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Într-o recentă lucrare privind istoria oraşelor noastre se subliniază faptul că:
„Din punct de vedere economic, despre Argeş nu s-au păstrat foarte multe informaţii”1,
observaţie cu atât mai întemeiată cu cât, într-adevăr, despre prima reşedinţă voievodală
a Ţării Româneşti există o bogată bibliografie cu privire la evenimente, chipuri
domneşti, monumente, ctitorii, cultură şi viaţă spirituală, dar mult mai puţin material
informativ referitor la viaţa social-economică şi la „actorii” ei, personajele care adică
animau şi puneau în valoare această importantă componentă a civilizaţiei urbane locale.
Despre un asemenea personaj vom vorbi în rândurile de faţă, cunoscut în
izvoare sub numele de Dragotă, aşa cum apare el consemnat, pentru prima dată, în
registrul de socoteli vamale al oraşului Sibiu, în anul 14942, document în care se arată
că negustorul amintit a vândut atunci patru cântare de orez, două cântare de stafide (un
cântar avea între 58,929 şi 59,864 kg)3 şi şase bucăţi de slănină, acestea din urmă fiind
destinate magistrului Michael Altemberger, nimeni altul decât fiul lui Thomas
Altemberger, cel ce întruchipa una dintre cele mai de seamă personalităţi ale istoriei
Sibiului de la sfârşitul Evului Mediu şi începutul epocii moderne, cel care a edificat un
frumos palat în centrul oraşului, devenit ulterior primărie. După toate probabilităţile, el
pare să se fi născut în aşezarea minieră Baia de Criş, fiind cel dintâi homo novus de
formaţie intelectuală din rândul primarilor Sibiului. La Viena - unde a studiat între
1454 şi 1459 şi unde a obţinut prestigiosul titlu de magister - Altemberger era numit în
matricolele Universităţii drept sibian, Cibiniensis. Devine încă din 1469 membru al
sfatului şi doar un an mai târziu, la 1470, primarul Sibiului cu cel mai îndelungat
mandat, mai exact până la 1490.
Din perspectiva istoriei culturale şi a istoriei juridice trebuie subliniată
contribuţia sa, concretizată în binecunoscutul Codex Altemberger, o consemnare a
legislaţiei urbane germane, bogat decorată cu miniaturi. Fiul său Thomas a ajuns, de
asemenea, membru al sfatului, iar celălalt fiu, Michael - destinatarul mărfurilor vândute
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de negustorul argeşean Dragotă - a devenit chiar primar al oraşului Sibiu pentru o
scurtă perioadă4.
Pentru a doua oară, Dragotă este consemnat în acelaşi registru vigesimal al
Sibiului în data de 6 iunie 1495, ca fiind cel ce a primit de la domnul Nicolaus Zanobii
o anumită cantitate de cuţite, pentru care a achitat taxele vamale, în valoare de 20 de
florini5. Şi acest partener de afaceri al negustorului Dragotă făcea parte, ca şi
precedentul, din rândul patriciatului sibian. Fiul unui emigrant italian din Florenţa,
Nicolaus Zanobii a purtat şi numele german Proll şi s-a ridicat până la demnităţile de
jude scăunal şi, spre sfârşitul vieţii, de primar al oraşului. Proll a fost implicat în
Transilvania şi în rentabila exploatare a aurului, ajungând apoi comite al cămării de
sare pentru întreaga provincie şi făcând un comerţ profitabil în afara regatului cu postav
de Nürnberg, cu cuţite de Stiria, precum şi cu alte bunuri. Averea sa cuprindea, de
asemene, bunuri imobiliare în Sibiu, Sebeş, Cluj şi Aiud. Proll este înmormântat în
biserica parohială din Sibiu, piatra sa tombală de culoare roşie, astăzi zidită în ferula
lăcaşului, cinstindu-l drept nobilis et egregius vir6.
Acest important membru al patriciatului din Sibiu a devenit, aşa cum rezultă
din cuprinsul registrului vigesimal, unul din partenerii de nădejde ai negustorului
Dragotă din Argeş, fapt demonstrat prin menţionarea sa în mai multe tranzacţii ce au
avut loc în anul 1500: de pildă, la 3 mai, Dumitru din Argeş, prenumele lui Dragotă sub
care apare frecvent însoţit sau nu de numele de familie, a importat o bucată de postav
de Mecheln, în valoare de 15 florini, două bucăţi de postav de Trichtisch, în valoare de
20 de florini, trei bucăţi de postav roşu de Nürnberg, în preţ de 15 florini, toate aceste
mărfuri fiind achiziţionate de numitul Niclis Prollin şi pentru care a achitat taxa vamală
în sumă de 2 florini şi 50 de dinari7.
Acelaşi Dragotă a importat tot de la Niclis Prollin, în preajma sărbătorii
fericitului Urban, un număr de 109 000 de cuţite, cu preţul de 12 florini pentru 1.000 de
bucăţi, tranzacţia fiind înregistrată în data de 2 iunie 1500, iar taxa vamală achitată
însumând 1308 florini8. Proll este şi partenerul tranzacţiei efectuate după cea de-a şasea
zi a sărbătorii tuturor sfinţilor, din anul 1500, prin care Dragotă a cumpărat 70.500 de
cuţite, în preţ de 12 florini pentru 1.000 de bucăţi, importul fiind înregistrat în ziua de 6
octombrie 1500, taxa vamală achitată fiind în sumă de 846 de florini9.
În legătură cu aceste mari cantităţi de cuţite, importate de Dragotă dar şi de alţi
negustori munteni din Transilvania, unii autori susţin că ele nu par să fi fost „cuţite”
propriu-zise, cu atât mai mult cu cât jucau, de foarte multe ori, un rol de valoare
universală de schimb, aidoma „semifabricatelor” de piatră şi de metal din preistorie. În
orice caz, pentru a putea fi folosite, ele, trebuiau să fie, de regulă, prelucrate ulterior,
ceea ce înseamnă că avem de a face cu lame subţiri de metal laminat, mai bine zis cu
un fel de lingouri plate de metal util, prefăcute apoi, în fierăriile locale, în coase,
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cuţitoaie, cosoare, brăzdare, fierăstraie, seceri, lopeţi, sape etc. Cele ce ajungeau în
Ţara Românească, fără a se opri însă întotdeauna aici, porneau de la Wiener Neustadt,
întrucât erau confecţionate din cel mai bun fier ce se putea afla pe atunci în Europa, cel
de Stiria. Ruta lor obişnuită era pe la Buda, Komarom, Oradea şi Sibiu, înspre Ţara
Românească, iar înspre Moldova, pe la Wroclaw, Cracovia şi Lvov. Oricum, cantitatea
aflată în circulaţie anuală era imensă, neverosimilă aproape, ceea ce dovedeşte că Ţările
Române slujeau ca intermediar în aprovizionarea Peninsulei Balcanice10.
Tot în cursul anului 1500, Dragotă intră în relaţii de afaceri cu un alt important
personaj din elita urbană a Sibiului, magistrul Johann Hecht, de la care negustorul
argeşean a importat şase bucăţi de postav de Mecheln, cu preţul de 16 florini bucata,
marfă pentru care a achitat o taxă vamală de 46 de florini11. Magistrul, absolvent al
Universităţii din Viena la 1486 şi moştenitor al unei averi considerabile, era fiul
renumitului Georg Hecht, proprietar al unei impozante case situate în Piaţa Mare din
Sibiu, originar probabil din Danzig. Georg Hecht achiziţiona casa des-pomenită în anul
1472 pentru 1.000 de guldeni, o sumă neobişnuit de mare. Doar doi ani mai târziu,
Hecht apare în Cluj pe lângă regele Matia Corvin, reprezentându-şi oraşul. Intră apoi în
sfatul orăşenesc, este ales primar al Sibiului, perioadă în care se distinge prin faptele lui
de comandant al contingentului săsesc de cavalerie implicat decisiv în victoria
transilvănenilor asupra turcilor, în bătălia de la Câmpul Pâinii (1479) şi de la pasul
Turnu Roşu (1493). Hecht a fost un negustor care dispunea de proprii angajaţi şi ale
cărui legături de afaceri se întindeau până în Turcia. Antreprizele sale funcţionau în
domeniul extragerii metalelor preţioase, dar era implicat şi în administrarea vămilor din
Transilvania12.
Participarea masivă a negustorimii muntene la exportul Ţării Româneşti la
Sibiu (într-o pondere de 95,8%, cu o valoare totală de 710.710 dinari) se datorează
faptului că, pentru negustorii dintr-o serie de târguri şi sate din Oltenia de mai târziu şi
mai cu seamă din nord-vestul Munteniei (concentrarea maximă deţinând-o centrele
rurale şi urbane din partea de nord a zonei Argeş-Muscel), Sibiul constituia cea mai
avantajoasă piaţă externă - ca aşezare geografică şi acces la căile de comunicaţie - mai
ales din punctul de vedere al aşezării geografice, pentru desfacerea produselor naturale
ale acestor regiuni şi pentru cumpărarea articolelor meşteşugăreşti. Dar din masa
aceasta mare a negustorimii muntene, Dumitru Dragotă din Argeş se detaşează în mod
net, ca fiind unul dintre marii negustori ce au activat la cumpăna veacurilor XV-XVI.
Spre pildă, el aduce pe piaţa Sibiului produse naturale (peşte, ceară, porci, slănină etc.)
în valoare totală de 10.160 de dinari, produse care, desigur, provin de pe piaţa internă,
activitatea lui comercială reprezentând circa 1,4% din valoarea totală a exportului
muntean la Sibiu13.
Faptul că Dumitru Dragotă era o personalitate de seamă în structura elitei
urbane locale rezultă şi din scrisoarea emisă, în jurul anului 1500, de judeţul şi de cei
12 pârgari din Argeş, cărora li se alătură jupan Dumitru (Dragotă, desigur), jupan Petru
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(probabil fratele celui dintâi), jupan Tudoran şi jupan Stănislav, care certifică pentru
magistratul oraşului Sibiu faptul că jupanul Gherghe era de mult mutat în Argeş, cu
familia sa, atunci când molima bântuia la Râmnic, autorii scrisorii garantând
veridicitatea celor petrecute în favoarea concetăţeanului lor pentru ca acestuia să-i fie
permis să târguiască în bazarul crăiesc din localitate14.
În documentele interne, Dragotă şi fraţii săi au fost cunoscuţi sub numele de
Drăgoteşti, aşa cum apar în cuprinsul hrisovului din 3 februarie 1522, prin care
voievodul Radu de la Afumaţi întăreşte Mănăstirii Argeş „morile din sus, care au fost
făcute de Drăgoteşti, pentru că sunt dăruite de Basarab voievod sfintei mănăstiri”15. Din
textul acestui document ar reieşi faptul că Neagoe Basarab a făcut cu Drăgoteştii un act
de vânzare-cumpărare, urmat de un schimb de stăpâniri; adică, domnul a cumpărat de
la Drăgoteşti morile din sus, dar nu a achitat preţul integral al acestora, urmând ca
pentru iazul morilor, evaluat de Drăgoteşti la 2.700 de aspri, aceştia să primească în
schimb a treia parte a morilor de jos, dăruită mănăstirii de Neagoe Basarab, ca fiind
ocină domnească: „Astfel, pentru aceasta - spune hrisovul - ei s-au întocmit, sfânta
mănăstire şi egumenul şi ceilalţi fraţi cu Dumitru şi cu fraţii lui Drăgoteşti, de-a lor
bună voie, de au dat călugării acea a treia parte din morile de jos ca s-o ţie Dimitru şi
fraţii lui, ca să fie plătiţi acei mai sus-scrişi aspri, iar sfintei mănăstiri să-i fie morile din
sus în deplină pace”16. Se pare - cel puţin aşa sugerează textul actului citat - că Dumitru
era şi cel mai mare dintre fraţii Drăgoteşti, neamintiţi nominal aci, fiind totodată şi cel
mai cunoscut dintre aceştia.
O dovadă elocventă a statutului pe care ei îl deţineau în rândul patriciatului
urban din Argeş ni-l oferă textul diatei întocmite de soţia lui Baldovin pârcălabul,
începătorul neamului boierilor din Goleşti, cel ce căzuse în 1525 într-o luptă cu turcii a
lui Radu de la Afumaţi, diată prin care văduva lui Baldovin, jupaniţa Maria, acum
călugăriţa Magdalina, îşi lasă - la 29 august 1526 - averea, ocinele şi ţiganii fiului ei
Ivaşco şi nepoatelor Maria, Calea şi Velica. Între martori, pe lângă marii boieri amintiţi
nominal (Radul logofăt Măţilă, probabil un boier din Buiceşti-Olt, Şuica vornic,
Dragotă vornic, Vladul banul şi Vlaicul clucer cu jupâneasa lui, Neacşa (acesta fiind
mai mult ca sigur viitorul Vlaicu mare-logofăt din Piscani), sunt consemnaţi şi de la
Argeş mai mulţi orăşeni, primii semnalaţi fiind Dumitru şi Pătru Drăgotescul17.
Este greu de spus când anume a dispărut Dumitru Dragotă pentru că nu ştim
dacă el este acel Dragotă ce se afla în relaţii foarte bune cu negustorii din Târgovişte,
care cereau pe la 1545 judeţului Braşovului permisiunea de a veni cu mărfuri numai în
oraşul de sub Tâmpa, unde urmau să stea două săptămâni, solicitând în acest sens carte
de jurământ numai pentru ei şi pentru Dragotă din Argeş18.
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Am încercat să conturăm, în linii mari, în paginile de faţă, portretul unui
însemnat negustor din oraşul de pe Argeş, negustor ce făcea parte, cu siguranţă, din
elita urbană locală. De altfel, studiile istorice mai vechi şi mai noi au scos în evidenţă
faptul că în secolul al XV-lea şi în prima jumătate a secolului al XVI-lea numeroşi
orăşeni din Ţara Românească şi Moldova făceau negoţ de sute şi mii de florini fiecare,
posedau averi însemnate, deţineau funcţii municipale, se îmbrăcau cu straie scumpe,
ceea ce ne arată că această parte a orăşenimii, formată îndeosebi din negustori bogaţi,
alcătuia o categorie superioară a populaţiei orăşeneşti, asemănătoare, în multe privinţe,
patriciatului urban din Europa Apuseană şi Centrală şi mai ales din Transilvania. De
aceea, aceşti „oameni de frunte”, această „populaţie mai bună”, caracterizată ca atare
de izvoarele vremii, poate fi considerată ca un patriciat local, căruia condiţiile istorice
mai puţin prielnice, îndeosebi începând cu mijlocul secolului al XVI-lea, nu i-au
îngăduit să se maturizeze şi să se afirme pe o cale proprie şi firească19.

A GREAT MERCHANT FROM CURTEA DE ARGEŞ
BETWEEN THE 15-TH AND THE 16-TH CENTURIES
Abstract
In this paper, the author presents the portrait of one of the most important
merchants from Argeş, known in the documents as Dragotă or Dumitru Dragotă, who
lived between the 15-th and the 16-th centuries and whose business was mainly
performed in the market from Sibiu, where he met important merchants who were part
of the local patrician group: Michael Altemberger, Nicolaus Zanobii (alias Niclis
Prollin), Johann Hecht.
Dragotă brought to Sibiu natural products (fish, wax, pigs, lard, etc.) whose
value was over 10 160 dinars; these products came from the internal market and
represented about 1,4% of the total amount from Walachia exported to Sibiu.
Dumitru Dragotă and his brothers, aka Drăgoteşti, were members of the local
elite. There are mentioned exchanges of properties between them and the Argeş
Monastery, during the reign of the voivodes Neagoe Basarab Radu de la Afumaţi.
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