceasta în funcţie de numărul locuitorilor din comună.  

 Prima atestare documentară a şcolii din Giroc datează din anii 1774-1776, când localitatea 

avea 199 de case, iar şcoala era cu limba de predare română, având în vedere caracterul românesc al  

localităţii. Primii învăţători au fost Moise Bala şi Toma Moisescu.6 Şcoala dispunea de următoarele 

materiale: 24 ustensile de scris, 24 tabele de calcul, 12 foarfece pentru hârtie, 12 bricege, 72 de 

__________________________________ 

3. P. Radu, D.Onciulescu, Contributii la dezvoltarea invatamantului din Banat, 1976,p.176, 

4. N.Firu, Monografia satului Chisoda, Revista Institutului Social Banat Crisana., XI, sept.- oct. 1943, 

p.465,  

5. I.D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Vol.I, p.379.  

6. P.Radu, D. Onciulescu, ibidem, p.278 
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creioane şi 2 suluri de hârtie. Într-o situaţie din 1799 inspectorul Vasile Nicolici arată starea de 

ruinare în care se află şcoala7. 

Pentru anii următori, până în 1801-1802, se păstrează o situaţie şcolară din Banatul civil, 

unde se poate constata numărul redus al elevilor în primii ani de organizare a şcolii şi creşterea 

treptată a numărului acestora spre sfârşitul sec.al XVIII-lea. Iată evoluţia populaţiei şcolare din acea 

vreme 8: anul şcolar 1788-1789 – 12 elevi ( 7 băieţi şi 5 fete) , anul şcolar 1791-1792 – 23 elevi ( 13 

băieţi, 10 fete) , anul şcolar 1795-1796 – 30 elevi ( 16 băieţi, 14 fete) , anul şcolar 1801-1802 – 65 

elevi ( 27 băieţi, 38 fete). După unele păreri, datele din paranteză nu reprezintă băieţi şi fete, ci elevi 

cu frecvenţă bună şi frecvenţă slabă. 

 De remarcat faptul că, pentru toate perioadele menţionate, limba de predare era româna, ceea 

ce dovedeşte existenţa unei majorităţi de populaţie românească, în ciuda faptului că, în aceste secole, 

întinse terenuri agricole erau proprietatea grofilor maghiari. 

În secolul următor, dezvoltarea tot mai intensă a societăţii capitaliste impunea scoaterea 

populaţiei rurale din ignoranţa în care o ţineau vechile relaţii feudale. 

Puţini sunt elevii care frecventează şcoala, atât datorită unor concepţii tradiţionale şi de 

rezistenţă faţă de nou, cât şi datorită obligaţiilor pe care copiii le aveau în gospodărie la munca 

câmpului sau păşunatul animalelor. Ca răspuns la o asemenea rezistenţă la organizarea 

învăţământului, autorităţile cer pedepsirea părinţilor ce opresc copiii de la frecventarea şcolii.  

Odată cu încorporarea Banatului în regatul maghiar, şcolile de aici sunt supuse legii maghiare 

„Ratio Educationis”, iar predarea se face în limba maghiară, dar şi cu studiul în limba română.  

Noua lege şcolară din anul 1806 „Ratio Educationis”, impune o mai mare subordonare a 

şcolii faţă de autorităţile bisericeşti, iar cum Biserica Ortodoxă din Banat era sub conducerea 

Mitropoliei sârbe din Karlowitz, aceasta caută să limiteze încadrarea învăţătorilor români în şcoli şi 

predarea în limba română, fapt ce atrage în prima jumătate a secolului al XlX-lea acţiuni de protest 

ale locuitorilor români şi ale protopopului Timişoarei.Acesta adresează în 1822 un memoriu, 

solicitând ca în districtele româneşti să fie numiţi directori şi învăţători români. Aceste probleme ale 

învăţământului din Banat determină includerea în programul revoluţiei române din 1848/1849  din 

Banat şi a obiectivului privind separarea bisericii ortodoxe române de cea sârbă, înlăturarea 

controlului clerului sârbesc asupra şcolilor româneşti, iar limba română să nu mai fie oprită în 

şcoală.  

În pregătirea dascălilor români din Banat un rol important l-a avut Preparandia din Arad, 

înfiinţată în anul 1812, unde între primii profesori au fost Constantin Diaconovici Loga, Dimitrie 

Ţichindeal, Ioan Mihuţ şi Iosif Iorgovici. La această prestigioasă instituţie de învăţământ s-au format 

şi mulţi din dascălii ce au slujit şcoala din Giroc. 

Noile măsuri de organizare a învăţământului stabilite prin ordinul Consiliului Regesc 

Maghiar din 1862 stabilesc ca şcolile poporale să devină şcoli confesionale, ele fiind puse sub 

autoritatea bisericii. După ce în 1865 Biserica Ortodoxă Română iese de sub autoritatea Patriarhiei 

din Karlowitz, şcoala confesională română trece sub autoritatea Episcopiei din Arad şi din 

Caransebeş. Acum în planurile de învăţământ sunt  incluse şi cunoştinţe de matematică, geografie, 

istorie, biologie, etc. 

            După instaurarea dualismului austro-ungar din 1867, sistemul de învăţământ se modifică prin 

mai multe legi. Astfel, Legea din 1868 prevedea obligativitatea învăţământului elementar între 6-12 

ani, când elevii urmau şase clase ale „şcolilor zilnice”, iar între 12-14 ani puteau urma „cursuri de 

repetiţie”. În funcţie de factorii ce le finanţau, şcolile acestea puteau fi: de stat (numai în limba 

maghiară), confesionale şi particulare, cu limba de predare impusă de susţinător, dar şi cu 

obligativitatea studierii limbii maghiare. La Giroc a funcţionat şcoala confesională susţinută de 

credincioşi, conducerea şi urmărirea activităţii avand-o biserica ortodoxă din localitate. 

_____________________________________ 

7. P.Radu, D.Onciulescu, Ibidem. 

8.Ibidem, p.236 
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Legile din 1879, 1893, dar mai ales cea din 1907 (Legea Appony), restrâng predarea în limba 

română şi extind predarea în cea maghiară, urmărind transformarea şcolilor confesionale în şcoli de 

stat. 

Pentru a menţine şcolile confesionale româneşti în spirit naţional şi în limba română, 

locuitorii satelor au făcut mari sacrificii materiale pentru a întreţine şcolile şi a plăti pe dascăli, dar 

sacrificiul făcut nu a fost zadarnic, fiindcă şcoala, chiar şi în aceste condiţii grele şi-a îndeplinit 

menirea şi a răspândit ştiinţa de carte în mijlocul ţăranilor bănăţeni. 

În aceste condiţii politico-economice, comunitatea ortodoxă din Giroc ridică cea de a doua 

şcoală confesională românească în anul 1874, fiind amplasată pe locul actualului parc al căminului, 

vis-a-vis de biserică şi primărie avand următoarele dimensiuni: lungime 12 m, lăţime 8 m, înălţime 4 

m, dispunand de o singură încăpere cu 5 geamuri. 

Cea de a treia şcoală confesională se construieşte în anul 1899 lângă biserică, cuprinzând 

întreaga clădire a poştei, muzeului şi farmaciei. Din păcate, nu dispunem de nici un fel de date 

despre primul local al şcolii ridicat probabil la sfârşitul secolului al XVlll-lea. 

 

         2. Figuri de dascăli 

             a.  Învăţătorul MOISE BOTA 

  

         La mijlocul sec. al XIX-lea, în Giroc funcţionează învăţătorul Moise Bota (1789-1873), născut 

la Arad sau la Gyula, absolvent al Preparandei din Arad în anul 1814. A funcţionat ca învăţător în 

mai multe localităţi bănăţene, printre care: Socodor, Lipova şi Giroc. Este adept al ideilor lui Moise 

Nicoară, cu care poartă şi corespondenţă. Probabil la îndemnul lui Petru Maior, în anul 1820, 

tipăreşte un mic Abecedar cu litere latine, recomandat pentru şcolile poporale, „ fiind cel dintâi 

product de acest fel din literatura română.”9 Pentru această carte a fost alungat de pe teritoriul 

Banatului, aflat atunci în componenţa Ungariei, refugiindu-se la Sibiu. Autorul este unul din 

reprezentanţii noului spirit, promovat la Arad de primii profesori ai Preparandei, Constantin 

Diaconovici Loga, Dimitrie Ţichindeal, Ion Mihuţ. 

  Moise Bota publica la Buda, în 1823, versuri în text chirilic şi latin10 , şi un manual 

intitulat „Modul de a învăţa românul limba patriei ungurească.” Acest abecedar este bilingv, româno 

– maghiar.  

   La vârsta de 46 de ani, în 1836, a fost numit învăţător la Şcoala confesională ortodoxă din 

Elisabetin, numit pe atunci Maierele Vechi al oraşului Timişoara, dar a fost respins de cetăţenii 

ortodocşi ai parohiei pe motiv că face propagandă în favoarea religiei greco – catolice, iar pe post s-a 

numit un suplinitor necalificat. Şi în anul scolar următor candidează pentru acelaşi post, dar este din 

nou respins.11  

    Probabil în această perioadă, nereuşind să se încadreze în Timişoara, Moise Bota 

funcţionează ca învăţător confesional la şcoala din Giroc. Din păcate, nici arhivele şcolare şi nici 

tradiţia nu amintesc nimic despre trecerea sa pe la şcoala noastră. 

   Acuzaţia că ar face propagandă religiei greco-catolice nu a fost confirmată în perioada cât a 

funcţionat aici, dovadă lipsa credincioşilor aparţinând acestui cult. 

   Moise Bota a fost unul din luptătorii pentru introducerea limbii române în şcoală şi biserica 

Banatului. Operele sale , chiar dacă au avut o valoare discutabilă, ilustrează acest efort. El scrie 

împotriva stăpânirii străine, salută instalarea primului episcop român la Arad, fiind preocupat de 

educaţia populaţiei de la sate ( pentru care editează mai multe calendare), şi de cultivarea dragostei  

de învăţătură la tineri. 

           În 1854 publică poezii în almanahul „ Muguri". 

_____________________________ 

9.   N. Bocşan, Contributii la istoria iluminismului romanesc, Timişoara, 1986, p. 185 

10. Remus Jurca, Cărţi de ieri, cărţi de azi, în Lumina satului nr. 34/2001 

11.  Florin Medeleţ, Adaos la istoria şcolii din Giroc, Lumina satului nr.32/2000 
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Este membru al Academiei Române şi deputat în Parlamentul de la Pesta, unde în anul 1873, 

la vârsta de 84 de ani, moare.12 

Din a doua jumătate a secolului al XIX- lea sunt amintiţi şi învăţătorii Bosioc Miu ( 1860-

1895 ), Nicolae Popoviciu ( 1874-1876) şi Aurel Craiovan, şcoala confesională românească fiinţând 

pe lângă biserică, preotul fiind şi directorul şcolii. 

Activitatea învăţătorilor Bosioc Miu şi Nicolae Popovici  avea să fie apreciată „pentru 

diligenţa (adică sârguinţa) şi sporul lor”13 în munca cu elevii, de către un important cărturar 

bănăţean, care în acei ani era inspectorul şcolilor confesionale ortodoxe din Banat, funcţie pe care o 

acceptase după pensionare. Acesta era medicul Pavel Vasici Ungurianu, născut la Timişoara în 1806 

şi care obţinuse în 1835, la Budapesta, două titluri de doctor: în medicină şi în chirurgie. Pavel 

Vasici a publicat mai multe cărţi de popularizare  a medicinei în popor şi datorită activităţii sale a 

fost ales membru al Academiei Române cu puţină vreme înainte de moartea sa, în 1880. Cele 

constatate de cărturarul şi patriotul timişorean în primăvara lui 1875 la Giroc au fost pe deplin 

confirmate şi cu prilejul vizitei din acelaşi an la parohia ortodoxă a satului şi la şcoala confesională a 

episcopului Ion Metianu, un alt cărturar şi patriot de seamă al românilor.14  

Tot la Giroc, în timpul învăţătorului Bosioc Miu avea să circule „Ortografia” lui Constantin 

Diaconovici-Loga „Fost-au această Ortografie a înţeleptului învăţător Simion Gruici (din Medveş-

Urseni)  şi acum este a lui Bosiocu Miu, pr. (preot) docente la Giroc la ...1861...”.Aceasta este una 

din cărţile de seamă ale limbii române, fără de care sunt greu de înţeles prefacerile acesteia în veacul 

al XlX-lea, când de fapt s-a modelat limba română contemporană.15 

Faptele menţionate mai sus şi legate de istoria şcolii din Giroc, trebuie să constituie un 

îndemn în respectarea şi continuarea unor tradiţii îndelungate şi demne de toată lauda. 

          Tot de la sfârşitul secolului al XIX-lea dispunem de date despre doi dascăli cu 

îndelungată activitate şi în secolul următor, personalităţi puternice ale vieţii spirituale şi sociale din 

comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Maria Bereny,Cultura românească de la Budapesta în se. al XlX-lea, Gyula, 2000, p.64 

13. Florin Medeleţ,Lumina satului , nr.21,1997 

14. Florin Medeleţ, Lumina satului , nr.33/2000  

15. Informaţie – Florin Medeleţ 
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b. Învăţătorul  TRAIAN TELESCU 

 

 Născut la 14 noiembrie 1877 în comuna Cenadul Sârbesc, a absolvit Preparandia din Arad în 

anul 1897. A mai funcţionat în satul Boroş-Ineu, iar din anul 1898 este numit la şcoala din Giroc, 

unde funcţionează până în 1918. 

Dispunem şi la el de date privind venitul anual. Astfel, în anul şcolar 1901/1902 avea un 

beneficiu de 750 coroane: 

- bani                                                300 coroane 

- pământ, produse, lemne                 450 coroane 

TOTAL                                            750 coroane 

 

În anii următori beneficiul evoluează după cum urmează:1905/1906, 900 coroane, iar în 

1913/1914, 2200 coroane, repartizaţi astfel: 

- bani                                                 1800 coroane 

- produse, pământ, lemne                    400 coroane 

TOTAL                                              2200 coroane 

 

Ambii învăţători, cu toate că nu au fost din ţinuturile timişene, s-au încadrat în viaţa satului. 

Au slujit cu credinţă şcoala unde au lucrat perioadă îndelungată de timp, urmărind instruirea şi 

educarea copiilor de ţărani în spiritul dragostei de neam şi de limba română, în condiţiile în care 

politica de maghiarizare a autorităţilor devenise tot mai accentuată, mai ales după publicarea legii 

Appony în anul 1907. 

Studierea documentelor şcolare de după anul 1908 scoate în evidenţă brutala politică de 

maghiarizare dusă de autorităţi, căreia învăţătorii români trebuiau să-i facă faţă. Toate numele 

elevilor sunt maghiarizate, apoi schimbat şi numele localităţii din Gyroc în Gyiireg. Formularistica 

proprie cataloagelor, dacă până în anul 1907/1908 era bilingvă(maghiara şi româna), începând din 

anul şcolar 1910/1911 toate imprimatele şcolare sunt în limba maghiară. Schimbări se produc şi în 

creşterea conderii disciplinelor de învăţământ ce slujeau politicii de maghiarizare. Învăţătorii 

Atanasie Baicu şi Traian Telescu au fost preocupaţi şi de dotarea şcolii cu primele materiale 

didactice şi cu mobilierul necesar. Astfel, în anul şcolar 1904/1905 şcoala dispunea de 18: 

 

- o tablă 

- 5 hărţi -  1 comitatul 

                  -  1 Ungaria 

                  -  1 Europa 

                              -  1 continentele 

                  -  1 globul 

- 1 bibliotecă cu 9 cărţi 

- 1 masă 

- 24 scaune 

- 5 cuiere 

- 1 maşină de comparat 

- 2 lămpi 

Modestă era şcoala şi dotarea ei, dar măreţe au fost idealurile pentru care au luptat şi în 

spiritul cărora au educat copiii satului aceşti doi învăţători, care trebuiau să înfrunte ordinele venite 

din partea unor oficialităţi ostile. 

În această perioadă, deşi obligatoriu, învăţământul nu era gratuit, părinţii fiind nevoiţi să 

contribuie la întreţinerea şcolii şi a învăţătorului, motiv pentru care un mare număr de elevi încep 

şcoala şi frecventează doar clasele I -IV, pentru a abandona în clasele terminale, la care se adăuga 

lipsa interesului pentru şcoală şi reţinerea copiilor mai mari la muncile câmpului.  
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           c.     Învăţătorul  ATANASIE BAICU 

 

 Fiul Mariei şi al lui Petru Baicu (preot ortodox român), s-a născut la 16 ianuarie 1873 în 

comuna Câmpanii de Sus , jud. Bihor.16 A urmat şcoala primară confesională ortodoxă română din 

Beiuş, iar apoi şcoala primară confesională germană din Băiţal, jud. Bihor. La terminarea cursului 

primar urmează liceul greco-catolic român din Beiuş, terminând cele patru clase liceale în anul 1889. 

În toamna aceluiaşi an reuşeşte la Preparandia din Arad, pe care o absolvă în anul 1892. Devenind 

învăţător, este repartizat ca suplinitor în comuna Micherechiu (azi Ungaria), unde funcţionează timp 

de 3 ani. 

În anul 1895 devine învăţător-director la şcoala confesională ortodoxă din Giroc, unde predă 

la clasele mari. Aici functionează până la 31 august 1912, când, pentru atitudinea sa românească 

intransigentă, este constrâns de autorităţile austro-ungare să se retragă temporar din învăţământ, 

revenind în fruntea şcolii ca învăţător-director la 1 octombrie 1918, unde funcţionează fără 

întrerupere până la 1 ianuarie 1932, când se pensionează. La venirea lui Atanasie Baicu, în Giroc a 

funcţionat o şcoală confesională ortodoxă, iar mai târziu se înfiinţează şi cea de-a doua şcoală 

confesională ortodoxă. 

La începutul primului război mondial, în 1914, este înrolat în armată şi trimis la Regimentul 

18 din Sopron, cu ordinul secret de a fi strict supravegheat, la fel ca şi colegul său din Chişoda, Iosif 

Ciorogariu. A partcipat la război pe fronturile rusesc, românesc şi italian, iar în sept. 1916 este trimis 

la şcoala de ofiţeri de la Budapesta până în 1917, după absolvire – la comandamentul gării din 

Vârciorova, iar mai apoi la Turnu Severin. La sfârşitul războiului avea gradul de sublocotenent. 

Vorbind de situaţia şcolii după război, învăţătorul Atanasie Baicu îşi arată nemulţumirea că 

„cei mai mulţi învăţători nu mai fac apostolat ca vechii învăţători confesionali, care au fost apostoli 

şi martiri ai neamului”. 

Pe plan social-economic, el desfăşoară o intensă activitate; astfel în 1897 înfiinţează „Banca 

poporală” , care funcţionează până în perioada interbelică, donează un clopot pentru biserică, ajută 

copiii săraci pentru frecventarea şcolii, donându-le câte 10.000 lei anual, contribuie la construirea 

Casei Nationale, a monumentului eroilor căzuţi în primul război mondial şi a monumentului de 

marmoră albă din cimitir. 

La pensionare şi retragere din învăţământ pune bazele „Fundaţiei Atanasie Baicu şi Maria 

Baicu născută Cocotan”, cu un capital de 85.000 lei (sumă acumulată de-a lungul anilor din diurnele 

ce le-a primit ca membru al diferitelor „corporaţiuni unde a activat”), din venitul căreia se dădeau 

premii elevilor şi se ajutau copiii săraci, dar buni la învăţătură. şi sociale din comună. 

Din documentele şcolare dispunem de date privind salariul anual. Astfel, în anul şcolar 

1905/1906 avea un beneficiu de 973 coroane şi 82 fileri, proveniţi după cum urmează17: 

- bani                                               373 coroane şi 82 fileri 

- pământ, produse, lemne               600 coroane 

 TOTAL                                          973 coroane şi 82 fileri 

 

Pentru ca în anul şcolar 1908/1909 să aibă un beneficiu de 1424 coroane: 

- bani                                               924 coroane 

-pământ, produse, lemne                 500 coroane 

TOTAL                                          1424 coroane 

 

16. Ioan Crişianu, Cateva schite biografice, Arad, 1937 

17. Arhiva şcolii Giroc, Anuarul scoalei poporale elementare cu clasele greco-ortodoxe-romane,1904 

 

 

 



 34 

                                               REVISTA ,,Iconostas” 

            o publicaţie trimestrială de cultură şi educaţie creştin-ortodoxă 

   
În aprilie 2008 apărea de praznicul Sfintelor Paşti, cu Binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei 

Sale Părinte dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, primul număr al revistei ,,Iconostas”18, 

editată de Biserica Ortodoxă ,,Sfântul Dimitrie” din Giroc. 

Acest eveniment de mare însemnătate  în viaţa comunităţii de creştini ortodocşi din Giroc, 

are ca precursori preoţi vrednici de pomenire precum David Voniga, Horia Vişoiu, Victor Aga, 

Aurel Jivi care au propovăduit învăţătura creştină dincolo de zidurile bisericii, printr-o bogată 

activitate publicistică. Urmându-le pilda, părintele paroh Adrian Chermeleu a închegat un colectiv de 

redacţie) al cărui preşedinte de onoare şi suflet al revistei a devenit) format din cadre didactice 

universitare şi profesori din localitate: Prof. univ. dr. Adia Chermeleu, Prof. univ. dr. Marcel Tolcea, 

Prof. univ. dr. Ştefan Buzărnescu, Conf. univ. dr. Alin Gavriliuc, Prof. Ion Murariu şi Prof. Octavian 

Gruiţa; care şi-au propus să-şi aducă aportul la realizarea dezideratului exprimat în articolul-program 

semnat de preotul paroh Adrian Chermeleu, în primul număr al publicaţiei: ,,Prin editarea revistei 

«Iconostas» vreau să fiu mai aproape de corabia credincioşilor în drumul lor şi al meu spre mântuire 

care nu se poate realiza în afara învăţăturii lui Dumnezeu, Invăţătură care trebuie să ajungă în toate 

casele credincioşilor.” 

Fără a avea rubrici declarate de la începutul apariţiei, materialele publicate în cele 15 

numere ale revistei, având un conţinut eterogen, pot fi, totuşi grupate, dacă se are în vedere tematica 

pe care se axează. 

Ar fi, în primul rând, articolele de fond, apărute pe prima pagină, care reflectă, întotdeauna, 

un eveniment religios sau o sărbătoare ce se prăznuieşte în trimestrul în care apare revista. Aşa ar fi: 

,,Anul 2009, dedicat cinstirii şi pomenirii Sf. Ierarh Vasile cel Mare (+ 379) şi a celorlalţi sfinţi 

capadocien”, ,,Tărnosirea Biserici «Sf. Dimitrie» din Giroc”, ,,Sărbătorile Maicii Domnului”, 

,,Prezenţă giroceană la hramul Catedralei Patriarhale”. De asemenea, cu prilejul marilor sărbători 

Naşterea Domnului Iisus Hristos şi Învierea Domnului Iisus Hristos  au fost publicate mesajele 

adresate clerului, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini de către Î.P.S.S. Nicolae, Arhiepiscopul 

Timişoarei şi Mitropolitul Banatului. 

Pe aceeaşi linie se înscriu o serie de articole dedicate prăznuirii Sfinţilor Apostoli, 

propovăduitori  ai credinţei creştine, cum ar fi: ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, ,,Praznicul 

Cuvioasei Parascheva, bucuria credincioşilor ortodocşi”, ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, semnate 

de Pr. Adrian Chermeleu, precum şi articolele Prof. drd. Florin Golban: ,,Sf. Mucenic Teodor”, 

,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, precum şi altele despre semnificaţia unor sărbători, cum sunt: 

,,Floralia”, ,,Sânzienele”. 

Numeroase sunt şi articolele de interes general privitoare la practici creştine şi la 

semnificaţia acestora, dintre care remarcăm: ,,De ce mergem la biserică?” (autor Gabriel Tomescu), 

,,De ce sunt pictate bisericile? (de Pr. Prof. dr. Nicolae Necula), ,,Crezul ortodox” şi ,,Lucrarea Sf. 

Duh în cadrul Sfintei Treimi” (de Pr. Adrian Chermeleu) sau ,,Cinstirea Sfintei Cruci” ( de Cristian 

Munteanu). 

Alte materiale publicate au vizat îmbogăţirea cunoştinţelor celor cărora le este adresată 

revista privitoare la aspecte care au tangenţă cu fenomenul religios. Amintim dintre acestea: 

,,Învăţăturile lui Neagoe Basarab (...), capodoperă a culturii române şi europene” (autor, Conf. univ. 

dr. Adia Chermeleu), ,,Fenomenul Kitsch în viaţa noastră şi în Biserică” (de Lector dr. Mihaela 

Palade), ,,1 Decembrie şi rolul bisericii în Marea Unire” (de Prof. drd. Florin Golban).  

Un loc aparte le-a fost rezervat articolelor dedicate celor mai de seamă dintre sfinţii apostoli 

şi ierarhi prăznuiţi şi amintiţi în calendarul creştin-ortodox. Spicuim din mulţimea acestora: ,,Sfântul 

Apostol Andrei, ocrotitorul României” (de Vasile Pistolea), ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş” (Pr. 

Adrian Chrmeleu), ,,Canonizarea Sf. Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei” (autor Prof. 

drd. Florin Golban). Nu a fost trecută cu vederea nici activitatea şi meritele unor bine cunoscute 
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personalităţi ale vieţii bisericeşti prezentate în câteva materiale, cum sunt: Părintele Arhimandrit 

Teofil Părăian, Părintele Nicolae Steinhardt, Părintele Constantin Galeriu, Parintele Arsenie 

Papacioc. 

Alte câteva personalităţi culturale având tangenţă prin preocupările lor cu religia creştină au 

fost evocate, după cum amintim: ,,Ivan Evseev, un om, un simbol” şi ,,Nostalgia paradisului şi 

actualitatea lui Mircea Eliade (ambele având ca autor pe Conf. univ. dr. Adia Chermeleu), precum şi 

,,Termeni religioşi în opera lingvistică a profesorului G.I. Tohăneanu ( de Prof. Ion Murariu). 

Subintitulată ,,revistă trimestrială a Bisericii Ortodoxe «Sf. Dimitrie» din Giroc nu se putea 

ca în paginile acesteia să nu fie reflectate şi câteva aspecte referitoare la acest lăcaş religios. Astfel 

pot fi amintite articolele: ,,Biserica ortodoxă  «Sf. Dimitrie» din Giroc, monument istoric”, ,,Steagul 

corului bisericii ortodoxe din Giroc” scrise de prof. Octavian Gruiţa; ,,Pe marginea frescelor 

recuperate la Biserica «Sf. Dimitrie» din Giroc” de Doina Sabina Pârvulescu, ,,Hramul Bisericii «Sf. 

Dimitrie», sărbătoare a recunoştinţei şi a comuniunii tuturor credincioşilor ortodocşi”, ,,Revista 

«Iconostas» şi cercul de pictură religioasă”, autor Pr. Adrian Chermeleu. Un articol omagial a 

publicat şi prof. Ion Murariu dedicat preotului David Voniga care a păstorit 30 de ani în Giroc, pe 

care autorul îl consideră ,,Preot deşteptării noastre”, aşa cum şi-a intitulat scrierea. 

De altfel, activitatea cotidiană desfăşurată sub egida bisericii din localitate a fost reflectată 

în permanenţă, în toate formele ei, la rubrica ,,Din viaţa bisericii”. Din multitudinea acestora 

amintim câteva, cu regretul de a nu le putea cuprinde pe toate: festivalul cultural-spiritual ,, În glas 

de toacă”, activitatea şi premiile  corului bisericesc dirijat de prof. Codruţa Tomescu, vizite cu 

enoriaşii la lăcaşuri de rugăciune din Banat, târnosirea bisericii, concerte de colinde, expoziţii de 

icoane, concursuri de creaţie creştină, program catihetic la şcoală, sfinţirea caselor, sfinţirea 

holdelor, alegeri parohiale, întruniri duhovniceşti ş.a. 

O prezenţă aproape permanentă şi-a găsit loc în revistă, intitulată ,,Cuvinte de mir”. În 

cadrul acesteia, au fost reproduse citate şi aprecieri ale unor personalităţi din lumea sfinţilor mai 

ales, pentru buna înţelegere a unor noţiuni morale de către drept-credincioşi în scopul purificării 

morale şi a asigurării unei conduite creştineşti. Enumerăm câteva dintre aceste ,,cuvinte de mir”: 

despre pocăinţă, despre pofte, simţiri, plăceri trupeşti, despre rugăciune, despre smerenie, despre 

ispite, despre păcat, despre nefericire, despre mânie, despre moarte s.a. 

Ceea ce a contribuit la diversificarea conţinutului acestei reviste asigurându-i şi o înaltă 

ţinută au fost şi numeroasele versuri aparţinând unor poeţi, autori ai unor poezii religioase, dintre 

aceştia distingându-se Vasile Voiculescu, în primul rând, apoi Mihai Eminescu, Al. Vlahuţă, George 

Coşbuc, Vasile Militaru, Nichita Stănescu ş.a., printre ei figurând şi elevi ai şcolii, dintre care o 

amintim pe Amalia Gaiţă. 

Preocuparea revistei faşă de educaţia tinerei generaţii în spiritul credinţei şi al moralei 

creştine s-a vădit prin cele două ,,Pagini ale copiilor”, nelipsite încă de la primele numere. În forme 

accesibile copiilor, prin povestiri şi istorioare cu tâlc, ghicitori, jocuri, desene şi versuri semnate de 

ei, revista şi-a câştigat interesul celor mai mici cititori. 

Concluzionând, în finalul acestor însemnări, se poate afirma cu certitudine că revista 

,,Iconostas” a avut o apariţie scurtă, doar 17 numere în cei patru ani de existenţă (până la plecarea 

părintelui paroh Adrian Chermeleu din parohie) a contribuit prin zelul colegiului de redacţie şi al 

numeroşilor colaboratori la atragerea a tot mai mulţi credincioşi spre biserica noastră creştin-

ortodoxă strămoşească, făcând să crească prestigiul acesteia. 

____________________________________ 

18. Ion Murariu, REVISTA ,,Iconostas” o publicaţie trimestrială de cultură şi educaţie creştin-

ortodoxă 
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Biserica, văzută dinspre NV 
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Biserica, văzută dinspre vest 
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 Biserica, văzută dinspre NV 
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Iconostasul, realizat în anul 1922 de sculptorul Spang 
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Interiorul bisericii, privire spre iconostas, dinspre cor. 

 

 

 
Interiorul bisericii, privire dinspre altar 
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Strana dinspre nord 

 

 
Masa Sfântului Altar 



 46 

 
Imagine de pe bolta altarului 

 

 

 

 
Imagine din altar 
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Aspect din interiorul bisericii Sf. Dimitrie din Giroc-2012 
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Interiorul bisericii, privire de ansamblu 

 

 
Împărtăşania copiilor, 2012 
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Liturghia copiilor 
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Împărtăşania copiilor 

 

 
 

 

Elevii clasei a lV-a în pelerinaj la Mănăstirea Călugăra-2013 
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Excursie la biserica Densuş-2009 

 

 
Preoţii Daniel Mateia şi Ionel Maftei la procesiunea de sfinţire a apei de Bobotează, 2013 
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Parastas la mormântul preotului Iosif Gaiţă - 2013 
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Parastas la mormantul preotului David Voniga - 2003 
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,,Cina cea de taină”, tablou realizat în 1922, pe cheltuiala epitropului Iosif Gaiţă 
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,,Pescuirea minunată”, tablou realizat în anul 1922, pe cheltuiala lui Petru Buibaş, întru pomenirea 

fiilor săi răposaţi, Gheorghe şi Drăghina 
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,,Judecarea lui Iisus”, tablou realizat în 1922, pe cheltuiala lui Ştefan Drăguţiu şi a soţiei, Iuliana 
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,,Învierea lui Lazăr”, tablou realizat în anul 1922, pe cheltuiala epitropului Petru Maghiar şi a soţiei, 

Ana 
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,,Iisus spălând picioarele ucenicilor”, tablou realizat în 1922, pe cheltuiala înv. director Atanasie 

Baicu 
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,,Iisus purtând  crucea”, tablou realizat în 1922, pe cheltuiala înv. Mihai Bocşa, întru pomenirea 

răposaţilor părinţi, Dimitrie şi Giula 
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,,Iisus potolind furtuna”, tablou realizat în 1922, pe cheltuiala lui Petru Cărbunariu şi a soţiei sale, 

Ana 
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,,Plângerea lui Iisus”, tablou realizat în anul 1922, pe cheltuiala lui Petru Ranimir şi a soţiei, Iosefina 
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,,În temniţe (am fost) şi aţi venit la mine” 
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,,Bolnav am fost şi m-aţi căutat“ 
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,,Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat” 
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,,Străin am fost şi m-aţi primit” 
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,,Sătos am fost şi m-aţi adăpat“ 
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,,Flămând am fost şi m-aţi hrănit” 
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,,Sfânta Treime”, tablou din naos, pe boltă, în faţa altarului 

 

 
Evangheliştii Ioan şi Marcu 
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Evangheliştii Luca şi Matei 

 

 
P.S.S. Episcopul-vicar Paisie Lugojanul, protopopul Timişoarei dr. Ioan Bude şi părintele consilier 

dr. Ionel Popescu, alături de preoţii Iosif Gaiţă şi Adrian Chermeleu, în mijlocul credincioşilor din 

Giroc-2007 
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Consiliul parohial al bisericii ortodoxe în frunte cu preotul Horea Vişoiu-1935 

 

 
Î.P.S. Mitropolitul Nicolae în mijocul coriştilor din Giroc, alături de proţii H.Vişoiu şi I.Gaiţă  
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Preotul Iosif Gaiţă alături de părintele-consilier dr. Ionel Popescu şi preotul Eugen Babescu, 2007 

 

 
Preotul Adrian Chermeleu 
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Preotul Daniel Mateia 

 

 
Preotul Marius Şonea 
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Programul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 250 de ani de la atestarea bisericii şi 120 de ani 

de la înfiinţarea corului 

 

 
Hramul bisericii, naşi Octavian şi Eleonora Gruiţa, 2009 
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Hramul bisericii, naşi Iosif-Ionel şi Ana Toma, 2010 

 
Corul bisericii, împreună cu preotul paroh Adrian Chermeleu şi primarul Iosif Ionel Toma, în faţa 

monumentului sfinţit cu acea ocazie 
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Naşii rugii din anul 2011, Petrişor şi Ofelia Marincu 

 

 
Preotul Adrian Chermeleu alătruri de naşii rugii din 2011, Petrişor şi Ofelia Marincu 
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Hramul bisericii, naşi Petrişor şi Alina Petcu - 2012 

 

 

 
Steagul corului, realizat în anul 1935 
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Steagul corului bisericii, realizat în anul 2009, la împlinirea a 120 de ani  de la înfiinţare 

 

 
Corul mixt alături de preotul David Voniga şi învăţătorii A. Baicu şi M. Bocşa  
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Fanfara satului în frunte cu preotul David Voniga şi înv. A. Baicu şi M. Bocşa 
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Corul mixt, după un concert la Timişoara, în frunte cu preotul Horea Vişoiu şi înv. Ioan Belengean 

 

 

 

 

 
Crucea comemorativă închinată primilor corişti - 1901 
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Crucea comemotativă - Aurel Vlaicu 

 
Crucea centrală din cimitir - 1927 
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Monument ridicat în memoria eroilor din Giroc, căzuţi în Primul Război Mondial (1914-1918) 

 
Cimitirul eroilor căzuţi în Giroc la 17 septembrie 1944, în luptele pentru apărarea Timişoarei. 
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Monumentul închinat eroilor giroceni căzuţi în Al Doilea Război Mondial (1941-1945) 
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Crucea comemorativă, ridicată în anul 2009, la împlinirea a 120 de ani de la înfiinţarea corului 

 

 
Cimitirul ortodox 
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Actul de atestare a învăţământului românesc din Giroc, 1776 

 

 
 

Clădirea şcolii confesionale, construită în anul 1899 
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Prima pagină a primului număr al revistei ,,Iconostas” 
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Ultima pagină a primului număr al revistei ,,Iconostas” 
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                                             Summary 

 

 

The monograph has a foreword signed by Dr. Viorel Dorel Cherciu. 

The work is structured in several parts. First of all, the author presents a history of the 

church, a historical monument which dates back from 1759, underlining the events through which 

the edifice elapsed over time. Afterwards, he reminds the names of the clergymen who served the 

altar, starting from 1767 and up to present, the structure of the church in various periods, also 

offering some data regarding the confessional structure of the population in the locality, the majority 

being Christian – Orthodox.  

The author is preoccupied afterwards by the architecture and the paint work of the church, 

offering detailed technical data, specific for this place of worship, mentioning the year 1922, when 

the mural painting of the church was realized by painter Lazar, as well as the restoration operations 

from 2006-2008, led by painter Mihai Pop, when the former painting, the one before 1922, was 

remade. 

In another chapter of the work it is highlighted the role of the church choir in the cultural 

activities, which are included in the forefront of the struggle for national emancipation, starting from 

the end of the nineteenth century. It is highlighted the important contribution of the clergyman and 

the teachers who, as conductors, maintained active this group, up until now. The names of several 

choir members, who activated in different periods in the church’s choir, are not forgotten. 

In a large part of his monograph, Professor Octavian Gruița highlights the rich pastoral 

activity, as well as the cultural one, of some of the most diligent clergymen, starting from the first 

half of the twentieth century and up until present. These clergymen are: David Voniga, Alexiu 

Chișodean, Horea Vișoiu, Iosif Gaița and Adrian Chermeleu. 

Subsequently, the author reminds the monuments in the locality, built in most of the cases at 

the initiative of the priests. 

Some important moments in the existence of the church are also remembered, such as: the 

consecration of the church in 1922, the consecration of the church in 2009, the celebration of 250 

years from the attestation of the church and 120 years of existence of the church’s choir, also in 

2009. 

A more extensive chapter is dedicated to the confessional school, the church had an 

important role in the organized education in Giroc. Furthermore in this chapter, we discover the 

prodigious activity of some exceptional teachers, with extraordinary merits in the development of 

education in Giroc: Moise Bota, Traian Telescu and Anastasie Baicu. 

In the end, the author dedicates a few pages to the magazine “Iconostas”, which appeared 

under the guidance of the Christian-Orthodox Church during 2008-2012, underlining the role of the 

publication in attracting more and more congregation towards the place of worship and in preaching 

our ancestral belief.  

 

 

                                                                        

                                                              Simona Florina Burta 
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                                                                      Sommaire 

 

La monographie est préfacée par un ,,Avant-propos” signé par dr. Viorel Dorel Cherciu. 

L᾿ouvrage est structuré en plusieurs parties. Tout d᾿abord l᾿auteur fait l᾿historique de 

l᾿église, monument qui date depuis l᾿année 1759, en passant en revue les transformations que 

l᾿edifice a connues au fil des années. Puis il rappelle les noms des serviteurs de l᾿autel, à partir de 

1759 jusqu᾿à présent, l᾿organisation de l᾿eglise à certaines époques, en offrant aussi quelques détails 

concernant la structure  confessionnelle de la localité, où la majorité des habitants ont toujours été 

des chrétien-orthodoxes. 

L᾿auteur est préoccupé áussi par l᾿architecture et la peinture de l᾿ église, offrant des détails 

techniques spécifiques à ce lieu de culte, mentionnant l᾿année 1922, quand on a realisé la peinture 

murale de l᾿église par le peintre Lazăr et aussi les travaux de restauration faits entre 2006-2008, 

dirigés par le peintre Mihai Pop. À cette occasion on a refait la vieille peinture faite avant 1922. 

Dans un autre chapitre de l᾿ouvrage on met en évidence le rôle du choeur  de l᾿ église dans 

le  cadre des activités culturelles qui s’inscrivent dans l᾿avant-garde de la lutte pour l᾿emancipation 

nationale, à partir de la fin du XlX e siécle. On insiste sur la contribution  remarquable des prêtres et 

des maîtres qui, en qualité de chef d᾿orchestre ont perpetué cette activité jusqu᾿à nos jours. On 

n᾿oublie pas les noms de beaucoup de chanteurs qui ont activé dans de différentes périodes dans le 

choeur de l᾿église. 

Dans une grande partie de sa monographie, le professeur Octavian Gruiţa met en lumière la 

riche activité pastorale, mais aussi celle culturelle et administrative de quelques remarquables 

serviteurs  de l᾿autel, à partir de la première moitié du XX e siècle jusqu᾿à présent. Il s᾿agit de David 

Voniga, Alexiu Chişiodean, Horea Vişoiu, Iosif Gaiţă et Adrian Chermeleu. 

 L᾿auteur mentionne puis les monuments qui se trouvent sur le territoire de la localité, 

élevés, dans la majorité des cas, à la suggestion des prêtres. 

On rappelle aussi quelques moments importants dans la vie de l᾿église: la sanctification en 

1922 et en 2009, la fête de 250 ans de l᾿atestation de l᾿eglise et de 120 ans d᾿existence du choeur de 

l᾿église, toujours en 2009. 

Un chapitre plus généreux est dédié à l᾿ecole confessionnale, l᾿église ayant un rôle 

important dans l᾿enseignement de Giroc. Toujours dans ce chapitre nous apprenons  des choses sur 

l᾿activité prodigieuse de quelques maîtres d᾿exception ayant des mérites remarquables dans le 

développement de l᾿enseignement de Giroc: Moise Bota, Traian Telescu, Atanasie Baicu.  

A la fin, l᾿auteur dédie quelques pages à la revue ,,Iconostas” parue sous l᾿égide de l᾿église 

chrétien-orthodoxe dans les années 2008-2012, en soulignant le rôle de la publication dans l᾿appel 

des croyants vers l᾿ église et dans la propagation de notre foi ancienne. 

 

                                                                             Profesor, Mihaela Crăciun 
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