
Colaboratori gorjeni ai 1ui Mihai Viteazul 

VASILE MARINOIU 

Amurgul secolului al XVI-lea va găsi Ţările Române, 
sub suzeranitatea Porţii Otomane, dar ele vor reuşi, pentru 
o scurtă perioadă de timp să-şi câştige independenţa. Meri
tul îl va avea domnitorul Ţăiii Româneşti, Mihai Viteazul 
(1593-1601), cel ce a rămas în amintirea românilor ca unul 
dintre cei mai viteji voievozi şi de al cărui nume se lea
gă înfăptuirea unităţii politilce a ţărilor române, unire clădi
tă pe continuitatea şi unitatea etnică şi de civilizaţie a po
\))Orului român. 

Lo.cuitorii de pe cursul mijlociu al Jiului, vor fi pre
zenţi în oastea viteazului voievod. Aki, mai mult decât în 
alte judeţe, obştea sătească a jucat un rol deosebit de im
portant. Satele de moşneni din Gorj s-au menţinut în de
cursul secolelor, fiind principalul izvor al oştii de ţară, oas
te care a dus greul luptelor în perioada 1595-1597. Pe lân
gă satele de moşneni asistăm, în această perioadă, la o 
creştere a puterii b_oierimii şi la formarea marilor latifun
dii boiere_şti compusă din zeci de sate. In Gorj, posedau 
moşii mari boieri, printre care fraţii Buzeşti, ce aveau chiar 
„Tg.-Jiului din moşi strămoşi" 1 , Llllpu paharnicul, cu moşiile 
Şomăneşti, Rogojelu şi Negomi< Stoichiţă RioşeanuJ din 
Strâmba, mare~ vistier, Mihai Bengescu din Bengeşti, mare 
spătar4 , Barbu Clucerul din Drăgoieni5 , Pre-'Ja Ţânţăreanu 
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din Ţânţăreni6, Bălad Tîrdăreanu postelnic7 din Urdari, Ni
cola Glogoveanu din Glogova8• 

Toţi aceşti boieri din Gorj, vor juca un rol însemnat în 
timpul domniei lui Mihai Viteazul, unii pe plan diplomatic, 
aşa cum au fost fraţii Buzeşti şi vistiernicul Stoichiţă Rio
şeanul, ceilalţi pe plan militar ştiut fiind fiaptul că locuito
rii de pe moşiile boierilor erau datori să partkipc la oasle 
sub conducerea acestora ca oastaŞi călări şi să-i ţină pe 
cheltuiala lor trei luni.~ 

La a·ceastă oaste de ţară, se adaugă, cu un rol destul de 
important în armata Ţării Româneşti, cu'rtenii sau roşii ce 
luptau călări cu arme proprii, numărul acestor ostaşi cres
când prin înscrierea în rândurile lor a unor sate întregi, cu 
scutirea de dă.ri în schimbul slujbei militare. Ei aveau şi 
atribuţii administrativ-fiscale. 

S-au organizat şi grupuri ele oaste, alcătutte din ţărani, 
organizaţi teritorial, pe judeţe. Se ştie că în octombrie 1599, 
în drum spre Transilvania „fr.aţii Buzeşti şi banul Tîdrea" 
au trecut pe Valea Oltului, pc I.a Turnu Roşu cu „„.oşti:e 
Craiovei şi ale Jiului (Gorjului) şi cu ale Mehedinţilor" 10, 

marii boieri comandând aceste •corpuri teritori·alc nu în 
calitate de boieri, ci de comandanţi de armată. 

Tot ca o problf1mă de organizare a oştirii, trebuie a
mintită şi apariţia în timpul domnic,i lui Mihai Viteazul, 
a căpitanilor, conducătorilor de grupuri mai mari ele oşteni, 
câţiva căpitani fiind amintiţi şi în Gorj - Dumitraşcu că
pitan din F1ăteştii de Jos 11 , Preda Haiducu căpitan din Po
jogeni12 şi Mihai Cepleanu din Bălceşti 1:1• 

Dacă Mihai Viteazul a fost omul iniţiativelor şi curaju
lui, nu mic este meritul acelora care au ştiut să vadă în 
el, de la început, aceste calităti. 

In cele ce urmează vom prezenta pc cei mai importanţi 
colaboratori din Gorj ai lui Mihai Viteazul. Princip.alele 
izvoare folosite sunt documentele emanate din cancelariile 
vremii. insicripţia murală din biserica „Sfinţii Arhangheli;' 
din Bengeşti, unele studii ale unor istorici privind eveni
mentele epocii şi pe marii dregători şi familii boiereşti 
di-n Oltenia etc. 

Nu vom insista asupra contribuţiei fraţilor Buzeşti, a
ceştia fiind legaţi de Gorj doar prin moşiile pc care le 
deţineau în judeţul nostru. 
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. !!1?u1. Oi_nfre cei mai impodanti co1al:ioratori gorjeni ai 
Im M1ha1 Viteazul a fost boierul Stoica Rioşeanu din Strâm
ba, ctitotul mănăstirii Sf. Treime din aceeaşi localitate. El 
s-a năsicut în anul 1538 şi .a trăit până în 1620. In lunga sa 
viaţă de 82 de ani, Stoica sau Stoichiţă cum mai este a
mintit în documente, va avea. un rol important în domnia 
lui Mihai Viteazul. Işi înceoe cariera politică în 1588 când 
este amintit ca logofăt al II-k~a până în 4 iulie 1595. De la 
această dată până în 1596 este amintit ca strângător de bi
ruri - răbojar - în judeţul Ialomiţa. 14 !n documentul din 
11 i·anuarie 1597 Stoica Rioşeanu este amintit pentru prima 
dată ca mare vistier, dreqtao.rie pe care Q deţine până l;;i 
sfârşitul lunii octombrie 1599. când îl însoţeşte pe .Mihai 
Viteazul în Transilvania. La Alba Iulia el este la mare cinste 
fiind numit în noul sfat al Transilvaniei ca mare 0 ostel
nic15. Acu'm va avea unul din cele mai însemnate roluri în 
activi'tatea diplomatică a viteazului domn al Ţării Ro
mâneşti şi al Ardealului. 

După moartea lui Mihai Viteazul el a rămas credincios 
lui Radu Şerban care îl va numi marc logofăt, amintit cu 
această dregătorie în toate hrisoavele. din perioada 12 au
gust 1602 - 30 mai 160816 . Timp de peste un an e:ste fără 
d<"egătorie fiind ·amintit ca fost mare loqofăt. apoi în docu
m:mtele din perioada 29 martie, până în 9 mai 1611, consem
nat ca mare vistier. Pleacă cu Radu Şerban în pribegie din 
1611. până în 1614 când se qăsea la Tyrnau, de unde revine 
apoi in ţară. Intre anii 1618-1620 este amintit ca rn'HC vis-
1ier. Moare în intervalul 25 martie,. când el îşi face diata şi 
J mai 1620, fiind înmormântat la mănăstirea Strâmb'a, ctito
ria sa. Stoica Rioşa.nu a avut ca frate pe postelnicul Bălaci 
Urdăreanu, când domnitorul, prin hrisovul din 17 iulie 1598 
îi dăruieşte satul Urdari17. Desigur că şi el a fost atras în 
iureşul evenimentelor din timpul lui Miha,i Viteazul, con
cludentă fiind şi dania de mai stţs, 

Stoica Rioşeanu era în timpul domniei lui Mihai Vitea
zul la o vâ,rstă când nu putea să ia parte la acţiuni militare, 
dar la o vârstă optimă pentru acţiuni diJplomatice pentru 
care avea. şi un har deosebit. Folosind priceperea, tiactul şi 
înţelepciunea acestuia domnitorul îi încredinţează numeroa
se solii. Prima menţiune documentară în a.cest sens este cea 
semnalată în decembrie ·1594, când domnitorul îi „întăreşte" 
mai mulţi ţigani... „Şi cu a•ceşti mai sus-zişi ţig·ani.., a railu-
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H doamna domniei mele pe boierul (domniei mele) jupan 
Stoica al doilea logofăt, pentru credincioasa şi dreapta slui
bă pe care au slujit-o domniilor noastre în ţări străine" 18 . 
Sumarul izvor de care dispunem nu ne ajută să ştim precis 
despre ce misiune este vorba. Probabil se referea la nego
cierile diplomatice cu Aron-vodă, domnul Moldovei. din au
fJUst 1594, când s.-au făcut „jurăminte re::iproce ca să se 
ajute unul pe a!tul" 19• De altfel. rapoartele diplomatice de 
la sfârşitul lunii octombrie 1.594 -:1unţau alcătuirea aliantei 
ţărilor române. Documentele din mai 1595 n.u îl semnalează 
printre boierii care au semnat tr.1tatuJ· din 20 mai, tratat 
prin care Mihai Viteazul en trădat de aceştia20 . 

In decembrie 1595 Stoica al II-lea logofăt se ~JăSea 111 
suita lui Mihai Viteazul la Alba Iulia - când au stat 10 
zile, fiind oaspeţii lui Sigismund Buthory. Cu această ocazie 
se stabileşte şi ridicarea unei biserici ortodoxe la Alb.:i Iulia 
şi se vorbeşte de necesitatea unui ajutor bănes,:: din partea 

/împăratului Rudolf al II-iea. 
Activitatea diplomatică a lui Stoica a continuat şi în 

anii următori. deoarece prin documentul din 4 auqust 1599, 
Mihai Viteazul îi recunoaştli şi îi întăreşte, lui Stoica mare 
vistier, mai multe sate în Ialomiţa şi Gorj (Peştişani, Bâlta) 
„„.p~ntru credincioasă şi dreaptă slujbă pe carn au slujit-o 
d::imr.iei melc în ţări străine din tinereţea lui"21 . 

Imedi.at după bătălia ele la Şelimbăr. Mihai Viteazul 
trimii.c la Praga 1-a împăratul Rudolf al II-iea, pe banul Mi
halcca. care vorbeşte greceşte, şi pe Stoica marele vistier. 
p2ntru definitivarea titlului juridic de stăpânire asupra 
Transilvaniei şi apoi a Moldovei. tratative .re ş-au prPlunqit 
în tot timpul acţiunii de unificare politică22 . Soli.1 celor doi 
boie:-i români sosi cu alai mare la Viena. plină de daruri. 
între care calul de paradă al cardinalului Andrei .Bathory 
şi şapte steaguri, unde îl întâlni pe împărat la 21 decemhrie 
1599. Documentele vremii fac cunoscută expunere.a lor. Mi
hai Vitea_zul cerea „„.de a fi întărit şi menţinut în starea 
în care se află", ba chiar întregind provincia „.„cu înapo
ierea şi adaosul cetăţilor Huszt, Simlău, Baia Mare. Orade::1. 
şi alte locuri ce se ţin de ele". Ei cereau bani pentru o gar
dă personală de 4 OOO de ostaşi23. 

La 26 ianuarie 1600 cei doi soli ai lui Mihai Viteazul se 
mai găseau la curtea împăratului, de data ~easta însă Ia 
Praga, unde primesc noi instrucţiuni pe care .le prezintă a-
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cum, pentru că : „ .. .1\fihai voievod cu tocmeala lui şi cu 
;pieire de mulţi voinici. au luat Ardealul şi l-au închinat , 
cinstit împăratului", dar „să-i socoteas.că pentru acestă sluj
bă şi nevoinţa ce s-au nevoit să-i ]ase Ţara Românească şi 
Ţara Ardealului să-i fie moşie lui". Se specifică, de aseme
nea, că de „ ... ar fi să se întâmple o nenorocire, el şi urmaşii 
lui să aibă ca lo.c de retraqere moşii cu venit ele 100 OOO de 
taleri pe an. In caz că ar fi prins, împăratul să-I răscumpe
re"24. După aceasta Stoica mare postelnic pleacă la Alba 
Iulip dar pe neaşteptate revine Ia Praqa uncie la 3 februarie 
împăratul răspunde solului cu laude pentru cele săvâr·şite 
de Mihai. La 20 februarie Stoica sau Stoichiţă cum îi zicea 
Moise Szekely, se afla tot la Praga, uncie într-o convorbire 
în limba croată cu a.cesta din urmă, îi arăta doleanţele lui 
Mihai. La 20 martie Stoica TJlarele postelnic revine Ia Alba 
Iulia, cu misiunea îndeplinită, scrisorile împărăteşti pe oare 
le aduce având darul să-l liniştească pe Mihai Viteazul. 

In mai 1600 Stoica era alături de Mihai în Moldova .fi
ind amintit într-un document clin 1 iunie 1600 clin Iaşi. Re
vine la Alba Julia cu dom'.litorul celor trei ţări române. iar 
la începutul lunii septembrie este trimis din nou la împărat 
cu Gaşpar Korniş, unde obţine la 22 septembrie numirea lui 
Mihai ca quvernator al Ardealului. Se spune în a,-::est act, 
smuls prin atâtea stăruinţi, că „Mihai va păstra pe vi.aţă 
cârmuirea Ardealului "25. Era însă prea târziu, pentru că 
Mihai fusese înfrânţ la Mirăslău. 

Pentru rolul pe care îl jucase în trntcttele diplomatice cu 
îmoăratul, Statele ardelene cereau lui Mihai ca ostataci, patru 
boieri de frunte. printre care şi pe Stoka marele postel
nic26. EJ este arestat împreună cu Radu Buzescu la Alba Iu
lia, dar în. de.cembrie 1600 sunt eliberaţi ele către George 
Basta, pentru că acesta ar dori să-i întrebuinţeze spre a 
câştiqa sprijinul turcilor. 

Până la 19 iulie 1601 a rămas probabil la Alba Iulia, 
pentru că la această dată Mihâi-vodă îi trimite vorbă să ri
dice pe secui la luptă. La 8 septc'mbrie 1601, după moartea 
marelui voievod, Stoica Rioşeanu urma să primească, pentru 
serviciile sale, împreună cu alti mari boieri, daruri şi scri-
sori de la împăratul -.Ruqolf al II-lea27. · 

El îşi va continua activitate1a diplomatică şi în timpul 
domniei lui Radu Şerban, când îl vom întâlni din nou la 
curtea imperială. 
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Stoica, marele vistier şi apoi mare postelnic, a fost unul 
din cei mai credincioşi şi consecvenţi partizani ai politicii 
lui Mihai Viteazul. Pentru servciile aduse domnului el va 
fi răsplătit ou numeroase moşii în Ţara Românească (mai ales 
în Gorj de unele era originar) dar şi în Transilvania (moşiile 
Mariei Cristina fosta soţie a lui Sigismund Bathory). 

Alătuq de Stoica Rioşeanu sunt amintiţi în diferite docu
mente şi alţi boieri qorjeni, ce făceau parte din mica ·boie
rime şi care vor sprijini şi ei politica marelui voievod. -

1ntr-o inscripţie votivă din biserica- Sf. Arhangheli din 
Bengeşti, judeţul Gorj, din 1729, este amintit „Jupan Mihai 
Bengescu vel spătar care au fost la Mihai vodă cel Viteaz"28• 
Deşi, nu l-am identificat· şi în alte d.ocumente, el a existat 
luptând alăt.uri de ceilalţi boieri qorjeni în bătăliile din pe
rioada anilor 1594-1600.29• A avut o fată. Stanca, care a 
fost prima şoţie a marelui clucer Radu Buzescu30. 

Un alt însemnat colaborator al lui Mihai Viteazul este 
Lupu. orjginar din GJoqova, paharnic al II-lea. El este a
mintit într-un hrisov din au~1ust 1595 când Mihai Viteazul 
îi dărnieşte câteva sate din Mehedinţi „„. pentru credincioa
sa şi dreapta sa slujbă ce a slujit Domniei mele şi pentru 
vărsare de sânqe ce a .fă.cut înaintea domniei mele"31. In
tr-un alt document clin 1613, document ce se găseşte în ori
ginal în patrimoniul Muzeului Judeţean Gorj, Radu-vodă 
Mihnea îi întărea lui Lupu, care devenise între timp mare 
paharnic, stăpânire ;,1 satelor clin Mehedinţi, cât şi a satelor 
din Gorj (Şomăneşti,. Rogojelu etc). sate dăruite încă de Mi
hai Viteazul „.„pentru multă şi binecredincioasă slujbă ce 
a slujit în multe vrernuri"32. 

Ceilalţi boieri amintiţi de noi în introducere,a acestui stu
diu sunt cunoscuţi doar din hrisoavele de danii, de cumpă
rări sau confirmări ele moşii "sau ţigani, Puţine-le izvoare de 
care dispunem, nu lămuresc suficient colaborarea sau parti
ciparea lor la acţiunile militare sau diplomatice ale lui Mihai 
Viteazul,· deşi este neîndoielnic faptul că îllllpreună cu în
treaga ţară, .ei au contribuit, într-o formă sau alta,· 1a victo
rioasele acţiuni militare şi politice ale domnului. 

Cinstirea faptelor lui Mihai Viteazul de către gorjeni, 
au dus Ia ridicarea unuj monument, Ia 25 septembrie 1932, 
în locul numit Poiana lui l\1ihai, lângă satul Schela, pe 
drumul ce leagă Gorjul prin pasul Vulcanului de Transil~ 
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vania, Pe aid a trecut la. sfârşitul lunii noiembrie 1600, Mi
hai Viteazul, când se găsea într-o situaţie dificilă, prin Deva, 
iBeiuş, Oradea, Debreţin spre Viena pentru a cere ajutor 
împăratului Rudolf al Ii-lea. Iniţiativa ridicării acestui mo
nument din piatră şi bronz a aparţinut societăţii „Cultul Ero-
ilor" din Gorj3:i. . 

Gorjenii alături de întreaga populaţie românească, prin 
colaboratorii şi oştenii p€ care i-1au dat lui Mihai Viteazul 
şi-au adus o contribuţie insemnată la măreţele înfăptuiri ale 
viteazului voievod. 
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