MIHAI VITEAZUL
Domn al Ţării Româneşti
N. 1558 - m. 19 aug. 1601, Câmpia Turzii.
Fiul lui Pătraşcu cel Bun.
A ocupat dregătoria de bănişor de Mehedinţi (1588); mare stolnic (1588); mare postelnic (1591); mare agă (1592); mare ban al
Craiovei (1593); domn al Ţării Româneşti (11
octombrie 1593).
Aderă la Liga Sfântă; trimite ierarhi şi
episcopi la Sinodul de la Iaşi, spre a combate
trecerea ortodocşilor la catolicism (1594);
restabileşte hotarul Ţării Româneşti pe Dunăre
(noiembrie-decembrie 1594); luptă cu tătarii
care sunt înfrânţi la Putinei şi Stăneşti (1595);
a trecut Dunărea şi a înfrânt oştirea paşalelor Hasan şi Mustafa, la
Ruşciuk, veniţi să-l înscăuneze pe tronul Ţării Româneşti, pe Bogdan
(1595); a încheiat un tratat de alianţă cu Ungaria prin care Ţara
Românească devine vasală Transilvaniei, iar Mihai Viteazul o va
conduce în calitate de locotenent domnesc (1595); bătălia de la
Călugăreni, unde armata turcească a fost înfrântă (1595); eliberează
Târgoviştea, Bucureştiul, Giurgiul şi Brăila (1595); se întâlneşte cu
Sigismund Bathory (1596); ridică la Alba Iulia, în afara cetăţii, o nouă
catedrală şi reşedinţa mitropoloitană (1595-1597). În 1597, sultanul
otoman a trimis steag de domnie, recunoscând independenţa Ţării
Româneşti. Încheie la Târgovişte un tratat cu Andrei Bathory,
acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii (1599); bătălia de la
Şelimbăr, când Andrei Bathory este învins (1599). La 1 noiembrie
1599, intră triumfal în Alba Iulia, după care Poarta recunoaşte Unirea
Transilvaniei cu Ţara Românească; urmează prima unire a
provinciilor româneşti, când emite la Iaşi hrisovul în care se intitula Io
Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Ţării Româneşti şi al
Ardealului şi al Moldovei (27 mai 1600). Este înfrânt în bătălia de la
Mirăslău de către oştile lui Gheorghe Basta, dar înfrânge oştirea
otomană care trecuse Dunărea în Oltenia şi obţine neutralitatea
acesteia (octombrie 1600); bătălia de la Gurăslău, când, împreună
cu Gheorghe Basta îl înfrânge pe Sigismund Bathory (3 august
1601).
Este ucis pe Câmpia Turzii din ordinul lui Gh. Basta.
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