
ARISTIDE ŞTEFĂNESCU Locul mănăstirii Chiajna 
în arhitectura celei de 
a doua jumătăţi 
a secolului al XVIII-iea 
din Cîmpia Română 

ln parka de vest a Qr84ului zilelor noastre şi nu prea departe de ultl
mlle case ale Iul, străjuind intrerc'8 ln llucur"'ili pe linia c.., \•lne din 
spre Roşiorii de Vede, "" aflli ruinele impun!to&n;: ale •unei biserici, 
căreia Jc>calnieli l i zle „Măniist!rea Doamne Chlajna• fiind runoscutli 
şi sub numele de „Mlnlstirea Chlajna-Giul"'iti" 
Dadi ea "" af]j astăzi în marginea Or84\1lui, fn momentul construe(lei , 
clnd limitele tirgului se opreau cern pe aliniam<>ntul şe>soelt•i Basa
rab•, ea •-<1 aflat l a odi$tanţl apreciabili de centni.! urban, de-.. lun
gul unuia din drumurile ce strllb.li lcau pădurile şi lanudlc mOljici marii 
mllnbtiri bnenreşt.ene a $ărindan1]ni ' 
Pridvorul Său ""te ras pină ]a nl,·elul funda\iilor. fo pronaosul păs
trind obunii t<>nculal&ruc!IU •pre interior, bol\ile •-au prăbuşit pă5-
trlndu-se mei bine deasupra naosului. Aici chiar o bunA parte din 
t"rla ""n trala mal poate sugera Ină!\irnea iniţială e edilidulnL Altanil 
"" prczinlădcasemcneacu bolta prăbuşită, iar din catapclea<rnă nu 
•e mai păstrca•ă nim ic. ln 1.id"l nordic se mai ob.;ervă cca ~c-a patra 

;;!';,i~?~"f,~.:.";,,!~:l!a~im„ntat <;'hiar tn rlndul cercelăt-Orilor o atitudine 
controversată privind monumentul. Ele se rezuma la două reprezen
tllrlcartograflce ~lcltevamcnţJun!documentare. 
Pe harto amtrlad de la 1170'. este Inserată, pe mal ul st!ng ~1 D!m
bovi(ci. pe una din terasele propioe unei olari construcţii o mănăstire 
cu zidurile lnconjurltollre. Cum pe această parte a ora~u!ui nu cu
n<>Bştcm un alt ~'<lificiu Mem.'lnltor oare $! li etru atcntia _cart-Ogra
filor m!litarl, considerăm cil nu poale li a ltul dedt mănăstire.a G!ll
leşt!. 
Harta întocmit<! de Schmidt la 1791 si tuează bi'lerice le nord -vest de 
satul cu acelaşi nume, pc ma lul nordic a l laculu i, pr<>babil actuala 
balt:O ce vine din spre RudenL alimentat de un rlule\ neidentificat de 
cartograf. Malul era oeva mai îna lt ferit de pericolul apei, în aprople
r._.aunelp:lduriceo despăr\ead<.'satulG l uleşti 

' C-C. Oiu~ 1"<WMIB"""""li<>l'Dl•ul•m41Utthi•!mputipi"' Î•Zll• l• 
""""« .EPL,Ru<"\Or„tl.lOOl. Harto m . 2, p . 0.----«3 
> Oir<etlol =ionoli a ArM•etOI' StaMu;, lnd'<:e crooolo&ic Nr. I Ar00va M i tropollet 
îlirl!Roml n.,.tl. l~JSllll,Vol.ll,B<><:u,..,,ti,Ul61 , p.74", &n>fondinllu!I•, 

,..,,,_ rn~, I J> v„ f 3'I • 
' 14rla •u>IMacftd< l• l770,FOlu ht "1"'<'<1ld• i<tori<amun lrlplululBu~\i 
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Singuratec şi izolat, Jăcaşul este mai ~proape de „Sana~ şl Străuleşti 

decltdcGiulcşti. 
Din cat<>goria lzvoardor scriSl', mal concrete şi !n acelaşi timp con
temporane monumentului, slnt „însemnările Androneşt!Jor" '· Menţlo
nind <:<Jndiliilc venirii la trQn a lui Ale xandru lp&ilanti, autorul. amin
teşte şi activitatea t'dililar--urbani~ticl a domnitorului cu care prikj 
spune că „Au lnceput sl facil şi o mlinbtire la Giukşt! aproape dă 
Bucureşti şi au rămas nesJivirşil;l~. Al~l.aşl izvor. descrind domnia lui 
Nicolae Pclro Mavroghcn!, care a luat &eaunul ŢlrU RomMeşU la 
1780,mcnţ!oneazăcă : „aulsprăvîtţinilnbtlttaGluleţt!". ' 
Dacă dim crezare aceluiaşi Izvor, la 19 august 1792 mlnăst!rea funo
µona, ln incinta ei afllndu-se mltropolltlil Cozma ip egumenul mlnl
sUrll Sărindar, care aveau sl se !mboln.llveascl şisl moari de cium.1 la 
clk-vazilc. 
Călătorind prin Ţara Rom~eascll. ln 1778. ,.Monsieur de B(auer )" amin
U,Şt"' satul „Schuleschtl" ~. ca a.vlnd o blseric!l. Memorii!"' nu dau amili
nuntc dar cu s.lguranţâ se n;>ferili la bill('rka satului Giuleşt! llŞeutt !n 
vffhlme, kloarecarcdistanţădemormment -
In a sa .,Istoria romlmilor"' aplirul;l ln 1894, V. A. Urechla, menţ!o
near.ă s că murind Enachc Văcărescu î n 1797, acesta a b sat dispoziţie 
clironomilor !iăi, s.ă dea 2000 1a!eri bis<'ricii din Giuleşti. Alexandru 
lpsilanti, <"mite l.'U acest prilej un pitac,' ln Cllfi> se relevă cli Enachc 
Văcărescu fusese anterior administrator al acestei rnoşl! ş! că s-ar fi 
cuvenit să lase o sumă mai mare pentro folos obşle$c. Domnitorul hotă
răşte ca suma de 2000 taleri şi alte adăugiri să nu fie date biserici! de 
la Giuleşti deoarece aceasta !n acel moment „nu are trebuinţă de aju
tor~, urmind ca banii să fie vărsap la cutia milelor. Este surprinză
toarE decizia domnitorului, dar 1t-a putea ca pitacul respectiv să se 
referelabisericadincarlieru\Sllrindar . 
Lipsa Izvoarelor s-a făcut s.imlitli şi în lucrllrile istoriografilor acestul 
lăcaş, studiile întocmite ln &<:est sens tiind de multe ori fOVăitoare. 
N. Popescu, lntr-un articol manuscris., atribuie Iul Alexandro l?l'ilantl 
lnceJ)utul lucdr!!or, Jar terminarea lor lui Nicolae MaVTOghenl ~. 
Bazat pe informaţUle oferite de N. Popescu, arhitectul Virgiliu Popescu, 
a lntocmit &ehiţele unei restaurar! a monumentului, lncrcdin\înd lui 
Alexandni l ps.ilanti şi Nicolae Mavrog~ni cinstea de a fi ctitorii lilca· 
şului.9. 
La rlndul $llu N. Stolcescu. numeşte r uina blserldi Chiajna-Giuleşli 
drept biserica 0\uleşll-Ţlgănll', lar pe ~a din Ţigănie, căreia l se mal 
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~îce ş! Sărindar, drept Gluleştl-Slirlndar. IO Informaţiile sale provin !ie 
1 de la V. A. Urechiă, fie din alte lucrări menţionate, dar reţine drept 

ctitornurnaipeAlexandro i pi.ilanti • 
Helulnd a~l<'aşi informaţii, în ("a(!rul unei lucrări privind cartierul. 
ocrcdă!Qrul Gh. V.MileSCll" atribuie ru:<:'lulaşl Alexandro lpsllanti, con· 
structia de pe terasa stingă a cursului D/mbovlţcl, !a confluenţa sa cu 
rluleţ~J! Cf! v!ne de la RudenJ. 
ln afilra preocupăr!!or ştlln~fiCf! ln acest sens n-au lipsit lntenţlli.e de 
a o restaura şi conaerva, tn ma1 multe rfndurl, lnCf!plnd chiar eu primii 

· ani al secolului nostru. Mal alestn ultima vreme Ins.ii Interesul pent ru 
maree ruini a crescut, lmpun!nd tmblnarea Izvoarelor cunoscute cu 
ample ecn:ctlriarheologlCf!. · 
Cu ani !n urmi D. V. Rosetti, impresionat d"e zidurile mlnlstirH a 
efectuatclteva sondaje,dar rezultateleacestor Cf!r<:et.lrlnuauvh ut 
nlctodatălumina tlparulul. 
Terenulfavorabll a~UoraconslilultvatraunorC<)munitl\ldln 
neolitic şi CJ"><Xlil bronzului, Cf!rcetate de V1i1lerlu Lelilhu ln 1962. 
În scopul ...,zolvărU problemelor legate de e<>n:etarea edificiului, Mu

' zeul · de istorie a municipiului Bucureşti "' lnlţtlilt două campa.n!l de 
săpături arheologice ln cursul anilor 1970 şi 1971. -
Ma,.;vele săpături ocazionat., de exploatarea pămintului pentru o cără-

:'.tt"·.:;: ~~n~~~~~f f~~cţi:r:..~a.al:u cr~';e:':t ~uif~;:;: 
tarea arheologică prin deranjarea depunerilor normale şi răroieli cfee
tuatepentruanivda locul. 
lncă de la !nceput a apiirot dar că biserica este construită după un 
plan tradi\ional, ocupînd o suprafatll. dc 653 m.pP . Pridvorul a fost 
deschispctoatecelelr•-i laturi,ocupîndlntreagafaţadăşiavlndo 
lungimede5m. (lainterlor) · 
Pronaosul aupralărgit are 9,7 m. Partea sa superioară a fost sprijinitii 
pc patru arce"""" descărcau în· zidul de vest şi ln timpanul <lini.re 
naosşipr<>n!lOll 
NaosulOC"up!ndun 1pa.ţiulargde l4,40m, a...,doullabsldefoartepuţin 

pronunţatespr-eexterlor. 

Faţă de ~ trei :u:şl tredi\>onale tnUlnite ia m& toaW ctita:-ille lie 
e11Jt, biserica mănlst!rll din GJu\eşU. mal arc lncă un ~ !ntN! naos 
şi abslda 1 est!că ce se află ln grosimea zidului nordic oomunlclnd direct 
cu proscomidia. Aceasta lmprcunA cu veşmîntarul sint observabile şi 
.l.$li!ii,alăturl deouşcced4dca sprcp&rtcade gud~tacur\il. ln 
zid\1l estic s-a mal practicat ulterior o nişe<:(! a &crvit în perioada de 
!uneţlonarca blscricH 

· La mai multe nivele. construc!ia a fost oonsolid.aUI cu tiranţi de lemn, 
lipsiţi a~'Um de blrne, pc zid putindu"'3e ob.$erva .~! urmele schelelor 
Ci\trc partea superioară au fost am<:najate o serie de goluri ovale al 
căror rol, arhitecţii li consideră major in ~·cntila\ia clădirii !l. 
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Deşi a fm,t ten~uită cu un mortar •~ial a c~rui grMime <.>Ste de 
0,5 cm .• 0. 7:> "''\ .iar în wmpo•i\ic se \'ăd d l\i şi păr. «.'ret!t.area arh<.'0-
logii:ă n-a sui·piins kagm„nlc de fre><:ă şi consid<•răm că nu a fost 
pict:ltă 
Elementelt decorative sir" mult mai l><>gale la exterior. )nălţimea zidu
dt1l ui e>te împărţită d<• tm briu ln două r<•gistre SJ'<Ollpe egale. Cd 
SU?"l'iorareunnum.l!.rdc firide,iar""linf„ri<JCpw><>Uticucadrece 
alterne:i.z(lcucoloaM angajated!ndrămldă, cai-.. la partea sup..>rioarl 
'"' frnmoH,;,; c~pitele cu volute ob1lnute şi ele din cArAmltl cu un 
prolil>J><>cial 
.llriu l median, di11 ciirămizi o.emidrculare p1-e,i n l.ă ]a colţurile e<tic<> 
al<• pronaosului şi ale a ltarului blocuri din piatr.~ frum"" lucrai<' cu 
moth·e floral<' p<11<tbrinco, ·en"'ŞtL a~a cum prubabil a" fosl decorate şi 
ancadramentele uşilor ş! foreoll'elor dln care asl.ă?.I nu se ma! păslroa>.ă 
tl<•dt pende din drămidă înt..., •idăria propriu-zisă ~i blocul de piatră 
Bl ancadramentului. ln c\lr"Sul $âpălurii s-a l'C<'Uţ)Crat "" •ingur frag
ment din piatrăd.,.,oratli,dar nune putem pronuntaaaupra]oculul<Oe-1 
va fi ocupat 
Foarte probabil că la exterior b'. <:irea + Im. fată de nivdu l de dll
caro al constructorilor, edificiul a purtat un corsaj. de piat ră. Ace<tea 
nu s-au pi;stra t plnă ln zilele noastre, dar ruptura zidului l<' indid 
Se.oţ!unea longitudinală B străbătut cei 43 m . lungime. bisericii şi ln 
"lara zidurilor 20m. spre e<t şi 50 m. la , . .,.t nC<:ulîndu-se un •ondaj 
~ pe terenul de la ,-est de bioerică, J><.'l"JX'ndicular pe faţada monu
mentuluJ..,,,mil.soarăl7,10m 
Terenul a fost puternk deranjat mai a les în partea de •ud şi !n fata 
biscriciiundcs-aucfe<:tuatrli.zpieliprofundc,astfolcănivcluldcdil
care al t'O!'lstructorilor corespunde, sau pe alocuri 11 depăşeşte pe cd 
actual. Numai în partea de nord JU~rările agricole n-au afectuat !naş.a 
m:ăsură terenul. iar depunerile se ridic<l pîoă !a+ Im. faţă de nivelul 
de căkare al constructorilor, mar<:a\ de fiecare dală printr-un decroş 

rnai mult sau mai puţin pronun\Ş.t, din c!rămlzi de dimtlnsiunile: 
Q,265 m x 0,14 m (0,135 m, 0,15 m.) X 0,04 m (0,045 m) . Peste toi 
8ub ace<\ de.;TOŞ a mm; lă\ime c•tc intre 0,80 m şl 0,H m, zidăria 
capătă uu a:;;!)e<'\ carac\cristlc fundaţiilor <:u mult mortar curs pe$!e 
<'~r:lmi7.l, dinD acest..ia o rezi~ter.\ă ia umezeală ş! <iur!tate dco.<'bită 
Masi\itatca funda\jilor este ;uhliniată ~ide grosimea sa puţin obişmlitli 
de 2.20 m. ce "" lmp\lntă , adlnc ln plmintul galben castaniu 

i~~iio~a la-49~8~0 mm .!r,N;',.';:aibl%~'1~i11,e s~: 1::!~ f~~~ri'eln~~~ i'~'::im-:'t 
numai 0,09 m. - 0,91 Jn , Iar funda\llle nu se adlnCC$C mai mult 
de Im. Ele au fost con•t11iite P<' sl<temul unui palier - pridvor.""" 
tind!, lat de 1,90 m, şi ~~merA, c;l.tre exterior, a cărel \li.rglme este 
de 5,20 m. Dar ae<!Stea Jmpreunil cu p<ir tea superioară a zidurilor bise
ricii stnl realizate din cărămizi a!e căror dimensiuni •!nt 0,26 m 
(0,255 m.) x 0,05 m . (0,045) X 0,13 m, (0,185 m). 
Dlfo,.,,n\a şes!zabllă 1n ,,...,a ce prl\'<rŞte materialul de constru<'ţie ind lcll 
<'dificarea compil'XUlul ln douli. etaP<'. d._..tu\ de apropia te ln limp. păr
\ ile mentionateapartinind<"'lcid<• adot1afa>.c 
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Din >ăpăluri mai "-'>Uită ras-a foioo<i t <k- căln> <"<>n•lrtlCtilli un .niwl 
ol>(inutpcinrăztt!f'l'aterenulnipînâlanh-elulcorespu11zat.orJ>('rirntdei 
U. T1'nc şi culturilor epocii bronzului. l..'icllşul urma fosă să funcţion~•e 
Ja un nh'd SUJ>('r!Or ce m~soarll in cxlPr!or I m. f_atA dt cei Indicat 
de de<:r(>fur! şi dunga oompa<:\ă d" nwrtar şi r'răm1z! m\"d <"<.' ""'t"'S
punde cu partca de )05 a brlulul dr pialră. 

fc.~~n~1~~~ ~~v.~~„ ""::: 1 .~=::i1ce~~~r~~u~~:.';~iCa~1lr;! 
dal~rca•li ş! rep!ul di mormln\clc •uprinse ln !IC<:llunHe ""5ch! ... se 
.s_~wsc foa rte pu\!n adln<"il<!. gropile m~surlnd Intre 0,3:. m şi O.~J m 
t;imHar !n Interior. muhip!elur i~rdri de re>tauran·, le-a losl co
mun~ intcntla de a t~>rll!I llic&şul de muloxul prAbuşit din bol\1 f i de 
at-ecâ !n al'e!I\ momM t, n1'"~1u1 de dlr8f'(' la ~ • functlunat bise
rica se gâs"')tc l• + 0,10 m. + 0.12 m. deasupra celui actual 
Ceramica gbill ~ i.....tun: la dlev• rragmente . lndlnlnd t·l tre o dat.nl1l 
a monumentul") la mljlotul ~!ului • l XVIII-le._ Este ln gMeral «'· 
ramica cu omalţ ,·en;u; inlllnltil şi Ja FliS<:"rlca ni;r,·an 11 şl Cud ea 
V<'<hc':; 
Tot !X'n\ru o dalare !n a<-ca•lli p::rl<)lldă pledea"<l ~l o m.ooedil găsit.~ 
lntr-<l groapă a drcl umpluturii ""·te spl'Clflcii momentului oons\ru<'\ki 
cmlsll de bănl\riile otomane, ln limpid Iul Mahmud I şi datau m 
1731" 
ln CUl"IUI săpilturllor au IMt surprinse şi un număr de şase mormlntc. 
pc partea de sud a liCBfUlul cc <:unstitulc u do\'adl Ură pulin\ă de 
1-1g"'1!1. a lun.<tlonlitii biS4.'t"icii. Numărul mic de mormintc, frce\'enta 

~~u~ăs~tclu1: ~ !:',P\~l ~;~ ~lfa ~~ n':PfnP~:r1. d~e ~~d';~~~i":"~~ 
<'ă perl<>ada de lunc\!onare a lost limL\aHI, după car<!. d in cauze necu
nostutc, dar în nici un""' in urma unui inccndi;;, mănăstirea a f.,., 
părăsită 
Din C<'lc şase mormlnlc ..an rceuperal '!I trei moo- puternic oxi
date din cat12.a umezelii şi a varului cc a rost aştcrnut ln •icriu şi ln 
groapa monnlnlullli. E:le sini ....,isc de monetllrlilc owmane ln timpul 
lui l>l ustafa lll (l757-l7H ) ". Şi """"I.ea lntArcsc id....ea constnlirii 
lAcaşulul la mijlocul seoolulul a\ XVlll-lea şl "'"\ln lpote7.a pilrbitii 
mllnAstirill•loer\e$CUrtlimp 
M~l mult d..clt aUt. ln !866 ~u.-nll d!n (;!ule'ttl.Slrb! ccnstrulesc u 
b!S<Tlru\A cc se glscştc !a numai circa l km. de m.,.„. bisericii a mAnl
•\!ril. Ori a.I• poate ducc la roncluzla dl laareadaUl mlnAsti!'t'a~'l'a 
qa distrus.I, Incit 1. !ost mal U$0r de construit un lieaş modC'$t. dcdt 
rcp11rarea cclul c~\st..·nt 

Aşadar ridicat.li la mljloc.~1! S<'CQ\ulul al XVHl-lca. blser!cl ~te C'.On
lcmporanA un<~ lntf"t'jl pl~lade de ('dificil ele rult din Bucureşti şi d!n 
1mprejurim!. Dar !nc..'l'rlnd o comparo.\le nu-l glslm analngll. Li<:aşn-
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rile din ~Iul al XVllJ-lea, !te că e<te vorba de ""! al mAnistirii 
Sf. Spiridon aparţln!nd Lui Consumlln Ma,·...,,.,,,....iat din 1747, ln Jocul 
altei• mai vechi, „u ctitoria lui Stoica dt>Ctt ru hramul sflntului 
Ştelan a dre!ronstrucţles-a!nchela1 la25•~t1768.saublser!ca 
hvor ridlcalli !nve 1793-1796, nu •u aproape nimic oomun cu bisc
rlca mnnăstiril din Giuleştl. 
Pe toate le dep:IŞ<_>Şte ln primul rlnd !n d!mcn1îunl. constituind pentru 
accastil l"'•ioadi, un exemplar ~ingular, un rol.:. de Udtrlfl tn multi
tudlnt11 edlf!cHlor de """5t Ren din seoolul al XVJll-lea. 
~bici evidente e~i.,und nu numai ln proportll du ţi !n ce prlwşte 
planul ,1 clemcnlcle d<'W""lh<e. putem spune d !a Bl>C\lttŞli bller\Cll 
mAnlistlr!! din G!uleţtl nu are tangen\e de gtll cu nici o lll.ta. Dar nu 
numai !n Bu~tl el chiar ln xona mal aprop!•li a ClmplcL Romilne 
nu cunoattem blSl'r!Cl analoage celei din Ghileşti, atlt pentru RCOl11l 
alXVI!l- leac!t•lmaltlndu 
Unitari ln tund•lll şi sili, d'* a f06t ridJcati ln do\IA etape. biM!rlca 
mănlstlrU din Gl11lcşU, moştcneşu- clem~ntc de drror postbr!nro'e
ncş\J, wt.l••h!le pc blocurilc tle platrA din col\ur!le n-ulul '! a!ta
rului. piistr!nd ln acel.aşi timp ş! planul lradl!lona! a! bi.sericil<>I" rum~
neşli. Similitudini cu monumente!~ contemporane nu .., ""nOfl<'. iar 
<"<lnStru<O\ia!arlndullliunuadM.·('llltealnSli'lunprototlp. 
Llpsa ;.-·Ollrclor. Şo\"Aiala c:u cam e<te pr<>Zfllltat monumentul ra ~i 
neu:incordan\a lor1lntjt11tlficateprlnUpsadclnforma\!la""lorC11..., 
8ll~is despre ac<cst lucru. Ma!erlalul dcCQn'llruc\!C ,; monedele, in-
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dică o cons truc\ic de la miJ!ocul secolului al XVIH-ka, iar men\iunilc 
cartografict!osusţin 

Este adevărat d ,Jn semnărilc AndroneşUlor• spun apr<>ape Urli posi
bilitatea rontrazicerii că Alexandru !ps!lanti • .Jnceput c'OI\Strucţi,.. şi 
că Nirolae Mavrogheni a încheiat-o. Dar ln ronţ!nutul ac...-s\el cronici 
de familie s-ar fi putut strecura o inexactitate pe care n-ar fi putut-o 

~~""at'tf' ,:r1~~~{ ~ d:''~itlri:u~~1:!1~u~~~ 0~~~1t,;,~;~ ~·::~1~i d~1:i: 
c'Onstalăm că ambele situează~ acelaşi !°"' edi ficiul şi deci nu cxist;l 
suspiciuni!n ceeace priveşte identiflcareasa. 

Ni se pare de asemenea ciud ată şi hotArirca domnitorului Akxandru 
!psilanti, dl n 1797 de a vărsa la cutia mil„loc cei 2000 ta!erl lă~\i de 
&iăchltă VMA,..,scu l'<'lltru biserica d in Gil>!eştl . Preztuntivul ctnor ~ 
văduvească oare biserica de această pre\ioa'\â sumă aut tlmJ> dl nici 
nueraterminatA? 
lndlc!!le arhroiogice, con fruntate cu o parte din iv.w>arele scrise, do-

~~ă~ ~ ;~;:~;;~:~a c~:.,';1~1r:J:u':-'1\~~1 c=l~u~~l r~~~i~~~· 
pred:z.liri !n legătură cu istoricul acystui monument. şi ln vi itor 
Monumentu l construit "LI meşteri a căror origine credem c' ar trebui 
căutatA la sud de Dunăre, ln zona dalmato-grcceasc~. se prezintă totuşi 
"" e•·idente amprente romltneşt!. Stilul s.lu cu elem""te n<-oclaslce. 
timpurii, Mie autohtonizat ,1 reprezintă hibridul Ură urmări de la mij 
locul secolului al XVl!T- lca, al acestor e<imbln.a\ii. Orl<:u m biserica aşa 
cum •-a păstrat, repr"2int.â o realizare majori a arhitecturi! rcllgi<>11se 
româneşti ln peri<>11da fcudali&mul ul dezvoltat, contribuind prin sln
gularitatca sa la !ndivlduali7.area tradiţionalclor licaşuri de acel0$l gen 
$! identificarea cltorva elem„nte de !arturâ mai ,·eche prcunte $i ln 
"""8Slă construcţie 

Alături de celelalte edificii ronl<!mporane. blserlcs mănăstirii din Giu
leşti contribuie la istoria arhltecturl! romaneşti, e<implet!nd în acelaşi 
timp şl lista monumentelor feudale din Ţara Romanea""a cu o con
•trucţle originală 

P lace dumonastereChlajnadan• l'auhil""t"'e 
de lajie<onde moiti6 du XVlll~me sittle dans 
laC.mpagne&Wrt<llne 
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ro:eoudunnombrodo>1J<tomb<s.<lo•l1 <1uoiqu«-uMOav&lmt d<iomonn.alN 
Ito~ du «mps <I< MOUltapha IU (17"1-17HJ_ Le f°""" du roU oue>! a ttv~le 
'" """'di"~ <>t 50 m de l'~. 1„ mun .i... ...Uu!„ de „ ~- lAO ~h'm..,„ 
-C<"otil1otl• ""'..,..."do--.......,.i...., indiq"*"t<lev.• o!IMadt_,\tUCtlon, 
d....,,,I"""'- ""Y'e 1„ ...,.._;..., ....,.<loto ......,. la <O<>lllN<lkln du n><•l'l\•m<<lt au 
milieu du XVlll-tmo „tel< .., _, •bondonn ·- un l&Po de tomPo ,..1ot1~-

1. Plandoo rochotthN....,MOIORIQuff- f<rrh. Vlelori.oAvl <IAnol 
2 ..... pocll~ntlHlwllln. 
3. F<>:odot<1ddumonu,.....,t- lf'&p>b l'An:ll.Vktorioof\vld.anet 
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