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Gheorghe LAZĂR

Mănăstirea Strâmba şi ctitorii ei.
Noi contribuţii documentare*

Primele cercetări ştiinţifice referitoare atât la aşezământul monahal de la
Strâmba, cât şi la ctitor şi familia lui, le datorăm istoricului Alexandru Ştefulescu,
care cu aproape un secol în urmă, aborda pe larg acest subiect în două din lucrările
sale1. Ambele lucrări, cu valoare de pionierat, au la bază nu numai o amplă
activitate de depistare şi de cercetare a documentelor aflate în arhivele publice sau
particulare de la acea vreme, dar se remarcă şi printr-un înalt nivel ştiinţific. În cele
ce urmează, având drept punct de plecare informaţiile intrate deja în circuitul
ştiinţific, dar şi altele inedite identificate în arhive, vom prezenta noi aspecte atât
privind activitatea politică a ctitorului acestui aşezământ gorjean, marele dregător
Stoichiţă Râioşanu, cât şi genealogia familiei sale, în special din perspectiva
raporturilor dintre urmaşii săi colaterali cu mai sus-amintitul lăcaş religios.

În ceea ce-l priveşte pe Stoica din Strâmba, cunoscut şi ca Stoichiţă
Râioşanul, se ştie faptul că şi-a început activitatea ca logofăt al doilea în cancelaria
lui Mihai Viteazul, în perioada anilor 1594-1595, iar după o scurtă perioadă în care
a fost răbojar al judeţului Ialomiţa (1595-1596), el devine unul dintre oamenii de
seamă ai domnului, care îi încredinţează mai întâi dregătoria de mare vistier (1597-
1599), apoi pe cea de mare postelnic (1600 martie 25-august 25). O dovadă a
încrederii de care Stoichiţă Râioşanul s-a bucurat din partea domnului, pe lângă
dregătoriile încredinţate şi menţionate deja, o reprezintă şi faptul că el a fost trimis
de mai multe ori în misiuni diplomatice atât pe lângă reprezentanţii stărilor
nobiliare ardelene, cât şi pe lângă împăratul Rudolf al II-lea (la Praga şi Viena, în
1599 şi 1600).

Din perspectiva misiunilor diplomatice prin care Stoichiţă „a slujit domniei
noastre în ţară streină”2, merită să semnalăm aici, luând în calcul şi caracterul său

* Acest studiu face parte dintre rezultatele proiectului de cercetare UEFISCDI, IDEI, nr. PN-II-ID-
PCE-2012-4-0552.
1 Gorjul istoric şi pitoresc, Tg. Jiu, 1904; Strâmba, Tg. Jiu, 1906.
2 Aşa cum reiese din documente, se pare că asemenea misiuni le-a îndeplinit încă din perioada când
Stoichiţă deţinea modesta dregătorie de logofăt al doilea; vezi în acest sens, documentul din
<decembrie> 1594 prin care i se întărea dreptul de stăpânire asupra unor ţigani, dintre care unul dintre
ei se preciza că îi fusese dăruit de doamna Stanca drept răsplată „pentru credincioasă şi dreaptă slujbă
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special din punct de vedere al diplomaticii medievale româneşti, documentul emis
de cancelaria domnească la 4 august 15993, şi care, potrivit istoricului Ştefan
Andreescu, reprezintă „expresia mulţumirii deosebite a lui Mihai Viteazul faţă de
rezultatul unei solii purtate de Stoica” în vara acelui an la Viena, la curtea
imperială4. Actul, emis în limba slavonă sub pana logofătului Stan din Săveşti, unul
din cei mai longevivi dieci ai cancelariei domneşti, constituie în fapt o confirmare
de stăpânire a lui Stoica asupra mai multor sate achiziţionate de el până în acel
moment şi aflate în judeţele Ialomiţa şi Prahova; totodată, pe lângă aceste
confirmări de stăpânire, în act sunt menţionate şi două sate ale lui Mihai Viteazul –
Borăştii şi Peştişanii, ambele în judeţul Gorj – care fuseseră dăruite de domn
vrednicului său slujitor. Documentul prezintă interes însă nu numai din perspectiva
conţinutului, cât şi al diplomaticii, dacă avem în vedere faptul că actul este
autentificat cu un sigiliu atârnat de pergament cu un şnur împletit din mătase ce
culoare verde, roşie şi galbenă, procedeu de validare rezervat de obicei (în ceea ce
priveşte Ţara Românească şi Moldova) documentelor destinate uzului extern (cum
este, de exemplu, cazul tratatului din iunie 1598, încheiat între Mihai Viteazul cu
împăratul Rudolf al II-lea)5.

Stoichiţă Râioşanul a supravieţuit dispariţiei protectorului său domnesc şi
la scurt timp după evenimentele tragice din vara anului 1601 îl regăsim deja în
anturajul noului domn, Radu Şerban6, de această dată în calitate de mare logofăt,
dregătorie pe care a deţinut-o din august 1602 până în mai 1608 (pentru o scurtă
perioadă, în prima parte a anului 1611, el a ocupat-o şi pe cea de mare vistier)7. Cu
siguranţă, înainte de ocuparea acestei dregătorii sau imediat după – deja la 3
ianuarie 1603 domnul întărea acestui aşezământ şi egumenului Veniamin
stăpânirea asupra părţii de moşie cumpărată de la Radu din Strâmba8 – Stoica a
decis să ctitorească mănăstirea de la Strâmba9, moşie de zestre a soţiei sale

ce a slujit domniilor noastre în ţară streină” (Ştefan Andreescu, Alţi soli ai lui Mihai Viteazul, în RI,
s.n., III (1992), 3-4, p. 386; textul documentului în DRH, B, vol. XI (1593-1600), întocmit de
Damaschin Mioc, Ştefan Ştefănescu, Marieta Adam, Constantin Bălan, Maria Bălan, Saşa Caracaş,
Ruxandra Cămărăşescu, Olimpia Diaconescu, Coralia Fotino, Bucureşti, 1975, p. 137-139, nr. 102).
3 Documentul a fost semnalat pentru prima data de Maria Soveja, Acte de cancelarie de la Mihai
Viteazul, în RA, XXXVII (1975), 2, doc. nr. 3, p. 174-178.
4 Şt. Andreescu, op. cit., p. 387.
5 Maria Soveja, op. cit., p. 171-172; Şt. Andreescu, op. cit., textul documentului, slav şi trad., în DRH,
B, XI, p. 463-474, nr. 337.
6 La rândul său, Radu Şerban îi întărea credinciosului său boier şi soţiei sale, în mai multe rânduri,
dreptul de stăpânire asupra unor moşii şi sălaşe de ţigani. Merită amintit aici actul din 12 ianuarie
1607 prin care domnul le reconfirma celor doi stăpânirea peste mai multe sălaşe de ţigani deoarece
cărţile „de cumpărătură ale Mihnei voievod şi ale răposatului Mihail voievod şi când au luat pandurii
şi turcii şi l-au prădat şi jefuit şi le-au luat tot al lor şi atunci s-au luat şi s-au pierdut şi aceste cărţi”
(Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 33-37; în acelaşi sens, a se vedea şi DIR, B, XVII/1, p. 251-253, nr. 236;
p. 263-265, nr. 248; Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 37-42).
7 Despre dregătoriile deţinute de Stoica Râioşanul, vezi N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători
din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971, p. 91-92.
8 DIR, B, XVII/1, p. 70, nr. 83; Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 46-47.
9 Alex. Ştefulescu, Aninoasa, p. 48.
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Evdochia/Voica10, „unde am rugat pe Dumnezeu de-am zidit şi am lucrat cu multă
osârdie ca să fie mie şi părinţilor miei pomană”11 şi pe care în anii următori a
înzestrat-o cu moşii, sălaşe de ţigani etc.

După ce Radu Şerban şi-a pierdut tronul şi a fost nevoit să ia lungul drum
al pribegiei, Stoichiţă Râioşanul l-a însoţit, revenind în ţară cel mai probabil spre
sfârşitul anului 1614 şi începutul celui următor. Nu avem informaţii despre
activitatea lui imediat după revenirea din exilul autoimpus12, dar începând cu
9 ianuarie 1618 îl regăsim în divanul lui Alexandru Iliaş, tot ca mare vistier13,
statut care însă nu l-a împiedicat să se alăture mişcării de rezistenţă conduse de
Lupul Mehedinţeanu şi care a dus la alungarea din scaun a mai sus-numitului
domn14. După cum reiese dintr-un document din 17 august 1628, Alexandru Iliaş
nu a uitat această hiclenie a slujitorului său şi odată ajuns pe tronul ţării pentru a
doua oară, după cum vom vedea mai jos, se va răzbuna nu numai asupra soţiei sale
(Stoichiţă nu mai trăia la acea vreme), dar şi asupra lăcaşului ctitorit de el15.

Noul domn urcat în scaun, Gavrilă Movilă, îl menţine pe Stoichiţă ca mare
vistier, probabil şi ca o modalitate de a recompensa eforturile depuse pentru
aducerea sa pe tronul ţării, dregătorie pe care o ocupă se pare până la sfârşitul vieţii
sale16; cel mai probabil, moartea a intervenit la scurt timp după 25 martie 1620,
dată la care el îşi întocmeşte testamentul. Astfel, în acel moment, aflat „la vremea
noastră de moarte” şi cugetând „întru inima noastră pentru Dumnezeu”, Stoichiţă
mare vistier îşi întocmea testamentul lăsând, în absenţa urmaşilor direcţi, întreaga
lui avere – „ce am cumpărat şi ce am câştigat cu slujba şi ce am avut milă de pre la

10 Evdochia/Voica era, potrivit informaţiilor oferite de un act din 15 iulie 1617 prin care închina
mănăstirii Strâmba mai multe moşii, fiica lui Păstrăvan şi a Mariei/Marinei şi nepoată de fiu a lui
Drăgoiu (DIR, B, XVII/3, p. 162-163, nr. 132; Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 68/70). Începând cu anul
1594, Stoica Râioşanul face mai multe cumpărături la Strâmba; pentru aceste achiziţii, vezi DRH, B,
vol. XI, p. 110-111, nr. 82; p. 139-142, nr. 103; p. 171-174, nr. 130; Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 20-30;
idem, Din trecutul Gorjului, p. 33-34, 64
11 DIR, B, XVII/1, p. 146, nr. 148.
12 La 29 noiembrie 1616 Alexandru Iliaş îi întărea lui Stoica fost mare logofăt dreptul de stăpânire asupra
unei părţi de moşie cu vecini în satul Stoieneştii de Sus, judeţul Prahova, cumpărată încă din zilele lui Mihai
voievod de la popa Sahat, pentru suma de 9000 de aspri (DIR, B, XVII/3, p. 57-58, nr. 51).
13 DIR, B, XVII/3, p. 179-181, nr. 153. În această calitate, Stoica şi soţia sa dăruiau mănăstirii Tismana
un pocal de argint (Inscripţiile medievale ale României, I, Oraşul Bucureşti, vol. 1, 1395-1800, întocmit
de Alexandru Elian (coordonator), Constantin Bălan, Haralambie Chircă, Olimpia Diaconescu,
Bucureşti, 1965, p. 669, nr. 969).
14 Asupra evenimentelor politice interne din această perioadă, vezi Constantin Rezachevici,
Fenomene de criză social-politică în Ţara Românească în veacul al XVII-lea (partea I: prima
jumătate a secolului al XVII-lea), în SMIM, IX (1978), p. 64-71.
15 Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 59-61.
16 Astfel, la 12 martie 1620, Gavrilă Movilă îi întărea lui Stoica mare vistier şi jupânesei lui dreptul de
stăpânire asupra mai multor sălaşe de ţigani, vânduţi la un moment dat de nepoţii lui Sârbul stolnic lui
Mircea armaşul din Fratoştiţa; întrucât Stoica vistierul „se trăgea din neamul şi rudenia lui Sârbul
stolnic”, îi era recunoscut dreptul de a-i răscumpăra (DIR, B, XVII/3, p. 490-492, nr. 445).
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domni, mult, puţin, ce se vor afla” (nu mai puţin de 33 sate)17 – mănăstirii de la
Strâmba. Având asentimentul soţiei sale şi pentru a elimina orice amestec din
partea rudelor sale – „nici frate, nici soră, nici nepot, nici văr, nici unchiu, nici alt
nimenilea de în ruda noastră” –, Stoichiţă Râioşanul stabilea ca mănăstirea lor să
„fie pre seama domnească şi pre seama părintelui vlădicăi mitropolitul de în
Târgovişte şi pre mâna piscupului de Ribnic”, astfel încât domnia şi cinstitele feţe
bisericeşti invocate să se îngrijească de soarta ei „să nu lase să pustiiască”18.

În ciuda acestui înalt patronaj, lăcaşul nu a beneficiat nici de grija şi, cu
atât mai puţin, de protecţia mult dorită, căci la scurt timp după trecerea la cele
veşnice a ctitorului ei, în ciuda aprigului blestem cu care el îşi încheia testamentul,
prima lovitură a venit chiar din partea domniei, mai exact a lui Gavrilă Movilă.
Astfel, după ce la 3 mai 1620, prin trei acte separate întărea eliberarea din rumânie
a satelor Brădiceni19, Costeni20 şi Isvarna21 – în fiecare dintre aceste acte se invoca
faptul că în felul acesta era respectată voinţa de ultim moment a lui Stoica mare
vistier, care „şi-au văzut ceasul morţii aproape dinnaintea lui” şi „aducându-şi
aminte…de multe scripturi sfinte care sânt în folosul sufletului”22 – o lună mai
târziu domnul decidea să încalce mai sus-amintita voinţă a ctitorului şi să-şi
însuşească o parte din averea mănăstirii. Mai exact, la 19 iunie 1620, domnul
acorda acelaşi drept de eliberare din rumânie şi satelor Piersica, Mierlarii,
Borduşanii, Posmagul, Piatra şi Petriceştii, cu precizarea însă că acestea din urmă
figurau printre moşiile lăsate de Stoica prin testament în beneficiul mănăstirii
Strâmba. Pentru a-şi justifica gestul, domnul invoca mai întâi faptul că mai
sus-amintitele sate fuseseră rumânite în silă de Stoica Râioşanul, încă din vremea
lui Mihai Viteazul, pe când deţinuse slujba de răbojar în judeţul Ialomiţa, „cu multe
năpăşti de bir, fără dreptate, pe care le-a pus pe umerii lor, până când i-a vecinit
fără voia lor şi le-a luat ocinile lor cu sila şi le-a lăpădat puţini aspri”. În al doilea
rând, în act se preciza şi faptul că la scurt timp după ce i-a fost încredinţată
dregătoria de mare vistier, lui Stoica „i-a venit vremea morţii şi socoteala nu a
apucat să o dea, ci a rămas la vistieria domniei mele dator ughi mulţi”, motiv
pentru care domnul accepta eliberarea mai sus-amintitelor sate în schimbul sumei
de 1 500 de galbeni23.

Persecuţiile contra mănăstirii Strâmba şi a ctitorilor ei (mai exact, asupra
jupânesei Dochia/Evdochia) au continuat şi în timpul celei de-a doua domnii a lui
Radu Mihnea (1620 august-1623 august). Despre această situaţie informaţii ne

17 Despre domeniul lui Stoichiţă Râioşanul, a se vedea studiul lui Constantin Rezachevici, Domeniul
boieresc al lui Radu Şerban, în SRdI, 23 (1970), 3, p. 487 şi recent, Ştefan Aftodor, Boierimea în
Ţara Românească. Aspecte politice şi social-economice (1601-1654). De la epopeea lui Mihai
Viteazul la epoca lui Matei Basarab, Brăila, 2014, p. 307-310.
18 DIR, B, XVII/3, p. 496-497, nr. 448.
19 Ibidem, p. 514-515, nr. 465.
20 Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 66-67.
21 Ibidem, p. 68.
22 DIR, B, XVII/3, p. 514-515, nr. 465.
23 Ibidem, p. 560-562, nr. 501.
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oferă două documente emise în anul 1626 (unul la 28 mai, iar celălalt la 26 iulie),
prin care mănăstirii Strâmba îi sunt întărite de către Alexandru Coconul voievod
mai multe sate şi moşii foste ale jupânesei Dochia. Din textul celor două
documente aflăm că, rămasă fără urmaşi şi fiind „slabă şi neputincioasă şi singură
din inima ei”, jupâneasa Dochia „s-a gândit să i se îngroape trupul la sfânta
mănăstire…unde a făcut rugăciune şi pomană”, închinând în acest scop satele
Hubavii şi Bâltenii. Însă, „în zilele răposatului părinte al domniei mele, Io Radul
voievod, în al doilea rând de domnie”, jupâneasa lui Stoichiţă vistierul, „pentru
multa greutate şi nevoie ce a avut pe cap”, a fost nevoită să cnezească amintitele
sate ale mănăstirii. Drept urmare şi ca un act de compensaţie, domnul confirma
lăcaşului dreptul de stăpânire asupra altor sate ale acesteia: Copăcenii, Slătioara,
Ungureii, Crivinile şi Fărcăşeştii24.

Perioadei de stabilitate oferită de domnia lui Alexandru Coconul (1623
august-1627 noiembrie) îi va urma însă perioada cea mai critică din existenţa
sfântului lăcaş, odată cu urcarea în scaunul ţării, pentru a doua oară, a lui
Alexandru Iliaş (1627 noiembrie - 1629 octombrie), când a fost continuat nu numai
procesul de deposedare şi confiscare a bunurilor cu care fusese miluit, dar la un
moment dat a fost pusă sub semnul întrebării însăşi existenţa lui. Aşa cum
aminteam mai sus, „trădarea” boierilor, în urma căreia a fost nevoit să renunţe la
tronul ţării în 1618, nu a fost uitată de Alexandru Iliaş care, imediat după revenirea
în fruntea ţării (noiembrie 1627), trece la represalii împotriva celor ce i-au fost
potrivnici, printre care se aflase şi Stoica Râioşanul. Cum însă acesta nu se mai afla
în viaţă, mânia domnului s-a îndreaptat împotriva ctitoriei lui de la Strâmba, luând
pe seama domniei unele dintre satele acesteia şi dându-le dreptul să se răscumpere.
Aşa a fost cazul satelor Borăşti25, Bâlta şi Gurenii (care, la 17 august 1628, se
răscumpărau, primul pentru 270 galbeni, iar cel de-al doilea pentru 200 de
galbeni)26; în toate cele trei cazuri se făcea referire la evenimentele din vara anului
1618, când „Stoica vistierul, atunci pe acea vreme cu rea hiclenie de către domnia
mea şi a făcut multă pagubă domniei mele şi a rămas dator domniei mele multă
seamă de bani”.

Ura domnească faţă de mănăstirea Strâmba nu s-a rezumat însă doar la
deposedarea acesteia de moşiile şi bunurile cu care ctitorul o înzestrase, ci, aşa cum
aflăm din documente ceva mai târzii, la un moment dat domnul a dorit chiar
distrugerea fizică a lăcaşului. Astfel, potrivit celor consemnate într-un document
emis de cancelaria lui Leon voievod, ce are data de 27 mai 1630, Alexandru Iliaş a
trimis în acest scop pe „Antonie postelnicul, ce-i zice şi Caţi Diavolul, ca să strice

24 Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 71-78; idem, Din trecutul Gorjului, p. 34, 64-65; DRH, B, vol. XXI
(1626-1627), întocmit de Damaschin Mioc, Bucureşti, 1965, p. 141-146, nr. 76; p. 244-245, nr. 124.
25 Alex. Ştefulescu, Din trecutul Gorjului, p. 73-77; DRH, B, vol. XXII (1628-1629), întocmit de
Damaschin Mioc, Bucureşti, 1969, p. 279-282, nr. 129.
26 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. VI, Bucureşti, 1903, p. 466-467,
nr. 64; Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 59-66; idem, Documente slavo-române relative la Gorj (1406-
1665), Tg. Jiului, 1908, p. 445-447; DRH, B, XXII, p. 301-304, nr. 143; p. 305-308, nr. 144.
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şi să prade mănăstirea Strâmba, zidită din temelie de Stoica vistier”. Văzând „atâta
răutate, stricăciune şi jaf care trebuia să se facă mănăstirii Strâmba”, călugării de la
Tismana, în frunte cu egumenul Theofil şi dichiul Ioan, au chemat pe trimisul
domnesc pe care, după ce „l-au ospătat”, l-au convins să nu pună în aplicare
porunca domnească şi să le dea dreptul de a răscumpăra mănăstirea Strâmba,
pentru suma de 250 de galbeni; mai mult, călugării de la Tismana merg în faţa
domnului, de la care obţin „şi cărţi ca să le fie metoh de moştenire şi de ohabă”27.

Urcarea pe tronul ţării a lui Leon voievod, constituie momentul în care
rudele lui Stoichiţă vistierul, întrucât el aşa cum am amintit mai sus nu a avut
descendenţi din trupul lui, au început demersurile pentru recâştigarea vechiului
statut juridic al mănăstirii Strâmba şi pentru recuperarea bunurilor acesteia ce
fuseseră înstrăinate de-a lungul timpului. Dintre toate rudele, cel care îşi asumă
acest rol şi se implică în acţiune a fost Miloş logofătul din Pârâu (întâlnit în
documente şi ca Miloş logofăt din Copăceni28), nepot de frate29 al lui Stoichiţă
Râioşanul30 şi moştenitor al averii lui. Într-o primă etapă, el obţine din partea
noului domn recunoaşterea calităţii sale de ctitor al mănăstirii Strâmba, după ce în
prealabil restituise călugărilor de la Tismana „cheltuiala făcută şi cu dobânda
banilor” (300 de galbeni)31, ca mai apoi să demareze acţiunea de recuperare şi
reconstituire a vechiului domeniu al acesteia.

27 DRH, B, vol. XXIII (1630-1632), întocmit de Damaschin Mioc, Bucureşti, 1969, p. 181-182,
nr. 100; p. 201-205, nr. 108; Mişu Săulescu, Hrisov de la Leon vodă pentru întărire de ctitor la m-rea
Strâmba, în AO, IV (1925), p. 464-466.
28 DRH, B, vol. XXXIX (1654), întocmit de Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Florina Manuela
Constantin, Constanţa Ghiţulescu, Oana Mădălina Popescu, Bucureşti, 2010, p. 161, nr. 140; p. 507-508,
nr. 422; p. 548-550, nr. 460.
29 În consecinţă, explicaţia oferită de Cristina Codarcea (Société et pouvoire en Valachie, 1601-1654.
Entre la coutume et la loi, Bucarest, 2002, p. 299-300), potrivit căreia Miloş logofătul îşi întemeia
dreptul de ctitor al mănăstirii Strâmba prin faptul că era un descendent pe linia jupânesei Dochia nu se
mai susţine în lumina noilor documente.
30 În afară de Balaci postelnic din Urdari, începătorul neamului de boieri cunoscuţi sub numele de
Urdăreanu (N. Stoicescu, Dicţionar, p. 92), Stoica Râioşanul a mai avut încă doi fraţi necunoscuţi
până recent: Badea din Pârâu şi Dragotă postelnic (Şt. Aftodor, op. cit., p. 310, nota 1322). În ceea
ce-l priveşte pe Badea din Pârâu, din documente reiese că el a făcut achiziţii de moşii încă din
vremea lui Radu Şerban, a fost căsătorit cu Dumitrana, fiica lui Stan vătaf şi soră cu Roman, Vladu şi
Berivoe, cu care a avut pe deja amintitul Miloş logofăt, dar şi pe Bălaci, Manciul/Manoil (probabil mort
de tânăr) şi Dragotă (DIR, B, XVII/4, p. 401-402, nr. 415; p. 489, nr. 505; p. 540, nr. 559; p. 549-550,
nr. 566; p. 550-552, nr. 567; DRH, B, XXI, p. 10, nr. 6; DRH, B, XXIII, p. 188-189, nr. 103; DRH, B,
vol. XXVII (1639-1640), întocmit de Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu,
Oana Mădălina Popescu, Ovidiu Olar, Bucureşti, 2013, p. 282-283, nr. 201). Despre cel de-al treilea
frate al lui Stoichiţă vistier, Dragotă postelnic, în acest moment nu putem spune decât că a avut ca
soţie pe Samfira (era sora Hârşovei, căsătorită la rândul ei cu Mihai clucerul Coţofeanul) cu care se
pare că nu a avut urmaşi (Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, vol. III,
1621-1632, întocmit de Doina Duca-Tinculescu şi Marcel-Dumitru Ciucă, Bucureşti, 1978, p. 317,
nr. 627; p. 506-507, nr. 997).
31 În acest sens, a se vedea actul egumenului mănăstirii Tismana, David, prin care recunoştea această
restituire de bani (DRH, B, XXIII, p. 201-205, nr. 108).
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În acest sens, merită amintit aici cazul satului Bâlta, care, aşa cum am
amintit mai sus, s-a numărat printre cele cărora Alexandru Iliaş le-a dat voie să se
răscumpere din rumânie, chiar dacă fuseseră închinate mănăstirii Strâmba. Cazul
este interesant atât din perspectiva istoriei dreptului medieval românesc – suntem
în situaţia în care un sat aflat în dependenţă juridică îşi răscumpără libertatea de la
domnie, deşi stăpânul lui de drept era o mănăstire –, cât şi din cea a încrâncenării şi
tenacităţii cu care locuitorii respectivului sat s-au judecat cu urmaşii lui Stoichiţă
vistier şi cu mănăstirea Strâmba mai bine de două veacuri (ultimul act în această
speţă datează din cel de-al treilea deceniu al secolului al XIX-lea) spre a li se
recunoaşte un statut, pentru care ei plătiseră un preţ destul de ridicat. În plus,
datorită acestor jalbe „purtate” de sătenii din Bâlta la aproape fiecare schimbare de
domnie, putem reconstitui într-o mai bună măsură istoricul mănăstirii Strâmba şi
genealogia familiei ctitorului. Dar să vedem ce ne spun documentele.

La 16 martie 1630, deci înainte chiar de a i se recunoaşte statutul de ctitor,
Miloş logofătul, „pentru că nu a îngăduit să fie cnezi”, a venit în divanul domnesc
şi s-a pârât cu sătenii din Bâlta, care se răscumpăraseră „de vecinie cu bani gata de
la Alexandru voievod”. Domnul, după ce „a socotit …după lege” împreună cu toţi
dregătorii săi şi după ce a ascultat şi mărturia urmaşilor celor care vânduseră satul
lui Stoica Râioşanul, Vlad Rudeanul mare logofăt şi unchiul său, Tudor Rudeanul
fost mare sluger32, a decis că hotărârea înaintaşului său în scaun, prin care sătenii
din Bâlta obţinuseră eliberarea din rumânie, nu a respectat cutuma şi legea ţării,
căci ne spune actul de judecată „nu e lege ca vecinii boiereşti să se răscumpere de
la domn”. Mai mult, şi aceasta explică fără îndoială numeroasele lor tentative de a
li se recunoaşte statutul de oameni liberi, sătenilor din Bâlta nu numai că li se
confiscau „cărţile de răscumpărare”, dar nu li se oferea nici o posibilitate de a
recupera banii avansaţi („iar banii daţi să fie nimic”), pe motiv „că au umblat cu
înşelăciune să scape de vecinie”33.

Toate aceste eforturi şi, în mod special, disputele cu sătenii din Bâlta, care
s-au continuat şi în timpul domniei lui Matei Basarab34, l-au determinat pe Miloş
logofătul să se considere îndreptăţit să folosească bunurile mănăstirii Strâmba în
interesul său personal, încălcând în felul acesta cutumele şi prevederile pravilelor

32 Satul Bâlta fusese cumpărat de Stoica mare vistier de la boierii Rudeni la 13 ianuarie 1599, potrivit
actului care a ajuns până la noi (DRH, B, XI, p. 433, nr. 318).
33 DRH, B, XXIII, p. 126-129, nr. 70. În perioada domniilor lui Leon vodă şi Matei Basarab, Miloş
logofătul continuă acţiunea de recuperare a averilor familiei, având judecăţi cu rumânii din Brăneşti
(DIR, B, XVII/4, p. 401-402, nr. 415; p. 540, nr. 559; p. 549-550, nr. 566; DRH, B, XXI, p. 10, nr. 6;
DRH, B, XXIII, p. 188-189, nr.103; p. 220-221, nr. 117), Gureni (DRH, B, vol. XXIV (1633-1634),
întocmit de Damaschin Mioc, Saşa Caracaş şi Constantin Bălan, p. 331-332, nr. 248), Petreştii Scurtului
(Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 84-88; idem, Din trecutul Gorjului, p. 111-114, DRH, B, vol. XXXIII
(1648), întocmit de Gheorghe Lazăr, Constanţa Vinţilă-Ghiţulescu, Andreea Iancu, Bucureşti, 2006,
p. 93-96, nr.103).
34 Informaţii în acest sens ne sunt oferite, în mod indirect, de un document din 8 iunie 1672, emis de
cancelaria lui Grigore Ghica (DANIC, Ep. Râmnic, XCIX/5) – vezi Anexa I.
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referitoare la drepturile ctitorilor35; de fapt, aşa cum vom vedea în cele ce urmează,
aceasta nu va fi singura tentativă de acest gen din partea membrilor familiei
Râioşanul, cu care s-a confruntat obştea monahală de la Strâmba. Indicii în acest
sens ne sunt oferite de un document din 11 mai 1654 prin care domnul ţării,
Constantin Şerban, îi dădea voie lui Gheorghe vornic din Sărdăneşti „să-l apuce”
pe Stamatie paharnicul, fiul lui Miloş logofătul36, ca să-i plătească o datorie mai
veche de 65 de ughi, bani cu care „i-a făcut bine la nevoia tatălui său”. Din
document mai aflăm că pentru banii împrumutaţi în urmă cu cinci ani (1649),
Miloş logofătul îi oferise drept zălog nişte ţigani, care însă nu erau ai lui, „ci s-au
aflat ..ai mănăstirei di la Strâmba” şi că-l purtase „cu minciunile de atâta vreme şi
nici au fost cu ţigani, nici cu bani”. Totodată, domnul mai volnicea pe Gheorghe
vornicul să mai recupereze şi suma de 20 ughi „şi cu dobânda banilor de 2 ani,
care bani i-au fost dat de ş-au scumpărat satul Copăcenii”37.

Nu cunoaştem dacă într-un final Stamatie paharnic, o fire se pare destul de
incisivă38, a plătit sau nu datoria amintită39, dar în schimb ştim că, urmând
precedentul creat de tatăl său, în urma unei noi judecăţi în divanul domnesc cu
sătenii din Bâlta, a obţinut din partea domnului Constantin Şerban o carte de
întărire, datată 13 ianuarie 1655, pentru respectivul sat pe numele său, substituindu-se
în felul acesta dreptului de stăpânire al mănăstirii40. Respectiva substituire juridică
va fi sesizată abia două decenii mai târziu, mai exact în timpul celei de-a doua
domnii a lui Grigore Ghica când, aşa cum deja se obişnuiseră, sătenii din Bâlta „s-au
fost rădicat cu pâră” în divanul domnesc, de această dată împotriva cumnaţilor lui

35 A se vedea în acest sens, studiul lui Gheorghe Cronţ, Dreptul de ctitorie în Ţara Românească şi
Moldova. Constituirea şi natura juridică a fundaţiilor  în evul mediu, în SMIM, IV (1960), p. 77-116.
36 În afară de Stamatie paharnic - amintit în documente începând cu anul 1650 fie cu numele de
Stamatie Râioşanu, fie cu cel de Stamatie Copăceanul (DRH, B, vol. XXXV (1650), întocmit de
Violeta Barbu, Constanţa Ghiţulescu, Andreea Iancu, Gheorghe Lazăr, Oana Rizescu, Bucureşti,
2003, p. 341-342, nr. 323; ibidem, vol. XXXIX, p. 507-508, nr. 422; p. 556-557, nr. 467) –, Miloş
logofătul, din căsătoria cu o anume Bălaşa, a mai avut şi un al doilea fiu, Dumitraşco logofăt, căruia
îi datorăm şi continuitatea neamului (Alex. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, p. 216-218).
37 DRH, B, vol. XXXIX, p. 161, nr. 140. Într-un document din 5 iulie 1693 se aminteşte faptul că în
anul 1654, Stamate paharnicul a răscumpărat de la Necula postelnicul din Ugrumi, în schimbul a 200
de ughi, satele mănăstirii Strâmba – Copăcenii, Slătioara, Ungurenii, jumătate din Crivina şi
Fărcăşeştii – înstrăinate de Dochia vistiereasa (Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 91-94).
38 A se vedea în acest sens, actul lui Mihail Radu voievod din 8 mai <1659> din care aflăm că
Stamatie paharnicul, în urma unui diferent cu popa Toma din Voinigeşti legat de dreptul de stăpânire
asupra unui rumân, a sărit asupra acestuia din urmă „pe care a vrut să-l bată” (BAR, Doc. ist.,
XLIV/46).
39 Stamatie paharnic a mai avut gâlceavă cu Gheorghe vornicul Sărdănescul şi pentru o ţigancă a
ultimului „care au fost după un ţigan al lu Stamate”, precum şi pentru nişte bucate ale lui luate tot de
Gheorghe vornicul „cu jaful” (DRH, B, XXXIX, p. 335, nr. 275).
40 DRH, B, vol. XL (1655), întocmit de Oana Rizescu, Florina-Manuela Constantin, Andreea-Roxana
Iancu, Bucureşti, 2013, p. 30-33, nr. 30.
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Stamatie paharnicul (probabil mort la acea dată41), Necula Mogâlea şi
Dumitraşco42, sperând că vor obţine dreptatea mult căutată. Într-o primă etapă,
după ce citeşte „cartea lui Costandin voievod de pâră şi de rămas” şi judecă „pre
dirept şi pre lege”, Grigore Ghica respinge jalba sătenilor, făcând carte de întărire
„pre numele lor”, adică pe al lui Necula şi Dumitraşco. De această dată însă,
egumenul de la Strâmba, părintele Paisie, „dacă au prinsu de veste”, a ridicat la
rându-i pâră în faţa domnului în divan, unde „au arătat toate cărţile ce au avut de
pâră şi de rămas”. După ce a citit respectivele cărţi şi s-a convins că dreptate este
de partea părintelui egumen de la Strâmba şi a obştii monahale, precum şi că cei
doi cumnaţi ai lui Stamatie paharnic „umblă…ca să împresoare acest sat al
mănăstirii”, domnul a trimis om de „li s-au luat cartea de la mâna lor şi s-au dat la
mâna călugărilor dân Strâmba”, făcând totodată o a doua carte „pre numele
mănăstirii”43.

Lucrurile nu se vor linişte nici după această dată, căci, aşa cum aflăm dintr-un
document din 5 iulie 1693, încă din timpul domniei lui Şerban Cantacuzino,
profitând de faptul că nepoţii lui Stamate paharnic, Necula Mogâlea şi vărul său,
Barbu logofăt Râioşanu (fiul lui Dumitraşco logofăt, fratele lui Stamate
paharnicul), au ajuns „la lipsă şi la sărăcie şi neputând căuta ei de aceste sate şi
rumâni şi de mănăstirea Strâmba”, invocând totodată şi legăturile de rudenie,
Barbu Urdăreanu mare paharnic (fiu al lui Preda Urdăreanu mare sluger şi
strănepot al lui Balaci postelnic din Urdari, fratele lui Stoichiţă vistier şi ginere al
domnului) emite pretenţii în ceea ce priveşte administrarea averii ctitoriei
străbunicului său şi „s-au fost făcut ctitor sfintei mănăstiri”. Dând curs plângerii,
domnul numeşte o comisie de mari boieri, „fiind atunci logofăt mare” chiar
Constantin Brâncoveanu, care, după ce a cercetat cărţile „pe amăruntul”, constată
că Barbu Urdăreanul nu avea nici un drept să se amestece în treburile mănăstirii,
atât pentru faptul că Miloş logofătul şi fiul său au salvat mănăstirea de la pieire, cât
şi pentru acela că Necula Mogâlea şi Barbu, achitaseră datoriile rămase în urma lui
Stamate paharnic „de au dat la acele datorii taleri 964”44.

În ciuda deciziei şi interdicţiei domneşti, membrii familiei Urdăreanu au
continuat să se amestece în treburile mănăstirii, ajungând până la noi mai multe
documente care fac referire la acest comportament abuziv. Astfel, la scurt timp
după emiterea documentului de mai sus, mai exact la 13 iulie 1693, probabil în

41 Ultima menţiune pe care o avem până în prezent despre Stamatie paharnicul datează din 16 august
1657, când este amintit ca martor într-un zapis de vânzare al unor rumâni din satul Broscari (SJAN
Dolj, Documente, CCCXLI/15).
42 Nu trebuie exclusă şi posibilitatea ca acest Dumitraşco să fie în realitate fratele lui Stamatie,
eroarea în ceea ce priveşte gradul de rudenie datorându-se cel mai probabil scribului documentului; în
susţinerea acestei ipoteze putem invoca documentul din 5 iulie 1693 în care se aminteşte faptul că
Stamatie paharnicul, „neavând fii din trupul lui”, şi-a lăsat întreaga avere în favoarea mănăstirii
Strâmba şi a nepoţilor săi, Necula Mogâlea şi Barbu, fiul fratelui său Dumitraşco Râioşanu (Alex.
Ştefulescu, Strâmba, p. 91-994).
43 DANIC, Ep. Râmnic, XCIX/5 – vezi Anexa I.
44 Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 91-94.
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urma unei noi plângeri a lui Barbu, fiul lui Dumitraşco din Copăceni45, de data
aceasta acuzându-l că l-a alungat pe egumenul mănăstirii, domnul poruncea lui
Dumitraşco Urdăreanu, să se ferească de asemenea intervenţii pe viitor, căci „însă
mai viind a doa oră cu jalbă, bine să ştii că rea scârbă şi mare certare vei petreace
de către domniia mea”46. Un an mai târziu (16 octombrie 1694), este rândul
pitarului Dumitraşco Poenarul să-i scrie în acelaşi sens, reproşându-i nu numai
schimbarea cu de la sine putere a egumenului mănăstirii, ci şi faptul că „jupâneasa
dumitale dă cumpene pre la ţigăncile mănăstirii şi-i puneţi să vă lucreze la ce vă
sânt trebile”; dacă nu va pune capăt acestor abuzuri, slujbaşul domnesc îl ameninţa
că „vom face ştire mări<i>i sale, lui vodă, şi nici cu cinste nu-ţi va fi, ci-ţi va veni
lucrul cu scârbă”47.

În 1695, profitând probabil şi de disputele dintre urmaşii ctitorului, sătenii
din Bâlta reuşesc să obţină „cu multe meşteşuguri” cartea de eliberare din rumânie
făcută de Alexandru Iliaş (cartea fusese pusă zălog de Stamate paharnic la Necula
căpitanul Glogoveanul - ne spune documentul), ridicând din nou pâră în faţa
domnului şi a marelui divan, de această dată „la conacul de la mănăstirea
domni<i>i mele de la Hurezi”, acuzându-i pe Necula şi Barbu că „le face năpaste
de-i rumâneşte fără direptate”. Cei doi descendenţi ai ctitorului, împreună cu
egumenul mănăstirii, Pahomie, prezintă însă cărţile de stăpânire pe care le aveau
asupra satului, „toate de pâră şi de rămas”, începând cu aceea a lui Leon voievod,
de la leatul 7138 şi sfârşind cu aceea a lui Grigore voievod, de la leatul 7180. Cum
era de presupus, nici de această dată plângerea sătenilor nu a găsit înţelegerea mult
aşteptată, căci după ce s-au citit cărţile „toate pre rându în divan”, domnul,
împreună cu boierii lui, constată mai întâi că „nu s-au căzut lui Alexandru vodă să
răscumpere acestu sat Bâlta cu rumânii, fiind satu boierescu şi cumpărat cu bani şi
dat de pomeană la sfânta mănăstire”, drept pentru care jalba le este considerată
neîntemeiată, iar ei sunt daţi „sfintei mănăstiri să fie rumâni, cum au fostu şi mai
dennainte”. Apoi, pentru ca pe viitor să nu mai supere divanul cu plângerile lor,
domnul hotărăşte să „spargă” în divan „cartea lui Alixandru vodă, care au fostu
făcut la mâna rumânilor fără direptate”, fiind în felul acesta distrusă cea mai
importantă (şi singura de altfel) probă juridică cu care sătenii din Bâlta îşi puteau
„cerşi” dreptatea pe viitor, când vremurile ar fi putut fi ceva mai prielnice48.

Cel de-al doilea veac de existenţă al mănăstirii de la Strâmba am putea
spune că, în linii generale, nu diferă cu mult de primul: aceleaşi neînţelegeri între
urmaşii ctitorului, aceleaşi abuzuri ale acestora în ceea ce priveşte folosirea abuzivă

45 În  afară de Barbu logofăt, din căsătoria cu Hârşova, Dumitraşco logofăt Copăceanul a mai avut şi o
fiică, Stanca, căsătorită cu un anume Simion. În ultimii ani ai secolului al XVII-lea Stanca şi Simion
se vor judeca cu Hârşova şi Barbu pentru dreptul de stăpânire în Copăceni şi Slătioara; a se vedea în
acest sens, cartea de judecată a lui Constantin Brâncoveanu din 6 martie 1699 (Condica Marii
Logofeţii (1692-1714), ediţie îngrijită de Melentina Bâzgan, Piteşti, 2009, p. 213-215, nr. 152).
46 Ibidem, p. 97-98; G. Potra, Documente brâncoveneşti în legătură cu biserici şi mănăstiri din ţară şi
străinătate, în GB, XXII (1964), nr. 11-12, p. 1144 (cu data de 5 iunie 1693).
47 Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 98 (regest).
48 DANIC, Ep. Râmnic, XCIX/6 – Anexa II.
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şi în interes personal a bunurilor închinate lăcaşului şi, cum aminteam mai sus,
aceleaşi plângeri ale sătenilor din Bâlta. Referitor la primul aspect, cel al
conflictelor dintre urmaşii ctitorului, merită amintite aici neînţelegerile apărute, de
această dată, între Barbu Râioşanul şi vărul său, Necula Mogâlea49. Detalii despre
această stare tensionată dintre cei doi, cândva aliaţi, ne sunt oferite de un document
din 12 iulie 1707, prin care domnul poruncea de această dată lui Necula Mogâlea
să caute toate actele mănăstirii, să „le scrie în două catastişe…şi să le pecetluiască
cu peceţile amândurora”, fiecare urmând să păstreze câte un exemplar. Porunca
domnească era, aşa cum reiese din textul documentului, rezultatul plângerii lui
Barbu Râioşanul, care îşi acuza ruda că a încălcat înţelegerea avută de a nu
„scurma” în documentele mănăstirii „unul făr de altul”, că a „stricat peceţile” şi a
înstrăinat „nişte cărţi de moşie” fără ştirea lui, dar şi că umblă „tot beat ca un om
făr de lucru”50.

Este greu de stabilit, în acest moment, cât este adevăr şi cât este minciună
în plângerea mai sus amintită, dar din documentele ulterioare reiese fără echivoc că
la rândul său şi Barbu Râioşanul, prevalându-se de statutul său de ctitor, dar şi de
poziţia ocupată în administraţia Olteniei din timpul ocupaţiei austriece51, a profitat
în interes personal de averea mănăstirii Strâmba. De acest lucru aflăm dintr-o
rezoluţie a administraţiei austriece din Oltenia, din 8 aprilie 1732, ca urmare a unei
noi plângeri a sătenilor din Bâlta. De această dată, sătenii „n-au tăgăduit cum că nu
sânt rumâni, ci singuri au mărturisit că sânt rumâni adevăraţi sfintei mănăstiri
Strâmbei”, ci îl acuzau pe Barbu Râioşanul că „să amestecă în lucrurile
mănăstirei”, mai exact că a dat moşia Bâlta „în arendă la nişte neguţători bulgari
de la Brădiceni”. Constatând că plângerea sătenilor este întemeiată, „chesariceasca
administraţie” hotăra ca pe viitor atât Barbul Râioşanul, cât şi urmaşii săi, „nici
într-un chip mai mult la nici un lucru cât de mic să nu să amestece, nici să
poruncească la lucrurile mănăstirei”; de acum înainte, întreaga „grijă” şi
„chiverniseală” a bucatelor lăcaşului revenea egumenului „care va fi dupe vremi,

49 Şi totuşi, la 28 ianuarie 1705 Constantin Brâncoveanu scria celor 12 boieri luaţi de Barbul şi vărul
său, Necula din Copăceni, ca să le aleagă partea lor de moşie de la Frânceşti dinspre Ionaşco Bojincă
şi vărul acestuia din urmă, Drăghici din Frânceşti. Domnul mai cerea boierilor hotarnici “să ia seama”
şi pentru rumânii din Gureni şi Peştişani (DANIC, Ep. Râmnic, XCIX/8 - Anexa III).
50 Alex. Ştefulescu, Strâmba, p. 98-99. Nu ştim dacă porunca domnească a fost sau nu pusă în
aplicare şi nici nu avem informaţii despre modul cum au evoluat relaţiile dintre cei doi veri, dar în
orice caz actul din 4 aprilie 1727 prin care Necula Mogâlea, la acel moment retras în monahism sub
numele de Nichifor, îi considera pe membrii familiei Urdăreanu singurii îndreptăţiţi să-şi asume
statutul de ctitori ai mănăstirii Strâmba, trebuie înţeles mai degrabă ca o formă de răzbunare, decât ca
unul care reflecta şi respecta realitatea istorică (ibidem, p. 95-96).
51 Potrivit structurii administrative a noii provincii, aprobată de generalul Steinville la 15 octombrie
1719, Barbu Râioşanu figura, alături de Matei Glogoveanu, Matei Bălăcescu şi ruda sa, Barbu
Urdăreanu, ca ispravnic al judeţului Gorj (Şerban Papacostea, Oltenia sub stăpânirea austriacă,
1718-1739, ediţie îngrijită de Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1998, p. 153-154, nota 4).
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dupe cum easte la toate mănăstirile”, fără a avea însă libertatea de a vinde, arenda
sau zălogi „moşiile, rumânii, ţiganii, au orice den ale mănăstirei”52.

În ciuda acestor intervenţii şi decizii repetate ale autorităţilor, membrii
familiei Râioşanu vor continua pe toată perioada secolului al XVIII-lea să
folosească în interes personal averea mănăstirii, dispunând de aceasta în mod
discreţionar, mergând până la a-i alunga pe egumenii numiţi de Epicopia
Râmnicului. Din această perspectivă concludent este actul din aprilie 1804, în fapt
o „înţelegere”, pe care Maria Otetelişanu, soţia lui Constantin Râioşanu53 (era fiul
lui Radu Râioşanul şi al Asprei, nepot de fiu al lui Barbu Râioşanul cel amintit la
cumpăna secolelor XVII-XVIII) şi cei doi fii ai ei, Ioan/Ioniţă54 şi Radu, o dădeau
la mâna episcopului de Râmnic „chirio chir Nectarie”. Din actul amintit mai sus
aflăm mai întâi că păstrarea „scrisorilor moşiilor şi odoarelor sfintei biserici…în
mâna ctitorilor” pentru o mai bună siguranţă era o practică obişnuită în ceea ce
priveşte mănăstirea Strâmba, lucru de care a profitat răposatul ei soţ, Constantin
Râioşanu, „la vremea războiului neamţului” (cel mai probabil se referă la cel dintre
anii 1789-1791 încheiat prin pacea de la Şistov), când „având toate sineturile şi
lucrurile sfântului schit…..având şi puterea oamenilor întru a sa stăpânire …s-au
sculat şi au izgonit pe igumenaşu Chesarie… şi au făcut zapt sfântu schit”. Gestul
i-a nemulţumit pe ceilalţi ctitori şi boieri „carii după vremi dădese danii”,
adresându-se în acest sens domnului Alexandru Moruzi, care „orânduieşte” ca
plângerea lor să fie cercetată „cu deamăruntu” de caimacamul Craiovei şi  boierii
divăniţi. După ce au cercetat „hrisoavele şi scrisorile sfântului schit” şi au ascultat
mărturia oamenilor bătrâni şi cinstiţi, caimacamul şi ceilalţi boieri au hotărât prin
anafora, având şi asentimentul celorlalţi ctitori, „cum că sfântu schit cu toate
lucrurile să rămâie iar supt stăpânirea sfintei Epicopii Râmnicu”, aşa cum fusese
şi mai înainte. Decizia nu a fost acceptată de Constantin Râioşanu, care „s-au dus
la Bucureşti ca să dea apelaţie”, însă mazilirea lui Moruzi l-a determinat să
renunţe a-şi mai căuta „dreptatea” („au lăsat lucru baltă”). Moartea soţului şi

52 DANIC, Ep. Râmnic, XCIX/12. În ciuda recunoaşterii faptului că sunt rumâni ai mănăstirii, sătenii
din Bâlta nu vor renunţa la dorinţa de a obţine statutul de oameni liberi. De exemplu, în 1734
Administraţia Olteniei numea patru boieri ca să judece conflictul dintre mănăstirea Strâmba şi
moşnenii din Bâlta în legătură cu hotarul moşiei „şi să adăvăraţi fieştecăruia câtă parte i să cade ca
să ţie şi să stăpânească” (DANIC, Ep. Râmnic, XCIX/13).
53 La 17 aprilie 1771, având calitatea de biv căpitan, Constantin Râioşanu întocmea un raport în
legătură cu conflictul dintre mănăstirea Tismana şi moşnenii din Peştişani privind dreptul de stăpânire
asupra unor moşii (DANIC, M-rea Tismana, XIII/44); el mai apare menţionat în documente, în
perioada ianuarie-decembrie 1790 şi în luna august a anului 1793, ca mare armaş (Theodora
Rădulescu, Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din secolul al XVIII-lea. Liste
cronologice şi cursus honorum, în RA, XXXIV (1972), 3, p. 467). Cu aceeaşi dregătorie el este
amintit şi în textul pisaniei de la mănăstirea Strâmba din 25 august 1793 (Alex. Ştefulescu, Gorjul
istoric şi pitoresc, p. 216-217). Numele lui Constantin Râioşanu mai este amintit, în calitate de ctitor,
şi în pisania bisericii domneşti din Tg. Jiu (pr. I. Popescu-Cilieni, Ştiri noi despre biserica domnească
din Tg. Jiu, în „Revista de Istorie Bisericească”, I, 1943, nr. 3, p. 141-142).
54 Ioniţă Râioşanu este menţionat la 1792, când se judecă cu mănăstirea Tismana pentru hotarul unei
silişti din Tg. Jiu (DANIC, M-rea Tismana, XLIX/12 şi 13).
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numirea de către Episcopie a unui nou egumen la mănăstirea Strâmba, au fost tot
atâtea cauze care, în opinia Mariei, care au pus-o în situaţia de a nu avea „cea mai
puţină stăpânire la nici un lucru al sfântului schit”, periclitându-i şi mai mult
situaţia materială, în condiţiile în care trebuia să asigure atât hrana ei, a celor trei
copii mici cu care rămăsese după dispariţia soţului, cât şi a soacrei sale, Aniţa55.
Situaţia s-a complicat şi mai mult, în condiţiile în care soacra ei, „fiind atunci la
adânci bătrâneţi şi cunoscând sfârşitul vieţii sale”, a decis să-şi facă diata,
recunoscând „că sfântu schit Strâmba au fost danie din vechime la Sfânta
Episcopie a Râmnicului” şi că „fiul dumisale fără de cuvânt şi fără de dreptate” a
stăpânit averea mănăstirii. Mai mult, apăsată de sentimentul vinovăţiei şi
conştientizând „că toate cele de aici sânt zadarnice şi mincinoase, iar cele de acolo
sânt vecinice şi adevărate”, Aniţa Râioşanu apela la ajutorul vistierului Costandin
Geanoglu ca să intervină pe lângă episcopul Râmnicului şi să-l „roage  despre
partea dumnealui…ca cu tot sufletul şi cu toată inima să ierte atât pă dumneaei
răposata soacra mea, cât şi pă răposatu bărbatu mieu” pentru abuzurile şi
nedreptăţile săvârşite.

Fiind văduvă, „cu doi copii şi cu o fată de măritat”, săracă şi cu datorii de
achitat „după pricina răzvlătirilor”, Maria hotăra să nu respecte decizia divanului
Craiovei, alungându-l cu oamenii ei pe egumenul orânduit de episcopie, făcând
„zapt venitul” mănăstirii, gest ce a atras mânia părintelui episcop, care a trimis
mumbaşiri, după cum ea însăşi mărturiseşte, „şi m-au adus la Craiova ca să ne
judecăm la cinstitu divan”. Conştientizând gravitatea gestului şi temându-se că va
fi acuzată de „păcatul furului de biserică”, după ce a pus însă „mijlocitori cinstiţi
boiari către preasfinţiia sa”, Maria se angaja prin mai sus amintitul act „să nu mai
fiu amestecată la ale mănăstirii” Strâmba, recunoscând episcopului de la Râmnic
dreptul exclusiv de a o administra. În schimbul acestui angajament, însă numai
după ce „s-au pliroforisit de la boiari cinstiţi cum că sunt cu adevărat săracă”, la
rândul său episcopul se obliga să-i primească la episcopie pe cei doi copii ai Mariei
şi „să-i dea la învăţătura cărţii greceşti, să-i hrănească şi să-i îmbrace până ce vor
ieşi ciraci”, să „mijlocească la măritatu copilei”, oferindu-i totodată un ajutor de
30 taleri/lună pe timpul vieţii ei. Mai mult, dacă moşia Bâlta rămânea în stăpânirea
mănăstirii, episcopul promitea să-i întoarcă şi banii cheltuiţi (320 taleri) în timpul
diverselor judecăţi cu sătenii, plus alţi 250 de taleri „care sânt datoare la Mihai
arendaşu ot Brădiceni din pricină că îi dedesem cu arendă această numită moşie”.

Din informaţiile de care dispunem în prezent putem presupune că mai sus-
amintita „înţelegere” dintre cele două părţi a fost respectată, căci după această dată
documentele nu mai menţionează vreun amestec al membrilor familiei Râioşanu în
administrarea mănăstirii Strâmba, care a trecut în totalitate sub ascultarea
Episcopiei de la Râmnic. Sperăm că prin cercetări viitoare să putem reconstitui nu
numai destinul acestui aşezământ monahal în prima jumătate a secolului al XIX-lea,

55 De la Aniţa Râioşanu au ajuns la noi mai multe documente, din anii 1781 şi 1787, privind un
schimb de ţigani cu mănăstirea Tismana (DANIC, M-rea Tismana, LXXXVI/61, LXXXVI/79 şi
XCVI/15).
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până în momentul secularizării, dar şi genealogia acestui neam de boieri gorjeni,
care a cunoscut un accentuat proces de pauperizare şi degradare socială56. De altfel,
această deteriorare a statutului lor social – fenomen vizibil încă de la mijlocul
secolului al XVII-lea – explică în mare măsură grija şi interesul (adeseori abuziv)
manifestat de descendenţii acestei familii faţă de mai sus-amintitul aşezământ
religios.

ANEXE

I
1672 (7180) iunie 8, Bucureşti

† Milostïeü Boıïeü, î› Gligorïe voevodß <i> gospodarß Zemle Ágrrovlaxiskoe,
s¥nß velikag› pokoinag› î› Gika voevodß, sfentii şi dumnezeieştii mănăstiri ce să chiamă
Strâmba, unde easte sfântul hram, Sfânta şi de viaţă începătoare una fiindu nedespărţită
Troiţă, şi părintelui egumenului Paisie şi tuturor călugărilor câţi vor fi lăcuitori într-această
sfântă mănăstire, carea easte zidită şi înălţată den temelie de Stoichiţa vistiiariul şi de
jupâneasa lui, Dochiia, ca să fie sfintii mănăstiri ce scrie mai sus satul Bâlta, ot sud Gorjil,
tot satul şi cu toţi rumânii şi cu tot venitul den câmpu, den pădure, den apă, den dealul cu
viile şi den şădérea satului depretutindenile, cât au ţinut Stoichiţa vistier de preste tot
hotarul, pentru că acestu sat Bâlta ce scrie mai sus fostu-l-au cumpărat Stoichiţa vistiiariul
de la Tudosie logofăt Rudeanul încă mai denainte vréme, den zilele răposatului Şărban
voievod, şi l-au fost dat1 şi miluit Stoichiţa vistier acestu sat Bâlta la această sfântă
mănăstire a lui, ce să chiamă Strâmba, pentru pomeana şi pentru sufletul lui şi tot l-au ţinut
sfânta mănăstire Strâmba acestu sat Bâlta cu toţi rumânii şi cu tot venitul cu bună pace. Iar
cându au fostu în zilele lui Alexandru voievod Iliiaş, după moartea Stoichiţii vistiiariul, iar
rumânii din Bâlta, ei s-au fostu sculat de au mersu de s-au răscumpărat cu bani de cătră
Alixandru voievod ca să fie judeci.

Iar după aceéa, cându au fostu în zilele lui Leon voievod, iară un Miloş logofăt,
nepot Stoichiţii vistiiariul, el au fostu căzut naintea lui Leon voievod în divan de s-au fostu
pârât de faţă cu rumânii den Bâlta şi s-au fostu plânsu naintea lui Leon voievod în divan,
cum acestu sat Bâlta fostu-l-au cumpărat unchiu-său, Stoichiţa vistier, dă la boiarii den
Ruda pre ai lui direpţi bani. Şi au fostu mărturisit naintea lui Leon voievod în divan şi
boiarii Rudénii, Vladul biv vel logofăt, feciorul lui Tudosie logofăt, şi unchiu-său, Tudor
slujer Rudeanul, cum au fostu acestu sat Bâlta al lor dă moşie, ci l-au vândut dă bunăvoia
lor Stoichiţii vistier de au luat toţi banii deplin ce au fostu preţul satului den mâna Stoichiţii
vistier, precum scrie şi mărturiséşte în cartea răposatului Matei voievod, vă leat 7141.
Într-acéea, Leon voievod au fostu judecat pre direptu şi pre lége, dempreună cu toţi cinstiţii
deregătorii domniei lui, cum nu să cade a răscumpăra domnii satele boiarilor, deci au fostu
rămas rumânii den Bâlta de lége şi de judecată2 denaintea lui Leon voievod den divan şi tot
i-au ţinut călugării de la mănăstirea Strâmba rumâni cu bună pace.

56 O dovadă a acestei noi situaţii de fapt o reprezintă catagrafia din anul 1824, în care era consemnată
„starea schitului Strâmba, ot sud Gorj, metoh Sf. Episcopii” (pr. I. Popescu-Cilieni, O catagrafie a
Episcopiei Râmnicului, în „Revista de Istorie Bisericească”, I (1943), 1, p. 131-134).
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Iar după acéea, în zilele răposatului Matei voievod, iar rumânii den Bâlta, ei iar s-au
fostu rădicat cu pâră şi s-au fost pârât de faţă cu Miloş logofăt naintea răposatului Matei
voievod în divanul cel mare, zicându rumânii den Bâlta cum s-au răscumpărat cu bani de
cătră Alixandru voievod Iliiaş ca să fie judeci, iar dumnealui răposatul Matei vodă au
judecat pre direptate, dempreună cu tot divanul şi iară au fost rămas rumânii den Bâlta de
lége şi de judecată2 denaintea lui Matei vodă dân divan şi i-au fostu dat ca să fie rumânii
mănăstirii Strâmbei, cum au fostu şi mai denainte vréme.

Iar cându au fostu în zilele lui Costandin voievod, după moartea lui Miloş logofăt,
iar rumânii din Bâlta, ei iar s-au rădicat cu pâră şi au fostu mersu naintea lui Costandin
vodă în divan de s-au pârât de faţă cu un Stamate peharnic, snă Miloş logofăt. Într-acéea,
Costandin voievod, dumnealui au fostu judecat pre dirept şi pre lége cu tot divanul şi au
fostu adevărat cum au fostu umblat aceşti rumâni den Bâlta tot cu men<ciuni> ca să scape
de rumânie şi i-au fostu scos dân divan cu rea ruşine şi au rămas rumânii de lége şi de
judecată ca să fie rumâni mănăstirii ce scrie mai sus, cum au fost. Deci, atunce Stamate
peharnic, snă Miloş logofăt, cartea lui Costandin vodă ce au fost făcut dă rămas, n-au fostu
făcut pre numele mănăstirii Strâmba, ci au făcut pre numele lui ca să împresoare moşiia
mănăstirii, iar cându au fostu acum în zilele domni<i>i méle, al doilea rându dă domnia
domni<i>i méle, iar aceşti rumâni den Bâlta, ei iar s-au fostu rădicat cu pâră şi au [stat]3

naintea domni<i>i méle în divanul cel mare de s-au pârăt de faţă cu Necula […]3 şi cu
Dumitraşco, cumnaţii lui Stamate peharnic, arătându ei naintea domni<i>i méle în divan
cartea lui Costandin voievod de pâră şi [de rămas]3, carii nu scrie pre numele mănăstirii, ci
scriia pre numele lui Stamate peharnic, de s-au cetit naintea domni<i>i méle. Într-acéea,
domnia mea am căutat şi am judecat pre dirept şi pre lége, dempreună cu tot divanul, şi au
fost dat domnia mea Neculii şi lui Dumitraşco ca să ţie ei acest sat Bâlta, făcânduşi şi carte
pre numele lor, pentru că au rămas rumânii dă lége şi de judecată2 denaintea domni<i>i
méle den divan.

Iar după acéea, părintele Paisie dă la Strâmba, dacă4 au prinsu dă véste, el au venit
naintea domni<i>i méle în divan de au arătat toate cărţile ce au avut dă pâră şi dă rămas,
care scrie tot pre numele mănăstirii şi mărturisiia în cărţi cum au dat acest sat Bâlta
Stoichiţa vistier la această sfântă mănăstire Strâmba, cumpărat dă la Rudéni. Deci, domnia
mea văzând cum că umblă Necula şi Dumitraşco, cumnaţii lui Stamatie peharnic ca să
împresoare acest sat al mănăstirii, trimis-am domnia mea de li s-au luat cartea de la mâna
lor şi s-au dat la mâna călugărilor dân Strâmba. Şi am făcut domnia mea a dooa carte pre
numele mănăstirii, ca să ţie sfânta mănăstire acest sat Bâlta cu toţi rumânii şi cu tot venitul
ca să fie sfintii mănăstiri dă-ntărire şi călugărilor dă hrană, iar neamul Stoichiţii vistier,
măcar nepoţi sau oricine den ruda lui, de acum nainte să n-aibă nici o treabă, nici alţii
dăspre jupâneasa5 Dochiia vistiereasa6 a Stoichiţii vistier. I ne ›t kogoÈd›
nepok¨lhbimu, porezm¨ gospodstva mi.

SeÈe svedhteli postavlhem gospodstvo mi: Ge›rge vel l›g›fet, Stroe biv
vel vornik, Ventilß vel ban, Nhgoe vel vornek, Xrija vel vistïær, St¨rjh vel spatar,
Badh vel kl¨çer, Stoiå vel postelnik, Kor¨å vel pexarnik, Preda vel stolnik, Matei
vel komis. I ispravnik, Radul vtori logofet.

I D¨mitrakÎo logofet pisax vß stolniçnnom¨ gradu B¨k¨rewi, mhseca ünïe
iÕ-g› d´ni i ›t Adama do n¥nh vß lht #zr‹p i ›t RoÈdestva Xristova #axÕov7.

† î› Gligorïe Gika v›ev›da, milostïÓ BoÈïÓ gospodin´.
î› Gligorïe Gika voevoda <m. p.>
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Procit Gherghe vel logofăt <m.p.>

DANIC, Ep. Râmnic, XCIX/5. Orig. rom., perg. (50 x 40), sigiliu mijlociu timbrat;
cu o copie de sec. XVIII.

EDIŢII: Ştefulescu, Gorjul istoric, p. 225 (rez., cu cota: M-rea Tismana,
XCIX/5).
__________________________

1 daat.
2 ı¨dekaatß.
3 Loc şters în orig.
4 deka.
5 ı¨pßnhasa.
6 vistirhasa.
7 „Şi de nimeni neschimbat, după porunca domniei mele. Iată martori am pus

domnia mea: Gheorghe mare logofăt, Stroe fost mare vornic, Vintilă mare ban, Neagoe
mare vornic, Hrizea mare vistier, Sturzea mare spătar, Badea mare clucer, Stoia mare
postelnic, Coruia mare paharnic, Preda mare stolnic, Matei mare comis. Şi ispravnic, Radul
al doilea logofăt.

Şi Dumitraşco logofăt a scris în scaunul oraşului Bucureşti, luna iunie a 8-a zi şi de
la Adam până acum în anul 7180 şi de la Naşterea lui Hristos 1672”.

II
1695 (7203) iunie 24, mănăstirea Hurezi

† Milostïeü Boıïeü, î› Kostandin Bßsßrabß voevodß i gospodinß vßsoe Zemle
Ággrrovlaxïiskoe. Davat gospodstvo mi sïi <po>velenïe gospodstva mi sfintei şi
dumnezeieştii mănăstiri ce să chiamă Strâmba, unde easte sfântul hram Sfânta şi de viiaţă
începătoare una sfântă nedespărţită Troiţă1, şi părintelui egumenul Pahomie şi tuturor
călugărilor câţi vor fi lăcuitori într-această sfântă mănăstire, care easte zidită şi înălţată den
temelie de Stoichiţa vistiiariul şi de jupâneasa lui, Dochiia, ca să fie sfintii mănăstiri ce
scrie mai sus satul Bâlta, ot sud Gorjii, tot satul cu toţi rumânii şi cu tot venitul den câmpu,
den pădure, den apă, den dealul cu viile şi den şădérea satului, de pretutindinea, cât au ţinut
Stoichiţa vistiiariul de priste tot hotarul, pentru că acestu sat Bâlta ce scrie mai sus, fostu-l-
au cumpărat Stoichiţa vistiar de la Tudosie logofăt Rudeanul încă mai denainte vréme, den
zilele răposatului Şerban voievod, şi l-au fostu dat şi miluit Stoichiţa vistiiariul acestu sat
Bâlta cu toţi rumânii la această sfântă mănăstire a lui, ce să chiamă Strâmba, pentru
pomeana şi pentru sufletul lui şi al părinţilor. Şi tot l-au ţinut sfânta mănăstire Strâmba
acestu sat Bâlta cu toţi rumânii şi cu tot venitul cu bună pace, iar cându au fostu în zilele lui
Alixandru voievod Iliiaş, după moartea Stoichiţii vistier, iar rumânii den satul Bâlta, ei s-au
fostu sculat de au fostu mersu de s-au răscumpărat cu bani de cătră Alexandru voievod ca
să fie judeci.

Iar după acéea, cându au fostu în zilele lui Leon voievod, iar Miloş logofăt,
nepotul Stoichiţii vistier, el au fostu căzut înaintea lui Leon voievod în divan de s-au fostu
pârât de faţă cu rumânii den satul Bâlta şi s-au fostu plânsu denaintea lui Leon voievod în
divan cum acestu sat Bâlta fostu-l-au cumpărat unchiu-său, Stoichiţa vistier, de la boiarii
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Rudéni pre ai lui direpţi bani şi au fostu mărturisiri înaintea lui Leon voievod în divan şi
boiarii Rudéni, Vladul biv vel logofăt, feciorul lui Tudosie logofăt, şi unchiu-său, Tudor
slujer Rudeanul, cum au fostu acestu sat Bâlta al lor de moşie, ci l-au vândut de bunăvoia
lor Stoichiţii vistier de au luat toţi banii deplin ce au fostu preţul satului den mâna Stoichiţii
vistier, precum scrie şi mărturiséşte în cartea răposatului strămoşului domni<i>i méle, Io
Matei Băsărab voievod, vă leat 7141. Într-acéea, Leon voievod au fostu judecat pre direptu
şi pre lége, dempreună cu toţi cinstiţii diregătorii domni<i>i lui, cum nu să cade a
răscumpăra domnii satele boiarilor, deci au fostu rămas rumânii den Bâlta de lége şi de
judecată denaintea lui Leon voievod den divan şi tot i-au ţinut călugării de la mănăstirea
Strâmba rumâni cu bună pace.

Iar după acéea, când au fostu în zilele răposatului Matei voievod, iar rumânii den
Bâlta, ei iar s-au fostu rădicat cu pâră şi s-au fostu pârât de faţă înaintea răposatului
strămoşului domni<i>i méle, Io Matei Băsărab voievod, cu Miloş logofăt, nepotul Stoichiţii
vistier în divanul cel mare, zicându rumânii den Bâlta cum s-au răscumpărat cu bani de
cătră Alexandru vodă Iliiaş ca să fie judeci. Iar domniia lui, răposatul Matei voievod, au
judecat pre direptate, dempreună cu tot divanul şi iar au fostu rămas rumânii den Bâlta de
lége şi de judecată denaintea lui Matei voievod den divan şi i-au fostu dat ca să fie rumâni
mănăstirii Strâmba, cum au fostu şi mai denainte vréme.

Iar cându au fostu în zilele răposatului Costandin Şerban voievod, după moartea
lui Miloş logofăt, iar rumânii den Bâlta, ei iar s-au rădicat cu pâră şi au fostu mersu înaintea
lui Costandin voievod în divan de s-au pârât de faţă cu Stamatie peharnic, feciorul lui Miloş
logofăt. Într-acéea, Costandin voievod, domniia lui încă au fostu judecat pre direptu şi pre
lége cu tot divanul şi au fostu adevărat cum au fostu umblat aceşti rumâni den satul Bâlta
tot cu minciuni ca să scape de rumânie şi i-au fostu scos den divan cu rea ruşâne şi au fostu
rămas rumânii de lége şi de judecată ca să fie rumâni mănăstirii ce scrie mai sus, cum au
fostu şi precum i-au dat Stoichiţa vistiiariul. Şi tot au ţinut sfânta mănăstire Strâmba acestu
sat Bâlta cu toţi rumânii cu bună pace până în zilele lui Gligore vodă, a doao domnie. Deci,
cându au fostu atunce, iar aceşti rumâni den satul Bâlta, ei iar s-au fostu rădicat cu pâră şi
au mersu de s-au pârât de faţă cu Necula Măgâlea şi cu Dumitraşco, cumnaţii lui Stamatie
peharnic, în divanul cel mare, arătându toate cărţile ce au avut de pâră şi de rămas. Deci,
Gligorie vodă, domniia lui văzând cum că umblă rumânii den Bâlta cu poveşti, făcând
multe feliuri de pâră ca să scape de rumânie, domniia lui încă au judecat pre direptu şi pre
lége, dempreună cu tot divanul, şi iar au fostu rămas rumânii de lége şi de judecată. Şi iar
au ţinut sfânta mănăstire ce easte mai sus-zisă acestu sat Bâlta cu toţi rumânii cu bună pace
până acum în zilele domni<i>i méle.

Deci, cându au fostu acum, iar rumânii den satul Bâlta, ei cu multe meşteşuguri au
apucat cartea lui Alexandru vodă ce le-au fostu făcut cându i-au răscumpărat de rumânie,
care carte s-au fostu luat de la mâna lor den divan la zilele lui Leon vodă, care o au fostu
pusă zălog Stamatie peharnic la Necula căpitan Glogoveanul. Şi cu acea carte a lui
Alexandru vodă iar s[-au sc]2ulat rumânii cu pâră şi au venit de s-au întrebat de faţă cu
părintele Pahomie egumenul şi cu Necula Măgâlea i Barbul den Copăcéni, nepoţii lui Miloş
logofăt, strănepoţii Stoichiţii vistier, ctitorii sfintii mănăstiri Strâmba, înaintea domni<i>i
méle în divan, la conacul de la mănăstirea domni<i>i méle de la Hurezi. Şi aşa pârau3

rumânii den satul Bâlta cum că ei s-au răscumpărat cu bani de la Alixandru vodă, iar acum
Necula şi Barbul le fac năpaste de-i rumânéşte fără direptate, iar Necula şi Barbul,
împreună cu părintele Pahomie egumenul, ei au scos înainte domni<i>i méle în divan întâi
cartea lui Leon voievod de pâră şi de rămas, leat 7138, şi cartea răposatului strămoşului
domni<i>i méle, Io Matei Băsărab voievod, leat 7141, şi cartea răposatului Costandin
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Şerban voievod, leat 7163, şi cartea lui Gligorie voievod, leat 7180, toate de pâră şi de
rămas de s-au citit toate pre rându în divan, înaintea domni<i>i méle. Într-acéea şi domniia
mea, împreună cu toţi cinstiţii diriguitorii domni<i>i méle şi bine am adevărat domnia mea
cum că acestu sat Bâlta cu toţi rumânii easte cumpărat cu bani de Stoichiţa vistier şi dat de
pomană la sfânta mănăstire Strâmba. Şi văzându domnia mea cărţile acestor răposaţi domni
ce scriu mai sus, tot de pâră şi de rămas, bune şi direpte la sfânta mănăstire, domniia mea
încă am judecat cu tot divanul cum că nu s-au căzut lui Alexandru vodă să răscumpere
acestu sat Bâlta cu rumânii, fiind satu boierescu şi cumpărat cu bani şi dat de pomeană la
sfânta mănăstire, ci am judecat domniia mea şi i-am dat sfintei mănăstiri să fie rumâni cum
au fostu şi mai denainte şi cartea lui Alexandru vodă, care au fostu făcut la mâna rumânilor
fără direptate, o am spartu domnia mea în divan şi pre rumâni i-am [dat]4 domnia mea în
mâna părintelui Pahomie egumenul şi a Neculii Măgâlii i Barbul, ctitorii sfintei mănăstiri,
să fie sfintii mănăstiri rumâni şi să-i ţie precum i-au ţinut şi până acum.

Dereptu acéea, am dat domnia mea această carte a domni<i>i méle sfintii şi
dumnezeieştii mănăstiri ce să chiamă Strâmba şi părintelui Pahomie egumenul şi tuturor
părinţilor călugări de la această sfântă mănăstire ca să aibă a ţinérea şi a stăpâni sfânta
mănăstire acestu satu Bâlta tot satul cu tot hotarul şi cu toţi rumânii, cu tot venitul, cu bună
pace, să fie sfintii mănăstiri moşie stătătoare, pentru că au rămas rumânii dentr-acestu sat
Bâlta de judecată den divan denaintea domni<i>i méle.

I ne ›t kogoÈdo nepokolhbimo, porizmo gospodstva mi.
SeÈe ubo svedhtele postavlhem gospodstvo mi: pan Kornh Brßiloül vel ban i

pan […]5 vel dvornik i pan Dïik¨l R¨dhn¨l vel logofet i pan Mixai Kantakojeno vel
spatar i pan Íerban Greçhn¨l vel vistïår i pan Kostandin ¤orogßrlhn¨l vel klüçer i
pan D¨mitrakÎo Karamalß¨l vel postelnik i pan Vergo vel pexarnik i pan Radõl
Ijvoran¨l vel stolnik i pan Íerban Kantakojeno vel komis i pan […]5 vel sl¨¾hr i pan
Kostandin Korbhn¨l vel pitar. I isprabnik, Dïik¨l R¨dhn¨l vel logofet.

I ajß, Mixan, s¥nß Stan logofet ›t Trßgoviwe, napisax la mănăstirea
Hurezii, mhseca ünïe kÕd d´ni, a ›t Adama daıe do n¥nh, teçenïe lhtom #zÕsg i ›t
RoÈdestvo Xrista #axÕçe6.

† î› Kostandin v›ev›da, milostïÓ BoÈïÓ gospodarß.
î› Kostandin voevodß <m. p.>
Diicul Rudenul vel logofăt procitenomu <m.p.>

DANIC, Ep. Râmnic, XCIX/6. Orig. rom., hârtie (45,5 x 61), sigiliu mijlociu
timbrat, căzut; restaurant.

EDIŢII: Constantin Brâncoveanu 300. Documente de arhivă, 2014, p. 130-131,
nr. 58 (facsimil).
__________________________

1 trroicß.
2 Loc şters în orig.
3 pßrßrå.
4 Loc rupt în orig.
5 Loc gol în orig.
6 „Şi de nimeni neschimbat, după porunca domniei mele. Iată dar şi martori am pus

domnia mea: pan Cornea Brăiloiul mare ban şi pan […] mare vornic şi pan Diicul Rudeanul
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mare logofăt şi pan Mihai Cantacozeno mare spătar şi pan Şerban Greceanul mare vistier şi
pan Costandin Ciorogârleanul mare clucer şi pan Dumitraşco Caramanlâul mare postelnic şi
pan Vergo mare paharnic şi pan Radul Izvoranul mare stolnic şi pan Şerban Cantacozeno
mare comis şi pan […] mare sluger şi pan Costandin Corbeanul mare pitar. Şi ispravnic,
Diicul Rudeanul mare logofăt.

Şi eu, Mihai, fiul lui Stan logofăt din Târgovişte, am scris la mănăstirea Hurezii,
luna iunie 24 zile şi de la Adam până acum, trecerea anilor 7180 şi de la Naşterea lui
Hristos 1695”.

III
1705 (7213) ianuarie 28

† Milostïeü Boıïeü, î› Kostandin voevodß i gospodinß Zimle Vlaxiskoe.
Pisax gospodstvo mi voao 12 boiari carie sânteţi luaţi pe răvaşăle domni<i>i méle de
Barbul cu văru-său, Necula din Copăcéni, şi de Ionaşco Bojincă cu văru-său, Drăghici din
Frânceşti, ca să le hotărâţi moşiia Frânceştii, ot sud Gorj, şi munţii bălţii de acolo. Cătră
aceasta vă fac domniia mea în ştire în vréme ce veţi vedea această carte a domni<i>i méle
şi cu sluga domni<i>i méle […]1 vtori portar, iar voi când va fi la zi şi la soroc să aveţi a vă
strânge cu toţi<i> acolo şi să fie toţi moşnénii de faţă să le citiţi tuturor cărţile şi zapisele şi
să alégeţi toată partea de moşie a Barbului cu văru-său, Necula, câtă au de cumpărătoare de
moşi-său, Stoica vistier, să-i hotărască de cătră Ionaşco Bojâncă şi de cătră văru-său,
Drăghici, pre cărţi şi pe zapise şi să puie pietre. Aşijderea, să luaţi iar seama2 şi pentru
munţii bălţii ce au gâlceavă întru dânşii ca să vedeţi cine pre unde ţine şi trecut-au Ionaşco
Bojâncă cu văru-său peste hotar ca să calce munţii Barbului şi cu ai văru-său, au ba? Foarte
bine să le luaţi [s]1seama2, să-i îndreptaţi şi să-i aşăzaţi şi să le faceţi scrisori pre la mâinile
lor ca să nu mai fie gâlceavă întru dânşii.

Aşijderea, să mai luaţi seama2 şi pentru nişte rumâni din Guréni şi din Peştişani,
carie sânt cumpăraţi de Stoica vistier, să vedeţi să-i judecaţi cu zapisele Stoicăi vistier au nu
sânt, precum veţi afla voi cu sufletele voastre mai cu dreptate, să-i judecaţi şi să-i împăcaţi.
Într-alt chip să nu fie, că aşa easte porunca domni<i>i méle.

I ispravnik, saam reçe gospodstva mi.
Genarïe kÕi dßni, lht #jsÕgï <1705>.
† î› Kostandin v›ev›dß, milostïÓ BoÈïÓ gospodinß.
Procit vtori logofăt <m.p.>

DANIC, Ep. Râmnic, XCIX/8. Orig. rom., hârtie (21,5 x 31,50), sigiliu mijlociu al
domnului în chinovar.
__________________________________

1 Loc gol în orig.
2 shama.
3 Loc rupt în orig.
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IV
1804 aprilie

† Eu Mariia, soţiia dumnealui Costandin Râioşanu, dimpreună cu doi fii ai miei,
Ioan şi Radul, dat-am adevărat şi încredinţat zapisul nostru la Sfânta Episcopie a
Râmnicului şi la cinstită mâna preasfinţi<i>i sale părintelui episcopul Râmnicului şi de
obşte părinte al aceştii eparhii chirio chir Nectarie şi la tot soborul părinţilor ca să fie
cunoscut şi încredinţat cum că sfânta mănăstire Strâmba, din sud Gorjiu, la care să
prăznuiaşte hramul Sfintei şi nedespărţitei şi întru o fiinţă Troiţă, easte zidită den temelie şi
înzestrată cu moşii, cu ţigani şi cu alte trebuincioase acareturi spre podoaba şi bunăstarea
sfintei mănăstiri de neamul răposatului bărbatu mieu, Costandin Râioşanu. La care sfânt
schit den vechime să orânduiesc igumenaşi de la Sfânta Episcopie şi chivernisea cu bună
orânduială atât pe cei ce să afla la sfântu schit sfinţii părinţi, cât şi pe robi şi mişcătoare şi
nemişcătoare lucruri ale numitului schit şi ctitorii nu să amesteca la cel mai mic lucru, fără
decât vedea totodeauna bună i rea iconomiia igumenaşului ce erea şi ori înspre sau din gură
arăta […]1 de preasfinţiia părintele episcopul al aceştii eparhii. Dar igumenaşii ce erea pă
acea vréme la întâmplătoare răzvlătire şi războaie ce se întâmpla la acel loc, avea obiceiu ca
toate scrisorile moşiilor şi odoarele sfintei bisérici să le facă teslim în mâna ctitorilor ca să
să afle la bună pază până va tréce răzvlătirea şi într-acestaşi chip s-au urmat până la vrémea
războiului neamţului, dar la vrémea aceea a războiului răposatu bărbatu mieu, Costandin
Râioşanu, având toate sineturile şi lucrurile sfântului schit Strâmba, ca unul ce să trăgea din
neamul ctitorilor, având şi puterea oamenilor întru a sa stăpânire, s-au sculat şi au izgonit pă
igumenaşu Chesarie ce erea pe acea vréme şi au făcut zapt sfântu schit şi toate lucrurile
schitului, mişcătoare şi nemişcătoare, şi stăpânind ca un stăpân nu numai în toată vrémea a
răzvlătirii, ci şi pă urmă.

Văzând apoi ceilalţi ctitori şi alţi boiari carii după vremi dădése danii şi acestea
odoare la numitu sfânt schit cum că răposatu bărbatu mieu cu sfătuire nu să lasă de
stăpânirea sfintei mănăstiri, au dat jalbă la preaînălţatul nostru domn Alexandru voievod
Moruzi, plângându-se pentru necuvioasă stăpânire a dumnealui bărbatu mieu şi cum că ori
să rămâie sfântu schit cu toate lucrurile lui metoh la Sfânta Episcopie, precum au fost şi mai
înainte, iar de nu şi ceialalţi ctitori şi boiari carii au dat danii să ia fieştecare al său, care
jalbă au orânduit-o măriia sa către dumnealui postelnic Alexandru Gherache caimacam
Craiovei şi către cinstiţii boierii divaniţi să cerceteze cu deamăruntul […]1. La orânduita zi
s-au înfăţişat la cinstitu divan atât pentru bărbatu-mieu, cât şi ceialalţi jăluitori boiari ctitori,
arătând hrisoavele şi scrisorile sfântului schit, aducând şi mărturii oameni bătrâni şi cinstiţi
carii ştiia. Şi după cu deamăruntu cercetare ce au făcut dumnealui caimacam şi ceilalţi
boiari divaniţi, prin anafora au hotărât (cu toată voinţa celorlalţi ctitori) cum că sfântu schit
cu toate lucrurile sale să rămâie iar supt stăpânirea Sfintei Episcopii Râmnicu, precum şi
mai înainte au fost. Şi cu toate acestea, răposatu bărbatu mieu tot nu s-au lăsat, ci s-au dus
la Bucureşti ca să dea apelaţie şi atuncea s-au întâmplat şi maziliia mări<i>i sale Moruzi
voievod şi de atunci răposatu bărbatu mieu au lăsat lucru baltă, fără a porni jalbă la alt
domn şi să caute stăpânirea schitului. Şi pe urmă i s-au întâmplat şi sfârşitu vieţii sale, adică
obştească moarte şi au petrecut în viiaţa cea vécinică, rămâindu eu cu trei copii şi cu maica
răposatului bărbatu mieu, fără a avea cea mai puţină stăpânire la nici un lucru al sfântului
schit, fiindcă de când s-au făcut hotărârea cinstitului divan al Craiovii au orânduit
preasfinţiia sa părintele episcop igumenaşi păntru chiverniseala sfântului schit.

Şi pă urmă şi răposata Aniţa soacră-mea, maica răposatului bărbatu-mieu, fiind
atunci la adânci bătrânéţi şi cunoscând sfârşitul vieţii sale şi socotind că toate cele de aici
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sânt zadarnice şi mincinoase, iar cele de acolo sânt vécinice şi adevate, s-au ispovedit
ispovedanie desăvârşită şi adevărată şi cu lacrimi fierbinţi şi cu durére a sufletului au arătat
la toate rudele şi la toţi câţi s-au aflat faţă acolo cum că sfântu schit Strâmba au fost danie
din vechime la Sfânta Episcopie a Râmnicului şi cum că răposatu fiul dumisale Costandin
fără de cuvânt şi fără de dreptate […]1 să stăpânească. Şi spre adevărată arătarea cuvintelor
dumneaei au chemat un logofăt şi au făcut diiată arătând şi în scris păntru această danie,
faţă fiind şi boieri de cinste şi mari, carii s-au şi iscălit mărturii, care diiată după ce au
isprăvit-o şi au întărit-o cu mărturii de boiari cinstiţi (carii şi până acum trăiesc) au făcut-o
teslim în mâna dumnealui vistierului Costandin Gianoglu cu tot sufletu rugându-l ca să o
dea preasfinţi<i>i sale părintelui nostru episcopul Râmnicului la Bucureşti, fiindcă se afla
atunci cu şederea acolo şi cu multe rugăciuni să roage despre partea dumnealui pă
preasfinţiia sa ca cu tot sufletul şi cu toată inima să ierte atât pă dumneaei răposata soacra
mea, cât şi pă răposatu bărbatu mieu că rele au îndrăznit şi au întrat cu stăpânirea la veche
danie a Sfintei Episcopii şi dumnealui vistier au urmat după rugăciunea răposatei soacră-mea.

Dar, eu precum am zis mai sus, rămâind văduvă cu doi copii şi cu o fată de
măritat, aflându-mă şi la stenahoria cheltuielilor după pricina răzvlătirilor ce au trecut şi
neavând nici o chiverniseală păntru chivernisirea copii<lor> şi pentru măritatu fiicei-mele,
având şi scrisorile sfintei mănăstiri toate în mâna mea din zilele răposatului bărbatului
mieu, trebuinţe şi multă sărăcie m-au îndemnat de am îndrăznit ca să întru în stăpânirea
sfântului schit, precum şi pentru bărbatu-mieu de m-am dus la sfântu schit cu toţi oamenii
miei ca să izgonesc pă igumenu ce l-au orânduit de cătră Sfânta Episcopie şi să fac zapt
venitul. Auzind aceasta preasfinţiia sa părintele episcopul nostru prin anafora au arătat
dumnealui caimacam şi s-au trimis mumbaşiri şi m-au adus la Craiova ca să ne judecăm la
cinstitu divan. Şi viind eu aici am pus mijlocitori cinstiţi boiari către preasfinţiia sa ca să ma
iarte de rea urmare ce am făcut den pricina sărăcii şi stenahoriei şi preasfinţiia sa după ce s-
au pliroforisit de la boiari cinstiţi cum că sânt cu adevărat săracă şi cum că ne-am apropiiat
să ne piiardem şi sufletele de mare sărăcie şi după ce am căzut şi eu cu mare rugăciune au
binevoit ca un milostiv şi de obşte părinte al văduvelor şi al tuturor săracelor aceştii eparhii
ca şi trupéşte […]1 sărăcia şi sufleteşte să mă izbăvească din păcatul furului de bisérică şi să
nu mai fiu amestecată la ale mănăstirii şi au priimit la Sfânta Episcopie pe doi copilaşi ai
miei să-i dea la învăţătura cărţii greceşti, să-i hrănească şi să-i îmbrace până vor ieşi ciraci
ai preasfinţii sale. Însă, milostivindu-se preasfinţiia sa şi spre a mea sărăcie şi văduvie au
orânduit păntru a mea hrană să mi să dea de către Sfânta Episcopie pă toată luna câte taleri
30, adică treizăci (şi prin mijlocirea preasfinţii sale să să mijlocească la măritatu copilei, să
mă miluiască ori de la cutie sau de unde se va socoti după cum va putea), care taleri 30 pă
lună să să dea numai mie sărace şi văduve în toată viiaţa mea, fiindcă aşa s-au găsit cu cale
de către preasfinţiia sa. Şi ferească Dumnezeu de să va întâmpla moarte preasfinţi<i>i sale
şi eu voi fi cu viiaţă, ori pe care va alége sfântu Dumnezeu în locu preasfinţii sale să-mi dea
cât voi trăi orânduiţii taleri treizăci pă lună, iar după moartea mea să nu aibă nici copii miei,
nici altcinevaşi din rudele soţului mieu, ori dintr-al mieu, a pretenderisi de la sfânta
episcopie ori acei taleri 30 pă lună sau altcevaşi până la un ban şi nici să să améstece la cel
mai mic lucru din mişcătoare şi nemişcătoare lucrurile sfântului schit, decât singură Sfânta
Episcopie să le stăpânească şi să le dichisească ca lucrurile sale fără strămutare şi vécinice
în tot veacul. Dar trăind într-această zadarnică şi vrémelnică lume, ori eu sau după moartea
mea, copii miei sau altcinevaşi din neamul bărbatului mieu şi al mieu să va cerca păntru
oareşce să strice această danie să fie datori să plătească la Sfânta Episcopie îndoit şi întreit
nu numai aceea ce am luat eu pă lună şi cheltuiala la hrană, îmbrăcămintea şi învăţătura
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copiilor miei, agiutorul măritatului fiicei méle, cheltuiala judecăţilor pentru moşii, ci toate
celelalte chieltuieli câte să vor întâmpla până la aceea vréme.

Şi fiindcă păntru moşiia Bâlta am avut multe judecăţi cu săténii, bălténii carii o
cotropesc, la care judecăţi am cheltuit taleri 320, adică trei sute doaozeci, s-au făgăduit
preasfinţiia sa că de va rămânea moşiia la mănăstire să-mi întoarcă preasfinţiia sa atât aceşti
taleri 320 cheltuiala, cât şi taleri doao sute şi cincizeci, care sânt datoare la Mihai arendaşu
ot Brădicéni din pricină că îi dedésem cu arendă această numită moşie şi săténii bălténi nu
s-au îngăduit, carii săténi sânt osândiţi la toate judecăţile câte m-am judecat cu ei să
împlinească venitu în câtă vréme au stăpânit cu zorbalâc şi de să va împlini acel venit de la
dânşii şi să să facă teslim la sfânta mănăstire să mi să dea acei taleri doao sute şi cincizeci
ca să mă plătesc de arendaşi.

Acestea urmându-se fieştecare la vréme, precum mai sus să coprinde, preasfinţiia
sa să aibă de acum toată stăpânirea mănăstirii, moşiilor şi ţiganilor, carii sânt ai neamului
bărbatului mieu, carii s-au stăpânit şi mai înainte de către igumenaşii ce erea pe vréme
orânduiţi. Nici eu, nici copii miei, nici altul din neamul bărbatului mieu şi al mieu să nu mai
avem a ne mai amesteca să mai stăpânim ori moşie, ori ţigani sau altceva care easte de la
neamul bărbatului mieu care s-au găsit supt stăpânirea mănăstirii şi epitropii noastre până la
un fir. Şi spre încredinţarea acestui aşezământ am dat şi toate scrisorile ale moşiilor şi […]1

mănăstirii, precum prin deosebită foaie iscălită să coprinde.
Şi păntru această danie ce am făcut la Sfânta Episcopie a Râmnicului ca să rămâie

în véci bună stăpânire mănăstirea Strâmba, chivernisindu-se de către preasfinţiia sa
părintele episcopul şi de către Sfânta Episcopie, am dat acest al nostru zapis spre întărire şi
bună încredinţare cele mai sus-zise în mâna preasfinţi<i>i sale.

Dar când Sfânta Episcopie nu va împlini câte să coprind într-acest zapis, atunci
zapisul  acesta al nostru să fir aneros şi spre mai buna încredinţare am iscălit, faţă fiind şi
alţi cinstiţi boieri martori carii mai jos să vor iscăli.

1804 aprilie.
Mariia, soţiia răposatului Costandin Râioşanul, adeverez.
Eu Iordache Oteteleşanu, fratele mai sus-numitei, care cu voia dumneaei am

iscălit-o, neştiind dumneaei carte şi adeverez
[…]1 biv vel clucer martor
[…]2

Dumitrache […]1 vel armaş martor3.

DANIC, Ep. Râmnic, C/57. Orig. rom., hârtie (23,5 x 35).
__________________________

1 Indescifrabil.
2 Semnătură greacă indescifrabilă.
3 Semnături autografe.
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Stoichiţă Roşianu şi Dochia, soţia sa
(după Gorjul istoric şi pitoresc, Tg. Jiu, 1904, p. 219)
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The founders of the Strâmba Monastery.
New documentary evidence

Abstract

The aims of the present study are twofold. The first one is to research into the
history of the Strâmba Monastery, founded in the Gorj region at the beginning of the 17th
century by Stoichiţa Râioşanul, an important dignitary of that time. The second is to
reconstruct, as far as possible, the genealogy of the founding family. At the beginning of the
year 1620, Stoichiţa Râioşanul decided to entrust the biggest part of his wealth to the
monastery of Strâmba. In addition, he placed the same monastery under the protection of
the Wallachian lord and of the metropolitan bishop. For the next two centuries,
Stoichinţǎ’s endowment of the monastery was to be challenged both by his relatives and by
the Wallachian lords. Thus, some of the lords, such as Gavrilă Movilă and Alexandru Iliaş,
tried to settle Stoichiţa’s debts by confiscating some of the monastery villages.
Simultaneously, Stoichiţa’s relatives argued that they bought back from the Wallachian
lords the right of patronage over the monastery. For that reason, they frequently interfered
in the life of the monastery and even used for their own purposes the monastic wealth. The
monks had a long and strenuous judicial fight with Stoichiţǎ’s collateral descendants,
which ended in an agreement only at the beginning of the nineteenth century. Thus, the
founding family finally gave up any patronage right and acknowledged that the monastery
of Strâmba was places solely under the obedience of the Râmnic bishopric. The study has
an appendix that includes several, previously unpublished, documents that shed new lights
on this lengthy dispute.

Keywords: Strâmba Monastery; Stoichiţa Râioşanul; genealogy; right of patronage.
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SCB = Studii şi cercetări de bibliologie
SCIA = Studii şi cercetări de istoria artei
SCIM = Studii şi cercetări de istorie medie
SCIV/SCIVA = Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie)
SCŞI = Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie
SEER = The Slavonic and East European Review
SJAN = Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale
SMIM = Studii şi materiale de istorie medie
SOF = Südost-Forschungen, München
RdI = Revistă de istorie
ST = Studii Teologice, Bucureşti
StAntArh = Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi
TV = Teologie şi viaţa, Iaşi
ZB = Zeitschrift für Balkanologie
ZPE = Zeitschrift für Papyralogie und Epigraphik
ZSL = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde


