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DISPUTA DINTRE BOIERII BALOTĂ ŞI BRĂTIANU
PENTRU STĂPÂNIREA MOŞIEI CACALEŢI
DIN SATUL ŞUICI, JUDEŢUL ARGEŞ
SPIRIDON CRISTOCEA •
În afară de documentele păstrate în instituţiile specializate ale statului
I Iv , muzee biblioteci ş . a.), multe din aceste mărturii ale trecutului se află încă în
I'" I unor urmaşi ale vechilor familii boiereşti. Astfel, Grigore Balotă 1 din Ceparii111 nteni, jud. Argeş, a păstrat cu sfinţenie multe documente, mai ales în limba
111111 111\ cu alfabet chirilic, ale familiei căreia îi aparţinea. O parte din aceste documente
11 lu I ridicate în 10 iunie 1988 de către lucrătorii Miliţiei Judeţului Argeş şi depuse la
I 1 \Ila Judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale unde se păstrează şi astăzi în fondul
I 11 1 ·tia de documente Cepari". Cu surprindere, şi cu bucurie, am constatat că urmaşii
1 - I i fam ilii mai păstrează un număr apreciabil de documente, cele mai multe fiind

n limba română cu alfabet chirilic, care se referă la proprietăţile şi bunurile
I r Balotă2 , dar care conţin date şi despre neamurile cu care erau înrudiţi:
11 v u11u, Brătianu ş . a.
Câteva din aceste documente, care au servit la elaborarea acestui articol, se
11 I t la litigiul dintre familiile Balotă şi Brătianu, de altfel înrudite, pentru moşia
t
d \I, aflată în partea de apus a satului Şuiei, judeţul Argeş. Primul document
1 I 1 tor la această pricină este jalba pe care Zmaranda Balotă, soţia răposatului
111 I Inic Gheorghe Balotă, fost logoflit de vistierie, o înaintează domnitorului. Din
l jalbă, destul de sumară, aflăm că soţul ei, când trăia, a zălogit moşia Cacaleţi
rn, iar, după moartea acestuia, Ene Brătianu, cu aprobarea ei, a scos moşia din
tl1 tare. Întrucât Ene Brătianu refuză să-i restituie moşia, deşi ea i-a oferit banii cu
1 1
1 csta o scosese din starea de zălogire, Zmaranda cere domnitorului să i se facă
111 pi 1te. Prin rezoluţia din 3 martie 1787, domnitorul Nicolae Petru Mavrogheni
11111 1111 ·eşte ispravnicilor judeţului Argeş să facă dreptate, iar „neodihnindu-se vreo
I' li 11-i sorociţi la Divanul domnii mele" 3 .
1I

I• 11

1

1111 111 Judetean Argeş, Piteşti.
orc (Puiu) Balotli ( 1909-1999), fiul lui Alexandru Gr. Balotă şi al Lucreţiei, născută Achimescu.
1
h1 l111111csc doamnei Coca Balota, soţia lui Grigore Balota., strl!nepot al lui Grigore Balotă şi al Tincai
I' 1111 I , prin intermediul căreia am luat cunoştinţă de documentele pe care le mai păstreazli aceastli familie .
I ~1111 11 1 mele au imprimate pe ele o ştampilă ovală, cu inscriptia „Proprietatea Ccpari. A. Balota". Ţin , de
111 n u, s ă apreciez gestul acestei familii de a nu cere restituirea documentelor depuse la Arhivele din
'li ,11 ln 1988, copiile xerox executate de această instituţie fiindu-i suficiente.
I lt l11l n11l tn posesia doamnei Coca Balotă.
1h I
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Fig. /. Smaranda, soţia răposatului Gheorghe Balotă, cere domnitorului
săi se facă dreptate în pricina cu Ene Brătianu, privind moşia Cacaleţi.
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Întrucât timp de I O ani nu şi-a găsit
dreptatea,
Zmaranda
Ba l otă
înaintează
domnitorului o nouă jalbă, care, de data aceasta,
conţine mai multe date referitoare la această
pricină. Deoarece soţul ei, Gheorghiţă Balotă,
„încăpând la urgie domnească şi la grea
datorie", n-a mai putut să facă faţă greutăţilor, a
pus amanet moşia Cacaleţi lui Vlad Cheianul
pentru 200 de taleri, urmând ca la înapoierea
banilor să-şi recapete moşia. După moartea
soţului, „ rămâind datoare pă la unii şi pă la alţii
şi săracă dăsăvârşit" , Zmaranda n-a mai putut
4
să-şi răscumpere moşia. Atunci Ene Brătianu ,
căsătorit cu o nepoată a ei,
pe lângă „alte
şiritJ.icuri. „
ce ne-au făcut şi ne face
totdeauna", i-a cerut voie ca să dea el lui Vlad
Cheianul cei 200 de taleri şi să stăpânească
moşia . Socotind că „dăcât altul străin să o
chivernisească, mai bine el, ca unul ce-mi este
sângele", Zamaranda a fost de acord cu cererea
lui Ene, urmând ca atunci „când îmi va da
mâna, să întorc acei bani şi să-mi iau moşiia".
Deşi în trei rânduri, „luând bani neguţătoreşti,
cu dobândă", a vrut să-i dea cei 200 de ta leri,
Ene nu i-a înapoiat moşia al cărei venit pe an
era de „taleri 150, poate şi mai mult pă an".
Arătând că „nici pâine nu am să mănânc, un
biet copilaş ce-l am umblă ca vai de capu lui
dăspuiat şi nemâncat pă uşi streine, nedându-mi
mâna să-l chivernisesc", Zmaranda, „cu
fierbinţi lacrimi şi cu genuche plecat", cere
domnitorului să-i facă dreptate.
Ca şi în cazul primei jalbe, domnitorul
Alexandru Constantin Moruzi, porunceşte
ispravnicilor judeţului Argeş, la 18 decembrie
Fig. 2. 7 februarie 1814.
I 797 (fig. I), ca „la dreptatea ce va avea
Diata monahiei Praxia,
jăluitoarea să afle îndăstu l are prin judecată ...
privind moşia Caca/eţi
sau să-i sorociţi la Divan, cu carte dă
judecată" 5 .
Deşi au trecut 17 ani de la a doua jalbă, Zmaranda, care între timp se
' I 11 l:lrătianu ( 1820), mare logofăt de Vistierie în 1804, mare şetrar în 1805 şi apoi v!ltaf al plaiului
I 11v l ~ 1 c u , a fost căsătorit cu Safta (1753-1839) având patru băieţi (Toma, Constantin, Jon, Mihai) şi patru ti:Lc
( 1t11 lln, Ti\a, Uţa şi Sultana). Referitor la Ene Brătianu vezi:_Anastasie Iordache, Pe urmele lui Dumitrn
/1111/1111111, Editura Sport-Turism, 1981 , p. 15-16, Spiridon Cristocea, Ioniţă Brătianu (1797- 1848) şi ctitoria
11 ,/(• la Şuiei, judeţul Argeş, în „Studii şi comunicări'', Muzeul Câmpu lung-Muscel, 1989, p. I 53 .
I li ljtlltnl în posesia doamnei Coca Bal otă .
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călugărise sub nwnele de Pracsia, nu şi-a recăpătat moşia. Temându-se de moarte, şi
„fjindu în fire şi cu graiu bun", monahia Pracsia îşi face, la 7 februarie 1814, diata
(fig. 2) prin care lasă moşia Cacaleţi, zălogită lui Vlad Cheianul de la biserica nouă din
Sălătrucel, dar stăpânită atunci de Ene Brătianu, fiului ei „ca să facă bani să o scoaţă, ca
un zălogu ce este, fiindu că nu este vândută, ci zalogu" 6 •
După moartea monahiei Pracsia în toamna anului 1825, fiul ei, Iordache
Balotă7 , a preluat acţiunea de recuperare a moşiei Cacaleţi, mai ales că şi Ene Brătianu
murise între timp. De aceea, în martie 1826, el înaintează domnitorului o jalbă
împotriva Saftei, soţia decedatului Ene, prin care-i înfăţişează situaţia moşiei Cacaleţi
şi încercările mamei sale de a şi-o recupera. În jalba sa, Iordache prezintă domnitorulu i
istoria moşiei Cacaleţi, pe care o cunoaştem din documentele prezentate anterior. Faţă
de jalbele anterioare, Iordache arată că dacă la început mama sa a mers singură în treipatru rânduri la Ene pentru a-şi recupera moşia, iar după ce „m-am mai rădicat şi eu" a
mers împreună cu Zmaranda, însă Ene n-a vrut să primească banii, ci „ne-au izgonit cu
necinste". De aceea, Iordache cere domnitorului să poruncească ispravnicilor judeţulu i
Argeş „să aducă în cercetare pă numita vară-mea Safta, soţiia numitului Brătiian, ... ş i
să o îndatoreze a scoate zapisul tată-mieu, înpreună cu celelalte sineturi ale moşiei" . La
26 martie 1826 domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica porunceşte ispravnicilor judeţului
Argeş să cerceteze pricina „şi la dreptatea ce va avea jăluitoru să-şi afle cuviincioasa
îndestulare'', iar „neodihnindu-se vreo parte de acolo" să-i sorocească la Divan 8 •
Întrucât nici de data aceasta Iordache Balotă, biv polcovnic din judeţul Argeş ,
nu şi-a găsit dreptatea, el se adresează excelenţei sale prezidentul Divanurilor Moldovei
şi Valahiei, arătând că de curând se jeluise Logofeţiei Dreptăţii. Păstrată în copie şi
nedatată, jalba prezintă toate demersurile, începând din 1787, făcute de Zmaranda
Balotă şi de fiul ei Iordache pentru a-şi recupera moşia . Fiind „om scăpător şi cu noaă
copii în spinare-mi şi nu-mi dă mâna să mă străgănesc prin judecăţi", Iordache cere
domnitorului să facă carte de blestem pe nwnele şetrăresii Safta Brătianu şi al fiului ei,
stolnicul Constantin (Dincă) Brătianu 9 . Întrucât nu mai avem documente, nu ştim dacă
Iordache Balotă a intrat în posesia moşiei Cacaleţi, mai ales că Dincă Brătianu este
cunoscut pentru dârzenia cu care-şi apăra moşiile, chiar şi când nu avea dreptate.

THE DISPUTE BETWEEN THE BOYARS BALOTĂ AND BRĂTIANU
FOR THE POSSESSION OF THE CACALEŢI EST ATE
FROM ŞUICI VILLAGE, ARGEŞ COUNTY

Abstract"
Because Ene Brătianu abusively took possession over Cacaleţi Estate, whose
true owner was Grigore Balotă, the descendents of Balotă appealed successively to the
leaders oh the county in order to get it beak.
Original în posesia doamnei Coca Balotă.
În catagrafia din 1829 se consemnează:„ Iordache Balotll, n. Cepari Ungureni, 50 ani, biv polcovnic agesc,
al lui Gheorghe, şade în Cepari, are o moşie şi o vie" (Ioan C. Filitti, Catagrqfie oficială de toţi boierii Ţări i
Româneşti la 1829, în „Revista arhivelor", 1927-1929, voi. li, nr. 4-5, p. 309.
• Original în posesia doamnei Coca Balotă.
9
Original în posesia doamnei Coca Balotă.
6
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