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THE CURSE OF MRS. DRAGOLEA 

 

-Abstract- 

 

A pocket-size Greek Gospel Book, from the XIII-th century, belonging to 
the patrimony of Caracalu Monastery, from Mount Athos, has recently been 
remarked by the researcher Florin Marinescu, due to its having inscribed a 
notice from the XVII-th century. This notice makes some references to Precista 
Monastery, a medieval monument, today serving as a church in the town of 
Galați. 

The notice, written in Romanian, covers several pages of the manuscript 
and speaks abount the binding of the Gospel Book and its donation to Precista 
monastery, by Dragolea. Dragolea was the sister of Die and Șerbu, two brothers 
from Brăila, who founded Precista Monastery, in Galați. As a result of this 
notice, for the first time, the donor is identified in the documents of that age, as 
the wife of Iacomi, a trader and also the chef magistrate of Galați, at the middle 
of the XVII-th century. The notice also mentions several other donations, 
unknown upto present, offered by this family: several candles and a censer. 

As it was the custom during those days, at the end of the dedication, 
Dragolea placed a curse addressed to those who would have dared to give away 
her gift; she mainly had in view the superior of the monastery. 

The discovery is of utmost importance for the history of this 
church/monastery from Galați and also for the genealogy of the family which 
founded it. 
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În toamna anului 1647 se consacra spre slujire o nouă biserică mănăstirească 

în târgul Galați, pe malul Dunării, ridicată pe locul alteia mai vechi, păstrând însă 

același hram, Adormirea Maicii Domnului. Cu o siluetă sveltă, durabilă prin 

materialele pe care constructorii aduși de peste munți le folosiseră, dar mai ales 

concepută și zidită ca fortăreață, biserica „Precista“ cum o numeau localnicii, 

constituia mândria ctitorilor ei și a târgoveților gălățeni; totodată străinii care 

ajungeau în Galați la mijlocul secolului al XVII-lea simțeau de datoria lor să intre în 

acest locaș, iar unii își consemnau impresiile în jurnalele de călătorie
1
. 

Bijuterie arhitectonică medievală a Galațiului, biserica Mănăstirii „Precista“ a 

fost ridicată pe malul stâng al Dunării de negustorii brăileni Die și Şerbu, împreună 

cu alt comerciant local, Constantin Teodor. De la început ctitorii au închinat-o 

Mănăstirii Vatoped din Muntele Athos
2
. 

Ca toate celelalte zidiri monumentale medievale din Galați, și biserica „Precista“ 

a suferit de pe urma războaielor și a jefuitorilor străini, în decursul vremurilor. 

Episcopul Melchisedec Ștefănescu, primul ierarh al Episcopiei Dunării de Jos 

(1864-1879), scria cu regret, în 1885 (pe vremea păstoririi ca ierarh titular la 

Episcopia Romanului, 1879-1892):  „Monastirea Precista astăzi a perdut cu totul 

aspectul de fortăreaţă; n-are nici muru împregiur, nici clopotniţa aceea magnifică, 

nici cele trei cupole, precum o descrie Paul de Alep, ci numai două. Ea a fost de 

multe ori arsă şi prădată de turci şi prefăcută în karvasara, unde ei aveau 

depositele lor de productele ce adunau din ţară, spre a le transporta la 

Constantinopole“
3
. Înfățișarea ei actuală se datorează amplelor lucrări de 

consolidare și restaurare executate între anii 1954-1957. Biserica a fost transformată 

                                                        
1
 Relația diaconului Paul de Alep, însoțitorul Patriarhului Macarie III al Antiohiei, despre 

prezența la Galați, în anul 1653, în Călători străini despre țările române (volum îngrijit de 

M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru), vol. VI, Editura Științifică și Enciclopedică, 

București, 1976, p. 26; Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia (Studiu 

introductiv, ediția manuscrisului arab, traducere în limba română, note și indici de Ioana 

Feodorov), Editura Academiei Române, Editura Istros, București-Brăila, 2014, p. 161-163. 
2 Actul de închinare publicat pentru prima dată de Melchisedec, episcopul Romanului, Notiţe 

istorice şi archeologice adunate de pe la 48 monastiri şi biserici antice, Bucureşti, 1885, p. 

311-315. Textul și la Cristian Dragoș Căldăraru, Biserica fortificată „Precista“, monument 
de cultură românească, Editura Partener, Galați, 2010, p. 91-92. Despre închinarea bisericii 

Precista la Vatoped a se vedea și Florin Marinescu, Cu privire la metoacele Sfântului Munte 

în  România: cazul Mănăstirilor Vatoped și Ivir, în vol. „Închinare lui Petre Ș. Năsturel la 80 

de ani“ (volum îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu și Gheorghe Lazăr), Muzeul 

Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2003, p. 628; Idem, Metoace ale Sfântului Munte în România 

și Republica Moldova. Referire specială la metoacele Mănăstirilor Vatoped și Ivir, în 

„Teologie și Educație la Dunărea de Jos“, fascicula XIV, Editura Arhiepiscopiei Dunării de 

Jos, Galați, 2015, p. 234. 
3 Melchisedec, episcopul Romanului, Notiţe istorice şi archeologice, p. 315. 
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de autorităţile comuniste în muzeu de istorie şi artă feudală în anul 1970 

(deschiderea muzeului a avut loc în septembrie 1971)
4
, situaţie în care s-a aflat până 

în 1990 (15 aprilie), după care a redevenit biserică parohială, cu hramul inițial 

„Adormirea Maicii Domnului“, locașul fiind sfințit la 30 noiembrie 1994
5
. 

Istoria frământată a acestei efigii ortodoxe gălățene s-a scris de autori mai 

vechi
6
 și mai noi

7
; timpul însă, din când în când, scoate la iveală și alte mărturii care 

se adaugă dosarului prețios al unui însemnat reper de viață bisericească la hotarul de 

sud al Moldovei, evidențiindu-i noi valențe și întregindu-i biografia. 

Descoperirea recentă a unei prețioase referințe legate de începuturile bisericii 

Precista este motivul pentru care am alcătuit și publicăm studiul de față
8
, care 

sperăm că va contribui la completarea istoriei sfântului locaș. 

Ne referim la un Evangheliar grec miniat, expus într-o vitrină din biblioteca 

Mănăstirii Caracalu din Sfântul Munte Athos (Grecia) – care a atras atenția unuia 

dintre semnatarii acestui material –  dr. Florin Marinescu, cercetător la  Centrul de 

Studii Neogrecești din Atena – având pe mai multe file o însemnare în limba 

română, cu caractere chirilice, din secolul al XVII-lea. Însemnarea se referă la 

ferecarea acestui manuscris liturgic donat de „giupâneasa Dragolea Iacomiesă“ 

Mănăstirii „Precista“ din Galați, metoc al Mănăstirii athonite Vatoped. Conținutul 

însemnării respective aduce importante mărturii inedite referitoare la ctitorirea unui 

reprezentativ locaș de rugăciune în Moldova lui Vasile Lupu și la ramura brăileană a 

familiei ctitorilor. 

                                                        
4Cristian Dragoș Căldăraru, Biserica fortificată „Precista“, monument de cultură 

românească, p. 73. 
5
Pr. Eugen Drăgoi, Istoria Creștinismului în date, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 

2004, p. 427. 
6Econ. I. C. Beldie, Schiţe istorice asupra judeţului Covurlui. Contribuţiuni, Galaţi, 1925, p. 

3-4; Gh. N. Munteanu – Bârlad, Galaţii, Galaţi, 1927, p. 64-65; (Pr. I. C. Beldie), Bisericile 

şi clerul din Galaţi, în rev. „Căminul“, an VII, nr. 3, Galaţi, 1931, p. 94; Econom stavrofor 

Gheorghe Popescu, Protopopia judeţului Covurlui. Dare de seamă despre afacerile 

bisericeşti, Bucureşti, 1906, p. 70-76. 
7Paul Păltănea, Vechi locaşuri de cult şi viaţa bisericească în sudul Moldovei până în anul 

1864, în „Monumente istorice şi izvoare creştine“, Galaţi, 1987, p. 203-208; Cristian Dragoș 
Căldăraru, Biserica fortificată Precista, monument de cultură românească, Editura 

Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos, Galați, 1989, 112 p. (ediția a doua, adăugită, 

Editura Partener, Galați, 2010, 132 p.); Corneliu Stoica, Monumente religioase din 

municipiul Galați, Editura Alma, Galați, 2001, p. 21-34; Arhim. Daniil Oltean, Biserica 

Adormirea Maicii Domnului – Galați, în vol. „Domnitorii și ierarhii Țării Românești. 

Ctitoriile și mormintele lor“, Editura Cuvântul Vieții, București, 2009, p. 946-947.  
8 Semnalarea acestei descoperiri la dr. Florin Marinescu, pr. Eugen Drăgoi, Mărturie 

românească medievală la Mănăstirea Caracalu, în „Magazin istoric“, anul L -  serie nouă -  

nr. 8 (605) august 2017, p. 55-56. 
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Mai întâi facem precizarea că acest Evangheliar, manuscris din secolul al 

XIII-lea, este cel mai vechi text bisericesc cunoscut până acum care a circulat în 

spațiul Moldovei de Jos, respectiv în orașul Galați
9
. În al doilea rând, însemnarea de 

pe acesta ne-a oferit posibilitatea de a identifica pe jupâneasa Dragolea, care este 

menționată în câteva documente din veacul al XVII-lea, dar care până acum  n-a 

atras atenția istoricilor gălățeni. Totodată, aflăm din cuprinsul însemnării încă doi 

membri ai familiei de brăileni ctitori ai Mănăstirii „Precista“, surorile lui Die și 

Șerbu, anume Dragolea și Costanda. În fine, însemnarea de pe valorosul manuscris 

ne vorbește și de unele danii făcute Mănăstirii „Precista“, despre care nu se știa 

nimic. Credem că însemnarea, care nu este datată, a fost făcută în anul 1647, în 

preajma datei de sfințire a bisericii Mănăstirii „Precista“. 

Redăm, în continuare, cuprinsul însemnării de care am amintit, publicată integral 

pentru prima dată în această prestigioasă revistă a Muzeului Județean de Istorie 

„Paul Păltănea“, din Galați. Transcrierea este făcută de domnul profesor Petronel 

Zahariuc, decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, 

căruia îi mulțumim și pe această cale. 

„†Această sfântă Iavanghelie, care o făcut giupâneasa Dragolea Iacomiesă dè 

târgul Galați, fata lui Coman dé Brăilă, o (a)u făcut cu to(a)t(ă) cheltuiala sa, o 

(a)u ferecat cum să cadé șî o-(a)u închinat la sfânta mănăstiré la Précesta, la târgul 

la Galați, care mănăstir(e) o (a)u făcut frații i Dragolea [adică frații Dragolei – n. 

ns.]: Die, Șărbul, féciuri(i) lui Coman de Brăilă, care mănăstiré iaste închinată la 

Vatopedi, la Sfânta Gora, erî [iar – n. ns.] această giupâneasă, Dragolea, care-au 

făcut această sfântă Ivanghelie, o (a)u închinat la mănăstirea frăținé-său, în Galați, 

ca să fie stătăto(a)r(e) la această mănăstir(e), nimea treabă să n-aibă, cum-ui 

meșteșugul iagumenilor, deaca să pétrec titorii, fac pentru lăcomie lor de le mută 

pré undé le-i voe lor, erî iau, Dragolea, las mar(e) blestem de la Dumnnăzău șî dé 

la Precesta șî de la inima no(a)stră a tuspatru frații ce suntem, Die, Șérbul, 

Dragolea, Cos(s)tanda, ciné o va lua dé  (la) mănăstirea no(a)stră șî o va duce la 

                                                        
9 Cea mai veche referință scrisă despre viața bisericească medievală în Galați, cunoscută 

până la data descoperirii manuscrisului de la Mănăstirea Caracalu, era o însemnare din 1570-

1571, făcută pe un Liturghier slavon păstrat în Biblioteca Academiei din Belgrad (mss. nr. 
122), potrivit căreia jupâneasa Tămășoaia leagă cu cheltuiala ei această carte, donată anterior 

de vornicul Radu unei biserici din Galați și care se dezlegase „fiind cam veache“. Vezi 

Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea (text stabilit și indice de Gheorghe 

Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș și Alexandra Roman-

Moraru), Editura Academiei R.S.R., București, 1979, p. 153-154, LIX; Paul Păltănea, Vechi 

locaşuri de cult şi viaţa bisericească în sudul Moldovei, p. 199-200 (cu afirmația greșită că 

însemnarea este făcută pe o Psaltire); Idem, Istoria orașului Galați de la origini până la 

1918, ediția a II-a, partea I, Editura Partener, Galați, 2008, p. 57. 
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altă mănăstir(e), măcar în țar(a) noastră, măcar într-altă țară, șî nu o va lăsa undé 

om dat noi cu inima no(a)stră, acela om ce o va lua, noi ne rugăm lui Dumnăzău șî 

Maicăi Precestei, cu to(a)tă osârdie no(a)stră să trimiță mare blestem a Sfenției 

Sal(e), să-i séce mânilé și picioarălé șî să i să ia ochii acelue om șî să hie tréclet șî 

proclét ș-afurisit dă tărie Légii no(a)stré, 318 Otéț(i) ce-au légat la Nichie. 

Așâșdirea, șî candela ce mare, car o (a)u făcut muma acestor frați, a Diei ș-a 

Șârbului a i Dragolea, a Costandéi, ș-a cines mai scriș(i) în candela ce mare, mai 

multă osârdie au făcut muma lor, giupâneasa Tudora, a giupânului Coman, părinții 

acestor frați, caré au făcut sfânta mănăstir(e) Précesta la Galați, făcut-au șî această 

candilă mare, cu patru candilé într-o tablă tocmité, ardu tuspatru într-un locu. 

Așâșdirea, Die, Șărbul, frați(i) au făcut o cădelniță mare, ș-au făcut șî tréi 

candilé la tréi ico(a)né, ca să hie stătăto(a)r(e) la mănăstirea no(a)stră, șî lăsăm cu 

mar(e) blestem a lui Dumnăzău ș-a Précestéi, șî lăsăm șî noi cu blestem de la inima 

no(a)stră, cené va lua această odo(a)ră, ce-(a)m  făcut mănăstiréi no(a)stré șî le va 

muta sau lé va vindé sau le va fura, acela om ce lé va lua șî ne va strica dândul 

[donația, n. ns.] nostru, acel om, călugăr, diiacon ce va hi, să hie treclét șî proclet ș-

afurisit dé 318 Otéț(i), ce-s în vă Nichie, șî să hie nègru ca Iuda șî ca Ariia, férul, 

oțélul să să tope(a)scă, iar trupul lui să ste pe pământu în véci, nici să mo(a)ră, nici 

să să top(e)ască, numai cumu-i pe(a)tra di nu mai pi(e)ré, așa să hie trupul lu(i) șî 

suf(l)étul lui să-l tragă dracii în tartarul cel véchi“. 

Nu cunoaștem nici când și nici în ce împrejurări a ajuns Evangheliarul grec 

hărăzit mănăstirii gălățene „Precista“ la Mănăstirea Caracalu și nici cum s-a 

„împlinit“ blestemul Dragolei cu cei ce au îndrăznit să strămute cartea de la 

mănăstirea din Galați. Situată în partea de nord-est a fâșiei athonite din Peninsula 

Calcidică, Caracalu este a unsprezecea mănăstire ca vechime și importanță în cadrul 

Chinotitei (cele 20 de mănăstiri recunoscute de la Athos), a cărei primă atestare 

documentară datează din secolul al XI-lea. Aidoma altor multe așezăminte monahale 

din Muntele Athos, și Mănăstirea Caracalu își datorează supravieţuirea, în perioada 

medievală, ajutoarelor românești consistente. Între domnitorii români care și-au 

înveșnicit numele în cartea marilor ctitori se numără voievodul Moldovei Petru 

Rareș, care reconstruiește din temelii biserica și reface întregul ansamblu al chiliilor, 

în anul 1535, ginerele său, Alexandru Lăpușneanu, care definitivează lucrările de 

construcție, în prima domnie, și soția sa, doamna Ruxandra, prin a cărei danie 

însemnată (35.000 de aspri) se răscumpără datoriile pe care mănăstirea le acumulase 

la Înalta Poartă
10

. În tezaurul mănăstirii se păstrează mai multe mărturii românești 

(documente, manuscrise, cărți vechi, obiecte de cult)
11

. 

                                                        
10 Teodor Bodogae, Ajutoarele românești la mănăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu, 

1940, p. 233-240; Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare, I, Editura Enciclopedică, 
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În cele ce urmează vom analiza afirmațiile și informațiile pe care le cuprinde 

însemnarea de pe Evangheliarul manuscris, în concordanță cu alte mărturii păstrate 

în diferite documente contemporane. 

Evangheliarul grecesc (Iavanghelie, în textul însemnării) se vede că a aparținut 

jupânesei Dragolea; numele Iacomiesă vine de la soțul său, Iacomi (sau Enache), pe 

care-l întâlnim în câteva documente din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, 

având funcția de pârcălab de Galați. Astfel, la 2 februarie 1642 pârcălabul Iacomi 

din Galați cumpără de la Vasilie, fiul lui Anghel și Dumitrașco, fiul lui Vasile, 

partea acestora din satul Dăjbogiani, pe Soholui (azi pârâul Suhurlui), pentru care 

vânzătorii primesc „12 galbeni şi jumătate pentru o jumătate de bătrîn“
12

. Satul 

Dăjbogeani (cu variantele Dajbigeani, Dălghijani), amintit într-un document din 8 

octombrie 1517 de pe vremea voievodului moldovean Ștefan cel Tânăr
13

, a fost, în 

opinia lui Paul Păltănea, la vest de satul Cotoroaia, comuna Cerțești, județul Galați
14

. 

Satul din care cumpără unele părți Iacomi se afla însă pe pârâul Suhurlui, care 

izvorăște mai jos de comuna Cerțești și deci trebuie căutat mai apropae de 

posesiunile pe care pârcălabul le achiziționa în preajma târgului Galați, după cum 

vom vedea în continuare. Înaintea lui Iacomi, pârcălab de Galați, și a altor oficiali 

gălățeni se scrie zapisul din 29 iulie 1642, „prin care Pară pârcălabul cumpără o 

parte din satul Oteci pe Suhurlui“
15

. 

                                                                                                                                               
București, 1991, p. 491 (autorii nu au văzut personal obiectele românești sau de interes 

pentru istoria românilor, n. ns.). 
11

 Virgil Cândea, op. cit., p. 491-492. 
12 SNAS București, doc. ist. CII/39, apud Paul Păltănea, Paul Păltănea, Repertoriul 

documentelor istorice referitoare la judeţul Galaţi (Manuscris dactilografiat aflat la 

Biblioteca „V. A. Urechia“ – Galaţi, cu un indice de Gh. Nadoleanu), comentariu la doc. nr. 

586. 
13Documente privind Istoria României,  veacul XVI, A. Moldova (redactori: Ion Ionașcu, L. 

Lăzărescu-Ionescu, Barbu Câmpina, Eugen Stănescu, D. Prodan, Mihail Roller), vol. I 

(1501-1550), Editura Academiei RSR, București, 1953, p. 110, nr. 106. 
14 Paul Păltănea, Repertoriul documentelor istorice referitoare la judeţul Galaţi, comentariu 
la doc. nr. 80. Vezi și Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I, partea 1, Editura 

Academiei Române, București, 1991, p. 334 (sub voce Dajbijenii). 
15

 Paul Păltănea, Organizarea administrativă a orașului Galați până la Regulamentul 

Organic, în „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie «A. D. Xenopol», Iași“, XVII, 

1980, p. 306; Idem, Istoria orașului Galați de la origini până la 1918, ed. cit., partea I,      p. 

104. Satul Oteci, astăzi dispărut, a fost pe lângă satul (comuna) Pechea. Probabil că și-a luat 

numele de la pârâul Oticului, afluent pe stânga al pârâului Lozova. Și astăzi există Valea 

Oticului, la 4 km NV de satul Negrea, comuna Schela, județul Galați. Sorin Geacu, Galați. 

Dicționar de geografie fizică, Editura CD Press, București, 2007, p. 182. 



DANUBIUS XXXV   13 

La 1 iulie 1643, „Toader Chirculeț și nepotul său, Ștefan, feciorul Magdei, fata 

Chircăi, din Tomuzeni „de pe Soholui“
16

, vând „lui Iacomi, pârcălab de Galați, și 

giupânesei dumisale i Dragolea“
17

 partea lor din satul Tomuzeni, cu 40 de galbeni
18

. 

Probabil tot la aceeași dată
19

, Păcurar, feciorul lui Talașca și Păcurar, feciorul 

Martei, vând „giupânului Iacomi, pârcălabului de Gălați“ 2 părți din partea din sus, 

din partea Caodi (Calodi?), pentru 8 ughi, „ca să-i fie dumisale direaptă ocină și 

moșie și giupânesei dumisale și coconilor dumisale...“
20

(subl. ns.). Documentul 

respectiv ne încredințează că pârcălabul Iacomi și soția sa, Dragolea, aveau copii la 

1643. 

Iacomi pârcălabul, împreună cu Pară pârcălabul, amândoi de Galați, sunt martori 

la o tranzacție funciară, încheiată în data de 4 martie 1644, prin care Paraschiva, 

„feciorul popei lui Iane de târg de Galați“ și cu femeia sa, Cărstina, cu cei doi cuconi 

ai săi și cu Ianachi, vând egumenului Galaction de la biserica domnească
21

, cu 16 

galbeni, o vie care „iaste la Vadul Ungurilor, între viile cele domnești“
22

. În toamna 

aceluiași an (28 octombrie 1644) este amintit hotarul pârcălabului Iacomi, lângă 

Dealul Mălina, într-un act de vânzare a unui bătrân din satul Vorniceni
23

, de către 

Florea, fiul lui Marco din Vorniceni și alții, bătrânul fiind „partea bunicului lor, popa 

Ursu, din vatra satului și din tot venitul...“ către Tudose vameș și cneaghina sa, 

Anița
24

. În zona acestui sat, Vorniceni își avea moșia Iacomi
25

. 

                                                        
16 Tomuzeni a fost sat pe teritoriul satelor Schela și Cișmele, județul Galați. Vezi Paul 

Păltănea, Repertoriul documentelor istorice referitoare la judeţul Galaţi, comentariu la doc. 
nr. 613. Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I, partea a 2-a, Editura Academiei 

Române, București, 1992, nu-l menționează. 
17

 „i Dragolea“ este forma de genitiv proclitic, adică „Dragolei“.  
18SJAN Iași, Fond Episcopia Romanului, XI/1; Catalogul documentelor moldovenești din 

Arhiva Istorică Centrală a Statului,  (întocmit de Mihai Regleanu, Iulia Gheorghian, 

Veronica Vasilescu și Doina Duca) vol II, 1621-1652, București, 1959, p. 337, nr. 1674 (nu 

se amintește și numele jupânesei); Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. 

XXVII, 1643-1644 (întocmit de Petronel Zahariuc, Cătălina Chelcu, Marius Chelcu, Silviu 

Văcaru, Nistor Ciocan, Dumitru Ciurea), Editura Academiei Române, București, 2005,       p. 

122, nr. 119. În continuare se abreviază DRH. 
19 Editorii documentului propun cca 1643, iulie 1. 
20DRH, A. Moldova, vol. XXVII, p. 121, nr. 118. 
21 Credem că este vorba de biserica Sf. Dimitrie din Galați, ctitoria lui Vasile Lupu, ante 

1641. 
22SJAN Iași, Fond Mănăstirea Sf. Sava-Iași, XXXIII/14; N. Iorga, Studii și documente, VII, 

București, 1904, p. 198; DRH, A. Moldova, vol. XXVII, p. 232, doc. 254, scris în Galați. 
23Vorniceni a fost sat în partea de nord a satului Tulucești, înspre satul Tătarca, astăzi 

aparținând de comuna Tulucești, județul Galați. Vezi Tezaurul toponimic al României. 

Moldova, vol. I, partea a 2-a, p. 1327 (sub voce Vornicenii³). 
24DRH, A. Moldova, vol. XXVII, p. 425-426, doc. 445, scris în Iași. 
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Iacomi nu mai era pârcălab în vara anului 1646, întrucât, la 24 iulie acest an, 

voievodul Vasile Lupu cerea fostului șetrar Chicoș, acum pârcălab de Tecuci, „să 

cerceteze pricina lui Anastasie, episcop de Roman cu Iacomi, fost pârcălab, pentru 

încălcarea hotarului satului Braniște, ținutul Covurlui și, după ce va vedea uricul de 

stăpânire al acelui sat și va dovedi că pâra e adevărată, să ia înapoi de la Iacomi tot 

ce a luat fără drept și să fie și de gloabă“
26

. Pământul „împresurat“ de Iacomi de la 

Episcopia din Roman se afla lângă un loc al lui
27

. Nu știm cum s-a împlinit porunca 

domnească și n-am mai întâlnit numele biv pârcălab în documente ulterioare. 

Istoricul Paul Păltănea presupunea că Iacomi pârcălabul era negustor
28

. Era, fără 

îndoială, un om cu multă avere. Grație însemnării la care ne referim, acum știm că 

era cumnat cu ctitorii de origine brăileană ai Mănăstirii Precista, Die și Șerbu, 

întrucât se căsătorise cu Dragolea, sora mai mică a celor doi. De asemenea, prin 

această alianță de rudenie colaterală, a devenit rudă și cu Sfântul Ierarh Dosoftei, 

care a păstorit pe tronul Episcopiei Romanului (1660-1671)
29

 – sub a cărei 

jurisdicție canonică se afla și târgul Galați –, viitorul mare mitropolit și cărturar al 

Moldovei, canonizat de Biserica Ortodoxă Română în ziua de 6 iulie 2005
30

, despre 

care cronicarul Ioan Neculce (1672-1745) scria: „Acest Dosoftei mitropolit nu era 

om prost (adică simplu, neînvățat, n. ns.) de felul lui. Și era neam de mazâl (mic 

boier, n. ns.) prea învățat, multe limbi știa: elinește, lătinește, slovenește și altă 

adâncă carte și învățătură. Deplin călugăr și cucernic și blând ca un miel. În țara 

                                                                                                                                               
25 Paul Mihail, Documente și zapise moldovenești de la Constantinopol (1607-1806), Iași, 

1948, p. 83. Într-o hotarnică a satului Vorniceni pârcălabul Iacomi este numit Enache. 
Ibidem,  p. 45. 
26Const. Solomon, C. A. Stoide, Documente tecucene, vol. I, Bârlad, 1938, p. 19, nr. 

XXXIV; Catalogul Documentelor Moldovenești, vol. II (1621-1652), București, 1959, p. 

372, nr. 1895. 
27DRH, A. Moldova, vol. XXVIII, 1645-1646 (întocmit de Petronel Zahariuc, Marius 

Chelcu, Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu), Editura Academiei Române, București, 2006,      p. 

380-381, doc. nr. 446. 
28Paul Păltănea, Organizarea administrativă a orașului Galați până la Regulamentul 

Organic, p. 308; Idem, Istoria orașului Galați de la origini până la 1918, ed. cit., partea I, p. 

108. 
29 Câteva referințe despre rudeniile din zona Dunării de Jos ale Sf. Ierarh Dosoftei a se vedea 
la Pr. Eugen Drăgoi, Rudenii gălățene ale Sfântului Mitropolit Dosoftei, în „Axis libri“, anul 

VIII, nr. 27, Galaţi, iunie 2015, p. 49-51; Idem, Sfântul Mitropolit Dosoftei și rudele sale de 

la Dunărea de Jos, în „Ziarul Lumina“, anul XI, nr. 285, 12 decembrie 2015, p. 4. La data 

publicării materialelor amintite nu aveam cunoștință de pârcălabul Iacomi și de soția sa, 

Dragolea. 
30Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-12, 2005, p. 40-41. Vezi și Hotărâri ale Sfântului Sinod 

al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la activitatea bisericească (2003-2005), lucrare 

întocmită de pr. Eugen Drăgoi, vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2007,       p. 

242-243. 
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noastră pe această vreme nu este om ca acela“
31

. Sora Episcopului Dosoftei al 

Romanului, Fesa, era soția lui Șerbu Brăileanul, ctitor al Mănăstirii Precista, mare 

negustor și filantrop în a doua jumătate a secolului al XVII-lea
32

. 

Fiii familiei Coman s-au stabilit la Galați, părăsind Brăila, înainte de anul 1647, 

când au finalizat construcția bisericii Precista. Dintr-un document din 5 aprilie 1662 

aflăm că brăilenii Dia și Șerbu plăteau câte 30 de galbeni pe an, „dajdea pe un an cu 

ruptul“, fixată pentru negustorii fugiți în alte țări „de multe prade și răutăți“, care au 

primit învoire să se așeze oriunde vor voi în țară (adică Moldova, n. ns.)
33

. Probabil 

că întreaga familie de negustori și proprietari de moșii brăileni   s-a așezat la Galați 

în împrejurări neprielnice, ca să-și salveze și apere avutul. 

Dragolea, sora celor doi ctitori ai Mănăstirii Precista, Die și Șerbu, soție de 

pârcălab, s-a alăturat fraților săi, contribuind la daniile făcute noii biserici, 

înzestrând-o cu Evangheliarul grecesc, un frumos manuscris, care la data ferecării 

lui, se pare că avea o vechime de aproximativ 400 de ani. Se vede că Dragolea 

cunoștea obiceiul egumenilor greci de a înstrăina daniile făcute de ctitori unor 

mănăstiri pământene
34

; de aceea, încearcă să protejeze manuscrisul de o eventuală 

strămutare, prin cunoscutul blestem care era atât de uzitat în epocă, știind ea „cum-

ui meșteșugul iagumenilor, deaca să pétrec titorii, fac pentru lăcomie lor de le mută 

pré undé le-i voe lor“
35

. Pentru a întări protecția Evangheliarului, giupâneasa 

                                                        
31 Ioan Neculce, Letopisețul Țării Moldovei, prefață, tabel cronologic, note și antologie de 

Ion Rotaru, Editura Albatros, București, 1976, p. 66. 
32 Pr. Eugen Drăgoi, Rudenii gălățene ale Sfântului Mitropolit Dosoftei, p. 49-51. 
33Catalogul Documentelor Moldovenești, vol. III (1653-1675), București,1968, p. 180, nr. 

790. 
34 În legătură cu aceasta și cu formulele imprecaționale ale blestemelor pentru furturile sau 

înstrăinarea cărților a se vedea Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Editura Polirom, 

Iași, 2012, p. 276-279. 
35 Profesorul Gh. N. Munteanu Bârlad scria („Revista vremii“, anul II, nr. 1-2, 10 noiembrie 

1935, p. 30) despre înstrăinarea patrimoniului aparținând bisericilor și mănăstirilor închinate 

din Galați: „Până la venirea pe tron a lui Sturza, cele 2 mari și vechi biserici, «Maica 

Precista» și  «Sf. Dumitru», ctitoria lui Vasile Lupu, erau închinate la Sf. Munte Athos, 

având mari venituri pe care le administrau egumenii greci (autorul face trimitere la 
Hurmuzachi, Doc. ist. supl. I, p. 306-308, n. ns.). Mihai Sturza, nemulțămit de a lor 

administrare și ca să aducă venit mai mare comunei, căuta să scoată din mânile egumenilor 

acele venituri, retrăgându-le privilegiile date în 1729 de principele Gr. Matei Ghica, pentru 

strângerea dărilor din taxe pe vite, și trecând venitul lor la Casa Comunei, dându-le anual 

3000 de lei pentru întreținerea lor. Venitul a fost redus (ulterior) la 1000 lei și, din 1865, cu 

secularizarea averilor mănăstirești fu suprimat cu totul. Călugării greci știind ce soartă-i 

așteaptă, înstrăinară odoare, odăjdii, acte de danii și lucruri de preț, și nu rareori erau 

surprinși părăsind pe furiș orașul spre a se ascunde de plecare în vapoarele grecești din 

port. Unii, surprinși pe la Măcin, erau aduși la Brăila și siliți să restituie obiectele, dar 
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Dragolea asociază la blestemul aruncat asupra celor ispitiți să înstrăineze cartea, pe 

toți frații ei; astfel, din enumerarea lor, aflăm că mai avea o soră, Constanda, despre 

care deocamdată nu știm nimic altceva. 

Dragolea mai amintește în însemnarea respectivă de faptul că mama sa, 

jupâneasa Tudora, a donat aceleiași mănăstiri „candela ce(a) mare“, făcută cu „mai 

multă osârdie“, împreună cu alte persoane, pe care nu le numește, dar care bănuim 

că aparțin tot familiei brăilene a lui Coman și Tudorei. Candela „cu patru candilé 

într-o tablă tocmité “ avea inscripționate numele donatorilor (ș-a cine-s mai 

scriș<i>) în candela ce mare). Credem că este vorba de candela numită „serafimi“, 

care ardea deasupra ușilor împărătești (care „ardu tuspatru într-un locu“). 

Din însemnarea amintită, mai aflăm că frații Die și Șerbu au mai dăruit bisericii 

Mănăstirii Precista „o cădelniță mare, ș-au făcut șî tréi candilé la tréi ico(a)né, ca 

să hie stătăto(a)r(e) la mănăstirea no(a)stră“. Probabil că cele trei candele luminau 

icoanele Mântuitorului și ale Maicii Domnului de la iconostas (tâmpla), iar cea de-a 

treia atârna deasupra icoanei hramului de pe același iconostas, reprezentând 

Adormirea Maicii Domnului. Cădelnița mare se afla în uzul liturgic al slujitorilor Sf. 

Altar. Nici această candelă mare (probabil făcută din argint „într-o tablă tocmité“), 

precum nici cădelnița și cele trei candele amintite nu s-a mai păstrat între obiectele 

liturgice ale Mănăstirii Precista. 

Finalul însemnării, oarecum redundant, aruncă blestemul asupra tuturor celor 

care vor îndrăzni să atenteze într-un fel sau altul la dania celor patru frați și a mamei 

lor făcută Mănăstirii Precista: „Șî lăsăm șî noi cu blestem de la inima no(a)stră, 

cené va lua această odo(a)ră, ce-(a)m  făcut mănăstiréi no(a)stré șî le va muta sau 

lé va vindé sau le va fura, acela om ce lé va lua șî ne va strica dândul
36

 nostru, acel 

om, călugăr, diiacon ce va hi, să hie treclét șî proclet
37

         ș-afurisit dé 318 

Otéț(i)
38

, ce-s în vă Nichie
39

, șî să hie nègru ca Iuda șî ca Ariia, férul, oțélul să să 

tope(a)scă, iar trupul lui să ste pe pământu în véci, nici să mo(a)ră, nici să să 

top(e)ască, numai cumu-i pe(a)tra di nu mai pi(e)ré, așa să hie trupul lu(i) șî 

suf(l)étul lui să-l tragă dracii în tartarul cel véchi“. 

În concluzie, însemnarea de la mijlocul secolului al XVII-lea, la care ne-am 

referit în studiul de față, aduce următoarele noutăți legate de trecutul Mănăstirii 

Precista din Galați, al cărui sfânt locaș ctitorit exact acum 370 de ani, se află și astăzi 

în funcțiune: 

                                                                                                                                               

consulul grec, ocrotitorul lor, cerea să fie lăsați liberi dar cu lucrurile tăinuite și trimise pe 

la metaniile din țările lor“ (subl. ns.). 
36 Donația. 
37Treclet = blestemat, afurisit; proclet = ticălos, mișel. 
38 Sfinții Părinți participanți la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (anul 325). 
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- Prezența în Galați, în veacul al XVII-lea a unui Evangheliar miniat din 

secolul al XIII-lea, păstrat actualmente la Mănăstirea Caracalu din Sfântul 

Munte Athos și care este cea mai veche dovadă scrisă de viață bisericească în 

orașul respectiv, cunoscută până în prezent; 

- Faptul că acest Evangheliar, ferecat (relegat) la mijlocul veacului al XVII-

lea, s-a aflat în uzul liturgic al bisericii Precista și că pe filele lui se află 

însemnarea jupânesei Dragolea, donatoarea manuscrisului; 

- Se cunosc acum, grație însemnării respective, că brăileanul Coman și soția sa 

Tudora, aveau pe lângă cei doi fii, Die și Șerbu, ctitori ai Mănăstirii gălățene 

Precista, și două fete, Dragolea și Costanda; prima dintre acestea, Dragolea, 

era căsătorită cu negustorul Iacomi, pârcălab de Galați; 

- Pe lângă daniile cu care Die și Șerbu își înzestrează ctitoria lor
40

, însemnarea 

de pe evangheliar ne înștiințează că au mai dăruit bisericii o cădelniță mare și 

trei candele; 

- Dragolea, fiica lui Coman și a Tudorei, sora ctitorilor Die și Șerbu, donează 

Evangheliarul manuscris din secolul al XIII-lea, Mănăstirii Precista, nu 

înainte de a-l fereca; 

- Tudora, mama celor patru fii (Die, Șerbu, Dragolea și Costanda) face, la 

rându-i danie Mănăstirii Precista, împreună cu alte persoane nenominalizate, 

o candelă mare cu patru lumini. Candela avea inscripționate în metal numele 

donatorilor. 

Informațiile din această însemnare sunt mărturii importante pentru viața 

bisericească din Moldova de Jos, în prima jumătate a secolului al XVII-lea, dar și 

pentru neamul Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, care a părăsit această lume 

departe de țară.  

                                                                                                                                               
39 Niceea, astăzi Iznik, în Turcia asiatică, unde s-au desfășurat lucrările Sinodului I Ecumenic 

pentru a combate erezia hristologică a preotului Arie. 
40 Din actul de închinare a Mănăstirii Precista la Mănăstirea Vatoped din Sf. Munte Athos 

(septembrie 1647), reiese că cei doi ctitori brăileni au donat inițial bisericii ridicate de ei pe 
malul Dunării la Galați: 150 de oi, 10 boi de plug, 10 vaci cu viței, 10 iepe cu mânjii lor, 20 

de stupi, 2 cai, „două tocuri de tipsii cu talere și una de aramă“; în același document se mai 

angajau să cumpere tot pentru ctitoria lor din Galați: o moară și „un caic șaică să lucreze la 

schele“. Alte danii s-au făcut de către coctitorul „Constantin sin Tudor ot Galaţi “. Vezi 

Melchisedec, episcopul Romanului, Notiţe istorice şi archeologice adunate de pe la 48 

monastiri şi biserici antice, Bucureşti, 1885, p. 311-315; Constantin C. Giurescu, Istoricul 

orașului Brăila, Editura Științifică, București, 1968, p. 80; Cristian Dragoș Căldăraru, 

Biserica fortificată „Precista“, monument de cultură românească, p. 91-93. 
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Evangheliar, sec. XIII, foaia de titlu. 
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Fragment însemnare. 

 


