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Victor Davidoiu - din Efemer în Eternitate 

 
 
Timpul şi Adevărul ne răzbună prin fapte. Viaţa e Fapta. Numai prin 

faptele noastre putem fi restituiţi din Efemer în Eternitate. Există un destin, o 
predestinare, dar mai ales un foc viu, lăuntric, flacără sacră precedând 
întruparea păsării Phoenix. 

Prin lucrarea de faţă, profesorul Victor Davidoiu înfăptuieşte o restaurare 
arheologică, etnografică, socială, culturală, spirituală, circumscrisă relicvelor 
hrisoavelor şi, poate, şi o dezvoltare a unei metafore, a unui simbol cuprinse 
fericit în titlul „Vatră şi oameni în freamătul vremii”. Domnia sa hărăzeşte 

Eternităţii vatra Bezdeadului cu oamenii săi. Exigent 
în rigoarea pe care şi-o impune în loialitatea sa atât de 
rară azi faţă de „a cunoaşte, a iubi”, autorul regretă cu 
amărăciune că lipsesc investigaţiile protoistorice pe 
care să-şi sprijine şi să argumenteze, cu acribia-i 
specifică, unele afirmaţii, dar nu dă înapoi. 

Născut în Bezdead, la 25 septembrie 1933, într-o 
familie de ţărani, care are ascendenţi pe renumiţii 
dascăli: învăţătorul şi omul politic Haralambie 
Ionescu şi învăţătorul Gh. N. Ropotan, Victor P. 
Davidoiu urmează cu sârg cursurile şcolii primare 

din Bezdead, apoi pe ale renumitei Şcoli Normale „Carol I” din Câmpulung 
Muscel, după care continuă studiile la Facultatea de Filologie din Bucureşti, 
revenind definitiv în Bezdead ca slujitor al limbii şi literaturii române la catedra 
unei singure unităţi: Şcoala Nr. 2 Bezdead. 

Om de excepţie, cu apostolicească dăruire a modelat, a instruit şi a educat 
generaţii de oameni prin şcolire, cultură şi îndrumare didactică de un farmec 
cuceritor, stăruitoare, tenace, până la asumarea sacrificiului. Victor Davidoiu 
este un ctitor de destine umane prin transmiterea dragostei faţă de carte oferită 
emoţionant şi răvăşitor, incitant, după normele enciclopedismului şi 
universalismului ce fiinţează în el, însuşi fiind modelul matrice, arhetipul care 
impune spiritual, cultural, pedagogic într-o epocă instabilă care pare să fi 
pierdut - şi înainte şi după 1989 - cu totul criteriul şi ierarhia valorilor. Este şi 
ctitor de aşezământ al învăţământului în Bezdead, aplicând idei novatoare, 
într-un neastâmpăr molipsitor de a forma elevilor dragostea şi respectul pentru 
cuvântul scris sau rostit, dominat de principiul suprem înscris emblematic chiar 
de el pe frontispiciul Şcolii Nr. 2 Bezdead: „Şcoala e pârghia înălţării 
neamului”, crez pe care îl va urmări şi-l va „exersa” cu devoţiune, cu har şi 
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vocaţie de-a lungul vieţii, „afirmându-se ca unul dintre cei mai talentaţi, mai 
eficienţi oameni de învăţământ din judeţul Dâmboviţa”, cum remarcă 
profesorul universitar doctor Gh. Bârlea în prezentarea cărţii „Mit şi istorie” 
scrisă de Victor Davidoiu la 100 de ani de existenţă a Şcolii Nr. 2 Bezdead. 

Spirit plenar şi dinamic, Victor Davidoiu s-a dovedit a fi nu numai un 
dascăl de prestigiu în faţa elevilor săi, ci şi un apreciat conducător al destinelor 
şcolii, fiind inspector de specialitate în învăţământul primar la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dâmboviţa, responsabil de cerc pedagogic al profesorilor de 
limba şi literatura română, centrul metodic Pucioasa, metodist pentru directorii 
de şcoli din această zonă şi director de şcoală timp de 30 de ani. 

Atras de timpul şi spaţiul în care se circumscrie arhaitatea Bezdeadului 
azvârlit parcă de mâna Demiurgului, ca un zar, peste furci de râpi, măguri, 
coline, succedând văilor umbroase, livezilor, fâneţelor, ceairelor, Victor 
Davidoiu realizează, după încercările unora, monografia acestei aşezări, 
abordând „radiografia”, exactitatea, rigurozitatea documentară. Neîndurător cu 
sine, dintru început se aşază de bunăvoie „sub tăişul sabiei lui Damocles” să 
plămădească o carte a şirului de vieţi trăite în vatra numită Bezdead de-a 
lungul vremurilor. Cu loialitatea şi râvna-i caracteristice personalităţii sale, 
Victor Davidoiu dezbate riguros, combate, elucidează întâmplările, faptele în şi 
prin documente. 

Monografia „Vatră şi oameni în freamătul vremii - Bezdead CDXXVIII”, 
în coordonatele sale de spaţiu, durată, de istoricitate, de mit şi legendă, cu 
adaosul de concepţii şi judecăţi de valoare mărturiseşte despre atitudinea şi 
încrederea autorului, nezdruncinată şi nelimitată în tezaurul esenţei umane, 
revelă în etape aspectele vieţii materiale, civice, administrative, de învăţământ, 
cultice, rituale, ceremoniale, etnografice şi folclorice. 

Cartea domnului Victor Davidoiu este un tezaur de mărturii întru a 
statornici în noi partea dăinuitoare, de lăuntrică fiinţare în şi prin taina 
continuităţii de la unul la altul, taina trecerii de la Efemer la Eternitate. E un 
adaos de cunoaştere, de atestare a statorniciei perpetue în formele Existentului. 
Desluşirea, limpezirea, ca-n orice elaborare, cere nu numai har, ci şi răbdare, 
iscusinţă la înţelesuri din partea autorului. 

Victor Davidoiu este o verticalitate de atitudine, de spirit, o forţă de 
abstragere spre esenţe, este un model de luciditate traversând idealismul, 
exultanţa, efemerul, este o conştiinţă purtătoare de sens în Existenţă. 

Timpul şi Adevărul îl răzbună pe Victor Davidoiu. Cartea de faţă îl 
restituie din Efemer în Eternitate. 

Aurelian Chivu - poet 
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Preambul 

 
 
Cu prima pagină a acestei cărţi deschidem porţile unei Cetăţi. Ea se 

numeşte Bezdead. De la această cetate pleacă întreg Universul, pentru mulţi. 
Pentru unii, fiindcă aici este izvorul vieţii lor, pentru alţii, deoarece vor găsi, 
prin trăirea în ficţiune, prin asemănări sau deosebiri, satul lor, locul copilăriei, 
al iubirii, al visurilor şi al împlinirilor. 

Universul, pentru fiecare trăitor, începe cu primul pas în casa părintească, 
prin prima lumină interioară pe care mama o trimite pruncului. Universul începe 
aici, în fiecare casă, prin dragostea bărbatului pentru femeia sa, pentru copiii lor 
şi a copiilor faţă de părinţi. Lumea e, apoi, curtea casei, fântâna, pomii sădiţi, 
cerul cu stele, primii fulgi de nea mângâind obrazul, săniuţa cu care zburdăm pe 
costişte, florile de măr, cireşele puse la urechi, apa gârlelor trecute cu piciorul 
gol, potecile prin ierburile înflorite, cu lăcuste sărind în faţa noastră, teiul, 
mesteacănul de var din marginea poieniţei, răcoarea dimineţii umede, luna 
strecurându-şi privirea printre fagii din deal, prunele brumate, prietenii. Aici e 
centrul lumii, unde am învăţat, rostindu-le, cuvintele limbii române ce încep cu: 
mama, tata, apa şi pe care le-am scris apoi la şcoală; poeziile memorate, cântecele 
şi poveştile, rugăciunea de fiecare zi, istoria, biserica tot aici încep. Aici ne 
încărcăm de iubire, de prospeţime şi de frumos. Aici, în Cetate, am nevoit întru 
permanenţa neamului, după puterile fiecăruia, învăţător fiind, preot fiind, 
plugar fiind, meseriaş fiind. 

Apa vie e Aici, copilăria cu jocurile ei e Aici. Tinereţea e Aici. şi morţii 
noştri sunt Aici. De sute de ani îi simţim acolo, în adâncuri, când mergem să le 
aprindem o lumânare şi să le trimitem câte o lacrimă. 

Aici sunt şi sufletele veninoase, măcinate de invidie. Viermii neastâmpăraţi 
colcăindu-le gândurile şi inima nu ne pot atinge însă. Prea înalte sunt toate 
celelalte, prea frumoasă e Cetatea noastră şi cât de mirabilă este viaţa, să ne 
împiedicăm de aceşti ipocriţi incapabili să se bucure! Au încercat să facă rău. 
N-au putut. Îi iertăm. 

Dar nu putem trece cu vederea neruşinarea „profesorului universitar” 
Stelian Brezeanu din Valea Leurzii care, în volumul „Moşnenii din Bezdead”, 
apărut în decembrie 2008 la Editura Meronia plagiază şi compilează grosolan 
din monografia „Vatră şi oameni...” şi din pr. Gh. Panaitescu (manuscris la 
Academia Română.) 
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Când St. Brezeanu nu ştie documente, pe care să le indice, şi nici că le-ar 
găsi, faptele fiind formulate doar în monografia noastră, compilează fără 
obraz, fără a cita sau menţiona „confer”... măcar o singură dată în toată 
lucrarea. E ca şi cum ar fi visat aceste evenimente ori s-a născut cu ele în minte. 

 

Iată numai câteva furturi flagrante: 
 

1. Referitor la toponimul Bezdead:  
a) În „Vatră şi oameni...”, la p. 25, 26 se explică: „răzvrătiţi împotriva 

„statului bătrânilor” cei tineri dinspre Valea Prahovei, soţiile, copii, iubitele şi 
au întemeiat satul Bezdead numit astfel şi de către ei înşişi, şi de către cei de la 
care plecaseră, şi de vecinii lor, pentru a-şi aminti şi a li se aminti că nu mai 
au niciun drept la averea moşnenilor din care s-au rupt, noua colectivitate 
luându-şi numele, nu de la vreun conducător, ci de la starea lor fără drept de 
moşi, de moştenire -bez = fără, deadea = moş, moştenire. 

b) La St. Brezeanu, p. 68: „lipsa instituţiei moşilor în Bezdead, ca structuri 
(s.n.) spaţiale şi sociale la începuturile satului, explică toponimul… Bezdead 
adică satul fără instituţie a moşilor, ori comunitatea fără moşi”. (Indică un 
articol al său din 2002!!). 

 

2. Privind hidronimul Bezdedel nu Bizdidel: 
a) În „Vatră şi oameni...” (p. 22-23, – ediția 2001) se detaliază, cu dovezi 

lingvistice, geografice şi istorice pentru ce este corect Bezdedel.  
b) Universitarul doctor, fură fără jenă din explicaţiile noastre, fără a cita 

vreo sursă, copiind formularea strictă care ne aparţine: „...Bezdedel, nu Bizdidel 
cum se scrie şi se pronunţă adesea.” (p. 76) 

 

3. O altă clară compilaţie a lui St. Brezeanu este legenda oiconimului Râmata 
despre care spune că: „are sensul, probabil, de terenul unde erau hrăniţi 
râmătorii, mulţimile de porci ale sătenilor.” (p. 77) E de râs o astfel de 
explicaţie! Adică, tot satul ţinea porcii acolo şi venea să-i hrănească?! 

b) În „Vatră şi oameni...”, p. 144: „satul Râmata este aşezat pe un platou 
mai înalt faţă de vadul Bezdedelului şi însorit aproape toată ziua. Aici 
crescuseră fagi falnici, legând pădurile din Bucegi cu cele seculare de la noi: 
Coclanda, Stârmini, Valea Omului. Jir se găsea din abundenţă şi se găseşte şi 
acum la fel. Mistreţii migrau şi încă mai migrează şi azi din Bucegi în pădurile 
noastre şi invers. Găsesc aici napi, jir, rădăcini, iarbă şi poposeau, în vremuri, 
netulburaţi de cineva râmând lotul ce devenea o râmătură.”  
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4. Plagiatul pe care îl mai semnalăm încalcă orice normă deontologică a 
unui autor. Este vorba de citatul din hrisovul lui Radu-Voievod, emis la 8 
martie, leat 7124 (1616). 

a) St. Brezeanu în cartea sa, p. 39, 40, 41 preia (dar cu omisiuni) termeni 
din monografia noastră pe care nici acum nu o citează. La p. 40 scrie „Domnul 
(care domn?) întăreşte prin act solemn Bezdeadul tuturor moşnenilor satului ca 
să le fie lor satul... tot cu toate hotarele lui să le fie de baştină şi ohabnică.” 
(sic!) 

E un text mutilat, de aceea şi prolix, pe moşneni numindu-i locuitori, or nu 
toţi locuitorii erau moşneni! 

b) În „Vatră şi oameni...” p. 27-28: „Io Radu Voievod, feciorul marelui 
răposatului Mihnii-Voievod, iată am dăruit domniia mea acest […] hrisov al 
domniei mele satului Bezdeadul şi tuturor moşnenilor satului, anume: (se înşiră 
numele lor) cu tot harul şi cu tot venitul din hotar până în hotar […] Drept 
aceia am dat şi domniia satului Bezdeadul şi tuturor moşnenilor satului, ca să 
le fie lor satul ce s-au zis mai sus, cu tot hotarul, moşie de moştenire şi de 
strămoşie ohabnică lor şi feciorilor lor, şi nepoţilor şi strănepoţilor.” 

Porţile Cetăţii se închid cu bucuria că am reuşit a pune sub ochii cititorului 
o vatră, o istorie, un univers de-a lungul a 441 de ani de la documentul ce 
atestă existenţa sa. (2013-1572) 

Cartea este un simbol al dragostei faţă de locurile unde ne-am născut şi 
am trăit, un semn al iubirii părinţilor, familiei şi oamenilor pe care i-am 
cunoscut sau nu. 

Neaflând o carte despre sat, am încercat a o face. Am văzut doar 
manuscrise (pr. Gh. Panaitescu, înv. Gh. N. Ropotan). Dar lucrarea noastră se 
vrea a fi o carte despre oamenii care au fost, sunt şi vor fi bezdedeni. Despre 
preocupările lor, despre evoluţia şi dârzenia lor. 

Omul nu-i un pom. Dar el îşi are rădăcini sufleteşti prin care îşi trage seva 
energiilor, gândurilor, ambiţiilor, simţurilor şi faptelor sale. Seva e dată de 
leagănul copilăriei, de locul de baştină. 

Omul nu-i un pom! Umblă pe potecile patriei şi ale lumii să-şi împlinească 
personalitatea, să-şi afle în muncă împlinirile conforme sufletului şi cugetului său. 

Omul nu-i un pom! Revine la obârşie, dacă nu fizic, întotdeauna spiritual. 
Revine la locurile care l-au dat ţării, neamului, universului. De aceea, în filozofia 
noastră, a românilor, există categoria DORULUI, categorie ce compune fiinţa 
noastră. Dispariţia dorului ar fi o despărţire de Timp, de Viaţă, de noi înşine. 

Dorul e pulsul adânc al trăirii. 
Dorul e tinereţe, muncă, nelinişte. Dorul e amintire, dragoste, durere. 
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Dorul e nevoia de împlinire, chemarea adâncă a materiei, temperatura 
magmei sufletului nostru, impulsul substanţei aprinse a trupului nostru. 

Omul de pe aceste plaiuri ale Bezdeadului are DORUL locurilor natale 
chemându-l, iar el „aude” şi revine a se adăpa la un izvor nesecat şi a se aprinde 
de la focul nestins al sufletului satului, amintindu-şi de versurile lui Blaga: 

Lângă sat iată-mă iarăşi 
Prins cu umbrele tovarăş. 
Regăsindu-mă pe drumul 
Începutului, străbunul. 
Câte-s altfel – omul, leatul! 
Neschimbat e numai satul 
După-atâţi prieri şi toamne 
neschimbat ca Tine, Doamne. 
Aur scutură alunul. 
Fluier zice. Cade fumul. 
Greierii părinţilor 
Mulcom cântă, mulcom mor. 
Cu aroma-i ca veninul 
Aminteşte-mi-se arinul. 
Mult mă mustră frunza-ngustă. 
Vântul lacrima mi-o gustă. 

Cu ultima filă „închidem porţile şi tragem cheile”, cu mângâierea că am 
împlinit un vis al Bezdeadului: acela de a avea o istorie scrisă. 

Avem liniştea că am comunicat despre sat şi că am trimis spre toţi dorul de sat. 
O carte ţie, BEZDEAD! 
O carte vouă, bezdedenilor! 
O carte ţie, cititorule de oriunde! 
 

 
Bezdead, 15 aprilie 2013, 

Victor Davidoiu 
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I. SPAŢIUL 

 
 
Motto: 
„Naţionalismul nu e numai marea iubire pentru morţii şi 

pământul nostru, ci este mai ales setea de eternitate a 
României. Nu iubeşti numai tot ce a fost al strămoşilor tăi şi 
ce este încă al tău, ci vrei ca acest tot să fie în eternitate, să 
rămână peste şi dincolo de istorie. Iţi iubeşti ţara şi neamul 
pentru că ştii că numai aşa vei putea rămâne şi tu, aici, în 
istorie, legat şi păstrat de pământ”. 

(M. Eliade, Profetism românesc) 
 
 
 

1.1. Aşezare geografică. Vecini 
 
 
Pe şoseaua ce duce de la Târgovişte la Sinaia, însoţind râul Ialomiţa numai 

pe partea stângă a apei, la jumătatea distanţei dai de staţiunea Pucioasa. La 
Monumentul Eroilor Primului Război Mondial, aflat în această staţiune într-un 
cochet părculeţ, se face o bifurcaţie: spre stânga, drumul traversează Ialomiţa 
pe partea sa dreaptă şi suie spre Fieni, Pietroşiţa, Moroieni până la Cota 1000 
(Păduchiosu), de unde coboară la Sinaia, iar înainte, calea urcă dealul Muşa, se 
lasă în Diaconeşti-Miculeşti, de unde, numai pe malul drept al pârâului 
Bezdedel, te duce la Bezdead, sat prin care mergi 10 km (12 km dacă ţinem 
seama şi de satul Măgura). Dacă vrei să continui şi să ajungi, din Valea 
Ialomiţei în Valea Prahovei, traversezi acum pârâul Bezdedel în satul Râmata, 
urci dealul abrupt şi în serpentine scurte al Costişeţii, pe un drum nemodernizat, 
bolovănos, pe o lungime de 2400 m, dai de satul Costişata, ajungi la cumpăna 
apelor, de unde cobori în comuna Adunaţi (Ocina) din judeţul Prahova. De aici, 
până la Breaza - Prahova mai ai de mers numai 8 km pe un drum modernizat. 
Ca să vii la Bezdead, o poţi face şi în sens invers, pornind din Breaza. 

Aşadar, între două oraşe aşezate pe două frumoase văi: Valea Ialomiţei şi 
Valea Prahovei, Pucioasa şi Breaza, exact la 15 km distanţă de fiecare dintre 
ele, la o „altitudine între 450-700 m, între 25°30' longitudine estică şi 45°8' 
latitudine nordică, se află BEZDEADUL, „cel mai întins şi mai bogat sat din 
munţii Dâmboviţii”1. 

                                                 
1 Al. Vlahuţă, România pitorească, Editura Tineretului, 1958, p. 81 
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Vecinii săi sunt: la N comuna Moroieni şi satul său Muscel, la N-E comuna 
Adunaţi-Prahova, la E satul Ursei şi comuna Vişineşti, la S-E comuna Vârfuri, 
la S oraşul Pucioasa (Miculeşti-Diaconeşti), la V Fieni, Buciumeni, Valea 
Leurzii, Pietroşiţa. (fig. 1 şi 2). 
 

 
 

Fig. 1 – Amplasarea Bezdeadului 
în judeţul Dâmboviţa 

 
 

Fig. 2 – Bezdead: vecini, cote 

 
Afară de cele două căi de acces în Bezdead, descrise mai sus, una dinspre 

Pucioasa (la S) care este şi cea mai frecventată, fiind în totalitate modernizată, 
iar cealaltă dinspre Breaza, se mai poate ajunge la Bezdead, venind de la 
Moreni prin Văile Lungi, Vârfuri, peste dealul Ulmet, drum asfaltat şi pe un alt 
drum, dar nemodernizat, pornind din şoseaua Pucioasa-Sinaia în dreptul satului 
Dealul-Mare (Ţâţa), peste dealul Buciumeni, măsurând 3 km. 

Iată documentul lui Matei Basarab pentru moşnenii din Bezdead şi 
întinderea moşiei lor stabilind şi hotarele, la data de 9 iunie 1641: 

 „Cu milla lui Dumnezeu, io Matei Basarab, voievod şi domn a toată Ţara 
Românească, dat-am domnia mea această poruncă a domnii mele tuturor 
moşnenilor satului Bezdead din judeţul Dâmboviţa şi cu feciorii lor câţi 
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Dumnezeu îi va da ca să fie lor, satul Bezdead şi cu tot hotarul şi cu tot venitul 
pă semile şi hotarăle cele bătrâne. Însă semnile şi hotarăle satului să se ştie 
anume: din hotarul Şărbăneştilor până în gura Puturosului şi din gura 
Puturosului până în vârful Sultanului şi până în gura Brudului şi până în apa 
Prahoviţii şi pă Prahoviţă în sus în Talea pă plaiul lui Stan până în munte în 
Păragina şi pe marginea munţilor până la Poiana din Margine şi de acolea pă 
plaiul lui Cârlig, la vale până în Ialomicioară şi pă Ialomicioară la Măgura 
Socilor şi până în capu Rusătului din Jos , la Secătura Leuşteanului în Piatra 
Bratei. Şi din Piatra Bratei vârful în jos, până în hotarul Fianilor, pentru că este 
a lor bătrână şi dreaptă moşie şi de moştenire încă du prin zilele altor domni 
bătrâni de demult precum am văzut domnia mea două cărţi ale bătrânului 
Alexandru Vodă şi Mircii voevod, cursul anilor întru o carte văleat 7070 (1562) 
şi altă carte, cursul anilor văleat 7080 (1572), şi de atunci până acum tot au 
ţinut satul Bezdeadul, hotarăle lui pă semnele ce s-au scris mai sus cu bună 
pace. Iar când au fost acum în zilele Domnii mele, iar cinstitul boerul domnii 
mele, jupan Constantin vel postelnic i boerul domnii mele, Dumitraşcu clucer 
Filipescu, ei au scornit pâră pentru ca să ia un codru dă loc din hotarul satului 
Bezdead de la Prahoviţă de la satul Breaza din judeţul Prahovii, însă, din gura 
Brudului până în Talea. Şi au venit înaintea domnii mele la divanul cel mare, de 
s-au pârât pe faţă, cu Văsâiu Murenescul şi cu banul cel Lung, şi cu Pătru 
Diaconu sin Neguţ Vătafu, nepotul popii Dumitru Lungul. Şi aşa pâra aceşti mai 
sus zişi boieri, pentru ca să ţie acel codru dă loc în silă şi fără dreptate, şi nu au 
avut cărţi ca să scoaţă la divan nicidăcum, ci umbla să ia moşia bezdedenilor şi 
să calce hotarul şi sămnile cele bătrâne, făr-de cale şi făr-de nici o treabă. 

Întru aceia, domnia mea însumi, am luat seama şi am judecat după 
dreptate şi după lege dumnezeiască împreună cu toţi cinstiţii boieri domnii 
mele. Şi am citit domnia mea în divan , toate cărţile satului Bezdead , toate 
semnile satului Bezdead, toate semnile satului pe anume şi am adevărat domnia 
mea cu tot divanul domnii mele, cum, că au fost bătrână şi dreaptă moşie a 
bezdedenilor după bătrânile hotară, cum scrie mai sus. 

Iar aceşti mai sus zişi boieri, n-au scos nici o carte la divan. Apoi au rămas 
de lege şi de judecată dinaintea domnii mele din Divan, cum mai multă treabă 
şi amestec şi lucru în hotarul bezdedenilor, să nu aibă nici ei, nici românii lor 
din Breaza, în veci. 

Pentru că aşa am judecat Domnia mea cu tot Divanul domnii mele şi de 
cătră nimini să nu să clătească după porunca domnii mele. 

Iată dar, şi mărturii am pus domnia mea: 
Jupan Vasilie Paiandur vel ban al Craiovii, i jupan Hrizea vel dvornic i 

jupan Gligorie vel logofăt, i jupan Radu vel vistier, i jupan Preda vel spătar, i 
jupan Dragomir vel clucer, i jupan Socol vel stolnic, i jupan Radu, vel comis, i 
jupan Vucina vel paharnic şi ispravnic, vel logofăt. 
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Am scris eu Dumitru logofătu în scaunul cetăţii, în Târgovişte, în luna lui 
iunie 9, în zioa când s-a pus temelia caselor domneşti, sus pă pivniţa domneştii 
curţi, şi de la Adam şi până acum întru această scrisoare, cursul anilor, văleat 
7149 (1641) iunie 9. 

 

Iscălitura gospod                                                   Pecetea gospod 
 
Acest izvod s-a tălmăcit în limba românească întocmai după hrisovul cel 

slovenesc la Şcoala domnească cea slovenească ot Sfântul Gheorghe Vechiu 
din Bucureşti, de mine cel mai jos iscălit. 

Az, Chiriţă dascăl slovenesc, izpisah! 
1818, ghenar 28 
Arhivele Naţionale Române, condica 687 (Bezdead), doc. 4, f. 10-11)” 
Copie Românească 
 
 
În harta ce înfăţişează moşia Bezdeadu, proprietatea d-lui baron Barbu 

Belu, se delimitează astfel întinderea: 
„La N, Moşia Comarnicul-Vânturişu, proprietatea Mănăstirii Dealu, moşia 

Mănăstirii Bucureşti (între aceste hotare sunt cuprinse suprafeţele: Păduchiosu, 
Surlele, Peştera, păşunea Cărpiniş).  

La E Moşia Comarnicul-Vânturişu, delimitat de Plaiul Frasin(Fiasin), 
PlaiulHoţilor până la vârful Gurguiata, de aici spre S, hotar cu Moşia Breaza 
până la Vârful Cârnii, hotare fiind: Plaiul Secături, Plaiul Gorgota, Plaiul 
Căliman, Plaiul Teiului, Vf. Măgura, Vf. Voinii, Plaiul Mantii. (În această parte 
sunt cuprinse suprafeţele Talea, Muscelul, Poiana Drumarin, Valea Gâlma, 
Valea Largă, Plaiul Curu-Pământului, Valea Pietriceaua, Valea Secătura, Talea 
(din nou), Zlacul, Belciuga, Dumbrăiaua, Măgura, Seci, Poiana Boierească, 
Valea Rea, apa subterană Malul Buzii, Coclanda, şi tot Bezdeadul.) 

La S şi SE, de la Vârful Cârnii, trecând prin punctele: Poiana Babii, Râpa 
Roşie, Nucu lui Popa Mathei, Poteca Vârfului, Valea Rea, Cojoia Bella, La 
Comori, Valea Ulmetului, Ulmetul, apa Bezdedel şi o linie puţin spre N, prin 
punctul Vladu, până în râul Ialomiţa. (În acest hotar se află cuprinse: moşia 
Flocoşeştilor, denumită moşia Şerbăneşti-Diaconeşti-Mălureni, la care se 
adaugă: Curmăturile, Poiana-Morarului, Valea Omului, Valea lui Cazan, Valea 
Băsculeştilor, Valea Morii, Brezeanca Valea Pădurii.) 

La V, de la Vladu pe Ialomiţa până la vărsarea Văii Albişorului, de aici 
traversează Ialomiţa prin Podul Clişorului, Plaiul Fiianilor şi direct spre N pe 
Valea Ţâţii până la Vf. Măgura, proprietatea Diamandi şi Moşia Petruşanilor 
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(în descrierea acestui hotar am exclus moşia, Ţâţa-Buciumeni; am respectat 
cursul Ialomiţei, de la Fieni până la Păduchiosu2). 
 

 
 

Fig. 3 – Harta moşiei baron Barbu Bellu  
(scanată de ing. Marian Stăncioiu şi prof. Riana Stăncioiu) 

 
 

1.2. Date geologice 
 
 
Teritoriul comunei Bezdead se individualizează ca o unitate geologică 

distinctă dar şi asemănătoare cu alte teritorii situate în zona Subcarpaţilor. 
Astfel, în „Dicţionarul enciclopedic român” (p. 1675) se precizează că 
„Subcarpaţii Prahovei, cuprinşi între văile Slănicul (Buzăului) şi Dâmboviţa, sunt 

                                                 
2 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, documentul 966 
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caracterizaţi prin cea mai mare altitudine medie şi cea mai adâncă fragmentare 
din Subcarpaţi, prin prezenţa unor muncele alcătuite din fliş, prin prezenţa 
cutelor diapire... şi prin alternarea unor depresiuni sinclinale (Slănic-Bezdead, 
Drajna-Chiojd, Cislău, Mislea-Măgurele, Câmpina)”3 
 

 
 

Fig. 4 – Harta solurilor în depresiunea Bezdead-Fieni 4 
 
Lucrări care au înglobat şi referiri la teritoriul Bezdeadului sunt: N. Popp, 

„Subcarpaţii între Dâmboviţa şi Prahova”, Bucureşti, 1939, V. Tufescu, 
„Subcarpaţii”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1966, Al. Roşu, „Geografia fizică a 
României”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1980. 

Iată o menţiune specială despre Bezdead: „Din punct de vedere geologic, zona 
subcarpatică în care este situat Bezdeadul este caracterizată prin formaţiuni de fliş 
cretacic, în partea de nord. În sinclinalul Bezdead-Buciumeni-Costeşti şi la sud de 
linia Ursei-Berevoieşti, Vulcana de Sus sunt prezente formaţiuni paleogene. 
Formaţiunile miocene sunt reprezentate numai prin gresii, marne cu gipsuri şi con-
glomerate, dar acestea apar numai pe axul sinclinal Bezdead-Costeşti”5). 

Solurile localităţii noastre sunt sărace: 
a. argiloase, conţinând 35-100% argilă, iar restul mâl şi nisip. Sunt greu 

permeabile, reci şi se lucrează anevoie; 
b. aluviale; 

                                                 
3 Dicţionar enciclopedic român, Editura Politică, Bucureşti, 1966, p. 534, şi MDE, ed. 1986, p. 1675 
4 Hartă întocmită de prof. Dan Dumitrescu 
5 D. Buga, I. Zăvoianu, Judeţul Dâmboviţa, Ed. Academiei R. S. R., Bucureşti 1974, p. 19 
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c. nisipoase, în care predomină particulele minerale, silicate (peste 70%); sunt 
soluri mobile şi afânate, uşor permeabile, din care cauză sunt uscate şi sărace; 

d. lutoase; 
e. solurile brun-roşcate de pădure, formate sub vegetaţia pădurii de foioase; 

ele sunt sărace în humus şi slab acidulate; 
f. soluri coluvionale, formate la baza pantelor repezi, ce conţin, de obicei, 

fragmente de rocă nealterată; 
g. sărăturoase, îmbibate cu saramură (Valea Sărată). 
 
Stratele orizontale de fliş, dovedind înclinarea destul de mare a vadului de 

curgere a apelor şi îngustimea văii, sunt numeroase la Bezdead: Valea-Sărată, 
Colţul Morii, Dumbrăiaua, Râpa-Bapciului, Malul de Răsună, Valea Ciorii, 
Valea Omului, Valea Nicului, Gâlma (Măgura) şi, în Costişata: Râpa-Zânii, 
Râpa Costişeţii şi Râpa Şoimului (în Coclanda). 

Aici, la Bezdead, oamenii au depus şi depun permanent eforturi de 
fertilizare a solurilor, iar, dacă nu fac aceste eforturi, aşteaptă roade de la Mama 
Natură sau „ce va da Domnul!” 
 

 
 

Fig.5.a – Malul de Răsună

 
 

Fig.5.b – Râpa de la Valea Omului 
 

 
 

Fig.5.c – Râpa Colţul Morii şi valea Întremaluri

 

 
 

Fig.5.d – Râpa Bapciului 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Davidoiu 
 

 24

 
1.3. Relieful şi apele 

 
 
Spaţiul comunei Bezdead împreună cu satul Măgura este asemenea unei 

copăi, închis pe toate cele patru laturi şi lung, foarte lung. Pe oriunde ai intra în 
Bezdead, trebuie să cobori povârnişurile: şi la cele două capete ale copăii 
(Pucioasa sau Ocina) şi pe părţile laterale (Vârfuri şi Buciumeni). Bezdeadul 
este o cetate înconjurată de Dealurile Subcarpatice, adevărate forturi şi 
contraforturi, cu cote între 688,7 (Vf. Gâlma-Măgura şi Vf. Scobea, spre Ursei), 
800 m (Vf. Seciu), 905,5 (Vf. Runcu), 900-1000 m (dealurile Zlacului), 917,3 
(Vf. Măgurii) şi 1028 m (Vf. Mălău). 
 

 
 

Fig. 6 – Bezdead, curbe de nivel 
 
Versanţii acestor dealuri sunt acoperiţi cu păduri de foioase şi, pe alocuri, 

de conifere plantate de bezdedeni, iar pe pantele mai molcome se întind păşuni, 
fâneţe, livezi de pruni şi meri. Spre pârâul Bezdedel, dealurile se retează uneori 
pe verticală, prin pereţi de râpi drepte, râpi ce-şi arată straturile orizontale de 
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gresie, aşezate teancuri-teancuri, la vedere, într-o splendoare sălbatică; Râpa-Zânii, 
Colţul Morii, Malul de Răsună, Râpa Şoimului (Coclanda). 

G.I. Lahovari, în 1898, în „Marele dicţionar geografic al României”, descrie 
astfel spaţiul nostru: 

„Bezdead este una dintre cele mai mari şi din cele mai frumoase şi mai 
bogate comune rurale din judeţul Dâmboviţa. În marginea comunei, în partea 
de N, este un mal înalt, compus din strate subţiri şi în formă de plăci de ardezie, 
ce seamănă din depărtare cu coardele unui instrument muzical. Acest mal 
minunat, în toate verile este vizitat de persoane ce vin pe la băile Pucioasa. Pe 
lângă drumul cel plin de poziţii încântătoare, vizitatorul admiră, după ce a sosit 
la Bezdead, nu numai mărimea comunei şi frumuseţea ei, dar şi situaţia locului 
pitoresc, care se numeşte Malul-de-Răsună. Locul poartă acest nume, pentru că 
se produce aici un ecou din cele mai puternice şi mai curioase. Acest ecou este 
produs de stratele malului zis Malul-de-Răsună.” 

Pe unde pot, pe strâmta luncă a Bezdedelului, oamenii cultivă legume şi 
porumb. 

Odinioară, pe coline şi în grădinile locuinţelor, se cultiva in şi cânepă. Pe 
vadul Bezdedelului, erau salbe de lacuri în care gospodinele „topeau” inul şi 
cânepa pe care apoi o meliţau, o torceau şi o ţeseau în pânze pentru familie. 
Câtă trudă! Câtă răbdare şi câtă perseverenţă! 

Din aceste dealuri izvorăsc fuioare de apă dulce, rece, cristalină, dar şi de 
apă sărată sau sulfuroasă. Pârâul Bezdedel le colectează pe toate, de pe cele 
trei „feţe” ale „copăii”, pentru a-şi vărsa apoi debitul, variabil de la un anotimp 
la altul, de la ploaie la secetă, în Ialomiţa, în dreptul comunei Brăneşti. 

                                                 
 Notă: Se pronunţă şi se scrie Bezdedel şi nu Bizdidel, cum se află trecut în unele lucrări de 

către ignoranţi. Facem şi aici această precizare şi argumentăm astfel: 
a) îmbogăţirea vocabularului Ib. române se face prin legi închegate într-un sistem de 

nezdruncinat, formându-se cuvinte noi prin sufixe adăugate la un cuvânt de bază: fată-fetiţă, 
băiat-băieţel, bun-bunicel, potecă-potecuţă, plin-plinuţ etc.; 

b) sufixul „-el” formează cuvinte ce denumesc obiecte mai mici, numite sufixe diminutivale: 
scaun-scăunel, mărunt-mărunţel, bătrân-bătrănel...Bezdead-Bezdedel; 

c) nu există alternanţa vocalică „e” cu „i”: Predeal-Predeluş (nu Pridiluş), Tecuci-Tecucel (nu 
Ticucel), zeamă-zemuţă (nu zimuţă), deget-degeţel (nu digiţel), bere-berică (nu birică). 
(Exemplele ar putea continua). Deci, pentru ignoranţi şi răuvoitori, după legile Ib. române se 
scrie şi se pronunţă BEZDEDEL, nu BIZDIDEL. 

d) în „Marele dicţionar geografic al României”, autori: G.I. Lahovari, gen. Gh. Brătianu şi 
folcloristul Gr. Tocilescu, Ed. Socec Bucureşti, 1899, vol. I, pag. 392, se scrie limpede: 
Besdeadul, comună rurală... situată pe valea Besdedelului. Anexăm şi o hartă, prezentând 
plasa Pucioasa în care se citeşte „Bezdedelul” (Fig. 7). 
În această privinţă am făcut o documentaţie pe care am înaintat-o Primăriei Bezdead, 
propunând ca aceasta, în mod oficial, să facă demersurile, pentru ca, în hărţi, pe plăcuţele 
de la poduri, în lucrări ştiinţifice să apară „Bezdedel”, nu „Bizdidel”. Dar din 1998, nu s-a 
întreprins nimic. 
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Fig. 7 – Plasa Pucioasa, 1923 

Te invit, stimate cititor, să urmărim cursul zbuciumat al acestui pârâu. El 
îşi arată undele către lumina zilei prin trei izvoare: Motoful, Zlacul şi Talea. 
Motoful, ce curge din poalele Mălăului, se uneşte cu Zlacul, un alt izvor mai 
mărunţel, dar destul de statornic în debit, ce iese în soare de la odaia lui Gogu 
Rădulea (Cioroba). 

Aceste trei izvoare, acum sub denumirea de Gârla Zlacului, îşi poartă 
undele cristaline printre bolovănişuri până la Lunca Belciugii, unde se uneşte cu 
„Talea”. Din acest loc, ia denumirea de Bezdedel, trece de-a lungul „comunei 
Bezdead, pe lângă comuna Bela, prin cătunul Diaconeşti, pe lângă comuna 
Şerbăneşti-Poduri şi merge de se varsă în partea stângă a Ialomiţei, la cătunul 
Gura-Besdedelul, în apropiere de fabrica de praf de puşcă de la Lăculeţe şi în 
apropiere de comuna Brăneşti.”6 

Bezdedelul are ca afluenţi, pe 
partea dreaptă, vâlcelele: Varniţă, 
Bălăşescu, Muşaţi, Poşchineşti, Valea 
Corbului, Valea Ciorii, Valea Curelii, 
Coporodul cu Valea Neagră şi Valea 
Rogozului, Valea Macului, Valea 
Dedii, Valea lui Coman, Valea 
Leurzii, şi Valea Bârzii, iar pe 
stânga: Dumbrăiaua, Valea Bra-
dului, Seciul, Râmata, Valea Ferigii, 
un izvor puternic, ţâşnind direct din 
mal, numit Şipot, apoi Valea Omului, 
Valea Întremaluri, Valea lui Cazan, 
Valea Sărată, Valea Morii şi Valea 
Plopului. Un izvor foarte puternic este 
la Duceşti. El nu seacă niciodată şi ar 
putea fi folosit. 

Pârâul Bezdedel este de o mare 
repeziciune în timpuri ploioase 
curgând extrem de vijelios, distru-
gător. Aceasta pentru că trecerea de la 
munte la Subcarpaţi se face printr-o 
denivelare abruptă, astfel că bazinul 
hidrografic Bezdedel este puternic fragmentat, pârâul „manifestă o intensă 
acţiune de eroziune şi de transport, completată şi de alunecările de teren, ele 
dând caracteristica reliefului sculptat pe marne şi argile. Este interesant de ştiut 

                                                 
6 G.I. Lahovari şi colab, Marele dicţionar geografic al României, Bucureşti 1898, p. 392 
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că panta pârâului Bezdedel este de 10-20 m la km”7(în unele zone de 1 m la 
10 km). Aşa putem realiza de ce acest pârâu nu iartă ce întâlneşte în cale în 
clipele sale de furie, de ce bezdedenii îl numesc„inginerul”- aliniază cât poate, 
trecând de la un mal la altul, ducând cu el rădăcini, buturugi, copaci întregi 
smulşi, vite, case uneori, rupând şosele... 

Acest pârâu înregistrează o mare valoare a scurgerii de aluviuni în 
suspensie „de la 5 la 25t/ha an, uneori depăşind aceste valori”8. Pe data de 25 
mai 1938, prefectul judeţului Dâmboviţa trimite o adresă Ministerului de 
Interne, informând că „în noaptea precedentă au căzut ploi torenţiale pe Valea 
Ialomiţei şi în văile din munţi, ca urmare, răul Ialomiţa s-a revărsat la 
Moroieni şi Pietroşiţa, a rupt şoseaua, a distrus gospodării, a înecat vite. Nu 
sunt victime omeneşti, dar s-au înfundat podeţe, a rupt conducta de apă pentru 
Târgovişte şi Pucioasa, a distrus transformatorul de energie electrică al 
comunei Moroieni şi al sanatoriului Dobreşti.” În revenirea sa, cu adresa din 
26 mai 1938, dl. prefect specifică: „La Bezdead, locuitorii domiciliaţi pe 
marginea apelor Coporod şi Valea Leurzii au fost distruşi complet, luându-le 
grajdurile şi coteţele, asemenea şi vite, rămânând complect lipsiţi de întregul 
avut. La Măgura, podul în construcţie a fost distrus, apa luând 2 picioare şi 10 
urşi plus lemnele de stejar ce erau depozitate pentru a termina podul. Digul de 
apărare de la capătul de jos a fost trântit. Şoseaua Bezdead-Pucioasa la 
punctul „Mlăceanca” este distrusă, aşa că la Bezdead nu se poate circula”9 

 
 

1.4. Date microclimatice 
 
 
Factorii care determină climatul - variaţiile de temperatură, vânturile şi 

precipitaţiile – sunt condiţionaţi de aşezarea geografică (latitudine şi altitudine) 
şi de configuraţia geografică; această vale (copaie), într-un arc de cerc pe 
direcţia N-E, S-E, favorizează formarea de puternici curenţi de aer, dar şi 
fereşte aşezarea de manifestări ale vânturilor puternice (Crivăţul), vijelii. 

Aşezarea în imediata apropiere a Bucegilor, precum şi propria altitudine 
(de la 450 m la 700 m) determină o perioadă destul de lungă a temperaturilor 
reci. De obicei, la Bezdead sunt cam două anotimpuri de câte şase luni fiecare: 
anotimp cald şi anotimp rece. Anotimpul cald ţine de pe la 1 mai până la 15 
septembrie, cu prelungiri de timp frumos (însoţit cu păduri, îmbrăcate în roşu, 
galben, maro, nebănuit de încântătoare, unice prin proiectarea lor spre albastrul 
înalt al cerului), până prin 20-30 octombrie.  

                                                 
7 Dragoş Buga, I. Zăvoianu, Judeţul Dâmboviţa, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti 1974, p. 19 
8 Idem, p. 19 
9 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, fond prefectură, dos 418/1938, p. 3 
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Fig. 8 – Bezdead, bazinul hidrografic 
 
Te invit, cititorule, de oriunde vei fi, să vii la Bezdead în cele două luni ale 

anului, în mai, să vezi verdele crud şi albul de vată al pomilor, liniştea, 
împăciurea, tărâmul de „gură de rai”, când: 

 
„Pe dealuri clasice se-arată fecioare în cămăşi de in, 
Ce-n mâini cu amforele goale îşi umplu ochii de senin, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Şi-această noapte fericită, la gâtul ei cu flori de astre 
S-a coborât pe flori alb-roze şi pe pădurile albastre,[...] 
A-ntins subţirele-i zăbranic şi peste câmp şi peste văi,[...] 
Şi o cusu cu mii de fluturi şi o brăzdă cu mii de căi;[...] 
în atmosfera străvezie împăciuirea şi-a întins, 
Făcu să sune glas de bucium la focul stânelor aprins, 
Făcu izvorul să-l îngâne, pădurea să se-nveselească.[...] 
Orice durere să-nceteze şi poezia să vorbească [...] 
Simţirea, ca şi bunătatea, deopotrivă pot să piară 
Din inima îmbătrânită, din omul reajuns o fiară, 
Dar dintre flori şi dintre stele nimica nu va fi clintit, 
Veniţi: privighetoarea cântă şi liliacul e-nflorit.”10 

                                                 
10 Al. Macedonski, Opere (II), Poezii, E.P.L., Bucureşti, 1996, p. 57-59 
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Şi să vii în octombrie însorit, să-ţi umpli sufletul de policromia dealurilor 
de aici, de minunăţiile cu care satul este dăruit de Dumnezeu, în acest anotimp: 

 
„Cu galben şi cu roşu îşi coase codrul ia 
Prin foi lumina zboară ca viespi de chihlimbar. 
O ghionoaie toacă într-un agud şi, rar, 
Ca un ecou al toamnei răspunde tocălia...” 11 

 
Revenind din planul frumuseţilor primăverilor şi al toamnelor bezdedene, 

afirmăm că temperatura urcă în verile secetoase până la 36°C, iar în iernile 
geroase, cu sau fără precipitaţii, coboară până la minus 25°C sau chiar peste -30°C. 

Aici, la Bezdead, temperatura medie anuală variază de la N la S, astfel că, dacă 
la Măgura sau/şi în partea de jos a Bezdeadului, până la Valea lui Coman, pomii 
înfloresc pe 25-28 aprilie, în partea de sus acest fenomen are loc cu 7-8 zile mai 
târziu. De asemenea, în satul Costişata, deşi e aşezat la cea mai mare altitudine a 
Bezdeadului, înflorirea pomilor se face tot cu 7-10 zile mai devreme decât jos, în sat. 

Iată temperatura medie, în plaiul Ialomiţa, pe luni, în anii 1861-1864, cât şi 
temperaturile maxime12: 

 
 

Luna 
Temperatura medie Temperaturi maxime 

1861 1862 1863 1864 1861 1862 1863 1864 
Ianuarie -3.4° -1.8° +1.5° -4.5° -10.9° -10.0° -3.2° -12.4° 

Feb. +4.8° +0.9° +8.2° +3.8° X -6.3° X X 
Martie +9.7° +12.1° +9.5° +6.1° X X X X 
Aprilie +11.3° +15.8° +10.8° +9.5° X X X X 

Mai +18.3° +20.8° +16.1° +13.9° X X X X 
Iunie +23.6° +21.2° +17.9° +17.5° +29.3° +27.0° +23.8° +22.1° 
Iulie +23.4° +22.6° +18.5° +17.7° +29.6° +25.7° +22.0° +22° 

August +22.3° +20.1° +17.9° +15.3° X X X X 
Septembrie +15.6° +14.8° +15.3° +10.9° X X X X 
Octombrie +10.2° +9.0° +7.9° +°6.2 X X X X 
Noiembrie +4.0° -1.4° +2.5° +2.5° -5.0° -12.° -3.5° +1.5° 
Decembrie -3.4° -1.9° -2.3° -4.8° -10.0° -10.3° -8.9° -9.9° 

 

                                                 
11 Ion Pilat, Poezii (I) E. P. L., Bucureşti, 1967, p. 106 
12 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Analele statistice şi economice, 1861-1865, p.13 
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Anul cu temperatura medie anuală mai ridicată este anul 1862, iar cel cu 
temperatura medie mai scăzută, anul 1864, când, în iulie, erau +17,7°C, iar 
în decembrie, -4,8°C. Temperatura cea mai înaltă a avut-o luna iulie 1861 - 
cu 29,6°C, iar cea mai scăzută, ianuarie 1861, cu -10,9°C şi noiembrie 1862, 
cu -12,0°C. 

Tot în aceste Anale statistice şi economice, 1861-1864, citim că în anul 
1864, octombrie este foarte capricios. Pe 3-4 octombrie, furtună din N-V, iar 
între 6-12 octombrie, vreme frumoasă, încât în 11-12 octombrie se auzeau 
cântând brotăceii”. La 26 şi 27 octombrie, „furtună mare din N-V, cu viscol. 
La 29 octombrie, asemenea, însă cu ploaie care se schimba la 5 ore dimineaţa 
în zăpadă ce ţinea până la 10 ore la amiază”. Noiembrie, de asemenea, „a 
fostu una din lunile cele mai neplăcute; numai trei zile, adică 24,25, şi 26 au 
fostu faimoase, toate celelalte au fostu noroase, umede, cu ceaţă, cu ploaie şi 
cu zăpadă”13. 

Pe lunile dintr-un an temperatura medie se prezintă astfel între anii 1949-
1994: 

- în cei 45 de ani, lunile iunie-iulie au avut 20,5°C. 
Anul 1994, aceeaşi perioadă, a avut temperatura medie de 27°C. 
- ianuarie are cea mai scăzută temperatură medie: minus 1,5°C în cei 45 de 

ani şi plus 1°C în anul 1994. 
Câteva exemple de temperaturi înregistrate: 
a) - 6 ianuarie 1976:  minus 20°C; 

- 4 martie 1981:  minus 10°C; 
- 15 aprilie 1981:  minus   3°C; 
- 3 mai 1956:  minus   2°C; 
- 2 noiembrie 1981:  minus   3°C 14 
În fig. 9 prezentăm temperatura medie lunară la Bezdead între anii 1949-
1994 (45 de ani) şi anul 1994.  

b) În ziua de 22 iunie 2000, la orele 1700 am măsurat la umbră temperatura, 
găsind 29°C. La soarele ce privea acum dinspre pădurea „Dosul 
Malului”, erau  36°C. 

c) În ziua de 5 iulie 2000, erau la umbră 40°C, iar în ziua de 9 iulie 2000, la 
ora 1600 erau, la umbră, 34. 

Vara anului 2000 a avut cea mai ridicată temperatură din ultimul secol. 
Seceta a compromis recoltele. 

                                                 
13 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Analele statistice şi economice, 1861-1865, p. 145 
14 Dan Dumitrescu, Lucrare pentru gradul I, 1982, p. 43-45 
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Fig. 9 – Temperatura medie lunară, 1949-1994 
(grafic întocmit de prof. Dan Dumitrescu) 

Precipitaţiile sunt variabile la 
Bezdead. Aproape frecvent, în fie-
care an, plouă pe Zlac şi Belciuga, 
dar în sat, nu; plouă în partea de sus 
a satului, până la Coporod, iar în 
jos, nu. Se întâmplă şi fenomenul 
invers. Cade grindină în partea de 
jos (1998), iar în sus, nu. 

Media multianuală (1949-1981) 
a precipitaţiilor este de 864,5 mm. 

Anii cu cele mai multe preci-
pitaţii sunt: 1955 = 1152,9 mm; 
1966=1158,8 mm; 1969 = 1052,8 
mm; 1972 = 1191,3 mm; 1975 = 
1208,7 mm; 1980 = 1044,8 mm. 
Anul cel mai ploios din perioada 
amintită este 1975. Tot din această 
perioadă, anii cu cele mai puţine 
precipitaţii sunt: 1958 cu 641,4 mm 
şi 1965 cu 694,9 mm.15 

În mai şi iunie 2000 au fost 
cele mai scăzute precipitaţii din 
ultimii 54 de ani. În aceste două 
luni nu au căzut decât ploi de o 
oră (în medie) pe 13 iunie şi, ceva mai consistent, în noaptea de 16/17 iunie, 
când şi temperatura a scăzut la 4-5°C. 

Iată în fig. 10 graficul cu media lunară a precipitaţiilor în perioada anilor 
1949-1994. Vom observa că lunile cu cele mai puţine precipitaţii, în cei 45 de 
ani, sunt martie (42 mm), februarie (49 mm) şi octombrie (49 mm), iar lunile cu 
cele mai multe precipitaţii medii sunt: iunie (127 mm), iulie (119 mm) şi mai 
(104 mm). 

Regimul vânturilor este determinat, în această zonă subcarpatică, de 
fragmentarea puternică a reliefului, de orientarea principalelor văi, de configuraţia 
geografică a satului. Direcţia principală a vântului este dinspre nord şi nord-est, cu o 
frecvenţă de 65-70%, direcţie favorizată de valea strâmtă pe care este aşezat 
Bezdeadul şi de apropierea sa de Bucegi. Crivăţul se simte bine iarna, mai ales atunci 
când zăpada se aşterne moale şi moderată, aşteptată cu ardoare de copii, de tineri, de 
oameni ce zic uneori: „Unde sunt zăpezile de altădată?” Dar bate şi dinspre vest cu 
„Sărăcilă”, uscat, lin, mângâind înşelător viaţa plantelor şi animalelor. 

                                                 
15 Dan Dumitrescu, Lucrare pentru gradul I, 1982, p. 48 
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Fig 10 – Precipitaţii medii lunare, 1949-1994 

Oamenii statornici ai satului ştiu precis de unde vine ploaia, ce aduce sau 
ce alungă ploaia. Ploaia vine dinspre nord şi dinspre nord-vest. Uneori vin 
precipitaţii dinspre nord-est. Dar dinspre sud şi sud-est, destul de rar. 

Aşadar, la Bezdead bat vânturile dinspre nord, nord-est, nord-vest şi foarte 
rar dinspre sud. 

 
 

1.5. Flora. Fauna 
 
 
Vegetaţia la Bezdead este dispusă în etaje. Astfel se întâlnesc păşuni la 

altitudinile înalte: Runcu, Măgura, Zlac, Belciuga sau mai puţin înalte: Valea 
Sărată, dublate de păduri de foioase; aici apar, pe toate dealurile, izolat sau în 
pâlcuri, arbori ca: fagul, ulmul, frasinul, arţarul, plopul, carpenul şi stejarul, iar in 
marginea pădurii, în vale, spre apă, apar salcia şi aninul, socul. Subarboretul 
pădurilor bezdedene este alcătuit din alun, corn, sânger, lemn câinesc, păducel. 

Omul a intervenit şi a plantat masiv şi izolat molid, brad şi pin. S-a 
constatat că acestor conifere le 
merge bine, mai ales pinului, 
existând la Bezdead „Grădina” de 
lângă lunca Belciugii (grădină 
cedată comunei Talea după anul 
1989 şi plantaţia din faţa Şcolii 
Nr. 3 Bezdead-Rămata sau cea de 
pe Goran). 

Erau şi mai există şi azi, 
izolat, meri pădureţi, renumiţi prin 
concentraţia mare de vitamina C 
(n-au ştiut cei ce i-au sacrificat 
câtă valoare au distrus) şi cireşi 
sălbatici cu fructe mici şi amare, 
dar cu mare consistenţă nutritivă 
(Valea Corbului, Valea Neagră, 
Valea Rogozului, Belciuga). 

Prin poieni şi luminişuri de 
pădure, prin fâneţele colinare 
întâlnim variate soiuri de ciuperci: 
mitărci, ghebe, pâinişoare, 
zbârciogi, bureţii lăptoşi pe care 
îi folosim cu plăcere în hrana 
noastră. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 33

Fragi, mure, măceşe, cătină sunt culese pentru gospodărie sau pentru export 
în Germania (stat care ştie ce extraordinară valoare, pentru industria 
farmaceutică, o au acestea). 

Ierburile şi florile care împodobesc grădinile, fâneţele, colinele asigură 
calităţi nutritive furajelor pentru vite-şi nectar albinelor, dar şi încântă ochiul 
celui care ştie să privească. Mergeţi în luna iunie sau iulie într-o fâneaţă de la 
noi! Priviţi-o! Veţi percepe toate culorile pe care Dumnezeu le-a dăruit 
oamenilor. Veţi observa un covor pe care nimeni nu-l va putea imita, în formă 
şi policromie: albul şi galbenul de la margarete („mă iubeşte, nu mă iubeşte...”), 
roşul aprins al sângelui voinicului, albastrul senin al cicorii, galbenul lucios al 
untişorului, violetul garofiţelor de câmp, movul dulce al brânduşelor, 
portocaliul deschis al sunătorii, degradeul panseluţelor de câmp... Va putea, 
oare, vreun pictor să prindă această armonie de culori? 
 

 
 

Fig. 11 – Casa de la Bezdead a pictorului 
florilor, Ion Emil Lungeanu 

 
 

Fig. 12 – Flori de I. Em. Lungeanu 
 

 
Dl. Emil Lungeanu, pictor care s-a născut în 1930 şi a decedat în 2007 la 

Bezdead, denumit şi „pictorul florilor”, întrucât universul artei sale este universul 
florilor, şi-a luat multe modele şi armonia de culori din poienile, luncile, dealurile 
şi fâneţele de la Bezdead. Domnia sa are o expoziţie permanentă la viluţa sa din 
Bezdead, expoziţie pe care neapărat va trebui să o vizitaţi. 

Fauna este aceea specifică zonei submontane. Aici au condiţii bune de 
vieţuire: lupul, ursul, porcul mistreţ, vulpea, iepurele, dihorul, jderul, bursucul, 
veveriţa roşie şi veveriţa neagră, cerbul, ţapul şi căprioara. Până în anul 1990, 
zona Belciuga şi Zlacul era edenul acestor animale. Nu de puţine ori au fost 
nopţi când ursul intra în sat şi răpea animalele gospodarilor. Ba, un urs a rănit o 
fetiţă de 7 anişori, a lui Catana Valerică, chiar în sat, în faţa casei lor. 

Acum însă, braconieri de tot neamul, şi din sat, dar şi din localităţile 
vecine, au nimicit căprioarele iepurii, mistreţii etc. Cel mai mult, nu prin 
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împuşcare, ci prin „laţuri”, curse întinse oriunde... Întâlnim, de asemenea, 
şoareci, salamandre, guşteri, năpârci, şopârle, şerpi, arici, broaşte ţestoase. 

Păsări, în toată cuprinderea văzduhului, cântă frumuseţile locului, se 
bucură de spaţiul pe care-l locuiesc: privighetori, rândunele, coţofene, piţigoi, 
cinteze, codobaturi, ciocănitori, mierle, guguştiuci, dar şi bufniţe, lilieci, ulii, 
ciori. Este de remarcat existenţa unor familii de corbi având cuibul în „Malul de 
Răsună” şi în „Râpa Zânii”. Este o faună complexă, destinată în a stabili un 
echilibru ecologic, zona fiind plină de viaţă, de dinamism, de frumos. 

Am amintit mai sus de frumuseţile aşezării Bezdead în anotimpul de 
primăvară, când, oriunde ai privi, te inundă albul în care livezile s-au îmbrăcat 
şi verdele intens, vertical şi în valuri sau toamna, când dealurile îmbracă straie 
ruginii, străfulgerate ici-colo de roşu, de violet, de galben, straie de o paletă 
armonioasă şi încântătoare. Dar şi verile noastre oferă farmec fâneţelor prin 
colorit şi sunet, oferă un cer înalt şi senin, de un albastru odihnitor; însă şi 
iernile bezdedene sunt pline de vraja straiului de alb-strălucitor' când acelaşi 
ocean al pădurilor şi livezilor, colinelor ondulează în juru-ţi, pe când zăpada 
scârţâie ascuţit sub tălpi sau atmosfera de basm a nopţilor senine când bolta 
albastră are agăţate scânteile de argint ale stelelor licărind acolo, în imensitate. 
E acea pace adâncă în care te scufunzi, abandonându-te ţie, simţirii tale; îţi auzi 
gândurile cu reverberaţii în spaţiul rece, de cleştar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 35

 

II. TIMPUL 
 
 
Motto: 
 „Deodată pătrunse până la mine acel fior melodios, al 

cântării de bucium... Nu ştiam dacă vine din timpuri 
trecute ori din întinderile care mă împresurau... Nu 
înţelegeam încă această cântare a lacrimilor şi a durerilor 
trecutului, dar o ascultam înlemnit cum îmi adia prin suflet 
din adânca-i depărtare”. 

(M. Sadoveanu, La noi în Viişoara) 
 
 
 

2.1. Începuturile aşezării oamenilor pe aceste locuri 
 
 
Grea povară îşi asumă acela care îndrăzneşte să caute, scormonind înapoia 

timpului, obârşia unor lucruri, a unor fapte, a unor fenomene. Şi mai grea este 
povara atunci când vrei să călătoreşti în trecutul unor procese sociale 
îndepărtate cu şase sute de ani, mai ales când nu ai la îndemână documente 
scrise sau dovezi arheologice. Ar fi potrivite spusele lui Dumitru Drăghicescu, 
filozof, sociolog: „Pentru a scrie istoria adevărată a noastră, va trebui 
istoricului care va face-o să anticipeze opera biblică a arhanghelului, din ziua 
judecăţii din urmă; va trebui să sune din surle şi trâmbiţe, să adune oasele 
împrăştiate din morminte, să pună os la os şi să învie morţii...şi din mărturiile 
culese să aleagă şi să alcătuiască astfel cartea trecutului nostru”. 

Dintre documentele oficiale identificate de noi în Arhivele Naționale ale 
României privitoare la anul atestării documentare a comunei Bezdead 
prezentăm trei: 

a) Primul act care a și fost luat în considerare drept unicul de primii 
monografi ai satului (pr. Gh. Panaitescu și înv. Gh. Ropotan) este „Condica 
Mănăstirii Vieroși-Argeș” din 22 octombrie 1572 existent la Arhivele 
Naționale în limba chirilică. Acest act grăieşte astfel: 

„...Au venit înaintea domniei mele, io Alexandru-Voievod şi domn a toată 
Ţara Ungrovlahiei, jupan Şerban postelnicul şi cu ştirea şi învăţătura mamei 
sale jupâniţa Anca, băneasa de Cârciani, de au dat satul Bezdeadul dinaintea 
domniei mele de a sa bunăvoie şi a dăruit acest sat sfintei mănăstiri şi 
hramului Vovidenia preasfintei născătoare de Dumnezeu, locaşul numit 
Vieroşu. Şi a dat satul dinaintea domniei mele, ca să-i fie pomană şi aceluia şi 
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părinţilor lui şi fiilor lor. Şi să le fie tuturor de suflet pomenire în veci, să se 
pomenească la sfânta prascomidie.”16 Satul Bezdead a fost dat mănăstirii chiar 
de la începerea construirii lăcaşului, dar numai jumătate de sat cu toţi rumânii 
ei, cealaltă jumătate fiind a moşnenilor. 

Această jumătate de sat şi cu rumânii „au ajutat zidirea mănăstirii Vieroşu 
cu bună pace până în zilele lui Gavriil Vodă, dar s-au sculat de au mers cu 
mare rugăciune la Stoichiţa postelnicul ot Văcăreşti şi la jupâneasa sa Elena şi 
s-au rugat ca să-i slobozească de rumânie de către sfânta mănăstire pre ei şi 
pre moşia lor, să fie judeţi”17. 

Pentru a-şi dobândi fiinţarea, trebuie să fi trecut cel puţin 300-350 de ani, 
gândindu-ne că jumătate din sat era moşnenesc, oameni „judeţi”, cum spun 
cronicile. 

b) Însă, după ample cercetări și corelări ale documentelor existente la 
Arhivele Naționale ale României, respectiv „Hrisovul lui Matei Basarab 
pentru moșnenii din Bezdead din 9 iulie 1641”, publicat în acest volum, în 
întregime, la paginile 18, 19 și 20, afirmăm absolut că e corect să luăm drept 
dată de atestare documentară a Bezdeadului anul 1562, aproximând ziua de 2 
octombrie. 

Savantul, jurnalistul, memorialistul, mintea despicătoare, pătrunzândă în 
afundul istoriei religiilor, Mircea Eliade explică astfel alcătuirea şi 
purgatoriul neamului românesc, a aşezărilor româneşti: „…neamurile 
nomade eurasiatice se îndreptau spre Dacia (în mileniul I î.H.) ca să-şi 
poată face drum mai departe, către Grecia sau Italia. Inutil să reamintim 
toate aceste năvăliri barbare. Destul să spunem că românii s-au alcătuit, ca 
naţiune, în decursul nenumăratelor invazii care au urmat abandonării 
Daciei de către Aurelian şi că s-au constituit ca organizaţii statale 
independente puţin timp după năvălirea tătarilor, la începutul secolului al 
XIII-lea. Culturaliceşte, aceste năvăliri au fost de o cumplită sterilitate. Nici 
dacii, nici daco-romanii, nici românii n-au avut nimic de învăţat de la aceşti 
nomazi răsăriteni. Aceşti barbari răsăriteni… devastau teritoriile, nu le 
cucereau, excepţie făcând slavii”18. 

Cam pe la 1100-1150 plasăm existenţa, deja, a satului Bezdead. Cercetările 
arheologice viitoare, poate, ar putea dovedi afirmaţia. 

Cum explicăm lipsa documentelor pentru vreun alt început al satului 
Bezdead? 

Din cercetarea „Catalogului documentelor Ţării Româneşti” între anii 
1241-1677 şi chiar şi mai aproape, constatăm că toate aceste documente sunt 
                                                 
16 Arhivele Naţionale ale României, Condica Mănăstirii Vieroşu, p. 162-169, cf. George Potra, Tezaurul 

documentar al jud. D-ţa, 1972, pg. 118, pct. 66 
17 Arhivele Naţionale ale României, Condica Mănăstirii Vieroşu, scrisă în chirilică, p. 767 
18 Mircea Eliade, Împotriva deznădejdii, Humanitas, Bucureşti 1992, p. 165 
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emise de domnitori, boieri, egumeni, pentru a întări stăpâniri, hotărnicii, 
vânzări sau cumpărări de moşii, danii către mănăstiri. 

În această situaţie, satele de moşneni, libere de orice clacă, bir, danie, 
supuşenie nu au cum să apară în documentele vremii. Cum satul Bezdead, datorită 
poziţiei geografice, a fost locuit de moşneni din tată-n fiu, fără să se fi închinat 
vreunei mănăstiri până în 1572-1573 şi nici dat vreunui boier, nu avea cum să fie 
pomenit în documente. Este sigur că satul a existat cu mult înainte de 1572. 

c) În fine, un al treilea document care pomenește despre Bezdead este 
„Hrisovul lui Efrim din Bezdead din anul 1530-1531”, prezentat domnitorului 
în 1571 în care se spune că „Efrim din Bezdead avusese ocine în Valea Lungă, 
pe care acum le solicitau moşnenii din Bezdead”19. 

Așadar din cele trei cronici în care este pomenit Bezdeadul se cuvine să-l 
luăm drept cel mai potrivit pe cel mai vechi, adică pe cel din anul 1530, în 2020 
numărăm 490 de ani de atestare documentară. 

Faptele întâmplându-se într-un trecut atât de depărtat, lipsind mărturiile, 
este în firea oamenilor să caute explicaţie, să dea un răspuns, să lămurească 
anumite fenomene sociale şi apelează la legendă. 

Aşa s-a născut şi legenda întemeierii satului Bezdead şi a numelui său, 
pe care o prezentăm, după ce vom face o analogie cu „istoria” oricărui alt sat de 
moşneni. 

Clanurile ocupau locurile de pe firul apelor, între dealuri ascunse, greu 
accesibile pentru cineva din afara colectivităţii. Colectivitatea era condusă de 
sfatul bătrânilor, din care se alegea cel mai înţelept. Aici se hotăra tot ce ţinea 
de viaţa obştii, dar nu cu vâlvă. Sfatul bătrânilor asculta, întreba, cumpănea şi 
hotăra. Totul din acea aşezare omenească era în chibzuinţă sfatului bătrânilor, a 
judelui. Un asemenea moment este înfăţişat de Ioana Postelnicu în romanul 
„Plecarea Vlaşinilor”, roman publicat în 1979 şi premiat de Academia Română. 

Branga, personajul viclean, dorind puterea vădită în statura şi tinereţea sa, 
se prezintă sfatului bătrânilor, cu dorinţa supremă de a fi acceptat şi el în acest 
for, nemulţumit că numai „bătrânii” hotărăsc „treburile” satului. Astfel, el cere 
trufaş judelui să-i dovedească falsul pe care l-a făcut. Nedovedindu-l, se putea 
insinua şi el în sfatul bătrânilor. 

„ - Dovedeşte! a şuierat Branga, privindu-l drept în ochi, cu îndrăzneală, 
cum priveşte omul care n-are nimic pe suflet... 

Judele şi-a mutat privirea de la el. A plecat fruntea în pământ, cugetând...A 
slobozit un oftat adânc...îi era greu să răstoarne copacul acesta împlântat 
înaintea lui. Poftea să-l cioplească din bardă...Să sângereze... dar să nu-l 
omoare. Ca unul care purta răspunderea obştii, (baciul Alexa – n.n.) a forfecat 
în crengile lui mereu aşteptând îndreptare... Ştia că hoţul nedovedit nu-i hoţ. 

                                                 
19 Mihai Oproiu, Dicţionarul istoric al judeţului Dâmboviţa, p. 60 
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Mai ştia că nu se poate acoperi de ruşine mai mare cineva în obşte, decât 
arătându-l hoţ şi mincinos… S-a auzit vorba grea, plină de mânie, ţinută în 
frâu, a lui Alexa: 

- Pentru fapta necinstită, a rostit acesta, sfatul hotărăşte să-ntorci obştii 
oile care au pierit, cincisprezece la număr, şi să mai dai din oile tale şase 
mânzări cu mieii lor, îţi facem mustrare obştească pentru purtarea ta necinstită 
şi te oprim de la slujba sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. De asemenea, 
obştea cere să-i dai ascultare şi să nu baţi gura încolo şi încoace. 

Auzind asemenea vorbe grele, Branga nu şi-a putut stăpâni mugetul. 
Pricepea că nu se putea răzvrăti, că trebuia să dea ascultare, că nu putea ieşi 
din cele ce-i poruncea obştea”20. 

Am prezentat acest episod ce priveşte ţăranii din Transilvania, spre a uşura 
înţelegerea legendei întemeierii satului nostru, Bezdead. 

Prin veacul al XII-lea şi al XIII-lea, tineri grupaţi în jurul unui asemenea 
(posibil „Branga” s-au răzvrătit acolo, prin Proviţa sau Breaza şi au pătruns 
peste culmile cele mai înalte dintre Valea Prahovei şi Valea Ialomiţei, au 
descoperit o luncă îngustă prielnică, străjuită de dealuri râpoase, cu greu de 
trecut din afară, de-a lungul unu pârâu limpede şi iute. Probabil că aceşti tineri, 
în incursiunile vânătoreşti, mai vor fi cunoscut frumuseţea şi sălbăticia naturii 
de aici, cu loc de ţarină, cu luminişuri în pădurile de pe plaiurile ondulate 
abrupt, cu izvoare reci şi, se vor fi gândit pe loc, în momentul extrem, să 
întemeieze aici un sat al lor, liber de sfatul bătrânilor, cu un drum propriu, 
hotărât de ei, „cei fără bătrâni” (bez deadea). Şi-au luat soţiile tinere, iubitele, 
copiii şi s-au aşezat formând satul Bezdead, numit aşa atât de ei, cât şi de cei de 
la care plecaseră şi de vecinii lor. Ei au fost nevoiţi să îndure povara numelui 
„bez-dead” pentru a le aminti că nu mai au nici un drept la avutul obştii din 
care s-au rupt, aşezarea neluând numele vreunui şef, ci al unei colectivităţi 
caracterizate chiar prin acest nume, „fără drept de moşi, de moştenire”. 

Mai există şi o a doua legendă. Că numele „Bezdead” ar veni de la 
„Beizadea” (fiu de domn), fiindcă aici se vor fi ascuns beizadele din Târgovişte, 
în zilele năvălirii otomanilor, pe vremea lui Vlad-Ţepeş. Această legendă nu 
poate fi luată în seamă întrucât termenul „beizadea” a intrat mult mai târziu în 
limba română (sec. al XVIII-lea), or toponimul Bezdead era deja stabil în limbă 
în anul 1531, nemaivorbind de 1572-1573. 

Prima legendă este de crezut, luând în consideraţie că spre partea de nord a 
satului, de unde au venit tinerii întemeietori de aşezare umană, sunt toponime 
de origine slavonă: 

- Ocina, Breaza, Proviţa, Colnic, Comarnic - oronime; 
- Vârful Voinii, Borongoci -oronime; 

                                                 
20 Ioana Postelnicu, Plecarea Vlaşinilor, Ed. 100+1 Gramar, Bucureşti 1998, p. 13, 15 
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- Prahova, Prahoviţa, Dumbrăia, Zlac -hidronime. 
Moşnenii care s-au păstrat peste timpuri în această stare sunt şaptesprezece: 

Marinul, i popa Tatu, Badea Bobicescul i Văsâiu i Cremenescu, Urdorea cu fiu-
său, Oprea i Tatul, i Manea, i Negrea cu fraţii lui, i Ciobanu cu fraţii lui, i 
Crăciun, i Ioan al popii, i Voinea sân Stan Păliciu, i Radu Doiculescu i Oprea al 
lui Mănăilă i Neagul Pigunea...”21 

 

 
2.2. Bezdead – unic toponim între hotarele României 

 
 
Cercetând absolut toate documentele avute la îndemână în arhive, în 

biblioteci, cărţi ale poştei, dicţionare, enciclopedii etc., am constatat că nu mai 
există o altă localitate cu numele de Bezdead; există o mică aşezare în 
Transilvania care se numeşte Bezded despre care vom vorbi mai jos. 

Aşa cum am arătat mai înainte, legenda înfiinţării satului explică, de fapt, 
toponimul: Bezdead, sat „fără bătrâni”. Poate fi interpretat ca satul „fără 
moşi” (moşnenii denumindu-se şi „moşi”): moşul Cremenescu, moşul Oprea, 
moşul Voinea; grupul de locuitori s-a rupt şi a renunţat definitiv la avutul 
obştesc, la drepturile ce le reveneau ca fii ai moşilor (moşnenilor), aşadar fără 
moştenire dintr-un moş. 

Că grupul de tineri revoltaţi a venit în acest frumos meleag dinspre partea 
de nord-est: Breaza, Proviţa, ne-o mărturisesc şi creaţiile populare care circulă 
în această zonă în care există aceste nume. Iată un fragment dintr-un asemenea 
cântec popular, cules de dirijorul şi compozitorul Gheorghe C. Ionescu - Casa 
de Cultură Ploieşti, de la învăţătorul Anton Bivolaru din comuna Şotrile jud. 
Prahova, în anul 1960:  

„Neică, foaie verde-a macului, 
Pe plaiul Bezdeadului 
Dete frunza fagului. 
Nu e frunza cum e frunza, 
Şi e frunza-n patru dungi, 
Geme codrul de haiduci, 
La tot fagul câte cinci, 
La tulpină câte trei, 
Că-s tot frăţiori de-ai mei. 
Apoi, foaie verde mărăcine, 
De-ar veni vara ca mâine, 
Să-mi iau cinş’pe din brezeni 

                                                 
21 Academia Română, mss. 4290, p. 57 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Davidoiu 
 

 40

Şi vreo câţiva proviţeni, 
Să mă ţin pe la strămtori, 
Să omor la negustori, 
Să le iau la gălbiori.” 

 
Cântecul dezvăluie legăturile dintre bezdedeni şi vecinii dinspre zona 

Proviţa, Breaza. 
În favoarea originii slavone a denumirii satului vin şi alte cuvinte dăinuind aici 

dintotdeauna care numesc familii, poieni, plaiuri, dealuri etc. Amintim câteva: 
Voinea, Bratu, Dobre, Bocu, Stoian, Breazu; Runcu, Zlac, Stârmini, Goran, 
Dumbrăia (Dumbrăvea, Dumbravă), Valea Rogozului, Belciuga, Colnic ş.a. 

Este un sătuc în judeţul Sălaj, sat aparţinând comunei Gârbou, denumit 
Bezded. Azi e dispărut. Alte sate ale Gârboului se numesc: Călacea, Cernuc, 
Popteleac. Învăţătorul Magdaş Crăciunaş cu care am corespondat şi care a 
răspuns unor întrebări privind toponimul Bezded, crede că numele, în cazul 
localităţii sălăjene, înseamnă „fară bătrâni” (!) sau provine de la Bezdeuf care 
înseamnă „neîmproprietărit”. Dl. Magdaş Crăciunaş mai dă şi alte explicaţii 
interesante pentru ambele denumiri. A existat acolo, în punctul numit Rodini, o 
piatră mare ridicată ca un altar, pe care dacii îşi ardeau jertfele. După anul 1900 
piatra a fost spartă de oamenii din sat pentru a o folosi la construcţii. Satul este 
atestat documentar în anul 1336, fiind aduse şi dovezi arheologice ale unei 
aşezări umane, publicate şi în „Marele Lexicon Revai”. În perioada dominaţiei 
maghiare şi habsburgice, satele comunei Gârbou au trecut de la un stăpân la 
altul, în exclusivitate maghiari, în ultima vreme fiind în posesia baronului 
Teleky, fapt ce a determinat denumirea satului şi prin adăugarea numelui 
baronului: Bezdedteleky. Despre starea socială a ţăranilor din Bezdedul de 
Sălaj, cităm din scrisoarea trimisă nouă de dl. învăţător Magdaş Crăciunaş: 
„...prin anii 1935-1945, din cele 210 case, erau acoperite cu ţiglă numai 5. 
Celelalte erau semibordeie construite din lemn şi pământ şi acoperite cu paie, 
având ferestre foarte mici. Înăuntrul caselor predomina „mobilă” primitivă, 
rezumată la pat, masă şi ladă. Oamenii erau foarte săraci”.22 

Este normal să inserăm aici şi faptul că la Bezded de Sălaj s-a născut 
Alexandru Papiu-Ilarian, om politic, jurist, istoric român, profesor universitar la 
Iaşi, academician, care s-a consacrat, în mod deosebit, istoriei românilor din 
Transilvania. Azi, pe harta României, Bezded nu mai există.  

În orice caz, istoria numelui Bezdead, ca şi istoria aşezării şi a oamenilor 
săi mai aşteaptă încă dezlegarea altor taine. 

 
 

                                                 
22 scrisoare aflată în biblioteca autorului 
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2.3. Bezdeadul, sat de moşneni dar și de rumâni 

 
 
Căzând jumătate din Bezdead în rumânia faţă de mănăstirea Vieroşu, în 

anul 1572, prin hrisovul datat 22 octombrie 1572 (în altă parte a cronicii, 21 
august 1573), când jumătate din sat este dăruit acestui sfânt locaş, aflăm şi 
primul document oficial care vorbeşte de Bezdead. 

De acum încolo, urmează o perioadă de adevărat zbucium, de alergătură, de 
mari eforturi pentru bezdedenii căzuţi în supuşenie. 

Astfel, prima mare victorie este obţinerea eliberării cu condiţia de a da 
mănăstirii Vieroşu un alt sat în schimb. Bezdedenii cumpără satul „Ştiubeele”23 
prin aprobarea lui Stoichiţă postelnicul, „pentru a fi iar pomană lui Şerban 
postelnicul şi mamei sale Anca”24. 

Satul devine astfel liber, dar Leca Spătarul, prin mari viclenii, acaparează 
moşia şi o supune cu mari dajdii, clacă severă, cu o sadică lăcomie, până în 
momentul în care Radu Mihnea-Voievod acceptă ca bezdedenii să-şi 
răscumpere libertatea, plătind 100 000 de aspri25. Redăm un fragment din 
hrisovul dat de „Io, Radu-Voievod, feciorul marelui răposatului Mihnii-
Voievod”, la data de 8 martie, leat 7124 (1616): 

„Iată a dăruit domniia mea acest întru tot cinstit şi de bun chip şi pre 
cinstit, care iaste peste toate darurile de acum mai cinstit, acest hrisov al 
domniei mele satului Bezdeadul şi tuturor moşnenilor satului, anume: Marinul i 
popa Tatul, i Badea Bobescul, i Văsâiu, i Cremenescul, i Urdorea cu fiu-său, 
Oprea i Tatul, i Manea, i Negrea cu fraţii lui i feciorii lui […] cu tot harul şi cu 
tot venitul, din hotar până în hotar; şi hotarele satului să să ştie: pă unde au 
fost hotărăle cele bătrâne şi semne mai dinainte vreme… Iar întru aceia, 
domnia mea m-am milostivit de am slobozit acel sat ce s-a zis mai sus, de s-au 
răscumpărat ei de cătră domnia mea 100 de mie de aspri, ca să fie iarăşi 
oameni slobozi, cu moşiile lor, precum au fost şi mai înainte vreme... 

Drept aceia am dat şi domniia mea satului Bezdeadul şi tuturor moşnenilor 
satului, ca să le fie lor satul ce s-au zis mai sus, cu tot hotarul, moşie de moştenire 
şi de strămoşie şi ohabnică lor şi feciorilor lor, şi nepoţilor şi strănepoţilor”.26 

Matei Basarab întăreşte în 1641 proprietatea moşnenilor (p. 18-19). 
Dar necazurile vor continua, pentru că în 7150 (1642) noul egumen al 

Mănăstirii Vieroşu, Nifon, se plânge la domnie de depărtarea satului Ştiubeiele, 

                                                 
23 Arhivele Naţionale Române, Condica Mănăstirii Vieroşu, mss., p.803 
24 Ibidem, p. 767 
25 aspru = monedă de argint. Mircea cel Bătrân plătea Turciei în 1383, 3000 de aspri. 
26 Arhivele Naţionale Române, Condica Mitropoliei T.R. n. 127 (cf. G. Potra - Tezaurul documentar al 

judeţului Dâmboviţa, 1872, p. 140, 183) 
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schimbat cu Bezdeadul, că nu au folosit mai nimica, Bezdeadul fiind un sat mai 
bogat şi cu rumâni harnici şi că schimbul s-a făcut fără voia egumenului şi a 
călugărilor. Vodă şi divanul au judecat şi iar au dat jumătate din Bezdead 
Mănăstirii Vieroşu. În această situaţie, Matei Voievod întăreşte la 23 iulie 1642, 
„lui Socol clucer şi lui Constantin mare postelnic satul Ştiubeiele, de la Blatnkă, 
judeţul Mehedinţi, cu rumânii, pe hotarele bătrâne”27. Şi mai departe se 
precizează că satul Bezdeadul, „fost de rumâni al mănăstirii Vieroşu s-a ridicat 
într-o vreme când mănăstirea n-avea nastavnic destoinic şi, unindu-se cu un 
egumen, Sofronie, cu înşelăciune şi viclenie s-a făcut liber şi a cumpărat satul 
Ştiubeiele cu 500 de galbeni gata28, dându-l mănăstirii să-i fie rumâni în locul 
lor”. Înaintea domnului, Socol şi Constantin înapoiază cei 500 de galbeni, rămânând 
ca Ştiubeiele să le fie lor rumâni, „iar Bezdeadul să revină la mănăstire”29. 

Atâta încâlceală de evenimente! Vă rugăm, transpuneţi-vă în starea acelor 
oameni care doreau libertate în acest plai mioritic şi care, probabil, şi-au lăsat 
casă, femeie, copil în neîndestulare ca să obţină prin bani libertatea 
colectivităţii, având un real îndemn din partea celeilalte jumătăţi bezdedene, 
care era de moşneni! 

Dar nu s-au lăsat bezdedenii! Au căutat şi au găsit alte căi! 
Am descoperit în manuscrisul „Condicii Mănăstirii Vieroşu” consemnarea 

următoare: „Stroe vel logofăt au luat jumătate de sat dăn Bezdead… şi 
întâmplându-se că fiul logofătului Stroe a căzut pradă grea şi năpastie mare 
care au venit da la răposatul Matei-Vodă pentru o pâră ce l-au fost pârât 
Ghinea care au fost vistier la răposatul Matei-Vodă, deci el au vândut şi au 
cumpărat multe sate şi moşii şi au dat tot ce au avut şi s-au îndatorat pe unde 
au putut de şi-au plătit capu' dintr-acea nevoie mare”. (p. 427) 

Se spune apoi că Nifon, egumenul Mănăstirii Vieroşu şi cu alţi călugări s-au 
învoit cu Stroe vel logofăt de el au dat două jumătăţi de sate din judeţul Muscel 
şi au luat în schimb jumătate din satul Bezdead. După ce a rămas acea jumătate 
de sat din Bezdead pe seama lui Stroe vel logofăt, iar dumnealui fiind într-acea 
nevoie mare „le-au dat voe să se răscumpere. Deci ei au făcut cum au putut şi 
au dat taleri 3000 în mâna dumnealui Stroe vel logofăt de s-au răscumpărat de 
rumânie şi au rămas să fie bezdedenii nişte oameni judeţi şi slobozi precum s-au 
răscumpărat”, iar în locul lor să fie „acei oameni din Brătieni şi Năpânteni din 
judeţul Muscel”. (p. 428) 

Nemaipomenit ce au putut să îndure înaintaşii noştri bezdedeni! La 1635 
noiembrie 3, „Matei-Voievod întăreşte sătenilor din Bezdead, anume: 
Diiculeştii, Păliceştii, Cremeneştii, Buciumenii, moştenirile lor din Bezdead cu 

                                                 
27 Condica Mănăstirii Vieroşu, mss., p. 767 
28 galbeni = monedă de aur (austriacă, turcească, ungurească) 
29 Condica Mănăstirii Vieroşu, mss., p. 803 
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hotare: hotarul Hiianilor, apa Prahoviţei, în sus până în munte, în jos până în 
Gura-Puturosului, şi să fie în pace de rumânie dinspre Mihai-paharnic, fiul lui 
Toma-comisul, nepot lui Leca-spătar şi dinspre tot neamul lui Leca-spătar şi al 
jupânesei sale Grăjdana. Aceşti oameni au fost cumpăraţi de Leca-spătar şi în 
cea dintâi domnie a lui Radu-Voievod au căzut rumâni pe seamă domnească, 
dar s-au răscumpărat de la domn cu 500 ughi-aspri gata. Apoi s-au 
răscumpărat din nou de rumânie, de la Alexandru Iliaş-Voievod cu 120 de ughi 
şi în zilele lui Alexandru-Voievod, fiul lui Radu-Voievod, ei s-au răscumpărat 
de rumânie dinspre Grăjdana, cu 700 ughi, pentru că au fost împresuraţi de 
Leca-spătar, iar cu banii luaţi aceasta a plătit datoriile bărbatului ei… Mihaiu-
paharnic, zicând că Grăjdana nu avea drept să răscumpere aceşti oameni, s-a 
pârât cu sătenii în divanul cel mare şi, judecându-i Matei-Basarab Voievod, a 
adeverit că aceşti oameni s-au răscumpărat în mai multe rânduri, Mihaiu-
paharnic rămânând de lege şi de judecată”. Încâlcită şi dramatică treabă! Dar 
Bezdeadul a rămas sat de moşneni dârzi şi demni. 

Acum, în luna aprilie a anului 2013, ce mai ştim despre moşnenii din Bezdead?  
 

1) Moşnenii din Bezdead, cu proprietăţi în devălmăşie, făceau parte, în 1946, 
din „obştea Opreşti-Stăteşti” din Talea, judeţul Prahova. Această obşte cuprindea: 
288 moşneni din Talea, 27 din Bezdead, 15 din Şerbăneşti, 12 din Pucioasa, 12 
din satul Muscel-Moroieni, iar până la numărul de 409 moşneni total, mai erau 
din: Băicoiu, Zărăfoaia, Ploieşti, Valea Leurzii, la care se adaugă 5 mari moşieri: 
moştenitori C.N. Vasiliu-Bolnavu, succesorii lui Gh.Gr. Cantacuzino, succesorii 
prinţului Valentin Bibescu, C.B. Brâncoveanu şi N. Em Creţulescu.  

 

Iată lista celor 27 de moşneni din Bezdead:  
Nicolae Niţoiu 
Alex. Tănăsescu, învăţător 
Victor Ghiculescu, învăţător 
Pr. Iacob Popescu 
Pr. Gh. Popescu, 
      devenit Panaitescu 
Gh. Teodorescu 
C-tin Beleiu 
Grigore Beleiu 

Ion I. Davidoiu 
Ion Niţescu 
Toma M. Ghiţă 
Marin Mortoiu 
Gheorghe Bănescu 
C-tin Gh. Beleiu 
Gh. Gh. Beleiu 
Gheorghe Niţoiu 
Ion Bănulescu 

Iacob Ropotan 
Arsene Furcoiu 
Ion A. Ropotan 
Ion Purcărea 
Gh. Bobescu 
Ion Bobescu 
Mircea Rădulescu 
Toma Gagiu 
Gh. Chiţă 
Gh. Sorescu 

Moştenitorii acestora care au întocmit dosare cu acte doveditoare a 
drepturilor, în anul 2004, sunt în număr de 37. 

 

2) Pricina pentru restituirea bunului devălmaş al obştii numite mai sus, se 
dispută la Judecătoria Rurală de Pace – Breaza, Prahova, prin dos. 812/1946, ca 
urmare a cererii de sesizare nr. 5319 din 1946 care spunea: „stabilirea 
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drepturilor de proprietate asupra pădurilor stăpânite în codevălmăşie şi 
anume: Bezdeadul, Muscelul, Posada, Păduchiosul, Moroienii, Pietroşiţa, 
Buciumeni, Valea Leutzii, Ocina, Breaza etc.” conform hrisovului „de la Radu 
Mihnea Voievod, leat 7130 (1622), februarie 13” (citat din Decizia Silvică a 
Judecătoriei Breaza, nr. 2/1946) 

 

3) „Bunul de împărţit este de circa 150.000 de hectare. Se cere scoaterea 
de la împărţeală a 100.000 de hectare, ce reprezintă siliştea satelor” afirmă 
deciziune silvică din 1946. Însă cei care au fost părtași în procesul de judecată 
din Ploiești și Sinaia, între anii 2005-2012, sunt în număr de 40. 

 
Ce a urmat? 
1) În anul 2005, obştea se reconstituie sub denumirea „Asociaţia Obştei 

Moşnenilor Opreşti-Stăteşti” cu sediul în Talea, delegaţii din toate comunele 
alegând un consiliu de conducere, sub preşedinţia d-lui ing. Viorel Georgescu din 
Talea. Această conducere declanşează, tot în 2005, proces de restituire a 
drepturilor moşnenilor la Judecătoria Sinaia, Tribunalul Ploieşti, care în martie 
2012 hotărăşte definitiv şi irevocabil că moşnenii nu mai au niciun drept asupra 
pământurilor. Această hotărâre a Tribunalului Ploieşti este ulterioară hotărârii 
Comisiei de Retrocedări a judeţului Prahova, în baza „Legii Lupu” care dă în 
stăpânire prinţilor şi moşierilor numiţi mai sus aproximativ 25.000 de hectare, iar 
ţăranii, deşi stăpânesc actul domnitorului Radu Mihnea Voievod din 1622, asupra 
acestor terenuri, tot în nedreptate sunt. 

2) După respingerea cererii de reîmproprietărire de către Tribunalul 
Ploieşti, conducerea obştei deschide proces la CEDO. În decembrie 2012, 
CEDO respinge revendicarea, motivând că Guvernul Boc oprise acest drept 
printr-o Ordonanţă de Urgenţă. Va mai urma ceva? Nu ştim! 

 
 

2.4. Documente privind moşia Bezdead, sate vecine,  
vânzări, cumpărări, danii de pomenire, pricini 

 
 
- 1655, nov., 9, Şerbăneşti. Cristea Puricel dăruieşte popei Radu două 

locuri pe apa Bezdeadului pentru pomenire. (Documentele Ţărilor Româneşti, 
mss. 127, p. 225 şi p. 134); 

- 1669,oct., 28, scris la Viforâta. Neacşu al lui Stan din Bezdead vinde lui 
Ion de la Viforâta o vie. (Documentele Ţărilor Române, mss. 134, p. 570); 

- 1671, martie, 3, scris la Ţâţa. Soare şi Toma, feciorii lui Pantazi din Ţâţa 
vând Anei preoteasa a popii Stanciului partea lor de moşie, în hotarul 
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Bezdeadului, cu 14 ughi, fără aldămaş. (G. Potra, Tezaurul documentar al 
judeţului Dâmboviţa, p. 325); 

- la 1704, iulie, 11, din ordinul lui Constantin Brâncoveanul, 12 boieri 
hotarnici aleg din muntele Păduchiosu partea ce se cuvine Mănăstirii Dealu, 
precum şi acea a popii Constantin şi a nepoţilor lui. Din acest act aflăm că 
moşia mănăstirii era vecină cu moşia Bezdeadu care se întindea „până la 
izvorul Cărpiniş şi până sus în munţi, în vârful Păduchiosu”. 

Pentru noi este important acest act şi prin faptul că el a fost scris de popa 
Lupu din Bezdead, având „ca zisă şi pe dumnealui Stan Şărănga ot Bezdead”30; 

- la 1747, decembrie, 8, se dă carte de judecată hotărâtă de Gheorghe 
Canelos, fost mare sluger, în pricina dintre Radu Fluieraşu din Bezdead, 
Dâmboviţa şi Ştefan călugărul31 Bragheş, nepotul lui Marco şi vărul acestuia, 
Banu diaconul pentru un vad de moară pe apa Ialomiţei la Mlaci, cumpărat de 
moşii lor în zilele lui Ştefan (Cantacuzino)32 

- la 1797, octombrie, 16 (Bucureşti), Alexandru Ioan Ipsilant-voievod 
porunceşte ispravnicilor judeţului Dâmboviţa să cerceteze pricina lui Zamfir 
breslaşul care se trage din neamul Şărăngeştilor, judeţul Saac33 ce au cu 
moşnenii Nebleşti şi Nenciuleşti, pentru nişte părţi de moşie din Bezdead, 
judeţul Dâmboviţa. Iată plângerea: 

 
 
Prea Înălţate Doamne, 

 

Jăluiesc mării tale pentru un Ilie Neprea, i Ilie verii şi popa Ignatie, ce le zic 
moşnenii Nebleşti, cum şi pentru un Banu i Radu, ce le zic moşnenii Nenceştii, 
carii toţi aceştia să află şăzători la satul Bezdeadul, din judeţul Dâmboviţa, ca 
mai întâi cu moşnenii Nebleşti având moşii şi neamul părinţilor miei părţi dă 
moşie cu semne arătătoare d-a valma cu dânşii, au stăpânit până la o vreme. Iar 
după vremi, prefăcându-se atât oamenii, cât şi din împerecherea vremilor, s-au 
dăpărtat unii dă către alţii la locuri de mai înlesnirea hrănii şi le-au rămas 
moşiiapărăsită. Arzându-le şi casile, li s-au răpus şi scrisorile. 

Iar după cătăva vreme, părinţii miei s-au sculat şi au mers ca să-şi caute 
pământul strămoşesc şi l-au găsit împresurat dă numiţii Nebleştii, cum şi dă 
moşnenii Nenciuleşti. Şi din cu câte din scrisori le-au apucat atunci războiu 
focului au luat puţină moşioară care nu le-au plăcut lor, iar Nenciuleştii n-au 
dat nimică. 

                                                 
30 G. Potra, Tezaurul arhivistic dâmboviţean, Bucureşti, 1993, doc. 129 
31 Catalogul documentelor Ţărilor Române, vol. IV, Bucureşti 1981, doc. 609 
32 Tezaurul arhivistic dâmboviţean, Bucureşti, 1993, doc. 129 
33 saac  = numele unui judeţ, azi cuprins în judeţele Prahova şi Buzău (Lazăr Şăineanu)  
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Acum, fiindcă am găsit eu zapise la rudele noastre, prin care arată semne 
curate anume, atât la numiţii Năbleşti, cât şi Nenciuleşti, şi afară dintr-acestea, am 
găsit şi alt zapis, chear a Nebleştilor, care îl dă la neamul mieu şi vinde şi alt hotar 
dă moşie ei tot la noi, care moşie ce să arată în anumite zapise şi cum zic, nicicum 
nu o stăpânesc eu, ca o rudă ce mă trag din neamul lor, ci tot numiţii părătii.. 

Mă rog cu lacrămi, mării tale, ca să mi să facă luminată poruncă la 
dumnealor boierii ispravnici ca, după zapisele ce le-am găsit şi după mărturisaniia 
creştinilor care mi-au arătat moşiia cea împresurată a neamului mieu şi prin carte 
dă blestem să mi-o facă teslim (n.a.: să mi-o înapoieze), a nu rămânea isterisit 
(n.a.: înstrăinat) dăcăminul mieu, după cum şi alţii ca mine îşi dobândesc 
dreptatea lor când şi pravilele mă ajută. Şi va fi şi mării tale nesăvărşătă 
pomenire. 

 

Robul mării tale, 
Zamfir brăslaş, ce mă trag din neamul  

Şărăngeştilor din judeţul Saac. 
 

Rezoluţia Domnitorului: 
 
Alexandru Ioan Ipsilant voievod i gospodar, 
Dumneavoastră ispravnicilor, împreună cu judecătoru, înfăţişând pe toate 

părţile să cercetaţi pricina prin judecată atât înaintea dumneavoastră, cât şi la 
faţa locului cu boiernaşi orânduiţi dă va fi trebuinţă. Şi asupra dreptăţii 
urmând, să hotărâţi în scris şi să îndreptaţi. 

La care cercetare, fiind trebuinţă şi dă blestem, veţi urma a face 
cercetarea şi prin carte dă blestem, după care, când vreo parte nu să vor 
odihni, de acolo, să-i sorociţi la divan domnii mele. “ 

1797, octombrie, 16, vel logofăt biv vel sătrar34. 
 
Am reprodus în întregime acest document pentru deosebita expresivitate a 

limbii române la acea dată, pentru forţa ei de comunicare, dar şi de persuasiune. 
 
 

2.5. Bezdeadul între anii 1800-1900 
 
 
Treptat-treptat, pământurile moşnenilor din Bezdead trec în stăpânirea 

boierilor şi a negustorilor. Oricât s-au luptat ei pentru a-şi menţine drepturile 
asupra moşiei (una dintre cele mai întinse moşii din judeţul Dâmboviţa) nu au 

                                                 
34 G. Potra, Tezaurul documentar al judeţului Dâmboviţa, 1972, p. 917. 
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reuşit să oprească tăvălugul vremurilor, al mersului istoriei, rostogolirea 
orânduirilor sociale. 

Primul care se infiltrează în acapararea moşiilor de la moşnenii bezdedeni, 
la începutul sec. al XIX-lea, este boierul Nicola Diamandi Saigiu, stăpân al 
moşiei Breaza ce se învecina pe latura ei de sud-vest cu Bezdeadul. Prin 
viclenie şi promisiuni ce nu vor fi niciodată îndeplinite, convinge membrii 
obştei să-i dăruiască „un codru de pământ care este sterp şi necăutat” situat 
înspre Puturosu şi Măgura, pământ ce era stăpânit în devălmăşie de moşnenii 
gospodăriţi în Bezdead, Puturosu şi Măgura. Tot prin înşelăciuni îşi mai adaugă 
şase moşii ale lui Matei Dolete, moştenitor al popii Tatului, „Gropile din 
Măgura”, muntele Valea Largă, o funie în Valea Sărată, o livadă de fân în 
Săţuri (despre aceasta bezdedenii, acuzându-l de fals pe Diamandi Saigiu, spun 
că nu-l cunosc nici pe cel de la care a cumpărat, Stan Călugăru, şi nici livada nu 
ştiu unde este). În acest fel el urmărea să aibă drepturi de moşnean în Bezdead, 
ca oricare moş bezdedean de origine şi, mai ales, să se folosească de dreptul de 
vecin al unei moşii, vecinul având întâietate în a cumpăra şi chiar a ataca actul 
făcut altuia. (Acest drept se numea „protimis”, azi e numit „preemţiune” şi se 
aplică la înstrăinarea unor loturi). 

Al doilea insinuant în lumea satului moşnenesc, Bezdead, apoi chiar 
acaparator al pământurilor noastre este Ştefan Belu. El profită, mai întâi, de 
multele pricini ivite între moşnenii bezdedeni şi D. Saigiu, deoarece acesta îi 
înşelase şi începe să cumpere chiar moşiile pe care Saigiu le primise de la 
Bezdead. Şt. Belu, fire ascunsă, urmărea să devină şi el vecin cu moşiile obştii 
Bezdead şi să se folosească de dreptul de preemţiune. El se preface a-i ajuta pe 
bezdedeni în jăluirea la stăpânire, pentru a-i atrage de partea sa, bieţii oameni 
nebănuind măcar ce le va oferi acest boier hapsân şi avar. 

În acelaşi timp, alţi boieri mărunţi şi negustori străini de sat reuşesc să 
cumpere locuri răzleţe în cuprinsul satului (un Panait polcovnicul, nişte 
negustori câmpineni). 

Familia Belu avea diplomaţia grecului şi avea şi putere politică. Aşa ei au 
ademenit pe bezdedeni să le vândă pământurile pentru ca ei să rămână sub 
oblăduirea puterii lor politice. 

La început, Ştefan Belu cumpără pământuri de la bezdedeni prin intermediul 
vechililor lui, pământuri pe care apoi şi le trecea pe numele său (1816). Curând, 
datorită stării din ce în ce mai precare a sătenilor, familia Belu acaparează în 
întregime moşia Bezdead (vezi harta fig. 3 şi hotarele pe care le avea această 
moşie). Criza economică de la începutul veacului al XIX-lea, birurile de tot 
felul, abuzurile în adunarea tuturor impunerilor, susţinerea trupelor din 
Războiul Ruso-Turc (1806-1812) au fost îndeplinite pe spinarea ţăranilor, 
ducându-i la o mare sărăcie (în timpul acestui război am suportat o 
administraţie militară rusă), anii de secetă, „ciuma lui Caragea”, destulele 
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cheltuieli cu procesele pentru unele pământuri au dus în final ca familia Belu să 
fie stăpâna Bezdeadului. La toate motivele expuse mai sus, se adaugă şi 
personalitatea puternică a lui Ştefan Belu. El îi îmbrobodise pe bezdedeni cu fel 
de fel de promisiuni, în special că îi va proteja oricând. 

În lucrarea lui, Ştefan Belu, grec sadea, greci despre care Vergiliu spunea: „mă 
tem de greci, chiar când fac daruri” - „Timeo Danaos et dona ferentes”35s-a folosit 
de înclinaţia sa spre fals, cât şi de toţi aceia ce-i erau sub ascultare: boiernaşi, 
dregători de judeţ sau plai, slujitori de tot felul şi, uneori, oameni din sânul obştei, 
dedaţi la trai bun, fără muncă, trădători mereu gata să treacă la uneltiri, zavistie. 
Belu îi înstrăina pe ţărani de „căminurile strămoşeşti” prin meşteşugirea a fel de fel 
de viclenii, luând de la unii cu „numire de cumpărătoare”, de la alţii cu „numire 
de schimb” sau cu „numire de daruri” neadevărate şi, când nu mai avea alte 
mijloace, cu „punerea la popreală”, închizându-i şi înfometându-i pe ţărani. 

Starea de nelinişte a bezdedenilor în faţa acestui val distrugător numit Belu îl 
determină pe Iancu Văcărescu, poet recunoscut („Primăvara amorului”), 
traducător al unor piese de teatru precum: Britanicus, Regulus, Ceasul de seară, 
susţinător fervent al teatrului de la „Cişmeaua Roşie”, să ia apărarea moşnenilor 
bezdedeni faţă de silniciile la care erau supuşi aceştia de către grecul Belu. Iancu 
Văcărescu ajunsese ispravnic al judeţului Dâmboviţa şi, citind plângerile 
bezdedenilor, le ia atât de aprig apărarea, încât determină pe domnitorul Şuţu - 
fapt unic în analele vremii - să deplaseze la Bezdead o comisie de cercetare, 
având în frunte pe însuşi mitropolitul ţării ca, sub prestare de jurământ în faţa 
bisericii, să se ia noi declaraţii36. Cu abilitatea sa de grec, Belu reuşeşte, prin 
amânări, să rămână stăpânul pământurilor. De altfel, pentru atitudinea lui fermă 
în apărarea moşnenilor bezdedeni, Iancu Văcărescu este scos din slujbă în 1817. 

Despre cât efort au depus moşnenii din Bezdead pentru a-şi apăra 
proprietatea, ne vorbeşte şi Iordache Golescu în piesa de teatru „Comedia ce să 
numeşte Barbul Văcărescu, vânzătorul ţării”, tipărită de N. Bănescu la Vălenii de 
Munte, în anul 1910. Piesa prezintă chiar ţăranii din Bezdead care, în vremea lui 
Caragea, datorită maşinaţiunilor lui Belu, şi-au pierdut pământurile, devenind 
clăcaşii acestuia. Autorul arată cum la vestea că a fost numit domn Grigore 
Ghica, sătenii din Bezdead, care se judecaseră la Divan şi pe vremea lui Caragea 
şi a lui Şuţu, se veseleau „nădăjduind că vor scăpa de chinuri şi de necazuri şi de 
caznele ce pătimeau înainte de la domnii greci”. Bucuria a fost de scurtă durată, 
pentru că noul domn pune mari dări, la sfaturile primite de la Barbul Văcărescul 
şi Ştefan Belu. „Titlul neobişnuit - Barbul Văcărescul, vânzătorul ţării - dezvăluie 
caracterul ei militant, de pamflet dramatic. Piesa este interesantă prin participarea 

                                                 
35 Vergiliu, Eneida, II, p. 49 
36 Elena Grigoriu, Zorii teatrului cult în Ţările Române, Bucureşti, Ed. Albatros, 1983 
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activă a norodului, ca37 un alt cor antic, actualizat”38. De altfel, Iordache Golescu, 
în subtitlu, precizează că „piesa prezintă ţăranii din Bezdead, sat de moşneni.”39 

Iordache Golescu vel vornic a fost delegat să cerceteze conflictul dintre 
Ştefan Belu şi moşnenii bezdedeni, împreună cu vel logofăt Gheorghe Filipescu, 
vel logofăt Constantin Caliarh şi vel vornic Istrate Creţulescu. Aşa el are prilejul 
de a cunoaşte direct starea vrednică de jale în care au ajuns din pricina lui Belu, 
„căci nu numai pământurile lor cele strămoşeşti li s-au hrăpit, din care să hrănea 
şi întâmpina cererile domneştii visterii, ci şi toate dobitoacele şi agoniseala lor s-
au răpus. Şi au rămas acum muritori de foame şi robiţi cu totul, fiindcă în cursul 
acestor ani”, pârâtul (Belu n.a.) se afla „cu mare putere a toată ţara”, se spune în 
raportul către domnie, întocmit de ei. Sub această puternică emoţie, impresionat 
de câte suferinţe şi cazne au putut îndura moşnenii bezdedeni, a scris Iordache 
Golescu această piesă de teatru, personajele purtând chiar numele ţăranilor din 
Bezdead: Mortu, Cimpoiaşul şi vocile norodului, (vezi fig. 13) 

Cercetările făcute la Bezdead şi la Târgovişte de cei de mai sus şi de 
ispravnicul Iancu Văcărescu au scos la iveală modul în care Belu acapara moşiile: 
prin silnicii, închiderea în pivniţe, afumarea cu ardei, neîngăduirea de a-şi lucra 
moşiile nevândute, falsuri în acte, scriind că a plătit pământul cu o sumă mare, în 
schimb dând ţăranului mult mai puţin, prin încărcarea cu zile de clacă, bătăi şi 
alte pătimiri când se încasau dările şi bieţii ţărani nu aveau din ce le plăti. 

Voievodul Alexandru (Alecu) Şuţu, domn din familiile fanariote în Ţara 
Românească (1818-1821. ajunge să ştie cum intră Belu în posesia pământurilor din 
Bezdead: „vânzătorii, neştiind să scrie, n-au iscălit zapisele, ci alţii i-au iscălit şi 
fără ştirea lor”; „după cumpărare, au venit vechilii şi au întocmit obiceiurile 
moşii, adică, dijma, claca şi celălalte în aşa fel, ca să vânză către dumnealui (Belu 
n.a.) şi cealaltă parte a acestei moşii”; „au urmat mijloace de silnicie ori viclenie, 
precum aceasta se întemeiază din mărturia ce ne arată moşnenii de o văzum 
înscris, a d-lui Iancu Văcărescu, ce au dat sub iscălitura dumisale”. 

Şi astfel hotărăşte domnitorul Alexandru (Alecu) Şuţu ca Belu să întoarcă 
pământurile moşnenilor bezdedeni (în această situaţie erau şi moşnenii din 
Ţâţa) şi să-şi primească banii plătiţi. Dar acum se descoperă că în zapisele lui 
Belu se scrisese, ca plată de cumpărare, în total 151.550 de taleri, pe când în 
zapisele moşnenilor, în catastih, că ei primiseră doar 55.614 taleri. Belu cere 
acum să i se plătească „toată suma banilor de 151.550 de taleri, în care intră şi 
suma cu care au fost datori moşnenii bezdedeni la brezeni, câmpineni şi pentru 
rămăşiţa de bir”. Comisia urma să stabilească suma pe care trebuia să o întoarcă 
fiecare moşnean şi iată noi discuţii, noi încurcături, noi amânări. Bezdedenii cer 

                                                 
37 Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti , 1979, p. 891 
38 Alexandru Niculescu, Primii noştri dramaturgi, ESPLA, Bucureşti, 1955, p. 10-13 
39 Iordache Golescu, Barbu Văcărescul, Vânzătorul ţării pagina de prezentare  
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o păsuire de 6 luni pentru a strânge sumele. Nu li se aprobă, situaţie în care 
Belu, prin puterea politică pe care o avea cere insistent „să i se dea înapoi moşia 
Bezdeadului, pentru că moşnenii nu au de unde plăti sumele de răscumpărare.” 
(vezi subsolul 40, p. 51) 

 

 
 

Fig. 13 – Prima filă a comediei lui I. Golescu  
(a se observa menţiunea: „această comedie se arată în satul Bezdeadul”) 
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Fig. 14 – Copia jalbei unui clăcaş din anul 1833 

Şi iată că, tot prin viclenie, moşia Bezdead, câştigată provizoriu de moşneni 
(urmau să înapoieze doar suma), este pierdută definitiv din cauza neputinţei de a 
stânge suma de răscumpărare şi din cauza presiunii drăceşti pe care Ştefan Belu o 
exercita. Aşa se face că moşia Bezdead a intrat în stăpânirea Belilor, prin 
hotărârea lui Alexandru (Alecu) Şuţu din 9 sept. 1820 care grăieşte: „... trecând 
vreme îndelungată spre îndemânarea găsirii banilor, dar şi nici până acum 
făcând cetire de bani, ci mai vârtos prin jălbile lor arătând că banii nu-i au 
să-i răspunză, fireşte să dăzleagă lucrul acesta ce prin hotărâre au fost legat 
în partea lor şi toate părţile lor cele vândute să cuvine a rămâne statornice în 
stăpânirea cumpărătorului dumnealui logofăt Belu dempreună cu toate 
hărăzirile ce i s-au făcut în Bezdead... ca să şi le stăpânească cu stăpânire 
ohabnică din neam în neam după orânduiala ce este alcătuită.”40 Şi în 
1820, şi în 2013, tot astfel hotărăsc magistraţii, stăpânii. (vezi p. 43-44) 

Aproape o sută de ani bezdedenii au fost sub stăpânirea boierilor Belu. Multe 
şi mari au fost suferinţele lor, deşi 
77 de moşneni şi-au păstrat 
locurile înfundate, însă insuficien-
te pentru a le asigura trebuinţele 
familiei. Toţi au ajuns clăcaşi, 
urmând a-şi împlini astfel datoriile: 

- claca, câte patru zile pe an să 
se facă pentru fiecare casă; 

- dacă nu, o zi să fie plătită cu 
1 taler; 

- să se dea dijmă pentru fânul 
cosit; 

- să se dea dijma porumbului, 
iar când nu se va face 
porumb, să se plătească „dă 
pogon câte trei taleri”; 

- dijma la pomi, din zece unul; 
- rachiul, obligaţi să-l dea cu 

ridicata, „iar în sat să nu 
aibă voie nici unul a vinde 
prin casile lor, nici vin, nici 
rachiu”; 

- lemne din pădure să ia 
numai cât trebuie. 

                                                 
40 Apud. Pr. Gh. Panaitescu, Monografia comunei Bezdead, mss., p. 230-330 
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Tot prin uneltiri la domnie, prin şiretlicuri(aşa cum mai fac şi azi mulţi 
neoameni), dumnealui logofătul Belu a obţinut pravila ca „oricâte zapise dă 
învoieli să vor fi aflând în mâinile bezdedenilor, să se ia de la dânşii, şi 
spărgându-se să să dea dumnealui ca nişte netrebnice către dânşii şi cu totul 
dăsputernicite.”41 

 
 

2.6. Câteva pricini în care au fost implicaţi bezdedenii  
în perioada stăpânirii „Belu” 

 
 
- postelnicul Marin Bărbulescu din Bezdead cere înfiinţarea a două bâlciuri 

pe moşia sa; ( dos. 45/1832); 
- zălogirea moşiei Bezdead a marelui logofăt Ştefan Belu către fostul mare 

logofăt Scarlat Mihăilescu; (dos. 101/1832); 
- Niţu Gâlcă din Bezdead (se judecă) cu Ion Cocoşilă din Valea-Lungă 

pentru furt; (dos. 225/1832); 
- Stanca văduva din Bezdead, cu Coman cumnatul său pentru un loc de 

casă; (dos. 98/1833); 
- Ion Vărzaru din Gemenea cu Ion Pârvu din Bezdead pentru un loc; 

(215/1833); 
- logofătul Arsenie din Bezdead cu locuitorii din sat pentru izlaz şi pădure; 

(dos. 226/1833); 
- Stan Mortoiu din Bezdead, cu moşnenii Flocăneşti pentru moşie; (dos. 

522/1833); 
- Ion Ropotan din Bezdead cu Niţă pentru furt; (dos. 532/1833); 
- Ion Popescu din Pietroşiţa cu Arsenie, logofăt Bezdead, pentru părţi de 

munte; (dos. 102/1834); 
- popa Neagu din Măgura, pentru o pereche de boi luaţi de logofătul 

Arsenie; (dos. 63/1835); 
- Gheorghe Durm din Bezdead cu Ion, fiul lui Lazăr, pentru un petic de 

moşie; (dos. 201/1835); 
- Ilie, fiul lui Arsenie logofătul din Bezdead, cu logofeţelul Grigore 

Popescu din Pietroşiţa pentru plata ierbăritului; (dos. 1836); 
- Ilie, fiul lui Arsenie logofătul din Bezdead, cu Diţa văduva pentru bani; 

(dos. 1836); 
- Ilie, fiul lui Arsenie logofătul din Bezdead, cu Simion, fiul lui Butcă, 

pentru bani; (dos. 1836); 

                                                 
41 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, fondul Prefectura (1831-1839), dos. 104 şi 131 
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- Costea, arendaşul moşiei Bezdead, cu Grigore Popescu pentru cositul 
muntelui Fundul Tămâii; (dos. 350/1836); 

- moşnenii din Bezdead, cu căminarul Dimitrie Belu pentru moşie; (dos. 
323/1838); 

- catagrafia averii rămase de la Banu Spoială din Bezdead; (dos. 8/1854); 
- catagrafia casei răposatului Marin Iordache din Bezdead, pentru 

moştenitorii şi soţia sa, Sevastiţa; (dos. 33/1870)42 
 
 

2.7. Barbu Belu preia moşia Bezdead 
 
 
Nu am căutat cu tot dinadinsul să găsim o dată precisă când Barbu Belu, 

baronul, a preluat administrarea moşiei Bezdead. Am întreprins anume 
cercetări, însă nu am dat peste ceva sigur. Din toate studiile, dăm ca un termen 
de referinţă anii 1840-1845, căci de aici spre încoace tot mai des apare numele 
baronului Barbu Belu, apoi al fiului său unic, Barbu B. Barbu, care îl va ruina. 
De altfel, nici Barbu Belu nu era precum Ştefan Belu. Barbu avea înclinaţii spre 
libidou, nu era priceput în ale gospodăriei, îi era silă de tocmeli, nici nu ştia să 
aprecieze valoarea vreunui petic de pământ, a unei mori, a unei case pe care o 
vindea. În romanul „Sfârşit de veac în Bucureşti”, I. M. Sadoveanu rezumă: 
„Conu Barbu simţea că acum vine clipa cea grea, care l-a plictisit: tocmeala... 
Îi plăcea boierului vânzarea asta încheiată, dar ura drumul întortocheat de 
lupte şi înşelăciuni.”43 

Barbu Belu avea nevoie de mulţi bani. Fusese înnobilat ca „baron de 
Austria şi mergea regulat de două ori pe an, să-şi vadă unicul fiu, pe Barbu B. 
Barbu şi prietenii. Viena a rămas una din slăbiciunile vieţii sale, mai ales după 
înnobilare. Căci conu Barbu era autentic baron austriac. Blazonul său, compus 
cu atenţie în birourile imperiale după toate regulile heraldice, avea în cartiere 
frumos colorate: o licornă (animal fabulos imaginat sub forma unui cal cu un 
corn în frunte-inorog), un trident, un snop de grâu şi un curs de apă, toate sub 
tufiş bogat de pene de struţ, care înflorea printre spinii coroanei de baron.”44 

Barbu Belu avea casă mare în Bucureşti, acareturi, slugi, magazii, 
bucătării, dar şi altele prin centru sau mai pe delături care îl storceau de mulţi 
bani. Aşa se face că „pripite cumpărături sau neglijente, vânzări la fel, au făcut 
ca viaţa lui conu Barbu să se petreacă mai mult în faţa judecăţilor.”45 

                                                 
42 Toate documentele enumerate se găsesc în Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, fondul 

TRIBUNAL, dosarele amintite cu anii respectivi 
43 Ion Marin Sadoveanu, Sfârşit de veac în Bucureşti, Ed. Eminescu, Buc. 1987, p. 15 
44 Ibidem, p. 11 
45 Ibidem, p. 12 
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Fig. 15 – Telegrama de amânare 

Neajungându-i banii din exploatarea moşiilor, pentru că el nu urmărea, nu 
controla arendaşii, mulţumindu-se cu ceea ce ei îi aduceau, Barbu se 
împrumuta, mai ales că fiul său, Bubi, cheltuia enorm la Viena. Şi punea chezaş 
moşiile lui. Iată un caz întâlnit în arhive: 

La 30 oct. 1867, dl Culoglu (cămătar) cere vânzarea prin licitaţie a moşiei 
Bezdeadu a lui Barbu Belu pentru că „nici la espirarea termenului, adică 22 
decembrie, 1886, nu m-a desfacutu de suma de 8000 de galbeni cu dreptăţile 
lor ce-mi datoreşte cu înscrisu de la 28 februarie 1865...vă rog să faceţi a se vinde 
la licitaţie ipotecata moşie numită Bezdeadu”46. Portăreii fac demersurile pentru 

licitaţie. Între timp se constituie 
ca parte care cere licitaţia şi dl 
Ioanidi, căruia Belu îi datora 
690 de galbeni cu dobânda lor, 
din 2 oct. 1865. Acesta se împacă 
cu baronul şi-şi retrage plângerea. 

La 23 noiembrie 1867, şeful 
portăreilor Tribunalului Dâmboviţa 
înaintează „spre urgenţă procedura 
de urmărirea a moşiei Bezdeadu 
pentru ipoteca domului I. 
Culoglu”47.  

Barbu Belu intervine şi tot 
amână licitaţia. Dar Culoglu, în dec. 
1867, din nou cere Tribunalului să 
publice în monitorul oficial termenul 
de adjudecarea moşiei Bezdeadu. 

La 8 feb. 1868, Barbu Belu se 
apără printr-o cerere că moşia este 
în devălmăşie cu fratele lui, 
George Belu, fapt pentru care cere 

să i se scadă jumătate din suprafaţă. Tot în acest dosar se mai adaugă cererea altui 
frate, Constantin Belu, precum şi el are proprietate în devălmăşie, moşia 
neputând fi licitată în întregime”. 

În sfârşit, la 23 mai 1868 se lipesc afişe cu licitaţia în tot judeţul. Primăria 
Bezdead confirmă prin adresă că şi la Bezdead s-au lipit afişele. Dar, printr-o 
telegramă semnată şi de B. Belu şi de I. Culoglu se cere amânarea vânzării 
pentru 23 noiembrie 1868. 

                                                 
46 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, fondul Tribunal, dos 12/1867, p. 2 
47 Ibidem, p. 147 
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Cu o zi înainte de 23.11.1868, deşi comisia era formată, se primeşte o nouă 
telegramă semnată tot de cei doi, cerând amânarea până la 1 febr. 1869. Scopul 
fusese atins, pentru că în 22 ian. 1869, Prefectura Judeţeană Dâmboviţa trimite 
Tribunalului Dâmboviţa o adresă prin care arată că B. Belu a achitat toată 
datoria, inclusiv către Primăria Bezdead şi solicită suspendarea vânzării. 

Totuşi, boierul Barbu nu va scăpa de vânzarea moşiilor. Arendaşii îl vor 
înşela mereu, se vor îmbogăţi pe seama leneviei sale şi a silei de a-şi cunoaşte 
averile atât de întinse. Pe el şi mai ales pe fiul lui, Bubi, îi atrăgea viaţa liberă, 
în petreceri, chiolhanuri cu multă risipă; Bubi sta mai mult în străinătate şi era 
mereu în tovărăşia prietenelor şi prietenilor a căror preocupare era doar 
distracţia. Bubi şi arendaşii îl vor ruina pe Barbu Belu.. 

 
 

2.8. Conacul de la Bezdead al boierilor Belu 
 
 
Lunca Bezdeadului se desfăşoară de la Şipot până la intrarea în satul 

Măgura, numai pe partea dreaptă a apei, unde sunt aşezate toate casele 
Bezdeadului. Vadul ţine poalele dealurilor dinspre stânga sa, astfel că în stânga 
pârâului, pe distanţa spusă mai sus, nu există aşezări omeneşti, excepţie făcând 
satul Valea Morii şi clădirile lui Costovici pe Valea Omului. 

Lăţimea maximă o are lunca între Valea Dedii şi Valea lui Coman 
(Teodorescu Florin) cu aproximativ 500 de m. 

Aici au ales boierii greci Belu loc de conac în jurul căruia a clocotit viaţa 
economică, politică şi socială a Bezdeadului vreme de aproape 100 de ani (1817-
1907). Primele două conace au ars prin 1856 şi 1878, s-ar spune că datorită 
revoltelor clăcaşilor. Cel de al treilea conac era organizat pe terenul ce ţine de la 
Şcoala Nr. 1 Bezdead la terenul din faţa Casei de Cultură Bezdead. Şi azi terenul se 
numeşte „La Curte”. Acest conac „avea un parc cu arbori de toate soiurile în care 
zburdau căprioare, iepuri, păuni; în mijloc era un chioşc mare, ridicat pe o moviliţă, 
înconjurat de brazi. Alături, curtea clădirilor cu un şir (spre drum) de camere mai 
scunde, pentru birouri şi magazii. În latura de sus erau grajdurile, şoproanele pentru 
trăsuri şi buţi enorme, povarna, hambarele, apoi şiruri de coteţe de păsări şi porci, 
iar mai spre vadul apei, căsuţele ţiganilor robi şi ale slugilor mărunte. 

În mijlocul curţii era conacul cu sufragerii şi dormitoare spaţioase în care 
se intra din coridoarele lungi sau din holurile largi, susţinute de stâlpi îmbrăcaţi 
în scânduri sculptate cu modele populare. Camerele aveau sofale turceşti 
acoperite cu catifele grele sau velinţe în culori vii, macate lucrate în vergea. 

Partea conacului ce da în grădină era rânduită pentru cuconiţe, duduci, 
jupânese, iar în aripa din spatele conacului se înşiruiau cămăruţele pentru 
grămătici, cafegiu, logofeţi, feciori în casă. 
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Bucătăria era în interior, având vase de aramă în care se găteau felurite şi 
bogate mâncăruri pe plite uriaşe. 

A treia porţiune din cuprinsul conacului includea terasa de jos a luncii, 
lângă prund, despărţită de grădina conacului prin iazul povernei şi al scăldătorii 
porcilor. Aici se depozitau şi clăile de fân şi vagoanele de lemne aduse din 
pădurile Bezdeadului. De aici lemnele erau trimise altor conace sau pentru 
casele din Bucureşti, pe drumul croit peste bolovanii prundului şi făgaşului apei 
pârâului Bezdead”48. 

Tot în această porţiune a luncii era „Hanul de la Curte” renumit pentru 
aşezarea sa, pentru arhitectura interesantă, pentru ospitalitate şi pentru odihna 
oferită. Dar şi pentru hangiţele frumoase care serveau oaspeţii. Cezar Bolliac 
călătoreşte prin Carpaţii Sudici împreună cu A.T. Laurian, D. Bolintineanu şi 
cu fraţii Peretz şi ajunge şi la Bezdead. Poposind la Hanul de la Curte, cunoaşte 
pe neasemuit de frumoasa Maria, cu cosiţe blonde, obraji rumeni, ochi de 
smarald şi zâmbet dulce, care-l farmecă şi care îi inspiră balada „Maria din 
Bezdat”, o poezie pe tema iubirii şi a superstiţiilor.49 

Lui Barbu Belu i-a fost dat să fie stăpânul Bezdeadului în perioada cea mai 
frământată din istoria României. El a fost martorul (poate şi implicat uneori) 
Revoluţiei de la 1848, al Unirii Principatelor Române, al împroprietăririi 
ţăranilor în 1864, al Războiului de Independenţă de la 1877, al revoltelor din 
1888 şi Răscoalei din 1907 când, înfricoşat, vinde moşia de la Bezdead lui 
Constantin N. Vasiliu-Bolnavu, la 17 octombrie 1907. 

 
 

2.9. Împroprietărirea din 1864 la Bezdead 
 
 
Am văzut mai sus cum bezdedenii, din proprietari deplini în obşte ai tuturor 

pământurilor din hotarele arătate, au devenit mai întâi rumâni ai unei mănăstiri, 
apoi au fost acaparaţi de Leca spătarul, iar supuşi mănăstirii, iarăşi liberi şi iarăşi 
ajunşi clăcaşi pe propria lor moşie luată prin silnicie şi falsuri de boierii Belu. 

Din 1572, de când există documentul de cădere în supuşenie faţă de mănăstirea 
Vieroş, până în 1867 când s-a oficiat Legea Rurală din 1864, au trecut 295 de ani. 

Ar trebui mereu să rememorăm şi să medităm la cei aproape 300 de ani în care 
bravii noştri înaintaşi bezdedeni au stat cu dârzenie de stâncă în faţa valului de 
asupriri, au fost ca apele care nu dau niciodată înapoi, au găsit întotdeauna semeţia 
şi demnitatea în faţa legilor strâmbe şi a stăpânului hulpav, au avut intuiţia şi 
inteligenţa ascuţită a ţăranului român, talpa acestei ţări (ţărani din rândul cărora 

                                                 
48 Apud. Pr. Gh. Panaitescu, Monografia comunei Bezdead, mss., p. 331 
49 Istoria literaturii române, vol II., Ed, Academiei R.S.R., 1868, p. 330 
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s-au ivit şi se ivesc mereu cei mai aleşi fii naţiunii, cu dragoste de neam şi ţară, 
setoşi de cunoaştere, dotaţi cu minte cuprinzătoare şi suflet nobil, tot ce România 
are mai înalt în ştiinţă, literatură, sculptură, construcţii armată, invenţii...). 

Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi 
al statului naţional România (1862-1866) a dus o susţinută activitate politică şi 
diplomatică, a desăvârşit Unirea prin unitatea constituţională şi administrativă 
(1862 când statul s-a numit România, cu o singură capitală, Bucureşti), a iniţiat şi 
a realizat schimbări structurale pe plan social-economic, politic şi cultural, a 
înfăptuit reforme ce au contribuit la consolidarea şi modernizarea statului român. 
Avându-l ca sfetnic şi colaborator pe M. Kogălniceanu, în funcţiile de ministru şi 
prim-ministru, Al. I. Cuza a dat pământ ţăranilor, înfăptuind Reforma Agrară din 
1864, aplicată şi în Bezdead şi Măgura. Vom înfăţişa mai jos demersurile făcute 
pentru ca o parte din moşiile ţăranilor să revină în stăpânirea lor. De reţinut că, 
pentru ce au primit, ei au plătit anumite sume de bani. Pământurile cu care au fost 
împroprietăriţi, au fost luate, prin expropriere, de la Barbu Belu. Pentru a detalia 
mersul aplicării reformei la Bezdead, vom prezenta, în ordine, actele întocmite. 

 

a. Procesul-verbal din 1865 martie 19, întocmit de comisia plaiului 
Ialomiţa, prin care se constată numărul şi categoria clăcaşilor domiciliaţi pe 
moşia din ocolul comunei Bezdead a d-lui Belu. 

 

 
 

Fig. 16 – Proces verbal al comisiei de împroprietărire 
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b. S-a întocmit apoi tabelul nominal cu clăcaşii, pe categorii de clacă prestată 
cu 4 boi, cu 2 boi, cu braţele şi cu suma de despăgubire a proprietarului. 

Pentru a satisface curiozitatea şi dorinţa de a şti realităţile din Bezdead, 
iată, în întregime, acest tabel, ce cuprinde în total 484 de clăcaşi, din care: 141 
cu patru vite (fruntaşi), 209 cu două vite (mijlocaşi), 117 cu braţele (toporaşi) 
şi 17 cei care vor primi mai puţin de 1 pogon, deci numai stânjeni pătraţi 

 

 
 

Fig. 17 – Lista ţăranilor împroprietăriţi la 1864, în original 
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c. Actul din 17(joi)-iunie-1865 prin care se spune: „viind în comuna 
Bezdadu, proprietatea d-lui Barbu Belu, ca subarbitru tras la sorţi de 
comisiunea ad-hoc, prevăzută la art. 16 din legea rurală, după ce mai întâi am 
dat citire lucrării comisiunii de constatare şi am văzut numărul de locuitori 
domiciliaţi pe această proprietate cărora li se cuvin 1401 pogoane pentru 
cultură, 870 pogoane şi 756 de stânjeni pătraţi pentru fâneţe şi 1449 pogoane 
pentru izlaz, în total 3720 de pogoane şi 756 stânjeni pătraţi, pentru 
împroprietărirea lor, am delimitat această suprafaţă.”50 Se arată apoi că 40 de 
locuitori domiciliaţi în Valea Morii au hotărât a se împroprietări în trupul 
destinat pentru locuitorii din Bela, unde se găsesc mai în apropiere. 

Dl. inginer D. Beliu, subarbitru, delimitează astfel vatra satului Bezdead: 
„pe vale în casa lui Duţă Picu Ciuciuc, pe apa Bezdadului în jos, pe sub coasta 
muchiei satului până în casa lui Gheorghe Crăciun, şi pe valea Liorzi(i) în sus 
până în casele lui Oprea Mereanu şi Ion Negotei unde se găsesc astăzi 
domiciliaţi numai 387 locuitori pe o întindere de 540 de pogoane, în care 
urmează a se aşeza pe lângă aceştia şi 14 locuitori răspândiţi cu casele în 
Valea Sărată, 11 în Valea lui Cazan, 13 la Râmata şi 22 la Costişata.”51 

Actul acesta ne dezvăluie că, în 1865, Valea Sărată, Valea lui Cazan erau 
locuite, nemaivorbind de Râmata şi Costişata sau Valea Morii unde erau 40 
de locuitori. 

 

d. Mai intervine acum actul pentru o altă delimitare din data de 6 iunie 1867, 
după doi ani, făcută de superarbitrul I. Vasilescu şi delegatul lui B. Belu, D. 
Christidi. Delimitarea cuprinde de data aceasta 3631 pogoane, 14 prăjini şi 13 
stânjeni pătraţi, descrisă astfel: „Din Crucea de lângă Valea Bârzi(i) pe lângă 
apa Bezdadului în sus pe apă până în moşoroiu făcut la Valea Poşchinetului, de 
aici linie dreaptă la moşoroiu din Runcu, de acolea linie dreaptă la Colţul Chii, 
de aici linie dreaptă la Piscul Buziacului, de aici tot linie dreaptă la Vârful lui 
Şerban, de aici linie dreaptă în Vârful Costinetului şi din Vârful Costinetului la 
Crucea din Gura Văii Bârzi(i) de unde s-a început.”52 

 

e. La 5, august, 1867 se întocmeşte ultimul act de verificare de către 
inginerii topografi: G.A. Focşăneanu şi Ciulei. Aceştia găsesc în plus 231 de 
pogoane, motivând că inginerii de dinaintea lor au măsurat cu planşeta (în supr. 
plană), iar dumnealor au măsurat cu lanţul (în plan înclinat) şi propune, pe 
drept, să se adauge această suprafaţă (3631+231=3862 pogoane). 

                                                 
50 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa. Actele relative la împroprietărire locuitorilor comunei 

Bezdead, după legea rurală din 1864, dos. 1/1864. 
51 Ibidem, dos. 1/1864 
52 Ibidem. Delimitare făcută de ing. A. Matraca 
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f. Este interesant şi procesul-verbal din 18 aprilie 1868, întocmit de primarii 
din Valea Lungă, Vârfuri şi Ursei, la ordinul nr. 1233/1867 al Prefectului judeţului 
Dâmboviţa prin care exprimă nemulţumirea că până acum nu erau împroprietăriţi 
„chiriaşii” din cătunul Puturosu, de pe moşia lui B. Belu. Astfel au primit 167 
pogoane şi 184 stânjeni 5 fruntaşi, 10 mijlocaşi şi 6 codaşi din satul Puturosu. 

 
 

2.10. Împroprietărirea din 1864 la Măgura 
 
 
În anul 1864, comuna Măgura se numea Bella. Am dorit mult să ştim când 

s-a numit Bela, când a luat denumirea de Măgura şi de ce Măgura. De ce se 
scrie ba Bela, ba Bella (cu doi „l”)53. Nu am găsit date, dar nici nu le-am căutat 
cu insistenţă. Ar trebui mult timp de cercetare destinat în exclusivitate acestei 
aşezări cu o istorie destul de interesantă, dar interesantă mai ales în sensul că 
aceşti oameni, locuind o aşezare mică, în locuri strâmte, mai mult pe 
sprânceana dealurilor, au fost marginalizaţi, s-au simţit uneori ignoraţi de 
autorităţi, care nu au înţeles psihologia lor pură, neîntinată, cugetul lor şi 
simţirea puternică, ancestrală că „măgurenii” sunt „măgureni” şi nu altceva. Şi 
s-au ţinut dârji aceşti oameni, aşa cum sunt şi azi, iubitori de plai şi de satul lor. 

Au împărţit aceeaşi soartă cu bezdedenii. Uneori, bezdedenii au simţit mai 
mult cuţitul la „osul lor”, decât la osul vecinilor măgureni, probabil că le erau 
prea mari şi multe necazurile ca să mai poarte şi grija „fratelui mai mic”. Pe 
această temă se pot scrie destule pagini. 

Terenul de împroprietărire este delimitat astfel: „De la gura Văii Roşii pe 
malul drept al apei Bezdedelul, în linie dreaptă până la movila de pe piscul 
Măgura Mică, de aici linie dreaptă pe lângă Vâlceaua cu Spumă până la movila 
situată pe malul drept al Bezdedelului şi apoi tot pe malul stâng până în gura 
Văii Plopului, de aici merge în linie dreaptă până la Vârful Nistoreştilor, de aici 
linie dreaptă la Vârful Paraschiv, de aici linie dreaptă la Vârful Tifli(i), de aici 
linie dreaptă la movila din colţul grădinii lui Iordache, de aici la colţul grădinii 
lui Stoica Stoiculescu, de aici linie dreaptă la movila din colţul grădinii lui 
Niţul al Florii, de aici în apa Bezdedelului malul stâng şi de aici pe apa 
Bezdedelului în jos până la movila din gura Văii Roşii (de unde s-a pornit).”54 

                                                 
53 Dl. Prof. Dumitru Stancu, autorul monografiei oraşului Pucioasa, atribuie numele de „Bela” unui cătun 

din Şerbăneşti. Nu-i împărtăşim ideea, ca şi denumirea de Bizdidel pe care o foloseşte întotdeauna 
(despre acest diminutiv am mai vorbit mai sus). 

54 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa. Actele relative la împroprietărirea locuitorilor comunei 
Bezdead, după legea rurală din 1864, dos. 1/1864 
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Comuna Bella aparţinea tot moşiei d-lui B. Belu. Moşierul Belu are arendaş aici 
pe D. Teodor Naum. Acesta îl reprezintă pe Barbu Belu în comisia de împroprietărire 
care stabileşte că vor primi pământuri 124 de clăcaşi după cum urmează: 

- 43 clăcaşi fruntaşi (cu 4 boi); 
- 38 clăcaşi mijlocaşi (cu 2 boi); 
- 43 clăcaşi pălmaşi şi un clăcaş cu loc de casă şi grădină. 
Prezentăm, spre documentarea celor interesaţi, lista cu toţi clăcaşii din 

Bella cu suprafaţa primită şi sumele plătite. 
 

 
 

Fig. 18 – Lista ţăranilor din Măgura împroprietăriţi la 1864 şi procesele verbale, toate în original 
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Pentru cititorul care a parcurs rândurile de mai înainte vor fi o revelaţie numele, 
familiile existente în Bezdead şi Bella la 1864, perimetrele unde locuiau străbunii 
noştri, numărul clăcaşilor şi, până la urmă, va fi o stare de mulţumire, de satisfacţie şi 
de bucurie pentru revenirea bezdedenilor şi măgurenilor la vatra satului unde 
odinioară moşii lor fuseseră stăpâni liberi, „judeţi” pe faptele şi gândurile lor. 

Dar, până la adevăratul gând liber ca zborul şoimului, mai erau zeci de ani de 
străbătut. Reforma agrară a lui Cuza este o lumină în întunericul istoriei noastre. Şi 
măreţul domn a plătit cumplit pentru îndrăzneala sa, pentru toate reformele sale, 
pentru inteligenţa sa, pentru vibraţia sa de român din toate fibrele fiinţei sale născute 
pe malul Prutului, la Huşi. Fiindcă, numai după şapte ani de domnie, forţe potrivnice, 
ivite din minţi fanariote, într-o cârdăşie josnică, de cea mai jalnică speţă umană, 
marele domnitor modern al românilor avea să fie înlăturat, avea să îndure exilul, 
avea să fie înlocuit cu domnitor străin din familia princiară germană Hohenzollern. 
Românul are un vierme al invidiei în el? Retează capul cu care cineva s-a ridicat 
deasupra lui? Sunt nerecunoscători românii? Nu le place şi nu admit ca unul să fie 
mai deştept ca ei, mai bun, mai pragmatic? Categoric nu este aşa românul! 

Să fi fost boierii Ghica unii din cei neîmpliniţi? Să se fi simţit ei frustraţi? Nu 
credem, pentru că din familia lor au ajuns domnitori (Gh. Ghica, Grigore Gheorghe 
Ghica, Grigore II Ghica, Matei Ghica, Scarlat Ghica, Grigore III Ghica). Sau poate 
tocmai din această „mărire” a lor s-a născut ura de şarpe a lui Dimitrie Ghica 
(Beizadea Mitică) ce l-a împins să participe la detronarea lui Al.I. Cuza! 

Este în sufletul unora o otravă care le macină liniştea şi le bântuie somnul. 
Familia Ghica poartă şi dincolo de moarte stigmatul detronării înţeleptului Al.I. 
Cuza, în favoarea unui rege străin. De altfel, domnitorul Cuza rămâne simbolul 
adevăratului domn român, neegalat de nimeni până astăzi. 

 
 

2.11. Dispariţia „Moşiei Bezdead” 
 
 
După împărţirea pământurilor către ţăranii clăcaşi, în 1864 (pământuri luate 

de la Barbu Belu prin expropriere), sigur că acestuia i-au rămas încă destule 
pogoane în hotarul Bezdead. El cedase bezdedenilor şi măgurenilor numai 4853 
de pogoane, pe câtă vreme el stăpânea 45612 pogoane, din care numai în 
„Moşia Bezdead erau, în 1838,33175 de pogoane, celelalte fiind la: Sultanul, 
Puturosul, Cojoiu, Dosul Fienilor, Ţâţa - Moroieni, Muntele Orza. 

Dezinteresul pentru administrarea moşiilor, căutarea tot mai insistentă a 
sumelor de bani pentru traiul dus în desfrâu revoltător, atât în ţară, cât şi în 
străinătate, de Barbu şi de fiul său Bubi, au făcut ca moşiile să nu îi mai 
satisfacă băneşte şi să se împrumute mereu, ipotecând pământurile. Şi acest 
fapt, dar şi teama de urmările răscoalei din 1907, i-au determinat pe boierii 
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Belu să vândă moşia Bezdead lui Constantin N. Vasiliu (cunoscut sub numele 
de Bolnavu) la 17 oct. 1907 cu 3.100.000 lei. 

La rândul său, C.N. Vasiliu începe să vândă părţi din moşie. Rizescu şi 
Bălăşescu din Brăneşti - Dâmboviţa cumpără pădurea Lateşu pe care, după ce-i 
exploatează tot lemnul, vând locul defrişat sătenilor, în loturi de la 1 pogon la 
20 de pogoane. 

În anul 1912, şapte bezdedeni, probabil mai iscusiţi, mai destoinici, mai 
pragmatici se asociază şi cumpără cele mai fertile locuri din moşia lui C.N. 
Vasiliu, într-o suprafaţă de 1022 pogoane situate doar în trei trupuri. Ei sunt: 
înv. Mihail Florescu, Ilie Popescu, Ilie Gh. Popescu, înv. Gr. Rădulescu, Gh. 
Gheorghe Soare, I. Ghica Soare şi Ion St. Teodorescu. Aceştia vor deveni 
fruntaşii comunei Bezdead, familii cu mari contribuţii în viaţa socială, 
economică, politică şi culturală a satului, fiind şi cei mai bogaţi. 

O altă parte a moşiei lui C. N. Vasiliu va fi donată pentru şcoală, cămin 
cultural şi mult mai mult pentru izlazuri. 

Iată adresa n. 16109/21 apr. 1926 prin care Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor comunică Consiliului Agricol Dâmboviţa hotărârea Secretarului 
General al Min. Agr. şi Domeniilor de a folosi, la plângerea locuitorilor, drept 
izlaz, proprietatea d-lui C. N. Vasiliu de pe domeniul Bezdead, după cum 
urmează: Pietroşiţa - 340 ha; Moroieni - 400 ha; Ţâţa - 20 ha; Bezdead - 120 
ha; Măgura - 125 ha; Fieni - 3011a.55 

Între anii 1921-1924 mai primiseră izlazuri prin exproprierea moşiei 
Bezdead a lui C.N. Vasiliu-Bolnavu: 

• Şcoala de Cavalerie, Târgovişte, 45 ha (20 ha „Sub Chilie”, 20 ha la „Conacul 
din Talea” şi 5 ha la „Muchea Stânii”); 

• Talea - 375 ha; 
• Valea Leurzii (care aparţinea de Ţâţa) - 200 ha; 
• Bezdead (în total) - 600,75 ha, din care: 

a. - de la N. Popescu, 21,00 ha - pentru satul Râmata; 
- de la Ilie Gh. Popescu, 3,75 ha - pentru satul Râmata; 

b. - de la Ion Şt. Teodorescu 9,75 ha - pentru satul Costişata”56 
Au fost foarte multe procese prin tribunale pentru izlazurile Talea şi 

Măgura. Şi multe dispute la Ministerul Agriculturii şi la Consiliul de Miniştri. 
Dar şi pentru Bezdead. 

Şi după 1989 Bezdeadul s-a judecat cu Talea pentru izlaz. 
Ceea ce a mai rămas din „Moşia Bezdead” în proprietatea lui C.N. Vasiliu 

a fost vândut bezdedenilor, după cum fiecare a avut bani, până prin 1930. 
 

                                                 
55 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Serv. Agric. D-ţa., dos. 20/1919-1926, p. 9: 227-232 
56 Ibidem, dos. 23/1921, p. 71, 120, 142-143 
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Fig. 19 – Adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri din iulie 1921 prin care se propune  
Consilieratului Agricol Dâmboviţa să ia izlazul Bezdeadului, în favoarea comunelor  

Bela şi Vârfuri, Bezdeadului dându-i-se în schimb izlaz alpin 
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Fig. 20 – Din 200 de ha în Belciuga, Bezdeadul primeşte  
numai 40 de ha. Restul rămâne Ocolului 
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Fig. 21 – Ministrul Agriculturii aprobă acordarea celor 40 de ha 
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Fig. 22 – Facsimilul procesului-verbal de delimitare a suprafeţei  
de 120 de ha la „Feţele Tălii” din Moşia C. N. Vasiliu, date Bezdeadului 
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Fig. 23 – Primarul Ilie Popescu contestă delimitarea de la „Feţele Tălii” 
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Fig. 24 – Proces verbal prin care se recunoaşte că Bezdeadul are nevoie de 1562 de ha izlaz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Davidoiu 
 

 82

 
 

2.12. Teritoriul comunei Bezdead şi al satului Măgura  
din 1928 până în anul 2000 

 
 
Din multiplele cercetări prin documentele oficiale ale timpului, am găsit 

următoarele suprafeţe din teritoriul Bezdeadului şi Măgurei: 
 

Categoria 
de folosinţă 

Terenurile din Bezdead 
 (cu V. Morii, Râmata, Costişata) în anii: 

1928 (ha) 1942 (ha) 1966 (ha) 
1972 
(ha) 

1980 
(ha) 

2000 
iunie 

Izlaz 720.75 720.75 — — — — 
Arabil 223.00 400.00 174.13 206.00 237 216.00 
Fâneţe naturale 1295.00 Nu apare 900.08 1219.00 1122 1273.00 
Păşuni naturale 845.00 1182.00 999.26 1812.00 1896 1376.00 
Păduri 500.00 437.00 1378.39 1704.00 — 2235.00 
Livezi 
(Pomi, 
din 
care): 

Pruni 263.00 307.00 825.00 514.00 391 372.00 

Alţi 
pomi 

20.00 307.00 825.00 514.00 391 372.00 

Teren 
vânătoare 

— aprox. 500 — — — — 

Teren cu ape — — 103.32 103.00 — 132.00 
Neproductiv — — 27.62 198.00 — 16.00 
Construcţii 
(drumuri) 

— — 95.41 — — 88.00 

Drumuri — 27.00 — — — 49.00 
Vii — — — — 1 — 
Total 3866.7557 3573.7558 4504.0159 5757.00 364760 5757.00 
 

                                                 
57 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectură Dâmboviţa, dos. 29/1928, pag. 42-45 
58 Ibidem, Recensământ, dos. 120/1942. 
59 Primăria Bezdead, Evidenţa funciară teritorială, 1966. 
60 Primăria Bezdead. Plan  de profil teritorial, 1976-1980, octombrie 1975. (Pădurile nu sunt evidenţiate, 

2325 a, cu acestea teritoriul Bezdead ar fi de 5882 ha.) 
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Teritoriul comunei Bezdead şi satului Măgura în anul 1966 pe proprietari 
 

Proprietarul Categoria de folosinţă 
Suprafaţa (ha) pe teritoriul 

comunei Bezdead satului Măgura 
Gospodării individuale (se vor arăta mai jos) 1726.00 664.91 
Întovărăşirea  157.27 128.15 
Ocolul silvic pădure 461.23 — 
Primăria Bezdead izlaz 712.62 — 

pădure 917.19 — 
loturi zootehnice 18.66 — 

alte terenuri 15.54 — 
construcţii, drumuri — — 

TOTAL 1664.01 — 
Fosta Primărie Măgura izlaz (Belciuga) 184.74 — 

pădure (Belciuga) 16.48 — 
I.A.S. Pucioasa păşuni naturale 18.16 — 

fâneţe naturale 33.75 16.14 
livezi 41.42 86.38 
păduri 3.76 7.67 

teren cu construcţii 0.35 0.30 
TOTAL 97.44 110.49 

Fosta Primărie Măgura livezi — 0.31 
pădure — 318.05 

neproductiv+alte ter. — 11.48 
constr. drumuri — 19.28 

TOTAL — 340.5 
Şcoli, grădiniţe — 0.56 0.21 
Biserică, culte — 1.09 0.54 
Primăria Buciumeni  85.19 — 
CSA  110.00 — 
Total teritoriu — 4504.01 1253.42 
 Pe categorii de folosinţă 

1. arabil 174.13 21.50 
2. fâneţe naturale 900.08 319.72 
3. păşuni naturale 999.26 — 
4. livezi 825.80 86.37 
5. vii — 0.85 
6. păduri 1378.39 325.33 
7. terenuri cu ape 13.32 19.95 
8. neproductiv 27.62 419.00 
9. construcţii,drumuri 95.41 50.70 

Suprafaţa teritoriului 1966 = 4504.01 1253.4261 
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Categoria 

de folosinţă 
Terenurile din Măgura (toate satele) în anii: 

1928(ha) 1942 (ha) 1966 (ha) 1972 (ha) 1980 2000 

Izlaz 193.00 193.00 — Cuprins 
la 

comuna 
Bezdead 

 

Teritoriul 
satului 

Măgura este 
cuprins în 
teritoriul 
comunei 
Bezdead 

Teritoriul 
satului 
Măgura 

este cuprins 
în teritoriul 

comunei 
Bezdead 

Arabil Nu s-au 
găsit 

formula- 
rele cu 
aceste 

terenuri 

48.00 31.50 
Fâneţe 
naturale 

— 319.72

Păşuni 
naturale 

525.00 — 

Păduri 40.00 325.33
Livezi 1016.60 86.37 
Teren cu ape — 19.95 
Neproductiv — 419.00
Construcţii 
(drumuri) 

— 50.70 

Drumuri — — 
Vii — 0.85 
   
   
Total ? 912.60 1253.42

 
 

2.13. Bezdeadul între 1877-1944 
 
 
Repetăm că Bezdeadul nu este un sat ca oricare altul. El este singular ca 

toponimie şi ca apariţie, dar poate fi ca oricare alt sat ca participare la atât de 
zbuciumata istorie a ţării. 

Oameni cu un neastâmpăr izvorât din nedreptăţi, oameni cu simţul 
libertăţii, oameni purtând în suflet riscul, oameni ce-şi iau destinul în propriile 
lor mâini, bezdedenii n-au rămas în afara marilor momente ce au marcat drumul 
românilor şi românismului, al naţiunii române. Considerăm că numai lectura 
din Iorga, Eminescu, Kogălniceanu, Bălcescu, M. Eliade, G. Călinescu, ş.a. va 
putea să inculce în mintea fiecărui român din ŢARĂ sau de oriunde va fi 
locuind ei (din Austria până în Canada sau din Norvegia până în Chile) ideea, 
că a fi patriot este a fi naţional, a fi român, a- ţi iubi NAŢIUNEA şi PATRIA. 

Iorga a lăsat ca un cuvânt testamentar: „Mai e naţiunea. Ea nu se poate 
umili pentru totdeauna şi nu se poate nimici de nimeni, nici de-a lungul sutelor 
de ani. E lucrul primordial şi plastic. De la dânsa vine totul...  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 85

Construită într-o unitate perfectă, cu un contur închis aproape circular 
de către Mare şi Dunăre şi râuri, traversată de o coamă de munţi care 
parcă ar vrea să fixeze această circularitate, ţara noastră vorbeşte 
imaginaţiei, aşa cum plăsmuirile norilor pe cer vorbesc poeţilor şi 
visătorilor... Nu ţara era a mea, ci eu eram al ţării... Aparţinem acestei 
istorii, fiindcă istoria acestui pământ şi a acestui neam ne-a imprimat un 
destin... A renunţa la românism înseamnă, pentru noi, românii, a renunţa la 
viaţă, a te refugia în moarte.”62 

Mircea Eliade ne spune: „românismul nu se discută; el se afirmă pe toate 
planurile vieţii. Nu-ţi poţi discuta destinul biologic; poţi cel mult să emigrezi 
sau să te sinucizi. Suntem români prin simplul fapt că suntem vii.”63 

Bezdedeanul sensibil, educat în familie şi crescut în cultul dragostei de 
glie şi neam a intrat în miezul faptelor din viaţa sa, ce au curs ca un fluviu 
permanent. 

 
a. 1877 este unul din evenimentele la care ne-am adus contribuţia. 

Astfel este atestat prin documente că locuitorii din Bezdead, alături de cei din 
Bucşani, Cornăţel, Tătărani, Băleni, Ţâţa au dat pentru armată: „62 de cai, 
primind 11990 lei despăgubiri; 240 de ocale de tărâţe, primind 793 lei; 27 680 
kg fân, primind 346.50 lei; 250 kg de orz, primind 25.84 lei; 800 kg porumb, 
primind 90 lei.” Iar 18 locuitori din comuna Bela, plaiul Pucioasa au dat 
ofrandă 42 de coţi de pânză pentru soldaţii răniţi.”64 

În bătălia aprigă de la Plevna au luptat 12 bezdedeni. Doi au murit: 
Ciorba Matei şi Niţoiu Vasile, trei au fost răniţi: Gheorghe al Dinii, Costea 
Anghelescu şi Ion Rădan, iar şapte s-au întors acasă teferi: Ion Nache, 
Costache Popescu, Toma Avram, Gheorghe al Bălăşii, Niţă Dumitrescu, Ion I. 
Ciucu şi Voicu Băcioiu. 

Acest Voicu Băcioiu a capturat un tun de la turci, fapt pentru care a fost 
decorat.65 

 
b. În 1888, bezdedenii dau foc, în ascuns, clădirilor boiereşti din grădina 

de din sus a conacului lui B. Belu. Fapta nu are urmări grave pentru revoltaţi. 
 
c. Pentru „Răscoala din 1907”, în documentele studiate nu am găsit decât 

o adresă a Primăriei Bela, nr. 138/7 febr. 1905 care spune: 
 

                                                 
62 Naţiune, naţionalism, românism; selecţie, comentare, G.D. Iscru, Buc. 1997, p. 7-13 
63 Mircea Eliade, Profetism românesc, vol. II, Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1990, p. 60 
64 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Primărie, dos. 57/1877, fila 6-14 şi fila 16 
65 Pr. Gh. Panaitescu, Monografia comunei Bezdead, mss., p. 361 
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Domnule Prefect, 
 

Aproape toată populaţiunea acestei comune este agitată din cauza lipsei de 
porumb pentru hrană. Zilnic se prezintă la primărie locuitori care ne reclamă 
că nu au cu ce trăi, mai ales cei notaţi în anexatul tablou sunt lipsiţi cu totul de 
întreţinere; n-au nici porumb, nici mijloace ca să-şi cumpere cu bani gata. 

Vă rugăm dar cu respect să binevoiţi, domnule prefect, a interveni la Onor 
Minister spre a se trimite şi la această comună cel puţin cantitatea de 23650 kg 
porumb de la stat, în condiţiunile în care s-a dat şi la alte comune. 

Binevoiţi, domnule prefect, a primi distinsul respect ce vă datorăm. 
 
PRIMAR, (indescifrabil)                        SECRETAR, (indescifrabil)66 

 
La Bezdead, în primăvara lui 1907, Pavel Radu Anghel, Gh Bucur Lungu 

şi Gh. Gh. Sorescu, stăpâniţi de lipsurile mari din familiile lor, au mers la conac 
şi l-au ameninţat cu cuţitele pe arendaşul de atunci, Guţă Tomescu, cerându-i să 
facă alte învoieli. Acesta, speriat, s-a baricadat în conac. Ilie Gh. Popescu vine 
la el, îl convinge să aibă încredere în ce-i spune şi-l ajută să-şi strângă ceva din 
avutul său şi să plece, peste dealul Costişata, la Câmpina, de unde n-a mai 
revenit la Bezdead.67 

 
d. Primul Război Mondial a adus destulă jale în casele sătenilor din 

comuna Bezdead, bejenie, lipsuri, teroare. Unii săteni au primit paşapoarte 
scrise în limba germană, aşa cum am văzut la cetăţenii, Nicolae şi Ilinca 
Sorescu, documente dovedind frustrarea de neconceput a drepturilor lor de 
români, ajunşi „străini în ţara lor”! 

Satul a fost ocupat de nemţi. Soldaţii germani şi austro-ungari erau cazaţi la 
şcoli, chiar dacă localul era închiriat. Aici au adus stricăciuni, aşa cum se vede 
din procesul verbal încheiat la 20 dec. 1918 (vezi fig. 25). 

Dar ne-a rămas ceva de la nemţi. Ei au realizat şoseaua exact cum e şi acum, 
între Bezdead şi Breaza. Aveau nevoie de legături la Câmpina, Băicoi pentru 
petrol, pe un drum mai scurt. Toate podeţele de pe acest drum (hai să-i zicem 
judeţean, deşi este al nimănui, nici măcar al comunei în toate legislaţiile politice 
din 1913 şi până în anul 2006, fiindcă a circula pe acest drum cu un autoturism 
sau Jeep, chiar camion, înseamnă a merge la cursele de distrugere a maşinilor), 
deci toate podeţele sunt construite de nemţi în timpul acestui război. Asta nu 
compensează răul făcut. Oamenii se refugiau, cei rămaşi prestau zile de muncă, 
vitele erau sacrificate, fructele, fânul, lemnele luau destinaţia depozitelor lor. 

                                                 
66 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 2/1905, fila 207 
67 Pr. Gh. Panaitescu, Monografia comunei Bezdead, mss. p. 363-364 
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Fig. 25 – Distrugeri provocate la Şcoala Nr. 2 Bezdead de armata austro-ungară şi germană  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Davidoiu 
 

 88

Mulţi bărbaţi, aproape toţi cei apţi de front, au fost chemaţi sub arme şi 
trimişi în marile bătălii cu armatele cotropitoare. Românii n-au voie să uite 
eroismul soldaţilor noştri în acest război, cutremurătoarele încleştări cu 
duşmanii, crâncenele atacuri sau dezastruoasele retrageri, când se mai auzea 
ici-colo: „care mai trăieşti, mă?” Ar trebui ca fiecare român să meargă la 
Mausoleul de la Mărăşeşti şi la Mausoleul de la Mateiaşu de lângă Câmpulung-
Muscel şi să se închine la mormanele de oase, mărturie a supremei jertfe pentru 
apărarea, păstrarea gliei străbune! 

Din Bezdead, 123 de bărbaţi şi-au dat viaţa pentru patrie. Au rămas în 
memorie prin sacrificiul lor şi şoptim duios, printre lacrimi: 

 

„Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi, 
Spre a fi mai dulce somnul fericiţilor eroi. 
Ridicaţi pe piramida nemuririi faima lor, 
Scriţi în cărţile de aur cântecul nemuritor. 
Pe copii la sânul vostru alinaţi-i cu-acest cânt, 
Povestindu-le cu farmec, al eroilor avânt. 
Dezveliţi tot adevărul şi le spuneţi tuturor 
Cum muriră fraţii noştri pentru neam şi ţara lor.” 

 

(Imnul eroilor, versuri Iuliu Roşca Dormidont,  
muzica Ionel G. Brătianu) 

 
În memoria lor, la Bezdead a fost înălţat monumentul, cioplit în piatră de 

Albeşti (Muscel), de către meşterul pietrar măgurean. I. Negoescu. Pe fiecare 
dintre cele patru feţe ale trunchiului de piramidă cu bazele un pătrat, sunt scrise 
numele acestor eroi, spre veşnică rememorare. Iată-i: 
 

1. Rădulescu Grigore slt. 
2. Iriminescu Neculae 
3. Bogdan Grigore 
4. Făţiloiu Neculae 
5. Miţag Stelian 
6. Necşoiu Haralambie 
7. Cioroba Gheorghe 
8. Diaconu Ion 
9. Chiţă Ion 

10. Dănescu Ion 
11. Poşchină Ilie 
12. Paraschiv Ilie 
13. Niţoiu Ion 
14. Cioroba Gheorghe 

15. Amuza Gheorghe 
16. Tănase Mihail 
17. Niţoiu Ion 
18. Bobu Ion 
19. Zegheru Ion 
20. Bulgărea Ion 
21. Brânzea Stan 
22. Duca Ion 
23. Stănculescu Gheorghe 
24. Mihaiu Ion 
25. Rusu Ion 
26. Niculescu Petre 
27. Poşchină Gheorghe 
28. Anghel Dumitru 
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29. Manţog Petre 
30. Stancu Ion 
31. Ciuciuc Dumitru 
32. Duţă Andrei 
33. Urzică Nicolae 
34. Băcescu Neculae 
35. Coman Ion 
36. Bobu Nicolae 
37. Mănguţă Ion 
38. Bănescu Nicolae 
39. Militaru Gheorghe 
40. Niţoiu Ion 
41. Dumitru Ion 
42. Cristescu Gheorghe 
43. Nedelcu Gheorghe 
44. Nedelcu Nicolae 
45. Diaconu Ion 
46. Clepea Ion 
47. Stanca Ion 
48. Tacu Ion 
49. Davidoiu Toma 
50. Stan Ilie 
51. Siminoc Ion 
52. Soare Stan 
53. Ghica Alexandru plt. 
54. Dan Andiu Petre plt. 
55. Nedelcu Dumitru caporal 
56. Baniţă Ion 
57. Niţoiu Constantin 
58. Furcoi Ion 
59. Bogdan Petre 
60. Duca Constantin 
61. Dancea Ion 
62. Şerbănescu Constantin 
63. Mustăţea Gheorghe 
64. Duia Mihalache 
65. Băcescu Ion 
66. Negrea Gheorghe 
67. Dobre Dumitru 
68. Nenciu Gheorghe 
69. Muşat Nicolae 

70. Ghiţă Alexandru 
71. Bobu Gheorghe 
72. Diaconu Gheorghe 
73. Băniţă Ştefan 
74. Nenciu Marin 
75. Tache Ion 
76. Dobre Vasile 
77. Mănguţă Vasile 
78. Negoescu Petre 
79. Lungeanu Constantin 
80. Picu Nicolae 
81. Barbu Gheorghe 
82. Nenciu Dumitru 
83. Vasile Ioan 
84. Buduiaş Ioan 
85. Negulescu Florea 
86. Zamfir Gheorghe 
87. Covaciu Marin 
88. Cioroba Constantin 
89. Bănulescu Toma plt. 
90. Popescu Ilie serg. 
91. Poşchină Gheorghe serg. 
92. Soare Grigore 
93. Pintea Gheorghe 
94. Dobre Ion 
95. Radu Iancu 
96. Manţog Ion 
97. Gheboianu Nicolae 
98. Zegheru Ion 
99. Mihalache Popa 

100. Frăţiloiu Ion 
101. Bănescu Ion 
102. Căliman Nicolae 
103. Fasole Ion 
104. Duia Gheorghe 
105. Avanu Ion 
106. Tache Constantin 
107. Vlad Ion 
108. Ghica Constantin 

sublocot. 
109. Barzaoache Nicolae 
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110. Biţă Constantin 
111. Anghelescu Ion 
112. Scobea Ion 
113. Degeratu Gheorghe 
114. Albescu Ion 
115. Dănescu Constantin 
116. Bobu Florea 

117. Furcuţă Grigore 
118. Dumitru Eftimie 
119. Mustăţea Toma 
120. Tătulescu Ion 
121. Baniţă Gheorghe 
122. Mihăilă Ion 
123. Minăchescu Gheorghe 

 
Aceşti 123 de eroi au căzut pe câmpul de luptă în Războiul de Independenţă, 

1877, campania din Bulgaria, 1912-1913 şi Războiul de Reîntregire, 1916-1918. 
Iniţiatorul realizării Monumentului Eroilor la Bezdead este învăţătorul 

Mihail Florescu. Domnia sa a început colectarea sumei, prin subscripţii, în anul 
1922. Redăm în copie prima listă cu 41 de contribuabili pusă la dispoziţie de dl. 
Victor Florescu, fiul iniţiatorului, ofiţer în M.A.N. (vezi fig. 26) 

Monumentul a fost terminat în 1927, în forma în care se află el astăzi. 
Inaugurarea a avut loc în anul 1927 chiar în ziua de „înălţare”, care este consacrată 
şi ca „Ziua Eroilor”. A participat însuşi prefectul judeţului, I. Anastasescu, 
inaugurarea constituindu-se într-o mare sărbătoare a întregului sat. Printre cei 
care au vorbit au fost învăţătorii Grigore Rădulescu şi Mihail Florescu. 

În curtea Şcolii Măgura, s-a ridicat prin contribuţia sătenilor de aici, un monu-
ment din piatră de calcar din localitate, în memoria şi cinstirea eroilor măgureni 
care s-au jertfit în „Războiul din 1912-1913” şi în „Războiul de 1916-1918”. 

Comitetul de înălţare a monumentului: Şerban Taşian, H.I. Danciu, Ion I. 
Dobrescu, Ion G. Niţescu, Ion Bălescu, Bucur Tomescu, Gh. N. Popescu, Ion 
N. Petrescu, Ion Bucurescu, Gr. Şt. Ionescu, Matei Banu, C-tin Danciu, Ion V. 
Gabrian, Gh. Arsenescu, I. Gh. Arsenescu, P. Georgescu Ţâţa. 

Sculptori: Ion I. Filipescu, Ion M. Negoescu şi Eugeniu Mihail. 
Monumentul a fost terminat în anul 1923, pe faţetele lui fiind înscrise 56 de 

nume ale bărbaţilor-eroi: 
 

1. Matei Grigore, serg. 
2. Tomescu Ion, cap. 
3. Banu Ilie 
4. Negrea G.G., soldat 
5. Maican Efrima 
6. Nistor Nicolae 
7. Florea Anton 
8. Mihaiu I. Ion 
9. Moţoc Florea 

10. Mihai Ion 
11. Moţoc Florea 

12. Nistorescu Nicolae 
13. Frăţiloiu Ion 
14. Banu Ion 
15. Balea Vasile 
16. Bălescu G. Gh. 
17. Moţoc Marin 
18. Topliceanu Vasile 
19. Buţoiu Marin 
20. Banu Vasile 
21. Necula Mihail 
22. Savu Ion 
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23. Negoescu Marin, cap. 
24. Mihai Ion, soldat 
25. Manta Ion 
26. Şerban Ion 
27. Zamfirescu Nicolae 
28.Bucur Spiridon 
29. Ştefănoiu G. Gh. 
30. Vârjoghe I. Toma 
31. Bucur Toma 
32. Voinea Traian 
33. Banu Gh. Gh. 
34. Gabrian Gh. Gh. 
35. Giurcă M. Ion 
36. Negrea Marin 
37. Maican Nicolae 
38. Nistor Nicolae 
39. Negrea I. Ion 

40. Niţoiu I. Ion 
41. Miculescu G. Gh. 
42. Vârjoghe Ion, serg. 
43. Huzuiu Ion, soldat 
44. Marinoiu Ion, soldat 
45. Şorobontea Ion 
46. Popa T. Ion 
47. Tacu Ion 
48. Ştefănoiu Oprea, soldat 
49. Ionescu Matei 
50. Ştefănoiu Ion 
51. Danciu Vasile 
52. Danciu Constantin 
53. Neagu Ion 
54. Uşurelu Neculae 
55. Ion Manole 
56. Banu Gh. Gh., serg. 

 
Lacrimi şi flori la monumentul lor! 
În „Cel de Al Doilea Război Mondial”, în numele sfânt al patriei şi-au dat 

viaţa 18 măgureni, iar 22 au dispărut. 
 
e. Împroprietărirea ţăranilor din 1921. După încheierea Primului Război 

Mondial şi ca urmare a schimbărilor în lume şi în România, au existat efecte şi 
la Bezdead şi Măgura. Primul mare câştig este formarea izlazurile comunale, 
despre care am discutat mai sus. Au fost şi ţărani împroprietăriţi. Printre 
documentele cercetate nu am găsit tabelele nominale cu bezdedenii şi 
măgurenii care au primit pământ. Am descoperit însă unele contestaţii cu 
privire la modul în care a fost aplicată legea: 

- Eftimie Rădulescu cere a fi reînscris pe tabelul de împroprietărire. A fost 
şters în perspectiva moştenirii ce-o va primi de la tatăl său. Motivează, corect, 
că nu se ştie ce va face tatăl său, va putea vinde, va face datorii, va ipoteca... 

- Dumitru I. Barbu, acelaşi motiv de mai sus. Cere să fie împroprietărit 
oriunde, dacă în Bezdead nu mai sunt loturi. 

- Neculae I. Barbu contestă că a fost eliminat de pe listă, întrucât nu a 
prezentat acte. Le prezintă acum şi cere lot oriunde. 

- Primăria Bezdead cere izlaz din moşia lui C. N. Vasiliu.68 

                                                 
68 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura D-ţa, dos. 53/1929. 
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Fig. 26 – Tablou nr. 1 cu sumele subscrise pentru Monument 
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f. Bezdeadul între 1930-1944 
Aspectele stării comunei noastre, ale situării ei pe treptele valorilor 

economice şi sociale între comunele din judeţul Dâmboviţa, vor fi relevate în 
capitolele despre economie, populaţie, administraţie. 

Trebuie stabilit că Bezdeadul s-a situat în jud. Dâmboviţa drept prima 
comună ca mărime teritorială, ca număr de familii, ca putere economică. Datele 
pe care le vom prezenta în capitolele următoare, vor susţine afirmaţia. 

Punctăm ca momente ce traversează viaţa satului, pe cele mai 
semnificative: avea bancă populară, patru şcoli, cămin cultural, dispensar ce 
servea nu numai Bezdeadul, ci şi Măgura, Buciumenii, Valea Leurzii, cârciumi, 
mori, băcănii... Locuitorii prosperau. Creşteau animale, pământul era generos şi 
le da rod bogat, munceau la pădure cu boii şi cu caii, practicau meserii preţuite. 
Alţii lucrau la întreprinderile apropiate: Ţesătoria „Stan Rizescu” de la 
Brăneşti, Fabrica de Ciment Fieni sau în petrol la Moreni, Băicoi, Gura-Ocniţei, 
Târgovişte. Pe aceştia ni-i amintim cu haine unsuroase şi purtând în spate coşul 
de papură sau raniţa. Veneau acasă, pe jos, sâmbăta, cei mai mulţi de la Moreni, 
pe drumuri şi poteci din Iedera, Văile Lungi, Vârfuri şi plecau cu noaptea în 
cap, tot pe jos, străbătând distanţa Bezdead-Moreni. Exista România Mare. 
Patria era întreagă. Oamenii şi economia prosperau. Satul nostru pulsa cu 
ţara. Dar neprietenii râdeau. Aşteptau, hulpavi, să-şi înfigă ghearele în trup 
rotund, vânjos, ca să-i sugrume înflăcărarea. Bezdeadul este parte a acestui 
trup. Suferă dimpreună cu întregul. Suferinţa, devierea drumului României s-a 
numit Al Doilea Război Mondial. Hienele cu ochii dilataţi de ură ne-au rupt 
trupul: ungurii, ruşii, bulgarii au furat Transilvania, Banatul de Vest, Bucovina 
de Nord, Basarabia, Insula Şerpilor, Cadrilaterul. 

Ruşii ne-au trădat încă o dată (pentru a câta oară?). Ţara a căzut, după război 
în ascultarea lor, aruncându-ne înapoi în istorie. Ne-au trădat ca de atâtea ori. 

În favoarea acestei afirmaţii evocăm, spre NEUITARE, cutremurătoarea 
atitudine a Armatei Ruse în 18 şi 19 noiembrie, 1916, la bătălia de pe Argeş, la 
apus de Bucureşti, înainte de înfăptuirea României Mari. Această bătălie fusese 
pe trei sferturi câştigată, când inamicul (germani, austrieci şi unguri) fiind 
„complet întors”, se retrăgea spre Dunăre. Dar a venit „trădarea” ruşilor, care 
(ironie a sorţii) ne erau„aliaţi”. Inamicul a simţit situaţia, a luat iniţiativa şi a 
izbit. „Trupele ruse nu se clinteau şi continuau a privi, cu o indiferenţă de fiară, 
la tragedia sfâşietoare care se juca la picioarele lor, la o distanţă de 5 km [...] 
Din cauzele arătate, bătălia se pierde.”69 

                                                 
69 Mareşal Ion Antonescu, Românii, originea, trecutul, sacrificiile şi drepturile lor, Editura Moldova, Iaşi, 

p. 22 
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A urmat retragerea. în numai patru luni pierduserăm: „moralul, avântul, 
Capitala, petrolul, vitele, depozitele de cereale şi 400.000 de oameni din cei 
650.000 ce formau armatele de operaţiuni.”70 

„Rapoartele” generalului Palivanof, ministrul de război al Rusiei pe atunci, 
„ordinele” date de generalul Zacharoff, comandantul trupelor ruse pe teritoriul 
român au determinat pe conducătorii armatei române să-şi dea seama că 
„intraserăm pe mâna unui aliat, deopotrivă de „periculos”, de „răuvoitor” şi de 
„perfid” ca şi inamicul.71 

Ruşii, pretextând că Moldova era prea mică pentru ca armata lor să 
opereze, au tot ţinut să ne împingă spre ţinuturile ruse. Dar ai noştri au refuzat, 
s-au restrâns „câte 50 într-o cameră mică şi sărăcăcioasă, lipsită de lumină şi 
aer, în timp ce soldaţii ruşi erau repartizaţi câte unul sau cel mult doi la o casă. 
O sută de mii de vagoane cu cereale, în mare parte ridicate cu forţa şi prin 
crimă, au trecut... în magaziile lor (ruşilor n.n.), tocmai în perioada când 
soldatul nostru nu avea altă hrană zilnică decât o bucată de mămăligă şi suferea 
cumplit de foame.”72. După inimaginabila bătălie de la Mărăşeşti, „soldaţii ruşi 
trec inamicului pe parale şi băutură, armele, tunurile şi aprovizionamentele lor. 
Tot frontul se transformă într-o tarabă... Mii de oi şi alte vite, furate de la 
locuitori, au fost trecute inamicului pe bani sau pe băutură (apă otrăvită).73“ 

Am expus câteva aspecte ale relaţiilor noastre cu ruşii în acest Prim 
Război, pentru a înţelege că după Al Doilea Război Mondial, abandonată de 
Churchil şi Roosevelt, România a rămas în ghearele „prietenului de la răsărit”. 

Bezdeadul nu putea rămâne în afara acestor evenimente. El este o parte a 
ţării şi a poporului român. Şi peste Bezdead, atât „Războiul”, cât şi ceea ce a 
urmat după el au lăsat aceleaşi urme ca în întreaga ţară. 

Consemnăm evenimentele istorice locale deosebite din această perioadă. 
O primă consecinţă a declanşării războiului a fost mobilizarea bărbaţilor 

apţi şi a tinerilor cu vârsta de cel puţin 18-19 ani, fapt ce a îngreunat simţitor 
viaţa familiilor, posibilităţile de aprovizionare, de gospodărire. În sute de 
familii erau doar mame şi cinci-şase copii, iar în unele mai existau bunici. Cât 
de greu s-au descurcat în aceste condiţii, este mai bine să nu ne amintim. Ce să 
pui pe masă, de trei ori pe zi, celor şase guri timp de o lună, de un an, de patru 
ani? Cine a trecut prin acele vremuri, amintindu-şi numai, va avea lacrimi în 
ochi, va sta o clipă în tăcere, cuprins de o crispare, va ofta şi va mulţumi 
Domnului că l-a ajutat să treacă peste asemenea timpuri de sărăcie. 

Apoi, în sat s-a instaurat controlul nemţesc. Ba mai mult, pe coama 
Brăghişoaii, în vârf spre Buciumeni, exact în locul din care poate fi strict 
                                                 
70 Ibidem, p. 24 
71 Ibidem, p. 24, 25 
72 Ibidem, p. 27 
73 Ibidem, p. 33 
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supravegheată atât Valea Ialomiţei, cu o vedere largă de la Fieni până deasupra 
Moroienilor, până la Sanatoriu şi dincolo, până în cel mai înalt pisc al 
Bucegilor, cât şi toată Valea Bezdeadului, de la Măgura, Valea Morii, Valea 
Sărată, până spre Valea Omului, nemţii au instalat două cazemate cu tunuri 
antiaeriene şi, bineînţeles, cu radar. De fapt, aici a apărut, ca din senin, o tabără 
alcătuită din 21 de cabane, un comandament alcătuit din aproximativ 200 de 
soldaţi, bărbaţi şi femei. Mica aşezare era nu numai cochetă, dar şi cu un 
confort modern, nevăzut de bezdedeni până atunci. Aveau energie electrică 
dintr-o sursă proprie, aveau linii telefonice multiple, instalaţii sanitare cu apă 
curentă, băi, bucătărie, sufragerie şi chiar cinematograf. Aşezarea lor a ocupat 
muchia dealului şi pantele spre Bezdead şi Buciumeni pe o suprafaţă de 30 de 
ha, toată limitată de sârmă ghimpată şi, din loc în loc, cu santinele. Deplasarea 
de la o cabană la altă nu se făcea pe alei amenajate pe pământ, ci prin alei 
clădite, pe picioruşe de lemn, înalte de 30-40 cm podite cu scânduri. După 23 
august, într-o săptămână, totul a dispărut, iar, ce nu era transportabil a fost 
furat. Mărturie au rămas cele două cazemate. 

Au fost rechiziţionaţi pentru front cai din cei mai buni, iar locuitorii trebuia 
să dea din bovine, din oi pentru hrana soldaţilor. Acestea se plăteau. 

Dar, în august n-au încetat necazurile bezdedenilor (ca şi ale întregului 
neam românesc). Iată adresa Preturii Plasei Pucioasa, cu nr. 3091/4 noiembrie 
1944, prin care se cere Primăriei Bezdead să predea pentru front, absolut 
obligatoriu, câte 2 kg de unt ţărănesc luate de la fiecare locuitor.74 

Pe 14 noiembrie 1944, Primăria Bezdead este somată să trimită „vitele 
programate pentru armată, la Centrul de Exploatare Târgovişte”75. Ele se vor 
plăti pe loc. 

Tot acum, se înaintează la judeţ un tabel nominal cu toţi locuitorii 
bezdedeni care au vaci cu lapte şi cantitatea de lapte obţinută pe zi. În acest 
tabel am găsit doar 245 locuitori”, atenţie, „toţi cu câte o vacă”. Majoritatea 
obţin „2 litri lapte/zi”. Înţelegem că adevărul este ocolit. Unii ţărani sunt forţaţi 
să dea „laptele de la gura copiilor lor”, să ducă vaca, fără voia lor, pentru front. 
Există o plângere a locuitorului Ion R. N. Amuza care îşi expune marele necaz 
că „i-a fost ridicată forţat vaca şi nu este dreptate, fiindcă în sat sunt mulţi cu 
stare materială mai bună”. Comandatul Centrului de Exploatare Dâmboviţa 
cercetează şi-i dă dreptate, trimiţând adresa nr. 3386/4 decembrie 1944 
Primăriei Bezdead prin care solicită să fie expediată o altă vacă în locul celei a 
locuitorului Ion R.N. Amuza, luată de la un înstărit sau „chiar de la primarul 
Mihail Popescu, care are 4 vaci.”76 

                                                 
74 Arhivele Statului Dâmboviţa, Fond Primăria Bezdead, dos. 1/1944, p. 20-24 
75 Ibidem, p. 20-24 
76 Arhivele Statului Dâmboviţa, Fond Primăria Bezdead, dos. 1/1944, p. 20-24 
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Din documentele acestor ani, includem în aceste pagini evenimente care să 
dăinuie în memoria sătenilor noştri. 

În anii 1941/1942, pe drumul judeţean nr. 3 Buciumeni-Bezdead, se 
construieşte podeţul (de fapt singurul care există pe acest drum) peste 
„Vâlceaua Roşie”. De ce era atât de necesar acest pod, putem înţelege din 
descrierea făcută mai sus: existenţa cantonamentului nemţesc aşezat pe deal. 

Cineva poate recunoaşte cele două persoane din fotografie. Ar fi interesant 
de ştiut, nu? 

 

 
 

Fig. 27 – Fotografii de arhivă care au imortalizat momentul construirii culeelor şi aripilor  
acestui pod, construcţie făcută din fondul Primăria Bezdead, în sumă de 150.000 lei 

 
În situaţia statistică din anul 1941, printre alte repere ce vor fi arătate la 

capitolul respectiv, am găsit că, din Bezdead erau mobilizate 840 de persoane77 
La 26 ian. 1942, la inspecţia pretorului N.C. Goga făcută la Primăria 

Bezdead, primar fiind Ion Popescu, în procesul verbal încheiat consemnează că 
satul avea 10 morţi, din care 7 ca eroi pe front. La Măgura, primar Nicolae Ion, 
erau 6 morţi, din care 4 ca eroi pe front. Acelaşi pretor revine în ziua de 21 
martie 1942 şi consemnează 22 de eroi căzuţi la datorie la Bezdead şi 10 eroi la 
Măgura78. 

În situaţiile statistice din 8 mai 1942, formularul „A”, se arată că erau 
mobilizaţi şi concentraţi 375 de bărbaţi din Bezdead (Măgura nu are formular). 

Pe 9 octombrie, acelaşi pretor vine în inspecţie la Bezdead. Primar era 
acum Ion Niculescu. Inspectând şcolile, dă dispoziţie scrisă directorilor să 
strângă benevol alimente: cartofi, prune uscate, fasole, mere etc. şi să se reia 
activitatea cantinei şcolare79. 

La data de 12 octombrie 1942 are loc Conferinţa Administrativă a 
Prefecturii Dâmboviţa prin care se hotărăşte ca în fiecare comună să se 
întrunească „sfatul comunei” pentru a decide înfiinţarea de ateliere, după 

                                                 
77 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Primăria Prefectură, dos. 126/ 1941, Situaţia braţelor 

de muncă. 
78 Ibidem, dos. 133/1942 
79 Ibidem, dos. 133/1942 
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cum a dispus Dl Mareşal Antonescu şi a ordonat Ministerul Afacerilor 
Externe. Un atelier se va ocupa cu confecţionarea saboţilor din lemn, în 
special pentru copii, din care Prefectura va cumpăra un număr de saboţi 
ce vor fi distribuiţi şcolarilor merituoşi şi săraci. (Arh. Jud. D-ţa, Fond 
Prefectură, Dos. 94/1942) 

Oare îşi mai aminteşte cineva cum umblau desculţi 90% dintre copii 
Bezdeadului, în aceşti ani? Mai ştie cineva că, până prin anul 1948, o familie avea o 
singură pereche de încălţări pentru toţi copiii, aceştia folosind-o pe rând? Mai stăruie 
în mintea cuiva că în acea perioadă se confecţionau „scarpeţi” din pânza cauciucată 
jupuită de pe pneurile abandonate de şoferii nemţi sau opinci din aceeaşi pânză? 

Dar, durerea care a sfâşiat inimile multor bezdedeni este sacrificiul suprem: 
sângele vărsat pe front de 114 bezdedeni, inclusiv cei dispăruţi. 

În veci să nu uităm numele lor! Să-l rostim cu pioşenie şi în şoaptă, să nu le 
tulburăm somnul! 

 
Au căzut pe front: 
 

1. Paraschiv N. Toma  plut. ctg. 1930  Bat. 104 V Munte 
2. Coman I. Serghie  soldat ctg. 1941  Reg 22 Infanterie 
3. Badea Gh. Gheorghe  soldat ctg. 1935  Reg. 22 Infanterie 
4. Duca I. Ion  soldat  ctg. 1941  Reg. 89 Infanterie 
5. Poşchină I. Nicolae  soldat ctg. 1930  Reg. 7 Infanterie 
6. Cioroba Şt. N. Gheorghe  soldat ctg. 1940  Bat. 2 V. De Munte 
7. Bădoiu I. Nicolae soldat  ctg. 1936  Bat. 2 V. De Munte 
8. Dănescu Gh. Constntin  soldat  ctg. 1936  Bat. 2 V. De Munte 
9. Gheboianu A. Constantin  soldat ctg. 1934  Bat. 2 V. De Munte 

10. Belivache R. Anghel soldat ctg. 1937  Bat. 2 V. De Munte 
11. Iancu T. Ion soldat ctg. 1944  Bat 2 V. De Munte 
12. Ceauşu Gh. Ion soldat ctg. 1936  Reg. 89 Infanterie 
13. Barzaoache N. Gheorghe  sergent ctg. 1927  Reg. 89 Infanterie 
14. Furcoiu D. Dumitru  caporal ctg. 1936  Şc. Cavalerie Tgv. 
15. Sora I. Arsene  sergent ctg. 1925  Bat. 3 V. de Munte 
16. Nenciu Gh. Ion  soldat  ctg. 1942  Bat. 3 V. De Munte 
17. Bădoiu M. Gheorghe  soldat  ctg. 1942  Bat. 26 V. De Munte 
18. Stanciu I. Gheorghe  soldat  ctg. 1933  Reg Gardă (cl.) 
19. Lungeanu C. Ion  sergent  ctg 1934  Bat. 4 V. De Munte 
20. Târsan I. Vasile  soldat  ctg. 1941  Bat. 4 V .de Munte 
21. Badea T. Ion soldat ctg. 1943 Bat. 4 V. de Munte 
22. Tănase I. Ilie soldat ctg. 1943 Bat. 4 V. de Munte 
23. Florea N. Ion soldat ctg. 1936       Bat. 24 V. de Munte 
24. Degeratu C. Nicolae soldat ctg. 1941 Bat. 1 V. de Munte 
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25. Bobu Gh. Victor caporal ctg. 1941 Bat. 1 V. de Munte 
26. Rizea Gh. Victor soldat ctg. 1943 Bat. 1 V. de Munte 
27. Silişteanu Şt. Gheorghe caporal ctg. 1943 Bat. 1 V. de Munte 
28. Iancu I. Ion soldat ctg. 1933 Bat. 13 V. de Munte 
29. Bocu P. Gheorghe soldat ctg. 1926 Bat. 23 V. de Munte 
30. Neblea I. Constantin caporal ctg. 1941 Bat. 23 V. de Munte 
31. Poşchină T. Iorgu soldat ctg. 1933 Reg. 22 Infanterie 
32. Radu Ec. Ion sergent ctg. 1927 Reg. 22 Infanterie 
33. Constantin I. Tănase soldat       — Baza Reg. A.A. 
34. Chiţu C. Ion caporal ctg. 1937 Reg. 1 P. de Munte 
35. Niţoiu N. Mihail soldat ctg. 1943 Reg. 32 Dorobanţi 
36. Căpraru I. Ion soldat ctg. 1943 Grupul Special 
37. Marinescu I. Ion soldat ctg. 1943 Amb. de Munte 
38. Dumitroiu A. Mihail soldat ctg. 1932 Reg. 41 Artilerie 
39. Frăţiloiu Gh. Constantin soldat ctg. 1940 Reg. 21 Infant. 
40. Mihăiescu Gh. Nicolae soldat ctg. 1934 C. Inst. Fag. 
41. Stanciu I. Niculae caporal ctg. 1936 Div. 2 T. de Munte 
42. Ilie C. Ion soldat ctg. 1942 Div. 2 T. de Munte 
43. Gagiu N. Nicolae soldat ctg. 1944 Bat. 7 Grăniceri 
44. Niculescu I. Victor soldat ctg. 1939 Reg. 9 Roşiori 
45. Şuţoiu N. Ion soldat ctg. 1941 Reg. G. Călare 
46. Negoescu V. Gheorghe soldat ctg. 1945 Reg. 30 Dorobanţi 
47. Cioroba I. Constantin soldat ctg. 1945 Bat 7/15 V. de Munte 
48. Briţu C. Niculae soldat ctg. 1945 Reg. 1 Vânători 
49. Niţoiu I. Petre soldat ctg. 1945 Bat. 15 V. de Munte 
50. Mustăţea I. Ion soldat ctg. 1923 Uz. de armament Bv. 
51. Nedelcu N. Ion soldat ctg. 1944 Reg. 30 Dorobanţi 
52. Iriminescu N. Gheorghe soldat ctg. 1935 Reg. 26 Artilerie 
53. Băcioiu I. Constantin soldat ctg. 1936 Reg. 11 Dorobanţi 
54. Mihăescu N. Ion soldat ctg. 1945 Reg. 19 Dorobanţi 
55. Sorescu I. Vintilă soldat ctg. 1944 Bat. 2 V. de Munte 
56. Tatu I. Gheorghe caporal ctg. 1944 Bat. 2 V. de Munte 

 
Credem de datoria noastră de a semnala că bărbaţii din Bezdead au fost 

repartizaţi în special, la „Vânători de Munte” o armă mai dificilă, cu misiuni 
periculoase, de mare risc şi că 18 sunt foarte tineri, furaţi vieţii de obuze, 
gloanţe sau bombe; la 20- 22 de ani viaţa lor s-a stins absurd, din dorinţa cuiva 
(s-ar putea spune), dar din dorinţa lor de a apăra a ţarina noastră scumpă. 

Aceeaşi cinste se cuvine să o exprimăm şi pentru cei „dispăruţi”, caz 
special, fiindcă există această incertitudine despre ce vor fi fiind ei azi, unde 
vor fi fiind, pe care tărâmuri... 
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Iată lista lor, păstrată în arhive, iar de acum în această carte, întru nemurire 
şi spre memoria consătenilor: 

 

1. Briţu I. Ilie soldat ctg. 1933 Reg. 5 Pionieri 
2. Samoilă N. Traian soldat ctg. 1931 Reg. 89 Infanterie 
3. Ilie I. Ion soldat ctg. 1925 Bat. 5 Administr. 
4. Vlad I. Ion soldat ctg. 1937 Reg. 22 Infanterie 
5. Samoilă Gh. Stelian soldat ctg. 1937 Reg. 22 Infanterie 
6. Avanu I. Ion soldat ctg. 1939 Reg. 22 Infanterie 
7. Sităruş I. Ion soldat ctg. 1940 Reg. 22 Infanterie 
8. Păunaş I. Ion soldat ctg. 1935 Reg. 22 Infanterie 
9. Iordan Gh. Gheorghe soldat ctg. 1943 Reg. 22 Infanterie 

10. Niţoiu F. Mihail caporal ctg. 1936 Reg. 22 Infanterie 
11. Bănulescu N. Nicolae soldat ctg. 1942 Reg. 22 Infanterie 
12. Belei Gh. Dumitru soldat ctg. 1942 Reg. 22 Infanterie 
13. Zamfir N. Grigore soldat ctg. 1941 Reg. 22 Infanterie 
14. Mihăilă M. Nicolae caporal ctg. 1941 Reg. 22 Infanterie 
15. Duia I. Gheorghe soldat ctg. 1933 Reg. 22 Infanterie 
16. Duca Gh. Nicolae caporal ctg. 1941 Reg. 19 Artilerie 
17. Bucur Ilie Serghie soldat ctg. 1937 Reg. 19 Artilerie 
18. Vlădoiu M. Ion soldat ctg. 1943 Reg. 32 Dorobanţi 
19. Bogdan Gh. Constantin caporal ctg. 1935 Reg. 32 Dorobanţi 
20. Poşchină Gh. Ion soldat ctg.  1934 Reg. 16 Artilerie 
21. Muşat I. Ion sergent ctg. 1940 Reg. 41 Artilerie 
22. Petriţă I. Ion caporal ctg. 1934 Reg. 41 Artilerie 
23. Voica Eug. Victor soldat ctg. 1938 Reg. 41 Artilerie 
24. Băcioiu Şt. Gheorghe soldat ctg. 1937 Reg. 91 Infanterie 
25. Sora I. Moise soldat ctg. 1933 Seg. Jand. Buzău 
26. Băniţă C. Gheorghe caporal ctg. 1941 Reg. 89 Infanterie 
27. Sorescu I. Moise soldat ctg. 1936 Reg. 89 Infanterie 
28. Sora Gh. Ion soldat ctg. 1931 Reg. 89 Infanterie 
29. Pinţoiu T. Ilie soldat ctg. 1931 Reg. 89 Infanterie 
30. Ilie I. Ion soldat ctg. 1935 Reg. 89 Infanterie 
31. Vlădoiu Gh. Gheorghe soldat ctg. 1929 Bat. 14 V. de Munte 
32. Rădan I. Anton soldat ctg. 1929 Bat. 14 V. de Munte 
33. Puică I. Gheorghe soldat ctg. 1926 Div. 6 T. de Munte 
34. Soare I. Nicolae caporal ctg. 1934 Div. 6 T. de Munte 
35. Chiţă I. Constantin serg. ctg. 1935 Bat. 3 V. de Munte 
36. Nenciu P. Ion soldat ctg. 1942 Bat. 3 V. de Munte 
37. Chiţu P. Gheorghe soldat ctg. 1935 Reg. 5 Art. Grea 
38. Giurcă I. Dionisie soldat ctg. 1933 Bat. 23 V. de Munte 
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39. Băcescu N. Mihail soldat ctg. 1942 Reg. 9 Dorob. 
40. Sorescu Gh. Constantin soldat ctg. 1939 Reg. 25 Infanterie 
41. Drăgoiu P. Gheorghe soldat ctg. 1929 Reg. 10 Dorob. 
42. Răcăşan P. Gheorghe soldat ctg. 1930 Reg. 14 Dorob. 
43. Avram I. Constantin caporal ctg. 1938 Reg. 5 Călăraşi 
44. Mihăilă I. Gheorghe soldat ctg. 1934 Bat. 17/19 V. de Munte 
45. Păunaş Gh. Ion soldat ctg. 1942 Bat. 3 Val. de Munte 
46. Chiţă I. Stelian caporal ctg. 1942 Bat. 3 Val. de Munte 
47. Ioneciu M. Ion soldat ctg. 1942 Bat. 3 Val. de Munte 
48. Vlad N. Marin soldat ctg. 1942 Bat. 3 Val. de Munte 
49. Gheboianu V. Stelian soldat ctg. 1930 Bat. 13 V. de Munte 
50. Chiţă N. Ion soldat ctg. 1943 Bat. 1 V. de Munte 
51. Catana Gr. Ion soldat ctg. 1943 Bat. 1 V. de Munte 
52. Năstase Gh. Ilie caporal ctg. 1943 Bat. 1 V. de Munte 
53. Gheboianu I. Gheorghe soldat ctg. 1943 Bat. 1 V. de Munte 
54. Croitoru M. Ştefan soldat ctg. 1942 Bat. 1 V. de Munte 
55. Paraschiv T. Aurel soldat ctg. 1941 Bat. 4 V. de Munte 
56. Ilie N. Gheorghe serg volt ctg. 1941 Flotila 3 Bombardiere 
57. Necşoiu Gr. Haralambie caporal ctg. 1941 Bat. 4 V. de Munte 
58. Bobu I. Constantin caporal ctg. 1937 Div. 1 T. M. 

 
Multe vor fi fiind faptele de vitejie pe front ale bărbaţilor bezdedeni şi 

măgureni. Unele vor fi fost povestite în clipe de răgaz sau la un pahar. 
Auzindu-le, cei de faţă priveau cu nedumerire, a imposibil de a crede că un 
soldat poate lupta astfel. Alte fapte s-au pierdut, o dată cu dispariţia eroului. Cu 
un singur OM am stat de vorbă despre acest război, cu nenea Nică Bogdan. De 
aceea am vrea să întoarcem spre cugetul şi sufletul dvs. câte ceva din ceea ce a 
povestit despre acel segment cumplit al vieţii lui. 

Nenea Nică Bogdan este un EROU, dar nu numai al satului, al judeţului, ci 
al neamului românesc. Câţi am trecut pe lângă nenea Nică fără să ştim ce mare 
suflet de român avea, fără să ne explicăm de ce mergea legănat: fiindcă-i 
degeraseră picioarele pe frontul eliberării sfântului pământ al Basarabiei, 
fiindcă singur a capturat o grupă inamică, într-o noapte de iarnă cu ger de sticlă 
tăioasă, atrăgându-şi stima camarazilor şi lauda comandanţilor. El, firavul 
flăcău al plaiurilor noastre, s-a distins în batalionul 14 Vânători prin fapte de 
neimaginat, pentru care a primit medaliile: „Virtutea Militară de Război”, 
„Bărbăţie şi Credinţă”, „Scutul Crimeii.” 
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Fig. 28 – O  pagină a tabelului(facsimil) 
 
În plus, a fost citat mai în toate bătăliile susţinute de batalionul său, în care 

inamicul ataca precum roiul de viespi întărâtat, zi şi noapte. El şi camarazii lui 
au stat neclintiţi la post, răbdând de foame şi de sete, suportând ploaia, vântul şi 
frigul, dar n-au disperat şi n-au pierdut nădejdea în izbânda lor. 

Pământul românesc a născut, la nevoie, eroi. Acest pământ a ştiut, de peste 
2000 de ani, să-şi zămislească braţe tari, minţi scăpărătoare, lucide, 
neîmbâcsite de patimi, caractere puternice întrupate uneori în trupuri simple, 
îndeosebi în oamenii de la ţară. 
 

 
 

Fig. 29 – Bezdedeni pe front, Turtucaia – 1913 (în partea dreaptă, sg. Duca Ion, în tunică albă) 
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2.14. Bezdeadul în perioada 1944-1989; 1990-2012 
 
 
Până în anul 1944, Bezdeadul a fost una dintre cele mai mari şi mai bogate 

comune din judeţul Dâmboviţa. Ar fi rămas, în mod sigur, tot o astfel de 
localitate, dacă nu ar fi intervenit dezvoltarea explozivă a industriei în 
România, mai ales începând cu anii 1960. Forţa de muncă s-a deplasat spre 
oraşe, spre noile centre industriale. Coloşii din Târgovişte: C.O.S., U.P.E.T., 
Schela Petrol, Uzina de Strunguri, Romlux sau mărirea capacităţii Fabricii de 
Ciment Fieni, a Stelei Electrice, a I.P.L. Pucioasa, apoi Morenii, Mija, 
Câmpina, Braşovul au absorbit tot ce se poate absorbi în domeniul braţelor de 
muncă tinere. Aceştia au primit şi locuinţe gratis, acolo unde s-au dus. 

„Acasă” a dobândit pentru ei un alt sens. Pământul, „iarba verde de acasă” 
aveau, treptat-treptat, un glas mai stins, abia auzit în inimile unora dintre cei 
plecaţi. Plaiul, copacul foşnitor din curte, cerul înalt de un albastru odihnitor în 
nopţile de mai, susurul izvoarelor, covorul de flori din ierburile aşteptându-şi 
cosaşii, flori cu haine de un colorit viu, inimitabil, uimitor, zumzetul nesfârşit 
din ierburi şi din văzduh, miresmele poienilor şi pădurilor, bolta de cleştar din 
iernile geroase nu-i mai chemau, nu mai aveau ecou în ochi, auz, pe buze, ori în 
palme. Aveau oamenii, însă, şi motive să plece. 

Lucrând la Şcoala N. 2 „V. Voiculescu” - şcoală coordonatoare, vă vom 
prezenta datele pe care le deţinem, privitoare la plecarea absolvenţilor clasei a 
VIII-a, scurgerea tineretului din sat, pe o perioadă de 15 ani (1979-1985): 

- 1970/71 170 de absolvenţi,  plecaţi 96; 
- 1991/72 111 de absolvenţi,  plecaţi 87; 
- 1972/73 101 de absolvenţi,  plecaţi 80; 
- 1973/74 103 de absolvenţi,  plecaţi 80; 
- 1974/75 106 de absolvenţi,  plecaţi 82; 
- 1975/76 130 de absolvenţi,  plecaţi 105; 
- 1976/77 93 de absolvenţi,  plecaţi 71; 
- 1977/78 108 de absolvenţi,  plecaţi 81; 
- 1978/79 75 de absolvenţi,  plecaţi 60; 
- 1979/80 74 de absolvenţi,  plecaţi 61; 
- 1980/81 61 de absolvenţi plecaţi 54; 
- 1981/82 130 de absolvenţi plecaţi 103; 
- 1981/83 173 de absolvenţi plecaţi 135; 
- 1983/84 135 de absolvenţi plecaţi 105; 
- 1984/85 108 de absolvenţi plecaţi 90;  
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Comentarea cifrelor o faceţi dumneavoastră, cei plecaţi având procente 
între 70 şi 84 dintre absolvenţi. 

Datorită „politicii P.C.R., a secretarului său general”, datorită hotărârilor 
C.C. al P.C.R. sau al Marii Adunări Naţionale, toate aplicate la Bezdead de 
primari sau secretari ai comitetului comunal de partid cu cea mai încrâncenată 
supuşenie, cu cea mai adâncă duritate, cu înaltul zel al devotatului partidului, 
absolut orbeşte, în comuna aceasta se ajunsese să nu se mai construiască nici 
măcar un adăpost pentru vite, nici să repari (prin R.K.) locuinţa. Se puteau 
construi case numai în perimetrul de la Casa de Cultură până la Valea Macului, 
denumit de cei ce hotărau soarta unei localităţi „Centrul Civic Bezdead”. 

Satul nostru ajunsese a fi un lagăr în care bieţii de noi, rămaşi să ne ducem 
viaţa aici, ar fi trebuit să purtăm nişte numere. 

Satul nostru trebuia să dea statului tot ce producea: carne de porc, de vită, 
de pasăre, laptele, lâna, chiar fân, fructe. Sistemul era draconic: cote obligatorii, 
apoi achiziţii, tot obligatorii pentru că primarul nu-ţi acorda „bon” să iei butelie, 
nu puteai cumpăra de la magazinele din sat ulei, mălai, gaz lampant, nu-ţi 
acorda cartela de pâine, nu-ţi da cota de lemne de încălzit dacă nu făceai 
contracte sau nu dădeai achiziţii către stat. Iată de ce tinerii plecau din Bezdead. 

Suntem în posesia unui document emis de Primăria Bezdead şi de Comitetul 
Comunal al P.C.R. Bezdead şi trimis în 1983 Institutului Agronomic „I. Ionescu de 
la Brad” - Iaşi, prin care se arăta că părintele din Bezdead, al studentului de la acest 
institut nu-şi îndeplineşte îndatoririle faţă de stat, nu are contracte pentru carne de 
porc, de vită şi nici contract de lapte de vacă. Strigător la cer! Cum i-o mai fi 
răbdând pământul pe semnatarii acestui document care nici măcar nu exprimă 
realitatea? Era otrava revărsată din aceste fiinţe bolnave de ură şi putere. Pentru că 
familia studentului avea contracte! Nu avea graţiile acestor indivizi. Perfidia îi 
caracteriza fiindcă, deşi trimiseseră la facultate mârşava epistolă, ei salutau pe 
părintele studentului, îi întindeau mâna, îi zâmbeau, ca şi cum erau unii din bunii 
lui amici. „Şarpele nu este odios că muşcă, ci pentru că se ascunde ca să muşte!” 

Erau anii 1950-1989! 
Ani, ani despre care s-ar putea scrie cărţi bazate numai pe fapte reale! Ani 

de crispare, de tăcere surdă, de supunere, de constrângeri. 
De după 1951 au fost arestaţi şi închişi, trimişi la Canal oameni fără vreo vină 

evidentă. Vina era inventată. Nu putem trece peste inimaginabilele chinuri suferite în 
detenţie de: înv. Victor Ghiculescu şi pr. Victor Popescu. Primul, arestat în 1951, nu 
a mai revenit în învăţământ şi nici în sat, având domiciliu forţat în ultimii ani ai vieţii. 

Viaţa satului se hotăra arbitrar, conform placului primarului care era în ultimii 
ani şi secretar al comitetului comunal al P.C.R., la cheful lui, la inspiraţia de moment, 
în 1955, dec. 30 s-a înfiinţat la Bezdead, „Întovărăşirea Agrozootehnică Congresul al 
II-lea al P.M.R.”, o formă de colectivizare mai blândă. Entuziaştii înfiinţării acestei 
întovărăşiri au fost: Poşchină Ion, Duca Constantin, Iordache (Dumitraşcu) Toma, 
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Stanciu Maria, Gagiu Constantin, Teodorescu Gh. Ion şi înv. Ropotan Gheorghe. 
Unii dintre aceştia au deţinut funcţia de preşedinte, secretar – socotitor al 
întovărăşirii sau preşedinte al comisiei de revizie, până la desfiinţarea acesteia. 

Din 1980, viaţa spirituală a satului şi chiar viaţa sa, ca o comunitate având 
sintalitate80, începuse să se degradeze. Energia electrică se întrerupea cam 
jumătate de timp, hrana era diminuată, fără carne, fără pâine, fără ulei de-ajuns, 
fără brânzeturi, pentru că toate luau drumul colectărilor. Atât de prost se aplicau 
legile la Bezdead, atât de urmăriţi erau ţăranii, era atâta câinoşenie la 
conducătorii satului, încât oamenii nu aveau cum să sacrifice pentru familie 
viţeii (ce nu erau de prăsilă), ci îi omorau încă de la fătare, sufocându-i cu 
pungi de plastic. Erau oamenii obligaţi să crească toţi viţeii din fiecare an şi să-i 
dea numai la contract, la stat, la greutatea de 250-300 kg, iar junincile să le 
dea ca „matcă” la CAP-uri sau IAS-uri. Erau gospodării care ajunseseră să aibă 
cinci - şase vite în curte. Când şi unde s-a mai pomenit ca ţăranul să-şi omoare 
propriile-i vite, iar el să nu aibă carne la masă? Pentru că legea o făcea 
primarul, s-a propus, pe faţă, în şedinţe, de multe ori, să se ţină o evidenţă a 
viţeilor şi, un an ţăranul să-l dea la contract, iar în celălalt an să fie al lui. Se 
aplica acest procedeu în multe comune din ţară. La Bezdead, nu se putea! 
Ţăranilor li se întocmeau acte de chemare la judecată. Parcă nu-i de crezut! 

Trebuie să recunoaştem şi cealaltă latură a stărilor. Viaţa satului a devenit 
alta în cincizeci de ani de comunism. Multe s-au schimbat în bine: lichidarea 
analfabetismului, dezvoltarea fără precedent a învăţământului, a bazei lui 
materiale, a asigurării şcolilor cu învăţători şi profesori, a editării de manuale 
pentru fiecare elev, a şcolarizării obligatorii a copiilor de vârstă şcolară; pânza, 
stofele nu mai erau produse de femei în propria-le gospodărie, ele se vindeau la 
magazinele nou-înfiinţate, chiar dacă la început pe cartelă; viaţa culturală a 
satului, deşi dirijată în conţinut, în idei, venea în ajutorul săteanului; s-au 
înfiinţat cămine culturale, două la Bezdead şi unul la Măgura. Aici au fost 
instalate primele radiouri cu baterii (1953, 1954, 1955, chiar 1956) la care 
grupuri de oameni veneau, pe seară, să le asculte, aici s-au cumpărat primele 
televizoare, aici se organizau serbări, conferinţe, şezători, simpozioane; s-au 
înfiinţat biblioteci pe lângă fiecare cămin cultural; formaţiile artistice de cor, 
dansuri, teatru sau brigadă artistică susţineau spectacole atât în sat, cât şi în 
localităţile vecine, participau la concursuri pe zone, judeţ sau la faza naţională; 
satul a fost electrificat în 1955; s-a pavat şoseaua cu piatră de gârlă peste care, 
ulterior s-a turnat asfaltul. A mai rămas neasfaltată şoseaua judeţeană pe o 
lungime de 2400 m. Costişata-Ocina. O mare realizare a edililor comunei este 
instalarea conductei de apă curentă, începând cu anul 1980; noile localuri de 

                                                 
80 sintalitate = totalitatea elementelor esenţiale, edificatoare pentru profilul moral al unui grup social; 

personalitatea unui colectiv 
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Fig. 30 – Ordinul de deplasare emis de Direcţia 
Generală a Agriculturii Dâmboviţa 

şcoli: Şcoala Nr. 1 1972, Şcoala Măgura 1974-1977, Şcoala Nr. 2 1977-1979, 
Sala de Nunţi Valea Macului, Casa de Cultură Bezdead, sediul modern şi 
cochet al Primăriei Bezdead; construcţii deosebite şi utile au fost: Complexul 
Comercial Bezdead, Complexul Comercial Măgura, Magazinul Râmata, 
Grădiniţa Nr. 3 Râmata, Dispensarul Sanitar Râmata, Brutăria Bezdead, care 
acum, în 2013, ori sunt vândute, ori concesionate. 

Totuşi oamenii ajunseseră aproape de disperare. Parcă nimic nu mai era sfânt în 
om. În aer, în oameni, în vorbe, în gesturi se citea încordarea, aşteptarea. Dar 
Congresul al XIV-lea din noiembrie 1989 l-a adus la conducere tot pe Ceauşescu. A 
venit decembrie 1989. Acel decembrie cald şi sângeros, cu explozii de bucurii 
imense, dar hidos prin morţii lăsaţi 
pe străzi, în case, în tanchete, în 
posturile de pază; totuşi un 
decembrie care încărca cu mari 
speranţe inimile tuturor românilor. 

În Bezdead, vineri 22 dece-
mbrie 1989, la ora 10,30-10,40 s-a 
declanşat o bucurie fantastică; 
oamenii se îmbrăţişau, săreau în sus 
cu braţele ridicate, feţele radiau de 
satisfacţie; ochii jucau în lacrimi. 

S-a hotărât ca sâmbătă 23 de-
cembrie şi duminică 24 decembrie 
să se strângă alimente pentru 
Bucureşti, fiindcă Radioul şi 
Televiziunea, acum în mâinile 
revoluţionarilor, făceau insistent 
apel la populaţia din ţară să aducă 
urgent alimente în Capitală. Astfel 
că, pornindu-se prin sat, au fost 
colectate pe grupuri de case: fructe 
de tot felul, cartofi, brânzeturi, 
fasole, ceapă, morcovi, iar luni 25 
decembrie 1989, prima zi de 
Crăciun, cu autocamionul lui 
Nicuşor Căpraru, având număr de 
înmatriculare „21-PH-955”, şapte delegaţi din Bezdead porneau spre Bucureşti 
cu două tone de alimente. 
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Episodul temerar a durat de la ora 900, când s-a plecat din Bezdead, până la 
orele 24,15, când delegaţia sosită în sat a anunţat la staţia de amplificare despre 
îndeplinirea misiunii, mulţumind locuitorilor pentru contribuţia adusă alimentării 
Capitalei. Bunurile au fost predate la „Spitalul Witing C.F.R.” Bucureşti. 

 

 
 

Fig. 31 – Împuternicirea Consiliului FSN Bezdead şi confirmarea primirii  
alimentelor de către Spitalul Witing (observaţi data şi ştampila) 

 
La Pucioasa, camionul a fost oprit de poliţie şi civilii împuterniciţi de Consiliul 

F.S.N. Pucioasa, fiindcă se crease o ambuscadă la Grupul de Pompieri; se trăgea 
dinspre calea ferată, peste şosea la grup şi dinspre pompieri spre debleul căii ferate. 
Apoi, plecând la ora 11, 30 de la Pucioasa, am mers, obligatoriu, la D.G.A. 
Dâmboviţa, pentru a se elibera delegaţia şi a ne indica locul de descărcare. Aici am 
fost reţinuţi până la ora 15,30, fără să ni se explice de ce. Plecând spre Bucureşti, 
oarecum mâhniţi de întârziere, în această primă zi a unui CRĂCIUN LIBER, în 
care se cântau colinde neauzite timp de 45 de ani, ne pomenim pe la Ilfoveni că ne 
survolează trei elicoptere militare cu direcţia Bucureşti. Abia când am ajuns acasă 
am înţeles ce era cu aceste trei elicoptere. Ele purtau pe acei români care, 
îmbrăcând înşişi cămaşa morţii, au condamnat la moarte prin împuşcare 
imediată pe Nicolae şi Elena Ceauşescu, într-un proces ce a durat 55 de minute, 
ţinut la Regimentul de Artilerie Târgovişte. La spitalul Municipal, unde am tras 
camionul la început, curtea, hangarul, saloanele erau înţesate cu cadavre de soldaţi, 
atât de tineri, cu feţele crispate, cu buzele strânse a durere, în muţenia lor 
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blestemând degetul apăsat pe trăgaci de o fantomă; păreau gata să se ridice şi să 
pornească la răzbunare, ca nişte coloşi, ca nişte titani aducători de adevăr şi 
dreptate. Erau femei cu faţa îndreptată spre acel cer nemilos şi, peste pântecele lor, 
ţinându-i parcă în braţe, sta o fetiţă sau un băieţel în aceeaşi nemişcare 
înspăimântătoare. Erau bărbaţi, erau copii, erau adolescenţi porniţi spre libertate, 
dar ajunşi în deplina libertate din împărăţia Morţii cu rânjetul ei de dispreţ...Plângea 
Marin (Chiţu), plângea în hohote, în cascade spasmodice, acoperindu-şi faţa cu 
palmele; abia a putut fi potolit. 

„Moartea preşedintelui dictator a schimbat cursul istoriei. A început să fie 
democraţie, libertate în toate, până şi în şomaj, pieţe, magazine, numai în 
sufletele [...] oamenilor a mai rămas ceva[...]. Dictatura a căzut, dar se mai aud 
voci care întreabă ce ne-a rămas”.81 Cu adevărat, avem libertatea crimei, a 
vinderii uzinelor şi fabricilor pe nimic la investitorii străini, aceştia valorificându-
le în ţările lor ca fier vechi. Ce a adus Revoluţia din 1989? 

O perioadă dureroasă, de neimaginat, imbecilă în demersul ei, perioadă în 
care ne asaltează agresivităţi de tot felul şi care ne strică liniştile şi viaţa, ne 
tulbură limpezimile şi învăţăturile (din străbuni) ancestrale. Încă n-au înţeles 
„conducătorii” noştri în 24 de ani că economicul determină nivelul de viaţă. Sunt 
ei slugarnici faţă de NATO, faţă de FMI, faţă de UE? Nu au învăţat nimic din altă 
slugărnicie? Ar trebui să rostească zi şi noapte această cugetare: „Caligula 
consimte să moară fiindcă a înţeles că nici o fiinţă nu se poate salva de una 
singură şi că nu ai dreptul să fii liber împotriva oamenilor”. (Albert Camus) 

Istoria a ajuns la zi, în anul 2020. Vom prezenta în capitolele următoare 
alte aspecte. 
 

    
 

Monumentul Eroilor Bezdead 
 

   Monumentul Eroilor Măgura 

                                                 
81 Toader Şteţco, Moartea preşedintelui dictator, Ed. Concordia-Arad, p. 114 
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III. EVOLUŢIA ADMINISTRATIVĂ 
 
 
Motto: 
„Dacă omul nu poate ajuta pe om, fie prin faptă, fie prin 

gândire, nu cred că mai există o altă fiinţă care să-i sară în 
ajutor. Nu există o altă posibilitate pentru om decât 
solidaritatea sau sfâşierea fără milă şi fără scăpare”. 

(Mircea Florian, Antologie de filozofie românească) 
 
 

3.1. Începuturi 
 
 
Judeţul Dâmboviţa este menţionat în documente, pentru prima dată, în anul 

1521, într-un hrisov al lui Basarab - Voievod care dă „moşia de la Drăgăneşti de 
lângă Târgovişte lui Calotă, mare vornic şi soţiei sale, Neacşa”82. O altă menţiune se 
face în anul 1520, când acelaşi Basarab - Voievod dă mănăstirii Nucet din judeţul 
Dâmboviţa drept „ocină moşia Galisişti, cumpărată de la jupân Dragomir” 83 

Până în anul 1883, judeţul Dâmboviţa era împărţit administrativ în cinci 
plăşi: Dâmboviţa, Cobia, Dealu, Bolintinu şi Ialomiţa şi două plaiuri: 
Dâmboviţa şi Ialomiţa, în 1883 cele două plaiuri se unesc sub numele de 
„Plaiul Dâmboviţa-Ialomiţa” la început şi „Plaiurile Unite” mai apoi, având 
sediul la Şerbăneşti - Poduri (Pucioasa). 

La 31 martie (14 aprilie) 1864 Al.I. Cuza a promulgat Legea administrativă 
prin care se prevedea organizarea comunelor urbane şi rurale, învestite cu 
personalitate juridică. Astfel satul Bezdead devine comună rurală, având în 
componenţă satele: Bezdead, Valea Morii, Valea Leurzii, Râmata şi Costişata. 
În „Marele dicţionar geografic al României” din 1898 se spune:„Bezdeadul - 
comună rurală, judeţul Dâmboviţa, plaiul Dâmboviţa - Ialomiţa, situată pe 
valea Bezdedelului şi pe dealuri. Se compune din trei cătune: Bezdeadul, 
Râmata - Costişata şi Valea Leurzii, având o populaţie de 3000 de locuitori.”84 

Măgura a făcut parte din Bezdead până în anul 1838, când s-a desprins ca 
unitate administrativă, purtând în timp numele: Bela, Bella, Măgura. În acelaşi 
„Dicţionar geografic” se arată: „Bela, comună rurală, plaiul Ialomiţa, judeţul 
Dâmboviţa, situată parte pe dealuri, parte pe văi. Are în componenţa sa: Piscul 

                                                 
82 Doc. Privind Istoria Ţării Româneşti, veacul XVI, B. vol. I, p. 77 şi 163 
83 Ibidem, p. 77 şi 163 
84 George I. Lahovari, gl. C. I Brătianu, Gr. Tocilescu, Marele dicţionar geografic al României, Bucureşti, 

1898, vol. I, p. 391 
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Miercani, Vârful Ţicului şi Valea Popii şi este udată de pârâul Bezdedelul care 
trece prin centrul comunei şi de vâlcelele: Valea Morii şi Valea Plopului. 
Această comună se compune din trei cătune; Bela, Nistoreşti şi Broştenii Noi, 
având peste tot o populaţie de 1100 locuitori români”85. 

În anul 1920 se face o nouă repartizare a comunelor pe preturi. În jud. 
Dâmboviţa se stabilesc 8 preturi: Bilciureşti, Bogaţi, Găeşti, Ghergani, 
Pucioasa, Târgovişte, Titu şi Voineşti. Pretura Pucioasa se compunea din 13 
comune, între care nu se află Brăneştii, Vulcana Pândele şi Glodenii care 
aparţineau de Târgovişte. Măgura este menţionată cu numele de Bella. Aceeaşi 
denumire se menţine până în anul 1925, când se schimbă în Măgura.86 

În baza art. 308 din „Legea pentru modificarea administrativă”, promulgată 
prin Monitorul oficial n. 128/14 iunie 1925, teritoriul României a fost împărţit 
în 71 de judeţe cu 498 de plăşi şi 8879 de comune. Dâmboviţa avea 9 plăşi. 
Plasa Pucioasa cuprinde 22 de comune printre care: Bezdead cu 3 sate 
(Bezdeadu, Costişata şi Râmata) şi Măgura cu 4 sate: Broşteni, Măgura - Bela, 
Nistoreşti şi Tunari87. 

Prin deciziile nr.: 16274 A /31 dec. 1932, nr. :434 A /15 ian. 1933 şi nr.: 
2669 A /28 febr. 1933, Ministerul de Interne hotărăşte o altă împărţire 
administrativă a judeţelor, Dâmboviţa având acum 7 plăşi. Plasa Pucioasa va 
avea 25 de comune, printre care: Măgura-Bella, Valea Leurzii, Ţâţa, 
Buciumeni, Zărăfoaia. (A se observa scrierea: Bela şi Bella.) 

 
 

3.2. Sate care au aparţinut şi aparţin de Bezdead 
 
a) Puturosu este satul care a aparţinut de Bezdead de la atestarea documentară 

a acestuia, numele lui găsindu-se în toate actele de hotărnicie date până la 
momentul 1864. Este interesant faptul că Puturosu era sat din Bezdead, dar într-un 
fel egal cu el, fiindcă astfel nu se explică înscrierea numelui său pe ştampila 
localităţii care conţinea pe margini, rotund, inscripţia în chirilică: jud. 
Dâmboviţa, plaiul Ialomiţa; în cercul interior, în partea superioară, desenul 
reprezentativ pentru jud. Dâmboviţa, un ţap, iar dedesubt, despărţit prin „linie 
de diametru”, înscrisul BEZDEAD şi PUTUROSU tot în chirilică, bineînţeles.88 
(vezi fig. 32) 

Documentul este din anul 1852. Numele i-a fost dat, probabil, de mirosul 
de sulf din izvorul de sub muntele Sultanul. Cu vremea, numele i-a fost 
schimbat în Sultanul, sat aparţinător de Ursei, apoi de Vişineşti. 
                                                 
85 Gheorghe Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, Buc. 1898, vol. I, p. 358 
86 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos 48/1920 
87 Ibidem, dos. 29 /1925 
88  Arhivele Naţionale ale României, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Fond 522 
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Fig. 32 – Adresa ce poartă ştampila „Satul Bezdead şi Puturosu” jud. Dâmboviţa,  
comunicând cele 90 de familii care cer Biserică în Bezdead, în 1852 

 
În Catagrafia jud. Dâmboviţa din 1810,satul din Puturosu este menţionat ca 

având biserică bine întocmită „hram [lipsă] cu toate podoabele şi veşmintele şi 
cărţile toate, 52 de case, 103 bărbaţi, 91 femei, 194 suma toată, rumâni. Preot Popa 
Radu, sin Stoica, de 27 de ani, bun la citire, globit n-au fost, de neam rumân”89. 

Asemenea, aflăm că în anul 7158 (1650) preotul Patrichie zideşte biserica 
din Puturosu - Bezdead.90 Ea este cunoscută drept schit şi menţionată ca atare. 
Dar la 7183 (1675), aprilie 23, schitul Puturosu de la Bezdead, jud. Dâmboviţa 
este închinat de ieromonahul Patrichie către mitropolitul Varlaam de la 
Târgovişte „cu toate moşiile câte am cumpărat eu de la Neguţ vătaful, cu câtă 
moşie se va alege din moşia Bezdeadului şi din vite şi din stupi...”91. 

Oamenii din Puturosu, fiind în marginea comunei Bezdead, izolaţi, fără căi de 
comunicaţie, altele în afara drumului noroios de care trase de boi zdraveni, 
şerpuind pe Valea lui Cazan până în vârf la Ursei sau potecuţa de pe Valea Sărată, 
au fost urgisiţi, neajutoraţi în toate ale lor, supuşi la grele despăgubiri pentru 
încălcarea moşiilor boierilor, fiind nevoiţi să se retragă în locuri mai prielnice şi să 
se despartă de Bezdead; legătura între aceste localităţi era foarte dificilă. 

 

b) Valea Leurzii a aparţinut administrativ de comuna Bezdead până în 
anul 1912. În 1898, George Lahovari menţionează existenţa acestui sat ca 
aparţinând comunei Bezdead. Satul Valea Leurzii avea, pe atunci, biserică 
organizată în toate privinţele pentru a sluji norodul şi local de şcoală propriu, 
clădit anume în anul 1889. Aici exista un singur învăţător plătit de stat.92 

                                                 
89 Pr. P. Gh. Popescu, Catagrafia jud. Dâmboviţa la anul 1810, Târgovişte, 1936, p. 12 
90 Mitropolia Bucureşti, pachetul LIII, doc. 5 
91 Ibidem, cf. Documente privind Istoria României, Ed. Academiei R. P. R., 1952, pct. 2195 
92 George I. Lahovari, gl. C.I. Brătianu, Gr. Tocilescu, Marele dicţionar geografic al României, Bucureşti 

1898, vol. I, p. 391-392 
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În Catagrafia judeţului Dâmboviţa din 1912” se spune: „La Valea Leurzii 
este biserică veche de zid, hramul „Intrării în Biserică”; 28 de case, 46 bărbaţi, 
53 femei, 99 93suma toată, rumâni. Pr. Popa Dumitru sin Ion de 26 de ani, bun 
la citire, globit n-au fost [...]. S-au preoţit la leat 1808...”. 

Din arhiva Şcolii Nr.2 „Vasile Voiculescu” din Bezdead, aflăm că în anul 
1908 se alocase celor trei şcoli existente: Şc. Nr. 1 Bezdead, Şc. Nr.2 Bezdead 
şi Şc. Valea Leurzii suma de 100 de lei pentru întreţinere (cap. III, art. 17). 
Primarul de atunci, Ilie Gh. Popescu a acordat cheltuieli materiale pentru Şc. N. 
1 Bezdead în sumă de 42 de lei, iar pentru cea din Valea Leurzii în sumă de 30 
de lei. Învăţătorul - diriginte de la Şc. N. 2 cere insistent să i se dea suma de 
27,00 de lei, banii fiind deja cheltuiţi pe materiale, dar primarul refuză, astfel că 
învăţătorul Haralambie Iordache este nevoit să-l denunţe la Revizoratul 
Judeţean Dâmboviţa „că a tras banii la stânga”. (vezi fig. 33). 

Grele vor fi fost situaţiile de dependenţă a satului Valea Leurzii de 
Bezdead, totuşi lucrurile au evoluat bine, de vreme ce leurzenii au un normal 
demers istoric, social, economic, apoi administrativ, fiind o bună perioadă 
comună de sine stătătoare, din anul 1912 până în anul 1968. 

 

c) Măgura a avut un destin aparte, zbuciumat, fiindcă măgurenii niciodată 
nu s-au împăcat cu starea de a fi dependenţi de o altă comună, de a nu avea 
administraţie proprie. Aceasta şi pentru faptul că au fost perioade când numărul 
de gospodării, populaţia, veniturile i-au dat dreptul să aibă această administraţie. 
Dar s-a situat mai mereu la limita de jos a criteriilor de acordare a statutului de 
comună. Numai dorinţa puternică de a nu se alipi la Bezdead, dârzenia 
locuitorilor, neliniştea reprezentanţilor deosebit de ambiţioşi au determinat desele 
reînfiinţări ale administraţiei în Măgura. Astfel, din anul 1926, Măgura va 
aparţine administrativ de Bezdead, până în anul 1931. În 1931 i se acordă din nou 
statut de comună, acum fiind o altă organizare administrativă în judeţul 
Dâmboviţa, dar, începând cu 1938 iarăşi se discută trecerea Măgurei la Bezdead, 
când se înfiinţează încă o treaptă în administraţia ţării: „Ţinutul Bucegi”, având 
rezident regal pe dl. Paul D. Goma. Acesta obligă prin adresă pe prefect şi pe 
toţi primarii să i se adreseze: „Excelenţei Sale, Domnului Rezident Regal al 
„Ţinutului Bucegi”- Bucureşti. Prin înfiinţarea „ţinuturilor”, în Dâmboviţa se 
face o nouă delimitare a comunelor: „din 183 de comune născute în decursul 
anilor, pentru motive electorale rămân 99 de comune”94. 

                                                 
 
 
94 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 430/1938 
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Fig. 33 – Facsimil, adresa învăţătorului Haralambie Iordache „Primarul a tras la stânga banii şcolii” 
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Măgura va aparţine Bezdeadului de la 01 aprilie 1939, până la 01 aprilie 
1941, când i se reatribuie administraţie proprie. În această perioadă se fac 
demersuri ca localul Primăriei să devină cămin cultural. Ambiţiosul primar Ion 
Nicolae nu cedează şi trimite mereu memorii de păstrare a independenţei 
satului Măgura, aşa cum face la data de 05 februarie 1942, când strânge 
semnături de la cetăţenii din sat, pe un memoriu de câteva pagini în favoarea 
rămânerii localităţii drept comună, nealipită la Bezdead, cu începere de la 01 
aprilie 1942. Argumentele sunt: 

- sate răspândite (Nistoreşti, Broşteni, Tunari); 
- are biserica de piatră, construită în 1908; 
- satul are o vechime de 150 de ani; 
- toate excedentele bugetare au fost întrebuinţate pentru Bezdead, nu în 

folosul satului Măgura.95 
Abia acum ne explicăm de ce am auzit pentru prima dată apelativul 

peiorativ de „bizdidean” de la cetăţenii din Măgura şi nu de la oricine, ci de la 
oamenii cu ştiinţă de carte. De aici vor fi derivat ei, în derâdere şi „Bizdidel”, 
pentru că la noi, la Bezdead, nimeni nu pronunţă astfel. Aveau o mare pică pe 
„bizdideni”, ca şi cum ei erau vinovaţi de desele alipiri la Bezdead. 

În anul 1810, Măgura era prezentată astfel: „...sat cu biserică veche, hramul 
(lipsă), cu toate podoabele şi veştmintele. 80 de case, 169 bărbaţi, 138 femei, 
români; 2 case, 2 bărbaţi, 2 femei - ţigani. Preot Popa Nicolae sin Oancea.. .”96. 

În „Almanahul judeţului Dâmboviţa - 1912” se arată: „Bela are o şcoală cu 
două posturi: N.G. Popescu şi N. Rădulescu. Starea localului şcolii e mediocră 
şi nu e nici măcar împrejmuit. S-ar simţi nevoia a încă un post de învăţător şi de 
un nou local în Nistoreşti. 

Preot paroh Ioan Ionescu: Biserica e veche, deteriorată şi neîncăpătoare. 
Este nevoie de alta nouă, aşa cum s-au făcut în mai toate comunele vecine. 

Este şi o bancă populară numită „Măgura” cu un capital de 30.000 lei, 
având ca preşedinte pe dl. C.I. Danciu, casier dl. N. Popescu, iar ca secretar pe 
dl. Ion N.G. Popescu. 

Sătenii acestei comune, prin mijlocirea fruntaşilor lor: pr. Ioan Ionescu, Ion 
N.G. Popescu, H.I. Danciu, Ion N. Petrescu şi N.I. Petrescu, au cumpărat o 
parte din divizia Bela a moşiei baronului Belu, de la proprietarul C.N. Vasiliu - 
Bolnavu, în suprafaţă de 901 pogoane. Era primar Matei Negoescu, notar M. 
Grigorescu şi perceptor I. Dumitrescu97. 

Măgura a rămas cu administraţie proprie până în anul 1968, când au fost 
aplicate hotărârile Conferinţei Naţionale a P.C.R. din decembrie 1967, privind 

                                                 
95 Ibid. Dos. 105/1942 
96 Catagrafia jud. Dâmboviţa la anul 1810, Târgovişte, 1936 
97 Almanahul judeţului Dâmboviţa pe 1912, Ed. Minerva, Bucureşti, 1912 
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„principiile de bază ale îmbunătăţirii organizării administrativ - teritoriale a 
României şi sistematizării localităţilor rurale”98. 

Prin aplicarea acestor hotărâri, în România, la 1 ian. 1968, erau organizate 
„39 de judeţe, 47 de municipii, 189 de oraşe şi 2706 comune”99. Aceste 2706 
comune au fost organizate prin restructurarea celor „4257 de comune ce existau 
în dec. 1967”. Cu alte cuvinte, dintr-o singură măsură, au dispărut din România, 
în anul 1968, 1551 de comune, cu tot atâtea administraţii proprii, adică 37%. 

 

d) Satele Râmata şi Costişata, cu oameni buni, iubitori ai pământurilor 
strămoşeşti, luptând greu cu starea lor mărginaşă ca aşezare, dar nu mărginaşă 
şi la dările, la impozitele plătite comunităţii, nu au ridicat niciodată pretenţii de 
a fi unităţi administrative. Au acceptat mereu ce le-au oferit autorităţile 
Bezdeadului: puţin, puţin de tot, abia un magazin alimentar, o şcoală între ele, o 
grădiniţă de copii la Costişata care a funcţionat în casa Serghe Păunaş, între anii 
1978-1985 şi una la Râmata care funcţionează în local propriu, începând din 
anul 1971, un dispensar funcţional din 1980, iluminat public şi cam atât. 
Drumul judeţean (dacă am putea l-am scrie cu litere de un metru) spre Breaza 
care trece prin aceste două sate este infernal, este precum „prundul gârlei”. 

În 2013 nu mai există magazin alimentar (doar privat) nu mai este grădiniţă, 
nu funcţionează de mult dispensarul medical. S-a asfaltat 1 km de şosea. 

Am dori să fiţi măcar imaginar locuitor al satului Costişata şi să fi fost 
nevoiţi a aduce pâine copiilor, prin anii 1980, căutând-o nu la Bezdead, ci la 
Ocina, la Breaza, la Câmpina! Aşadar, îi înţelegem. Să ştie măcar că am fost 
mereu lângă ei. 

 
 

3.3. Bezdead, sediu de plasă (plai) cu judecătorie 
 
În capitolul următor, se va întări ideea că localitatea Bezdead era una din 

cele mai mari şi mai avute comune din judeţul Dâmboviţa. Acest fapt, cât şi 
lipsa unor căi de comunicaţie, în afara vehiculelor cu tracţiune animală, au 
determinat înfiinţarea la Bezdead, în 1908, a unei judecătorii, comunei 
acordându-i-se şi statutul de plasă în judeţ. Teritoriul dat în seama Judecătoriei 
Bezdead se numea „OCOL” şi cuprindea, ca şi plasa Bezdead, satele: Bezdead, 
Măgura, Valea - Leurzii, Ursei, Vişineşti, Văile Lungi şi Colibaşi. Pentru satele 
de pe Valea Cricovului, care se găsesc la distanţe apreciabile, pricinile se 
judecau nu la sediul din Bezdead, ci prin deplasarea lunară a judecătorilor 
acreditaţi. Principalele pricini de judecată se referă la încălcarea hotarelor, 

                                                 
98 Mic dicţionar enciclopedic (MDE), Ed. Enciclopedică, Buc. 1986, p. 1264 
99 Judeţele României socialiste, Ed. Politică, Bucureşti, 1969, p. 16 şi 22 
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tulburare de posesie şi întocmirea actelor de proprietate a pământurilor 
cumpărate din moşia lui C.N. Vasiliu - Bolnavu. 

Instituţiei i s-a construit un local propriu, între Biserica Sf. Nicolae şi fostul 
local de şcoală (azi Casa de Cultură Bezdead), cu încăperi adecvate, coridor şi 
un cerdac spaţios în faţă, pe stâlpi de lemn, asemenea caselor de la Bezdead. 
Din arhiva studiată, reiese că aici au desfăşurat activitate judecătorii: Petre M. 
Nicolescu din Tecuci (este îngropat în curtea bisericii Bezdead), Mihăescu şi 
Ştirbulescu pentru puţină vreme, Stelian Ivanovici, Grigore Diculescu, C. Olaru 
şi Stan Diţescu, având alături pe magistratul stagiar, Teodor Chiriachez.100 

Judecătoria a funcţionat până în anul 1924, când ea a fost trecută la 
Judecătoria Pucioasa. Localul a fost repartizat Şcolii N. l de Fete în 1924. Însă 
am găsit, în situaţia statistică a comunei pe anul 1928, la clădiri şi menţiunea 
Judecătorie - una (tip liber)” 101 

Reşedinţa de plasă Bezdead a existat din anul 1908 până în anul 1916. 
Administratori ai plasei au fost: I. Predescu, Marin Georgescu şi I. Nicolau102. 

Documentele arhivă de la Judecătoria şi Plasa Bezdead au rămas în casa 
Nae Rădulescu, acesta fiind fiul lui Eftimie Rădulescu. Multe documente au 
fost depozitate în podul casei d-lui Nae Rădulescu, de unde am luat şi noi doar 
câteva, cu acordul Domniei sale, pentru valoarea lor de vechime şi nicidecum 
documentară. Păcat că a scăpat atenţiei multor intelectuali bezdedeni o 
asemenea comoară inestimabilă. Şi nu numai păcat, e de neiertat! Cu adresa 
11.830/29 iulie 1940, Prefectura Dâmboviţa cere Rezidenţei Regale a Ţinutului 
Bucegi - serviciul financiar - fonduri pentru înfiinţarea unei secţii de pompieri 
la Bezdead, fiind departe de Pucioasa. 

 
 

3.4. Bugetul comunei Bezdead în timp 
 
Instrumentul principal al unei administraţii este bugetul, întrucât în 

activitatea sa executivă şi de decizie, veniturile obţinute îi oferă posibilităţi de a 
înfăptui în teritoriu lucrări, investiţii, servicii pentru cetăţeni, îmbunătăţiri ale 
condiţiilor de muncă şi de trai. Activitatea administrativă exprimă competenţa 
persoanelor ajunse în funcţii, capacitatea lor de a acorda priorităţi la momentul 
potrivit, de a dirija unde trebuie fondurile şi forţa de muncă. 

                                                 
100 Pentru ultimii doi: Almanahul jud. Dâmboviţa, 1912, Ed. Minerva, Buc. 1912, p. 75. Pentru ceilalţi, 

apud pr. Gh. Panaitescu, Monografia com. Bezdead, mss. p. 532 
101 Statistica localităţii Bezdead pe anul 1928, filele 42-44. Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, dos. 

29/ 1928 
102 Apud pr. Gh. Panaitescu, Monografia com. Bezdead, mss., p. 534 
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Fig. 34 – Fostul local al Primăriei Bezdead (şi primul local propriu), demolat in 2002.  
A fost solicitat de Muzeul „Astra”, Sibiu dar primarul I. Davidoiu a refuzat şi l-a demolat 

 
Parcurgând datele, dezvăluirile unor situaţii statistice sau ale bugetului, 

vom avea în faţa noastră imaginea comunităţii, starea ei socială, bogăţia sau 
sărăcia, situarea ei între alte comunităţi. 

În 1917, dintr-o populaţie de 3742 de locuitori, contribuabili erau 1093. În 
1918,1919, din 3560 de locuitori (observaţi deja scăderea numărului) erau tot 
1093 contribuabili. 

 

I. Veniturile ordinare erau obţinute din: 
a) - zecimi asupra fonciriei; 

- impozite; 
b) - taxe pe marcarea măsurilor şi greutăţilor; 

- cotitul vaselor; 
c) - arenda pământului de la „Şcoala Voila”; 

- venitul bâlciului; 
- taxe bilete de identitate; 
- taxe vânzare vite mari şi mici; 
- amenzi judiciare; 
- taxă obor de gloabă. 
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II. Veniturile extraordinare: 
- amenzi la legea învoielilor agricole; 
- arenzi, taxe monopol de băuturi spirtoase. 

III. Cheltuielile sunt acordate pentru: 
- subvenţii la administraţia „plăşii” şi jandarmeriei; 
- subvenţii la serviciul sanitar; 
- contribuţii la şcoli şi culte; 
- plata primarului, secretarului şi vătăşelului; 
- întreţinerea primăriei. 

 

Nu s-au prevăzut sume pentru: construcţii de şcoli, îmbunătăţiri la biserici, 
lucrări la şosea, salubritate publică. 

Surprinde viza în limba germană a bugetului cu adăugiri de articole şi 
semnătura indescifrabilă a „K.U.K. Distriktskommandant” (România era sub 
cizmă germană, în anii 1971-1919, sub care a revenit cu Angela Merkel în 
anii Băsescului). 

Pentru anul 1920/21, bugetul se prezintă detaliat, defalcat: Venituri cu 
Partea I, buget ordinar şi Partea a Il-a, buget extraordinar şi cheltuieli cu: „A”, 
buget ordinar şi „B”, buget extraordinar, indicându-se apoi fiecare articol 
(sursă) de venit şi direcţia de cheltuire103. 

 
Buget 1920/1921 - Bezdead şi Buget 1921/1922 - Bella-Măgura: 
 

Natura veniturilor sau cheltuielilor 

Date (sume)  
în lei pentru: 

Bezdead 
1920-1921

Măgura 
1921-1922 

NUMĂRUL LOCUITORILOR 3623 1401 
DIN CARE CONTRIBUABILI 1182 492 

VENITURI (ÎN LEI) 
PARTEA I BUGETUL ORDINAR 

  

1. Zecimi asupra foncierei impozitului 4397 1565 
2. Suma prin repartiţie a fondului comunal  

Taxa pe decalitru 
4507 

10 
3056 

– 
3. Taxe marcarea măsurilor şi greutăţilor  

Taxe pieţe, oboare 
350 
30 

300 
200 

                                                 
103 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectură, dos. 3/ 1920 Bugetul comunei Bezdead 
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4. Diferite venituri:   
- arenda pământului la şcoala veche 27 200 
- venit bâlci 100 150 
- taxe înscrieri divorţuri şi adopţii 10 50 
- taxe bilete de identitate 300 600 
- taxe vânzarea unei vite mari şi mici 10 200 
- taxă bilet vânzarea unei vite 20 500 
- amenzi judiciare în folosul comunei 100 600 
- amenzi date de administratorul plăşii sau jandarmeriei 20 100 
- taxe din vânzarea vitelor căzute la pripas (gloabă) 20 200 

TOTAL VENITURI PARTEA I 12901 7721 
VENITURI (ÎN LEI)   

PARTEA a Il-a BUGETUL EXTRAORDINAR   
1. Toate veniturile întâmplătoare 10 100 
2. Amenzi, taxe monopulul vânzărilor băuturilor spirtoase 3318 900 
3. Amenzi din legea monopolului vânzărilor băuturilor 10 100 

spirtoase   
TOTAL PARTEA A II-A 3338 1100 

TOTAL GENERAL 16239 8821104 
 
(Am dat în paralel cei doi ani bugetari la cele două comune pentru a se 

observa creşterea preţurilor într-un singur an, de ex. la un bilet de identitate, 
taxe vânzarea de vite, amenzi judiciare ş.a.). 

 
Cheltuieli  
 

A. Bugetul ordinar  
 

I. Anuităţi, datorii: 
1. Anuitate împrumut la „Banca Malul De Răsună” 441.00  

 

II. Subvenţii, contribuţii: 1122.75 
1. Subvenţii statului pentru plasă, solarii notari şi 

jandarmi rurali (15% din total venituri ordin) 1122.75  
2. Idem serviciul sanitar şi fond epizootie (13%)    973.05  
3. Idem judeţ pentru telefon şi poştă rurală (3% )   224.55  
4. Contribuţie întreţinere local de cult (3%)    224.55  
5. Contribuţie comitet şcolar (14%)  1047.90  
6. Subvenţia Ministerul de Finanţe (2%)      50.00 
  

                                                 
104 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 5/1921 (Buget Bella 1921/22) 
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III. Administraţie Comunală: 
1. Salariul primar 80 lei/lunar   960.00 
2. Salariu secretar primărie, 120 lei/lunar  1440.00 
3. Salariu vătăşel, 60 lei/lunar    720 
4. Cancelarie       - 
5. încălzit, iluminat      - 
6. Chiria local jandarmi      - 
7. Imprimerie, registre      - 
8. Abonamente la Monitorul oficial şi Monit. Jud.    180 
9. Repararea localului Primăriei Bezdead      50 
10. Mobilier primărie    100 
11. Indemnizaţie locuinţă notar    360 

 

IV. Asistenţă Socială: 
1. Ajutor orfani de război, Filiala Târgovişte      50 
2. Subvenţie pentru invalizi de război      50 
3. Înmormântarea săracilor      -  

 

V.Cheltuieli diverse: 
1. Asigurarea imobilelor comunei      45 
2. Iluminatul comunei      - 
3. Biblioteca comunală      - 

 

B. Bugetul Extraordinar  
 

I. Cheltuieli extraordinare generale: 
1. Construcţia unor localuri      - 
2. Repararea împrejmuirii primăriei     100 
3. Plata anuităţii împrumutului pentru local şcoală     100 

 

II. Cheltuieli extraordinare speciale: 
1. Pavaje, şosele       - 
2. Alimentare cu apă potabilă      - 
3. Salubritate publică      - 
4. Pentru comitetul şcolar (de la cârciumi)    1106 
5. Îmbunătăţiri la biserică      - 
6. Plantaţii, desecări, regularizarea apei      - 
7. Întreţinere tauri, berbeci, vieri reproducători    1256  

 

Cheltuieli Total      11.473, 55 
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Administraţia comunei Bezdead avea în anul 1921 următorul inventar de 
„avere mobilă şi imobilă, drept proprietăţi ale comunei”105. 

Inventarul îl prezentăm în copie. Acesta este extraordinar de edificator atât 
îi stabilirea unor proprietăţi ale comunei noastre, cât şi ca document privind 
„uciderea” caporalului de jandarmi Ionescu Ioan de către Ghiţă I. Gologănescu 
pe terenul unde azi se află clădirea Grădiniţei N. 1 şi Casa de Cultură şi că pe 
acest loc, Inspectoratul Jandarmeriei Dâmboviţa a ridicat un monument în 
amintirea acestui jandarm. Aflăm proprietăţile „Bisericii Bezdead”, în suprafaţă 
de 40 de pogoane „pământ rural”, în Valea Scoarţelor, Valea lui Coman şi 
Costişata. Mai ar fi şi cele circa cinci prăjini „pământ rural”, rămas de la 
împroprietărire în partea de jos a comunei, având vecinii Ion Gh. Crăciun, Ion 
Radu Petrescu, Iordache Ghica şi Gh. Gh. Iordache (pct. 7) (vezi fig. 35). 

Pentru particularităţile sale, prezentăm informaţii din Măgura pe anul 1930, 
sat care aparţinea, pe atunci, tot de Bezdead. 

Ca menţiuni speciale: au crescut preţurile şi a scăzut valoarea leului; 
Bezdeadu dă pentru întreţinerea Şcolii Măgura 14% din venitul ordinar, adică 
7000 lei. lată surse de venituri: 

- taxă pe hori, 1000 lei; 
- taxă pe bicicletă, 1000 lei; 
- taxă pe cotitul vaselor, 3000 lei; 
- taxă pe firmele din comerţ sau ale profesioniştilor meseriaşi, 3000 lei. 

(Aceasta din urmă se practică şi acum, în anul 2013!) 
Din fondurile judeţene şi ale comunei se prevede, pentru anul 1933, 

îmbunătăţirea „Drumului judeţean ambraşament”106 Nr. 3: Pucioasa - 
Diaconeşti – Miculeşti, Nistoreşti - Măgura - Valea Morii, Bezdead - Râmata - 
Costişata - Ocina jud. Prahova. Tot în 1933, Direcţia Generală a Drumurilor 
Dâmboviţa întocmeşte un deviz cu lucrări la drumurile judeţene. Din acesta 
deducem unde şi cum se situa Bezdeadul în administraţia judeţeană. La poziţia 
45 apare „ambraşamentul judeţean Gura Puturosului - Bezdead, pentru 
aprovizionare cu 146 m.c pietriş. La poziţia 87 construirea a două diguri pe 
drumul Buciumeni - Bezdead. La poziţia 24 poduri: reparaţia a două podeţe în 
Măgura pe Drumul Pucioasa - Bezdead107. 

                                                 
105 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectură, dos. 3/1920, filele 5 şi 6 
106 ambraşament = ramificaţie secundară a unei căr de comunicaţie 
107 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectură, dos. 47/1933 
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Fig. 35 – Inventarul de avere mobilă şi imobilă a comunei (facsimil) 
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Prezentăm imaginea comunei Bezdead oglindită în bugetul anilor 

1936,1938 şi 1939/1940 în structura sa principală108:  
 

                                                 
108 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 19/1936  
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A. Venituri 

Anul 
Conducerea 

comunei 

Venituri
ordinare

(lei) 

Venituri 
extraordinare (lei) 

Venituri cu 
dest. spec. 

(lei) 
1936-1937 Primar: Ion Teodorescu  

Consilieri: Mihail Florescu,  
Gh. Băsceanu, Ghiţă N. Vlad, 
Ioan Lungu, Toma Poşchină, 
Ioan Brânzoiu, Ioan Stanică,  
pr. Iacob Popescu 

210.528 13.045 106.685 

1938-1939  133.739 64.533 71.634 
1939-1940  369.396 46.377 184.000 

 

B. Cheltuieli 

Anul 
Şcoli 
(lei) 

Biserici
(lei) 

Drumuri 
comunale

(lei) 

Ocrotiri sociale
(invalizi şi 

văduve) (lei) 

Telefon
(lei) 

Constr. 
Cămin 

Cultural (lei) 
1936/37 67.500 5.100 32.200 1.000 -  - 
1938/39 28.020 2.000 14.461 4.500 - - 
1939/40 57.000 62.000 74.000 57.000 87.047 17.481 

 

Anul 1938 este anul de vârf al dezvoltării economico - sociale a României. 
Comuna Bezdead nu rămâne în afara preocupărilor de propăşire, de evoluţie 
spre mai bine, mai mult. 

Astfel, pentru anul 1939/40 se prevăd următoarele lucrări: 
1. Pe drumul judeţean N.4 Pucioasa - Bezdead - Ocina, amenajarea platformei, 

tăierea acostamentelor, aşternuturi de piatră şi alte lucrări, de la km 0 la 
19+ 427 .....................................................................................50.000 lei. 

2. Aprovizionarea cu pietriş pe Drumul Judeţean Nr. 4 Pucioasa - Bezdead 
- Ocina, de la km 0 la 19 + 427 ...............................................375.000 lei. 

3. Plan de lucru pe 5 ani, începând cu anul 1939, la Bezdead: 
1939 - Transformarea Primăriei Măgura în cămin cultural.......10.000 lei; 
1939/40 - Abator comunal la Bezdead......................................40.000 lei; 
               - Cuptor de fructe la Bezdead.....................................10.000 lei; 
1941/943 - Cuptor de fructe la Măgura.....................................60.000 lei; 
1941 - Cuptor de deparazitare Măgura .....................................18.000 lei; 
1939/1943 - Cămin cultural cu baie, Bezdead ........................300.000 lei; 
1942/1944 - Repararea bisericilor la Bezdead...........................50.000 lei; 
1944 - Repararea şcolilor din Bezdead şi Măgura.....................80.000 lei109. 

                                                 
109 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectură, dos. 303/1939 
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Pentru aprecierea localităţii Bezdead, a situării ei între localităţile din judeţul 
Dâmboviţa, nu este deloc lipsită de interes parcurgerea „Tabloului de numărul 
contribuabililor” impuşi la „agricol” pe anul 1939, tablou trimis de Prefectura 
Dâmboviţa Cabinetului de Miniştri la 4 noiembrie 1939. Selectăm, pentru a 
observa unde se clasează comuna noastră, după numărul contribuabililor: 

- Bucşani,  1942 contribuabili; 
- Bezdead,  1498 contribuabili; 
- Mărceşti,  1456 contribuabili; 
- Morteni,  1440 contribuabili; 
- Pietrari,  1420 contribuabili; 
- Tătărani,  1418 contribuabili; 
- Băleni,  1387 contribuabili; 
- Pucioasa,  736 contribuabili; 
- Moroieni,  565 contribuabili; 
- Pietroşiţa,  530 contribuabili110; 

Tot în anul 1939 se fac demersuri insistente de către un comitet de construire a 
localului „Căminului Cultural I.H. Rădulescu”, având în frunte pe pr. Gh. 
Panaitescu şi înv. Mihail Florescu. La 25 sept. 1939, părintele Panaitescu trimite o 
adresă Primăriei Bezdead prin care roagă să se pună la dispoziţia căminului „cele 
100 de zile de lucru cu căruţele pentru a căra piatră şi nisip în vederea începerii 
construcţiei”. Serviciul tehnic aprobase pe anul 1939 şi cele „300 de zile de lucru 
cu palmele”. Era deja prevăzută la buget, tot pentru cămin, „suma de 17.481 lei”111. 

În 1940 s-au fabricat, manual, chiar pe terenul viitoarei construcţii, 100.000 
de buc. de cărămidă. 

Rezidenţa Regală a Ţinutului Bucegi, prin Serviciul Tehnic al Judeţului 
Dâmboviţa, a „trasat şi a aliniat şoseaua în interiorul comunei”112. 

Satul Măgura ce aparţine de Bezdead, solicită instalarea unei linii 
telefonice.„Bulumacii de stejar vor fi daţi de fruntaşii satului”113. 

Din documentele anului 1939 mai aflăm că administraţia din Bezdead s-a 
confruntat şi cu alte probleme. Cu o adresă specială, trimite pe cetăţeanul 
Tănase Gh. Mănguţă, la Inspectoratul Sanitar „muşcat de un câine turbat, venit 
de aiurea, dar ucis”114. 

De asemenea, în comună s-a ivit o molimă de antrax. Au murit multe vite. 
Şi asta nu a fost de-ajuns. A apărut şi febra aftoasă. Primăria trimite medicului 
veterinar de la „Circa 4 Pucioasa” o înştiinţare precum „măcelarii din Bezdead 
cumpără şi taie vite bolnave”; cere „pedepsirea lor şi efectuarea controlului 

                                                 
110 Ibidem, dos.232/1939, p. 96 
111 Ibidem, dos. coresp. 2/1939, p. 119 şi 211 
112 Ibidem, p. 121 
113 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Prefectura, dos. coresp. 2/1939, p. 158.  
114 Ibidem, dos. 2/1939, p. 52 
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veterinar al vitelor ce se sacrifică”. Alăturat, înaintează şi procesele verbale de 
amendă pentru măcelarii care au tăiat vite fără a fi examinate medical şi fără a 
plăti taxele cuvenite. Aceştia sunt: Niculae Gh. Bănulescu, Traian Grigorescu, 
Maria Ion Gh. Soare şi Tănase Brânzoiu115. 

În anul 1941 s-a instalat linia telefonică Pucioasa - Bezdead, pe o lungime 
de 21 km, costând 120.000 lei, au fost reparate 3 şcoli şi o biserică afectate de 
cutremurul din 1940, au fost construite două podeţe, la km 4 + 700 şi km 8 + 
700. Familiile cu bărbaţi concentraţi au primit ajutoare în sumă de 109.000 lei 
şi au fost ajutaţi la prăşit şi la coasă116 

 

Inventarul comunei Bezdead, în anul 1941, cuprinde: 
1.Localul Primăriei cu 3 camere ............................................ 100.000 lei. 
2. Izlaz Valea Morii, 570,75 ha .............................................. 600.000 lei. 
3. Izlaz Dumbrăia, 150,00 ha .................................................. 100.000 lei. 
4. Izlaz Motoafe, Belciuga, 150,00 ha .................................... 100.000 lei. 
5. Dejugătoare „La Cercel” 0,08 ha ........................................ 3.000 lei. 
6. Piaţa „Monument”, cu „Monumentul Eroilor” 0,1 ha ........ 100.000 lei. 
7. Teren Cămin Cultural „I.H. Rădulescu”, 0,12 ha ............... 100.000 lei. 
8. Teren Şc. de Fete cu local Şcoala de Fete, 0,07 ha ............. 100.000 lei. 
9. Teren Şc. de Băieţi cu local, 0,70 ha .................................. 270.000 lei. 

10. Teren Şc. N. 2 cu local 0,70 ha .......................................... 250.000 lei. 
11. Teren Şc. N. 3 cu local 0,70 ha .......................................... 200.000 lei. 
12. Teren de sport şi preg. premilitară, 0,76 ha ....................... 60.000 lei. 
13. Un cuptor de uscat prune sistem bosniac ........................... 70.000 lei. 
14. Biserica Sf. Gheorghe cu teren, 0,25 ha ............................ 1.100.000 lei 
15. Biserica Sf. Nicolae cu teren, 0,40 ha ................................. 600.000 lei. 
16. Teren cu stufăriş la râpa Bapciu, 150 m.p.  ....................... 5.000 lei. 
17. Teren pe care este o cruce, 50 m.p ..................................... 3.000 lei. 
 

La Măgura, inventarul din acelaşi an arată bunurile: 
1. Local primărie  ..................................................................... 10.000 lei 
2. Local biserică  ...................................................................... 200.000 lei 
3. Local şcoală  ........................................................................ 150.000 lei 
4. Monumentul Eroilor  ........................................................... 10.000 lei 
5. Teren agricol şcoală şi primărie 15.000 lei117 (nu se specifică suprafaţa). 

Datele de mai sus pot servi la compararea averii primăriei în diferite perioade, 
la creşterea sau scăderea acestei averi. Noi le-am reprodus din actele existente 
în arhive. 

                                                 
115 Ibidem, p. 85-89 
116 Ibidem, dosar 92/1941, p. 47 şi 74 
117 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectură, dosar 111 1941, Averea primăriilor 
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Fig. 36 – Crucea lui Ştefan Teodorescu  
de la km 6 Pucioasa-Bezdead 

La un an de la inventarierea bunurilor descrise mai înainte, se face 
inspectarea comunei de către pretorul N.C. Goga în ziua de 13 aug. 1942. În 
procesul verbal întocmit, în afara acestor obiecte de inventar, mai apar în zona 
de administraţie a Primăriei Bezdead: o farmacie (funcţionează doar de două 
luni), un spital cu 1 medic, o cooperativă şi o bancă populară „care se ocupă 
mai mult de aprovizionarea cu porumb”118. 

 
 

3.5. Primarii comunei Bezdead 
 

Motto: 
„Daţi-mi conducători cinstiţi şi pricepuţi şi 

cetatea este mântuită”.  
(Socrate) 

 
 
Primarul a fost şi este funcţia de cea mai mare responsabilitate în viaţa 

„cetăţii”. El înalţă viaţa colectivităţii, o conduce spre ţărmuri pline de soare, 
antrenează oamenii la activitate într-o 
deplină armonie, făcută cu plăcere sau 
asupreşte colectivitatea, transformându-i 
viaţa în chin; zilele se scurg într-o aprigă 
încordare, el născocind mereu ceva care 
să nu dea pace oamenilor, extinzând 
fenomenul, este cazul preşedintelui 
Băsescu. Comuna Bezdead a avut noroc 
de primari de mare înţelepciune, dinamici 
în beneficiul localităţii, care au ştiut să 
selecţioneze la momentul potrivit ceea ce 
era prioritar, rezolvând lucrări 
fundamentale, legate definitiv de numele 
lor, aşa cum este şoseaua Bezdead - 
Pucioasa, înfăptuită de unul din cei mai 
destoinici primari pe care i-am avut, 
ŞTEFAN TEODORESCU,(Ştefan al lui 
Toader). A rămas definitiv în legendă 
„Puţul lui Ştefan” făcut de acest primar o 
dată cu drumul, pentru a potoli setea 
oamenilor şi a vitelor care parcurgeau 

                                                 
118 Ibidem, dosar 133/1942 
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această distanţă. Este un loc de popas pe care-l pronunţă mulţi, fără a şti de ce 
poartă acest nume. Tot aici, lângă fântână, Ştefan Teodorescu a înălţat şi o cruce. 
Călătorule, aruncă-ţi privirea, opreşte-te şi adu-ţi aminte de dăruirea acestui 
primar, pronunţă-i numele în gând sau cu glas tare! Dă-i binecuvântarea ta! 

Dar Bezdeadul a avut şi primari sadici, haini, necruţători, aşa cum era pe 
vremea societăţii comuniste. Oamenii nici nu aveau posibilitatea să nu-i voteze, 
fiindcă în comunism votul se făcea pe circumscripţii, primarul candidând singur, 
numai la una. Cum poţi uita că bezdedenii au fost oamenii cei mai asupriţi, nu 
numai din judeţ, ci, credem, din ţară, fiindcă toate satele erau impuse să dea 
„contracte” (hm! termen golit de conţinut, el presupunând voinţa a două părţi, or 
aceste contracte erau numai voinţa unei singure părţi, a primarului. 

Primarul bezdedenilor, între anii 1972-1989, era fruntaş pe judeţ în fiecare 
an, lună, pentru că nu numai îndeplinea „planul economic în profil teritorial”, 
dar îl depăşea şi nu cu puţin, ci cu mult, foarte mult. Bezdedenii ajunseseră mai 
rău ca în feudalism. Nu erau stăpâni pe vitele lor, pe produsele lor; ei doar erau 
obligaţi să le crească gratis pentru primar (el poate zice pentru „stat”, dar 
„statul” e ceva abstract, nu vine „statul” la poartă şi în grajd să vadă dacă mai ai 
viţelul sau dacă ai cumpărat oile pe care ţi le-a planificat primăria). Şi 
Buciumenii, şi Vârfurile, şi Runcu şi Malu cu Flori aveau obligaţii pentru lapte, 
carne, lână, nuci etc., dar se limitau la „plan” sau se situau sub cifrele acestuia. 
Prefera primarul de acolo să fie ridicat în picioare la judeţ, dar să aibă stima 
oamenilor. La noi, nu! Laudele celor mari îl gâdilau plăcut! 

Iată câteva cifre de plan îndeplinite pe spinarea şi prin înfometarea 
bezdedeanului: în 1978, comuna avea în plan 5 tone de carne de pasăre, dar a 
dat 21 de tone! De asemenea, obligaţia la lapte de vacă era de 2000 de hl, dar 
s-au predat 45.000 de hl.?! În 1980, Bezdeadul a dat 39 de tone de carne de 
porc, la un plan de 27 de tone, 45 de tone de carne de pasăre, la un plan de 6 
tone (pe atunci nimeni nu lua mălai dacă nu dădea păsări) şi 5500 hl de lapte de 
vacă la obligaţia de 2300 de hl. De necomentat! 

Sunt primarii comunei Bezdead, începând cu organizarea comunelor prin 
Reforma lui Cuza, următorii: 

- 1865 Toader Popescu; 
- 1866 Ion Gagiu şi Ghiţă Popescu; 
- 1867 Marin Coman şi Nicolae Diaconu; 
- 1868-1872 Ghiţă Popescu; 
- 1873-1877 Ştefan Teodorescu; 
- 1877 Nae Gheorghiu; 
- 1878-1879 Ghiţă Popescu; 
- 1880 Florea Dumitrescu; 
- 1881-1883 Haralambie Ionescu; 
- 1884 1887 Ilie I. Popescu; 
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- 1888-1891 Ştefan Teodorescu (al doilea mandat); 
- 1892 1894  Ghiţă Popescu (al doilea mandat); 
- 1895-1897 Marin Dumitrescu; 
- 1898  Toma Davidoiu; 
- 1899  Costache Popescu; 
- 1900 Ştefan Teodorescu (al treilea mandat); 
- 1901-1905  Costache Popescu; 
- 1906-1907  Costea Teodorescu; 
- 1908-1912 Ilie Gh. Popescu;  
- 1913  Gheorghe Dinescu;  
- 1914  Ion Şt. Teodorescu; 
- 1915-1916  Ilie Gh. Popescu;  
- 1917  Florea Chiţulescu;  
- 1918 Ion Dobrescu;  
- 1919 Ion Şt. Teodorescu; 
- 1920  Ilie Gh. Popescu; 
- 1921-1922  Ion Gh. Niţescu; 
- 1923-1926  Ilie Gh. Popescu; 
- 1927  Haralambie Teodorescu; 
- 1928-1929  Ion Gh. Niţescu; 
- 1930-1931 Grigore Şt. Teodorescu; Mircea Rădulescu; 
- 1932 Mircea Rădulescu şi Lucreţiu Florescu;  
- 1933 Constantin Dumitrescu; 
- 1934  Ghiţă Vlad; 
- 1935-1937 Ion Şt. Teodorescu;  
- 1938 Serghie Popescu. 
 

De la 28 febr. 1938 se aplică o altă lege administrativă, cu primar ales pe 6 ani. 
Dar izbucnirea„Războiului Al doilea Mondial” determină nestatornicia 

primarilor prin neaplicarea legii administrative. Astfel vor fi primari: 
- 1938-1939 Ion Nicolescu 
- 1939-1940 col.(r) Haralambie Georgescu 
- 1940-1941 Gheorghe Nedelcu 
- 1941 (3 luni) Ion G. Niculescu 
- 1941-1942 Ion C. Popescu 
- 1942 Grigore I. Şt. Teodorescu, Serghie Popescu  
 şi Ion Gh. Niculescu 
- 1942-1944, 23 august Mihail I. Gh. Popescu 
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De aici începe o altă epocă, alte vremuri sub care cad bieţii oameni. Primari 
care leagă şi dezleagă drumurile bezdedenilor, îi apără sau îi oprimă, le dă 
soare, linişte sau bezna beciurilor, le este „baci” sau dihanie. Spun aşa întrucât 
imaginea primarului și-o făuresc ei înșiși. Nimeni nu i-o dă sau i-o ia. Singuri 
îşi construiesc de-a lungul vieţii, această imagine, chipul oglindit în conştiinţa 
semenilor. Suntem percepuţi de cei din jur şi după vorbe, dar mai ales după 
fapte. Viaţa e fapta, e clipa pe care tu o durezi în lucrări, clipa pe care o aprinzi 
şi o arzi în fapta ta, arzându-te pe tine însuţi, ca un Manole ce se jertfeşte. De 
aceea, nu cuvintele noastre vin să facă delimitări între mângâiere şi sabie, între 
noroi şi stele, între zbor şi cădere, comunicare şi interdicţie. Delimitările le-au 
făcut faptele primarilor, atitudinea lor faţă de ei înşişi în primul rând, apoi faţă 
de consătenii lor. Au ştiut ei, oare, că va veni un timp de răsplată? 

În mod sigur s-ar putea scrie mult numai despre primarii Bezdeadului. Sau 
despre fiecare „stăpân” peste Bezdead. Am subliniat cuvântul stăpân, pentru că 
unii aşa s-au comportat, ca stăpâni ai adevărului, ai locurilor, ai oamenilor (dacă 
vorbeai de el florilor câmpurilor, şi ele te „turnau” la urechea lui, aţâţi informatori 
avea). „Pentru rege, lumea este simplificată la maximum: toţi oamenii sunt nişte 
supuşi ai lui”.119 Sigur unii din ei s-au considerat regi ai „Împărăţiei Bezdead”.  

S-au succedat ca primari după 1944: 
- sept. 1944  - 08.02.1945 Constantin Dumitrescu; 
- 08.02.1945  -  21.07.1945 Arsene Baciu; 
- 21.07.1945  -  10.03.1946 Gheorghe Ivan; 
- 10.03.1946  -  26.05.1948 Ion Ghiculescu; 
- 26.05.1948  -  10.06.1949 Nicolae Tătulescu; 
- 10.06.1949  -  06.06.1952 Iancu Căpraru; 
- 06.06.1952  -  1957  Ion Betz (Pietroşiţa);  

sub acest primar s-a realizat aducerea în sat a energiei electrice, factor 
esenţial pentru cultură, civilizaţie și bunăstare; 

- 1957-1960   Ion Poşchină („Călare”) 
- 1960-1968   Nicolae Stoian 

primar activ în administrarea benefică a satului. A construit 2 săli de clasă 
la Şcoala N. 1, 6 săli de clasă la Şcoala Nr. 2, a început pavarea şoselei, a 
extins reţeaua de joasă tensiune, a fost alături de oameni; 

- 1968-1971  Valerică Botea (4 ani); 
- 1972-1975  Gheorghe Frăţilă (4 ani); 
- 1975-22 dec. 1989 Victor Dobre, care a stat 14 ani, unul din 

stăpânii Împărăţiei Bezdead cum spuneam mai înainte, pentru că a făcut şi 
lucruri bune, dar şi destul rău în viaţa materială a oamenilor, în starea lor 
psihică mai ales.  

                                                 
119 Antoine de Saint-Exupery, Micul prinţ, cap. X 
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Nu era mare întâmplare că nu-ţi dădea bon să iei (o dată la o lună sau două) 
butelie, dar ce era de nesuportat era înjosirea ta în faţa acestuia, era dispreţul cu 
care îţi arunca bonuleţul, socotind de cele mai multe ori că-ţi face o favoare. 
Pentru o butelie, pentru o căruţă de lemne, pentru a te trece pe lista celor care 
aveau dreptul să ia pâinea cea de toate zilele, pentru cea mai neînsemnată 
adeverinţă te rugai de el. Te duceai la el precum clăcaşul la arendaş sau la boier, 
cu căciula în mână. În zadar însă, deoarece tot trebuia să prestezi patru zile de 
muncă patriotică pe şantierele din Bezdead, tot trebuia să închei contract de porc, 
contract de bovine, contract de lapte. Nu aveai vacă, te obliga să-ţi cumperi, nu 
aveai oi, te obliga să-ţi prăseşti. Totul era comandat. Una din cele mai drastice şi 
absurde măsuri a fost stricta urmărire a situaţiei bovinelor în Bezdead. Nu se 
putea sacrifica nimic, nu se putea înstrăina nimic, totul era sub control, încât 
oamenii ajunseseră să-şi sugrume viţeii la fătare, chemând apoi medicul veterinar 
„să constate” că viţelul s-a născut mort, iar alţii, cu frica de Dumnezeu şi cu milă 
pentru vita sa, ajunseseră să aibă 7-8 vite. Anual erau omorâţi aprox. 600 de viţei! 

Fiecare cetăţean avea „plan de producţie”, semnat de primar şi de 
secretar, act oficial căruia trebuia să i te supui. Nu cultivai ce doreai tu, nu 
creşteai ce-ţi convenea ţie în gospodărie, ci numai ce ţi se poruncea de la 
stăpânire. Era bezdedeanul ţăran liber în anul 1985, la sfârşitul mileniului al 
doilea? Iată, în copie, un plan de producţie al unui cetăţean din Bezdead care 
avea „rol în registrele agricole” (1,03 ha), dar nu locuia la Bezdead, ci prin 
judeţul Ialomiţa. Cum ar fi putut el să-şi îndeplinească, nelocuind aici, planul 
de cultură sau să crească păsări, porc şi vite? Mai mult, să procure o bovină 
până la 1 mai 1985. Din 1985-1987 înapoi până la 1907, sunt optzeci de ani. 
Dar diferenţa nu este mare în traiul ţărănimii, gândind la trecerea a 80 de ani. 
Citiţi copia din fig. 37 şi cugetaţi! Iată de ce ne vin în minte pagini din romanul 
„Desculţ” de Z. Stancu, înfăţişând gânduri din 1907, dar potrivite şi pentru anii 
1985- 1987 şi nu numai: 

„Mama a rămas singură cu noi. Nu plânge. Ne povesteşte. Ne povesteşte 
seara când suntem gata de culcare... 

Să ţineţi minte, copii, să nu uitaţi, să spuneţi mai târziu copiilor voştri. 
–  N-o să uităm, mamă, răspunde soră-mea Evanghelina. 
– Să nu uiţi, Darie. Nimic să nu uiţi... 
– N-o să uit, mamă... 
Mă culc. Mă acoperă mama. Trece cu mâna peste fruntea mea. Şopteşte 

numai pentru mine: 
– Să nu uiţi, Darie. Nimic să nu uiţi. Să spui copiilor tăi. Şi copiilor pe care-i 

vor avea copiii tăi, să le spui... Auzi, Darie? Să nu uiţi...Să nu uiţi, Darie...”120 

                                                 
120 Zaharia Stancu, Desculţ, ediţia a Vlll-a, Editura pentru Literatură, 1962, p. 168 
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Fig. 37 – Planul de producţie pe anul 1985, trimis de Primărie  
unui absolvent de facultate care nu avea gospodărie 

 
Noi cum putem uita prin ce am trecut? Nu trebuie să uităm!! 
Dar nu numai latura aceasta va trebui să rămână în conştiinţa noastră, ci şi 

cealaltă, a transformărilor în bine, a înfăptuirilor ce au înălţat comuna Bezdead 
spiritual şi material în timpul primarului V. Dobre. 

O primă acţiune de larg ecou în sufletele oamenilor a fost „Sărbătoarea 
Fiilor Satului”, din 21-22 sept. 1975, cu o participare a întregului sat: oameni 
rămaşi aici, să-şi împlinească menirea, oameni plecaţi la chemarea destinului şi 
oaspeţi de seamă din conducerea judeţului. 

DORUL, concept ce intră în existenţa românilor, cuvânt intraductibil în 
nici o limbă, cu glas de doină şi de bucium, i-a adunat pe toţi la Bezdead. 

Şi a fost frumos, înălţător, entuziasmant, de neuitat! Victor Dobre a fost 
primul care a fost de acord cu demolarea clădirii tip „Spiru Haret” de la Şcoala 
N.2 şi construirea noului spaţiu al învăţământului, local care stăruie ca martor al 
unei perioade de efervescenţă, ca o dovadă a creaţiei meşterilor bezdedeni, ca o 
certificare a participării în viaţa satului şi a fiilor satului: ing. Cristian Sora, ing. 
Iulian Furcoi, ing. Belei Ionaş, Belei Mioara, ing. diplomat Ion Davidoiu. 
Aceştia au sprijinit şi alte iniţiative ale primarului V. Dobre în înălţarea altor 
edificii cu trupuri zvelte şi durabile, încântătoare. Astfel că, Bezdeadul s-a 
îmbogăţit cu: Sala de Nunţi şi de Dans Valea Macului, Casa de Cultură 
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Bezdead, Primăria Bezdead, Grădiniţa Nr. 3 şi Dispensarul Bezdead - Râmata, 
podul peste Bezdedel la Râmata. Tot în această perioadă s-a executat 
alimentarea cu apă a localităţii, s-a extins asfaltarea şoselei interioare, s-au 
montat noi transformatoare pentru joasă tensiune spre a nu mai avea scăderi la 
aparatele casnice şi ca o ultimă lucrare mai mare, R.K. şi gard la faţada 
Dispensarului Bezdead. 

E omenesc să aplaudăm faptele şi să dezaprobăm răul adus oamenilor, 
neîndurarea, urgisirea lor! 

După Revoluţia din Decembrie 1989, au urmat ca primari: 
- dec. 1989 - febr. 1992 - Iulian Cismaru (ca interimar din partea F.S.N. - 

Frontul Salvării Naţionale); 
- febr. 1992 - mai 1996 - Iulian Cismaru, ca primar ales de locuitori. A prins 

o perioadă de tranziţie, cu un buget comunal bun în primii ani şi mai de 
austeritate în ultimii doi; un om inteligent, cu simţul umorului sănătos. 

- mai 1996-2004 ing. diplomat, decedat la 30 mai 2009, Ion Davidoiu 
(Leon, Jan) s-a dovedit gospodar: a reparat şoseaua Pucioasa-Bezdead, a 
terminat de asfaltat şoseaua până la podul de la Râmata, a procurat 
parchet de stejar pentru sala de gimnastică a Şcolii Nr. 2 Bezdead şi două 
săli la Grădiniţa Nr. 2 Bezdead, a reuşit refacerea instalaţiei de iluminat 
public pe tronsonul Şcoala Nr. 2, pod Râmata. A aprobat finanţarea 
„Monografiei Bezdeadului” la ediţia din 2001, pe care a prefaţat-o: 
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- 2004-2012 înv. jurist Eugen Duca; 
- din august 2012, primar este D-na Prof. Teodora Anghelescu. 
 

BEZDEAD – O comunitate cu oameni har-
nici și gospodari care au învățat de la străbunii 
lor că omenia, munca și respectul față de sine și 
ceilalți sunt calitățile unui om adevărat! Cred că 
pentru fiecare, locul natal reprezintă raiul copi-
lăriei. Cum să nu iubești aceste locuri care au o 
frumusețe aparte și păstrează tradițiile cu 
sfințenie? 

Ca învățător, am dorit să imprim copiilor 
dragostea de localitate și dorința de a se întoarce 
cândva la ei în sat. Ca primar, încerc să finalizez 
proiectele legate de infrastructură, să dezvoltăm 
potențialul turistic pentru ca zona să devină mai 
atractivă. De aceea am accesat toate programele 

pentru proiecte pe fonduri europene, pe Programul Național de Dezvoltare 
Locală și Programul Operațional Regional. 

Bezdeadul este un punct important pe harta României, iar prin repre-
zentanții tinerei generații, vom realiza atingerea tuturor dezideratelor europene. 

Vă chem să ne unim forțele pentru a ridica standardele de viață și pentru a 
avea grijă de această imensă bogăție pe care Dumnezeu ne-o oferă: un cadru 
natural de o frumusețe aparte și un potențial uman remarcabil. 

Iar pe cei ce ne vin în vizită îi salut cu tot respectul și îi poftesc să cunoască 
Bezdeadul și pe bezdedeni și să se îndrăgostească de aceste plaiuri mirifice! 

 

Primarul Comunei Bezdead, 
Prof. Teodora Anghelescu 

 
Componenţa Consiliului Local Bezdead în mandatul 2012-2016:  

Bocu Liviu (PSD); Cojanu Ion  (PDL); Iordănescu Florin (PDL); Mihăilă Ion  
(PNL); Muşat Adrian Daniel (PSD); Neagoe Petre (PDL); Nedelcu Victor (PNG); 
Pinţoiu Viorel (PDL); Răcăşan Gheorghe Gabriel (PNL); Sorescu Florin (PNG); 
Tatu Marius (PDL); Tănase Ion (PDL); Vlad Ion (PP-DD) 

 
Consiliului Local Bezdead în perioada 2016-2020: 

Cojanu Ion, viceprimar; Dobre Ioana Mariana; Iordănescu Mihai; Mortoiu 
Izabela; Neagoe Petre; Nedelcu Victor; Negrea Adrian; Nițoiu Viorel; Porojan 
Roxana-Elena; Tatu Mariana-Valentina; Sorescu Florian; Tatu Robert-Marius; 
Vlad Romulus. 
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Proiecte ale Primăriei Bezdead, începând cu mandatul 2012-2016:  
În conformitate cu strategia de dezvoltare durabilă a localităţii, hotărârile 

Consiliului Local şi dispoziţiile emise de primar şi-au propus o nouă viziune la 
implementarea unui sistem eficient şi prezentarea realistă a acţiunilor în  
vederea rezolvării problemelor ridicate în localitatea noastră.  

În perioada 2013-2016 singura modalitate de a atrage fonduri europene a 
fost asocierea cu Grupul de Acțiune locală „Bucegi-Leaota”. Printre proiectele 
depuse de UAT Bezdead cu finanțare A.F.I.R. au fost: Modernizarea Uliței 
Scobea; Achiziție utilaj deszăpezire și Realizare centru de recreere și sport în 
comuna Bezdead.  

Fiecare comună are particularitățile sale, dar problema principală va rămâne 
multă vreme infrastructura, pentru că oricine poate vizita orice colț de țară dacă 
are condiții optime de drum. Astfel, din bugetul local au fost finanțate 
următoarele proiecte: Modernizarea drumurilor de interes local Valea Morii și 
Valea lui Cazan; Reabilitare/Modernizare drumuri (ulițe) locale: Ulița Mortoiu, 
Niculescu, Valea lui Coman, Coporod, Furcoi, Mănguță, Monument, Dinu, 
Bădoiești și Valea Leurzii și Consolidare DC 4 Măgura-Nistorești, punct „Burica”.  

În perioada 2016-2020 se continuă Planul de Acțiune Locală pentru 
implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a comunei Bezdead și 
s-a construit în satul Măgura Sala de Evenimente cu o capacitate de 120 de 
locuri, bucătărie și toate dotările necesare. Este un obiectiv realizat din fonduri 
locale, după un an și două luni de muncă a echipei Primăriei Bezdead și a 
constructorului, pe care doamna primar Teodora Anghelescu l-a felicitat pentru 
seriozitate. În aceeași notă optimistă s-a realizat extinderea și modernizarea 
Centrului Cultural Bezdead, dar și reactualizarea pachetului nou 
Reabilitare/Modernizare drumuri (ulițe) locale: Ulița Ureche-Șerban, Negrescu, 
Groape, Valea Macului, Valea Dedii, Valea Omului, Duca și Purcărea cu 
finanțare din bugetul local, modernizarea Grădiniței Nr. 1 și reabilitare/ 
modernizare drumuri (ulițe) locale Vîrjoghe-Voinoiu, Gabrieni cu finanțare 
A.F.I.R.. În afara celor descrise mai sus, Primăria Bezdead, una dintre cele mai 
bine cotate din județul Dâmbovița și chiar în țară, a realizat în ultimii ani 
Reabilitarea/Modernizarea drumuri (ulițe) locale: Ulița Căliman, Furcoi-Nache, 
Mihăescu; Consolidare, extindere și modernizare Grădinița nr. 2; Modernizarea 
sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED, proiecte 
cu finanțare PNDL. În această perioadă, suma totală pentru investiții finanțate 
din afara bugetului local a fost de 184.98.160 lei. 

Proiectele în derulare sunt următoarele: Extinderea și modernizarea rețelei de 
apă potabilă cu finanțare PNDL; Desființare parțială, extindere, reabilitare, 
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modernizare și dotare Școala Gimnazială „Grigore Rădulescu” cu finanțare POR 
și Reabilitare, modernizare și dotare Așezământ cultural cu finanțare prin CNI. 

O deosebită realizare a primăriei este înfrățirea cu comuna Ciorescu, 
municipiul Chișinău din Republica Moldova. În data de 23 februarie 2018 a 
fost semnat Protocolul de Înfrățire de către Primarul Comunei Bezdead, 
Teodora Anghelescu și Primarul Comunei Ciorescu, Ion Scripnic. Înfrățirea 
realizată între localitățile noastre reprezintă, în primul rând, un acord de 
prietenie, implicând cooperarea dintre localități, cu suportul necesar al 
administrațiilor publice locale, având drept scop depășirea problemelor și 
dezvoltarea unor legături de colaborare din ce în ce mai strânse. Principalul 
obiectiv al relației de înfrățire dintre cele două localități este realizarea de 
contacte între instituțiile culturale și de învățământ, promovând relații bilaterale 
între școli, grădinițe, centre culturale, biblioteci, dar și dezvoltarea de relații 
între agenții economici din ambele comunități. 

 

 
 

Semnarea acordului de înfrățire cu comuna Ciorescu din Republica Moldova 
 
Notarii şi secretarii au avut o contribuţie de seamă. Ei au fost, alături de 

primari, coordonatori ai treburilor obşteşti, au vegheat la respectarea legilor şi 
la întocmirea documentelor privind viaţa comunităţii. 

Prin actele cercetate au fost găsite numele unor notari sau secretari şi 
anume: V. Şerbănescu (Vică-notaru), Ion Cristescu, Ion Mortoiu, Emil Barbu, 
Tănase Niculescu, V. Bertea (Făgăraş), Anghelescu..., Tudose..., Bărbulescu... 
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şi Ion Mănguţă (1955-1992). Din 1992, în funcţia de secretar al Consiliului 
Local Bezdead este numită doamna ing. Maria Teodorescu. Domnia sa este 
apreciată şi respectată datorită conduitei exemplare, competenţei profesionale, 
atitudinii înţelepte ca funcţionar public şi ca Om. În 2018, s-a pensionat ca 
secretar fiind numit Davidoiu I. Ionuț. 

Cei mai destoinici viceprimari au fost: Ion Iordache, Nicu Bobu, Lucică 
Bocu, Relu Anghelescu care are contribuţii la reabilitarea a două şcoli, 
construirea a două poduri, asfaltarea şoselei Buciumeni şi Râmata şi prof. 
Victor Nedelcu, între anii 2008-2012, care s-au bucurat de aprecierea 
locuitorilor. Din 2012 și până în prezent, ca viceprimar a fost numit Cojanu Ion, 
o personalitate deosebită care a colaborat într-o deplină armonie cu doamna 
primar Teodora Anghelescu. Domnul Cojanu este un spirit viu, practic, cu 
suflet înțelegător pentru bezdedeni. Rămâne cu adevărat drept edil în localitatea 
Bezdead alături de doamna primar. 

 
 

 
IMAGINI-REALIZĂRI LA BEZDEAD – 2012-2019 

în  mandatul actualei conduceri 
 

 
 

Aspect din Sala de Evenimente din Măgura-Bezdead 
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Inaugurarea terenului sintetic de la baza sportivă Bezdead, 20 iulie 2013 
 
 

 
 

În ospeție la comuna Ciorescu din Republica Moldova, 2018 
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Ziua comunei Bezdead, iulie 2019 
 
 

 
 

Nunta de aur a medicilor Eugenia și Corneliu Ungureanu, iulie 2019 
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Inaugurarea Centrului Cultural Bezdead, 14 octombrie 2019 
 
 

3.6. Electrificarea  
 
 

Electrificarea comunei Bezdead a început în toamna anului 1955, primar fiind 
Betz Ion care, deşi nu era bezdedean, s-a contopit cu Bezdeadul, a fost sensibil la 
dorinţele cetăţeanului, s-a comportat cu pricepere ca un bun fiu al satului. La 
început s-au tras firele în partea de jos a satului, de la Valea-Macului la Dispensar, 
pe stâlpi de stejar, toţi plantaţi prin contribuţia sătenilor şi cu un singur 
transformator la Primărie. Tensiunea scădea de la 220V la 120, 150 de volţi. 

Printre primii beneficiari ai energiei electrice au fost şi instituţiile 
primăriei, poştei, Şcolii Nr. 1, dispensarului. S-a extins şi în partea de sus în 
anii 1957, 1958, 1960. Datorită lungimii satului s-a mai instalat un 
transformator, la Gigi Bănulescu, însă tot scădea tensiunea, uneori până la 120 
de volţi, încât mulţi şi-au procurat transformatoare sau stabilizatoare. 

Reţeaua de joasă tensiune a fost instalată apoi până în satul Râmata, la 
Şcoala Nr.3. După aproape cincisprezece ani şi satul Costişata a fost racordat la 
reţeaua electrică, prin lucrările din anii 1967-1970, când s-a extins reţeaua de 
înaltă tensiune până la punctul de transformator de la Râmata şi Dumitroiu. 
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Lucrări de îmbunătăţire a furnizării energiei electrice s-au făcut la timp prin 
înlocuirea tuturor stâlpilor de susţinere din lemn cu stâlpi de beton şi prin 
instalarea transformatoarelor de joasă tensiune aprox. din doi în doi km. 

 
 

3.7. Alimentarea cu apă a comunei 
 
 

La starea economică pe care o are Bezdeadul şi în raport cu statutul său de 
„viitor orăşel” cum i se prognoza în „Documentele P.C.R.”, dar mai ales din 
dorinţa locuitorilor de a avea un nivel de viaţă mai bun, s-a înfăptuit reţeaua de 
alimentare cu apă. Lucrările s-au desfăşurată între anii 1980-1982 solicitând un 
mare volum de muncă. Locul de instalare a bazinului nu a fost fericit ales, 
fiindcă izvoarele şi puţurile de colectare a apei sunt mici faţă de consumul de 
apă. Aşa se face că, de la început, nu avem apă cam 1/3 din an, mai ales 
abonaţii din partea de sus. Ba mai mult, conducta „suge” aerul şi creează un vid 
de mare forţă, distrugând ventile şi instalaţii la băi, robinete, boilere. Edilii vor 
avea datoria de a reface întreaga reţea de apă şi de a găsi noi izvoare sau de a 
mai instala încă un bazin în altă zonă… 

Totuşi, este de lăudat o asemenea realizare de către administraţia locală, deşi 
până în anul 1990 alimentarea cu apă depindea direct de I.G.C.L. Pucioasa. Poate 
fi şi asta o explicaţie a lipsei de bună gospodărire a bazinului, a casei pompelor; 
interesul era să încaseze sumele de la abonaţi, fie că aveau apă, fie că nu aveau. 

Primarul care îşi trece în dreptul său înfăptuirea reţelei de alimentare cu apă este 
Victor Dobre. A fost ajutat de fii satului: ing. diplomat Ion Davidoiu, ing. Valerică 
Davidoiu, ing. Gică Vlad cu donarea conductelor de oţel din prăjini de sondă, ca şi de 
ing. Panţu Toma, directorul Schelei Târgovişte, un om deosebit de înţelept şi săritor. 

În vara anului 1981 s-au făcut probele de presiune şi de funcţionare şi, de la 
1 ianuarie 1982, staţia a intrat în program, având ca primi angajaţi pe: Bobescu 
Dumitru, Brânzoiu Gheorghe şi mai apoi pe Niţoiu Gheorghe. 

Pentru satisfacerea cerinţei de apă a comunei, s-a refăcut întreaga reţea, 
captându-se noi izvoare în anii 2004 şi în 2011, astfel că azi se asigură apa 
curentă prin buna activitate a Companiei de Apă Târgovişte, având angajaţi la 
Bezdead pe Florin-Georgian Dobre, Gabriel Urzică şi Gil Sorescu.  

Din februarie 2020, comuna va fi conectată la bazinul Mușa cu apă din 
Ialomița-Pucioasa. 
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3.8. Poştă, telefon, staţie de amplificare, CEC 

 
 
Poşta, ca instituţie însărcinată cu transportul şi distribuţia scrisorilor, 

telegramelor, mandatelor poştale şi coletelor (şi a oamenilor la începuturile sale), 
are tradiţie în România, pentru că românii au preluat, mai mereu, în forme 
originale, ingenioase, tot ce a fost nou în Europa. Despre începuturile poştei prin 
olaci mai întâi (sec. al XV-lea, al XVII-lea), apoi prin diligenţe sau alte mijloace, 
aflăm în „Balta Albă”, de V. Alecsandri, din care prezentăm câteva fragmente: 

 

„Când acolé, ce să văd?... în loc de malpost121 sau de diligenţă, o cutioară 
plină de fân, pe patru roţi de lemn cu schiţele122 stricate. Patru cai mici, numai 
oasele şi pelea, pe care era săpate urme adânci de bici şi un om sălbatic, 
bărbos, strenţeros şi înarmat cu un harapnic lung de un stănjin!... Acesta era 
echipajul meu! Rămăsei încremenit, dar consulul începu a râde... mă aruncai 
în cutie, strigând la poştaş: Allons!123 Deodată căruţa fugi de sub mine ca un 
şarpe, iar eu, făcând în aer o tumbă neaşteptată, mă trezii pe pavé... Peste zece 
minute căruţa veni înapoi ca să mă ieie a doua oară. Poştaşul se zbuciuma de 
râs pe cal... Mă urcai în sfârşit... pe cuibul de fân; dar de astă dată mă apucai 
cu mâinile ţapăn de căruţă: Allons! 

– Alon, domnule! strigă poştaşul... şi, pocnind din harapnic... porni ca o bombă. 
Într-un nor de colb ce zbura pe faţa pământului, caii alergau ca şi când ar 

fi intrat dracul într-înşii; căruţa fugea... săltând din hopuri în hopuri şi 
avărlindu-mă în sus ca pe o minge; surugiul ţipa, vorbea, pocnea deasupra 
câmpii, iar eu... ochii îmi ieşea din orbite, creierii mi se clătina ca o apă într-o 
garafă, şoldurile mă durea, dinţii îmi clănţănea, urechile îmi ţiuia... de câte ori 
strigam: ai, ai! Poştaşul îmi răspunde: hai, hai, domnule! şi bătea caii din 
nou, şi căruţa fugea încă mai iute.”124 

Bezdeadul a fost şi este încă un sat lăturalnic. Şi acum, la sfârşitul anului 
2013, e o „înfundătură”; de aici, orice comunicaţie spre N este greoaie. Aici se 
opreşte, autobuzul care vine de la Pucioasa sau Târgovişte. Este „capătul unei 
lumi”. Bezdeadul îşi aparţine sieşi, pentru că legăturile cu „afara” se fac numai 
prin „spărtura” albiei (copăii) Bezdedelului spre Pucioasa. Rar peste deal la 
Buciumeni, rar peste culme la Ocina, spre Moreni prin Vârfuri se circulă bine 
pe o şosea modernizată în 2011. 

                                                 
121 malpost (mall/poste, fr.) = căruţă de poştă transportând şi doi-trei călători 
122 schiţe = spiţe 
123 Allons (fr.) - haidem! 
124 V. Alecsandri, Proză, Editura pentru Literatură, Bucureşti 1966, p. 174-176 
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În trecut, satul nu avea obligaţii a întreţine „cai de olac”, nefiind în traficul 
curierilor domneşti. 

După anul 1875, comuna Bezdead a fost „legată” de oficiul poştal Pucioasa, 
prin curse de poştalioane sau „călare”. Dinspre Pucioasa venea un poştaş, trecând 
prin Miculeşti până la Măgura, dinspre Bezdead pleca până la Măgura poştaşul 
bezdedean. Aici se făcea „schimbul”: se preda corespondenţa, banii şi se prelua 
corespondenţa, presa, banii. Ştim că erau poştaşi pe atunci „Toma poştaşul”, 
Ştefan Popescu şi fiul său Nicu Popescu. 

Din 1910, de când funcţionează linia ferată spre Pietroşiţa, Bezdeadul a 
trecut la Oficiul Poştal Pietroşiţa. Factor poştal este numit Petre I. Avanu. 
Acesta prestează exemplar serviciul său, cu o bucurie a meseriei, cu zâmbetul 
pe buze, plin de optimism molipsitor, mereu cu o glumă bună, încurajatoare, 
chiar de-ţi aducea o veste tristă. 

Nenea Petrică I. Avanu face zilnic drumul Bezdead-Pietroşiţa spre a lua 
poşta şi a o preda la primărie, până în anul 1925. Din 1925 este transferat la 
Poşta Brăneşti unde funcţionează până în 1950, când iese la pensie. 

La Bezdead a venit, în 1925, poştaşul Grigore Ciocodeică, până în anul 
1941, urmându-i ruda sa, Constantin T. Brânzoiu, până în anul 1943. 

Din 1943 până în anul 1950, fiind şi perioada războiului, nu am găsit o 
situaţie clară a poştei din Bezdead. 

Între anii 1950-1953, poşta Bezdeadului era subordonată Pucioasei, ca în 
1953 şi 1954 să fie iarăşi dată de Oficiul Poştal Pietroşiţa. între 1950-1953, 
venea călare de la Pucioasa la Măgura Mihail Florescu, preda poşta Măgurii şi 
făcea „schimbul” de poştă cu Petre P. Avanu care era, de acum, poştaşul 
Bezdeadului. Acesta a servit cu multă cinste, corectitudine şi pasiune, cu 
dragoste statornică locuitorii bezdedenii între anii 1950, ian-01 şi 1970, ian-01, 
când iese la pensie. 

În 1954 se înfiinţează Oficiul Poştal Bezdead, diriginte Constantin P. 
Avanu, fiul lui Petre I. Avanu şi fratele lui Petrică P. Avanu - o adevărată 
familie de poştaşi dăruiţi de Dumnezeu cu harul de a aduce în casele oamenilor 
bucurii, veşti, zâmbete, lacrimi uneori... 

De acum situaţia se mai limpezeşte, putând separa factorul poştal de 
dirigintele de poştă. 

Să urmărim „spusele” cronici pentru diriginţi: 
- primul diriginte al Oficiul Poştal Bezdead este Constantin P. Avanu, între 

anii 1954-1956. Oficiul are acum şi telefon (manual, pe baterii); 
- Bibiţa Popescu (fiica lui Serghie Popescu - 1956); 
- Sincu Petre - 1957 până în iulie; 
- Mocanu Ion - 1957, iulie-decembrie; 
- Iriminescu Veneţia (Venera) - 1957-1958; 
- Vlad Silvia - 1958-1963; 
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- Constantin P. Avanu - 1963-1967 (se pensionează); 
- Petre P. Avanu - 1967-1970 (se pensionează); 
- Gogioiu Ion - 1970-1973; 
- Năstase Ion - 1973-1975; 
- Popescu Lidia - 1975-1977; 
- Zizi Năstase - 1977-1989; 
- până în august 1990 factorii poştali au suplinit dirigintele, mai mult Ion I. 

Niţoiu; 
- Milica Dumitrescu 01. aug. 1990 – 2006; 
- Maria Coman – 2006 – şi în prezent, în funcţia de oficiant ghişeu, întrucât 

la Bezdead s-a desfiinţat oficiul poştal din anul 2006. Acum POȘTA 
funcționează în casa dirigintei Maria Coman.  

Factori poştali au fost: 
- Toma poştaşul, Ştefan Popescu, Nicu Popescu, dependenţi de Oficiul 

PTTR Pucioasa, de la 1875 până în anul 1908-1910; 
- Petre I. Avanu, Grigore Ciocodeică şi Constantin T. Brânzoiu, dependenţi 

de Oficiul PTTR Pietroşiţa, 1910-1943; drumul Bezdead-Pietroşiţa se făcea 
„călare”, poşta şi presa aducându-se în desagi; 

- 1943-1950 - date neelucidate; (vremea războiului şi după); 
- 1950-1970, poştaş Petrică P. Avanu, demn urmaş al tatălui său (Petre I. 

Avanu), oameni destinaţi să fie ai poştei. Domnia sa a făcut cei mai mulţi 
ani în şaretă, în cărucioară, „călare”, pe drumul de urcare şi coborâre 
Bezdead-Buciumeni-Pietroşiţa. Sub ploi sau sub arşiţa soarelui, pe viscol 
sau prin nămeţi, nenea Petrică era musai să ajungă la Gara Ţepeş-Vodă 
sau Pietroşiţa, să fie pe peron la vagonul de poştă cu care făcea „schimbul 
de expediţie” pe baza formulare tipizate; dădea un „sac de schimb” cu 
toată corespondenţa Bezdeadului şi primea un alt „sac de schimb” cu 
presa vremii şi cu corespondenţa venită spre Bezdead. Valoarea în 
numerar, banii, erau sigilaţi în săculeţi numiţi „gropuri”; sigiliul se făcea 
cu ceară roşie peste care se aplica ştampila de metal a oficiului poştal. 

Din 1967 schimbul nu se mai face cu gara, ci direct cu Oficiul Pucioasa. 
De acum s-a terminat cu şareta, cu calul şi căruţa, cu ploile, viscolul şi 
zăpuşeala ce-l copleşeau pe nenea Petrică. Motorul cu ardere internă îşi făcea 
simţită prezenţa şi pentru Poşta Bezdead. 

- Ion I. Niţoiu, al doilea om al poştei de la noi care, sub cerul liber, şi-a 
petrecut 33 de ani de slujbaş în folosul concetăţenilor, din 1 mai 1957, la 1 
noiembrie 1990; 

- Nicolae Degeratu, 1970-1994; 
- Vlad Elena 1985-1991; 
- Cătălina Urzică, 1991-1992 
- Maria Coman, 1.XI.1990-2006; 
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- Florin Căliman, 1994 şi în prezent; 
- Diaconu Raluca, 2006-2019; 
- Drosu Ion, 2019 și în prezent. 
Guvernul României a redus 25% din personalul Poştei Bezdead în aprilie 2013. 
 

Poşta din satul Măgura: 
În perioada 1950-1960, a aparţinut de Poşta Pucioasa, factori poştali fiind 

M. Florescu si apoi fiul său I. Florescu, ambii din satul Miculeşti. Harnici, 
sinceri, deschişi dialogului; veneau călare de la Pucioasa iar oamenii îi 
întâmpinau cu bucurie. Ei au rămas în memoria satului.  

 - 1960-1980, Nelu Stoicheci, oficiant agenţie şi poştaş, un om mereu cu o 
glumă în colţul gurii zâmbitoare. 

 - 1980-2007, Ligia Stoicheci (a se observa statornicia acestor oameni şi 
dragostea lor pentru această profesie). 

 - 2007 şi în prezent, Marilena Stoicheci. 
Despre ultimii doi „poştaşi” ai noştri, numai cuvinte bune, ca şi despre 

diriginta, lor, Milica Dumitrescu. 
La Măgura amintim pe Nelu Stoicheci şi nora sa, Ligia Stoicheci. 
 

Firul de telefon „se trage” la Bezdead în anul 1940/1941 pentru un singur 
„post” existent la primărie. Acesta funcţiona cu bobine şi impulsuri date de inducţia 
electromagnetică prin rotirea manivelei. Al doilea post este instalat în anul 1954 la 
Oficiul Poştal Bezdead ce funcţiona în casa lui Toma Anghel (la „cucoana”). 

Prima „centrală” telefonică este instalată o dată cu staţia de radioficare, în 
anul 1960, „centrala” avea 20 de posturi interioare şi o „ieşire” la Pucioasa. 

 

Staţia de radioficare şi „centrala” telefonică au fost instalate în localul 
primăriei vechi (acum demolat), angajaţi fiind: Eftimie Tatu (Mică), Lidia Căliman 
şi Rodica Necşoiu. Abia în 1977 vine rândul Bezdeadului să aibă „o centrală” ceva 
„mai mare”, fiindcă era considerată ca o localitate, hăt, departe-departe de lumea 
civilizaţiei! Şi se instalează o centrală cu 100 de posturi şi cu doar două „ieşiri”, cu 
Pucioasa şi cu Târgoviştea. În 33 de ani, ne-am adresat numai „surzilor”, 
spunându-le că pentru o comună cum este Bezdeadul, este nepotrivit ca numai 
100 de familii să aibă telefoane. Nimeni nu a auzit, nu a vrut să audă. 

În mai 2000, pe terenul Primăriei de lângă Monumentul Eroilor, se instalează 
centrală automată-digitală cu 3000 de posturi, racordată la sistemul naţional şi 
internaţional de telefonie. Staţia de amplificare (de difuzoare, cum este. 
cunoscută) a funcţionat prin grija telefonistelor: Popescu Lidia, Necşoiu Rodica, 
Lenuţa Chiriţă, Dorina Iorgescu până când ea a fost nu numai desfiinţată, dar 
chiar scoasă din grija celor ce-o folosiseră, aruncată prin nişte holuri ale 
primăriei, ca inutilă. În 1993 a fost casată, fiind deja de domeniul trecutului. 
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Nu putem sări peste acel timp în care locuitorii Bezdeadului, la ora 1900, se 
aşezau lângă difuzoare şi aşteptau semnalul şi anunţul: „aici staţia de radioficare 
Bezdead!” Veneau pe calea firelor ştiri din sat, anunţuri, informaţii... Şi era bine, 
omul se conecta la viaţa cetăţii, se simţea părtaş la suferinţă şi la bucurie. 

Redactori ai „Orei locale” au fost mulţi. S-au distins doi: prof. Constantin 
Rotaru şi prof. Paul Nenciu. 

 

 

 

Nou şi tradiţional în construcţia caselor la Bezdead 
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IV. POPULAŢIA. STAREA ECONOMICĂ 

 
 
Motto: 
 „De la început ţara e un lucru mare şi sfânt, legat de un 

grup de oameni care îşi trec moştenirea aceasta, menită să fie 
iubită din toată inima, amestecată în toate gândurile, apărată 
cu toate puterile şi stropită cu sudorile tuturor muncilor şi cu 
sângele tuturor jertfelor”. 

(Nicolae Iorga) 
 
 
 

4.1. Aşezări. Vechime 
 
 

Nu dispunem de alte documente scrise privind vechimea aşezării Bezdead, 
în afara condicii Mănăstirii Vieroş, care consemna luarea în stăpânire a 
jumătate de sat, la anul 1572. Dar, dacă satul era aşa de mare şi bogat, cum 
spun toate zapisele în pricina Bezdead - Vieroş, e sigur că el avea la acea dată o 
vechime considerabilă. Aşezarea fusese zdravăn închegată, organizată, cu o 
populaţie unită, puternică, mereu gata să se apere. Obştea sătească este o 
sintagmă intrată în vorbirea cotidiană a bezdedeanului, or acest fenomen social 
a apărut în sec. I. î.e.n., în organizarea socială a dacilor şi dovedeşte vechimea 
şi continuitatea românilor în acest spaţiu. (Vezi Cleopatra Ionescu, Comuna 
Bărbuleţu, Târgovişte 1982, p. 24). 

Teritoriul unei aşezări era stăpânit în devălmăşie. Ieşirea din devălmăşie 
este aprobată de obşte şi de „sfatul bătrânilor” care hotăra şi rezolva pricinile. 
Întocmai s-a întâmplat şi la Bezdead: a fost o continuitate de vieţuire 
îndelungată, oamenii rămâneau „pe loc”, chiar în urma oricărui contact cu 
„năvălitorii”, „barbarii” sau „căpcăunii” (cum îi denumeau locuitorii din Bela). 
Şi aici s-a realizat asimilarea lor de către băştinaşi. Limba constituie argumentul 
fundamental în evoluţia populaţiei: Coman, Oşman (pecenegi, cumani), Ocina, 
Breaza, Proviţa, Zlac, Goran, Vârful Voinii, Valea Dedii, Dobre, Ialomiţa, 
Comarnic, Prahova (slavă), Muşat (aromână). 

Vatra satului Bezdead, foarte de demult şi de la început, a fost „Valea lui 
Cazan”. Era greu de „descoperit” o asemenea aşezare. Denumirile de aici: 
Bocu, Maria Radii, Poiana cu Inuri, „Pe Pod” (Poduri), Goran, Vâlceaua 
Banului, Podul cu Grâu, Roşoiu, Ogradă, Plaiul Lupului sunt un suport solid ale 
afirmaţiilor făcute. La Maria Radii există şi acum 2 nuci şi 2 peri, iar la Bocu 6 peri 
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şi 3 nuci. S-au găsit aici ziduri din piatră, care s-a folosit la construirea unei 
adăpători pentru vite. Să se strămute de aici o aşezare, să crească o alta care să 
ajungă puternică, râvnită de boieri, de domnitori, de mănăstiri, au trecut ani, 
secole...Vechimea Bezdeadului încă nu poate fi stabilită. 1572 este un paliativ 
şi acum, în anul 2013. Pentru că acest sat deosebit nu putea să apară 
intempestiv şi gata să slujească boieri şi mănăstiri. 

Vor trebui şi alt fel de cercetări la Bezdead. Numai cercetările arheologice 
de la Valea lui Cazan, în primul rând, apoi cele de pe Coporod sau Valea-Morii 
şi din zona „Curţii Vechi” a Bezdeadului vor aduce cu adevărat dovezi. 
Pământul, sărmanul, păstrează şi ne conservă esenţele. El roade ce este 
efemer! Esenţa din noi rămâne! Şi vom găsi, în pământul de aici, urmele 
străbunilor noştri. Regretăm că nu vom mai apuca, poate, acele timpuri, pentru 
că, suntem siguri, există păstrate aici, în acest meleag drag nouă, dovezi ale 
vechimii acestui unic sat, Bezdead. 

 
 

4.2. Vechi familii 
 
 
O colectivitate doreşte să-şi caute şi să-şi cunoască originea. Ce dramă 

trăiesc acei copii abandonaţi sau înfiaţi, să nu-şi afle părinţii care le-au dat 
viaţa! Nu se liniştesc până nu ştiu! Noi cum am putea să ne oprim a nu şti? De 
aceea vă prezentăm denumirea celor mai vechi familii din Bezdead, aşa cum 
le-am cules din documente, începând cu anul 1616: 

- 1616: Neagoe, Tatu, Oprea, Ion, Stroie, Murinel; 
- 1620: Pătru, Stan, Văsâiu; 
- 1638: Dragomir, Dumitru, Marco, Radomir, Negreţ, Neguţ; 
- 1641: Dude Dragomir, Coman; 
- 1655: Radu (popă); 
- 1669: Neacşu al lui Stan (vinde o vie din Bezdead); 
- 1671: Stanciu; 
- 1673: Radu, Banu (martori); 
- 1675: Nan; 
- 1704: popa Lupu, Stan Şărăngă ot Bezdead (pomeniţi într-un ordin al lui 
Constantin Brâncoveanu); 
- 1747: Radu Fluieraşu din Bezdead se judecă pentru un vad de moară, 

cumpărat de moşii lui în zilele lui Şerban Cantacuzino, cu Ştefan călugărul şi 
Bunea diaconul; 

- 1797: Neblea, Nenciu; 
- 1817: Bragheş (rămas azi în toponimul „Brăghişoaia”); 
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- 1833: Pârvu, Stanca, Arsene, Mortoiu, Flocăneşti (Vârfuri, Ursei), Ropotan, 
Belei, Bunoiu; 

- 1835: Gheorghe Durm, Ilie, fiul lui Arsene; 
- 1836: Diţa văduva, Simion, fiul lui Butcă; 
- 1838: Banu Spoială (o catagrafie a averii lui); 
- 1852: Davidoiu, Samoilă, Drugan, Preda, Anton; 
- 1864: (pentru alte nume, vezi tabelul împroprietăriţilor, p. 58-70); 
- 1870: Marin, Iordache, Anghelescu; 
- 1893: Frăţilă, Vlădilă, Mieilă (Mihăilă). 
Pentru Măgura, numele din zapise păstrate sunt: Neagu, Buţoiu, Bălescu, 

Giurcă, Gavrianu (Gabrian), Vârjoghe, Topliceanu, Cazacu, Uşurelu, Neagoe, 
Şerban, Moţoc, Danciu, Şorobontea. 

În Bezdead s-au păstrat, printre altele, numele de familie: Albescu, Anghel, 
Anton, Badea, Banu, Băra (Bâra), Bănescu, Belei, Botea, Brânzea, Catană, 
Căliman, Cercel, Chiţă, Ciobanu, Cioroba, Coman, Davidoiu, Dănescu, Diaconu, 
Dragomir, Drăghici, Drăgoi, Drugan, Furcuţă, Gagiu, Giuvelea, Ignat, Ivaşcu, 
Minciună, Mortoiu, Muşat, Neacşu, Neblea, Nenciu, Pascu, Pătru, Poşchină, 
Purcărea, Rădan, Rizea, Samoilă, Soare, Tatu, Teodorescu, Urzică, Voinea. 

 
 

4.3. Evoluţia populaţiei 
 
 
Din documentele studiate, am reţinut următoarele aspecte privind populaţia 

din comuna Bezdead: 
În 1810: în Bezdead erau 299 locuitori cu 150 bărbaţi şi 149 femei, din 

care 22 ţigani. În Măgura erau 306 locuitori cu 166 bărbaţi şi 140 femei, din 
care 4 ţigani125. 

În 1859 este întocmită lista satelor, pe judeţe, în care urmează a se înfiinţa 
şcoli, argumentându-se cu numărul de familii. Bezdeadul avea 392 de familii, 
Măgura (Bela) 144 de familii126.Nici o comună nu avea un număr mai mare de 
familii. Podurile de Sus şi Şerbăneşti, 202 familii; Podurile de jos şi Glodenii 
din Vale, 201 familii, Conţeşti cu Corneşti la un loc, 361 de familii, iar Potlogii 
(199) cu Vlăscenii (177) şi Târgul Potlogi (95) adunau 471 familii. 

În procesul verbal din (joi) 17 iunie 1865, întocmit de superarbitrul V. 
Iacobescu, tras la sorţi de comisiunea ad-hoc prevăzută de art. 16 din Legea 
rurală (1864), pentru a verifica numărul locuitorilor şi suprafaţa de 

                                                 
125 Catagrafia jud. Dâmboviţa la anul 1810. 
126 Arhivele Naţionale ale României, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Ţara Românească, 

dos. 2766/1859, p. 42-44. 
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împroprietărit, se menţionează: „la Bezdead, populaţia e de 921 locuitori, 
repartizaţi astfel: Bezdead - 774 locuitori, Valea - Sărată - 14 locuitori, Valea 
lui Cazan - 11 locuitori, Râmata - 13 locuitori, Costişata - 22 locuitori şi Valea 
Leurzii - 87 locuitori”127. 

 
În 1891 (1 sept.) se realizează un recensământ al copiilor de vârstă şcolară. 

Situaţia ne oferă următoarele date, întocmite pe satele ce aparţineau pe atunci 
de comuna Bezdead, date aflate în arhiva Şcolii Nr. 1 Bezdead: 

 
 

Copii pe vârste şi clase 
Bezdead 
(total) 

din care în satele 

Bezdead
Valea 

Leurzii 
Râmata Costişata 

sau împreună 

Copii de 12 ani 
(n. de la 01-01 la 31-12, 1880) - VII 

107 72 27 8 

Copii de 11 ani  
(n. de la 01-01 la 31-12, 1881) - VI 114 72 36 6 

Copii de 10 ani  
(n. de la 01-01 la 31-12, 1882) - V 111 81 23 7 

Copii de 9 ani  
(n. de la 01-01 la 31-12, 1883) - IV 147 97 35 15 

Copii de 8 ani  
(n. de la 01-01 la 31-12, 1884) - III 106 66 32 8 

Copii de 7 ani  
(n. de la01-01 la 31-12, 1885) - II 132 102 20 5 5 

Copii de 6 ani  
(n. de la 01-01 la 31-12,1886) - 1 127 84 30 8 5 

Total copii de scoală, cl. I-VII 844 574 203 67 
 
 
Întru o reflectare asupra evoluţiei conceptuale a familiei, întru a medita cât 

de puţin mai stăruie în familiile tinere ideea:„o familie fără copii este ca un 
clopot fără limbă; ce frumos i-ar fi sunetul dacă ar fi cine să-l deştepte!”, vă 
prezentăm numărul de copii din (aproape) acelaşi Bezdead, exact la 100 de ani, 
adică în anul şcolar 1991/ 1992. 

  

                                                 
127 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Actele relative la împroprietărire..., dos. 1/1864 
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Copii pe vârste şi clase 
Bezdead 

(total) 

din care la şcolile 
Şcoala 
Nr. 1 

Şcoala 
Nr. 2 

Şcoala 
Măgura 

Şcoala 
Nr. 3 

copii de 6/7 ani - clasa I 84 35 20 13 16 
copii de 7/8 ani - clasa II 57 21 18 13 5 
copii de 8/9 ani - clasa III 62 24 11 16 11 
copii de 9/10 ani - clasa IV 55 26 12 9 8 
copii de 10/11 ani - clasa V 86 42 25 19 - 
copii de 11/12 ani - clasa VI 66 27 28 11 - 
copii de 12/13 ani - clasa VII 88 42 20 26 - 
copii de 13/14 ani - clasa VIII 85 33 39 13  
copii de 14/15 ani - anul I de 
ucenici 

19 - 19 - - 

copii de 15/16 ani - anul II de 
ucenici 

28 - 28 - - 

Total copii de şcoală, cl. I-VIII 
şi anii I, II de ucenici 

630 250 220 120 40128 

 
V-am ruga să stăruiţi asupra acestor cifre. S-a înlocuit Valea Leurzii cu 

Măgura. Dar, faţă de şapte vârste în 1891, sunt zece vârste în 1991 şi totuşi sunt 
cu 214 copii mai puţin la un număr aproape dublu de familii. Va trebui să fie 
aceasta şi o profundă îngândurare a politicienilor de azi ai României, fiindcă şi 
nivelul de trai (de sărăcie), face familiile să-şi înăbuşe, să-şi sugrume menirea şi 
dorinţa de a avea urmaşi. Din 2012, e şi mai grav cu învăţământul şi populaţia! 

Prin prezentarea numărului de copii de şcoală din Bezdead, la cele două 
capete ale unei sute de ani, am dorit să raportăm populaţia, în ansamblu, la 
copiii de şcoală, la acel segment al ei destinat studiului, raportul vorbindu-ne şi 
de o stare de sănătate trupească, morală şi materială a colectivităţii. 

În 1898, Bezdeadul împreună cu Râmata, Costişata şi Valea-Leurzii aveau 
o populaţie de 3000 locuitori, iar comuna Bela, împreună cu Nistoreşti şi 
Broşteni - 1100 locuitori129. 

În 1912 erau 3573 de suflete în Bezdead, Costişata şi Râmata, iar în 
Valea-Leurzii, 99 de suflete, locuind în 28 de case.130 

În 1917 se raportează la întocmirea bugetului comunei, 3742 de locuitori, 
din care 1093 contribuabili131. 

În 1918, în filele bugetului pe 1918/1919, găsim consemnat ca număr de 
locuitori, 3560 cu 1093 de contribuabili132. 
                                                 
128 Arhiva Şcolii. Nr. 2 Bezdead, dos. „Situaţii statistice”, 1991-1992 
129 G. l. Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, vol. I, Buc. 1898, p. 391,358 
130 Almanahul jud. Dâmboviţa pe 1912, Ed. Minerva, Bucureşti, 1912, p. 141-142 
131 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 6/1917 şi 3/1918). 
132 Almanahul judeţului Dâmboviţa pe 1912, Ed. Minerva, Bucureşti, 1912, p. 141-142 
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În 1921, Bezdeadul are o populaţie de 3529 locuitori; 1401 locuitori la 
Măgura, cu o densitate de 60-80 loc./km2. 

În 1928, situaţia statistică privind populaţia din comuna Bezdead şi 
structura ei arată astfel: 

 
a) Populaţia: 

- locuitori, total 4577; masculin = 2117, feminin = 2460; toţi ortodocşi. 
 

b) Clădiri: 
- case  975; 
- şcoli      3; 
- biserici      2; 
- primărie      1; 
- secţie (cazarmă)     1; 
- percepţie      1; 
- bancă     1; 
- cooperativă      1; 
- monumente      2 
                   (Nu se dărâmase monumentul serg. de jandarmi, Ionescu Ion). 

 

c) Populaţia pe profesii: 
- agricultori  847; 
- militari      2; 
- vânători    11; 
- învăţători      9. 

 

d) Număr de elevi în învăţământ: 
- în şcoli primare:  350 băieţi, 220 fete; 
- în şcoli de meserii:    6 elevi; 
- în şcoli agricole:    2 elevi; 
- în licee: 10 elevi; 
în şcoli profesionale:     5 elevi; 

 

e) Mişcarea populaţiei: 
- căsătorii     39; 
- divorţuri    -; 
- naşteri  155; 
- morţi   67; 
- născuţi morţi      - 
- bolnavi acasă      -; în spital 2; 1 din lovire; 1 de boli mintale.133 

                                                 
133 Arhivele Naţionale, Dir. Dâmboviţa, Fond Prefect, dos. 29/1928, p. 42-45. 
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Recensământul din 1930, decembrie, 29134 
 

Indicatori 
pe satele din Bezdead Total 

Bezdead Bezdead V. Morii Râmata Costişata 

A. Populaţie statornică din care: 3093 351 342 175 3961 
- masculin  1478 156 151 76 1861 
- feminin      1615 195 191 99 2100 

B. ştiu carte: Total,  1436 – 155 77 1668 
din care: masculin  915 – 93 45 1053 

feminin    521 – 62 32 615 
din aceştia cu instrucţie: extraşc.:  6(3 f.) – – 1(1f..) 7(4f.) 

cu instrucţie primară    1337(501f.) – 93(62f.) 45(31f.) 1475(594f.) 
cu instrucţie secundară  40 (14f.) – – – 40(14f.) 
cu instr. profesională  8(3f.) – – – 8(3f.) 
cu instr. universitară   5(o f.) – – – 5(o f.) 

C. Nu ştiu carte:  1001 – 187 98 1286 
din care feminin     757 – 129 67 953 
Grupaţi pe vârste: 7-12 ani 30(21f.) – 6(3f.) 11(9f.) 47(33f) 

13-19 ani 148(121f.) – 31(24f.) 10(7f.) 189(152f.) 
20-64 ani 722(555f.) – 137(94f.) 70(45f.) 929(694f.) 

peste 65 ani 99(59f.) – 13(8f.) 7(6f.) 119(73f.) 
vârstă nedeclarată 2(1f.) – – – 2(1f.) 

D. Ştiinţă de carte nedeclarată  6(3f.) – – – 6(3f.) 
E. Infirmi. La Bezdead, 9 (4 orbi, 3 surdo-muţi şi 2 ologi). 

 
În următorii ani, populaţia este consemnată, în documentele epocii, astfel: 
 

Anul Indicatori Bezdead Măgura 

1936135 Nr. de gospodării – 417 
 Nr. de locuitori 4873 – 

1937136 Nr. de gospodării 1339 389 
 Nr. de locuitori 4996 1733 

1939137 Nr. de gospodării – – 
 Nr. de locuitori – – 
 Nr. de contribuabili 1498 – 

 
Pentru cititorul nostru prezentăm evoluţia (mişcarea) populaţiei în anii 

următori, extrasă din procesele verbale de inspecţie a pretorului din Pucioasa, 
N.C. Goga, mai ales că este timpul „Războiului al II-lea Mondial”. 

                                                 
134 Recensământul general al populaţiei României, 29 dec. 1930, vol. III, p. 168, vol. IX, p. 97 
135 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 1936 
136 Ibidem, dos. 402/1937 
137 Ibidem, dos. 402/1937 
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Măgura: la 26 ian. 1942, se consemnează următoarele date: 
- 6 născuţi; 
- 6 morţi (din care 4 pe front); 
- 1 căsătorie; 
- 1 adopţiune; 
- divorţ, nu. 
 

Bezdead: la 26 ian. 1942, sunt consemnate următoarele: 
- 3 născuţi; 
- 10 morţi (din care 7 pe front); 
- 6 căsătorii; 
- divorţ, adopţii - nu; 
 

Bezdead, la 21 martie 1942 (de la 01-01-1942): 
-18 născuţi; 
- 22 morţi (10 pe front); 
- 17 căsătorii; 
- 1 adopţiune .138 
 
În 1943 apare „Monografia judeţului Dâmboviţa”, comandată de mareşalul 

Ion Antonescu. Alături de alte prezentări privitoare la comuna Bezdead, se află 
şi numărul de locuitori: 4866, toţi români ortodocşi. Are patru şcoli, două 
biserici şi un cămin cultural numit „Ion Heliade Rădulescu”139. 

Alte date despre populaţia din Bezdead, găsim în „Recesământul 
populaţiei din 21 februarie 1956”140 

 

Comuna, sate 
populaţie recenzată 

total locuitori
din care 

masculin feminin 
Total Bezdead, din care în: 3945 1646 2299 

Sat Bezdead 3098 1271 1827 
Sat Costişata 276 126 150 
Sat Râmata 571 249 322 

Total măgura din care în: 1441 620 821 
Sat Bela 539 239 300 
Sat Broşteni 449 189 260 
Sat Nistoreşti 236 92 144 
Sat Tunari 217 100 117 

                                                 
138 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Inspecţii în comune, dos. 133/1942 
139 Ibidem, Monografia judeţului Dâmboviţa, dos. 67/1943 
140 Ibidem, Recesământul populaţiei, 21 febr. 1956, vol. I, p. 121 
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„Recensământul populaţiei şi al locuinţelor” din 15-03-1966, publicat de 
Direcţia Centrală de Statistică în 1969, ne oferă date numai pe regiuni, şi aici, 
pe sexe, pe vârste, naţionalitate, profesii şi studii. Acest recensământ a fost 
comandat pentru situaţia populaţiei la nivelul ţării şi pentru numărul locuitorilor 
pe localităţi fără alte detalii. La acea dată în Bezdead erau 5602 locuitori, 2260 
masculin şi 3342 feminin. 

La fel se prezintă „Recensământul populaţiei şi al locuinţelor” din 05 
ianuarie 1977, publicat de aceeaşi Direcţie Centrală de Statistică în 1980. 

Dar, din documentaţia privind sistematizarea comunei Bezdead, întocmită 
în februarie 1975, vă prezentăm ce este de reţinut ca istorie a satului.141 

 

a. Iată structura populaţiei pe sexe şi pe grupe de vârstă în anul 1966: 
 

 
 
b. Evoluţia populaţiei în Bezdead între anii 1966 şi 1972: 

Indicatori / Anul  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972 
număr de locuitori  5602  5513  5472  5584  5663  5707  5804 
Sporul populaţiei ‰      –   -5.88  -7.43  +20.46 +14.14  +7.76  +17.00 

Sporul natalităţii în aceşti şapte ani este de +18,05°/00 sau, mai simplu, de 
1,8%, faţă de 1,3%, cât era pe ţară. 

 
c. Structura populaţiei după ramurile de activitate, în anul 1972 se prezintă 

la Bezdead astfel: 
 

                                                 
141 Arhiva Primăriei Bezdead, Proiect de sistematizare a comunei, 1972 
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Ramura de activitate               cu locul de cazare                 Procent 
                                        în localitate      în afara loc.       din total loc. 
A.  Agricultură  1038  –  17.8 
 Industrie  840  – 14.4 
 Construcţii  94 –  1.6 
 Alte ramuri  173 –  2.9 
 Total „A” 2145  –  36.7 
B.  Administraţii şi     44  –  0.7 
      servicii publice  
 Învăţământ şi cultură  75  –  1.2 
 Sănătate 12  –  0.2 
 Circulaţie mărfuri  38  –  0.6 
 Personal servire  2  –  0.03 
 Total „B” 171  –  2.73 
 Total „A”+„B”  2316  –  39.90 
C.  Populaţie neocupată  3488  –  60.50  
 din care populaţie  
 aptă de muncă  373  –  10.7 
 Total „C”  3448  –  –  
 Total general (A+B+C)  5804  –  – 
 

 
Din totalul de 2316 locuitori încadraţi în muncă, 861 lucrau în 

întreprinderile din judeţ şi alte judeţe. Cei cuprinşi în întreprinderile din judeţ, 
pe Valea Ialomiţei, de la Fieni la Târgovişte, fac naveta zilnic. Ceilalţi, la o 
săptămână sau două.  

 

d. Situaţia navetiştilor în 1975: 
 

Localitatea Unitatea la care lucrează Nr. de salariaţi 
Târgovişte Uzina de Utilaj Petrolier 150 
Fieni Ciment şi Steaua Electrică 180 
Pucioasa I. Textilă, IPL, IPILF, Autobază 211 

Doiceşti 
Termocentrală, Prefabricate, 
mină Şotânga 

20 

Schela Târgovişte  120 
Judeţul Prahova Petrol, industria constructoare 60 
În oraşul Braşov de maşini, industria chimică 70 
În judeţul Argeş şi montaj - construcţii 50 
Total  861 
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e. Pentru argumentarea sistematizării satelor, a strămutării oamenilor în altă 
vatră de sat, pentru a „reda” agriculturii aceste suprafeţe ocupate de sate ca 
Valea - Morii, Costişata, Nistoreşti, se înfăţişează densitatea populaţiei, tot la 
nivelul anului 1975:  

 

Satele Nr. locuitori Supr. vetrei de sat Nr. locuitori/ha 
Bezdead 

(inclusă Râmata) 3969 256,3 ha 15,4 loc/ha 
Costişata 302 41,8 ha 7,2 loc/ha 

Valea-Morii 71 84,4 ha 0,84 loc/ha 
Măgura 1459 194,6 ha 7,49 loc/ha 

 

Vă rugăm să observaţi ce mică densitate de locuitori este în satul Valea-
Morii, 0,84 loc/ha şi faptul că Bezdeadul are mai mult decât dublul din fiecare 
sat: Măgura şi Costişata 

La data de 07 ianuarie 1992, avut loc „Recensământul populaţiei şi 
locuinţelor” pe teritoriul României, din care selecţionăm următoarele date 
pentru Bezdead: 

Comuna Bezdead avea: 
 

Locuinţe / indicatori Număr
Nr. de 
camere 

Suprafaţa locuinţei 
(mp) 

1. Locuinţe din care 2123 5658 65,861 
- particulare 2119 5647 65.734 
- de stat 4 11 127 

2. Gospodării    
- număr 1827   
- număr de persoane 5543 din care  

- masculin 2714   
- feminin 2829   

 

Din aceste gospodării sunt: 
a. Gospodării familiale - 1404; 

- cu număr de persoane - 5099, din care: 
a.1. cu un nucleu familial  - 1291 de gospodării cu 4457 persoane; 
a.2. cu două nuclee familiale - 110 gospodării cu 619 persoane; 
a.3. cu trei nuclee familiale - 3 gospodării cu 23 persoane; 

b. gospodării nefamiliale - 423 cu 444 de persoane; 
b.1. cu o persoană - 407 gospodării; 
b.2. cu două sau mai multe  
   persoane -16 gospodării cu 37 de persoane.142 

                                                 
142 Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, vol. III, p. 376, 377 
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Să prezentăm, în rezumat, populaţia din Bezdead de-a lungul anilor, 
evidenţiind astfel şi evoluţia sau involuţia sa143:  

 

Anii 
Locuitori 

sau gospod. 
Bezdead 

Total Bezdead Râmata Costişata Măgura 
1810 locuitori 299 299 - - 306 
1859 (gospod) 392 392 -  144 
1898 locuitori 3000 3000 - - 1100 
1912 locuitori 3573 3573 - - - 
1917 locuitori 3742 3742 - - - 
1918 locuitori 3560 3560 - - - 
1921 locuitori 3529 3529 - - - 
1928 locuitori 4577 4577 - - - 
1930 locuitori 3961 3444 342 175 - 
1936 locuitori 4873 4873 - - - 
 gospodării - - - - 417 
1937 locuitori 4996 - - - 1733 
1956 locuitori 3945 - - - - 
1966 locuitori 5602 - - - - 
1967 locuitori 5513 - - - - 
1968 locuitori 5472 - - - - 
1969 locuitori 5584 - - - - 
1970 locuitori 5563 - - - - 
1971 locuitori 5707 - - - - 
1972 locuitori 5804 - - - - 
1992 locuitori 5543 - - - - 
2002 

locuitori 5128 
1343 

clădiri 
 

236  
locuinţe 

- 

2008 locuitori 4900 - - - - 
2011 locuitori 4554, cu 

1677 de 
gospodării

    

 
Din 2012 până în 2019 inclusiv, nu avem date. 

                                                 
143 Arhiva Primăriei Bezdead 
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4.4. Ocupaţia locuitorilor, meserii,  

puterea economică a satului, servicii, recolte 
 
 

Motto: 
 „Fie lăudată ţarina cea rodnică şi 

lăudate ostenelile plugarului” 
(G. Călinescu) 

4.4.1. Agricultura 
 

Aşa cum se arăta şi în primul capitol, comuna Bezdead este aşezată într-un 
teritoriu cu dealuri premontane, în Subcarpaţii Sudici, pe valea strâmtă şi lungă 
de doisprezece km a pârâului Bezdedel. Cea mai mare parte a locuinţelor s-a 
dezvoltat pe terasele pârâului, ale căror suprafeţe sunt plane, uşor înclinate către 
pârâu, şi numai pe partea dreaptă a albiei. Pe versanţii dealurilor s-au dezvoltat 
satele: Costişata, Valea Morii şi, în special, Măgura care este în totalitate 
aşezată pe versanţi, unde, datorită naturii terenului şi pantelor accidentate, se 
produc alunecări de teren care aduc pagube locuitorilor. 

În această situaţie, suprafeţele cele mai mari sunt păduri, fâneţe, păşuni, 
livezi şi mai reduse suprafeţele de arătură. Să parcurgem formele de relief ale 
satului şi să observăm că domină numirile de văi şi mai puţin de dealuri, de 
piscuri (acestea din urmă se găsesc, mai mult, în afara vetrei satului). 

Iată oronimele principale din vatra satului: Valea Corbului, Valea Ciorii, 
Valea Curelii, Valea Rogozului, Valea Ursului, Valea Nisipului, Valea Largă, 
Valea Cânepii, Valea Macului, Valea Dedii, Valea lui Coman, Valea Leurzii, 
Valea Bârzii, Valea Sărată, Valea lui Cazan, Valea Întremaluri, Valea Omului, 
Valea Ferigii, Valea Gionii. Aceste oronime indică terenuri aflate între dealuri, 
dar şi terenurile de pe pantele acestor dealuri. Pe timp ploios, aici se nasc 
torente. Sunt şi poieni: Poiana cu Inuri, Poiana Morarului, Poiana Scrăzii, 
Poiana lui Bârcă, Poiana Bradului. 

Este limpede că pe aceste terenuri nu se puteau face arături. Terenul arabil, 
redus in Bezdead şi, mai ales, în Măgura, comparativ cu suprafaţa celorlalte 
terenuri este explicabil. 

- în 1928 în Bezdead erau 223,00 ha teren arabil, din 3866,75 ha; 
- în 1966, 174,13 ha arabil, din 4504,01 ha; 
- în 1980, 237,00 ha arabil, din 3647,00 ha; 
- în 2000, 216,00 ha arabil, din 5757,00 ha. 
În Măgura erau 48,00 ha teren arabil în 1942 şi 31,50 ha în anul 1966 din 

totalul de 912,60 ha, respectiv 1253,42 ha. 
Pe aceste terenuri oamenii cultivă, pentru nevoi proprii, câteva răzoare de 

ceapă şi usturoi (neîndestulătoare pentru iarnă), varză, castraveţi, fasole, 
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porumb, dovleci, unii şi roşii. Recoltele însă sunt foarte mici. Porumbul se 
aducea, de când ne ştim şi până în anul 1990, de la câmp de către toţi cei ce 
aveau căruţe, prin schimb de marfa: mere, prune afumate, nuci, ţuică. Toamna, 
grupuri de căruţe cu coviltir, plecau „pe Vlaşca” să aducă porumbul necesar 
gospodăriei. Plecau de câte două-trei ori. Este şi acum o vorbă:„Ieşi din iarnă 
dacă ai mălai şi lemne”. Din anul 1990, de când cerealele nu mai sunt monopol 
al statului, zilnic vin „producători de la câmp”, cu maşinile, strigând de-a 
lungul satului:„poo-ruumb, hai la poooo-ruuumb şi la grâââu!”. Dar cei mai 
mulţi sunt nu producători, ci negustori de cereale. Dintotdeauna la Bezdead 
vorbim, desigur, şi de Măgura, pământul se lucrează cu plugul tras de cai (boi) 
şi cu sapa. Nu se fac stropiri decât izolat. Nu se administrează amendamente 
solului, în afara gunoiului de grajd, decât rar, în unele gospodării, nu se practică 
stropiri cu insectofungicide. Solul, destul de sărac, a sărăcit mereu de-a lungul 
anilor. Totuşi, „pământul” rămâne ceea ce a fost: tezaur permanent, bază a 
vieţii omului, izvor de bunăstare, investiţie de durată. 

Până prin anii 1950, în Bezdead se cultiva şi inul şi cânepa. Majoritatea 
gospodăriilor aveau un petic de cânepă şi de in. Cânepa făcea parte din viaţa 
satului. Şi inul, dar cerea o mai mare atenţie. Ochiurile cu in de un albastru curat, 
odihnitor, dădeau frumuseţe, variind coloritul şi stimulând, parcă, pofta de viaţă. 

Cânepa se culege manual, înverzindu-ţi mâinile şi îmbălsămându-ţi pielea şi 
hainele de mireasma ei puternică, ameţitoare, de neconfundat. Se strânge „în 
mănunchiuri” legate tot cu un fir de cânepă. Transportată în curte, i se taie 
inflorescenţa şi este băgată „la topit” în lacuri. De la un capăt la celălalt al satului, 
pe malul Bezdedelului, erau amenajate „lăculeţe” de 3x4m, cu baraje între ele, în 
care gospodinele aşezau aceste mănunchiuri, devenite acum „mănuşi”, în straturi, 
pe lungime şi pe lăţime, ca o reţea peste care aşezau bolovani. Acolo se ţin zece 
zile, până când tulpina lemnoasă se poate rupe uşor. Se scoate, se duce acasă şi se 
aşază la uscat, înfigând „mănuşile” în câte o ulucă a gardului. Urmează meliţatul. 
Păcănea satul de meliţe, în zilele însorite! Se fărâmă partea lemnoasă ce cade la 
picioarele meliţei sub formă de „puzderii”, denumite, în mod obişnuit, „spuldări”. 
Rămâne firul lucios şi rezistent, strâns în fuioare, care se trage prin „chepteni”, 
alegându-se ce-i gros sub denumirea de „zgrebeni”. Partea fină se face caier şi se 
toarce pentru „tort”, iar zgrebenii se torc pentru „bătătură”, după ce vor fi fost 
vopsiţi. Ca „bătătură”, pentru pânză, este folosit tot firul fin şi rezistent, iar pentru 
desagi, ţoale, macate şi surtucuri e folosită şi lână. Pentru preşuri se folosesc şi 
zdrenţe de toate culorile, armonizate prin gustul ţesătoarei. 

Dar, pentru că suprafeţele cele mai întinse sunt cu fâneţe, păşuni şi livezi, 
ocupaţia de bază în agricultură este creşterea vitelor şi pomicultura. În 1966 existau 
900,08 ha cu fâneţe, 999,26 ha cu păşuni şi 825,00 ha livezi, în total 2724,34 ha, 
faţă de cele 174,13 ha arabil, adică un raport de 15,64 ha la un ha arabil. 
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Fig. 38 – Crăciun Stelian (Fane Ciobanul), 
oier din neam 

Ca urmare, creşterea vitelor este o ocupaţie primordială a bezdedenilor, 
aproape nu există familie să nu aibă vacă de lapte şi oi. De porc, nici nu se 
poate vorbi. Suprafeţele de păşune şi fâneţe favorizează această îndeletnicire. 
Izlazul, pentru care locuitorii s-au zbătut atâta amar de vreme prin 1864, 1912, 
1921, 1924, cu multe înfăţişări la tribunale, i-a ajutat. Să mulţumim străbunilor 
noştri pentru acest izlaz. Să realizăm toţi înţelepciunea cuvintelor:„Pământul nu 
este moştenit de la părinţi, ci este împrumutat de la copiii noştri”. (Poate înţeleg 
acest mare adevăr, poate conştientizează şi cei ce fac jaf în pădure, cei ce 
distrug tot ce are mai de preţ comuna şi fiii ei). 

 
4.4.2. Păstoritul 
 

Păstori suntem. Suntem neam de păstori. Transhumanţa ne-a întărit. Vitele 
ne-au fost sprijin. Vorbim cu ele precum „baciul moldovean” cu oiţa bârsană. 
Regăsim imagini din versurile poetului nepereche aici, pe plaiurile şi la stânele 
din Bezdead:           „Sara pe deal buciumul sună cu jale, 

Turmele-l urc, stele le scapără-n cale... 
Scărţăie-n vânt cumpăna de la fântână, 
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână 
Şi osteniţi, oameni cu coasa-n spinare 
Vin de la câmp; toaca răsună mai tare...”. 144 

 

Bezdeadul a ivit păstori care au 
practicat şi au transmis generaţiilor aceas-
tă ocupaţie ce e şi azi, în anul 2013 la 
mare cinste! 

Eternităţii memoriei Bezdeadului, 
însemnăm pe acest „răboj” numele 
ciobanilor de faimă. Ei păstrau nu numai 
îndeletnicirea, dar şi portul. Portul 
dacilor. In iţari albi, cu cămaşa peste ei, 
încinsă cu brâu de lână. Şi peste acesta un 
chimir din piele, brodat cu „râuri” şi 
„ţintuit” cu alămuri sclipitoare şi cu 
buzunăraşe ştiute numai de purtător. 

Ei, oierii, cu stâne, clopote, câini 
bărbaţi, cu mioare credincioase, aveau 
ciopoare de la un capăt la celălalt al 
satului: Grigore Amuza, pe Valea Bârzii, 
Gheorghe Angheluţă, tot acolo, Gheorghe 
                                                 
144 M. Eminescu, Poezii, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. 201 
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Fig. 39 – Baciul Danilă la munte 

Ignat (Tăleanu), la Râmata, Gică Pleşoiu la Măgura, Florea Tatu (Gologan) pe 
Valea Corbului, Ilie şi Ion Cioroba (Rădulea) pe Coporod, Ion Crăciun (Ciobanu) 
în Costişata; au rămas în memoria noastră. Adăugăm şi alte nume: Arsenică 
Cioroba (Rădulea), Nicolae Cioroba (Rădulea), Ghiţă Rădulea, Nelu (Marin) 
Tatu (Gologan), Nicolae Moraru (al Saftii), ale căror turme de oi stârneau invidia, 

dar şi admiraţia pentru frumuseţea, 
calitatea lor. Ei n-au părăsit nici pe 
ultimul lor drum portul dacilor. 

Şi-au lăsat urmaşi demni. 
Iubitori ai blândelor oi, continua-
tori ai unei ocupaţii sensibile, 
sufleteşti, iubitoare de codru, de 
izvoare, de brazi, de fluier, de 
bucium, de soare, de stelele acestui 
cer unic. Numim pe Nicşor 
Cioroba cu fii Vali şi Gheorghe, pe 
Daniel Dobre (cunoscutul „Dănilă”, 
baci de valoare, implicat şi în viaţa 

socială a satului, inteligent nativ, cu mare dragoste de viaţă, iubitor de animale, 
prieten al lor, priceput ca un adevărat medic veterinar, slobod la inimă şi 
deschis ca o carte), amintim pe fii lui, Vali (Vasile) şi Ion Dobre, pe Titi 
Căpraru, pe Gh. Tacu şi Bogdan Tacu, pe nenea Fane Crăciun (Ciobanu), pe 
pe Toma Bădoiu, pe Ion şi Ionel Dumitrache (din Măgura), pe Dinu Albescu 
din Valea-Morii şi câţi alţii care acum, în pragul mileniului al treilea, se 
dedică vechii îndeletniciri a românilor, păstoritul. 

 

 
 

Fig. 40 – Strunga de la stâna lui Vali Dobre, fiul baciului Dănila 
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...Odăile 
 

Şi pentru bezdedeni, „Odaie” are sensul de „aşezare gospodărească izolată 
de sat” , dar şi de „mică fermă, târlă de vite, adăpost al ţăranilor în timpul 
lucrului”145 într-un loc depărtat de sat.146 

Pământurile noastre cele mai întinse există în afara vetrei satului, la 
distanţe destul de mari. Oamenii care stăpânesc peste două pogoane de pământ, 
în medie cam patru-cinci pogoane, chiar mai mult, şi-au construit acolo ODĂI, 
pentru a folosi din plin terenul, spre a fi lângă teren, „a-i savura” miresmele, a-l 
privi zilnic, a-i asculta dorinţele, a-i fi prieten. 

Au fost multe odăi la Bezdead. Acolo îşi duceau zilele, până în clipa 
morţii, mulţi concetăţeni. 

„Odaia” este constituită din căsuţă formată dintr-o cameră de locuit 
tencuită, cu ferestre, pat, sobă din cărămidă, joasă, cu plită şi alături o altă 
cameră servind drept magazie. Căsuţa poate să aibă sau nu prispă. Cei cu vite 
multe îşi construiesc grajduri din bârne, solide sau saivane pentru oi şi ţarcuri 
pentru clăile de fân. 

Sunt familii care au trăit la odaie toată viaţa a două-trei generaţii, deşi 
aveau casă în sat: Ion Tatu (Nelu Gologan) la Valea Corbului, cu o gospodărie 
de invidiat, Gică Nache la Runcu, Ion Ţicoi (azi Drăgoi, nepotul) la Valea 
Neagră, Mişu Davidoiu la Poiana lui Bârcă (Valea Largă), Ion Anghelescu 
(Paliu) la Valea Corbului, Toma Bădoiu la Coclanda sau Gogu Cioroba 
(Rădulea) pe care îl reţinem aparte, fiindcă aici, la odaia din Zlac, şi-a purtat 
întunericul etern. Ochii lui erau „deschişi” numai înăuntru de la vârsta de 19 ani 
şi 4 luni. Mobilizat în anul 1942, la 19 ani, numai după o lună de instrucţie este 
trimis pe frontul din Caucaz. În timpul unei crâncene bătălii, este îngropat de 
explozia unui obuz de tun de mare calibru al cărui suflu i-a zburat ochii. 
Negrea C. Ion şi tatăl său, Negrea Constantin, ce mândră gospodărie au la 
Zlac, cu toate că în sat au o casă de toată frumuseţea. 

Spre lauda lor de oameni gospodari, de oameni doritori de linişti, de aer 
curat, de tovărăşia blândelor animale (oi, vaci, cai), oameni cu dragoste de 
poieni, de păduri, de cântecul păsărilor, îi amintim aici pe cei ce-şi duc zilele în 
pacea odăii lor: la Ursei: Constantin Căpraru - odaie şi saivan modern, Gică 
Tănase (Cotolan), Lache Manţog; la Coclanda: Stelian Crăciun (Fane 
Ciobanu), Victor Negoescu, Gheorghe Tacu (Sulică) cu gospodărie mare, 
varniţă, Gogu Negoescu, Vasile Băcescu; la Colnic: Vasile Dobre (Dănilă) cu 
saivan pentru 400 de oi, la Măgura, Ignat Viorel, gospodărie cu grajduri, 
padocuri, dependinţe; la Belciuga: Gheorghe (Vasile) Dobre-Alecu cu 

                                                 
145 Mic dicţionar enciclopedic, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 1205 
146 DEX, Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 712 
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gospodărie de oier închegată în toată dimensiunea sa, Victor Iordache; în 
Zlac: adevărată locuinţă, Biţoiu Victor, Vali Cioroba (urmaşul lui Gogu 
Cioroba), Nicşor Cioroba; la Runcu: Nicu Vlad (Ciucu) - acum părăsită, 
Ionică Pietroşeanu; la Poşchineşti: Nicu Muşat - acum părăsită; la Valea 
Corbului: Gheorghe Sorescu (Turcu) şi Nelu Căliman - acum părăsită, 
Stelian Iordache, Piroi (azi dărâmată odaia); la Olea: Grigore (Chiţă); la 
Valea Rogozului: Ion Gagiu (părăsită), Drugănel (moşt.), Gogu Muşat, Ion 
Militaru, ambele părăsite acum. 

A se observa că loturile bezdedenilor se găsesc în partea de N-E a aşezării, 
spre munte, departe de casele locuitorilor. 

 
4.4.3. Pomicultura  
 

Pomicultura nu este deloc neglijată, deşi lucrări speciale în livezi nu se prea 
fac. După plantarea lor, prunii, merii, perii, zarzării nu primesc mari îngrijiri. Se 
„copcesc”, se taie de uscături şi li se aştern sub coroană două-trei roabe de 
gunoi de grajd, cărat uneori într-o raniţă la pomii din afara curţii. 

Se cultivă la Bezdead: pruni, meri, peri, nuci, zarzări, gutui. Cele mai frumoase 
prune se aleg şi „se opăresc” pentru a fi păstrate peste iarnă. Mai înainte, aceste 
prune arătoase se afumau în slaniţe amenajate în fiecare gospodărie care avea 
căruţă (se foloseau la schimb pentru porumb „pe Vlaşca”, fiind extraordinar de 
căutate. (Mai în ultimii anii, bezdedenii îi mai înşelau pe „cojeni”, dând drept prune 
afumate acele „smochine” = prune pasmogite, zbârcite, atacate de viermi şi căzute 
uneori la pământ - opărite într-un anume fel pentru a căpăta culoare negruie). 

Ce gust savuros aveau aceste prune afumate! Şi ce mâncăruri apetisante făceau 
bunicile şi mamele noastre cu prunele afumate! Azi există rar câte o slaniţă. 

Dar la Bezdead au fost construite şi cuptoare de uscat prune în sistem 
„bosniac”, pentru a se obţine cantităţi mari din acest produs. Cuptoarele erau 
ale primăriilor (sau ale obştii). Într-un proces-verbal de decizii ale Consiliului 
Local Bezdead din anul 1935, primar fiind Ion I. Teodorescu, se „hotărăşte 
împrejmuirea cu ulucă a cuptorului de uscat prune în sistem „bosniac”147Dacă 
se împrejmuie, înseamnă că el există. În 1939, Primăria Bezdead „prevede 
suma de 5000 lei în buget pentru cuptorul de prune”148 

Pretura Plasei Pucioasa întocmeşte, tot în 1939 un „Plan de lucru pe cinci 
ani” în care, pentru Bezdead, se menţionează construirea (terminarea) unui 
cuptor de fructe, în valoare de 10.000 lei, ce va fi dat în folosinţă în anul 1941, 
iar pentru Măgura tot un cuptor de fructe, în valoare de 60.000 de lei, ce va fi 
realizat între anii 1941-1943149. La Bezdead cuptorul a fost dat pe producţie, 
                                                 
147 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Primăria Bezdead, dos.1/1935, pg. 2-3 
148 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 10/1939 
149 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 303/1939 
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Fig. 42 – Stupina lui Saul Pupezescu 

întrucât în inventarul Primăriei Bezdead din anul 1941, la poziţia „11” apare: 
„un cuptor de uscat prune sistem bosniac cu valoarea de 70.000 lei”150. Cele 
mai multe prune se depozitează în buţii, zăcătorii (tocitori) spre a fermenta în 
vederea fabricării ţuicii. 

Merele şi perele se consumă în gospodărie, dar cele mai multe erau duse 
„pe Vlaşca” şi date în schimbul porumbului. Nucii erau la mare preţ. 
Gheorghiţă Soare, Ilie Popescu, Gheorghe Chiţulescu aveau plantaţii de nuci. 
De prin 1960 şi mai încoace, şi-au înfiinţat livezi moderne de meri, pe spalieri, 
cărora li se administrează tratamentul prescris, locuitorii: Tudor Niculescu, Dan 
Dumitrescu, Florin Teodorescu, Elena Niculescu, Olimpia Teodorescu. Ei se 
pot mândri cu livezile şi producţiile pe care le obţin anual. 
 

 
 

Fig. 41 – Plantaţii de meri (Elena Niculescu şi Olimpia Teodorescu)
 
4.4.4. Albinăritul  
 

Era şi este şi acum, la Bezdead, o ramură importantă în ocupaţia 
cetăţenilor. La început, familiile de albine se creşteau în „buduroaie”. Între cele 
două războaie mondiale, 
gospodarii au trecut la stupi 
sistematici, în mare majoritate 
tipul Dadant. Ghiţă Muşat a avut 
o stupină model, în gospodăria sa 
de la Zlac. Asemenea stupi au 
mai avut Gogu Muşat, Cismaru 
Octavian şi Gheorghe Chiţulescu. 
Azi sunt în Bezdead stupari 
pricepuţi şi îndrăgostiţi de aceste 
fiinţe inteligente, harnice, gene-
roase, răsplătind pentru grija ce 

                                                 
150 Ibidem, dos. 115/1941 „Averea primăriilor" 
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li se poartă. Cu stupi netransportabili se distinge Saul Pupezescu. Ceilalţi au 
pavilioane pentru culesul „pastoral”, cu stupi orizontali la pat cald (urdinişul 
este lateral): Neluţu Samoilă, Paul Nenciu, Adrian Mihăescu, Dănuţ Banu, 
Brânzoiu Atanase şi Viorel Muşat. 

În „Analele statistice şi economice” ale anilor 1863 se arată că în plaiul 
Ialomiţa s-au produs: 

- „grâu 29 ocale; 
- porumb  4222 ocale; 
- ovăz 30 ocale; 
- fasole şi linte 8400 de ocale; 
- cartofi 24800 de ocale; 
- vin 9580 de vedre; 
- prune 104 933 de vedre; 
- fân 14 care; 
- gogoşi de mătase 49 de ocale; 
- sămânţă de viermi de mătase 142 de grame.”151 
În vederea Expoziţiei din 1906, la Jubileul întronării lui Carol I, se 

întocmeau inventare cu obiectele ce puteau fi duse la Bucureşti. Din 
documentele vremii aflăm că „la Bezdead erau, în 1906: 38 de pluguri cu 
grindei de lemn şi 4 pluguri cu grindei de oţel”.152 

„În Bella erau 47 de cazane de fabricat ţuică şi 10 pluguri de fier.”153 
Tot aici aflăm că pentru „Expoziţie”, Elisabeta pr. Iacob Popescu, din 

Bezdead, a trimis 2 m de mătase galbenă, iar Stana Ioan D. Dobrescu, din 
Bella, a trimis un macat alb154. 

În anul 1928, pământul arabil al comunei Bezdead s-a folosit astfel: 
Cultură de porumb  220 ha. 
Cultură de cartofi 0,5 ha. 
Cultură de cânepă  0,5 ha. 
Cultură de varză  0,5 ha. 
Cultură de fasole     1 ha. 
Cultură de in  0,5 ha. 
Total arabil 223 ha 
În document există următoarea notă: „Toată producţia s-a întrebuinţat 

pentru comună, dar s-au cumpărat încă 200.000 de kg de porumb”. 
În situaţia statistică din 1928 se mai specifică următoarele producţii, 

animale existente, unelte etc.: 

                                                 
151 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa. Analele statistic şi economice, 1863-1865, Imprimeria 

Statului, Bucureşti 1864, p. 4-5 
152 Ibidem, Fond Prefectura, dos. 9, Expoziţia 1906 
153 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, dos. 9/1905 Fond Prefectura, Expoziţia 1906 
154 Ibidem 
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Pomii nu au produs nimic în 1928.  
Stupi primitivi = 58; miere obţinută = 7 kg.  
Stupi sistematici = 4; miere obţinută = 1 kg.  
Mierea este consumată în gospodărie. 
Duzi, 150 de bucăţi; s-au obţinut 3 kg de borangic folosit în comună. 
 

Animale: 
 

- oi (stogoşe şi ţigăi), 2196 capete; 
- berbeci (stogoşi şi ţigăi), 161 capete; 
- vaci (rasă românească), 1112 capete; 
- viţei, 287 capete; 
- tauri, 8 capete; 
- boi, 642 capete; 
- cai, 288 capete; 
- iepe, 116 capete; 
- mânji, 16 capete; 
- armăsari, 12 capete; 

- capre, 627 capete; 
- ţapi, 11 capete; 
- porci, 665 capete; 
- scroafe, 227 capete; 
- vieri, 27 capete; 
- găini, 2176 capete; 
- raţe, 1174 capete; 
- gâşte, 1345 capete; 
- curci, 309 capete; 
- curcani, 107 capete. 

 
Unelte existente, vehicule şi harnaşamente: 
 

- pluguri (cu tracţiune animală), 113 buc;  - automobile -; 
- sape, 1370 buc;  - trăsuri pe arc, 5 buc; 
- lopeţi, 1012 buc;  - gabriolete, 2 buc; 
- hârleţe, 321 buc;  - căruţe cu cai, 113 buc; 
- furci, 970 buc;  - căruţe cu boi, 140 buc; 
- coase, 574 buc;  - hamuri din piele, 28 buc; 
- greble, 426 buc;  - hamuri ţărăneşti, 52 buc. 
 
Este foarte interesantă structura profesională a locuitorilor în această 

statistică a anului 1928 în domeniul agriculturii: 
- proprietari  - 9; 
- muncitori (agricoli)  - 1137; 
- arendaşi  - 1; 
- proprietari de cai - 326; 
- proprietari de boi   - 300; 
- proprietari de oi  - 10155.  
 
Ca argument pentru obţinerea unei suprafeţe de islaz, după nevoile 

comunei, se aduce, normal, numărul de vite existente în anul 1921, când au 
                                                 
155 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 29/1928, statistici comunale, p. 

42-45 
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fost acordate satelor aceste terenuri de islaz. Astfel, se cere la Bezdead o 
suprafaţă de islaz pentru 1343 de vite; la Râmata, pentru 252 de vite; la 
Costişata pentru 127 de vite.”156 

Pentru o imagine privind stăpânirea pământurilor de către locuitorii satului, 
în anul 1921, este relevantă următoarea situaţie, existentă în Fondul Serviciului 
Agricol Dâmboviţa, întocmită la 13-martie-1921: 

- 1 familie cu o suprafaţă de 2036 ha (C.N. Vasiliu); 
- 7 familii cu 855.00 ha: 

Grigore Rădulescu - 81 ha;  Ilie Gh. Popescu - 101 ha; 
Ion Ghică Soare - 78,63 ha; Ion Şt. Teodorescu - 101 ha; 
Gheorghe Gh. Soare - 72, 37 ha; Mihail Florescu - 85 ha; 
Ilie Popescu - 316 ha;  

- 12 familii, de la 5 la 10 ha;  
- 664 familii, de la 0 la 5 ha157 
 

În satul Râmata: 87 familii, de la 0 la 5 ha; în satul Costişata: 46 familii de 
la 0 la 5 ha. La aceeaşi dată, în comuna Bela situaţia este: 

- cu pământ între 0-5 ha, 250 familii; păduri - 0 ha; 
- cu pământ între 5-10 ha, 21 de familii; păduri au 1 ha; 
- cu pământ 10-15 ha, 5 familii; 2 familii cu păduri de 1-1,5 ha; 
- cu pământ între 15-25 ha, 3 familii; au păduri de la 3,4 la 7 ha; 
- cu pământ peste 25 de ha, 5 familii; fiecare cu pădure peste 7 ha.158 
Cât de mult pot evolua stările oamenilor, cum se divizează pământul 

urmaşilor, ne spune „Recensământul agricol” din 1941, defalcat pe sate, pe care 
îl prezentăm acum, spre a fi comparat cu anul 1921, exact după 20 de ani. 

Tot la aceeaşi dată au fost recenzate şi uneltele agricole, pe sate: 
 

Deţin 
suprafeţele 

Bezdeadul 
de Jos 

Bezdeadul
de Sus 

Costişata Râmata 
Valea 
Morii 

Măgura 
Bela 

Nistoreşti Broşteni 

sub 0.1 ha 9 11 6 4 1 1 - - 
între 0,1-0,5 ha 98 47 15 42 16 15 5 3 
între 0,5-1 ha 157 105 13 34 25 46 13 28 
între 1-3 ha 170 149 20 44 35 93 33 43 
între 3-5 ha 21 28 2 4 4 9 6 11 
Între5-10 ha 12 14 1 - 1 11 - 7 
între 10-20 ha 2 4 1 - - 3 - 1 
între 20-50 ha 2 3 - - - - - - 
între 50-100 ha - 1 - - - - - - 
Peste 100 ha - 2 - - - - - - 
Total Familii 451 364 58 128 82 178 57 93159 

                                                 
156 Ibidem, Fond Serviciul Agricol Dâmboviţa, dos. 23/1921, p. 143 
157 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Serv. Agricol, col. D-ţa, dos. 3/1921, p. 74-94 
158 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Serv. Agricol, col. D-ţa, dos. 3/1921 p. 58-72 
159 Biblioteca Academiei Române, Recensământul agricol din 1941, Bucureşti 1949 
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Uneltele 
Bezdeadul 

de Jos 
Bezdeadul

de Sus 
Costişata Râmata 

Valea 
Morii 

Măgura 
Bela 

Nistoreşti Broşteni 

Pluguri 13 13 2 5 3 5 - 4 
Grape - - - - - 1 - - 
Rărite - - - - - - - - 
Semănători - - - - - - - - 
Secerători - - - - - - - - 
Căruţe (care) 62 75 22 24 13 26 17 22 

 

Am înfăţişat mai sus situaţia repartizării pe familii a suprafeţelor de pământ 
şi existenţa maşinilor şi uneltelor în anii: 1921, 1928 şi 1941, spre a observa 
dinamica acestora. Iată situaţia statistică a maşinilor şi uneltelor agricole la o 
dată intermediară: 25 februarie 1936160: 
 

         Maşini şi unelte agricole            Bezdead, familii cu:    Măgura, familii cu: 
 2 buc. 1 buc. 0 buc.    2 buc. 1 buc. 0 buc. 
 

Plug cu o brazdă cu grindei de lemn  — — 1420  —  —  417 
Plug cu o brazdă cu grindei de fier — 82 1338 —  11  406 
Grape de lemn  —  9  1411  —  —  417 
Maşini de bătut porumb  —  5  1415  —  — 417 
Căruţe  —  315  1105  —  71  346 
Coase  —  1003  417  —  250  167 
Secere  —  200 1220  —  —  417 
Lopeţi  150  1270  —  —  125  292 
Furci  350  1070  —  —  310  107 
Greble  —  800  620  —  100  317 
Sape  240  1180  —  —  350    67 
Târnăcoape  —  250  1170  —  360    57 
Topoare  670  750  —  —  417   — 
Rariţe  —  —  1420  —  —   — 
Grape  —  —  1420  —  —   —  

 
Prezentăm şi în facsimil „Statistica maşinilor şi uneltelor agricole din 25 

febr. 1936, pentru comuna Bezdead (vezi p. 165, fig. 43). 
Nu este deloc lipsită de interes o prezentare comparativă a efectivelor de 

animale, a producţiei acestora, a recoltelor şi a structurii populaţiei, în patru ani 
semnificativi: 1942, 1972, 1980 şi 1999. 

 

                                                 
160 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 191/1936, p. 14 
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Fig. 43 – Facsimilul statisticii din 25.02.1936 
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Indicatori 
                                                                                            Anii 

 1942161 1972162 1980 1999 
A. Populaţie; braţe de muncă: total, din care:   5137  5804 — — 

copii 0-7 ani 1297   —  — 
copii 7-12 ani  996 2036  —  — 
copii 12-18 ani  632  (0-16) —  — 
bărbaţi 18-62 ani (16-62)  961  980  —  — 
femei 18-62 ani (16-57)  845 1902 — — 
Populaţie peste 62 ani şi invalizi  31  886  —  — 
Mobilizaţi şi concentraţi  375  —  —  — 

B. Animale: Taurine 1102 1711 2150 1245 
oi   2065  2112  4139  1847 
capre  275  248  — 360 
cai  192  360  — 530 
porci  180  702 5288 1000 
măgari, catâri  —  — — 4 
păsări, total:  —  —  15000 10500 
             din care ouătoare  —  —  —  8200 
albine —  —  —  210 

C. Producţii vegetale:  
in şi cânepă (kg/ha)  3000  —  —  — 
cartofi (kg/ha)  5000 4000 —  — 
fasole (kg/ha)  400 — —  —  
grâu (ha)  — 1 —  — 
porumb  (ha) — 389 100 — 
cartofi (ha) —  34  65 — 
pruni (buc.) — 85000  —  — 
meri  (buc.) —  24.000 —  — 
legume (ha) —  —  5 — 
plante de nutreţ (ha) —  —  50  — 
vie (ha) —  —  1 — 
livezi (pruni, meri etc. - ha)  — — 391  — 
      

 

                                                 
161 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Prefectură, dosar 124/1942, formular A şi B 
162 Primăria Bezdead, Schiţe de sistematizare, 1972, p. 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 173

D. Producţii de la animale, la 31 decembrie 1999: 
1. carne sacrificări: 

- bovine, capete sacrificate/tone carne   694 capete/170.03 tone; 
- porci, capete sacrificate/tone carne   15610/171.7t; 
- ovine, capete sacrificate/tone carne   1550/26.5t; 
- caprine, capete sacrificate/tone carne   600/10.2t. 

2. Total (Hl) lapte:   24.926,2163; 
- lapte de vacă (muls), hl   24.596; 
- lapte de oaie (muls), hl   320; 
- lapte de capră (muls), hl  10.2; 

3. Producţia de lână – total tone   2,61 t; 
4. Producţia de ouă – mii de bucăţi   978; 
5. Producţia de miere – tone   3,36164; 
 

Din toate situaţiile prezentate mai sus, se va putea face o imagine despre 
forţa economică pe care o are Bezdeadul, despre  starea oamenilor lui, despre 
producţia obţinută în agricultură. 

 
4.4.5. Meşteşuguri specifice. Preocupări 
 

a. Ţesutul va fi fost şi mai este una dintre primele îndeletniciri, devenite 
meşteşug mai apoi, ale locuitorilor satului Bezdead ca şi ale locuitorilor din 
spaţiul Carpato-Danubian. 

El este strâns dependent de cultivarea inului şi a cânepii, de existenţa 
firelor de bumbac şi de creşterea oilor. Dar constituia şi constituie încă un 
meşteşug. Femei de strictă meserie primeau şi primesc comenzi, cu firele 
clientului, pentru a ţese la domiciliul lor: velinţe, macate, covoare, zeghi, 
(numite la noi „zeichi”) din care se confecţionau hainele majorităţii bărbaţilor 
după ce „stofa” era dată la piuă, poclade (la Bezdead denumite „straie” - sg. 
„strai”, folosite drept plapumă, iarna). Straiul este o ţesătură groasă, miţoasă pe 
o parte, din lână albă sau seină. La capete se înnoda cu ciucurei. Învelindu-te cu 
el, aveai senzaţia unei sărbători! 

În gospodării, fiecare fecioară şi fiecare femeie ţesea pânză de „borangic”, 
de in, de cânepă sau/şi combinate cu lână. Pentru aceasta mai era nevoie şi de 
vopsitul firelor. Culorile naturale constituiau secretul unor femei şi se foloseau 
des aceste procedee de a colora cu: frunze de nuc, foi de ceapă, coji de nucă 
(verzi) şi cojile lemnoase de nucă, tulpină şi frunze de răchită, coji de stejar. 

Iile, maramele, cămăşile bărbăteşti, betele, velinţele, straiele, macatele, 
ştergarele, desagii, cămăşile de noapte, brâiele, fotele, toate erau rezultatul 

                                                 
163 Primăria Bezdead, schiţă statistică agricolă pe 1999 
164 Ibidem 
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priceperii femeilor la: ţesut, înălbit, cusut şi împodobit cu toate formele date de 
linii şi puncte şi cu toate culorile fâneţelor şi pădurilor de toamnă bezdedene. 
 

 
 

Fig. 44 – Velinţă de perete şi macat  
(ţesute de Maria Pinţoiu)

 
 

Fig. 45 – Ştergare ţesute de Ilinca Haralambie 
(Sorescu) între anii 1875-1885 

   

 
 

Fig. 46 – Vârtelniţă cu roată de „tras” firele  
de pe canură pe ţevi (pentru suveici)  

sau mosoare (pentru urzit)

 
 

Fig. 47 – Vârtelniţă cu roată pe fundal,  
macat ţesut de Ruxanda Davidoiu  

la 85 de ani
   

 
 

Fig. 48 – Sucală (fără suport)
 

 
b. Prelucrarea lemnului nu lipseşte dintre meşteşugurile satului 

românesc. Lemnul rămâne baza înjghebării oricărei gospodării. Nu este de 
conceput existenţa construcţiilor, instrumentelor, obiectelor casnice în afara 
lemnului: de la lingură, cofă, covată, fus, vârtelniţă, război de ţesut, hârdău, 
butie şi până la căruţă, magazie, locuinţă, mobila din casă. Existau, la Bezdead, 
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meşteri care prelucrau lemnul, în vederea confecţionării nenumăratelor obiecte 
de uz casnic. Şi există şi astăzi. Nu s-au pierdut toate meşteşugurile în lemn. A 
pierit doar rotăria, fiindcă roţile căruţelor nu se mai fac din spiţe de lemn, 
frumos fasonate, cu linii ce odihneau ochiul, din butuci trainici, încinşi cu cerculeţe 
de fier şi din obezi calculate în aşa fel, încât să intre cinci într-o circumferinţă de 
roată. Roţile căruţelor de acum sunt provenite de la automobile sau tractoare: jantă 
şi pneu. Rotari cu ateliere renumite, acum desfiinţate, având scule împrăştiate, au 
fost: Ion Bănulescu (Nică al Dobrii), Costache Belei (Mărguş), Ion Sora (Tătucu) şi 
alţii. Ion Bănulescu a avut mâini de aur, dirijate de o minte scormonitoare. Era nu 
numai rotar căutat pentru priceperea şi pentru dragostea cu care lucra cele mai 
frumoase roţi, dar era şi dogar, tâmplar, croitor, zidar. Era plin de talent. Făcea 
viori, cânta din vioară la horă şi la nunţi împreună cu Alexe Dumitru din Diţeşti 
Prahova. Şi-a făcut singur o moară cu acţionare manuală. Copiii lui au moştenit 
mintea ingenioasă şi îndemânaticele lui mâini: Aurică Bănulescu - croitor de 
valoare, Traian Bănulescu - zidar, cismar, tâmplar, violonist, Gheorghe Bănulescu - 
croitor, Ion I. Bănulescu, „nenicu Ion”, dulgher, tâmplar, tinichigiu, rotar. 

La români există, ancestral, acea îngemănare, acea armonizare dintre mână 
şi minte; românii sunt renumiţi pe glob pentru priceperea lor. Şi ce este această 
Pricepere decât simfonia Minţii, a Mâinii şi a Sufletului, a Pasiunii pusă în 
lucrul tău, omule? 

„Gândeşte mintea, zicu-mi, dar ce-ar putea să facă / Fără gândirea mâinii, 
închisă şi săracă?”165 

Mâna admonestează, mângâie, dă trup ideii, comunică în tăcere mai 
limpede ca vorba! 

Dogari pricepuţi la meşterit butoaie, putini, hârdaie, buţii, tocitori erau: 
Costea Sora (Tătucu), Ion Sora (Tătucu) şi tatăl lor, Sora Ion (Tătucu ăl 
Bătrân). Ei făceau cercurile buţiilor, tocitorilor, butoaielor şi hârdaielor din 
nuiele de alun despicate şi legate cu tei. Nu era nimic din fier la butoaie, buţii. 
Mai încoace, pricepuţi se află: Ştefan Ivaşcu, I. Frăţiloiu, Tudor Niţoiu. 

Dulgheria se practica şi se practică încă în sat. Isteţimea, inventivitatea 
acestor meşteri este evidentă, în special, în aspectul variat şi estetic al 
acoperişurilor caselor. La îmbinarea vârghiilor caselor din lemn se folosesc 
diferite procedee, în „căţei”, în „ţincuri”, „platuit” sau „în cheutoare”. 

Instrumente utilizate: tesla, toporul de cioplit, barda, burghie de diverse 
grosimi, fierăstrăul. Interesant este de semnalat că absolut la orice casă din 
Bezdead, căpriorii sau consolele ce ies la streaşină „se gătesc” de către dulgheri 
cu diferite forme geometrice. La fel se procedează la stâlpii de la prispă. 

Acum două sute de ani, dulgheria se practica împreună cu „tâmplăria”, 
deoarece în sat dulgherul ridica locuinţa, o acoperea cu şindrilă, o „nuielea” 

                                                 
165 Tudor Arghezi, Versuri, Editura pentru Literatură, 1966, vol. l, p. 386 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Davidoiu 
 

 176

(aplica nuiele de alun pe pereţi şi pe tavan, în vederea „lipirii” acestora cu 
pământ amestecat cu balegă de cal şi apoi a finisării interiorului sau 
exteriorului), dar îi realiza şi ferestrele, uşile, duşumeaua. 

Tâmplarii, meşteşugari de rafinament, creau lăzi de zestre, dulapuri, 
„colţare”, „văsare”, urzitori, războaie de ţesut, meliţe, roţi cu vârtelniţe, furcă 
de tors, mai apoi paturi simple, ţărăneşti, cu tăblii; pe pat se punea, anual, otavă 
sau fân mai finuţ, drept saltea. 

De mare renume în ale tâmplăriei şi altor lucrări în lemn a fost Arsene 
Furcoi. Nu numai că executa artistic obiectele, dar avea capacităţi creatoare, era 
„el”, nu imita. A fost şi bun coordonator al lucrărilor de dulgherie şi tâmplărie. 
Acoperişul Şcolii Nr. 2 Bezdead, bănci de aici, o catedră, uşi şi ferestre ale 
localului tip „Spiru Haret”, demolat în 1977, au fost făcute de Arsene Furcoi 
sau sub coordonarea sa. Amintim aici şi pe fraţii săi „Nicuţă Furcoi”, 
Alexandru (Sandu) Furcoi, pe cei din familia Muşat Grigore, dar şi pe Muşat 
Nicolae, Grigore Amuza, Neluţu Amuza, Neluţu Samoilă, Nelu Mihăescu, 
Seică Iordănescu şi fiul său Florin Iordănescu (cu ateliere moderne), pe Ştefan 
Ivaşcu sau Victor Negoescu şi Mihai Mihai. 

Fierari au existat la Bezdead. Satul mare, izolat în aceste văi strâmte şi 
adânci ale Subcarpaţilor, avea nevoie să-şi rezolve prin sine trebuinţele. 
Atelierele de fierărie rezolvau toate cerinţele. Elementele esenţiale sunt: foalele, 
ce aduc metalul la incandescenţă, prin suflul forţat de aer, nicovala, barosul, 
dalta de nicovală, cleştele şi praftoriţa. 
 

 
 

Fig. 49 – Atelierul de fierărie al lui Noni Niţoiu

 
 

Fig. 50 – Atelier de fierărie. Aurelian Militaru 
 
Cărbunii pentru vatra fierăriei sunt obţinuţi prin arderea lemnului de prun, 

crăpat în bucăţele şi aşezat sub formă de piramidă. 
Deosebit de talentat în domeniu a fost Nicolae Băcescu din Coştişata. 

Meşter nativ, cu minte ageră şi mâini dibace, făurea cleşti de scos dinţi, ştel, 
oplean, roţi de căruţă, potcovar; buceaua la butucul roti o făcea cu fier înroşit; 
repara şi arme de vânătoare. 
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Fig. 51 – Povarnă (proprietar, Gică Mănguţă) 

La fierar se confecţionau unelte tradiţionale (cleşti, ciocane, ivăre, cuţitoi, 
topoare, zale de lanţ, vârtejuri) se „leagă” căruţele şi se potcovesc caii şi boii. La 
Bezdead, fierari de renume au fost: Gheorghe Niţoiu şi Ion Niţoiu (numiţi de toţi 
„Covaciu”). Renumiţi prin ceea ce au fost ei înşişi, ca meseriaşi, dar renumiţi 
sunt şi prin urmaşii lor pe care îi admirăm pentru continuitate şi dăruire. Vorbim 
de Noni Niţoiu, Aurică Niţoiu (fraţi), Răducu Niţoiu şi Aurelian Militaru la care 
vin pentru potcovirea cailor şi oameni din Ocina, Talea, Valea Leurzii. 

Zidăria se menţine în renume la Bezdead. Ea este veche, de când satul. 
Specialitatea deosebită a zidarilor noştri este lucrul în piatră. Piatra constituie una 
din bogăţiile satului. Pârâul Bezdedel, în existenţa sa milenară, se păstrează încă 
drept izvor nesecat de piatră şi balastru. Nu există locuinţă în Bezdead care să nu 
aibă piatră din vadul Bezdedelului. Apoi magaziile, grajdurile toate din piatră. Şi 
tot ce este pavaj în curţile noastre. Şi pavajul de sub asfalt pe o lungime de 6-7 km. 
Şi miile de bascule care au scos în afara satului atâta piatră. Ani la rând! 

Privind renumele zidarilor de aici, pr. Iacob Popescu notează în condica 
„Bisericii Sf. Gheorghe” – Bezdead: „meşteri zidari am avut destui în comună, 
căci comuna noastră este legată de aceşti meseriaşi care în timpul verii inundă 
Ploieşti(i) şi Sinaia şi se mândresc în orgoliul lor zicând că jumătate din 
Ploieşti ar fi făcută de bezdedeni”166. 

În anii 1870 vestiţi au fost meşterii: 
Iordache şi fiul său, Ghiţă Iordache 
pentru zidăria în piatră. Printre alţii mai 
amintim pe: fraţii Piscan, Gh. Bobescu, 
Costea şi Gheorghe Chiţă (ai Saftii), 
Costea Degeratu, Dumitru Furcoi 
(Cuţă), Costea Mihăescu, Vorică 
Mihăescu, Ion Pupezescu, Ion Iordan, 
Nicu Bobu, Vorică Păunaş. 

Povarna este instalaţia folosită la 
fabricarea ţuicii. Primele cazane din 
aramă, având capace mari erau 
prevăzute cu trei ţevi de răcire 
(condensare a vaporilor) ce străbăteau 
în diagonală o butie cu apă rece. Ţuica 
se scurge într-un vas de lemn numit 
„botă”, măsurat anume în raport cu 
capacitatea cazanului: două, trei, patru 
vedre. Pentru a urmări cantitatea de 
ţuică scursă în botă, se confecţionează o 

                                                 
166 Condica Bisericii Sf. Gheorghe Bezdead, p. 15 
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Fig. 52 – Moară de apă cu un făcău (schemă) 

şipculiţă crestată la fiecare cinci litri. „Bota” este din doage, sub formă de trunchi 
de con, înfundată la ambele capete, având în capac practicate două orificii cât să 
intre un furtun de o jumătate de ţol. Proprietarii de poverne nu erau şi nici acum 
nu sunt mulţi. Cel mai mare alambic (ţeava de răcire este în formă de spirală) 
avea Ion Niculescu. Alţi proprietari: Gh. Fasole, Ilie Popescu, Gheorghe Soare, 
Ghiţă Bănulescu, Ion Gh. Gh. Soare, Ion Şt. Teodorescu, Ilie Gh. Popescu, Gh. 
Goran, Ion Bădoiu (Bigi), Ionel Poşchină, Gică Mănguţă, Seică Iordănescu. În 
1941 sunt menţionate la Bezdead cinci poverne167. 

Azi sunt proprietari de poverne: opt la Bezdead şi doi la Măgura, renumiţi 
fiind Victor Niculescu şi Seică Iordănescu. 

Şi morăritul constituie un meşteşug şi una din ocupaţiile unor locuitori mai cu 
stare din Bezdead. Instalaţia şi vadurile de moară (terenul folosit) se considerau 
proprietăţi cu dreptul de tranzacţie. Moara era ocrotită de domnie. O menţiune 
despre tranzacţia morilor o avem în anul 1747, decembrie, 8. Este vorba de o carte 
de judecată dată de Gheorghe Canelos, fost mare sluger, în pricina dintre Radu 
Fluieraşu din Bezdead, Dâmboviţa şi Ştefan călugărul Bragheş, nepotul lui Marco 
şi vărul acestuia Banu Diaconul, pentru un vad de moară pe apa Ialomiţei la 
Mlaci, cumpărat de moşii lor în 
zilele lui Ştefan (Cantacuzino)168. 

La Bezdead, primele mori sunt 
pe vadul pârâului Bezdedel şi aveau 
un singur făcău (ax vertical pe care se 
fixează pietrele, iar în faţa scocului 
jos, cupele în care izbea jetul de apă, 
dându-i mişcarea de rotaţie). 

Este cea mai simplă instalaţie a 
morilor hidraulice, având transmisia 
mişcării, de la roată la piatra 
alergătoare, directă, pe acelaşi ax 
numit şi fus. Deoarece întreaga 
instalaţie se monta deasupra iazului, 
construcţia se înălţa pe piloţi, în două 
planuri: deasupra iazului, încăperea în 
care se găseau cele două pietre (roţi), 
una fixă, „zăcătoare” şi alta 
„alergătoare” şi coşul, iar sub „podul” din blăni de fag (stejar) cioplite din bardă 
sau topor, era fusul (facăul) cu cupele sale. Astfel de mori aveau în 1920 Gh.M. 
Duca, cu două pietre şi o capacitate de producţie de 10.000 kg, Ion G. Niculescu, 

                                                 
167 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 126, Statistica... 
168 Tezaur arhivistic dâmboviţean, Bucureşti, 1993, nr. 129 (XIV/301) 
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Fig. 53 – Maşină de tors lână 

cu două pietre şi aceeaşi capacitate şi Ion Gh. Iordache tot cu două pietre şi 
capacitate de 10.000 kg. Moară cu un valţ avea Ion N. Lungu şi cu capacitate de 
5000 kg169. Mai apoi, Ion Gh. Niculescu şi-a modernizat instalaţia, axul fiind 
orizontal, iar roata era cu zbaturi şi mişcarea în plan vertical. 

În 1920 Măgura nu avea nici o moară. 
În statistica anului 1928, în Bezdead existau două mori de apă şi o moară cu 

aburi. Tot în această statistică se consemnează şi existenţa următoarelor ateliere şi 
prestări servicii: rotărie - 1, tâmplărie şi mobilă - 2, fierărie - 2, croitorie - 2, atelier 
de încălţăminte - 2, apă gazoasă - 1, brutării - 4 şi 5 măcelării170. 

În anul 1942, se menţionează: 4 mori pe apă şi 1 moară cu motor; 2 
fierăstraie mecanice171. 

După anul 1945 au rămas două mori cu motor diesel cu un piston, proprietari 
fiind Ion Gh. Niculescu şi Costache Belei (Mărguş). La ambele mori se montase 
câte un „signal” la ţeava de eşapament care anunţa locuitorii că „moara merge”. 
Într-o situaţie din anul 1973 privind sistematizarea localităţii, este menţionat 
faptul că în Bezdead este doar „o moară cu piatră”. Până la urmă, în Bezdead s-a 
montat o moară dintre cele mai moderne de fraţii Ionel şi Tudor Niculescu. 

După Revoluţie (1989) şi-au mai 
instalat mori şi alţi cetăţeni precum Gigi 
Bănulescu şi Constantin Giuvelea. Gigi 
Bănulescu a avut şi maşină de dărăcit şi 
de tors lână. După decesul lui a fost 
înstrăinată. 

Vărarii din Bezdead sunt destul de 
cunoscuţi nu numai în sat, dar şi în satele 
vecine. Desigur că existenţa acestora este 
strâns dependentă de piatra de var, de 
calitatea calcarului. Varniţele bezdedene 

produc varul alb, din bolovani de calcar rotunjiţi, nu din piatră de carieră, spartă. 
Mult var s-a scos din bolovanii Bezdedelului! Dar de calitate sunt bolovanii din 
Coclanda. Tacu Gheorghe (Sulică) şi fiii săi, Nicu şi Gigi, Gogu Negoescu din 
Costişata şi Ion Chiţu au produs sute de mii de tone de var, căutat fiind varul de 
spoit, preferat oricăruia. 

                                                 
169 Ibidem, Recensământ, situaţie statistică, dos. 120/1942 
170 Arhivele Naţionale, Direcţia  Dâmboviţa, Statisticile comunale pe anul 1928, dos.29/1928, filele 

42-45 
171 Ibidem, Recensământ, situaţie statistică, dos. 120/1942 
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Fig. 55 – Nică Lungu (Şurup)  
făuritor de fluiere 

 

 

Fig. 54 a – Varniţă practicată în mal  
(îngropată) –  Gh. Tacu 

 

Fig. 54 b – Varniţă zidită pe sol 

 

Într-o statistică din anul 1941 se precizează că la Bezdead, sunt 4 varniţe172. 
Azi, în anul 2013 mai funcţionează trei varniţe: una la Gheorghe Tacu acasă şi 
două la fiii lui construite în Coclanda unde au şi piatra la îndemână. 

Nu putem omite pe făuritorii de instrumente populare. Unul din aceştia, 
Gligă Ivănel, lucra fluiere şi cavale. Le 
vindea prin sat şi prin bâlciuri. Aceasta era 
meseria lui. Din asta trăia. Altul era Nică 
Lungu (Şurup). în afară de fluiere şi 
cavale, lucra şi viori. Viori făcea şi Ion 
Bănulescu despre care am amintit. 
Constantin Lungu (Rică Şurup) moşte-
neşte harul tatălui său şi îşi face singur fel 
de fel de fluiere la care interpretează 
melodii populare. Cântă la ocarină, fluier, 
caval, cimpoi. Este un virtuoz al fluierului 
ca şi tatăl său. 

El ştie să confecţioneze şi cimpoaie 
din piele de capră, asamblând burdufului 
„caraba” cu şase orificii, ca şi fluierul şi 
„bâzoiul”, cel care ţine isonul, „îngână”, 
cum ne spune Rică. Cântă la fel de bine 
şi la cimpoi. La aceleaşi instrumente de 
suflat din lemn, interpreta un alt virtuoz, 
Gheorghe Tănase, care îşi adăuga şi 
buciumul. A decedat. 

                                                 
172 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Fond Prefectura, dos. 126/1941, statistica braţelor de 

muncă, animale, unelte 
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Şi buciumul este confecţionat la Bezdead. Nu există cioban de la noi să nu 
aibă bucium. La stânele din munţi, cu el se dau semnalele, se anunţă la 
depărtări. Ce tânguios îi este glasul! Buciumul este făcut din lemn de paltin, 
ales după îndelungi căutări. Trebuie să fie un copăcel care creşte curbat puţin la 
baza tulpinii, tocmai datorită pantei înclinate a coastei. Se cojeşte, se despică 
longitudinal, se scobeşte mijlocul fiecărei jumătăţi, apoi se îmbină, înfăşurându-se 
strâns cu coajă de cireş, în două sau trei straturi pentru a nu răsufla. La partea 
subţire i se ataşează un muştiuc din ţeavă de soc. Renumit creator al buciumului 
a fost Vasile Muşat, trăitor la marginea de sus a satului, înspre Zlac, în casa 
izolată de pe o costişă ce se numea „La Muşeţi”. 

Vasile Muşat era desprins parcă din legendă. Cu părul în plete lungi, colilii, 
cu barba deasă, lăsată în valuri pe piept, ai fi zis că priveşti chipul lui Daniil 
Sihastrul. A avut un sfârşit dramatic. El, soţia, doi copii ai lor şi un copilaş în 
leagăn au fost asasinaţi într-o noapte de smoală, de inşi al căror suflet era mai 
negru decât smoala. Un singur fiu i-a scăpat din acel măcel, Lache Muşat. Şi el 
a moştenit iscusinţa de a lucra buciume, deşi nu chiar ca tatăl său. Asupra 
cutremurătoarei drame vom reveni în alt capitol. 

 
4.4.6. O ţesătorie la Bezdead 
 

Anul 1944. România este în plin război. Bombardamentele americanilor 
asupra oraşului Ploieşti se înteţesc. Exploziile se aud şi de la Bezdead. Noaptea 
se luminează cerul înspre Ploieşti. Aici îşi are „fabrica” şi dl. Gogu Giuvelea 
din Bezdead. O fabrică de tricotat ciorapi şi de ţesut bluze şi rochii. 

Gogu Giuvelea are proprietate la Bezdead. În Râmata. Sora sa, Elena, este 
căsătorită cu Dumitru Barbu, ce se trage din neamul lui Haralambie Ionescu, 
neam ce stăpânea pământurile din Râmata, de la Nelu Bădoiu până la Şcoala 
Nr. 3, iar de aici, pe partea cealaltă, până la Urzică. 

Din cauza bombardamentelor, Gogu Giuvelea hotărăşte să monteze la 
Bezdead, în casele lui Dumitru Barbu, o parte din fabrica sa din Ploieşti. 

Astfel, în primăvara lui 1944, se instalează la Bezdead, în satul Râmata, 25 
de maşini (războaie) de ţesut ciorapi şi un război de ţesut materiale din stambă, 
pe lângă maşina de depănat. 

Motivul esenţial al continuării producţiei, în special de ciorapi, este că 
Giuvelea avea contract cu armata pentru livrarea ciorapilor spre front. 

Pentru fluxul de producţie, se instalează un puternic grup electrogen. El 
asigură energia electrică funcţionării războaielor, dar şi iluminatul în sălile în 
care erau instalate. 

Sunt angajate aici fete şi femei din Bezdead, cu contracte de muncă şi 
mecanici de întreţinere a maşinilor. În total munceau 40-45 de lucrători. 
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Programul de lucru este între orele 7 şi 17. Sirena micii ţesătorii suna melodios, 
anunţând începutul şi sfârşitul zilei de muncă. 

Procesul de producţie consta din: depănarea firelor pe mosoare şi ţevi 
pentru războaie, ţesutul carâmbilor la ciorapi, ţeserea călcâiului şi a vârfului şi 
coaserea vârfului (prinderea firului), călcat şi împachetat pe duzine cu eticheta 
fabricii; urma livrarea la Bucureşti. 

Aproape toţi lucrătorii din Bezdead trăiesc azi şi povestesc cu multă 
plăcere despre activitatea de acolo. Îşi amintesc de cadourile pe care le primeau 
de la patron de Paşte şi de Crăciun: îmbrăcăminte, dulciuri, de atmosfera 
plăcută de lucru, de bucuria de a munci (majoritatea erau tineri), de ordinea 
stabilită în colectiv, de comportamentul apropiat al patronilor, de corectitudinea 
lor privind drepturile salariaţilor. Merită să amintim că, în anul 1999, la 55 de 
ani de la angajare, Maria Tănase şi Niculina Dulică din Bezdead au găsit în 
arhiva acestei ţesătorii actele care dovedesc angajarea lor, chitanţele de plată a 
datoriilor, chitanţele patronului de plată a CAS-ului, toate în ordine, îndosariate 
pe ani şi funcţii. 

În 1948 fabrica a fost naţionalizată. 
Ţesătoria s-a mutat al Câmpina. Ea funcţiona şi în 2003, azi sub denumirea 

de „Fabrica de Ciorapi Câmpina”, dar în 2013 nu mai există. 
Ce s-ar fi putut întâmpla dacă ţesătoria ar fi rămas aici, la Bezdead? 
Rămâne un episod deosebit în viaţa cetăţii noastre. 
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V. ELEMENTE DE ETNOGRAFIE  

ŞI FOLCLOR. OBICEIURI, TRADIŢII 
 
 
Motto: 
 „Nu numai doinele or baladele, cimiliturile, ca valori 

reprezentative ale spiritualităţii, dar însăşi locuinţa, stâna, 
casa, toate sunt expresia unui orizont spaţial, „solidar cu 
ancestralul spirit românesc”. 

(Gh. Vrabie, Poetica Mioriţei) 
 
 
 

5.1. Locuinţa 
 
 
În orice expunere şi/sau dialog, trebuie stabilit ce se înţelege printr-un 

anume termen. De aceea găsim de cuviinţă a arăta ce înţelegem prin cuvintele 
de mai sus. În definirea lor ne folosim de DEX, ediţia 1996. 

Etnografia este o ştiinţă care clasifică popoarele, studiază compoziţia, 
originea şi răspândirea lor, urmăreşte evoluţia culturii materiale şi spirituale, 
moravurile, particularităţile vieţii lor. 

Folclorul este totalitatea creaţiilor artistice literare, muzicale, plastice, din 
arhitectură, dans, a obiceiurilor şi tradiţiilor populare. 

Obiceiul (datina) este o deprindere consacrată, rânduială, uz, comune unui 
popor sau unei comunităţi. 

Tradiţia este ansamblul de concepţii, obiceiuri (datini), credinţe 
statornicite într-un grup social sau naţional care se transmit. 

Fără îndoială că vom aborda câteva elemente caracteristice colectivităţii 
noastre, fără pretenţii exhaustive. 

Românii, cu darul lor creator, şi-au format din timpuri străvechi o cultură 
proprie, o limbă clară şi muzicală, scăpărătoare în pilde, ironică în snoave, 
visătoare în basme, au creat o muzică expresivă, dansuri reprezentative 
vechimii sale, o poezie în care pulsează delicata iubire de viaţă, de frumos, o 
pictură pe lemn şi sticlă, o sculptură în lemn, ilustrând înclinaţia sa de a 
contempla natura; şi-au născocit un port în care strălucesc culorile pământului 
şi înalta boltă albastră; şi-au dăltuit o morală bazată pe sinceritate, o morală 
viguroasă, cu datini statornice, relevând puritate sufletească. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Davidoiu 
 

 184

 
 

Fig. 56 – Casă foarte veche, cu prispă, tindă şi două camere 
 

 
 

Fig. 57 – Casă tradiţională (Gheorghe Sorescu - Turcu) 
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Fig. 58 – Casă cu cerdac şi prispă a lui Nicolae Vlad (Dedea) 
 

 
 

Fig. 59 – Casa învăţătorului Mihail Florescu 
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Fig. 60 – Cuptor de pâine şi colaci (Gh. Tacu) 

Casa de tradiţie în Bezdead este o locuinţă simplă, alcătuită din camera de 
fiecare zi şi „casa mare” (noi am scrie „casa-mare”, pentru că aşa am perceput-o, 
nu ca a o casă mare, ci ca o cameră numită cu acest substantiv compus prin 
alăturare: „casa-mare”). În faţă, aşezată întotdeauna spre miazăzi, pe toată 

lungimea casei se află prispa 
(deschisă în cele mai multe cazuri sau 
cu parmalâc). Între cele două camere 
se află tinda şi celarul. Din celar, pe 
„o gură”, se pătrunde în podul casei, 
unde se păstrează porumbul ştiuleţi, 
oalele cu untură (iarna). Pentru 
varietate, cât era lăţimea tindei, la 
unele case ieşea în afară un cerdac, 
exact deasupra gârliciului pivniţei. 

Interiorul este simplu, dar 
dichisit. După sufletul ţăranului. Cu 

bun simţ. Un interior primitor. Cu sobă din cărămidă, cu plită şi cuptor, sub 
vatra plitei şi sub cuptor sunt două firide, unde se aranjează lemnele. Oamenii 
le numesc „subfiride”. Un pat din lemn cu „saltea” de fân sau de otavă, uneori 
şi foi de porumb (pănuşi), spintecate în şuviţe longitudinale. Pe peretele de de-a 
lungul plitei (sobei) se aşează „văsarul”: o ramă din lemn, cu mai multe 
curmezişuri, în care se înfig cuie sau cârlige de cuier; în ele se agaţă vasele de 
bucătărie. Pe un colţ accesibil al camerei se pune „colţarul”, un dulăpior în 
formă de prismă dreaptă cu baza un triunghi. El nu este „închis” decât în faţă, 
cu uşa; pe celelalte două feţe pereţii închid dulapul. Masa rotundă, joasă, în trei 
picioare şi scăunelele acesteia completau mobila. Masa are într-o margine un 
inel cu care se agaţă, într-un cui anume, atunci când nu este folosită. 

 

 
 

Fig. 61 – Ladă de zestre, 1890 (Ilinca Haralambie) 
   

 

Fig. 62 – Tron de mălai sec. al XIX-lea 
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Fig. 65 – Casa Relu Anghelescu şi Tudor Niculescu

 

 

Fig. 63 – Casa fraţilor Nicuşor  
şi Constantin Căpraru 

 
 

Fig. 64 – Casa Florin Teodorescu 

 
 

Unii mai gospodari aveau şi o masă mare, înfundată pe laturi (bufet, dulap) 
în care păstrează mâncarea, în celar este tronul cu mălai, scara pentru pod, 
butoiul cu ţuică, tiva. În „casa-mare”, unul sau două paturi, mereu aşternute cu 
cele mai bune macaturi, cu perne brodate sau „alese”; pe pereţi sunt velinţe. Tot 

aici se ţin lada de zestre şi 
dulapul. Sub „casa-mare” se 
practica, de regulă, beciul. 
Astăzi casele de la Bezdead 
arată cu totul altfel. Mai 
încăpătoare, arătoase, pe un 
nivel sau două, aliniate, dând 
localităţii aspect de urbe. 
Vizitatorii le admiră, iar bezde-
denii se mândresc cu ele. Poate 
cineva se va găsi să-i dea 
Bezdeadului statutul de sat 
agroturistic. Fiindcă merită! 

Magaziile, grajdurile sunt din piatră luată de pe vadul Bezdedelului. Era 
obiceiul ca porţile de la intrarea în curte să fie monumentale, cu stâlpi sculptaţi 
şi acoperiş din şindrilă, (vezi fig. 66) 
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Fig. 66 – Porţi monumentale la Bezdead
 
 

5.2. Portul, costumul popular 
 
 

Bezdeadul nu este în afara specificului general al altor zone din România. 
Pentru femei: ia de pânză fină ţesută în casă, cusută în râuri de cele mai 
ingenioase combinaţii, într-o singură culoare: alb, roşu, galben sau negru, 
poalele albe de bumbăcel, alese sau cusute cu motive asemănătoare iei; peste 
poale se înfăşoară fota care se încinge apoi cu betele.  
 

 
 

Fig. 67 – Costume din Bezdead în anul 1926 
 

 

Fig. 68 – Costum de fată cusut de Ilinca 
Haralambie în 1870-1875 
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Fotele create la Bezdead au o eleganţă aparte, izvorăsc parcă din trupul mlădios 
al femeilor. Pe cap poartă marame atât de fine, atât de vaporoase, încât stau gata să se 
răsfire în aer. Costumul de bărbat este alcătuit din cămaşa albă, din aceeaşi pânză 
fină, cusută la poale şi la guler, ca şi la mânecile largi, cu motive populare, apoi din 
pantaloni albi, largi la costumele de sărbătoare şi strâmţi (iţari) la costumele de 
purtare, iar peste cămaşă, vestă neagră sau maro. Pe cap bărbaţii poartă pălărie sau 
căciulă. Aceste costume inundă simfonii în sufletul celor ce le privesc, dau o stare de 
adoraţie, pentru că sunt ivite din dor, din spaţiul ondulat în care trăiesc bezdedenii. 

 
 

5.3. Folclor 
 
 
Expresii ale sufletului şi cugetului poporului nostru sunt vibraţiile doinelor, 

fantezia basmului, rostirea plină de vigoare a baladei, înţelepciunea proverbelor 
şi zicătorilor, legendele, strigăturile, bocetele şi iscusitele ghicitori. 

Dăm glas folclorului bezdedean, mustind a farmec de rostire, dovedind 
puterea de creaţie, legătura cu glia. Doina de haiducie „Pe plaiul Bezdeadului” 
este foarte răspândită, cunoscând mai multe variante. Iată numai câteva: 

 

Varianta I: 
 

„Frunză verde-a macului,  Pusei gândul dracului 
Pe plaiul Bezdeadului,  La uşa bogatului, 
Dete frunza fagului  Pe bogat să-l sărăcesc, 
Ca guşa brotacului. Pe sărac să-l înstăresc”. 

 

(inf. Petre Davidoiu, 63 ani în 1970,  
culegător prof. Victor Davidoiu) 

 

Varianta a II-a 
 

„Neică, foaie verde-a macului,  
Pe plaiul Bezdeadului  
Dete frunza fagului 
Ca guşa brotacului. 
Nu e frunza cum e frunza,  
Ci e frunza-n patru dungi, 
Geme codrul de haiduci,  
La tot fagul câte cinci,  
La tulpină câte trei,  
Că-s tot frăţiori de-ai mei. 

Apoi, foaie verde mărăcine, 
De-ar veni vara ca mâine, 
Să-mi iau cinşpe din brezeni  
Şi vreo câţiva proviţeni,  
Să mă ţin pe la strâmtori,  
Să omor la negustori,  
Să le iau la gălbiori.” 
 

(variantă culeasă de dirijorul şi 
compozitorul Gheorghe C. Ionescu  

de la învăţătorul Anton Bivolaru, 
în 1960, din comuna Sotrile - Prahova) 
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Cântecelul confirmă legăturile dintre bezdedeni şi vecinii lor din zona 
Prahovei. Iată şi muzica la pagina 191! 

 
Varianta a III-a 

 

„Pe plaiul Bezdeadului  Şi cu Nică Duliuţă 
Urcă Ghiţă-al Radului  Şi cu Gheorghe-al lui Mănguţă 
Şi pleca şi se-nvârtea,  Şi-ncepea a şi trăgea 
Mâna pe arme punea  Şi trăgea o armă, două, 
Şi în codru se oprea  Pân’ la patruzeci şi nouă” 

 

(Culegător, Năstase Gh. Costel,  
inf . Năstase Ruxandra, 75 ani în 1971) 

 
Numele haiducilor din această variantă sunt autentice: Ghiţă al Radului, 

Nică Duliuţă şi Gheorghe al lui Mănguţă nu s-au supus autorităţilor şi au luat 
calea codrului. 

 
Varianta a IV-a 

 

 „Pe plaiul Bezdeadului  Să se vadă la Bezdead. 
A dat frunza fagului.  De-ar cădea frunza de tei, 
Pe plaiul Urseiului  Să se vadă la Ursei, 
A dat frunza teiului.  La Gheorghiţă la bordei.” 
De-ar cădea frunza de fag, 

(Cules de Puică Viorel,  
inf. Ropotan Iorgu, 81 ani - 1971) 

 
Pe aceste meleaguri unde, datorită condiţiilor sociale, haiducia era forma 

cea mai răspândită de revoltă, folclorul este deosebit de bogat în doine de 
haiducie, în cântece şi balade ce preamăresc voinicia celor ce luau drumul 
codrului ca să facă dreptate: 

 
Cântec 

 

„Floricică, Floricel,  
Haiducel de mititel, 
Haiducelul codrilor,  
Duşmanul boierilor,  
Pe bogat când îl prindeai  
Şi la săraci le dădeai,  
Şi pe toţi îi împăcai,  

Tu cu calul ai scăpat  
Şi în cârcium-ai intrat,  
La băut şi la mâncat,  
Însă boierul duşman  
Te-a păzit cu-n otoman;  
Tu bice la cal ai dat,  
Calul a alunecat  
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Şi în codrii te-avântai.  
În primejdie de erai,  
Tu calul îl aruncai  
În vâltoarea cea mai mare, 
În vâltoare-asurzitoare. 

Şi cu paru’ ei ţi-au dat  
Şi-ai murit ca un erou,  
Erouaşul codrilor,  
Floricică, Floricel,  
Haiducel de mititel”. 

  

(Culegător, Ivan Monica, inf. Ivan Maria, 88 ani, 1970) 
 

Cântec 
 

Şi-am zis verde trei alune, 
La cârciuma din pădure,  
Bea săracul de trei zile.  
Bea săracul şi bogatul,  
Până când şi-or bea şi capul.  
Da bogatul ce-mi zicea:  
„– Măi sărace, sărăcilă, 
 Nu te potrivi cu mine, 
 Că-ţi iau haina de pe tine  
Şi rămâi gol, despuiat,  
Ca un drac împeliţat.” 

Da săracul ce-mi zicea: 
„ – Măi bogate, bogăţilă,  
Nu te potrivi cu mine,  
Că te păzesc la strâmtoare, 
 Unde-aninul frunză n-are,  
Nici iarba nu mai răsare  
Şi-ţi dau măciuci măciucate  
Şi palme nenumărate.  
Când te-oi prinde-n vârf, „La Pruni”,  
Îţi dau o sută de pumni,  
Să te saturi de minciuni.” 

   
  

 (Culesde Niţoiu Victoria, de la Niţoiu Elena - 1972) 
 

Balada lui Munteanu 
 

„Foaie verde foi de hrean,  
Vai, sărmanu’ de Muntean, 
El de tinerel băiat  
În codru a apucat  
Şi umbla din sat în sat, 
Supărat pe cei bogaţi  
Şi-ajutând pe cei săraci. 
Ziua sta prin jgheburele  
Şi-aduna la floricele  
Şi le ducea la băciţă  
Să-i dea urdă şi jintiţă  
Şi la urmă-i da pastramă 
Ca să poată veni iară.  
Foaie verde şi-un dudău,  

Num-odat’ a păţit rău, 
Nici atuncea nu păţea  
Dacă gazda nu-l vindea.  
Jandarmii au observat,  
Iute casa-nconjurat, 
Pe Munteanu l-a-mpuşcat,  
Dintr-un foc l-a spulberat  
Şi-ncă paişpe i-a mai dat, 
Prin inimă şi ficat. 
Dac-aţi fost jandarmi români, 
Să nu fi tras ca-n păgâni  
Şi-aşa să mi-l fi legat,  
Ca pe Gruia-al lui Novac,  
În temniţi să-l fi băgat”. 

 

(Cules de prof. Nenciu Paul,  
inf. Bobescu Ion, 76 ani – 1971) 
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Vasile cel Mare 
 

„Frunză verde iarbă mare, 
Colea-n jos, pe lângă vale,  
Trece-un căpitan călare  
Cu trei sute de cătane 
După Vasile cel Mare. 
– Stai, Vasile, nu fugi,  
Că grea poteră te-ajunge. 

– Las' potera să m-ajungă,  
Că-s voinic, nu-s blestemat,  
Sunt voinic cu căpeneag,  
Ştiu poterii ce să-i fac. 
M-oi pleca după un fag  
Ş-oi ridica un baltag  
Şi pe toţi i-oi face praf.” 

 

(cules de înv. Ion Tănase, inf. Tănase Ion, 72 ani) 
 

Notă: Informatorul a colindat mai toată ţara. Mult timp a stat prin 
Transilvania, aşa se explică vocabularul textului. 

 

Sensibilitatea sufletească a bezdedeanului s-a convertit şi în doine de jale, 
de dragoste, de dor, de înstrăinare, în armonii profunde, pe care numai cântecul 
naiului sau al fluierului le poate exprima: 

 
Doină 
 

Peste toate satele, 
E senin ca laptele, 
Numai peste satul meu, 
S-a ridicat un nor greu 
Şi nici ninge, nici nu plouă, 
Nici nu pică pic de rouă. 
Cât e cerul de-nstelat, 
Pentru mine e-nnorat, 
Căci mândruţa m-a lăsat. 

 

(culeasă de înv. Ion Tănase de la Tănase Ion - 73 ani, în 1972)  
 

Cântec 
 

„– Mamă, două fete ai,  Măicuţa mea m-a lăsat. 
Prin străini să nu le dai,  După două luni de zile 
Căci eu am fost doar una  Veni mama pe la mine 
Şi-n străini sunt totdeauna.  Şi mă-ntreabă de-o duc bine. 
M-au cerut flăcăi din sat  Eu, de necaz şi ruşine, 
Şi mama nu m-a lăsat. Îi spun c-o duc tare bine... 
Dar la unul din alt sat  Doar ştie inima-n mine!” 

 

(cules de Ropotan Maria, inf. Ropotan Viorica, 71 ani - 1970) 
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Colea-n vale la fântână... 
 

– D-aoleu, babă Ioană, 
 Fie-ţi milă şi pomană  
Şi-mi mai dă de-o buruiană,  
Să-mi vindec această rană,  
Căci rana care-o am eu, 
Nu e de la Dumnezeu, 
Singur mi-am făcut-o eu, 
Singurel cu mâna mea 
Şi nu ştie nimenea. 
– Spune, voinicele, spune  
Ce grea boală te răpune,  
Te supune, te răpune 
Şi la pat mi te supune?  
– Colea-n vale-ntr-o grădină, 
O ţărăncuţă română 

Se ducea la o fântână  
Cu-o ulcea de apă-n mână.  
Ce frumos era făcută!  
Nici prea crudă nici trecută,  
Tocmai cum era plăcută.  
Avea ochi ca două stele,  
Obraji fără rumenele,  
Nici prin degete inele, 
Doar prin coade floricele  
Şi-i şedea bine cu ele.  
Nu ştiu vorbă dacă zise,  
Căci din ochii mei se duse,  
Mintea parcă mi-o smintise  
Şi pe loc mă înlemnise... 

 
 

 (inf. Petre Davidoiu, culegător Victor Davidoiu, în anul 1980) 
 

Frunza verde tei rotat 
 

 „Frunză verde tei rotat,  Să-mi scrii, mamă, pe capac, 
Mamă, să ştii că m-am măritat  Tinereţea unde-o bag. 
Cu patru scânduri de brad,  Lasă vălul de mireasă 
Două-n lung şi două-n lat  Şi pune doliul acasă,  
 Şi cu două drept capac.  Iară floarea de cunună 
Să-mi scrii, mamă, pe sicriu,  Să mi-o pui doliul la mână.” 
Că mă duc şi nu mai viu. 

 

 (culegător Băcescu Rodica, inf. Băcescu Silvia, 64 ani -1970) 
 

Foaie verde-a bobului 
 

 „Foaie verde-a bobului,  Am să beau şi-am să mănânc, 
Dă-i, Doamne, şi omului  Am să fluier şi-am să cânt 
Ce i-ai dat si codrului.  Inima rea n-am să duc 
Codrului i-ai dat crenguţe,  Şi-am să mă fac om cinstit, 
Omului multe mândruţe,  Om cinstit şi bun de casă, 
Codrului i-ai dat cărări  Cu şapte mândre la masă, 
Şi omului supărări.  Om cinstit şi bun de muncă 
– Ştii, mandro, ce-am pus de gând?  Cu şapte mândre pe luncă.” 
Cât oi trăi pe pământ.  

 

 (culegător Davidoiu Edward, inf. Petre Davidoiu, 65 ani - 1970) 
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Foaie verde de-avrămeasă 

 

 „–  Foaie verde de-avrămeasă, Şi cu avere proastă. 
Hai, mândro, cu mine-acasă! Să iei una mai urâtă 
Eu nu merg cu tine-acasă, Şi cu avere mai multă. 
Că ai mamă serioasă. – Decât cu lădiţa plină 
Am auzit eu de-acasă Şi cu urâta pe mână, 
Cum bătea cu pumnu-n masă, Mai bine cu lada goală 
Să nu iei fată frumoasă Şi cu garofiţa-n poală.” 

 

(culegător, Băcescu Maria, 
 inf. Băcescu Sevastiţa, 65 ani - 1971) 

 
 

Şi-am zis verde rug de mure 
 

 „Şi-am zis verde rug de mure  A crescut iarba pe ea. 
Pădure, dragă pădure, Iarba creşte, eu o tai 
Să nu mă dai de ruşine, Şi cu mândra ies pe plai. 
Că am fost o vară-n tine  Iarba creşte, eu o smulg 
Cu mândruţa lângă mine Şi la mândra tot mă duc. 
Şi-am făcut potecă-n tine. Iarba creşte, eu o raz 
– Mândro, potecuţa mea  Şi de mândra nu mă las.” 

 

 (culegător Băcescu Maria,  
inf. Băcescu Sevastiţa, 65 ani - 1971) 

 
 
Nuanţat în deznădejde este pentru zona noastră acest cântec pe care nu 

l-am auzit, deşi Radioul şi Televiziunea ne-au oferit aproape tot ce este 
deosebit în creaţia populară. Considerăm că această creaţie populară s-ar 
încadra între cântec (doină) şi baladă; domină totuşi elementele lirice, durerea 
voinicului, zbuciumului său, dorinţă de extincţie, invocarea elementelor 
naturii la dispariţia sa: 
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Frunză de pelin şi de rozmarin 

 

Frunză de pelin şi de rozmarin, 
Voinicel străin,  
Iese în vileag, 
Voinic şi pribeag. 
El, când intră-n sat, 
De toţi câini lătrat, 
De nimeni chemat, 
La mese aşezat... 
Frunză viorea,  
Voinicul pleca,  
Mergea cât mergea, 
Locului şedea,  
Din gură zicea: 
„– Doamne, n-o mai fi pe lume  

Aşa streior ca mine...  
Şi iar viorea,  
D’aleu, mama mea,  
Nu mă blestema 
De la casa ta,  
Ci dă c-o nuia! 
Mamă, de blestemul tău ăl duce,  
Eu m-aş duce, duce,  
Lupi să mă mănânce,  
Moartea să m-apuce,  
Prin păduri pustii,  
Să nu mă mai ştii,  
Peste ape verzi,  
Să nu mă mai vezi...” 

 

(inf. Petre Gh. Davidoiu,  
culegător Victor Davidoiu, 1966) 

 
 
Ca toţi oamenii simpli din popor, şi bezdedenii credeau în puterea 

vindecătoare a vrăjilor şi descântecelor. Descântecele lor intră parcă în acel 
tărâm al neinteligibilului, sprijinindu-se pe metaforă: 

 
Descântec 

 

„Ieşi ochi, de deochi,  
Din faţa obrazului,  
Din zgârciul nasului,  
Să rămâie 
Fata curată, strecurată,  
Ca o stea din cer lăsată.  
Să te duci unde cocoş nu cântă, 
Unde vacă nu zbiară,  
Unde câine nu latră, 

Unde-s făclii aprinse,  
Unde-s mese-ntinse, 
Acolo te găzduieşte,  
Acolo te conăceşte, 
Unde păsările zboară  
Să te laşi pe pământ, 
Pe sub pământ, 
Să rămâie fata curată, strecurată,  
Ca o stea din cer lăsată.” 

 

(cules de Sităruş Gheorghe,  
inf. Petriţă Steliana, 74 ani -1971) 
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Descântece de şerpi 
 

 „Joian-a venit să bea apă.  
Bala de şarpe a muşcat-o.  
Piele se ţine de carne,  
Carne se ţine de os,  
Şarpele a căzut jos.” 

 

(Culegător Ciuciuc Dorina - 1971) 
 

*  *  * 
 

Sub o piatră mare-nvoltă,  
Şade-un bou negrit, urnit,  
Din bărbie dând,  
Din limbă scăpărând.  
– Măi, cernate, blestemate,  
Blestema-te-ar duhul rău,  
Să curgă veninul tău.  
Trei nuiele de alun împletite, 

Gura şarpelui împietrită, 
Herendeu, 
Berendeu, 
Şarpe, să fii viteaz, 
Să umbli precum ai umblat, 
Să muşti precum ai muşcat, 
Să treci 
Prin văi adânci, ape reci! Du-te!” 

 

(culegător, Pricopi Constantin, inf. Pricop Constantin, 58 ani - 1971) 
 

Descântec de aplecat 
 

Ieşi, aplecătură, din creierii capului. De-o fi aplecatul din pâine, din varză, 
din mămăligă, să iasă din trupul... turceşte, porceşte, să se ducă să se risipească 
unde cocoş nu cântă, unde oaie nu zbiară, unde câini nu latră. Să rămână... 
luminat(ă) cum Dumnezeu l-a (a) lăsat(-o). 

 

(cules de Bobu Daniela de la Bobescu Stana de 75 de ani) 
 

Descântec de întorsătură 
 

Unor fete li se fac farmece pentru a nu se mărita cu un anume băiat. 
Acestea apelează la femeile bătrâne care cunosc, „stăpânesc” magia pentru a 
întoarce farmecele. 

„De-o fi întorsătură de la femeie, să o lase cu una cu două, două cu trei, trei cu 
patru, patru cu cinci, cinci cu şase, şase cu şapte, şapte cu opt, opt cu nouă, nouă cu 
zece. Să o lase pe... şi trupul ei ca argintul, cum a dat Maica Domnului, curată!”  

 

(cules de Bobu Daniela de la Bobu Maria de 87 de ani) 
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Dansul, acest mod plenar de a trăi bucuria vieţii, este însoţit de strigături: 
 

„Joacă, băiete, hăţ, hăţ,  
Nu sta parc-ai fi un băţ!  
Chiar din băţ de-ai fi făcut,  
Tot ai fi mai priceput.” 

„Cine joacă Sultănica 
 Mâine nu face nimica;  
Ia-n mâna cusăturica  
Şi cu gândul la bădica.” 

 

Strigătura de nuntă 
 

„Bine-ţi pare, nună mare,  
Că ţi-i fina ca o floare.  
– Mai încet, măi, voinicele,  
C-aşa-i în părţile mele:  
Iau moşnegii fetele 
Şi flăcăii babele.” 

 

(inf. Tănase Gheorghe, 46 ani) 
 

Experienţa de viaţă a oamenilor este cuprinsă în scântei de înţelepciune - 
proverbe şi zicători. Dintre multele asemenea gânduri ce ilustrează modul 
original de a percepe lumea şi viaţa şi care circulă şi la Bezdead, desprindem: 

1. A-ţi ieşi din părere. 
2. Cine are carte are parte, dar cine are neamuri ajunge departe. 
3. Cine are vite e boier mare, că are de toate. 
4. Decât slugă la ciocoi, mai bine cioban la oi. 
5. Du-te, învârtindu-te! 
6. împrumute, împrumute, cum te iau nu te mai dau. 
7. Moartea ia oamenii buni, pe cei răi îi lasă să trăiască. 
8. Nu te întreabă nimeni ce-ai fost, ci ce eşti. 
9. Ploaia şi moartea să nu le rogi niciodată! 

10. Stai în capul oaselor! 
11. Una e să auzi, alta e să vezi. 
12. Vrea să facă din c.... bici, Şi să mai şi trosnească!173 
 

 
 

Muzica la varianta 1 

                                                 
173 Vezi şi Ion Bratu, Înţelepciunea dâmboviţeană, Ed. Bibliotheca, 1999 
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Legendele, explicând nume ale unor locuri sau povestind fapte de vitejie 
ale eroilor, deschid în acelaşi timp tărâmuri de înfiorări. 

În partea de sus a comunei Bezdead se află o râpă între două dealuri apropiate. 
Oamenii îi spun „Râpa Zânii”. Deasupra şi chiar pe panta dreaptă ca un perete se 
găsesc mulţi fragi. Dar cine să culeagă fragile? Cine se încumetă? Nimeni! 

Se spune că demult, tare demult, pe aceste locuri trăia o zână. Când fragile 
se coceau, zâna venea zilnic să culeagă minunile roşii dulci şi aromate. De 
bucurie, juca până ameţea. Se odihnea şi iar lua jocul de la început. 

Într-o zi, tot jucând aşa, i-a scăpat din mână, în râpă, şirul frumos de fragi, 
făcut pe un pai. Zâna a încercat să meargă în râpă să-şi ia fragile culese, dar 
râpa fiind foarte periculoasă, a căzut în ea şi a murit. Se spune că în chinurile 
morţii ar fi blestemat ca toţi cei care vor culege fragi din râpă să aibă soarta ei. 

Pe locul din fundul râpei şi pe râpă cresc, de atunci, foarte mulţi drobi, 
înmiresmând locul cu parfumul lor deosebit, atrăgând albinele, căutătoarele 
neobosite ale nectarului. De atunci, stânca abruptă se numeşte „Râpa Zânii”. Şi 
blestemul ei „apără” fragile, căci nimeni nu îndrăzneşte să vină şi să le culeagă. 

 

(inf. Ion Băcescu, 75 ani -1972) 
 
De ce toponimul „Râmata”? Legenda caută să explice acest nume. De la 

confluenţa Zlacului cu Talea, două ape repezi, curgând pe văi strâmte, pârâul 
Bezdedel ce se formează aici îşi continuă drumul vijelios, în pantă considerabilă, 
tot pe o vale îngustă, dar cu malurile ceva mai depărtate decât pe valea Belciugii 
şi Zlacului sau pe Valea Tălii. Ajungând la botul Colnicului, Bezdedelul înfruntă 
un platou pe partea stângă, fiindcă dealurile i se depărtează spre stânga în această 
zonă; dealurile au depus la poalele lor pământ, nu glumă, formând un platou 
înalt, însorit ca nici un alt pământ al Bezdeadului. Este distanţa cea mai mare 
dintre dealurile laterale ale acestei albii. Platoul ţine de la Colnic până la izvorul 
„Şipotului”, de unde albia iarăşi se îngustează. Pe acest însorit platou crescuse un 
fag uriaş, devenit loc de oprire pentru mistreţii ce coborau din munţi spre jirul 
abundent din Conclanda, Stârmini, Valea Omului. Ani de-a rândul, îi prindea 
viforniţa, nu puteau pleca mai departe. Rămâneau aici, căutând hrana şi 
adăpostindu-se sub uriaşul fag. Învăţând că aici pot găsi jir, napi, rădăcini, 
mistreţii râmau platoul de la un capăt la altul. Străbunii noştri găseau pământul 
gata arat, el fiind tot o râmătură, de aceea oamenii au numit locul „Râmata”. 

Între legendă şi adevăr se leagănă moartea a doi haiduci: Munteanu şi 
Tomescu. Balada istorisind sfârşitul lor a fost prezentată mai sus. Alături de 
baladă, circulă şi istoria trădării lor chiar de către gazda la care trăgeau mai des, 
fiind preferată altora de prin alte părţi. Trădarea, vinderea încrederii, în esenţa 
ei, este mârşavă, josnică, degradantă. Să lăsăm să curgă legenda „Moartea lui 
Tomescu şi Munteanu”: 
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Pe când ţara nu mai suporta birurile boierilor şi ale străinilor, numai 
haiducii puteau face dreptate. Şi Bezdeadul avea legături strânse cu haiducii, 
fiind un sat izolat, dar aşezat bine ca distanţă, între principalele căi de 
comunicaţie: Târgovişte-Câmpulung-Braşov; Târgovişte-Sinaia-Breaza-
Moreni-Ploieşti. Era locul de încrucişare a drumurilor lor, ferit, mai sigur. 
Aici îşi aveau gazde unde socoteau ce-au făptuit şi ce mai au încă. Plănuiau 
mişcările următoare. Una dintre gazdele frecventate ale celor doi haiduci era 
casa lui Petre Necula de pe Valea lui Coman. Posibil ca soţul să nu fi ştiut de 
opririle dese ale acestora la casa sa, el fiind mai mereu plecat de acasă; 
lucra în petrol ca un foarte bun specialist. Ştia de premiul de 100.000 de lei 
pus pe capul lui Munteanu. Venind „în liber”, află în casa sa pe Munteanu şi 
Tomescu. Într-un moment de rătăcire, merge şi îi denunţă. 

Jandarmii înconjoară casa. Era o noapte cu lună. Trag necontenit în casă 
şi se răspunde tot cu gloanţe. Din timp în timp atacul înceta, strigăndu-li-se că 
vor avea pedeapsă mai mică dacă se vor preda. Nu primesc nici un răspuns. 

În zori, pereţii casei erau ciuruiţi dinspre toate părţile. Cercul 
jandarmilor se strânge. Sătenii veniseră şi ei. Jandarmii ajung în casă. Nimic. 
Tencuială căzută. Duşumeaua de deasupra pivniţei desfăcută, în pivniţă un 
tunel spre grădina cu porumb a casei. Cum s-or fi strecurat ei? Cum au trecut 
prin cercul lor? E o taină. Scotocind în jur, văd un om cu o armă în mână, cu 
cealaltă acoperindu-şi un ochi ce sângera. El fugea, sărind pe costişa ce se 
prăvălea spre vâlceaua Valea lui Coman. Toate armele s-au întors către el. 
Trupul este ciuruit. In mişcarea dintâi a fugi, reuşeşte să prăbuşească 
împrejmuirea de ulucă. E luat şi adus în uliţă. Trupul său de atlet de o forţă 
nebănuită zăcea acum în neputinţă, trădarea l-a prăpădit. 

Povestea se încheie. Povestitorul oftează. Trădătorul îşi va fi primit preţul, 
dar bezdedenii, de la copil la bătrân osândesc fapta şi o mustră prin „balada” 
creată pe aceste meleaguri. Apoi continuă: capul lui Munteanu a fost dus la 
Institutul de Medicină Legală Bucureşti, iar trupul îngropat în izlazul comunal 
de sub Poduri. Tomescu, îmbrăcat în haine de jandarm a scăpat, deşi era rănit 
la un picior. Până la urmă a fost prins (hărţuiala se înteţise) şi împuşcat... 

De vorbeşti şi azi de trădarea lui Tomescu şi Munteanu, de uciderea „fără 
judecată” a lui Munteanu, simţi în glasul şi în ochii săteanului o linişte 
aparentă, dar şi o ură neiertătoare, surdă faţă de jandarmerie şi, mai ales, faţă de 
trădători. 
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Fig. 69 – Clacă de curăţat porumbul

 
5.4. Dansul 

 
 
Dansul este „un gen al artei ale cărui mijloace de expresie sunt mişcările 

variate ale corpului omenesc, ritmice, executate după muzică”174 
Jocul popular (dansul) nu pate fi separat de muzică, de melodie, iar uneori 

de textul poetic. Fiecare popor îşi are jocuri populare specifice, dar şi diferite 
zone ale unui teritoriu locuit de acelaşi popor îşi are dansurile specifice. 

Colectivitatea Bezdeadului, de-a lungul veacurilor, şi-a statornicit momente 
de repaus şi de bucurie manifestate în cânt şi joc. Dansul este prilejuit de clăci, 
şezători şi hore. 

Întâlnirile şi cunoaşterea dintre tineri se înfăptuiau, la început, prin clăci şi 
şezători. Clăci de tors in, cânepă, lână. Clăci de „curăţat” porumbul (depănuşat). 
Clăci de „frecat” porumbul. Clăci la ridicarea unei magazii, a unui grajd şi chiar a 
unor locuinţe. Şezători pentru a petrece, a cânta, a dansa, a spune basme. „Hora” 

e cuprinzătoare, aici vine întregul sat. La 
Bezdead, „hora” avea un ritual şi o 
ordine a dansurilor pe care o prezentăm 
din informaţiile Mioarei Vlad şi ale lui 
Traian I. Bănulescu, acesta fiind şi 
interpret apreciat, la vioară, al tuturor 
melodiilor dansurilor bezdedene. 

Iată şirul de dansuri practicate. Şi 
lăutarul şi dansatorul ştiau ordinea. Nu 
era nevoie „să comande” cineva peste 
rând. Arareori câte un turbulent îşi 
demonstra totuşi „puterea”. 

a. Sârba, jucată în cerc sau sub formă de „melc” cu cap şi coadă. 
Conducătorul (capul) este un flăcău priceput, puternic, cu simţul ritmului şi bun 
la strigături (de comandă); 

b. Hora mare, în cerc; 
c. Ciobănaşul, joc de doi, cu schimbarea fetei; 
d. Sârbeasca, joc de doi, dar şi în horă; 
e. Mânioasa, joc de doi, în cerc, cu schimbarea fetei la comanda: 

„Şi mână „Mânioasă” 
Care ai fată frumoasă, 
Care nu, să stai acasă!” 

                                                 
174 Mic dicţionar Enciclopedic, MDE, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, ediţia a III-A, Bucureşti 1986, p. 491 
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Dacă îi venea o fată frumoasă şi dorită de el, cel ce comanda amâna 
strigătura, să danseze cât mai mult cu ea. Ceilalţi îl atenţionau tot prin această 
strigătură, accentuând şi schimbând ultimul vers: „Dacă nu, din joc să iasă!”; 

f. Ca la Breaza, joc de doi fără schimbarea fetei; 
g. Jianul, horă în cerc; 
h. Chindia, în cerc şi în grupuleţe; 
i. Romanul, horă în două părţi cu schimbarea şi a fetei şi a poziţiei acestei 

fete, ea venind acum cu spatele înainte; învârtirea înjur a grupului de doi 
se făcea acum cu faţa; 

j. Fedeleşul, joc în cerc de câte trei, cinci dansatori, într-o rotire şi în jurul 
grupului şi a salonului; 

k. Aţica, joc de doi, dar aşezaţi faţă în faţă, cu deplasări inverse, într-o 
„ţesere”; 

l. Sârba dogarilor, tempo de sârbă, grup în cerc, deplasări alternative 
stânga-dreapta. 

De la Traian Bănulescu am cules şi am înregistrat melodia de mai jos: 
 

 
 

În timpul mersului, băieţii puteau rosti aceste versuri. Cântau şi cei ce 
stăteau deoparte şi priveau: 

 

Cine n-are doage  
Să vie, să roage,  
Să vie la mine  
Că le lucrez bine. 

 

Cercuri, nituri doage 
Sunt sculele mele, 
Păpuresc cu ele 
Buţi şi putinele  

 
m. Ofiţereasca; 
n. Hora Nuţii, un dans energic, cu ritm susţinut, bătăi de picioare în podea 

şi întoarceri neaşteptate; 
o. Petrişorul, un dans de doi, cu schimbarea fetei; 
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p. Brâul, joc dinamic, înfocat, abordat de bărbaţi şi mai puţin de femei. Se 
încumetau a se prinde în joc fetele, femeile iuţi, cu un anume neastâmpăr. Brâul 
se juca „pe rămase”. Se prelungea până rămânea un singur dansator,  

r. Hora în două părţi. 
 
Satul fiind atât de întins în lungime, „hora satului” va deveni horă pe 

sectoare ale satului; să-i poată cuprinde pe toţi. Astfel erau saloane pentru horă 
la: Iacob Ropotan (Râmata), Nică Soare, Lache Popescu, Gh. Bănulescu, Ioan 
Niţescu şi Grigore Amuza. 

 
 

5.5. Obiceiuri (tradiţii) calendaristice  
 
 
Se practică şi la noi şi sunt spectaculoase. Participă întreaga colectivitate. 

Unii participă emoţional, ca spectatori. Obiceiurile s-au transmis, venind din 
adâncuri de timp. 

Obiceiurile sunt legate de calendar, de anotimp, de viaţa omului. Iarna 
începe cu Crăciunul, mare tradiţie în religia ortodoxă, bogat, lăudat, sărbătorit 
în înaltă slavă. De Crăciun, la Bezdead copiii „colindă” pe la case, cu farmecul 
ingenuităţii, în albul zăpezii aşternut prin fulgi mari şi rotaţi. Ei cântă:  

 

„Bună-dimineaţa la Moş Ajun, 
Mai aveţi şi pentru noi? 
Daţi-ne o nucă 
Să ne vedem de ducă. 
Daţi-ne un covrig, 
Că-ngheţăm de frig... 
Ne daţi ori nu ne daţi?!” 
 

Pluguşorul este practicat şi azi, ca fiind dintotdeauna. Obiceiul este cunoscut 
şi păstrat, dorit chiar de gospodari. Buhaiul, clopoţeii, biciul lung de cânepă 
însoţesc textul de bun venit al Noului An şi de urări de belşug pentru gazdă. 
Textul este cel cunoscut de întreaga ţară. 

Sorcova este purtată de copiii cei mai mici pe la casele vecinilor. Textul 
cel mai auzit: 

Sorcova, de la bătrâni,  
A fost dată la români,  
Ca un semn de-mbelşugare  
Şi de viaţă cu onoare.  
Astă-noapte, a venit  
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Pe când eram adormit  
Şi mi-a spus cu şoapte line  
Să iau sorcova-n primire,  
Să mă duc să sorcovesc  
Peste ţara ce-o iubesc.  
La anul şi la mulţi ani! 

 

În ultimii treizeci de ani, la Bezdead, tinerii umblă şi cu „capra”, urând un 
an bun şi bogat.  

Până prin anul 1948, ţiganii veneau pe la gospodari cu „Vasilca”, o mască 
sub forma unui cap de porc, cântând:  

 

Haoleo, Vasilco fa,  
Ce-ai mâncat  
De te-ai umflat?  
Domnilor şi domnii mei... 
 

De Sf. Ion, dis-de-dimineaţă, „gorniştii treceau pe la casele care aveau un 
Ion, urându-le din trompete „mulţi ani”! 

Dintre obiceiurile de primăvară şi vară, legate, de asemenea, de calendar, 
se mai practică numai câteva. 

Mucenicii (la noi numindu-se „măcinici”). În ziua de 9 martie se face 
curăţenie generală în grădinile de lângă casă. Crenguţele, lujerii, frunzele se 
adună în grămezi şi li se dă foc. Copiii sar peste aceste focuri, amuzându-se. 
Gospodinele aprind o cârpă (pămătuf) de la acest foc şi afumă toate încăperile: 
magazii, grajd, coteţe, pivniţă şi ocolesc şi casa cu această cârpă arzândă. 
Credinţa este că, în acest fel, animalele din gospodărie sunt ferite de muşcătura 
şerpilor sau a nevăstuicilor. 

În aceeaşi zi, gospodinele fierb, în oale cât mai mari, o mâncare făcută din 
împletituri de aluat, un fel de covrigei micuţi, la care se adaugă cât mai multe nuci 
tocate şi zahăr, acest preparat numindu-se „măcinici” sau „colărezi”, „colărizi”. 

De fapt, obiceiul este legat de curăţenia de primăvară în grădini şi în curţi 
şi de arderea gunoaielor ce se strâng. 

Obiceiul se păstrează şi acum la Bezdead. 
Strigatul pe muchie în alte părţi se numeşte „Strigatul peste sat”. La 

Bezdead, acest obicei poartă numele de mai sus probabil din cauză că se strigă 
de pe muchiile dealurilor ce străjuiesc satul de o parte şi de alta. Treptat-treptat, 
obiceiul s-a pierdut; în anii 1945-1958 încă se mai păstra. 

Obiceiul este legat de „Lăsatul secului” pentru postul de Paşti. În sat, de 
„Lăsat sec”, mai mulţi flăcăi sau oameni pricepuţi în versificaţie şi puşi pe glume, 
se grupau în cete de la patru la şapte-opt inşi şi se urcau pe dealurile aşezate faţă 
în faţă, la distanţele cele mai mici. Acolo aprindeau focuri şi începeau strigarea, 
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dialogând unii cu ceilalţi. Unii luau gaz în gură şi-l pulverizau aprinzându-l cu 
chibritul într-un mănunchi de limbi de foc, ca de balaur. 

În aceste strigături erau biciuiţi oamenii răi, erau ironizate defectele unora 
dar mai ales „strigate” fetele cusurgii care refuzaseră cererea în căsătorie a unor 
flăcăi (prilej minunat de răzbunare) etc. 

 
Iată asemenea strigări: 

 

1) Grupul A – Aoleu, măăăă! 
Grupul B – D-apoi ce ţi-e, măăăă? 
A – Măăă...Fata lui nea Ion s-a măritat? 
B – Ce să se mărite, măăă! 

Că se crede prea frumoasă  
Şi stă cu gunoiu-n casă. 

A – Hai cu boii la tânjeală 
Să-i scoatem gunoiu - afară!” 

 
2) A – Aoleu, măăăăă! 

B – Dar ţie ce ţi-e, măăăă?! 
A – Măăăă!... Aurica lui Moş Crintă  

Mi-a lăsat inima friptă... 
B – Dar ce ţi-a făcut, măăăă?! 
A – Mereu ea m-a minţit,  

Şi-a fugit cu Mărgărit. 
 

3) A – Aoleuu, măăăă! 
B – De ce te vaiţi, măăăă?? 
A – Cum să nu mă vait,  

Că, de când m-am însurat,  
Zi bună nu mi-am aflat  
Nevastă-mea zace-n pat,  
Iar eu muncesc nemâncat! 

 
4) Sau după ce se strigă aceleaşi îndemnuri: 

A – Fata lui...s-a măritat, măăăă? 
B – Ce să se mărite, măăăă!  

C-are capul cât hârdăul  
Refuzând mereu flăcăul! 
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„Sân-Toader” este sărbătoarea fără o dată fixă în calendar. Ea cade în prima 
sâmbătă după duminica „Lăsatului sec” de brânză. În această zi, fetele mai mari 
sau mamele pun la foc, pe pirostrii, în curte, un cazan (căldare, tuci) cu leşie mai 
diluată, în care adaugă o oarecare cantitate de floare de fân şi un mănunchi de 
ogrinji luaţi din ieslea cailor. Cine nu are cai, cere ogrinji de la ceilalţi. 

Cu această fiertură, având acum aroma şi esenţa fâneţelor noastre, cei ai 
casei, în primul rând fetele, se spală pe cap, intonând: 

 

„Toadere, Sân-Toadere, 
Să dai părul fetelor 
Cât coadele iepelor!” 
 

 „Sălcinătorul” este un obicei ce vesteşte statornicirea primăverii în sat. E 
sigur că nu vor mai veni zile de îngheţ. „Sălcinătorul” este întruchipat de un 
copăcel de fag (o creangă rămuroasă) înfrunzit de curând, cu acel verde crud. 
Acesta este adus din pădure şi legat de unul din stâlpii casei (la prispă), aşezat 
într-un vas cu apă, pentru a se menţine verde mai mult timp. El este adus în 
preziua de 23 aprilie, care este sărbătoarea „Sf. Gheorghe”. Toate casele care au 
un Gheorghe aduc sălcinătorul. Dar şi alţii. Obiceiul se păstrează. 

„Dulapul” era o construcţie alcătuită din mai multe leagăne cu 
„policioară” (patru), montate pe un schelet (ax pus pe două furci de susţinere) 
care se învârteşte, servind ca mijloc de distracţie. La Bezdead nu s-a numit 
niciodată „scrânciob”. 

„Dulapul” era atât de aşteptat de copiii satului şi de toţi tinerii, încât, în zilele 
de Paşti, „dulăparii” nu pridideau să-i satisfacă pe toţi. Ce plăcere! Câte emoţii! 
Leagănul ce acum te urca la 7 m înălţime şi imediat te cobora, lăsându-te parcă 
fără greutate, îţi dădea senzaţia de „gol”, de imponderabilitate. Senzaţia se 
amplifica prin acea trecere rapidă de la urcare, cu corpul greu, la coborâre, cu 
corpul uşurat de povara proprie. Dulapul se instala de către fiecare proprietar de 
salon de horă. Şi nu se luau numai bani. Taxa era oul roşu. Rotirea era de opt ori. 
Dulăparii, angajaţi în schimburi, când se apropiau cele opt rotiri, strigau: heiii 
ooopt! Cei curajoşi îşi făceau în propria policioară un balans denumit „pardace”. 

„Paparuda”, este un obicei cu sensuri magice, arhaic, un rit prin care se 
invocă ploaia, atunci când vara este secetoasă. Un copil, de regulă un băiat, este 
înfăşurat în crengi de fag, cu frunzele mai dese aşezate cu vârful în jos. Acesta, 
împreună cu alţi copii, formează un alai zgomotos, se deplasează prin sat, cântând:  

 

„Paparudă, rudă, 
Ieşi afar’ şi udă, 
Cu găleata, leata,  
Peste toată ceata. 
Adu, Doamne, cheile 

Şi descuie ploile, 
Să curgă şiroaiele, 
Să curgă vâlcelele 
Şi să umple văile”. 
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Sătenii, auzindu-i, ies în drum cu o găleată de apă, cam un sfert umplută, 
pe care o aruncă pe copilul „paparudă” ce se învârteşte în jurul său. Unii 
gospodari dau bani sau dulciuri copiilor. 

„Pe Faţa Teiului”. Faţa Teiului este un platou pe vârf de deal, unde 
bezdedenii ieşeau la „iarbă verde” în cea de a doua zi de Paşti. Ieşeau copiii, 
fetele, flăcăii. Nu aveau voie cei căsătoriţi. Luau cu ei fluiere, cavale, acordeoane 
mai încoace, solz de peşte. Grupuri - grupuri, se aşezau pe platoul îngust, 
întindeau mese cu vin, ţuică, ouă roşii, cozonac, friptură de miel, „păscuţe”; 
mâncau, se veseleau, spuneau snoave, făceau glume. Dar cel mai mult dansau, 
cântau şi, în perechi, culegeau flori. „Faţa Teiului” exploda în cântec, în râsete, în 
soare, în dans şi în strălucirea costumelor populare, în bucuria vieţii. 

Seara, venea rândul căsătoriţilor. Era balul lor. Cei necăsătoriţi nu erau 
primiţi. Dacă cineva se încumeta să intre în salon, fie fată, fie băiat, era 
pedepsit: scotea 20- 30 de găleţi de apă dintr-o fântână apropiată, din ultima 
găleată fiind obligat a bea „toată apa”!… Astfel îi trecea pofta de a mai strica 
tradiţia. Azi obiceiul s-a pierdut. 

De „Înălţare” (Ziua Eroilor) şi de Rusalii, în costum naţional, tot satul era la 
biserică. Se aduna satul, considerându-se un nou început; salutul dintre ei este de 
acum:„Hristos s-a înălţat!” la care se răspunde:„Adevărat s-a înălţat!” 

 
 

5.6. Obiceiuri legate de principalele  
momente din viaţa omului 

 
 
Viaţa noastră, de la naştere şi până la înmormântare, trecând prin 

ceremonialul nunţii, este însoţită de obiceiuri, datini, cântece rituale. Multe 
dintre acestea apar ca adevărate sărbători cu un anumit scenariu, la care 
participă fie tot satul, fie numai o parte, fie grupuri mai restrânse. 

Naşterea (botezul), nunta, moartea nu au la Bezdead ceremonii 
impresionante. Ele sunt obişnuite, derulate în decorul satului, dar cu deosebit 
respect şi atenţie pentru cei în cauză. 

Nu deţinem adevărul absolut asupra ritualurilor, consemnăm ceea ce este (a 
fost) practicat la Bezdead. 

La naştere moaşa, personaj important în viaţa colectivităţii, primeşte 
prosop, săpun, dulciuri, zahăr, orez, griş, pâine. 

Un an nu se atinge nimeni de părul copilului. 
La un an, „se taie moţul” de către „naş”. Acesta îi rupe „turta” deasupra 

capului, îi taie un smoc de păr care se păstrează într-o carte, sau o cutiuţă pentru 
a-l dărui copilului când va deveni matur. Naşul „dăruieşte” pe fin(ă) cu un miel, 
purcel sau chiar viţel. 
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Totodată, pe masa rotundă cu trei picioare, se aşază: creion, caiet, bani, 
bomboane, jucării, foarfece, oglindă, aur, ciocan; copilul este adus la masă; 
acesta va întinde mâna spre ceva. Cei din jur, foarte atenţi, urmăresc mişcările 
copilului şi îi „sortesc” viaţa, în funcţie de ce a apucat: va fi bogat, va fi deştept, 
va fi meseriaş, va fi înfrânt sau ajutat de forţele firii. A doua zi de la botez, naşii 
vin să scalde copilul şi-i pun în baie: ou (să aibă copii), bani - aur, argint - (să 
fie bogat) şi flori (să fie frumos). Obiceiul se păstrează întocmai. 

Nunta, moment de împlinire a destinului unui om este fascinantă, 
tulburătoare. E unică! E împlinire a rostului tău pe pământ! îţi găseşti sau nu 
„Jumătatea”? (mitul androginului) Tocmai de aceea este precedată de logodnă. 
Logodna este un fel de tocmeală a părinţilor feciorului şi ai fetei. Este răgazul 
în care fata şi băiatul se vor cunoaşte mai bine. Este atracţie sau respingere, este 
adevăr sau minciună. La logodnă se oferă verighetele şi se stabileşte zestrea 
fetei. În trecut se întocmea o „foaie de zestre”, semnată şi de martori. Tot la 
logodnă se stabileşte şi data nunţii şi modul ei de organizare, fiecare parte cu ce 
contribuie la susţinerea nunţii, ce daruri vor face naşilor etc. În perioada 
logodnei, tinerii sau părinţii se pot răzgândi, pot „întoarce” nunta. 

Nunta, la Bezdead, nu are o derulare aparte. De aceea vom enumera doar 
momentele nunţii, fără o descriere detaliată. 

Joi, înainte de nuntă, mireasa cu grupul de prietene şi rude, încarcă în cinci-
şase căruţe cu cai cu clopoţei zestrea pe care o are şi o transportă la casa ginerelui. 

Se zice la noi că mireasa duce „merinzile”. Transportul se face în alai, cu 
chiuituri, uneori cu muzică, fetele poartă în mâini, spre a fi văzute, tablourile, 
oglinzile, bibelouri, şervete, perini lucrate de mireasă. Lumea iese pe le garduri 
şi pe la porţi să vadă ce şi câte „merinzi” are această mireasă, este ea harnică, 
pricepută, gospodăroasă? 

Sâmbătă după-amiază, ginerele şi „fratele de ginere” (cel mai bun prieten) 
merg cu ploştile prin sat să invite lumea la nuntă, iar mireasa şi sora de mireasă 
invită fetele la nunta de a doua zi. 

Sâmbătă seara, la casa ginerelui sau a părinţilor acestuia, are loc 
„împodobirea bradului” sau, pe scurt, „împodobeală”. Aici, un brăduţ, ales cât 
mai simetric, este împodobit cu beteală, hârtie colorată tăiată în spirale, sub 
formă de flori, alcătuind lănţişoare, peceţi, steluţe. Totul se face în cântec de 
lăutari, chiuituri, glume, dans. Duminică, mireasa se duce la naşii ei cu plocoane. 

Apoi este „gătită” cu atenţie şi cu migală de o femeie specializată, o 
modistă, o croitoreasă sau de prietenele pricepute. Se reaminteşte miresei că va 
părăsi casa părinţilor, cântându-se:„Ia-ţi, mireasă, ziua bună...”. 

Mirele cu alaiul său de tineri merge la naşi, apoi împreună se deplasează, în 
aceleaşi cântece ale lăutarilor, cu chiuituri şi strigături, la casa miresei (socrii 
mici). Acum este un anumit spectacol, dar numai cu acordul socrilor mici şi 
desfăşurat foarte rar. Aceştia închid porţile şi aşteptă explicaţii în legătură cu 
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venirea alaiului. Iată oraţia culeasă de la învăţătorul Gheorghe Ropotan, în anul 
1968, ce se desfăşoară la porţile casei socrilor mici: 

– Bună dimineaţa, cinstiţi socri mici! 
– Mulţumim dvs., băieţi mari şi mici! 
Dar ce umblaţi, ce căutaţi? 
– Ce umblăm, ce căutăm 
La nimeni n-avem seamă să dăm. 
Şi, cine sunteţi dvs. de ne-ntrebaţi 
Ce umblăm, ce căutăm? 
Noi suntem mari generali, de lângă mare, 
De unde soarele răsare. 
Şi-am venit să descălecăm pe pământ la dvs., 
Să ne dăm cuvântul cu adevărul, 
Că am zărit aici 
floricică frumoasă 
Şi drăgăstoasă 
Şi vrem la împăratul nostru să i-o ducem acasă. 
Dar sunt multe de spus şi dese, 
Nu le von putea spune alese. 
Credem însă că v-a spus 
Băiatul care-a venit cu brad, 
Că nu suntem de la mare, 
Ci chiar de-aici, din Bezdead. 

 

(Întind ploştile socrilor mici şi rudelor 
acestora care se află în spatele porţilor) 

 

Ei! Floricica ne-o daţi? 
– Vreţi doar cu ploştile să scăpaţi? 
– Nu! Avem buţii cu vin, boi tăiaţi, mese mari întinse 
Lăutari vestiţi (se pot înşira bucatele, darurile...) 
– Acum zicem „să trăiţi”! 
– Beţi, să vă înveseliţi, 
Că ploştile sunt pline 
Cu ţuică de prune, 
Nu de-aia care, când bei multă, 
Te doare la burtă 
Şi faci burta tobă, 
Intri după sobă 
Şi stai cu greierii de vorbă... 
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Se deschid porţile, alaiul intră în curte (casă) unde mesele sunt aşezate. 
Mireasa toarnă apă socrului ei şi nunului, oferindu-le şi prosoape frumos cusute 
chiar de ea. 

După ospăţ, nunta merge la biserică, la cununia religioasă. Apoi se face 
deplasarea la salon. Primul dans este „Nuneasca”, după care se încinge dansul 
pentru toţi participanţii, până pe la ora 20-21, când nuntaşii intră la mese. Între 
timp, grupul de rude şi prieteni ai socrilor mici, numiţi „pocânzei”, purtând într-
o prăjină o găină vie (uneori tăiată şi gătită) sosesc la salon cu fală şi chiote 
pentru a atrage atenţia asupra lor. Ospăţul se desfăşoară în cântecele lăutarilor, 
cântece de pahar, de voie bună. La terminarea ospăţului se oferă darurile, mai 
întâi ale mirilor către socri şi nuni, apoi ale nuntaşilor oferite mirilor. Se strâng 
mesele pentru a face loc dansatorilor, rămânând câteva mese la care se aşază cei 
ce vor continua să mai bea un pahar. Acum mănâncă şi „stropolitorii”. 

Luni de dimineaţă, tinerii însoţesc mirii la casa lor, urcă bradul pe casă 
unde va rămâne până când acesta se va degrada. 

Petrecerea continuă cu masa „potroacelor”, cu lăutari, cu cântece şi dans 
până luni pe la prânz. După starea socrilor, nunta poate dura luni toată ziua şi 
chiar marţi şi miercuri. 

Moartea, oricum ar fi ea, aduce multă durere, întristare şi jale adâncă. 
Pentru că e veşnică şi nu alege. Colectivitatea este în confraternitate cu familia 
mortului. Este conectată la tânguirea după cel dus. Din respect pentru mort, 
poarta va sta deschisă permanent. Oglinzile din casă se acoperă cu cearşafuri 
(pânză). Vecinii, prietenii, rudele încep priveghiul. Priveghiul este însoţit de 
arderea permanentă a lumânărilor. Mortul este pregătit pentru drumul fără 
întoarcere. După ce este spălat, îmbrăcat cu hainele cele mai bune, de multe ori 
în costumul naţional românesc, este aşezat în coşciug. Pe frunte i se aşază o 
panglică împletită din fir de arnici sau mătase, în două culori, numită „orar”. În 
diagonalele coşciugului se pune un şnur din acelaşi material, iar peste toate se 
acoperă cu o ţesătură fină numită „respect”. De deget i se leagă un ban găurit, 
pentru a plăti vămile prin care va trece. 

Satul se perindă pe la mort să-şi „ia rămas bun”, venind „cu lumânare”. Îi 
aduc şi flori. Se interesează când are loc înhumarea. Procesiunea înmormântării 
este impresionantă, plină de dramatism pentru tinerii decedaţi, pentru morţile 
năprasnice, neaşteptate, pentru decese din accidente sau pentru oamenii de seamă 
ai satului. Participă aproape tot satul. La ciobani, turma de oi, cu tălăngi în 
tonalităţi armonizate, merge în fruntea procesiunii. Mortul este dus la locurile pe 
care le-a îndrăgit, la casa părintească, la şcoală pentru învăţător, la o soră, frate... 

Cortegiul este însoţit de „gornişti” pentru bărbaţii care au făcut armata. 
După înhumare, are loc „aburelul”, pomenindu-se mereu de dispărut, 

urmând apoi pomenile după rânduielile ortodoxe. 
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Cortegiu la înmormântarea baciului Dănilă Dobre 
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VI. ÎNVĂŢĂMÂNTUL. CULTURA 
 
 
Motto: 
 „Atribuţiile şcolii [...] constau în a dezvolta la fiecare 

copil deprinderi sănătoase de gândire şi de activitate, în a-l 
ajuta să devină o personalitate conştientă de demnitatea şi 
de răspunderea sa, în a-i perfecţiona sensibilitatea sa 
morală, în a-i întări caracterul şi voinţa, în a-l face să se 
comporte ca un om...”. 

(Robert Dottrens) 
 
 
 

6.1. Şcoala bezdedeană în timp 
 
 
Dacă satul Bezdead este atestat documentar în anul 1562, e că localitatea, 

cu oamenii săi, a existat cu mult înainte. Bezdeadul se află printre primele 
aşezări unde s-au înfiripat scânteile în minţile oamenilor, au prins viaţă ideile 
lor de a se cultiva, de a cunoaşte, de a şti. Aceasta pentru că satul nu se află 
prea departe de Târgovişte, capitala Ţării Româneşti; e la 40 de Km. 

În Curtea Domnească din Târgovişte, în secolele al XIV-lea, al XVI-lea, 
era o cancelarie condusă de un logofăt, cu mulţi dregători, grămătici, pisari. 
Meşteşugul scrisului nu se putea însuşi fără profesor. El este o urmare a şcolii. 
Aşadar, la Târgovişte va fi fost o şcoală, vor fi fost oameni preocupaţi să predea 
învăţătura de carte, realitate pe care istoria o confirmă, de astfel, cu suficiente 
documente. Tipăriturile lui Macarie, Liubavici, Coresi, cereau cunoaşterea 
limbii slavone, dar şi a limbii române literare. 

Între anii 1646 - 1651, funcţionează la Târgovişte o şcoală greco-latină, 
condusă de P. Ligaridis, unde se preda gramatica, retorica şi logica. 

Activitatea de cultură şi învăţământ din judeţul Dâmboviţa este susţinută şi 
amplificată de centrul Mărgineni, legat de familia postelnicului Constantin 
Cantacuzino. Aici „se va întemeia o valoroasă bibliotecă, una dintre cele mai 
importante instituţii de acest fel, cea mai veche bibliotecă umanistă, 
cunoscută la noi”175. 

Hrisoavele cercetate ne descoperă existenţa unor bezdedeni ştiutori de 
carte, semnând ca martori sau întocmind acte: 

                                                 
175 Gh. Pârnuţă, Începuturile culturii şi învăţământului în judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, 1972, p. 75. 
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- la 1619 (7127), mai, 26, în actul ce întăreşte lui Radu cu fraţii lui... moşia 
de la Şerbăneşti, poalele Runcului şi altele, se spune că „au vândut de 
bună voie cu ştirea megiaşilor şi cu martori din Glodeni, Şerbăneşti, 
Bezdead şi Ţâţa”;176 

- la 1638 (7146), aug. 8, la o judecată a lui Matei V.V. privind pricina 
dintre sătenii din Ţâţa şi Mănăstirea Dealu pentru muntele Brăteiu, 
domnitorul dându-l, până la urmă, mănăstirii, jură şi Vasâiu din 
Bezdead; 

- la 1642 (7150), aprilie, 12, martor la cumpărarea unei moşii în Junoteşti 
este Coman din Bezdead177; 

- la 1651 sunt arătaţi slujbaşii bezdedeni: Coman Iuzbaşa178 i Muşat 
Ceauş179, Vasiiu logofătul... care au judecat o neînţelegere între Barbu 
Milescu şi Groza Tovicescu; 

- la 1676, în zapisul lui Ion sân Ion Gurbet se notează: am scris eu 
Drăghici ot Bezdead; 

- la 1684, semnează ca martori: Drăgoi logofăt ot Bezdead, fiu al popii 
Tatului şi Popa, nepotul Ducului Stănescului; 

- între 1712-1752, vătaf Radu ot Bezdead era scriitor de zapise180; 
- la 1788 ianuarie, 11 se menţionează că între cei care scriu actele este şi 

popa Lupu din Bezdead.181 
 

Mulţi alţi ştiutori de carte vor mai fi fost, dar Bezdeadul se remarcă în 
mod deosebit prin „Cronograful” scris de „logofătul Drăgoi Tatul ot 
Bezdead”, despre care Gh. Pârnuţă spune: „fiul popii Tatului din acest sat, 
scrie un Cronograf, pe la 1687..., având 232 de file, cu scriere măruntă; 
cronograful atestă că cel ce a scris”182, stăpânea limba română şi avea 
pasiunea şi răbdarea terminării acestei lucrări. Pe carte se află o însemnare din 
care desprindem date despre autorul cronografului: 

„Această sfântă şi dumnezeiască carte o am scris eu, Drăgoi logofătul, 
sân lui popa Tatul ot Bezdead, în zilele bunului şi creştinului Io Şerban 
Cantacuzino Basarab, voievod, i preasfinţit arhiepiscop chir Vlădica Theodosie. 
Avgust 25, din leat 7195”183. 

                                                 
176 Catalogul documentelor Ţării Româneşti, vol. II, Buc., 1974, doc. 1002 
177 Ibidem, vol. IV, Buc., 1984, doc. 645 
178 iuzbaşa = căpitan al trupei de pază la curtea domnească 
179 ceauş = funcţionar public în Evul Mediu în Ţara Românească 
180 Pr. Gh. Panaitescu, Monografia comunei Bezdead, mss, p. 563-564 
181 George Potra, Tezaur documentar al judeţului Dâmboviţa, Târgovişte, 1972, p. 30  
182 Gh. Pârnuţă, Începuturile culturii şi învăţământului în judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, 1972, p. 75 
183 Biblioteca Academiei Române, Doc. 3556, fila 12 
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Fig. 70 – Pagină din cronograful scris de logofătul Drăgoi Tatul din Bezdead în anul 1687 (facsimil) 
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Acţiuni de organizare a şcolilor la sate au început în primele luni ale anului 
1838. V.A. Urechea, autor harnic al unor lucrări privind istoria învăţământului 
menţionează că în 1838, în mediul rural nu au existat şcoli, despre şcolile rurale 
putându-se vorbi începând abia cu anul 1839184. 

Dar la Târgovişte funcţiona deja în 1838 o şcoală normală, director fiind 
Mihail Drăghiceanu. Acesta raporta Eforiei Şcoalelor, în septembrie 1838, că 
„unii dintre candidaţii de învăţători” s-au deprins bine la învăţătură şi ar putea ca 
în luna următoare „să deschidă şcoli” pe la sate. Întreabă dacă poate să-i elibereze 
la satele lor. Eforia răspunde printr-o circulară trimisă tuturor judeţelor, prin care 
anunţă directorii şcolilor normale să elibereze pe toţi candidaţii care ştiu să scrie 
şi să citească, spre a deschide şcoli în satele lor. Să fie reţinuţi „cei slabi” şi cei 
unde nu sunt case de sfat în care ar urma să înceapă învăţăturile185. 

Din lista întocmită de Mihail Drăghiceanu, reiese că 50 de învăţători care 
urmaseră cursurile şcolii normale au fost numiţi în judeţul Dâmboviţa, în anul 
1838, pentru a deschide şcoli în satele lor. Din această listă prezentăm câteva 
nume de dascăli, precum şi de localităţi în care s-au înfiinţat şcoli chiar în anul 
1838, din plaiul Ialomiţa186: 

 

Data 
numirii 

Numele şi 
prenumele 

Vârsta 
Starea
civilă 

Locul 
naşterii 

Locul 
unde 

are şcoala 

18.08.1838 Bunea Dumitrescu 40 ani Însurat Moreni Ocniţa 

Idem Dinu Stănescu 30 ani Văduv Glodeni Glodeni 

Idem Alex. Andronescu 35 ani Însurat Brăneşti Gura-Vulcănii 

20.08.1838 Anton Predescu 27 ani Însurat Bezdeadu Bezdeadu 

Idem Ion Codrescu 21 ani Flăcău
Valea 

Leorzii 
Valea Leorzii 

Idem Anton Jipa 27 ani Însurat Vârfuri Vârfuri 
Idem Ion Neculăescu 22 ani Însurat Urseiu Urseiu 
 

Comuna Bezdead apare printre primele localităţi în care se deschid şcoli. 
Este o confirmare a stării economice şi sociale pe care o avea satul în acel timp. 
Alte documente n-am găsit să confirme data (anul). 

În analele economice pe anul 1863 se afirmă: „...certele sterile între 
puterile publice au avutu o influienţia stricăcioasă şi asupra instrucţiunei 

                                                 
184 V. A. Urechea, Istoria şcoalelor, tom III, Buc., 1869, p. 283 
185 Gh. Pârnuţâ, Începuturile culturii şi învăţământului în judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, 1972, p. 172 
186 Ibidem, p. 271-275 
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populare. Numerulu şcoalelor şi alu şcolarilor s-a mai împuţinatu”. Şi 
autorul continuă cu ideea că toată lumea civilizată a făcut reforme pentru 
cerinţele timpului, „numai noi, noi ceii mai şubredi în cunoşcinţia realului, 
ceii mai slăbănogi în întrebuinţiarea comorilor ce avumu, stămu înţeleniţi, 
dispreţuindu raţiunea a totu ce se petrece în juruiu nostru”187. La şcoala N. 
I. Bezdead, în arhivă, se găsesc matricole şi condici abia începând cu 1883, 
învăţător - diriginte fiind Gr. Rădulescu. 

Instituţia s-a numit „Şcoala Bezdead”. Era singura în localitate. Se găsesc 
înscrişi chiar elevi din satul Costişata, la o distanţă de 7,5 km, cu obstacole 
naturale: pârâul Bezdeadul, dealul Costişata, pârâul Coporod. 

Datorită aşezării satului Beazdead numai în lungime, a existenţei localului 
şcolii în partea de jos, la 2,5 km de la intrare, ceilalţi având de parcurs 7,5 km din 
cauza piedicilor naturale pe care le au elevii doritori să înveţe, datorită numărului 
mare de copii, se fac mereu rapoarte prin care se insistă asupra înfiinţării celei de 
a doua şcoli. Astfel ia fiinţă Şcoala Mixtă Nr. 2 Bezdeadu de Sus, în septembrie 
1898, care cuprindea elevi de la Coporod până în vârful Costiseţii. 

În anul 1909 ia fiinţă şi Şcoala Nr. 3 (Rămata), din necesitatea de a cuprinde 
în sistemul de învăţământ toţi copiii din satele Rămata şi Costişata care, din cauza 
distanţei mari şi a obstacolelor naturale (pârâu fără pod, urcuşuri, drumuri 
desfundate) nu puteau frecventa la celelalte două şcoli. Într-un raport din anul 
1908 se exprimă necesitatea de a se înfiinţa această şcoală, pentru că la Şcoala 
Nr. 2 Bezdead erau recenzaţi 113 elevi din circumscripţia sa, 43 de copii din 
Rămata şi 26 de copii din Costişata. Aceşti 182 de copii nu aveau cum să înveţe 
în două camere ale unei case obişnuite, închiriate, servind drept şcoală. 

Aşadar, din anul 1909 în Bezdead funcţionează trei şcoli (patru cu Şcoala 
Măgura şi, o bună perioadă cinci, fiindcă şi satul Valea Leurzii a aparţinut 
comunei Bezdead). 

În anul şcolar 2000/2001 situaţia numerică a elevilor este: 
Şcoala Nr. 1 Bezdead:  

4 cl. I-IV, 5 cl. V-VIII şi o cl. de învăţământ de ucenici, total 219 elevi;  
în anul sc. 2000/2001 = 219 elevi; 

Şcoala Nr. 2 Bezdead: 4 cl. I-IV, 6 cl. V-VIII şi 2 cl. de învăţământ de 
ucenici, total 199 de elevi;  
în an sc. 2000/2001 = 215 elevi; 

Şcoala Măgura-Bezdead: 4 cl. I-IV şi 4 cl. V-VIII;  
total 125 de elevi; 2000/ 2001 = 118 elevi; 

Şcoala Nr. 3 cl. I-IV Bezdead: 4 cl. I-IV cu 30 de elevi;  
în anul 2000/2001 = 29 elevi. 

                                                 
187 Analele statistice şi economice, anul 1863-1865, capitolul „Analele economice", 1863, p. 4, 5 
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În anul şcolar 2012/2013, efectivele de elevi sunt: 
Şcoala Nr. 1 Bezdead:  

5 cl. 0-IV cu 26 de elevi; 4 cl. V-VIII cu 79 elevi = 171 elevi. 
Şcoala Structură Nr. 2 Bezdead:  

4 cl. I-IV cu 59 de elevi; 4 cl. V-VIII cu 48 elevi = 107 elevi. 
 
 

6.2. Şcoala Nr. 1 Bezdead 
 
Şcoala Nr. 1 Bezdead funcţionează din anul 1838, împlinind o vechime de 
175 de ani. Primul învăţător e Anton Predescu, având o sală la „Sfatul 

Local Bezdead”, apoi în casa locuitorului Dumitru Anghelescu, cunoscut sub 
numele de Dumitru Ilincuţei. 

Din anul 1867 şcoala are un local cu trei încăperi cu pardoseli din scânduri, 
mese simple fixate şi cu scaune, dar între anii 1839-1859 cursurile se ţineau 
uneori sub acelaşi acoperiş cu cancelaria sfatului sătesc, uneori la elevi acasă şi 
de multe ori în pridvorul „Bisericii Sf. Nicolae”, ceaslovul şi psaltirea fiind 
manualele, iar „tăbliţa de scris” era lada cu nisip fin pe care şcolarii scriau 
literele chirilice cu degetul lor. Primul local propriu se construieşte în 1869188. 

Începând cu anul 1882 se înfiinţează cel de la doilea post, transformat pe 
parcurs, până în 1888, în şcoală de fete, ce va funcţiona separat; şcoala avea, în 
toamna anului 1888, 30 de elevi. În 1864, conform legii rurale, şcoala primeşte 
teren destinat instruirii practice a elevilor, dar câţiva ani lotul este arendat de 
primărie sub pretextul îmbunătăţirii solului. 

În 1892/1893 se aprobă al treilea post de învăţător, populaţia şcolară fiind 
de 114 elevi. Postul nu se realizează decât mai târziu. În 1898, în „Marele 
dicţionar geografic al României” se spune: „în această comună [Bezdead n.a.], 
sunt trei biserici şi trei şcoli: o şcoală de băieţi cu doi învăţători, una de fete cu 
o învăţătoare şi una mixtă, cu un învăţător. Şcoala de băieţi cu doi învăţători şi 
cea de fete sunt în cătunul de reşedinţă, Besdeadul, în acelaşi local, iar şcoala 
mixtă este în cătunul Valea Leurdei. Un învăţător şi învăţătoarea din Besdead, 
precum şi cel din Valea Leurdei, sunt plătiţi de stat, iar învăţătorul cl. I şi a Il-a 
de la Şcoala de Băieţi din Besdead este plătit de comună. 

În Bezdead sunt trei mari locale publice clădite anume pentru şcoală, în 
1869, unul în Valea Leurdei, clădit în 1889 şi unul tot în Besdead, în care este 
primăria, percepţia şi toate serviciile comunale. În comuna Besdeadul sunt 
peste 350 de băieţi şi 287 de fete cu etate de şcoală. Şcoalele sunt frecventate de 
un număr de 100-150 de băieţi şi 37-57 fete...”189. 

                                                 
188 G. Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, vol.l, Buc., 1898, p. 391 
189 Ibidem, p. 391, 392 
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Fig. 71 – Şcoala Nr. 1 Bezdead 

În octombrie 1899, se pune problema construirii unui alt local şi chiar se alege 
terenul. După trei ani (în 1902) nici nu începuseră lucrările, autorităţile locale 
nefiind interesate. Din 25.000 lei ce fuseseră alocaţi construcţiei şcolii, primăria nu 
dă nimic, folosindu-i în alte direcţii. Abia în anul 1907 este gata planul edificiului 
şi încep lucrările cu febrilitate, astfel că la 1 septembrie 1908 se inaugurează noul 
local cu două săli de clasă, cancelarie şi hol. Se mai propune, în ianuarie 1911, 
construirea unei a treia săli de clasă, însă Campania din 1912-1913, apoi starea din 
preajma izbucnirii Primului Război Mondial determină renunţarea la această idee, 
care va fi înfăptuită abia în anii 1953-1954, prin adăugarea a două săli de clasă; 
între timp (în 1933), localul ce fusese „Judecătoria Bezdead” este dat definitiv 
învăţământului, ca patrimoniu. Localul se modifică în interior, rezultând patru săli 
de clasă şi o cancelarie. Acest transfer s-a făcut la stăruinţele învăţătorului Mihail 
Florescu. Actul de predare a localului „Judecătoriei Bezdead” către Şcoala 
Bezdead este „încheierea Consiliului Judeţean Dâmboviţa”, din 21 martie 1933, 
transcrisă la Tribunalul Judeţului Dâmboviţa sub nr. 2064 din 18 octombrie 
1933190. Aici va funcţiona până în septembrie 1948 Şcoala de Fete Bezdead. 

În anul şcolar 1938/1939, în Bezdead erau: 4 posturi la Şcoala de Băieţi, 4 
posturi la Şcoala de Fete, 2 posturi la Şcoala Nr. 2, două posturi la Şcoala Râmata 

şi patru posturi la Şcoala Măgura. 
Prin Reforma învăţământului 

din 1948, Şcoala de Băieţi şi Şcoala 
de Fete devin Gimnaziul Unic 
Bezdead (pentru clasele V-VII) la 
care vin elevii de la: Şcoala Nr. 2 
Bezdead, Şcoala Râmata, Şcoala 
Măgura, Şcoala Valea Leurzii şi 
Şcoala Vârfuri, rămase acum şcoli 
primare (numai cu clasele I-IV). 
Această stare dăinuie până în anul 
1952 pentru şcolile din Măgura, 

Valea-Leurzii şi Vârfuri şi până în 1959 pentru Şcoala Nr. 2 Bezdead. 
În aprilie 1969 începe construirea localului modern cu 12 săli de clasă, dat 

în folosinţă în septembrie 1972. Proiectul este semnat de ing. Cristian Sora. 
Directorul şcolii de atunci, Gheorghe Ungureanu, directorul adjunct, Constantin 
Rotaru, profesorii: Octavian Cismaru, Dan Dumitrescu, Mihai Ghiculescu, 
Maria Ghiculescu şi învăţătorii: Haralambie Vlad, Ioana Avanu, Victoria Vlad, 
Micşunica Mănguţa au contribuţii mari în realizarea acestui edificiu modern. 

 

                                                 
190 Gh. N. Ropotan, Monografia com unei Bezdead, mss, p. 27 
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Învăţătorii-diriginţi şi directorii şcolii Nr. 1 Bezdead: 
 

1. Anton Predescu, învăţător-diriginte, 1830-1858 (?); 
2. George Anton, învăţător-diriginte, 1858-1865; 
3. Ion Popescu, învăţător-diriginte, 1866- 1868; 
4. Haralambie Ionescu, învăţător-diriginte, 1868-1872; 
5. Nicolae Petrescu, învăţător-diriginte, 1872-1883; 
6. Grigore Rădulescu, învăţător-diriginte, 1883-1927 (perioada cea mai 

efervescentă din viaţa acestei şcoli şi din viaţa satului); 
personalitate de referinţă (vezi capitolul „Bancă”); 

7. Mihail Florescu, director-învăţător, 1927-1930; 
8. Victor Ghiculescu, învăţător, 1930-1947. Născut în 

Bezdead, dintr-o familie de oameni gospodari, harnici, 
pricepuţi şi ambiţioşi, după clasele primare, absolvă Şcoala 
Normală din Târgovişte, fiind numit învăţător la Bezdead. Ia 
conducerea şcolii de la alt mare dascăl, Mihail Florescu, pe 
care îl urmează, atât în activitatea din învăţământ, cât şi în 
viaţa socială. Deţine funcţia de revizor şcolar general al 
Judeţului Dâmboviţa. Scrie articole de specialitate la revista „Graiul Dâmboviţei”. 
Tot aici publică poeziile sale ce ne revelă un suflet sensibil, o personalitate 
puternică, un om deosebit. S-a bucurat de stima învăţătorimii dâmboviţene, de 
respectul oamenilor, de dragostea pe care i-o arătau elevii. Dar firul vieţii i-a 
fost brutal deviat. Pentru o vină inventată, este arestat de comunişti, în 1951, 
deţinut politic 8 ani la Gherla, apoi are domiciliul forţat 5 ani în Bărăgan. Se 
stinge în toată demnitatea şi măreţia sa în 1978, la Bezdead. 

Satul nu-şi uită fiii! V. Ghiculescu este una din legendele satului. 
9. George Teodorescu, director-învăţător, 1947-1949; 
10. Haralambie Vlad, director, 1949-1951;  
11. Gheorghe Ungureanu, director, 1951-1974 (a condus şcoala timp de 

23 ani, fiind un om de echilibru şi bun organizator. Şcoala 
obţine acum rezultate deosebite. Sub conducerea sa se 
construieşte localul nou); 

12. Constantin Rotaru, dir. adjunct, 1964-1974; 
13. Dan-MihaI Dumitrescu; director, 1974-1980; . 
14. Paul Nenciu, director, 1980-1988 şi 1995-2001 
15. Ion Stoian, director, 1988-1995  
16. Romeu Duţă, 2001-2010 
17. Teodora Anghelescu 2010-2012 
18. Elena Bănescu 2012, în continuare. 
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Se cuvine să amintim dascălii şcolii care au funcţionat la Şcoala Nr. 1 
Bezdead (peste 4 ani): 

1. Anton Predescu, învăţător 1838-1858; 
2. George Anton, învăţător, 1858-1865; 
3. Haralambie Ionescu, învăţător 1868-1872; 
4. Nicolae Petrescu, învăţător 1872-1883; 
5. Grigore Rădulescu, învăţător 1883-1927; (vezi capitolul „Cooperaţia”) 
6. Ana Dumitrescu, învăţător, 1898-1902 
7. Elisa Dinescu, învăţător, 1898-1904; 
8. Mihail Florescu, învăţător, 1902-1930. 
 
Mihail Florescu este născut la 01 ianuarie 1880 (iată un destin intrat în 

UNIVERS chiar de Anul Nou - al unui sfârşit de deceniu), în comuna Bezdead. 
După încheierea ciclului elementar la Bezdead, avându-l 
ca învăţător pe Gr. Rădulescu, remarcabilul om al şcolii, al 
satului, recunoscut ca iniţiatorul băncilor populare în 
România, urmează două clase de liceu la „Ienăchiţă 
Văcărescu”, Târgovişte (1893-1895), după care, la 
îndemnul dascălului său, se înscrie la Şcoala Normală 
„Carol I” Câmpulung Muscel, pe care o absolvă în 1900, 
fiind al doilea absolvent bezdedean (după Haralambie 
Ionescu) al acestei ilustre şcoli. 

Este numit imediat învăţător-diriginte la Şcoala Nr. 2 Bezdead, unde 
funcţionează până în anul 1904. În perioada anilor 1902-1904 ţine şi un post de 
învăţător la Şcoala Nr. 1, unde va lucra definitiv, până în anul 1930. 

Timp de trei decenii, Mihail Florescu desfăşoară o prodigioasă activitate 
ce-i dovedeşte caracterul său de luptător, învăţător plecat din popor şi susţinător 
al interesului acestuia. În 1907 scrie poezia „Plângerea ţăranului” pe care o va 
recita un elev la serbarea şcolară în acel an; pentru conţinutul versurilor este 
urmărit de jandarmerie. 

În 1911 este revizor şcolar cl. a II-a, în judeţul Dâmboviţa, funcţie pe care 
o va mai deţine în anii 1930-1931, dar cu cls. I. 

Tot în 1911 înfiinţează Cooperativa de Morărit Bezdedelul, având în 
proprietate o moară cu motor, ce va funcţiona până în anul 1916 când nemţii, 
ocupând comuna, au dat foc întregii clădiri şi instalaţiei. 

În 1904, preia conducerea Băncii Populare „Malul de Răsună”, mai întâi ca 
secretar, alături de Gr. Rădulescu, pe care o conduce până în 1945. Din anul 
1915 este conferenţiar cooperator al Federaţiei de Cooperaţie Dâmboviţa, 
contribuind la înfiinţarea altor bănci (cooperative) în satele judeţului. 
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Este mobilizat şi trimis pe front între anii 1916-1918. În luptele din 
Moldova, desfăşurate în zilele de 7, 8 şi 9 august 1917, este rănit. Pentru curajul 
şi eroismul său, este medaliat cu „Coroana României” cu spade şi panglici. 

Destoinicia sa, forţa de cuprindere a problemelor esenţiale ale vieţii satului 
(şi a ţării) este răsplătită prin alegerea ca senator în Parlamentului României 
Mari în anul 1920, votând actul unirii alături de senatori ardeleni, bucovineni, 
basarabeni. Interpelează pe prim-ministru Alex. Averescu (mareşal), cerând 
grabnic exproprierea moşierilor şi împroprietărirea ţăranilor, reformă realizată 
în 1921.  

În 1922 deţine titlul de institutor regal gr. I cu 6 gradaţii. 
În 1929 este ales preşedinte al Federaţiei Cooperaţiilor şi Băncilor 

Populare din judeţul Dâmboviţa, pe care o conduce până în anul 1945. 
În 1933 este ales deputat al judeţului Dâmboviţa, funcţie pe care o 

onorează prin: obţinerea aprobării şi începerii lucrărilor la podul peste Ialomiţa, 
probabil la Buciumeni, transferul localului Judecătoriei Bezdead la şcoală, 
destinarea fondurilor pentru construirea localului Şcolii Râmata. 

În 1936 înfiinţează cooperativa „Propăşirea Săteanului” cu ramuri de 
producţie şi de desfacere (vezi capitolul: Banca. Cooperaţia. Comerţul). 

Spirit viu, Mihail Florescu are contribuţii considerabile în editarea unor 
reviste şi publicarea unor articole de mare interes. La revista „Lumina”, 1912, 
este „redactor pentru cestiunile învăţătoreşti şi sociale”. 

Revista „Vulturul Dâmboviţei” apare cu nr. 1, la 1 februarie 1914. 
Redacţia, Mihail Florescu, comuna Bezdead şi pr. N. Popescu-Glodeni. 
Administraţia: Const. I. Cioranu, comuna Ţâţa. În articolul programatic: „Ce 
vrem noi?”, pr. N. Popescu afirmă că „învăţătorii şi preoţii aveau răspundere 
faţă de ocârmuirea sufletească a poporului, misia de a sluji cu bruma de 
lumină... Nu numai lumina cărţilor o vom împărtăşi săteanului, ci şi cunoştinţa 
rostului ţării şi a lucrurilor care privesc neamul românesc”. Dacă în anii 2004-
2012, ani băsescieni şi bocieni, România are milioane de români care îşi caută 
locuri de muncă în Spania, Italia, Franţa, Australia, Grecia, învăţătorul 
bezdedean, Mihail Florescu în nr. 19 din decembrie 1915 se tânguie: „în satul 
meu, 5-600 dintre sătenii apţi de muncă îşi petrec timpul pentru muncă nu 
acasă, ci prin Bărăgan sau în pădurile munţilor. Terenurile lor de cultură sunt 
părăginite, vitele chircite şi împuţinate”. În nr. 22 din aprilie 1916 exprimă 
ideile sale privind „Rolul băncilor populare în organizarea muncilor agricole”. 

Mereu cu gândul de a veni în ajutorul ţăranului român prin sistemul de 
„ cooperativă”, în 1932 îl găsim membru activ în Consiliul de administraţie al 
Uniunii Cooperativă Muntenia. Distinsul învăţător Mihail Florescu se stinge 
din viaţă la Bezdead, în noiembrie 1970. 

Fratele său, Ion Florescu, s-a distins în activitatea de preot, slujind la 
Biserica Regală Bucureşti. 
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Fig. 72 Mihail Florescu (marcat cu X),  membru în Consiliul  
de administraţie la Uniunea Cooperativă „Muntenia” în 1932 

 
Urmaşii domnului Mihail Florescu au dovedit aceeaşi devoţiune în actul 

săvârşit cu pasiune, dar cu iubire şi profunzime spre binele semenilor. Irina 
Florescu (Chicoş) fiică, licenţiată în chimie, Radu Chicoş, nepoţi şi Victor 
Florescu - frate, ofiţer superior M. A.N. şi economist. Cu toţii se simt ai 
Bezdeadului. Ne bucurăm de prezenţa d-lor aici! 

Considerăm interesante versurile lui M. Florescu din poezia: „1907 - 
Plângerea ţăranului”; de aceea le prezentăm: 
 

Foaie verde de cicoare, 
Ah, fârtate, rău mă doare!  
N-am nici casă, n-am nici pâine, 
Huduit sunt ca un câine. 
Casa-mi e dărăpănată  
Şi nevasta dezbrăcată,  
Iar copiii ţipă tare,  
Că n-au pică de mâncare.  
La ispravnic şi zapciu  
Geaba merg şi geaba viu. 
Mă dusei pân’ la domnie. 

(Doar dreptate-aici să fie).  
Acolo un gulerat  
Sta în uşă la palat: 
„Ce vrei tu, mă opincare?” 
„Vreau dreptate, boier mare,  
Şi-am venit pân’ la domnie,  
Doară, doar aici să fie”. 
Haide, haide, piei de-aici,  
Vodă nu-i pentru mojici!  
Tu, desculţ şi dezbrăcat,  
Cum să intri la palat? 

Şi-uite-aşa, măi frăţioare, Căci de este vorba-aşa,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Davidoiu 
 

 222

 M-au dat pe uşă afară. 
Alelei, ciocoi, ciocoi, 
Cum vă bateţi joc de noi! 
Dacă văzui şi văzui, 
Luai drumul codrului, 

Pe toţi dracu’ să vă ia  
Şi să n-am vinovăţie,  
Dacă plec în haiducie, 
Căci de-oi prinde un ciocoi 
De trei piei am să-l despoi. 

 

9. Victoria Mihăilescu, învăţător, 1906-1913; 
10. Maria Vasiliu, învăţătoare, 1915-1919; 
11. Eftimie Rădulescu, învăţător, 1915-1938; 
12. Cornelia Tănăsescu, învăţătoare, 1925-1958; 
13. Victor Ghiculescu, învăţător, 1927-1951; 
14. Alexandru Tănăsescu, învăţător, 1928-1956; 
15. Stela Dumitrescu, învăţătoare, 1929-1932; 1935-1960; 
16. Ecaterina Băsceanu, învăţătoare şi profesoară de limba română, 1934-1935; 

1936-1964; 
17. Gheorghe Băsceanu, învăţător şi profesor de istorie, 1938-1966; 
18. Ioana Ghiculescu, învăţătoare, 1938-1952; 
19. Nelu Dumitrescu, învăţător şi profesor de fizică, 1940-1958; 
20. Dumitra Gheorghiescu, învăţătoare, 1940-1949; 
21. Ion Gheorghiescu, învăţător, 1940-1949; 
22. Valeria Solomei, învăţătoare, 1943-1979; 
23. Ion Diaconescu, învăţător, 1944-1948; 
24. Victoria Irimia, învăţătoare, 1944-1949; 
25. Alexandru Irimia, învăţător, 1944-1949; 
26. Elena Cismaru, învăţător şi prof. muzică, 1946-1977; 
27. George Teodorescu, învăţător şi profesor de biologie, 1946-1948; 1950-1983; 
28. Haralambie Vlad, învăţător şi profesor de geografie, 1949-1983; 
29. Mariana Ungureanu, învăţătoare, 1950-1983; 
30. Aurelia Petrescu, învăţătoare, 1950-1954; 
31. Octavian Cismaru, învăţător şi profesor matematică, 1950-1976; 
32. Maria Chiţulescu, învăţătoare, 1948-1953; 
33. Ioana Avanu, învăţătoare, 1952-1987; 
34. Victoria Vlad, învăţătoare, 1952-1987; 
35. Micşunica Mănguţă, învăţătoare şi profesoară de limba rusă, 1953-1990; 
36. Victor Davidoiu, profesor, 1957-1959; 
37. Gheorghe Ungureanu, învăţător-director, 1953-1974; 
38. Haralambie Marinescu, învăţător, 1954-1958; 
39. Maria Timofte (Mănguţă), educaţie fizică, 1959-1968; 
40. Lucia Amuza, educaţie fizică, 1954-1990; 
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Fig. 73 – Cabinetul de istorie-geografie 

41. Constantin Rotaru, profesor de matematică, 1959-1996. S-a remarcat ca 
unul dintre cei mai buni profesori de matematică, fiind responsabil de cerc 
pedagogic şi selecţionat să prezinte la televiziune demonstraţii, procedee, 
metode privind predarea matematicii în gimnaziu. 

42. Laurenţia Rotaru, profesor de limba română, 1959-1995; 
43. Maria Furcoi, maistru lucru, 1964-1980; 
44. Dan-Mihai Dumitrescu, profesor de geografie-biologie, 1966-1999; 
45. Gheorghe Vălcescu, profesor de limba română, 1966-1971; 
46. Mihai Ghiculescu, profesor de istorie, 1966-1972; 
47. Paul Nenciu, profesor de istorie, 1971 şi în prezent 
48. Steliana Iordache, profesor de biologie, 1969-1999; 
49. Ion Stoian, profesor fizică-chimie, 1969 şi în prezent; 
50. Lucia Dumitrescu, profesor de matematică, 1979-2000; 
51. Maria Ghiculescu, profesor de limba română, 1970-1975; 
52. Maria-Minodora Amuza, profesor de limba română, 1970-1981; 
53. Ion Tănase, învăţător, 1974-1977 şi 1980-1985; 
54. Mihaela Merdariu, profesor de limba franceză, 1979-1985; 
55. Micşunica Bălăcianu, profesor de limba română, 1981-1986; 
56. Maria-Lidia Stoian, învăţător, 1983 şi în, prezent; 
57. Cristina Vlad, învăţător, 1987-2010; 
58. Roxana Gagiu, învăţător, 1998 şi în 

prezent; 
59. Gabriela Anghelescu, învăţător, 

1998 şi în prezent; 
60. Adela Călin, profesor de limba 

română, 1995-2009 
61. Elena Bănescu (Avanu), profesor de 

istorie, 1998 şi în continuare. 
62. Ancuţa Davidoiu, 1998-2005 
63. Roland Nenciu, 1996-2001 
64. Dobre Raluca, secretar şcoală. 2004 în continuare. 

Azi, Şcoala Nr. 1 Bezdead are 21 încăperi distribuite ca săli de clasă, în 
care se învaţă într-un singur schimb (utilizare de 1/1), sală de sport, bibliotecă, 
laborator fizică-chimie, cabinet istorie-geografie. 

Rezultatele prestaţiei învăţătorilor şi profesorilor de la Şcoala Nr. 1 
Bezdead pot fi prezentate, în enumerarea absolvenţilor pe profesii: 
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Rodica Şovar 

 

 
 

Fig. 74 – Cabinetul de biologie

 
 

Fig. 75 – Laboratorul de fizică-chimie 
 

1. Educatoare, învăţători: Pinţă Daniela, Duca Eugen, Chiţa Elena, Gagiu 
Daniela, Ducu Carmen, Poşchină (Anghelescu) Gabriela, Niculescu Aurica, 
Niculescu (Anghelescu) Teodora, Iordache El., Stoian Lidia, Şerban Maria, 
Mănguţă Micşunica, Teodorescu George, Cismaru Tatiana, Cismaru Elena, 
Ghiculescu Victor, Solomei Valeria, Voinea (Baniţă) Tatiana, Dobre Ioana, 
Mihăilă Gabriela, Negoescu Georgeta, Petrescu Aurelia, Stănescu Robert, 
Stănescu Bianca, Drăgoi Georgiana, Drăgoi Antonela, Samoilă Bogdan, 
Buduiaşi Georgiana, Oprescu Izabela. 

 

2. Profesori: Iordache Steliana, Şovar Rodica, prof. de limba şi literatura 
română, s-a implicat îndeosebi în învăţământul preşcolar, publicând studii de 
specialitate. Cariera sa a fost încununată de funcţia de inspector general pentru 
învăţământul preşcolar în Ministerul Educaţiei 
Naţionale. A ajutat satul natal în domeniul învăţă-
mântului, Nenciu Sidonia, prof. univ. dr., Ilie Viorica, 
Davidoiu Victor, Lungeanu Ion-Emil, Lungeanu 
Niculina, Grigore Elena, Anghelescu Ion, Chiţă 
(Dorobanţu) Elena, Frăţiloiu Gheorghe, inginer, a 
ajuns, prin studiu asiduu, la titlu de prof. univ. doctor în 
fizica nucleară, fiind o adevărată personalitate în 
domeniu, Dumitrescu Dan, Dumitrescu Ariadna, Mănguţă 
Margareta, Brânzoiu Ana-Maria, Rotaru Laurenţiu, 
Amuza Lucia, Amuza Minodora, Paraschiv Elena, Rotaru 
Luminiţa, Răcăşan Steluţa, Dobrescu (Chirea) Elena, 
Ghiculescu Mihai, Bădoiu Mihaela, Pinţoiu Laura, Teodora Niculescu 
(Anghelescu), Bănescu Elena, Radu Veronica, Preda Constantin, Briţu Andreea, 
Stan Mihaela Carmen. 

 

3. Medici: Primul medic din Bezdead este Iancu Ivan care a urcat până la 
titlul de prof. universitar dr. şi la funcţia de decan al Facultăţii de Medicină Generală 
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Varvara Cotrobescu 

Nicu Nedelcu  

Bucureşti (catedra de epidemiologie). Al doilea medic, Constantin Tomescu, 
ajuns asistent universitar la catedra de epidemilogie, iar 
al treilea medic (primul ca femeie) este Cotrobescu 
(Davidoiu) Varvara, urmând Davidoiu (Dumitrescu) 
Doiniţa, Ungureanu Corneliu, Ungureanu (Diaconu) 
Eugenia, Cristescu Minodora, Ilie Josefina, Soare 
Cecilia, Gagiu Remus, Lişcu (Băsceanu) Gabriela, 
Teodorescu Ligia, Teodorescu (Dobrescu) Liliana, 
farmacistă, Teodorescu Cecilia, Mihăilă Emilia, Stoian 
(Jurj) Ionela. 

 

4. Asistenţi medicină: Samoilă Valeria, Vlad 
Floarea, Marta Veronica, Avanu Adrian, Davidoiu 
Elena, Puică Elena, Degeratu V., Amuza M., Necşoiu Mădălina, Sorescu 
(Mihăescu) Raluca. 

 

5. Ingineri: Jean Dobrescu, primul inginer silvic din Bezdead, inspector gene-
ral al Ocoalelor Silvice (1933-1945), Iordache I. Alexandru, Nenciu Marcela, Ilie 
Ioana, Anghel Ion, Vlad Camelia, Ilina Viorel, Soare Elena, Ilie C. Victor, 
Stanciu Gheorghe, Davidoiu P. Ion, Davidoiu (Chioran) P. Marcela, Davidoiu P. 
Gheorghe, şeful secţiei de încărcare şi expediţie la Fabrica de Ciment Bicaz timp 
de 20 de ani. Are peste cincisprezece invenţii şi inovaţii precum: „Maşina de 
însăcuire” şi „Deplasarea vagoanelor la şi de la rampă prin tracţiune cu cablu, cu 
motoare electrice”, aplicate şi la alte fabrici de ciment din ţară (Tg. Jiu, Medgidia 

şi Fieni) şi din Germania şi Moldova, Coman Ion, 
Croitoru Nicu, Dobre Gh. Ion, Avanu Dănuţ, Răcăşan 
Ion, Niculescu (Avanu) Luminiţa, Niculescu Filip, 
Davidoiu Elena, Davidoiu I. Gheorghe, Davidoiu I. 
Valeriu, Degeratu Ion, Degeratu Gheorghe, Degeratu E., 
Nedelcu Nicolae, născut în Bezdead, la 28 martie 1950, 
se va înălţa ca o personalitate distinsă, aplecată spre 
muncă şi generozitate. După clasele primare de la 
Bezdead, urmează cursurile gimnaziale şi liceale la 
Liceul din Sinaia, unde se remarcă la obiectele de studiu 
matematică şi fizică. Este admis, prin concurs, la 
Facultatea de Drumuri şi Poduri-Bucureşti, pe care o 

absolvă cu merite deosebite, fapt recunoscut prin repartiţia acordată: la 
„Regionala de Drumuri şi Poduri, Căi Ferate” Braşov. Chiar de la început este 
numit în funcţia de şef de birou, urcând apoi trepte profesionale, meritate prin 
seriozitate, însufleţire şi competenţă, promptitudine şi soluţii ingenioase în 
construirea drumurilor şi podurilor în Transilvania. De aceea şi pentru aceea, dl. 
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Ion Davidoiu 

Nicu Nedelcu este promovat director tehnic la „Regionala de Drumuri şi Poduri” 
- Braşov, unde îşi dovedeşte din nou originalitatea, profunzimea profesională, 
inteligenţa îmbinată cu pragmatismul. Aici a demonstrat harul spre acel 
management acceptat şi de şef şi de subordonat. Adică: Domnule, n-ai ce-i face, 
e deştept! 

A iniţiat şi executat lucrări dificile pe Transfagărăşan, a adoptat decizii 
corecte în modernizarea drumurilor şi podurilor din Predeal, Valea Oltului, 
Braşov, Făgăraş, Sighişoara. Din 1995, deţine funcţia de director general la 
S.C. CONAS SA Braşov, remarcându-se prin execuţii la cote internaţionale a 
noului tunel de la Cheile Bicazului. 

Are două fete minunate: Elena, studentă în ultimul an la aceeaşi facultate 
ca a tatălui său şi Maria, studentă la ASE - Cibernetică Bucureşti. 

Ca fiu al satului, a sponsorizat editarea cărţii „Mit şi istorie” - centenarul 
Şcolii Nr. 2 Bezdead. 

Davidoiu Ion, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole, are 
contribuţii deosebite în ameliorarea soiurilor de viţă-de-vie. Davidoiu Ioana, 
Davidoiu Steluţa, Solomei Puiu, Vlad Leonaş, Catana Ana, Popescu Gh., 
Cismaru Tiberiu, Davidoiu Ion (Leon); născut în 
Bezdead la 5 iulie 1935 domnia sa s-a afirmat drept un 
adevărat fiu al satului, având realizări deosebite ca OM 
aparţinând satului. 

După absolvirea cursului gimnazial în comuna Bez-
dead, urmează Liceul de Petrol şi Gaze Târgovişte, la care 
obţine rezultate remarcabile în însuşirea cunoştinţelor. 

Este admis la Institutul de Petrol şi Gaze Bucureşti, 
obţinând licenţa de inginer diplomat. Repartizat în 
producţie la Schela Cartojani, apoi la Schela Titu, se 
afirmă ca un bun specialist, bun organizator, apropiat de 
oameni, aducând instituţiile pe treptele înalte ale producţiei de petrol şi gaze, 
tocmai într-o perioadă când România avea stringentă nevoie de ele. 

Pentru străduinţa şi competenţele sale, este promovat în funcţii de 
conducere direct la nivel judeţean, mai întâi ca şef al Secţiei Economice a 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa, apoi ca vicepreşedinte al aceluiaşi Consiliu. 
Aici obţine succese în direcţia organizării producţiei judeţene, pentru sporirea 
acesteia. Deţine mulţi ani funcţia de secretar cu probleme economice al 
Comitetului Judeţean Dâmboviţa, funcţie pe care o onorează prin: construirea 
de locuinţe în Târgovişte, Găeşti, Moreni, Pucioasa, Titu, la menţinerea unei 
producţii ridicate a întreprinderilor economice industriale şi agricole, la mărirea 
capacităţii de producţie a acestora, la dezvoltarea economică şi socială a 
judeţului Dâmboviţa, îndeosebi a municipiului Târgovişte. 

Este primar ales la Bezdead între 1996-2004. 
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Jan Necşoiu 

Averina Marin (Mihăilă) 

Ca fiu al satului, îşi leagă numele şi generozitatea sa prin toate realizările 
de seamă pe care le are Bezdeadul în domeniul construcţiilor. Astfel, sprijină 
direct cu materiale şi fonduri construirea localurilor: Şcoala Nr. 2 Bezdead, 
Primăria, Salonul de dans şi nunţi Valea Macului, Casa de Cultură, Grădiniţa 
Nr. 3 şi Dispensarul Râmata şi asfaltarea şoselei din partea de sus a comunei. 

Edilii din Bezdead erau mai mereu prezenţi în biroul său, solicitându-i 
sprijinul pe care ni-l da cu plăcere, uneori aducând valoroase îmbunătăţiri 
proiectelor de construcţie. 

Lista inginerilor continuă cu Iordache I. Alexandru, Iordache I. Victor-
Sebastian, Dumitrescu Dorin, Dumitrescu Ionuţ, Teodorescu Ion-Valeriu, 
Gagiu Adriana, Diaconu George, Brânzoiu Leonaş, Rotaru Mirela, Băniţă 
Alina, Băniţă Gabriela, Mihăilă Luminiţa, Tănăsescu Sidonia, Paraschiv Doru, 
Petrescu Ion, Moraru Aurel, Moraru C., Moraru Viorel, Moraru Augustina, 
Ghiculescu Cristina, Drăghici I., Băcioiu Emilian, Scobea I. 

Necşoiu Jan, născut la 08.02.1948 la Bezdead, ca fiu al lui Ion şi al Mariei 
Necşoiu - croitori. După absolvirea gimnaziului la Bezdead, urmează cursurile 
Liceului Pucioasa, unde se remarcă la obiectul fizică, deţinând premii la 
olimpiadele organizate pe zonă sau pe ţară. Este absolvent al Facultăţii de Maşini 
şi Utilaje pentru Construcţii din anul 1971 şi al Institutului Român de 

Management (1991). Cercetător ştiinţific la Institutul de 
Cercetări şi Proiectări din Industria Materialelor de 
Construcţii, Bucureşti (1971-1975), la Institutul de 
Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor, 
Bucureşti (1975-1983), apoi la Institutul Central de 
Cercetare Proiectare şi Directivare în Construcţii, 
Bucureşti, în calitate de inspector principal (1983-1989). 
Este numit inspector la Ministerul Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului (1989-1992), de unde revine în 
cercetare la Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi 
Tehnologii în Construcţii, Bucureşti (1992-1999), fiind şi 

Şeful Secretariatului Registrului Român al Maşinilor şi 
Echipamentelor Tehnologice de Construcţii - RMEC. 
Din 1999 este „Şef Registru - RMEC” şi membru al 
Comisiei Naţionale de Atestare a Maşinilor şi 
Echipamentelor Tehnologice de Construcţii. 

Are şase brevete de invenţii, un patent în RFG (1980) 
şi alt patent în SUA (1982) „Vibrator unidirecţional 
reglabil”. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice. 

Mihăilă (Marin) Averina, cercetător ştiinţific 
principal la Staţiunea de Cercetări Viniviticole 
Basarabi-Constanţa, unde are rezultate remarcabile 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Davidoiu 
 

 228

Onuţă Poşchină 

Stelian Popescu 

alături de soţul său, Gigi Marin, directorul general al acestei staţiuni de 
cercetare, oenolog de prestigiu internaţional.  

Poşchină Ef. Ion (Onuţă), născut la 18 septembrie 1943 în Bezdead, fiul lui 
Eftimie şi Filofteia, urmează cursurile gimnaziale în comună, pe cele liceale la 
Pucioasa, iar cursurile superioare le face la Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti, 
obţinând diploma de inginer petrolist în 1966. Având acel neastâmpăr al 
căutătorului de nou, cu perseverenţă, ambiţie, cu spirit 
inventiv, cu dăruire în tot ceea ce face, urcă treptele 
recunoaşterii valorii sale: inginer stagiar, inginer şef de 
secţie, directorul Liceului Nr. 1 Târgovişte, director 
general al I.U.P. Târgovişte, până la titlul de doctor în 
ştiinţe cu lucrarea: „Robinete de reglare. îndreptar de 
calcul şi alegere”, pe care o publică la Editura Tehnică, 
Bucureşti în 1972, împreună cu V. Marinoiu. Elaborează, 
de asemenea, lucrarea de cercetare „Armături 
industriale”, ca şi alte articole pe teme privind industria 
petrolului şi a gazelor. Se îngrijeşte de apariţia revistei 
„Armătura”, în colaborare cu specialiştii ruşi în domeniu, în cadrul societăţii 
CRIA. Lucrările şi articolele sale sunt publicate şi apreciate în ţară şi în 
străinătate. După cursurile de perfecţionare făcute în Germania, revenind în ţară, 
susţine comunicări ştiinţifice de mare interes. A părăsit 
prea repede lumea aceasta. S-a dus să se odihnească în 
ziua de 30 aprilie 1996 (parcă zicându-ne: „ce-i vremea, 
ce-s vremurile?)”. 

 

6. Economişti: Popescu I. Stelian, născut la 4 
aprilie 1906 în comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa, ca 
primul şi unicul fiul al preotului Iacob Popescu, din 
prima căsătorie cu Elisabeta (Ghiţă Iordache). Mama 
decedează când băiatul începuse să înţeleagă ce-i în 
jurul său, fapt pentru care mai mult stă la bunicii săi din 
Bezdead şi din Cândeşti. După absolvirea liceului este 
admis la Academia de înalte Studii Comerciale şi 
Industriale din Bucureşti, secţiunea consulară şi de 
administraţie publică. În octombrie 1929, Stelian 
Popescu, terminând cu succes toate examenele şi 
stagiul de practică comercială şi industrială, în numele 
M.S. Regelui este proclamat licenţiat al Academiei de 
înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, secţiunea consulară şi 
de administraţie publică, conform diplomei de licenţă seria III, nr. 1040. 
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Fig. 76 – Câteva cărţi scrise de Stelian Popescu 
 
În perioada 1933-1942, deţine funcţia de inspector special la Ministerul de 

Finanţe, iar între 1942-1945 este numit director general la acelaşi minister. Stelian 
Popescu concepe lucrări de valoare pentru finanţiştii români şi străini, atât ca teorie 
fundamentală, cât şi ca aplicare. Stelian Popescu este îndepărtat din înaltele funcţii 
ale Ministerului de Finanţe fără a i se aproba prestarea vreunei munci pentru a-şi 
obţine veniturile pentru familie: de la 29 decembrie 1944 la 28 februarie 1946, dată 
la care este reintegrat director general la M.F. Oamenii de decizie de atunci şi-au 
dat seama că acest om este o adevărată valoare naţională în materie de finanţe şi nu 
are nici o vină. Pentru a argumenta cele spuse, adăugăm că ilustrul economist, 
sociolog şi om politic român, Virgil N. Madgearu, a înfiinţat în 1933, anume pentru 
Stelian Popescu, postul de inspector special la Ministerul Finanţelor, post ocupat 
totuşi prin concurs la care a obţinut locul I191. 

Copiii domnului Stelian Popescu se detaşează printr-o înaltă omenie, 
comportament elevat, îmbrăţişând profesii de rafinament: Radu - arhitect, 
Ruxandra- Elisabeta - medic stomatolog şi Ştefan-Vlad - inginer. Casa de la 
Bezdead îi cheamă cu glas de dor, râde când îi calcă pragul şi se întristează ori 
de câte ori rămâne singură. Şi satul la fel... 

                                                 
191 Informaţiile, cărţile publicate, documentele au fost obţinute de la soţia sa, Elena (Lonţi) Popescu şi 

de la fiica sa, Ruxandra, distins medic stomatolog 
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Anghel Mihaela, Ungureanu Oana, Ungureanu Alexandru, Brânzoiu 
Margareta, Avanu Elena, Catană Gabriela, Minciună Carmen, Necşoiu Roxana, 
Minciună Romaniţa, Diaconu Paul, Petrescu Aurelia, Petrescu Aguriţa, Stoian 
Elena Cătălina. 

 

7. Ofiţeri M.I. şi M.A.N.: Pinţoiu I. Gheorghe, Pinţoiu I. Mircea, Pinţoiu I. 
Grigore (Titi), Bănulescu Eugen, Gagiu Valeriu, Anghelescu Dan (pilot de 
încercare), Stoian N. Gheorghe, Vlad Sorin, Florescu Mih. Victor, Căliman 
Constantin, Pinţoiu P. Lorin, Pinţoiu Şt. Grigore, Pinţoiu Şt. Ion, Iorgescu 
Florin (ofiţer în marină), Mortoiu Ion, Pinţoiu Gheorghe, Stan Viorel. 

 

8. Jurnalişti: Uşurelu Gheorghe, Răzvan Amuza, student în Louisiana (SUA), 
domiciliat în oraşul La Fayette din statul american Louisiana, Lavinia Oprescu. 

 

9. Preoţi: Florescu Ion, fratele învăţătorului Mihail Florescu, preot la 
Biserica Regală din Bucureşti, Davidoiu Traian-Radu, Mănguţă Victor. 

 

10. Actori: Baltag… şi Constantin Lungeanu 
 

11. Jurişti: Ropotan Jean, Anghelescu G. Florin, Teodorescu Iuliana-Roxana. 
 
 

6.3. Şcoala „Vasile Voiculescu” Nr. 2 Bezdead 
 
 
Fiinţează din anul 1898 (atestată documentar), sărbătorindu-şi centenarul la 

23 mai 1998, când, la solicitarea conducerii şcolii, ea a primit numele de „V. 
Voiculescu”. De ce? Explicaţia este dată în revista „Visuri” Nr. 10 a Şcolii Nr. 
2 Bezdead. Aici argumentam arătând că:  

a) Vasile Voiculescu a fost medic la Bezdead de la 11 aprilie 1911 până la 
31 mai 1913; 

b) Fiind aici medic, debutează în literatura română cu poezia „Dorul”, 
corectând astfel afirmaţiile care duceau debutul în anul 1914. 

Cităm versurile care poartă în ele singurătatea poetului, dorinţa de a se 
contopi cu natura:  

 

„Un dor ciudat mă prinde: aş vrea să fiu o floare 
Cu fragede şi albe petale de ninsoare, 
Topi-mă-voi ca roua sub raza-ntâi de soare 
Odată cu stingherul luceafăr care moare.” 

 

c) Noi, cei ce bătătorim pământul bezdedean şi admirăm alcătuirile naturii 
de aici, simţim că ele însele formează acele peisaje sălbatice, tablouri de basm 
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Fig. 77 – Se înştiinţează Revizoratul că au început lucrările

în „Zahei Orbul”, „Ultimul Berevoi”, „În mijlocul lupilor”, „Iubire magică” ale 
marelui V. Voiculescu, aşa cum povestea tristă a lui „Ionică”, din poezia cu 
acelaşi nume pare a fi povestea unui copil din Bezdeadul acelor vremuri. 

Şcoala funcţionează în casa închiriată de la Florea Chiţulescu până în 1904. 
Între 1904 şi 1914 şcoala funcţionează tot cu chirie, în casa bunicului nostru 
dinspre mamă, Nicolae N. Ropotan. 

Abia în 1922 se pune problema construirii unui local propriu. Asta 
înseamnă că închirierea casei Ropotan a mai durat până prin anii 1923-1926. 

Constantin Vasiliu (Bolnavu) donează terenul în 1922. 
Între anii 1923-1927 se face cărămida chiar pe locul donat de ultimul 

proprietar al moşiei Bezdead, se aduce piatra de fundaţie, se transportă lemnele 
de grinzi şi căpriori. 

În ziua de 28 martie 
1927, începe construirea 
localului tip „Spiru Haret”, 
după un „serviciu religios 
oficiat de preotul local”. 

După 8 ani, în 1935, are 
loc inaugurarea oficială a 
localului, având două săli 
de clasă, hol şi cancelarie. 

Între anii 1959 şi 1965 
se mai construiesc încă două 
clădiri, una cu două săli de 
clasă, hol şi cancelarie, alta 
separată, cu patru săli de 
clasă şi coridor, astfel că 
şcoala dispunea de opt săli 
de clasă, dar în trei corpuri 
de clădiri. Au fost necesare 

aceste opt săli de clasă pentru că, începând cu anul 1959, se reînfiinţează aici 
clasele V-VIII şi efectivele de elevi cresc extraordinar: în anul şcolar 1960-
1961 erau 7 clase de elevi: 4 la I-IV şi 3 la V-VIII; 1961-1962, erau 8 clase de 
elevi; în 1962-1963, 8 clase de elevi; în 1963-1964, erau 9 clase de elevi; în 
1964-1965, erau 11 clase de elevi, iar între anii şcolari 1965-1966 şi 1971-
1972, şcoala a avut 12 clase de elevi: 4 la I-IV şi 8 la V-VIII, menţinându-se 
apoi câte 10-11 clase de elevi între 1972 şi 1982. 

În 1982 /83 se înfiinţează la Şcoala Nr. 2 Bezdead treapta I de liceu (cl. IX-X) 
care durează până în anul şcolar 1989-1990. În 1990/91 sunt ultimii absolvenţi 
ai clasei a X-a de liceu; în locul acestor clase se înfiinţează secţia de învăţământ 
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complementar, denumită apoi secţia de ucenici, care funcţionează şi cu profilul 
„croitorie”, până în anul 2006. 

De la înfiinţarea şcolii (1898) şi până în anul 1978 noiembrie 10, 
permanent localul a funcţionat în două schimburi, spaţiul fiind exact pe 
numărul de clase, nici o încăpere în plus; pentru atelierul de lăcătuşărie se 
amenajase demisolul existent în clădirea „B”. 
 

 
 

Fig. 78 – Şcoala Nr. 2 Bezdead, azi 
 
Dar, la 4 martie 1977, cutremurul afectează peretele dinspre N al clădirii tip 

„Spiru Haret”. Cum şcoala, datorită spaţiului restrâns, nu avea putinţa de a-şi 
organiza vreun laborator, cabinet sau sală de sport şi, cum se obţinuse 
aprobarea ca Primăria Bezdead să înceapă în 1978 construirea unui al patrulea 
corp de clădire cu patru săli de clasă, urmând să fie „agăţat” spre lotul şcolar, 
de corpul „B” (numărul claselor de elevi depăşea numărul sălilor) cutremurul 
ne-a oferit ideea de a demola localul „Spiru Haret”, afectat de seism, iar în locul 
lui să fie construit un nou local. Şi împreună cu primarul de atunci, Victor 
Dobre, mergem la Consiliul Judeţean Dâmboviţa unde fiinţa o comisie ce 
analiza şi hotăra ce să se întreprindă cu clădirile afectate de cutremur. Am reuşit 
astfel să obţinem aprobare de demolare a localului şi de construire a altui local, 
cu P+2, care să aibă 16 încăperi, din care opt săli de clasă, cabinete, 
laboratoare, două depozite de materiale, o sală de bibliotecă, un atelier, grup 
sanitar în interior pentru profesori şi pentru elevi. La 4 aprilie 1977 ni s-au 
alocat 300.000 lei. 
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Fig. 79 – Laboratorul de fizică-chimie

 
 

Fig. – 80 O sală de clasă 
 

 

Fig. 81 – Laboratorul de matematică

 

 
 

Fig. 82 – Sala de sport 
 

Ambiţia era enormă! Mintea şi trupul deveniseră arc! Timpul devenise 
mic! Prin eforturi de nebănuit, aproape de neimaginat, de la 8 mai la 6 iunie 
1977, demolăm localul, curăţăm şi stivuim cărămida, iar la 6 iunie 1977 
începem să săpăm şanţurile pentru fundaţie. Trebuie adăugat că planşele din 
proiectul construcţiei se alcătuiau „din mers”, o dată cu lucrările, prin atenţia, 
dăruirea, bunăvoinţa şi spiritul fratern al distinsului ing. Cristian Sora, pe atunci 
directorul Institutului de Proiectare al Judeţului Dâmboviţa. În iulie 1977 se 
toarnă fundaţia şi planşeul peste fundaţie. De la 18 august 1977 şi până la 7 
noiembrie 1978 – se înalţă parterul şi cele două etaje, se tencuieşte, se 
lambrisează pereţii, se instalează sobele şi tablele de scris, se montează 
parchetul, se mobilează sălile de clasă, astfel că, în acea zi de luni 7 noiembrie 
1978, clasele răsună de glasurile de copii. 

 

Notăm din jurnalul ţinut în timpul construirii: 
- „7 noiembrie 1978... ne mutăm în şcoal nouă, terminată total în interior. 

Ce strălucire este în ochii tuturora! Să vezi un vis şi să-l simţi cu fiinţa ta 
întreagă! Credem că numai în construcţii se arată deplin interrelaţia dintre vis 
şi împlinire, pentru că împlinirea creşte pe minut, pe zile, parcă dintr-odată 
apare întreagă şi vie, aşa cum era în mintea şi în sufletul tău! 
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- 10 noiembrie 1978...Larma elevilor se rostogoleşte vesel pe coridoare, pe 
casa scării... Pereţii noi, proaspeţi, mirosind a var şi vopsea, prind glasurile 
lor şi, jucându-se cu ele, le trimit de ici acolo, cu ecouri scurte, cristaline... 

Şcoala are viaţă! Trăieşte din plin! 
Risipeşte-ţi, tu, şcoală, lumina şi focul tău celor ce vin la tine! Dar nu 

vorbi niciodată de impasuri, de plumbul îndurat, mistuindu-ne uneori! 
Suspinele, durerea închide-le bine în zidurile tale! Ca în legendă!” 

Ce entuziasm era în 1978! Cine să prevadă că în 2008-2010 Ministerul 
Educaţiei şi Învăţământului de atunci va distruge şcoala rurală?  

Clădiri frumoase şi dotate sunt azi ocupate între 10 şi 30%, ori pustii, aşa 
cum există acum la Bezdead: Şcoala Nr. 3, Şcoală Măgura şi Grădiniţa Nr. 3 – 
pustii, iar Şcoala Nr. 2 nu mai are statutul juridic, a devenit o „structură” a 
Şcolii Nr. 1 Bezdead. Aşadar, la Bezdead, în 2013, mai există o singură şcoală 
din patru – Şcoala Nr. 1 Bezdead. 

Doamna primar Teodora Anghelescu are capacitatea şi spiritul şi înalta 
înţelepciune de a reface învăţământul bezdedean. Va fi perioada de care se va 
lega numele său. 

Învăţătorii-diriginţi şi directorii Şcolii „Vasile Voiculescu” Bezdead: 
1. Alexandrina Tănăsescu, învăţător-diriginte, 1898/1900; 
2. Mihail Florescu, învăţător-diriginte, 1900/1904; 
3. pr. Iacob Popescu, învăţător-diriginte, 1904/1906 şi 1917/1918; 
4. Haralambie Iordache, învăţător-diriginte, 1907/1911; 
5. Victor Rădulescu, învăţător-diriginte, 1911/1912; 
6. Eugenia Popescu, învăţătoare, suplinitoare-dirigintă, 1912/1915; 
7. Ioan Popescu, învăţător-diriginte 1915/1932 (o perioadă fertilă, cu 

întrerupere între anii 1917-1918). 
8. Gheorghe Ropotan, director-învăţător 1932/1951 (cu întrerupere între 

anii 1943/ 1945, când şcoala este condusă de soţia sa, Ropotan Paulina); 
9. Gheorghe Ungureanu, director-învăţător, 1951/1953; 

10. Mircea Vulcănescu, director-învăţător, 1953/1960; 
11. Elena Suruceanu, director-învăţător, 1960/1965; 
12. Ion Clement Vulcănescu, director, 1965/1968; 
13. Victor Davidoiu, director, 1968-1998, cu întrerupere 1980-1981; 
14. Ioan Niţoiu şi Romulus Vlad, 1980-1981; 
15. Romeu Duţă, director de la 1 septembrie 1998, până la 31 aug. 2001; 
16. Victor Nedelcu, dir., 2001 – 30 iunie 2008; 
17. Anda Nedelcu, 01 iulie 2008 – 13 oct. 2008; 
18. Teodora Anghelescu, 13 oct. 2008 – aug. 2010. 
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Ioan Popescu 

Dascălii Şcolii „Vasile Voiculescu” Bezdead, risipitorii de adevăr şi 
frumos, ce au funcţionat între 1898 şi 2000 (cel puţin patru ani) sunt: 

1. Alexandrina Tănăsescu, învăţător-diriginte, 1898-1900, deschide 
învăţământul acestei şcoli; 

2. Mihail Florescu, învăţător-diriginte, 1900-1904; 
3. pr. Iacob Popescu, învăţător-diriginte, 1905-1906; 1917-1918; 
4. Haralambie Iordache, învăţător-diriginte, 1906-1942; 
5. Ioan Popescu, învăţător-diriginte, 1906-1911; 

1915-1932 cu întrerupere; 
6. Haralambie Marinescu, învăţător-diriginte, 

1919-1923; 
7. Gheorghe Ropotan, învăţător-director, 1932-1951; 
8. Paulina Ropotan, învăţător, 1929-1965; 
9. Elena Constantinescu, învăţător, 1940-1946; 

10. Severa Gagiu, învăţător, 1942-1946; 
11. Victoria Vulcănescu, învăţător, 1942-1968; 
12. Mircea Vulcănescu, învăţător, 1946-1968; 
13. pr. Victor Popescu, religie, 1942-1948; 
14. Ionel Furcoi, învăţător, 1946-1947 şi 1961-1975; 
15. Elena Suruceanu, învăţător, 1960-1983; 
16. Valeria Davidoiu, învăţător, 1953-1954 şi 1990-1998; 
17. Ruxanda Ropotan, învăţător, 1960-1987; 
18. Maria Vulcănescu, învăţător, 1959-1998; 
19. Duca Eugen-Constantin, învăţător, 1975-1982 şi 1985-1987; 
20. Manţog Gheorghe, învăţător, 1968 -1973; 1985-1987 şi din 1989-2006; 
21. Ion Tănase, învăţător, 1977-1978; 1985-1989 şi 1993 în continuare; 
22. Mihaela Niţoiu, învăţător, 1998-2002; 
23. Anda Nedelcu, învăţător, 1999 în continuare; 
24. Ionela Oancea, lb. română, 1967-1971; 
25. Maria Ghiculescu, lb. română, 1972-1978; 
26. Victor Davidoiu, limba română, 1959-1999; 
27. Maria Vulpescu, lb. rusă şi română, 1979-1989; 
28. Emil Mihăilescu, lb. română, 1981-1990; 
29. Victor Nedelcu, lb. română, 1990-2008; 2012 în continuare; 
30. Viorica Arghir (Georgescu), lb. franceză, 1985-1990; 
31. Ludovic Suruceanu, matematică, 1960-1967; 1968-1970; 
32. Marian Niţoiu, matematică, 1965-1971; 
33. Maria Niţu (Păunaş), matematică, 1969-1975; 
34. Lucia Dumitrescu, matematică, 1971-1972; 1973-1975; 1976-1979; 
35. Adriana-Sanda Prian, matematică, 1980-1990; 
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Gică Barbu 

36. Valentin Stan, matematică, 1982-1988; 1989-1990; 
37. Anca-Iuliana Popescu, matematică, 1990-1999; 
38. Romeu Duţă, matematică, 1990-2001; 
39. Paul Nenciu, istorie, 1966-1967; 1968-1971; 
40. Gheorghe Barbu, istorie, 1963-1996, şi-a dorit 

nespus de mult să fie profesor şi a muncit enorm să-şi 
îndeplinească visul, renunţând la cariera de ofiţer pe 
care o începuse deja strălucit. Ştia atâta istorie, că elevii 
nu se mai săturau ascultându-l. Şi a fost un dascăl bun. 
Un coleg nemaipomenit. Un gospodar model. Un om cu 
care, pe adevărat, să te ungi la rană. A iubit nespus 
viaţa, aceasta părăsindu-l însă numai la un an după 
pensionare. Rămân faptele lui generoase, acum duse 
mai departe de soţia sa, Viorica şi de copiii săi, Cristi şi 
Emanuel (Coco). 

41. Mariana Dobre, Maria Rizescu-Iris şi Mihail 
Iordache, profesori de fizică, fiecare cu perioade sub 4 ani, cu întreruperi, 1967-
1978; 

42. Ioan Niţoiu, fizică-chimie 1978 şi în continuare; 
43. Ioan-Clement Vulcănescu, bio-agr., 1962 - 2000; 
44. Lucreţia Spiridon, bio-agr., 1969-1973; 
45. Elena Pascu (Ioneci), geografie, 1981-1986 şi 1986-1988; 
46. Persida Todoroiu-Davidescu, ed. fizică, 1974-1978; 
47. Romulus Vlad, ed. fizică, 1978-2012; 
48. Maria Furcoi, maistru-gospod., 1964-1982; 
49. Liviu Bocu, maistru-lăcătuş, 1969-1980; 1985-1989; 
50. Picu Toma, maistru lăcătuş, 1980-1985; 
51. Mihaela Cezarina Mihai, maistru-croitorie, 1996-2005; 
52. Manţog Marinela, maistru-croitorie, 1998-2000; 
53. Florin Stanciu, prof. supl. lb. engleză, 1994-2000; 
54. Alexandru Ionescu, secretar-şcoală, 1968-1971; 
55. Virgil Ropotan, prof. bio-agr., 1965-1969; secretar-şcoală, 1971-1973; 
56. Şuţoiu Daniela, secretar-şcoală, 1973 în continuare. În 2013 împlineşte 

40 de ani de secretariat. 
57. Muşat Daniel, geografie, 1998-2003; 
58. Mihăescu Carmen, prof. suplinitor, 1996-2006. 
 
Şcoala Nr. 2 „Vasile Voiculescu” dispune de 10 săli de clasă, unitatea 

funcţionând într-un singur schimb, un laborator de fizică-chimie, un cabinet de 
limba şi literatura română, un cabinet de biologie, o sală de gimnastică, un 
atelier de croitorie cu şase maşini de cusut, un atelier de lăcătuşărie cu 
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cincisprezece locuri, o sală de bibliotecă în care se poate studia, un atelier de 
tâmplărie-lăcătuşărie al muncitorului şcolii. Biblioteca şcolii avea la 01 ianuarie 
1998 – 4146 de volume, iar în aprilie 2013 – 7767 de volume. 

 

 
 

Fig. 83 – În biblioteca şcolii 
 
Şcoala s-a dăruit permanent oamenilor, prin slujitorii ei. Ea a fost legată de 

tot ceea ce înseamnă pasiune, cercetare, experimente, perfecţionare, aplicare, 
deschideri spre nou în respectul tradiţiei româneşti. În orice perioadă din 
existenţa sa de 115 ani s-au găsit dascăli devotaţi şcolii, oameni a căror viaţă s-a 
împletit cu şcoala, cu copii satului, pregătindu-i pentru „a fi”, ajutându-i să li se 
revele tainele lumii, ale Universului, dar mai ales să mediteze asupra universului 
lor interior, să aibă revelaţia acelui nemaipomenit îndemn „Nosce te ipsum”. 
Aceste menţiuni sunt valabile pentru toate cele patru şcoli din comună. Dar, 
desigur, fiecare din ele a avut curba sa de înălţare sau coborâre, aprecierea fiind 
dată de pasiunea dascălului în a-şi instrui şi educa elevii sau de indiferenţa la 
chinul elevului de a-şi apropria cunoştinţe şi deprinderi, în a-şi forma atitudini. A 
lăsat el, omul şcolii, o brazdă adâncă pe unde trecut sau o zgârietură? 

Între anii 1970-1998, Şcoala „V. Voiculescu” din Bezdead a avut o 
perioadă de maximă înălţare, elevii de aici obţinând succese deosebite, de 
frunte, la concursuri şi olimpiade pe obiecte de învăţământ, la admiterea în şcoli 
şi licee sau la facultate. Şcoala era recunoscută în judeţ şi în ţară, la Ministerul 
Educaţiei Naţionale pentru împlinirile sale, fapt pentru care: 
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- între anii 1972 -1977 a fost cuprinsă în experimentul „Şcolii Unice” pe 
localitate. împreună cu alte cinci şcoli rurale din ţară; 

- între anii 1993-1996, Institutul de Ştiinţe al Educaţiei, cu avizul M.E.N., a 
cuprins şcoala în experimentarea noilor programe de învăţământ şi la trecerea la 
manualele alternative. 

Şcoala Nr. 2 Bezdead a fost singura şcoală rurală din ţară care a fost 
înglobată în experimentarea noilor programe de învăţământ şi noilor manuale, 
eveniment de bază în domeniul învăţământului, desfăşurat între anii 1994-1997. 
Aici s-au experimentat programele şi manualele noi la obiectele: biologie, 
chimie şi matematică. Coordonator în acest domeniul a fost prof. univ. Dumitru 
Copilu, pe atunci cercetător principal la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 
Menţionăm şi acum, în 2013, că manualele de biologie de clasa a V-a şi clasa a 
VIII-a, autori Violeta şi Dumitru Copilu sunt funcţionale în şcoli fiind drept 
cele mai bune. Profesorii care au participat la experiment au fost: biologie – 
Clement Vulcănescu, chimie – Ioan Niţoiu, la matematică – Romeu Duţă, 
director fiind Victor Davidoiu.  

În 2005 Primăria Bezdead a primit o scrisoare de mulţumire, sub forma 
unui comunicat de presă, care mulţumeşte pentru sprijinul acordat Şcolii Nr. 2 
în acest experiment. 

- între anii 1971-1980 şi 1988-1998 a fost şcoală coordonatoare în 
localitatea Bezdead; 

- în anul 1984, la sărbătorirea a 110 de ani de la naşterea poetului Vasile 
Voiculescu, a organizat un simpozion la care au fost invitaţi poetul şi editorul 
Florentin Popescu, poeţii târgovişteni Mihail I. Vlad şi George Coandă; 

În anul 1989, la comemorarea a 100 de ani de la trecerea în eternitate a 
„poetului naţional”, M. Eminescu, prin mijlocirea distinsului prof. univ. dr. 
Gheorghe Bârlea, pe atunci director al Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, a 
domnului inspector de lb. şi lit. română, Florin Făgărăşanu şi a domnului prof. 
Eusebiu Platcu, am organizat o întâlnire a profesorilor şi elevilor cu prof. univ. 
dr. Al. Piru, editorul „Istoriei literaturii române de la origini şi până în prezent” 
a marelui G. Călinescu. A fost un moment de neuitat. 

În anii 1970-1972 şi 1999 Şcoala Nr. 2 editează 10 numere ale revistei 
proprii „Visuri”.192 

În ziua de 23 mai 1998 s-a organizat sărbătorirea celor 100 de ani de 
fiinţare a Şcolii Nr. 2 Bezdead, când a primit şi numele de „Vasile Voiculescu”. 
Atunci s-a fixat pe faţada clădirii o placă de marmură având inscripţia: Şcoala 
Nr. 2 Bezdead CENTENAR, 1898-1998 şi a fost editată monografia „Mit şi 
istorie” a dir. Victor Davidoiu.193 

                                                 
192 Vezi revista Visuri nr. 19/1999 
193 Vezi Victor Davidoiu Mit şi istorie, Editura Bibliotheca, 1998, p. 101-110, 115-124 
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Fig. 84 – Momentul deschiderii sărbătoririi Centenarului Şcolii Nr. 2 Bezdead 
 

 
 

Fig. 85 – Coperta revistei „Visuri” nr. 10 /1999 
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Pentru perioada 1972-2012, iată, numeric, DEVENIRILE elevilor noştri. 
(Pentru nominalizare vezi: Victor Davidoiu, „Mit şi istorie”, ed. a II-a, 1998, p. 
82-86): 

- educatoare  - 3;  
- învăţători  - 24;  
- profesori  - 27; 
- preoţi  - 3; 
- ingineri, tehnicieni, maiştri  - 39; 
- medici, asistenţi medicali, tehnicieni medicali  - 23; 
- economişti  - 27; 
- ofiţeri, subofiţeri, maiştri militari  - 25; 
- jurişti - 1; 
- oameni de afaceri - 14 . 
 

Aşadar, 186 de elevi au urmat cursuri superioare gimnaziului (în afara 
şcolilor profesionale, şcolilor de ucenici sau primei trepte de liceu), revenind 
câte 7 elevi cu studii superioare la fiecare promoţie de 25 de elevi. înseamnă 
26,00 % dintre absolvenţii noştri. Este o performanţă! 

Menţionăm numele a câtorva dintre aceştia: 
1. Educatori-învăţători: Bănulescu A. Elena, Ciuciuc T. Dorina, 

Chiţulescu Gh. Maria, Chiţulescu (Davidoiu) Valeria, Comănoiu Maria, 
Bănulescu (Toader) Gh. Emilia, Barbu (Suruceanu) Elena, Dumitru Mihaela-
Elena, Furcoi A. Ion, Furcoi (Iacobescu) Varvara, Duca Eugen, Gagiu Roxana-
Elena, Gheboianu (Bănulescu) V. Angela, Manţog I. Gheorghe, Militaru 
(Bădilă) V. Maria, Muşat (Negrea) N. Maria, Niţoiu Roxana-Mihaela, Popescu 
I. Paulina, Popescu I. Victoria, Popescu I. Mariana, Ropotan N. Gheorghe, 
Davidoiu (Muşat) Ancuţa, Tănase Ion, Nedelcu (Mihăescu) Anda, Ropotan 
Virgil (pedagog), Sorescu (Bocu) Valeria, Vlad V. Haralambie, Vlad V. Ioan, 
Dobre George, Dinu (Stoian) Catela. 

2. Profesori: Barbu N. Gheorghe, Bănulescu Anca, Bănulescu Constanţa, 
Chivu Aurelian, Cioroba Maria, Davidoiu (Roman) V. Anca, Frăţiloiu Gh. 
Adrian, prof. univ. Gheboianu Gh. Argentina, Gheboianul Gh. Rodica, Iordan I. 
Rodica, Mircea Samoilă Andreea, Muşat N. Gheorghe, Muşat Gh. Adrian-
Daniel, Muşat Gh. Carmen, Nedelcu C. Victor, Nenciu Gh. Paul, Păunaş V. 
Adrian, Popescu V. Mihai, Ropotan V. Iulian, Sora Gh. Rodica, Sora A. Virgil 
- prof.dr.univ. Stoian I. Gheorghe - prof. univ., Vulcănescu Ion-Clement, Vlad 
(Ciora) Margareta, Chiţulescu V. Teodor (fost membru al Corului Radio), 
Băcescu V. Adriana, Manţog Cristina, Păunaş Ancuţa, Iordache C. Dragoş şi 
Mircea (Samoilă) Andreea. 

3. Preoţi: Popescu V. Eugen, Popescu E. Alexandru, Tănase Ionuţ 
(absolvent al seminarului). 
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Furcoi C. Ionel 

Gigi Furcoi

Cristian Sora 

 

4. Medici: Furcoi C. Ionel - prof. univ. dr. Iaşi, 
Teodorescu N. Tamara-Nicoleta, Popescu Sebastian. 

5. Tehnicieni med.: Davidoiu (Mieilică) Elena (Puşa). 
6. Farmacişti: Duca (Gagiu) N. Elena, Duca Nicolae, 

Bădoiu D. Alina. 
7. Asistenţi medicină: Degeratu V. Camelia, Degeratu 

V. Mariana, Dobre N. Nicolae, Drăghici Margareta, 
Duca Mariana, Iordache (Leotescu) Rodica, Iriminescu 
Maria, Manţog Liliana, Nedelcu Ligia, Niţoiu Carmen, 
Niţoiu I. Gheorghita, Ropotan (Căpraru) V. 
Margdalena, Sorescu Gh. Filofteia, Urzică N. Nicoleta, 
Niţoiu Gh. Mihaela. 

8. Ingieri: Anghel Gh. Gheorghiţa, Bănulescu A. Valerian-Aurelian, Belei 
Ionaş, Belei Cristian, Bobu M. Vasilica, Chiţulescu V. Aurelian (fiul pr. Iacob 

Popescu), Chiţulescu V. Mircea, Cioroba C. Mihai, 
Cioroba P. Angelica, Davidoiu Gh. Ioan, dotat cu o 
minte ageră, dublată de un calm cuceritor, se impune în 
colectivităţile de elevi, de studenţi, apoi în instituţiile în 
care lucrează, urcând treptele recunoaşterii valorii sale 
spirituale şi pragmatice până la aceea de director 
general la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în 
cabinetul Al. Athanasiu. 

În prezent este inspector general al Societăţii 
Naţionale a Petrolului „PETROM S.A.”. Este o onoare 
a satului, iar satul îl respectă; Davidoiu C. Cristinel-

Constantin, Davidoiu V. Edward, Davidoiu C. Gabriel, Duca C. Adrian, Furcoi 
C. Gheorghe, ing. şef serviciu-control al Agenţiei Atomice Internaţionale şi 
şeful Comisiilor Economice pentru Dezvoltare ale 
O.N.U. cu sediul la New York, Furcoi D. Iulian, fost 
Primar al Municipiului Târgovişte, Iordan V. Camelia, 
Nenciu C. Valentin (şeful tuturor promoţiilor din 
ciclurile de studiu urmate, de la ciclul primar la 
facultate),Păunaş V. Nicoleta-Angelica, Păunaş Gh. 
Victor, Popescu C. Radu, Soare Mihai, Sorescu Gh. 
Constantin (Titi), Stoian Rodica, Suruceanu L. Roland-
Ştefan, Şuţoiu S. Floarea-Lili, Şuţoiu C. Florinei, 
Ropotan V. Alin, Sora A Cristian. S-a născut la 2 
noiembrie 1939 în comuna Bezdead, ca al treilea fiu al 
familiei Elena şi Arsene Sora. 
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Col. Bucur M. Ion 

Scurtă i-a fost bucuria şi fericirea de a creşte alături de ambii părinţi, 
fiindcă tatăl său a plecat pe front, în 1941, şi nu a mai venit. Dorul de tată, 
dorinţa de a-l avea lângă sine nu i-au fost astâmpărate niciodată, mai ales în anii 
copilăriei şi ai adolescenţei. Dar mama i-a fost reazim şi alint, îndemn şi 
ambiţie pe drumurile vieţii, urmând şi terminând studiile generale şi liceale cu 
aprecieri de foarte bine. 

În 1966 este absolvent al Institutului Politehnic Timişoara, Facultatea de 
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole. Este repartizat la I. C. Montaj Piteşti unde 
lucrează până în 1968, când se transferă la Institutul de Proiectare Dâmboviţa, la care 
a lucrat ca inginer proiectant, şef colectiv rezistenţă, inginer şef şi apoi director. 

Sunt 23 de ani de creativitate în domeniul proiectării. Sunt anii de 
efervescenţă ai omului care a ştiut să dea colaboratorilor curaj în abordarea 
unor soluţii de urbanizare, în transpunerea pe planşetă a unor clădiri nu numai 
utile, ci mai ales frumoase, zvelte, încântătoare, unele chiar adevărate opere ale 
arhitecturii. A participat direct la proiectarea obiectivelor: Sala Polivalentă 
Târgovişte, Hala agroalimentară Târgovişte (Pavcom), Banca Agricolă 
Târgovişte, Sala de sport Moreni, Bloc-tum şi restaurant Moreni, Complex de 
porci Mătăsaru (15.000 capete). 

Pentru Bezdead şi-a dăruit multe zile de lucru, nu numai în proiectare, dar 
participând sufleteşte, cu pasiune chiar în realizarea următoarelor construcţii: 
Şcoala Nr. 2 Bezdead, Casa de Cultură Bezdead, salonul de dans şi de nunţi Valea 
Macului, Grădiniţa Nr. 3 Bezdead şi Dispensarul Bezdead Râmata. Săptămânal 
vizita şantierele acestor construcţii, îndrumând, observând, discutând, încurajând. 
Dăruirea, responsabilitatea sobrietatea, însoţite de un zâmbet discret i-au fost 
caracteristice. În timpul liber, atât cât mai avea, s-a ocupat de filatelie (a fost chiar 
preşedintele A.F.R. Dâmboviţa), de şah, istorie şi de pescuit. 

Căsătorit cu Gănescu Emilia, se bucură din plin de existenţa celor doi 
copii: Emilian, care a urmat profesia tatălui său şi Irina-Cristina – absolventă a 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice. 

Într-o zi de sfârşit de martie, când natura este gata să izbucnească în verde, 
Sora Cristian şi-a închis ochii pentru totdeauna. Era 28 
martie 1998. Ne-a părăsit numai cu trupul, fiindcă 
spiritul său a rămas în edificiile pe care ni le-a dăruit. 

9. Ofiţeri M.I. şi M.Ap.N.: Barbu N. Constantin, 
Bucur M. Ion născut în Bezdead, la 30 martie 1927, 
după ce încheie cursurile celor şapte clase primare la 
Bezdead, apoi ale altor cinci clase industriale la 
Bucureşti, obţine bacalaureatul la Ploieşti, în 1957. 
Urmează Şcoala Militară de Ofiţeri de Transmisiuni-
Sibiu şi cursul comandanţilor de batalioane de stat 
major tot la Sibiu şi absolvă Academia Militară în anul 
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Fig. 86 – Dispozitiv de convorbiri central şi 
bruiaj (realizat de col. Bucur M. Ion)

Ovidoiu Niţoiu 

1962. Deţine funcţiile de comandant de companie, comandant de batalion, şeful 
armei de transmisiuni de divizie, şef de birou privind înzestrarea şi 
reorganizarea tehnică a „Transmisiunilor” şi profesor cumulard la şcoala de 
ofiţeţri de transmisiuni. A publicat în revistele militare de specialitate: 
„Realizarea sistemului de transmisiuni în teren cu vegetaţie bogată”, „Executarea 
traficului în reţea, folosindu-se toate regimurile de lucru” şi „Prescripţii algoritmice 

la instrucţia tactică de specialitate 
(transmisiuni)”.A pus în funcţiune o staţie 
dinamică de transmisiune cu privire la 
„plecarea la ofensivă” a soldaţilor. 
Aceeaşi „staţie” a încercat să o realizeze 
la Şcoala Nr. 2 „V. Voiculescu” Bezdead, 
care a funcţionat o bună vreme. 

Iubeşte grozav Bezdeadul. Rădă-
cinile sale sunt aici. Simte şi declară. 
Este de veşnicit că dl. col. Bucur M. Ion 
iubeşte satul natal, atât de mult îl evocă şi 

îi simte pulsul în fiinţa sa, încât a dat numele de botez unui fiu al său Ioan-
Bezdead. Este nu numai inventiv, dar şi de legendă. 

Cioroba Constantin - amiral (Constanţa), Cioroba A. Gheorghe Doru - 
ofiţersuperior M.I., Cioroba A. Virgiliu - ofiţer superior M.I., Dinu I. Cristinel 
– ofiţer M.I., Furcoi C. Mihail - ofiţer superior M.Ap.N., Iordache C. Gheorghe 
– ofiţer superior M.I., Iordache C. Vasile, Muşat M. Ion - ofiţer superior M.I., 
Muşat N. Valerian - ofiţer superior M.I. Jurist, deţinător al centurii negre la 
„Judo”, Niţoiu Gh. Eugen - ofiţer M.Ap.N., Niţoiu I. Romeo - ofiţer superior 
M.Ap.N., Păunaş Gh. Gelu - ofiţer superior M.I., Ropotan I. Mihai - ofiţer 
superior M.Ap.N., absolvent alAcademiei Militare. 

10. ECONOMIŞTI: Anghelescu Gh. Florin, Chiţu I. Maria, Coman A. 
Adriana-Rodica, Coman C. Daniela, Dumitroiu M. Marinela-Gabriela, 
Giuvelea C. Elena-Cristina, Ionescu A. Nela, Ivan Gheorghe, Mănguţă St. 
Doru, Nenciu Cristinel, NiţoiuV. Gabriela, Niţoiu 
Magdalena – Elizabeta, Mircea Alexandra şi Nedelcu 
V. Alexandru, absolvent la Finanţe-Bănci. 

Niţoiu Gh. Ovidiu: născut la 27 noiembrie 1950, la 
Bezdead, într-o familie „bună”, respectată, cu adânci 
tradiţii intelectuale. Încă din clasele primare şi 
gimnaziale, urmate la Şcoala Nr. 2 Bezdead, se remarcă 
într-un mod singular, special, prin marea capacitate de 
acumulare a cunoştinţelor, de formare a deprinderilor 
legate de activitatea intelectuală, ca şi prin uşurinţa de a 
sintetiza. Aceleaşi calităţi le dovedeşte şi la Liceul 
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„Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, unde se distinge ca un elev excepţional la 
învăţătură şi conduită. Participă la olimpiadele de chimie, fazele judeţene, zonale 
şi naţionale, obţinând premii şi menţiuni. Continuă studiile în cadrul A.S.E. 
Bucureşti, Facultatea de Comerţ, impunându-se prin seriozitate, forţă de 
cuprindere a informaţiei şi prin soliditatea însuşirii acestei informaţii. Absolvă 
facultatea cu media 10 (zece), fiind repartizat de la început ca economist 
principal la Direcţia Comercială a Judeţului Dâmboviţa, apoi inspector la aceeaşi 
instituţie. Afirmându-se şi aici ca un om valoros, perseverent, mereu preocupat 
de nou, este promovat, numai după şase ani, ca director tehnic-comercial la Baza 
Judeţeană de Aprovizionare Tehnico-Materială a Judeţului Dâmboviţa, funcţie 
pentru care ministrul îi acordă derogare de vechimea de un an. După un an, este 
numit director-adjunct, apoi director general, întreprinderea numindu-se acum 
COMAT, post deţinut şi în prezent. Este un manager proaspăt şi mereu bogat în 
soluţii pragmatice, pentru că mereu studiază. A urmat cursuri post-universitare, 
inclusiv CEPECA, iar după anul 1990 a obţinut o bursă de studiu în Gennania, la 
Hanovra, urmând cursurile cadrelor de conducere din Europa Centrală şi de Est, 
pe care le absolvă în 1993. 

Are studii şi articole de specialitate publicate în „Revista Comerţului 
Modern” şi revista „Optimal” a Ministerului Aprovizionării în România”. Satul 
se mândreşte că are un asemenea fiu. 

Oancea M. Camelia Elena, Popescu V. Cornel-Nicolae, inspector BNR- 
Dâmboviţa, Soare Haralambie, Soare I. Liliana-Victoria, Sora I. Ionela-Claudia, 
Tănase A. Daniela, Tănase (Sorescu) A. Maria-Magdalena, Coman C. Ion. 

11. Oameni de afaceri: Bulgărea A. Mihai (Tuţu), un om fermecător prin 
vorbă, comportament şi gândire; Băcescu Angelica, Cioroba Stelian (Bogdan), 
Muşat Ionel, Gheboianu Victor, Băcescu Maria. Școala aceasta se desființează 
la 1 septembrie 2019. 

 
 

6.4. Şcoala Nr. 3 Bezdead-Râmata 
 
 
Ia fiinţă în 1909, în luna septembrie, cu menirea de a şcolariza copiii din 

satele Râmata şi Costişata. Ca oriunde, şi aici ea funcţionează, la începuturi, în 
casele închiriate de la: Ghiţă Mihăescu şi Haralambie Ionescu numit la început 
Haralambie Nicolae (care va fi învăţător în satul Valea Lungă unde se 
stabileşte, slujind şcoala cu pasiune; pentru ceea ce a însemnat el ca om şi ca 
dascăl, sătenii, foştii lui elevi, i-au ridicat un bust din bronz ce dăinuie şi astăzi 
în faţa şcolii), Ion T. Bădoiu şi Nică Ion Păunaş. 

Situaţia posturilor în cei 91 de ani se prezintă astfel: 
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- 1906-1927, un singur post (între 1916-1924 şcoala funcţionează numai de 
la 01 decembrie 1918 la 31 august 1919); 

- 1927-1945, două posturi la 7 clase de elevi; 
- 1945-1948, trei posturi la 7 clase de elevi; 
- 1948-1953, trei posturi la 4 clase. Din 1948 şcoala va avea numai cls. I-IV; 
- 1953-1966, patru posturi; perioadă de mari realizări ale acestei şcoli, cu 

elevi foarte bine pregătiţi prin devotamentul învăţătorilor; 
- 1966-1987, trei posturi; este etapa în care elevii se situează mereu pe 

locurile I-II în clasele de după învăţământul primar, urmate la Şcoala „V. 
Voiculescu” Bezdead şi mai departe, la licee şi facultăţi; se revine la trei 
posturi între 1992-1995; 

- 1987-2006, două posturi. 
Construirea localului propriu începe în anul 1928, prin efortul şi stăruinţa 

învăţătorului-director, Gheorghe N. Ropotan. Terenul este cumpărat de la 
Vasile Joiţa Anghelescu (vezi fig. 87). în septembrie 1931 şcoala va funcţiona 
în prima sală de clasă dată în folosinţă. Dl. învăţător Mihail Florescu, deputat în 
Parlamentul României în 1929, ajută consătenii săi din Râmata cu suma de 
25.000 lei, sumă cu care se pune acoperişul din tablă zincată. în septembrie 
1931 localul se inaugurează. 

Au trudit aici, învăţătorii: 
1. Mihail Florescu, învăţător-diriginte, 1909-1911; 
2. Ioan Popescu, învăţător-diriginte, 1911-1914 
3. Eugenia Popescu, învăţător-diriginte, 1914-1915, ian. 26; 
4. Vasile Chivulescu, învăţător-diriginte, 27 ian. 1915-30 aug. 1915; 
5. Constantin Ghiculescu şi Petrescu Negoiţă, învăţător-diriginte, 01 dec. 

1918-31 aug. 1918; 
6. Gheorghe Benu, învăţător-diriginte, 1924-1925; 
7. Gheorghe Stroiescu, învăţător-diriginte, 1925-1926; 
8. Gheorghe N. Ropotan, învăţător-director, 1926-1932; 1954-1964; 
9. T. Ghineraru, învăţător, 1927-1928; 
10. Paulina Ropotan, învăţătoare, 1928-1929; 
11. Steliana Dumitrescu, învăţătoare, sept. - oct. 1929; 
12. Ecaterina Băsceanu, învăţătoare, oct. 1929-1932; 
13. Băsceanu Gheorghe, învăţător-director, 1932-1938; 
14. Elena Popescu, învăţătoare, 1935-1936; 
15. Victor Ghiculescu, învăţător, 1936-1938; 
16. Ion Dumitrescu, învăţător-director, 1938-1939; 
17. Elena Puică, învăţătoare, 1938-1939; 
18. Mircea Vulcănescu, învăţător-director, 1939-1945; 
19. Victoria Vulcănescu, învăţătoare, 1939-1945; 
20. Gheorghe Ungureanu, învăţător-director, 1945-1951; 
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21. Mariana Ungureanu, învăţătoare, 1945-1951; 
22. Octavian Cismaru, învăţător, 1945-1946; 1947-1949; 
23. Haralambie Vlad, învăţător, 1946-1947; 
 

 
 

Fig. 87 – Actul de cumpărare a terenului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 247

 
 

Fig. 88 – Şcoala Nr. 3, abandonată din 2006 (azi e concesionată) 
 
24. Maria Chiţulescu, învăţătoare, 1949-1950; 1957-1981; 
25. Valeria Davidoiu, învăţătoare, 1954-1956; 1957-1964; şi învăţătoare- 

director, 1964-1990; 
26. Haralambie Marinescu, învăţător-director, 1951-1954; 
27. Maria Barbu, învăţătoare, 1951-1959; 
28. Viorica Mihăescu, învăţătoare, 1953-1956; 
29. Elena Barbu (Suruceanu), învăţătoare, 1951-1954; 
30. Viorica Barbu, învăţătoare, 1951-1954; 1959-1972; 1981-1998; 
31. Vasilica Urzică, învăţătoare, 1961-1962; 
32. Gheorghe Manţog, învăţător, 1964-1968; 1973-1985; 1987-1989; 
33. Eugen Duca, învăţător, 1982-1984 şi învăţător-director, 1990-2004; 
34. Daniela Pinţă (Stan), învăţătoare, 1998 până la desfiinţarea şcolii în 

anul 2006 
Deoarece de la Reforma învăţământului din 1948 Şcoala Nr. 3 nu a mai 

funcţionat cu clasele V-VIII, absolvenţii celor patru clase urmează cursurile 
gimnaziale la Şcoala „V. Voiculescu” Bezdead. Menţionarea numelui acestora 
şi a drumului urmat în viaţa lor se face în monografia „Mit şi istorie”, ediţia a 
II-a, 1998, autor Victor Davidoiu. 

Numai pentru că era (este) o şcoală la marginea satului, pe o şosea care 
aproape se înfundă, nepracticabilă iarna, mult timp a fost considerată 
„purgatoriul” învăţătorilor numiţi la Bezdead. Doar cei apropiaţi de această 
şcoală ştiu ce cochetă este, cât material didactic există aici, câtă dăruire au 
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Gogu Ropotan 

primit elevii acestei şcoli din partea învăţătorilor lor, cu câtă migală s-au 
aplecat spre a-i educa. Ei, elevii, ştiu că în confruntările lor cu ceilalţi, în clasele 
gimnaziale şi postgimnaziale, erau mai mereu învingători. 

Despre toţi dascălii de aici s-ar cuveni să se scrie la modul superlativ. Dar 
aceasta se poate face într-o carte aparte. Dăm aici o parte din cuvenitul merit al 
unora dintre d-lor. 

Gheorghe Ropotan, născut în 1904 în familia Joiţa 
(Haralambie) şi Nicolae Ropotan din Bezdead, este 
absolvent al Şcolii Normale din Târgovişte în 1926 şi 
este numit ca învăţător la Şcoala Nr. 3 Bezdead. Aici se 
dăruieşte actului pedagogic, impunându-se ca un 
învăţător deosebit şi director de şcoală gospodar, fiind 
unul din cadrele didactice de elită ale Bezdeadului. 
Iniţiază construirea localului de şcoală, local în care 
astăzi elevii nu mai învaţă. Este sufletul acestei acţiuni: 
cumpără terenul, adună materialele, urmăreşte strict 
cheltuielile într-un registru special, determină locuitorii 
celor două sate, Râmata şi Costişata, să contribuie cu bani, cu materiale sau cu 
zile de muncă, astfel că doar în trei ani, 1928-1931, şcoala este terminată. 

Înv. Gh. N. Ropotan, desfăşoară o lăudabilă activitate profesională, fiind 
responsabil de cerc pedagogic, de comisii metodice, director de cămin cultural 
şi inspector şcolar. În baza calităţilor sale organizatorice şi de dascăl, este numit 
director la Şcoala Pietroşiţa care avea pe atunci internat şi cantină. Se implică în 
viaţa satului; este ales de mai multe ori deputat, dovedindu-se un vehement 
apărător al drepturilor cetăţenilor. Scrie o încercare de monografie a comunei 
Bezdead, rămasă în manuscris şi o monografie a Şcolii Nr. 1 Bezdead (pe care 
nu am văzut-o). O bună perioadă este bibliotecar voluntar la „Biblioteca 
Sătească” a Căminului Cultural Nr. 2 Bezdead. 

Foştii elevi vorbesc cu mult respect despre felul în care şi-a făcut datoria de 
dascăl, mai ales că era şi un model de gospodar, aşa cum erau învăţaţi să fie toţi 
elevii şcolilor normale din România, viitorii învăţători. 

Haralambie Marinescu, dascăl de înaltă probitate morală şi profesională, 
cu o deontologie fără cusur, este cunoscut ca om cu o minte sclipitoare şi un 
calm imperturbabil, valoros, om care şi-a trecut ceva din sufletul său nobil la 
cei care l-au cunoscut. Fiind unul din excelenţii absolvenţi ai şcolii normale, 
este repartizat ca învăţător la Şcoala de Aplicaţie din Tg. Mureş, unde a 
funcţionat cel mai mult în activitatea sa. În Bezdead a fost la Şcoala Nr. 
2,1919,1921,1923, după care, probabil având aspiraţii ce nu i le putea oferi 
Bezdeadul, pleacă la Tg. Mureş, revenind în sat după 28 de ani (în 1951) ca 
învăţător-director la Şcoala Râmata, unde stă până în toamna anului 1954, când 
se transferă la Şcoala Nr. 1 Bezdead. 
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Fig. 89 – Casa înv. Haralambie Marinescu 

 

La Şcoala Râmata pune 
atâta patimă în lucrul la 
clasă cu elevii şi atâta origina-
litate în organizarea lecţiilor, 
încât, nu mai după un an 
colegii şi oamenii din sat îl 
priveau cu admiraţie şi îl 
respectau, iar elevii săi îl 
sorbeau din ochi şi-i urmau 
cu sfinţenie învăţăturile de 
viaţă. Nu putem uita că, din 
anul 1951 şi până prin anul 
1994, elevii (apoi devenind 

maturi) din satele Ramata şi Costişata erau singurii care salutau descoperindu-şi 
capul absolut întotdeauna şi oriunde; pentru că aşa făcea mereu învăţătorul lor, 
chiar în faţa unora mai mici ca vârstă sau pregătire. 

Acest OM a sfinţit locul în care a muncit doar trei ani, nu numai prin 
lecţiile sale deosebite, dar şi prin amenajarea grădinii în care se află localul, 
fiindcă nu e o curte, ci e o adevărată grădină creată de Haralambie Marinescu. 
Până la venirea sa, grădina era o pantă foarte abruptă. Domnia sa, numai cu 
elevii a terasat panta, a fixat glii înierbate, a făcut alei, a montat pentru elevi 
bănci pe aceste terase, a plantat flori şi pomi, a marcat aleile de acces cu bare de 
lemn, astfel că recreaţia a devenit o adevărată odihnă şi încântare pentru ochi, 
pentru minte, pentru suflet. Mai mult, în spatele şcolii a făcut un zid-parapet, 
zid neterminat nici de Gheorghe Ropotan care i-a preluat directoratul. Acest zid 
l-au terminat directorii care au urmat. 

Maria Barbu (Ionescu), născută într-o familie descendentă tot din familia 
Haralambie, după cursurile primare de la Bezdead, urmează studiile la Şcoala 
Normală de Fete din Ploieşti, după absolvirea căreia vine învăţătoare la Şcoala 
Râmata, pe care o slujeşte opt ani. Au fost ani de realizări atât în ridicarea 
nivelului învăţământului, cât şi în îmbogăţirea acestei şcoli cu mijloace şi 
materiale de învăţământ. Maria Barbu (Ionescu) este dotată de Dumnezeu cu 
talent la desen, la grafică şi a folosit acest talent pentru a lăsa o zestre neegalată 
de nimeni altul. Planşe, scheme, grafice, ortograme, alcătuirea corpului 
omenesc, fauna, flora studiate în clasă, hărţi, diagrame stau şi azi, după atâţia 
ani (respect pentru munca unui om, nu ca la alte şcoli în care urmaşii şterg cum 
pot şi cât pot de mult şi de repede tot ce au înfăptuit cei de dinainte, truditorii, 
nu fariseii) la dispoziţia cadrelor didactice şi a elevilor. 

S-a transferat la Ploieşti, prin căsătorie, unde a fost şi este apreciată pentru 
ceea ce a făcut la clasă. 
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Parcurgând lista de mai sus cu învăţătorii Şcolii Nr. 3 Bezdead şi aceea cu 
directorii ei, este lesne de constatat că un singur dascăl a parcurs „maratonul” 
de 45 de ani de statornicie la această şcoală, din care 43 consecutivi, el fiind 
învăţătoarea Valeria Davidoiu.  

Absolventă a Şcolii Normale de Fete-Ploieşti în 1953, este încadrată la 
Şcoala Nr. 2 Bezdead, apoi la Şcoala Măgura, iar din anul 1957 până în anul 
1990 numai la Şcoala Râmata. 

Pentru d-ei n-a fost un „purgatoriu”. A fost contopirea şi împletirea vieţii sale 
cu viaţa acestei şoli timp de aproape o jumătate de veac. O slujire credincioasă a 
satelor Râmata şi Costişata şi a copiilor acestora. O ardere şi o disipare a 
sufletului şi cunoştinţelor în vârstele mici, o cuminţenie şi o statornicie de 
admirat. S-a dăruit copiilor acestor sate, învăţăturii lor pentru care se pregătea 
acasă cu migală, studiind, pentru a fi totdeauna proaspătă ca un izvor în faţa 
clasei. A dat 10 serii de elevi, socotind 4 ani pentru o serie, adăugând că a lucrat 
şi la clase simultane (aici am vrea să-i vedem pe mulţi ce şi cum, cât lucrează şi 
ce roade culeg!) numărul seriilor creşte. 

A modernizat localul şcolii prin R.K., în 1978. S-au „încins” pereţii, la partea de 
sus, cu o chingă de fier strânsă la câte un capăt prin înfiletare, pentru a se evita 
desprinderea lor spre exterior. Toată clădirea a fost decojită de tencuiala exterioară 
(era din 1934) şi retencuită, decorându-se prin „strop de ciment”. Foişorul a fost 
închis cu geamlâc, mărindu-se astfel holul şi ferindu-l de ploi şi zăpezi. S-au montat 
lambriuri la pereţii din toate încăperile iar parchetul a înlocuit duşumeaua ce data din 
1931. Amintim cu plăcere meşterii care au lucrat: Constantin Mihăescu şi fiii lui, 
Vorică şi Costică la zidărie, Nelu Mihăescu pentru partea de tâmplărie. 

 

 
 

Fig. 90 – Şcoala Nr. 3 - cl. I-IV Bezdead, desfiinţată definitiv în iunie 2006 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 251

Dintre absolvenţii acestei şcoli, necuprinşi şi ca absolvenţi ai Şcolii Nr. 2 
Bezdead, amintim pe: 

1. Învăţători: Barbu D. Maria, Mihăescu Gh. Viorica, Negoescu Augustina, 
Urzică (Tatu Vasilica). 

2. Profesori: Paraschiv Elena, Duca Ion. 
3. Ingineri: Păunaş C. Ion, Negoescu Flaviu, Iordan Marcel. 
4. Economişti (absolvenţi cu studii superioare): Barbu D. Gheorghe, Barbu 

D. Ion, despre care amintim cu satisfacţie şi bucurie din partea comunităţii că a 
fost ales, multe legislaţii, primar al oraşului Buşteni, rang pe care l-a onorat prin 
înfăptuirile edilitare, prin calităţile de gospodar, de om înţelept şi binevoitor. 

5. Doctori; Asistenţi med.: Paraschiv Vili (Ion), consăteanul care a avut 
puterea şi ambiţia de a absolvi trei facultăţi, obţinând diplomă de: inginer, 
doctor şi profesor; Barbu D. Vasilica. 

6. Ofiţeri: Bădoiu Nicolae, Bucur M. Gheorghe (frate cu Bucur M. Ion), 
Ivaşcu N. Haralambie. 

7. Întreprinzători: Negoescu Vasile, Neblea N. Romeo. 
La 1 septembrie 1989, școala se desființează. 
 
 

6.5. Şcoala Măgura-Bezdead 
 
 
Într-o lăudabilă încercare de monografie a localităţii Măgura, ce aparţine de 

Bezdead din 1968, se afirmă că învăţământul a început aici, în anul 1855, cu 
dascălul bisericii şi cu primul învăţător, Ion Petrescu194. Autorii afirmă că între 
1861-1866 Nicolae Petrescu a devenit primul învăţător cu şcoală normală la 
Măgura. Dar, din cercetarea de către noi a documentelor, reiese că Şcoala 
Măgura şi-a început activitatea la 10 iunie 1843, cu învăţătorul Ion Voinoiu, de 
34 de ani, însurat, fiu de birnic195. Lipsesc din arhiva şcolii documente care să 
ne revele date despre învăţători, elevi şi local din perioada 1843-1883. Ni se 
pare prea mare timpul de 40 de ani de „tăcere” pentru o asemenea instituţie. Se 
socoteşte drept anul 1883 ca an de înfiinţare a Şcolii Măgura, care a funcţionat 
în casele primarului Ion Dobrescu, învăţătorul de atunci cerând prefecturii să 
mulţumească primarului pentru local.196. 

În arhiva Şcolii Măgura, primul an menţionat pentru existenţa sa este anul 
1883, având învăţător pe Nicolae Petrescu, absolvent al Şcolii Normale Carol I, 
Bucureşti, seria 1871. Corelăm cu datele de la Şcoala Nr. 1 Bezdead şi spunem 
clar că Nicolae Petrescu a fost repartizat la absolvire la Şcoala Brăneşti unde a 

                                                 
194 Gl. Ing. Gh. Petrescu, pr. T. Negoescu, înv. Gh. Danciu, Monografia localităţii Măgura, Mss, p. 23, 24 
195 Gh. Pârnuţă, Începuturile culturii şi învăţământului în judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, 1972, p. 271 
196 Gl. Ing. Gh. Petrescu, pr. T. Negoescu, înv. Gh. Danciu, Monografia localităţii Măgura, mss, p. 24 
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funcţionat în 1871/ 1872, apoi a fost mutat la Şcoala nr. 1 Bezdead unde are 
frumoase rezultate între anii 1872-1883. De vreme ce-l întâlnim pe învăţătorul 
N. Petrescu drept „deschizător” de şcoală la Măgura în anul 1883, ce se va fi 
întâmplat în acest sat cu şcoala între 1843-1883?  

La 1898, în „Marele dicţionar geografic al României” se arată că „şcoala 
din Bela este mixtă, cu un învăţător, frecventată de 42-50 de elevi şi eleve. 
Localul este clădit în anul 1885 anume pentru şcoală, cu primăria la un loc, de 
zid, acoperit cu fier, pardosit cu duşumea şi cu două încăperi mari şi 
higienice”197. În baza acestor documente existente, deducem că s-au pierdut din 
arhiva şcolii acte care să dovedească o continuitate a învăţământului la Măgura, 
din anul 1848, luându-se eronat 1883 an de început. 

Numărul posturilor se menţionează tot din anul 1883, el fiind: 
- 1883-1898 - 1 post; 
- 1899-1925 -2 posturi; 
- 1925-1932 -3 posturi; 
- 1932 - mai, - 1945  - 4 posturi; 
- mai 1945-1947 - 5 posturi; 
- 1947-1948 -7 posturi; 
- 1948-1952, numai cu cls. I-IV - 6-7 posturi. 
Începând cu anul şcolar 1952-1953 se reînfiinţează ca şcoală cu cls. I-VII 

(VIII) aşa a funcţionat până în anul 2008, anul desfiinţării. 
Localul propriu se zideşte în anul 1885, „pe malul bisericii”, prin stăruinţa 

învăţătorului Nicolae Petrescu şi contribuţia locuitorilor. Sălile sunt din zid de 
piatră, cu două încăperi, una pentru primărie şi cealaltă pentru şcoală. Aici se va 
desfăşura învăţământul până în 1914 (?) când se construieşte actualul local cu 
trei săli de clasă, hol şi cancelarie. 

Discuţii multe şi aprinse se ivesc pentru alegerea terenului unde să fie 
amplasată şcoala. Interese deosebite sunt fie pentru terenul pe care este azi 
cimitirul, fie pentru cel pe care s-a construit până la urmă şcoala. Cel mai mult 
se opune Gh. Arsenescu, fiindcă trebuia să facă un schimb cu terenul, aşa cum 
propune ing. şef al Serviciului Tehnic al Judeţului Dâmboviţa, Bruneanu, care 
găseşte rezolvarea schimbului de teren ca în schiţa următoare:198 

                                                 
197 G. I Lahovari şi colaboratorii, Marele dicţionar geografic al României, Bucureşti, 1898, 

vol. I, p. 358 
198 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Prefectură, dos. 50/1909, p. 13 
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Fig. 91 – Schiţa terenului în discuţie 
 
Ing. Bruneanu propune ca Arsenescu Gh. să cedeze porţiunea însemnată pe 

schiţă cu „D” la faţadă, şi să ia porţiunea „A”, spre pârâul Bezdedel, astfel ca 
şcoala, să deţină terenurile „B” şi „D”. Şi aşa a rămas, trapezul „abcd” a fost dat 
şcolii. Până la urmă şi terenul lui Gh. Arsenescu a trecut la şcoală. 

Lucrările se derulează cu greu. La 14 decembrie 1908 Consiliul Local Bella 
specifică existenţa sumei de 2085 lei şi 81 de bani şi tot atunci solicită la Casa 
Şcoalelor Dâmboviţa un împrumut de 5000 lei, plătibil în 10 ani. Aceasta 
aprobă împrumutul cerut, prin sentinţa nr. 210/6 martie 1909. La data de 11 
martie 1910, Prefectura atenţionează Administraţia Plăşii Bezdead să pună în vedere 
Primăriei Bella să soluţioneze chestiunea terenului pentru şcoală (şi să înceapă 
lucrările), „fiindcă până acum n-au fost în stare să tranziteze, alte comune fiind mai 
vigilenţi (sic!) pentru interesele consătenilor lor”199. 

 

 
 

Fig. 92 – Şcoala Măgura-Bezdead 

                                                 
199 Ibidem, p. 14 
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Prefectura alocase şi ea pentru Bella 1000 lei, dar acum îi retrage şi-i 
distribuie comunei Dragodana tot pentru şcoală200. Acest sediu al Şcolii Măgura se 
termină şi se inaugurează în anul 1914. 

Se mai alipesc două săli de clasă în anii 1937 şi 1952. 
Localul nou, cu cinci săli de clasă, este construit în anii 1974-1976, director 

fiind Pavel Petrescu, profesor de biologie, când se realizează şi dotarea cu bănci 
noi, mese de laborator, table, catedre, scaune. 

Una din sălile de clasă din clădirea tip „Spiru Haret” este transformată în 
sală de sport, contribuţia fiind a profesoarei de ed. fizică, Lucia Popescu. 

In timp, directorii şcolii sunt: 
1. Ion Voinoiu:  1843 -?; 
2. N. Petrescu:  1883-1906; 
3. Gh. N. Popescu, 1906-1936: perioadă bogată în bunul mers al învăţământului 

măgurean; Gh. N. Popescu întrerupe şirul anilor în perioada războiului, 1917-
1919, când funcţia este deţinută de N. Rădulescu; 

4. Virginia Petrescu:  1936-1937; 
5. Gh. Petrescu:  1937-1949; 
6. Gh. H. Danciu:  1949-1951; 
7. Dionisie Popescu:  1951-1952; 
8. Mihail Caisân:  1952-1956; 
9. Aurică I. Dobrescu:  1956-1958. 
10. Genoveva Şerban:  1958-1959; 
11. Mariana Samoilă:  1959-1961; 
12. Valeria Negrea:  1961-1964; 
13. Gică Popescu:  1964-1972; 
14. Pavel Petrescu:  1972-1980; 
15. Lucreţia Danciu:  1980-1987; 
16. Vasilica Bălănescu:  1987-1999; 
17. Gabriela Crăciunescu:  1999-2001; 
18. Teodora Anghelescu:  2001-2008. 
Este încă o treaptă spre înalt a Şcolii Măgura, întrucât doamna directoare 

Teodora Anghelescu a reuşit să acceseze (în anii de directorat) fonduri de la 
Banca Mondială şi să deruleze construcţia unui al doilea nou local cu patru săli 
de clasă, cu adevărat din mileniul al III-lea în dotare. Păcat că şcoala s-a 
desfiinţat în 2008. 

Pentru cititorul monografiei, pentru istoric, pentru statistician este foarte 
interesantă evoluţia efectivelor de elevi în 130 ani, aici, în satul Măgura (începe 
tot cu anul 1883): 

                                                 
200 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Prefectura, dos. 50/1909 
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A se observa 
diferenţa foarte 

mare dintre 
numărul elevilor 
înscrişi în clasa I 

şi numărul 
elevilor care 

continuă studiile 
în clasele a II-a, 
a III-a, a IV-a, a 

V-a.... 

   Anul                                                           c l a s a 
  şcolar I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a  a VIII-a  
1883-84 33 2 - - - - -  
1884-85 11 21 2 - - - -  
1885-86 5 6 19 3 - - -  
1886-87 32 2 5 16 - - -  
1887-88 15 8 1 2 - - -  
1888-89 26 8 2 3 - - -  
1889-90 31 11 7 4 1 - -  
1890-91 32 11 7 7 5 - -  
1891-92 38 22 9 1 4 - -  
1892-93 36 21 9 4 - 2 -  
1893-94 32 31 12 5 3 - -  
1894-95 39 26 10 5 2 - -  
1895-96 32 18 7 1 - - -  
1896-97 65 27 12 1 1 - -  
1897-98 38 41 17 8 2 - -  
1898-99 39 27 27 7 5 - -  
1899-1900 39 12 21 13 5 - -  
1900-901 46 23 10 10 12 - -  
1901-902 45 22 19 5 10 - - - 
1902-903 41 7 17 5 7 - - - 
1903-904 46 15 7 10 3 - - - 
1904-905 46 13 14 7 8 - - - 
1905-906 56 16 10 7 8 - - - 
1906-907 49 21 11 6 3 - - - 
1907-908 44 27 20 10 4 - - - 
1908-909 64 21 26 13 9 - - - 
1909-910 37 26 20 22 11 - - - 
1910-911 45 34 25 18 20 - - - 
1911-912 50 17 31 19 16 - - - 
1912-913 60 26 19 18 16 - - - 
1913-914 63 25 27 12 17 - - - 
1914-915 54 32 21 20 8 - - - 
1915-916 53 25 28 19 17 - - - 
1916-917 28 19 22 16 16 - - - 
1917-918 51 12 20 21 19 - - - 
1918-919 59 26 10 18 19 - - - 
1919-920 110 18 26 8 22 - - - 
1920-921 107 31 18 14 6 - - - 
1921-922 77 50 36 16 12 - - - 
1922-923 66 34 47 23 13 - - - 
1923-924 58 33 27 29 23 - - - 
1924-925 60 33 31 27 25 - - - 
1925-926 35 60 28 17 24 - - - 
1926-927 50 35 62 23 15 - - - 
1927-928 52 41 36 45 28 13 - - 
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1928-929 55 45 40 40 40 12 - - 
1929-930 61 47 44 34 40 - - - 
1930-931 56 55 46 43 33 - - - 
1931-932 38 30 32 28 16 - - - 
1932-933 65 40 30 32 24 10 - - 
1933-934 80 53 40 31 35 10 - - 
1934-935 64 63 45 32 22 7 - - 
1935-936 70 56 52 43 28 16 - - 
1936-937 62 45 49 50 28 10 5 - 
1937-938 63 60 42 53 47 23 3 - 
1938-939 59 59 56 31 25 19 3 - 
1939-940 70 55 55 47 39 23 9 - 
1940-941 68 61 58 60 52 32 16 - 
1941-942 72 62 48 29 lipsă matricole  - 
1942-943 64 52 51 36 28 12 7 - 
1943-944 86 62 49 52 25 19 6 - 
1944-945 72 58 62 45 26 18 15 - 
1945-946 84 71 56 58 43 23 12 - 
1946-947 72 65 50 38 38 24 10 - 
1947-948 65 44 62 42 36 30 15 - 
1948-949 71 42 67 47 şcoală cu  - - 
1949-950 53 57 32 57 clase I-IV  - - 
1950-951 52 45 58 32   - - 
1951-952 41 43 36 48   - - 
1952-953 28 49 42 35 31 Se reia învăţământul gimnazial 
1953-954 46 25 46 42 27 31 - - 
1954-955 87 48 23 45 30 24 30 - 
1955-956 28 26 46 23 26 24 17 - 
1956-957 40 27 27 42 15 20 16 - 
1957-958 41 35 27 29 32 14 19 - 
1958-959 36 38 36 24 30 29 12 - 
1959-960 52 34 37 34 24 19 27 - 
1960-961 38 49 32 39 31 21 19 - 
1961-962 28 36 47 28 36 31 19 - 
1962-963 29 27 37 46 28 36 29 - 
1963-964 20 28 27 37 45 25 36 - 
1964-965 27 19 29 27 37 43 26 35 
1965-966 25 26 19 28 29 36 42 28 
1966-967 24 25 25 19 30 29 34 40 
1967-968 23 25 25 27 20 27 28 32 
1968-969 27 22 24 23 25 20 26 26 
1969-970 29 26 23 24 22 26 20 26 
1970-971 34 27 27 23 24 22 25 19 
1971-972 28 34 27 27 23 24 22 25 
1972-973 15 28 29 29 24 26 20 21 
1973-974 34 16 28 28 29 24 26 19 
1974-975 43 31 14 28 30 27 23 25 
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1975-976 25 42 31 14 28 30 27 23 
1976-977 27 24 42 31 14 28 30 27 
1977-978 20 26 23 44 31 14 29 30 
1978-979 20 19 25 24 44 30 14 30 
1979-980 19 19 19 25 23 45 29 14 
1980-981 16 19 19 20 25 23 45 29 
1981-982 20 16 19 21 20 24 21 43 
1982-983 19 19 16 19 21 21 23 21 
1983-984 14 16 22 16 19 19 20 23 
1984-985 17 17 17 21 15 19 22 20 
1985-986 30 13 17 17 20 15 19 20 
1986-987 16 29 15 15 17 19 14 19 
1987-988 19 16 29 15 15 18 19 14 
1988-989 11 17 14 28 14 15 19 19 
1989-990 15 10 18 13 27 14 15 19 
1990-991 14 16 9 18 12 27 14 15 
1991-992 14 13 17 9 18 12 26 14 
1992-993 23 14 13 17 9 18 11 26 
1993-994 17 21 14 13 17 7 18 11 
1994-995 18 19 23 13 13 17 8 17 
1995-996 22 18 20 24 13 13 16 8 
1996-997 18 20 15 19 23 13 15 14 
1997-998 12 18 18 17 19 23 15 13 
1998-999 12 13 18 18 14 18 22 14 
1999-2000 12 12 13 17 18 15 18 21 
2000-2008: efectivele scad de la an la an , încât şcoala se desfiinţează în iunie 2008 

 
Începând cu anul şcolar 1980/1981, se observă o scădere îngrijorătoare a 

populaţiei şcolare, care se accentuează după anul 1990. De altfel, situaţia este 
generală. Sărăcia în care am fost aduşi este cauza principală a acestei stări. 

Din septembrie 2008 această şcoală nu mai există fiind desfiinţată total. 
Toţi şcolarii din Măgura învaţă la Şcoala Nr. 1 Bezdead. 

S-au dăruit total activităţilor cu elevii, s-au contopit cu vârstele şi şi-au 
transmis cunoştinţele lor, dar mai ales sufletul lor (acesta fiind actul suprem al 
învăţământului) următorii dascăli: 

1. Nicolae Petrescu, învăţător, 1883-1906; 
2. Clementina Nicolau, învăţător, 1898-1901; 
3. Maria Ionescu, învăţător, 1901-1903; 
4. Gh. N. Popescu, învăţător, 1906-1936; 
5. N. Rădulescu, învăţător, 1909-1916; 1917-1918; 
6. Eugenia Măluşel, învăţător, 1919-1920; 
7. Smaranda Rădulescu, învăţător, 1919-1920; 
8. Jenica Ionescu (Cârtojan), învăţător, 1922-1923; 1924-1925; 
9. Aurelian I. Dobrescu, învăţător, 1925-1966; 
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10. N. Constantin, învăţător, 1925-1926; 
11. Gh. I. Petrescu, învăţător, 1928-1948; 1949-1960; 
12. Dionisie Popescu, învăţător, 1929-1954; 1955-1969; 
13. Virginia Petrescu, învăţător, 1931-1952; 1955-1965; 
14. Mariana Hodoş, învăţător, 1926-1927; 
15. Gheorghe H. Danciu, învăţător, 1937-1952; 1954-1972; 
16. Otilia şi Paul Drăguţ, învăţători, 1947-1948; 
17. Dinu Rădulescu, învăţător, 1948-1949; 
18. Georgeta Danciu, învăţător, 1949-1951; 1952-1954; 
19. Valeria Solomei, învăţător, 1950-1952; 
20. Viţa Gâdiuţă, învăţător, 1952-1953; 
21. Maria Muşat (Negrea), matematică, 1952-1957; 
22. Nicolae Gâdiuţă, matematică, 1952-1953; 
23. Olimpian Sandu, matematică, 1952-1954; 
24. Vanilia Turturescu, matematică, 1952-1953; 
25. Hermina Bălănescu, matematică, 1953-1954; 
26. Augustina Burghelea, matematică, 1953-1954; 
27. Olimpia Arsene, învăţător, 1954-1955 
28. Vasile Haralambie, învăţător, matematică, 1954-1955; 
29. Paul Mitu, învăţător, 1954-1955; 
30. Ion Bucurescu, învăţător, 1954-1956; 
31. Victor Davidoiu, lb. română, fizică, 1955-1957; 
32. Ortansa Pascu, învăţător, 1955-1956; 
33. Georgeta Negoescu, lb. rusă, învăţător, 1955 - 2000; 
34. Mariana Samoilă, învăţător, 1956-1961; 
35. Valeria Negrea, învăţător, 1957-1999; 
36. Virgil Ropotan, învăţător, istorie, chimie, 1960-1962; 
37. Valeria Chiţulescu, istorie, chimie, 1956-1957; 
38. Genoveva Şerban, învăţător, matematică, 1957-1959; 
39. Viorica Ilie, istorie, 1957-1959; 
40. Filofteia Frăţiloiu, lb. română, istorie, 1959-1961; 
41. Ion Duca, matematică, 1960-1961; 
42. Vasilica Tatu, învăţător, 1961-1981; 
43. Maria Furcoi, biologie, gospodărie, 1961-1963; 1972-1980; 
44. Marian Niţoiu, matematică, 1961-1965; 
45. Lucreţia Danciu, lb. română, 1962 - 2000; 
46. Valeria Sorescu (Bocu), învăţător, 1962-1963; 1966-1967; 
47. Mihai Mihalea, lb. română, 1963-1964; 
48. Gică Fopescu, învăţător, matematică, 1964-1983; 
49. Lucia Popescu, ed. fizică, 1964 - 2000; 
50. Virginia Bălescu, lb. română, istorie, 1964-1999; 
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51. Pavel Petrescu, biologie, 1965-1989; 
52. Elena Dospinescu, matematică, fizică, 1968-1969; 
53. Nicolae Cosma, istorie-geografie, 1969-1970; 
54. Anca-Maria Creţu, matematică, 1969-1970; 
55. Elena Petrescu, biologie-geografie, 1970-1997; 
56. Vasilica Bălănescu, matematică, 1971-1999; 
57. Mihai Ghiculescu, istorie, 1972-1973; 
58. Margareta Dumitru, lb. rusă, 1973-1976; 
59. Constantina Vlad, învăţător, 1974-1978; 
60. Liviu Bocu (maistru), lăcătuşerie, 1972-1980; 
61. Paul Nenciu, istorie-geografie, 1974-1975; 
62. Maria Iriş-Rizescu, fizică-chimie, 1975-1976; 
63. Elena Curcă, lb. rusă, 1976-1977; 
64. Mihai Iordache, fizică-chimie, 1976-1978; 
65. Nicolae Diaconescu, lb. franceză, 1977-1978; 
66. Margareta Iorga, învăţător, 1978 în continuare; 
67. Ioan Niţoiu, fizică-chimie, 1978-2008; 
68. Floarea Duncă, lb. rusă, 1979-1981; 
69. Ecaterina Chiriţă, lb. rusă, 1981-1982; 
70. Aurora Danciu, lb. franceză, fizică, 1985-1986; 
71. Daniela Pinţă, învăţător, 1986-1987; 
72. Elena Ioneci, geografie, 1986-1987; 1989-1990; 
73. Elena Dobroiu, lb. română, 1987-1989; 
74. Daniel Muşat, geografie, 1979-1980; 1997-1998 
75. Adrian Păunaş, lb. franceză, 1991-1994; 
76. Iuliana-Anca Popescu, matematică, 1991-2009 
77. Olimpia Iordănescu, învăţător, 1998 în continuare; 
78. Roland Nenciu, învăţător, 1993-1997; 
79. Florin Stanciu, lb. franceză, 1995-1997; 
80. Gabriela Anghelescu, învăţător, 1997-1998;  
81. Teodora Anghelescu, învţător, 1998 -2009 
82. Mihaela Dumitrescu, biologie, 1997 -2009 
83. Gabriela Crăciunescu, istorie-geografie, 1998 - 2008 
84. Adriana V. Băcescu, lb. română, 1999-2003 
 
Din 1883 şi până în anul 2013, sunt 130 ani. Statornicia învăţătorilor şi 

profesorilor la Şcoala Măgura nu este chiar bună. Au fost perioade de fluctuaţii. 
Dar, dascălii destinaţi satului Măgura, chemaţi de sat, la acea stare de comuniune 
venită din Universul Omului, sunt cei care au rămas, au muncit aici 20-30 ani. 
Școala se desființează la 1 septembrie 2013. 
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Aurelian Dobrescu 

Gheorghe Danciu 

Dionisie Popescu 

Dorim să evocăm, pentru eternitatea lor pe următorii dascăli măgureni: 
Nicolae Petrescu, primul mare învăţător, cu dragoste pentru profesie, 

apropiat de copii, harnic, inteligent. Este singurul învăţător din zonă care, 
conştiincios, răspunde la „Chestionarul istoric şi etnografic” iniţiat de Nicolae 
Densuşianu în anul 1893. De la el aflăm că în Măgura, obştea avea o magazie 
de bucate pentru cătane sau cazuri de secetă. Au fost porumbare de rezervă 
pentru cazuri de foamete, unde oamenii aduceau câte 10 baniţe de porumb, pe 
care le ţineau 3 ani. Apoi le luau şi le înlocuiau cu alte 10 baniţe din recolta 
nouă. Tot din răspunsurile sale ştim că Vulcana Pândele de azi se numea, la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, Rudăria, locuit de rudari ce scoteau aur din 
pârâul Vulcana. 

Aurelian I. Dobrescu, învăţător, a slujit Şcoala 
Măgura timp de 41 de ani fără întrerupere. Om integru, 
hotărât, tenace, şi-a format o cultură deosebită din care 
ştia să dea elevilor săi. Era înzestrat cu o minte de mare 
cuprindere, minte pătrunzătoare, de aceea era chibzuit, 
cumpănit şi stimat de cei din jur. A dat serii de elevi 
bine pregătiţi şi educaţi ca buni români şi buni oameni. 
S-a implicat şi în viaţa satului, fiind ales consilier de 
multe ori. Lua apărarea celor „mici”, ştia când să zică 
„nu!” în faţa celor „mari”. Ar fi putut primi titlul de 
cetăţean de onoare al satului. 

Învăţătorul Gheorghe H. Danciu rămâne singular şi 
pitoresc în lumea şcolii măgurene. Bun dascăl. Om de 
omenie, nu supără pe nimeni, nici pe un copil de patru ani. 
Inteligent. Preocupat mereu de câte ceva, nu putea, nu 
avea cum să le rezolve pe toate. Era într-un continuu 
neastâmpăr. Şi asta pentru că împletea munca intelectuală 
cu cea fizică. Citea mult. Reţinea mult. Scria versuri şi 
articole la revista învăţătorimii 
„Graiul Dâmboviţei”. A contri-
buit la redactarea monografiei 
satului Măgura alături de gen. 

ing. Gheorghe N. Petrescu şi pr. Toma Negoescu. 
Amintim şi de Dionisie Popescu, învăţător cu 

talent în ale dăscăliei, plin de înţelepciune, mereu cu o 
vorbă de duh, gata să vină în ajutorul cuiva. Face parte 
din generaţia învăţătorilor destinaţi şcolii, care au adus 
suflul nou în educarea copiilor. Despre generaţia ce le-a 
urmat acestora, va vorbi altcineva, poate, într-o cu totul 
altă carte. 
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Gică Popescu 

Pavel Petrescu 

Ca să vorbim despre învăţătoarea Vasilica Tatu, ne întrebăm care să fie 
cuvintele capabile să poarte cel mai bine înfiorarea noastră la vestea că, mai 
întâi Gabriela, apoi Vasilica Tatu, fiică şi mamă au plecat dintre noi într-un 
absurd accident de circulaţie, în Bucureşti. Simţim mici cuvintele care să ne 
exprime gândurile şi sentimentele. Sufletul ei nobil a părăsit prea devreme 
trupul ce purta numele de Vasilica Tatu. 

Era o întrupare a poftei de viaţă, a acelei vieţi care simte nevoia să ajute pe 
alţii, să cucerească, să se bucure de biruinţa obţinută. În clasă aducea sinceritate 
şi simplitate. Nu vorbea mult, dar întotdeauna ce trebuie. Se exprima în vorbe 
puţine. Şi-a risipit inima ei caldă copiilor Măgurei şi din cugetul ei frumos a 
pus în elevii săi aceeaşi frumuseţe. Vocea caldă, conducând corurile de copii, a 
transmis-o şi elevilor. O vedem, cu ochii minţii, pe cea mai mare scenă a 
Târgoviştei, dirijând corul copiilor satului Măgura care cânta într-o armonie 
perfectă. Imaginea sa rămâne definitiv legată de Şcoala Măgura.  

Gică Popescu este învăţătorul ce a intrat în galeria slujitorilor şcolii 
dâmboviţene, prin sine însuşi, prin farmecul său, prin zâmbetul ce-i stătea mereu pe 

buze, prin ochii săi de smarald, grăitori şi emanând lumină 
şi încredere, prin inteligenţa sa. Absolvent al Şcolii 
Normale Carol I din Câmpulung Muscel, vine învăţător şi 
profesor de matematică în satul natal, Râu Alb. Un timp 
este şi directorul Şcolii Râu Alb. Aici, îşi uneşte destinul 
cu profesoara Lucia Mănguţa din Bezdead. Ambii se 
transferă la Şcoala Măgura pe care o slujesc cu mare 
dăruire. La Măgura predă matematica, este director al 
şcolii timp de opt ani, apoi predă la clasele primare, în 
toată activitatea sa a pus suflet, a trăit cu intensitate actul 
pedagogic. Cu mintea sa profundă, scormonitoare, într-un 

neastâmpăr creator, desfăcea tainele pentru elevi, le aducea universul în clasă, ca 
apoi acest univers să inunde curtea şcolii, satul, ţara, lumea. Exigent cu sine şi cu 
colaboratorii, avea tăria, dârzenie de a trece peste intrigi şi a vedea esenţialul. Drept 
judecător pentru sine şi pentru alţii, energic, intransingent 
dar înţelegător, aducea mereu în clasă „noul”; nu accepta 
plafonarea, suficienţa. Deşi deschis dialogului, tenebrele 
l-au ademenit şi l-au cuprins. A luat cu el tainele, dar ne-a 
lăsat frumuseţea faptelor sale. Va rămâne cu fetele sale: 
Daniela, contabilă; Iuliana-Anca, prof. matematică şi 
Adina, ingineră. 

Pavel Petrescu, profesor de biologie, director al 
Şcolii Măgura, are încă forţa ca de acolo, din adâncuri, 
să-şi facă auzită vocea sa unică prin timbrul inimitabil 
la rostirea cuvintelor şi să ne amintească de sufletul său 
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Gică Vlad

mare, mare ca un ocean. El este, încă, printre noi, prin ce a înfăptuit. Pavel 
Petrescu a adus Şcolii Măgura o rază caldă, o stare de bunăvoie. Evocăm în 
figura profesorului şi directorului de şcoală, Pavel Petrescu, tipul românului 
dornic de a şti orice, de a face de toate şi a le face bine. Tipul românului de a se 
adapta, de a se deprinde cu anume împrejurări, de a primi pe umerii săi 
zdraveni poverile, tipul românului în stare să biruie greutăţile. 

Aducea sinceritate şi simplitate în toate: în expunerile de la catedră, în 
discuţiile libere cu elevii, în orele de dirigenţie, în dialogul cu colegii, în 
comportamentul său cu oamenii satului. Credea puternic în ceea ce spune. 

A iubit şcoala. A iubit copii. A iubit viaţa, frumosul din viaţă, farmecul vieţii. 
A iubit pământul. Acest pământ l-a chemat prea devreme la el. Dar nu i-a putut lua 
sufletul lui, starea aceea impalpabilă care rămâne după ce trupul dispare. 

Elena Petrescu, profesoară de biologie-geografie, venită la Şcoala Măgura 
din Dobrogea însorită, a înseninat cu făptură sa delicată viaţa şcolii şi a satului. 
De o cuminţenie proverbială, de o conştiinciozitate de necontestat, pregătindu-
se minuţios pentru lecţiile cu copiii, şi-a trasat un drum curat, un drum plin de 
efort dar şi de satisfacţii. Conduita sa era în aşa fel concepută ca să nu supere pe 
nimeni. Glasul blând, cu flexiuni melodioase, capta atenţia elevilor. Ştia să le 
stârnească acea curiozitate creatoare, benefică. Destinul, însă, i-a fost marcat de 
rele ursitoare. Ne-a părăsit. Răsplata este prezenţa ei nepieritoare din lumea 
Măgurei şi a tuturor care au cunoscut-o. 

Menţionăm câţiva elevi ai Şcolii Măgura care după absolvire, au urmat 
îndemnul de a continua studiile, valorificându-şi potenţialul intelectual: 

Ing. Gheorghe (Gică) Vlad, născut în anul 1927, în satul Măgura, într-o 
familie de oameni modeşti, dar harnici, după absolvirea şcolii din sat, urmează 
cursurile Liceului Industrial Braşov, transferându-se apoi la Liceul Industrial 

Târgovişte unde încheie studiile liceale. Intră printre 
primii la Institutul de Petrol şi Gaze Bucureşti, devenind 
primul inginer din satul Măgura. Rezultatele deosebite în 
anii de studii, calităţile de bun organizator şi munca 
făcută cu pasiune determină numirea sa în funcţii de 
conducere. La 26 de ani ajunge şef de sector la Schela 
Târgovişte, iar după numai 2 ani este numit director al 
acestei schele, contribuind la extinderea zonelor de foraj, 
la creşterea producţiei de petrol şi gaze. Munca sa 
neobosită, caracterul său îl propulsează în funcţia de 
director tehnic la Trustul de Foraj-Extracţie Piteşti, unde 

îşi pune în valoare înaltul profesionalism. Continuă pregătirea la cursuri post-
universitate pe care le termină cu calificative excelente. Între anii 1955-1983, în 
diferite legislaţii, este deputat în Marea Adunare Naţională. În 1978 este numit 
secretar de stat la Ministerul Petrolului, apoi ministru adjunct, ca în 1981-1984 să 
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Col.r.ing. Ştefan Cazacu 

C. Topliceanu 

ajungă în funcţia de ministru la acest minister. A fost perioada crizei energetice, 
dar prin capacitatea sa a reuşit să menţină în ţară un nivel corespunzător al 
producţiei de ţiţei şi gaze, având o contribuţie hotărâtoare la începerea forajului 
cu platforma „Gloria”, în Marea Neagră. 

Rămâne o personalitate remarcabilă pe care a dat-o satul Măgura, un fiu cu 
care se mândreşte. 

Col.(r)ing. Ştefan Cazacu, născut în Măgura-Bezdead, la 11 ianuarie 1929, 
impresionează prin ambiţia sa de a studia, de a trece peste orice obstacol pentru a-şi 
însuşi cunoştinţe temeinice şi deprinderi care să-i 
contureze caracterul ferm al unui om cu o voinţă model. 
Timp de douăzeci şi cinci de ani, uneori paralel cu munca 
în producţie, urmează mai multe şcoli, cu o tenacitate de 
invidiat, trecând pe rând treptele şcolii primare, şcolii 
profesionale, cursului special tehnic, absolvind Şcoala 
Militară-Sibiu şi Liceul „Şincai”, Bucureşti, ca în 1961 să 
obţină diploma de absolvire a Facultăţii Mecanice din 
cadrul Academiei Militare Tehnice din Bucureşti. Efortul 
îi este răsplătit. Asemenea şi competenţa profesională. 
Pentru că nu mai puţin de 24 de ani (1966-1990) este 
cercetător ştiinţific principal la Institutul 111 Bucureşti, Institutul de Fizică 
Atomică, Institutul de Fizică şi Tehnologie a Aparatelor cu Radiaţii şi la Institutul 
de Cercetare şi Tehnologie al Armatei. Sigur că şi rezultatele obţinute sunt 
apreciate şi aplicate în domeniul aparatelor optice care echipează artileria terestră, a 
sistemelor optice pentru tehnica „laser” în domeniul telemetriei sau sistemelor 
optice în domeniul simulatoarelor cu laser şi microscopic. 

A brevetat, în acest sector, opt invenţii cu destinaţie militară sau civilă. A 
obţinut medalia „Meritul Militar” cls. I şi a II-a şi Ordinul „Meritul Militar”, 
clasele I, a II-a şi a III-a. 

Prof. dr. Constantin Topliceanu s-a născut la 13 august 1935 în comuna 
Bezdead, satul Măgura. După absolvirea şcolii primare la Măgura şi a 

gimnaziului din Bezdead, urmează cursurile Şcolii de 
Mecanică Fină Sinaia. 

În anul 1953 intră ca bursier al Uzinei de Mecanică 
Fină Sinaia la Şcoala Specială de doi ani - ingineri 
Braşov, pe care o absolvă ca şef de promoţie. 

Doritor de studii mai înalte, în 1955 dă examen de 
admitere la Universitatea Bucureşti, Facultatea de 
Fizică, pe care o încheie în 1960, obţinând titlul de 
diplomat în fizică şi este oprit asistent al acestei 
facultăţi, îmbrăţişând cariera universitară. În 1972 este 
declarat doctor în fizică, specialitatea fotoconductori. 
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În 1976 este numit, pe bază de concurs, conferenţiar doctor la Institutul 
Pedagogic din Piteşti, Catedra de fizică, urcând apoi la rangul de profesor 
doctor universitar. 

Desfăşoară şi o bogată activitate ştiinţifică, având 36 de comunicări, 27 de 
lucrări ştiinţifice originale şi obţine 7 brevete de invenţii, cu precădere în 
domeniul combustibilului nuclear. Elaborează un manual de fizică pentru 
ingineri (2 volume) şi altul de lucrări practice în 3 volume, alături de culegeri 
de probleme de fizică. 

În activitatea extrauniversitară se preocupă de „fenomenul Cernobâl” în 
cadrul Uniunii Ecologice din România, filiala Piteşti, având contribuţii 
deosebite în cercetarea consecinţelor exploziei nucleare şi a măsurilor ce 
urmează a se lua. 

Ca urmare a prestaţiei sale universitare şi a implicării în problemele 
cetăţeneşti, în mai 1990 este ales deputat în Parlamentul României unde 
îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al comisiei de administraţie locală, 
centrală, de sistematizare şi urbanism. Pe plan extern a reprezentat Camera 
Deputaţilor la Uniunea Europei Occidentale. 

Din 1992 este pensionar, declarându-şi gustul amar al ingratitudinii 
societăţii căreia i-a fost slujitor fidel, competent şi devotat. 

Vom menţiona, în continuare, numele absolvenţilor, într-o ordine arbitrară: 
Tomescu Constantin, Şorobontea Elena, Mihai Petre şi Danciu (Davidoiu) 
Cristina - medici; Danciu Virgil - medic veterinar; Manea Constantin, 
Topliceanu Valerică - prof. universitari; Manea Nadia, Danciu (Neagoe) 
Aurora - lectori univ.; Negrea Anca - asist, univ.; Tatu Gr. Constantin - ing. 
cercetător; Iordănescu Ion, Huzui Constantin, Duca Constantin, Danciu 
Vitalian, Danciu Ion, Dobrescu Ovidiu, Dobrescu Valeriu, Dobrescu Marcel, 
Dobrescu Dionisie, Petrescu Napoleon, Şorobontea Eugenia, Negrea Serghe, 
Petrescu Ion, Petrescu Constantin, Bălescu Eftimie, Tatu Gr. Petre, Popescu 
Adina, Manea Horaţiu, Danciu Gabriel, Bălescu Daniela, Bălescu Raluca, 
Neagoe Doru, Neagoe Cristina, Negoescu Dan, Buţoiu Nicolae,Petrescu N. 
Gheorghe, Danciu Petre, Mircescu Gheorghe, Nistor T. Ion, Topliceanu 
Grigore, Manta Constantin, Vlad Aurel, NeaguNicolae, Banu Anton, Calinescu 
Leonard, Danciu Virgil, Cimpoca Gh. , Gabrian Ion , Tatu Mihai-Grigore. - 
ingineri; Popescu Rodica, Tatu Laurenţiu, Mihai Olimpia, Popescu Iuliana-
Anca, Danciu Lucreţia - profesori; Negrea (Chiţu) El, Huzui Adela, Mihăilă 
Tatiana, Bălescu Valerică, Savu Maria, Negoescu Ştefan, Danciu Aurora - 
economişti; Tomescu Vitalian, Danciu Mugurel-Gabriel - ofiţeri S.R.I. şi 
Petrescu Ioan - preot.201 

 

                                                 
201 Listă întocmită în colaborare cu Şcoala Măgura 
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6.6. Învăţământul preşcolar 

 
6.6.1. Grădiniţa Nr. 1 Bezdead 
 

În Bezdead nu a existat grădiniţă de copii până în anul 1948. În toamna 
anului 1948, ca urmare a aplicării Reformei învăţământului din România, se 
înfiinţează, pe lângă Şcoala Nr. 1 Bezdead, Grădiniţa Bezdead. Nu avea cum să 
se numească altfel, fiind unică în localitate. Avea o singură grupă de copii, 
educatoare fiind Dinu Elena. Localul este închiriat la Galina Teodorescu. Cu 
timpul, neavând local propriu se mută tot cu chirie în mai multe case: la Gogu 
(Olimpia) Teodorescu, în cancelaria Şcolii Nr. 1 Bezdead (localul de lângă 
biserică) şi apoi la Grigore Teodorescu (unde a funcţionat o bună perioadă şi 
farmacia comunei). Din anul 1972, când se dă în folosinţă localul modem al 
Şcolii Nr. 1 Bezdead, cu 12 săli de clasă, grădiniţa primeşte localul „de jos” pe 
care îl ocupase şcoala, local cu destule destinaţii în timp: judecătorie, şcoală de 
fete, şcoală mixtă (gimnaziu). De acum, localul aparţine Grădiniţei cu Program 
Normal Nr. 1 Bezdead, pe parcursul anilor fiind mai mereu „cosmetizat”. Are 
patru săli de activităţi şi cancelarie. 
 

 
 

Fig. 93 – Noul local al Grădiniţei Nr. 1 Bezdead, inaugurat la 22 septembrie 2017 
 
Dotarea sa este foarte bună, mai ales prin grija directoarelor de grădiniţă 

care au funcţionat, cât şi a educatoarelor, în mare majoritate materialele fiind 
confecţionate de dumnealor. 
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Fig. 94 – Educatoarea Eugenia Teodorescu 
cu o grupă de copii 

Din 1948 până în 1963, grădiniţa a avut program sezonier, după modelul 
celor din zona de câmpie unde, fiind gospodării agricole colective, copiii nu 
trebuia să stânjenească plecarea la câmp a părinţilor în vremea muncilor. 
Funcţiona continuu între 1 martie şi 30 noiembrie. Iarna, când ţăranii stau 
acasă, este vacanţă: 1 decembrie - 28 (29) februarie. 

Din 1963 a devenit şi este şi acum tipul de grădiniţă cu program normal. 
Grădiniţa a început cu un singur post cu 25 de copii. Localnicii, văzând ce 

contribuţie are grădiniţa în pregătirea copilului pentru şcoală, au solicitat tot mai 
mult înscrierea copiilor la învăţământul preşcolar, astfel că s-a trecut la două posturi, 
la trei, la patru, ca după 1989 să meargă 
înapoi la trei şi acum la două posturi. 

Educatoarea de numele căreia se 
leagă aproape toate împlinirile acestei 
grădiniţe este Eugenia Teodorescu (Sonia). 
Cu mare dragoste de meserie, cu mult 
tact pedagogic, cu statornicie îndârjită, 
cu o pregătire permanentă, cu adevăratul 
suflet al unui părinte, şi-a risipit 
dragostea şi cunoştinţele în preşcolarii 
de aici timp de 36 de ani. Oamenii îi 
poartă respectul şi recunoştinţa pentru 
ceea ce a făcut. 

Au fost educatoare la această grădiniţă de copii: 
1. Dinu Elena, educatoare, 1948-1949 
2. Teodorescu Eugenia, educatoare-directorare, 1949-1985; 
3. Otilia Drăguţ, educatoare, 1951-1952; 
4. Ioana Ghiculescu, învăţătoare, 1952-1953; 
5. Lidia Popescu, educatoare, 1968-1969; 
6. Niculescu Aurica, învăţătoare, 1972-1975; 1988-1989; 
7. Avanu Ioana, învăţătoare, 1973-1974; 
8. Mănguţă Micşunica, învăţătoare, 1974-1975; 
9. Mosor Elena, educatoare, 1976-1977; 

10. Ciuciuc Dorina, educatoare, 1976-1980; 
11. Bănulescu Emilia (Toader), educatoare, 1978-1987; 
12. Nistor Carmen (Popescu), învăţătoare, 1978-1979; 
13. Vlad Constantina, învăţătoare, 1979-1987; 
14. Cristache Dorina, educatoare, 1979-1980; 
15. Chiţa Elena, educatoare, 1977-1978; 
16. Cazacu Dorina, educatoare, 1977-1978; 
17. Istrătescu Marcela, educatoare, 1985-1990; 
18. Şerban Maria, educatoare, 1988-1990; 
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19. Antofie Aurora (Muşat), educatoare, 1981-1982; 1986-1987; 1992-1995; 
20. Niculescu Elena, educatoare, 1989-1991; 
21. Iordache Mioriţa, educatoare, 1990-1991; 
22. Duţă Daniela, educatoare-directoare, 1991 în continuare; 
23. Dobre Ioana, educatoare, 1991-2005 
24. Ana-Maria Magdalena, educatoare, 1991-1992; 
25. Voinea Tatiana, educatoare, 1994-1997; 
26. Davidoiu Ancuţa, 2005 în continuare. 
Începând cu anul şcolar 2012-2013, sunt două grupe de preşcolari, însumând 

40 de copii. 
 
6.6.2 Grădiniţa Nr. 2 Bezdead 
 

Această grădiniţă se înfiinţează ca a doua unitate preşcolară din comună, în 
anul 1951. 

Local propriu, ca dintotdeauna pentru învăţământ, nu a existat. Se închiriază, 
periodic, câte o cameră la: familia pr. Iacob Popescu, un an, apoi la familia 
Constantin Niţoiu (Banu), domiciliată în Bucureşti (casa este demolată, acum în 
locul ei s-a construit casa d-nei Stana Rusu). Nemaifiind vreo posibilitate de 
închiriat, se adoptă soluţia cea mai simplă: se desfiinţează (1955). Abia peste 
cincisprezece ani, direcţia Şcolii Nr. 2 Bezdead, ca şcoală coordonatoare, face 
demersurile necesare reînfiinţării, argumentând prin numărul mare de copii 
preşecolari ce există în circumscripţia sa şcolară, astfel că, în anul şcolar 1969-
1970, se reinstituie ca unitate preşcolară Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 
Bezdead. Activitatea se ţine într-o sală din anexa Căminului Cultural Nr. 2 
Bezdead. Prima educatoare acum este Bănulescu (Popescu) Lidia. 

Văzând indolenţa autorităţilor în privinţa instituţiilor din această parte de sat 
(ar trebui multă cerneală şi hârtie să povestim, nu numai despre nepăsarea lor, ci 
chiar de adversitatea, manifestată uneori făţiş, faţă de cererile bezdedenilor de la 
Coporod până în vârful Costişeţii), direcţia Şcolii Nr. 2 Bezdead ia hotărârea de a 
face orice efort, absolut pe cont propriu, spre a construi un local de grădiniţă. 

Astfel, printr-o adunare a cetăţenilor, se hotărăşte alegerea unui comitet de 
iniţiativă care să strângă, deocamdată, banii pentru cumpărarea unui teren. Era 
unica posibilitate, fiindcă primarului şi secretarului de atunci nu le păsa de 
treburile colectivităţii „din Sus”. Comitetul, având în fruntea sa ca preşedinte pe 
inimoasa Severa Manţog, strânge suma de 2500 lei pentru teren. Unde să-l 
găsim? Am fi vrut să-l amplasăm la o distanţă egală faţă de extremităţile 
circumscripţiei şcolare: pod Râmata şi pod Coporod. N-a fost posibil. Singurul 
teren „găsit” a fost cel de lângă şcoală şi căminul cultural, proprietatea familiei 
Bănulescu Gheorghe şi Aneta din comuna Pietroşiţa. Dar nu erau dispuşi la 
înstrăinarea unei porţiuni din proprietate. A trebuit mult efort, multe drumuri, multe 
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Fig. 95 – Actul de cumpărare a terenului 

discuţii cu Bănulescu Aneta şi Bănulescu Gheorghe spre a fi convinşi că gestul lor 
nu se va face pentru bani, ci pentru binele unei comunităţi şi că vor fi pomeniţi 
pentru fapta lor. Profesorul Gică Barbu a avut un rol determinant în cumpărarea 
acestui teren, cunoscându-se 
bine cu proprietarii. 

Tranzacţia se face, în 
sfârşit, la sediul Primăriei 
Pietroşiţa. Obţinem 210 mp. 
teren contra sumei de 2500 
lei. 

Actul este o chitanţă de 
mână, din 21 februarie 
1972, întocmită în faţa 
primarului din Pietroşiţa. 

Imediat începem cons-
truirea localului după un plan 
original, fiindcă nu aveam 
nici deviz, nici aprobare. Era 
bine, fiindcă oamenii făceau 
muncă voluntară. Şi ei cule-
geau roadele. Aveam de 
partea noastră oamenii, satul. 
Văzând fermitatea cu care ne 
apucaserăm de treabă, autori-
tăţile ne ajută cu materiale: 
lemn, ciment, var, prefabri-
cate. Mobilizează şi unii 
meseriaşi. În anul 1974, în 
septembrie, se dă în folosinţă 
sala de activităţi şi cance-
laria. Numai după un an, ne 
dăm seama că localul nu satisface numărul de copii şi modificăm clădirea pentru a 
avea două săli de activităţi şi un hol, aşa cum se înfăţişează şi azi. 

Un destin tragic are localul acesta. În noiembrie 1988, cineva, în negândirea 
sa, inconştient de amploarea pe care o va lua mica flăcăruie de chibrit, incendiază 
clădirea. Salvăm numai ce se poate salva. Foarte puţin din mobilier. Au rămas 
numai pereţii. A ars parchetul, a ars toată tâmplăria, tavanul. 
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Activitatea grădiniţei se mută la Şcoala Nr. 2 Bezdead. 
Abia în iunie 1989 se fac pregătiri de reconstruire. Primăria îşi asumă 

întreaga responsabilitate. Pe noi de dă deoparte. Aşa se face că în decembrie 1989 
localul avea doar planşeul turnat şi acoperit. Tâmplăria, de asemenea, montată. 
Copertina din faţă nu era, în magazie ploua, geamurile nepuse, sobele nefăcute, 
pereţii netencuiţi... Localul plângea. Deruta de după decembrie 1989 ne-a blocat 
şi pe noi un timp. A trebuit să acţionăm. Şcoala Nr. 2 Bezdead ia din nou pe 
propria-i răspundere construcţia. Prin intervenţia la Inspectoratul Şcolar, facem 
contract cu firma „Julcover” din Târgovişte, dir. Iulian Furcoiu. Fondurile sunt de 
la Inspectoratul Şcolar. Lucrările se accelerează şi pe data de 12 septembrie 1991 
inaugurăm localul. Aducem şi mobilier nou astfel că localul arată frumos. 

Fig. 96 – Grădiniţa Nr. 2 Bezdead, local inaugurat la 4 mai 2016 

Au funcţionat ca educatoare la această grădiniţă: 
1. Mănguţă Margareta şi alte educatoare, 1951-1955;
2. Bănulescu (Popescu) Lidia, educatoare-suplinitoare, 1969-1972;
3. Barbu Viorica, învăţătoare, 1972-1981;
4. Popescu Carmen (Nistor), educatoare, 1974-1975; 1976-1078; 1979-

2010, distinsă nu numai prin statornicie, dar şi prin dăruirea educării copiilor la 
cel mai înalt nivel. Rămâne pentru totdeauna în istoria acestei grădiniţe.  

5. Tatu Levenţica, educatoare-suplinitoare, 1975-1976;
6. Minciună Carmen, educatoare, 1981-1982;
7. Antofie (Muşat) Aurora, educatoare, 1982-1987;
8. Degeratu Maria, educatoare-suplinitoare, 1987-1997;
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Fig. 97 – Localul Grădiniţei Nr. 3 Bezdead 

9. Voinea Tatiana, educatoare, 1997-2005; 
10. Maria Serban, ed. – directoare 2011 în continuare; 
11. Cioroba Antonela, ed., 2010 în continuare. 
În anul şcolar 2012-2013 sunt două grupe cu 38 de preşcolari. 
 
6.6.3. Grădiniţa Nr. 3 Bezdead 
 

Se simţea nevoia ca şi copii din satele Râmata şi Costişata să parcurgă stadiul de 
pregătire preşcolară. De aceea, şcoala coordonatoare întreprinde demersuri la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa pentru a se înfiinţa în Bezdead o a treia 
unitate preşcolară. Înţelegând situaţia, organul de resort aprobă deschiderea 
învăţământului în aceste două sate prin Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3 Bezdead. 

S-a început cu un singur post, în localul primăriei, într-un spaţiu 
corespunzător obţinut prin desfiinţarea peretelui despărţitor dintre două camere. 
Pereţii erau din bârne. S-a adăugat un hol, s-au construit magazia de lemne şi 
grupul sanitar. Deschiderea s-a făcut oficial la 1 septembrie 1972, educatoare 
fiind numită învăţătoarea Ruxanda Ropotan. 

O soartă dramatică face ca 
flăcările devastatoare să cuprindă 
întregul local, care avea parter şi 
etaj. La parter, în afara grădiniţei, 
mai funcţiona Dispensarul Sanitar 
Râmata. La etaj era o secţie de 
croitorie a Primăriei Bezdead. Era 
iarna anului 1987, când, din 
neglijenţa celor de la secţia 
croitorie, incendiul distruge localul 
(din bârne). Grădiniţa se mută în 
cancelaria Şcolii Nr. 3 Bezdead. 

Edilii comunei, având sprijinul 
unui devotat fiu al satului, Cristian 
Sora, care lucra la Institutul de 
Proiectări al Judeţului Dâmboviţa 
(de câte ori am pomenit acest 
nume!), gândesc să înalţe aici un 
local original, elegant, durabil, cu 

un design aparte. Şi reuşesc. Prin devizul întocmit de I.PJ. Dâmboviţa, se 
repartizează spaţii pentru: grădiniţă, dispensar, farmacie şi alte două încăperi la 
etaj. Grădiniţa îşi ia în primire localul la 1 septembrie 1989, având o sală de 
activităţi şi un hol, totul corespunzând destinaţiei. Primar era Victor Dobre. 
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Au lucrat cu preşcolarii din aceste sate: 
1. Ruxandra Ropotan, învăţătoare, 1972-1974; 
2. Stănescu Emilia, educatoare-suplinitoare, 1974-1978; 
Din anul şcolar 1978-1979 funcţionează două posturi: 1 la Râmata, şi 1 la 
Costişata. 
3. Stoian Lidia, învăţătoare, 1978-1983, Râmata; 
4. Ionaşcu Gabriela, educatoare, 1983-1984, Râmata; 
5. Gheboianu (Bănulescu) Angela, învăţătoare, 1978-1983, Costişata; 
6. Stănescu Emilia, educatoare-suplinitoare, 1983-1984, Costişata; Din 

septembrie 1984, grădiniţa revine la un singur post. 
7. Stănescu Emilia, educatoare-suplinitoare, 1984-1988; 
8. Iordache Mioriţa, educatoare-suplinitoare, 1988-1991; 
9. Voinea Tatiana, educatoare, 1991-1992; 
10. Manţog Marinela, educatoare-suplinitoare, 1992-1995; 
11. Şerban Maria, educatoare, 1995-2011; in septembrie 2011 grădiniţa 

aceasta este desfiinţată, acum localul este concesionat, iar doamna Maria 
Şerban s-a transferat la Grădiniţa Nr. 2, fiind directoare-educatoare. 

 
6.6.4 Grădiniţa cu Program Normal Măgura-Bezdead 
 

Are o istorie plină de vitregii. Şi totul pleacă de la faptul că nu a avut un 
local propriu. Acte, condici de prezenţă, încadrări, recensămintele copiilor pe 
mulţi ani lipsesc. E imposibil a prezenta ceva argumentat. Să facem supoziţii nu 
este în obiectul lucrării. Spunem ce se poate demonstra cu acte, dar şi prin 
bunăvoinţa educatoarei Maria Petrescu. 

Grădiniţa a funcţionat cu o grupă de copii şi în anumite perioade cu două 
grupe. Activitatea se desfăşură în localul şcolii, preşcolarii fiind împreună cu 
elevii. Numai între anii 1970-1975, grădiniţa s-a separat prin amenajarea a două 
săli de activităţi în localul primăriei. Spaţiul satisfăcea exigenţele. Curat, bine 
dotat, amenajat cu gust, te îmbia să-l vizitezi şi să stai acolo. Ce se va fi întâmplat 
şi cum? E sigur că după câţiva ani (oamenii ar trebui să ştie care primar a 
ordonat) grădiniţa a fost scoasă de acolo şi mutată din nou la şcoală. Acelaşi copil 
vitreg, tolerat! Câte discuţii, câtă încrâncenare, ce de cheltuieli zadarnice s-au 
consumat pentru a se destina un local propriu Grădiniţei Măgura! 

Abia în vara anului 2000 s-a hotărât a se destina învăţământului preşcolar 
din Măgura o latură din localul vechi al şcolii, separat total de învăţământul 
primar şi gimnazial, aşa cum prevăd legile: curte proprie, grup sanitar propriu, 
intrare proprie, încă se mai lucrează. în două luni (acum fiind în octombrie 
2000) grădiniţa va fi la ea acasă. Sperăm! În anul şcolar 2012-2013, grădiniţa 
funcţionează ca instituţie de învăţământ cu un singur post în satul Măgura. 
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Educatoare-directoare este Olimpia Iordănescu. De fapt este, acum, singura 
unitate de învăţământ de aici. 

Au fost educatoare la Grădiniţa Măgura, conform documentelor existente: 
- Tatu Cecilia, 1968-1969; 
- Bocu Valeria, 1969-1973; 

- Petrescu Maria, directoare - educatoare, 1974-2004. Educatoare 
legata sufleteşte de sat. Are 30 de ani vechime la aceeaşi unitate. 

- Mateescu Ilioara, 1974-1975; 
- Enăchescu Dorina, 1975-1977; 
- Cojocaru Tatiana, 1977-1983; 
- Cârstea Ileana, 1983-1984; 
- Mihai Laura, 1984-1985. 
Din anul şcolar 1985-1986 până azi grădiniţa a are un singur post pe care 

funcţionează Iordănescu Olimpia, 1990 in continuare. 
 
 

*   *   * 
 
A fost prezentată, în linii mari, „istoria” învăţământului din Bezdead. Cifre 

reci, nume sonore sau mai puţin, înşiruiri de date... Pot ele relata fapta 
dascălului? Se poate simţi căldura, arderea unui dascăl pe altarul şcolii? Sau 
poate cineva descifra îngâmfarea altui dascăl, semeţie dată de o diplomă? Se 
poate deduce cine a coborât de acolo, de pe „pedestal”, în mijlocul elevilor, 
cine le-a modelat sufletul şi cine nu? 

Singurii judecători de valoare ai şcolii (şcoala e numai dascălul, în fond!) 
sunt elevii. 

El, dascălul, se cuvine să poarte în sine aceste idei formidabile pe care să le 
inculce elevului său: „Dar ştii tu ce eşti? Tu eşti o minune! Tu eşti unic! In toată 
lumea asta nu mai este un copil ca tine! Priveşte-ţi organismul: ce minune! 
Picioarele tale, braţele tale, degetele tale îndemânatice, mersul tău. Tu poţi 
deveni un Shakespeare, un Michelangelo, un Beethoven. Nu există nimic ce n-ai 
putea deveni, într-adevăr, tu eşti o minune! Şi, când vei fi mare, vei putea să 
faci rău cuiva, care şi el este o minune ca tine? Nu, voi trebuie să vă iubiţi...” 
(Pablo Casals, 1876-1973, cel mai mare violoncelist al timpurilor, dirijor şi 
compozitor. Spania) 

Aceasta ar fi esenţa învăţăturii dată de dascăl. Elevii ar şti ce valori potente 
sunt şi ar respecta valorile, minunile lumii cărora şi ei aparţin. 
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6.7. Cultura 

 
Motto: 
 „Educaţiunea e cultura caracterului, 

caracterul e educaţiunea minţii.” 
(Mihai Eminescu) 

 
 
În lumea satelor, dar nu numai, cultura este strâns legată de învăţământ. De 

fapt, cine răspândeşte cultura în mase? Cine are chemarea să zăbovească 
răbdător pentru a semăna lumina, cunoaşterea, pentru a desfereca taine? 

Învăţătorul-dascăl, preotul-apostol, actorul, artiştii, scriitorii şi mass-media, 
ei sunt. Asta le e menirea. 

În lumea Bezdeadului, o societate culturală a luat fiinţă în 1925, la 
iniţiativa unui grup de săteni având în frunte pe învăţătorul Mihail Florescu şi 
pr. Gh. Panaitescu. 

Societatea culturală urmărea să ajute oamenii să cunoască lumea prin 
mijlocirea artei: teatru, dans, recitări, sport, muzică. Nu avea sediu. Gazdă şi loc 
de manifestări era şcoala. 

În 1934, societatea avea 72 de membri cotizanţi cu sume de la 10 lei la 50 de lei. 
În 1936, societatea se afiliază la Fundaţia Culturală, sub denumirea de 

„Căminul Cultural I.H. Rădulescu” Bezdead. 
Dorinţa conducerii căminului cultural era să construiască un local propriu. 

De aceea, strânge fonduri prin donaţii, cotizaţii, serbări, baluri, întreceri 
sportive. Chiar Prefectura Judeţului Dâmboviţa, prin adresa 9432/26 iulie 1939, 
aprobă decizia nr. 15/1939 a Primăriei Bezdead, privind suplimentarea cu 
43.000 lei pentru construirea Căminului Cultural202. 

Cei doi temerari: pr. Gh. Panaitescu şi înv. Mihail Florescu rânduiesc 
procurarea materialelor, fabricându-se, în poiana de la Valea-Sărată, 120.000 
buc. de cărămizi, se aduc 50 m.c. de piatră de zid de pe albia Bezdedelului şi se 
ard 4000 kg piatră de var în cuptoarele locale. Era anul 1939. Izbucnirea 
războiului împiedică ridicarea construcţiei. 

Abia în iulie 1949 începe construirea localului propriu al Căminului 
Cultural I.H. Rădulescu, pe terenul unde este azi Casa de Cultură Bezdead. Dar 
satul fierbe! Ce folos vor avea cetăţenii de la km 18 spre Breaza când acest 
cămin cultural este la 2,5 km de la capătul de jos al comunei? Ca urmare 
materialele se împart, se formează ad-hoc alt comitet pentru partea de sus a 
comunei, protagonişti fiind înv. Gh. N. Ropotan, înv. Ion Diaconescu, Nicolae Barbu 

                                                 
202 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, fond Primăria Bezdead, dos. 2/1939, corespondenţă, p. 454  
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Fig. 98  – Actul de cumpărare a terenului unde este 
construit Căminul Nr. 2 Bezdead

şi Dumitru (Cuţă) Furcoi. Ambiţioşi, înverşunaţi de nepăsarea autorităţilor 
comunale faţă de partea de sus a satului, aceştia colectează rapid bani de la 
cetăţeni şi cumpără terenul de lângă Şcoala Nr. 2 Bezdead, pe malul izvorului 
Valea Ciorii (vezi fig. 98), de la Ion Gh. Bănulescu din Pietroşiţa. 

Paralel, într-o încăpăţânare folositoare pentru tot satul, se înalţă cele două 
localuri proprii ale celor două cămine culturale din Bezdead, terminând 
lucrările în 1951. 

Localul din partea de sus a satului arată, aproximativ ca la început (în 1953 
s-a adăugat o anexă, P+1 cu două camere şi două holuri). 

Localul din partea de jos a suferit modificări structurale, grefe, în scopul 
arogant al edililor de a-l transforma în „Casă de Cultură”. Astfel s-a luat toată 
lumina, toată aerisirea; sala fostului cămin a devenit o hrubă. Ciupercile au inundat 
pereţii, tavanul, Parchetul... 

Desfiinţându-se saloane-
le de dans, de nunţi ale 
particularilor, sălile cămi-
nelor culturale au devenit 
locul de horă, bal, nuntă, 
spectacol, cinematograf.  

Pentru nunţi, fiind ceva 
aparte, în 1960 se constru-
ieşte la Valea-Macului o 
sală specială de dans şi de 
nunţi. Ulterior şi aceasta se 
modernizează „în faţă” cu 
aceleaşi grefe, dar reuşite de 
data aceasta. (Primar fiind 
acelaşi Victor Dobre şi 
proiectant acelaşi inginer 
Cristian Sora.) 

Activitatea culturală a 
îmbrăcat mereu forme di-
verse, dar conţinut adecvat 
timpurilor. Pivotul acestei 
activităţi erau, la sate, şco-
lile. La începutul secolului al 
XX-lea, ca ministru al 
instrucţiunii, Spiru Haret, 
ctitorul învăţământului româ-
nesc modern, împătimitul de 
înălţarea culturală a popu-
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laţiei din mediul rural, a iniţiat „mişcarea de esenţă poporanistă, ce-i poartă numele, 
ca primă mare acţiune culturală de masă (s.n.) şi cooperatistă a învăţătorimii 
române în mediul sătesc”203. Au fost înfiinţate, astfel, cercurile culturale, pe grupe 
de comune. Ele aveau un conţinut bogat şi atrăgător şi erau aşteptate cu plăcere şi 
interes, întrucât se constituiau într-o întâlnire a satului întreg cu ansamblul 
activităţii unei şcoli. Programul cuprindea: predică (pe o anumită temă), o lecţie, 
şedinţă publică unde se prezenta o conferinţă, serbare (cor, dansuri, recitări, teatru) 
şi o activitate practică: sădit de pomi sau arbori, vizitarea unei stupine, a unui 
atelier din sat, a unei gospodării model, lucrul practic într-o grădină etc. 
 

 
 

Fig. 99 – Salonul de dans şi nunţi Valea Macului, 
azi demolat 

 
 

Fig. 100 – Căminul Cultural Nr. 2 Bezdead 

 

Prin înfiinţarea „Societăţii Culturale Bezdead”, în 1925, prin transformarea 
acesteia în Căminul Cultural „I.H. Rădulescu”, activitatea culturală se amplifică. 
Se organizează şi cu tinerii (nu numai cu elevii) serbări, întreceri sportive - de 
atunci datează amenajarea terenului de sport de lângă Şcoala Nr. 1 Bezdead, 
volei, alergări, oină. S-au plantat pe coastele satului 40000 de puieţi de salcâm. 
Se trage conducta de apă, prin cădere liberă, la Dispensarul Bezdead tot prin 
iniţiativa căminului cultural, sunt cumpărate costume de sport pentru jucători; în 
1938, la comemorarea a 20 de ani de la jertfele de pe linia Mărăşeşti-Oituz, în 
amintirea eroilor bezdedeni se înalţă, pe vârful Goranului, o cruce-monument, 
înaltă de 9 m, cioplită în lemn de stejar. Azi ea străjuie Bezdeadul, dar nimeni n-o 
mai vede din cauza copacilor din jur care au năpădit-o. 

După 1946, totul s-a schimbat. A venit comanda politică şi socială. Şi mai 
ales din anii 1950. Fiecare cămin cultural trebuia să planifice: conferinţe, 
discuţii la „punctele de convorbiri” (pe circumscripţii electorale), expuneri la 
staţia de amplificare, panouri de propagandă vizuală, difuzarea de carte şi 
existenţa obligatorie a formaţiilor de cor, teatru, dansuri, instrumentişti etc. 
Aceste activităţi se găsesc la toate cele trei cămine culturale: două în Bezdead şi 
unul la Măgura (şi aici construindu-se o sală proprie, încăpătoare). 
                                                 
203 Mic Dicţionar Enciclopedic, Ediţia a III-a, Bucureşti, 1986, p. 784 
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Conferinţele, expunerile, discuţiile, afişele de propagandă, „mesele rotunde” 
în toate vremurile politice, au trecut cum „trece apa” din proverb. Rămân 
„pietrele”, grelele, densele, nestrămutatele. Rămâne în legenda Bezdeadului 
corul. Şi mai rămân instrumentiştii la fluier, caval, cimpoi şi rapsozii. 

Corul Bezdeadului trebuie să iasă din uitare. Corul este, înainte de orice, 
armonie. Nu numai armonia vocilor. Dar armonia sufletelor, armonia 
gândurilor, armonia clipei Pe care cerul ne-a hărăzit-o. Numai oamenii aleşi se 
pot deda corului, se pot risipi în el. Acolo nu mai eşti tu, eşti corul, ansamblul. 
Dar simfonia vine de la dirijor. El formează. El creează. El decide. El dă suflul, 
unicitatea, excepţionalul. El e nucleul în jurul căruia se strânge corul. 

Tudor Chiţulescu, fiul preotului Iacob Popescu, ajuns mai apoi în „Corul 
Radio”, încheagă un cor de tineri la Bezdead. Continuă Elena Cismaru. 
 

 
 

Fig. 101 – Corul Bezdead la Suceava, 1972 
 
În 1943, începe întemeierea valorosului cor al comunei, prin venirea 

învăţătorului Ion Diaconescu. Născut la Lăculeţe la 14 februarie 1914, din 
părinţi intelectuali, Filip şi Maria, după ce încheie studiile primare în sat, se 
înscrie la Şcoala Normală Târgovişte pe care o absolvă în 1934. Deşi numit ca 
învăţător la Bouţarii de Jos din judeţul Hunedoara, apoi la Brăneşti şi Glodeni, 
se ocupă mai mult de activitatea culturală în judeţul Dâmboviţa, ca inspector 
(îndrumător) cultural. Dar, din 1943 până în 1952, când se transferă în cercetări 
geologice, domnul I. Diaconescu trasează ascendenţa formaţiei corale Bezdead. 

Cu tinerii din sat (Aurică Bănulescu, Gh. Anghelescu, Marieta Furcoi, 
Cornelia Gheboianu, Valeria Necşoiu (Tomescu), Margareta Teodorescu) începe 
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Fig. 102 – Elena şi Octavian Cismaru 

corul de masă. În vacanţe şi vara veneau aici elevii de la licee. În 1944, la 
concursul pe judeţul Dâmboviţa, corul nostru primeşte premiul I (coruri mixte), 
urmat cu premiul al II-lea de corul mixt Brăneşti, dirijat de Vera Solomon. Tot 
premiul I, dar la cor de fete, obţine Pietroşiţa, dirijor pr. Simionescu. 

În 1945, corul Bezdead participă la un concurs organizat de Casa Priteniei 
Româno-Sovietice şi obţine premiul I, înmânat personal de Dr. Petru Groza. 
Piesele corale interpretate şi premiate au fost: „Negruţa”, de Ion Vidu, având ca 

solişti pe învăţătorii George Teodorescu 
şi Otilia Tedorescu (Drăguţ), „Cătălina”, 
de N. Oancea şi „Cimpoiaşul”, de 
Velceanu. În anul 1952,1. Diaconescu se 
transferă în alt domeniu de activitate, 
geologia. Sufletul său rămâne însă la 
Bezdead, la oamenii lui. 

Elena Cismaru, un temperament 
focos, adesea incendiar, dar totdeauna 
cinstit, drept, loial, înţelept, va prelua 
corul şi-l va menţine. Ambiţioasă, 
luptătoare necruţătoare, va fi, ani mulţi, 
nu numai dirijoare de cor, ci şi o 
învăţătoare de excepţie. Corul nostru 
rămâne legat şi de numele său. Alături 
au fost şi alţi dirijori, precum Constantin 
Rotaru şi Victor Davidoiu. 

Ion Diaconescu revine în Bezdead în 
1969. Reia corul. De fapt nu se depărtase 
de el nicicum. Atât de mult iubeşte 
armonia vocilor umane, de necomparat cu 

armonia celor mai sofisticate instrumente muzicale, încât face un efort remarcabil 
să vină din „cercetare geologică”, la concursul corului, ţinut la Fieni, într-o 
competiţie judeţeană. Sufletul său, fiinţa sa este corul, armonia, unirea oamenilor în 
glas şi în cuget. 

Sub bagheta sa corul imprimă la TVR, participă la concursuri în judeţ, faze 
interjudeţene, faza naţională sau festivităţi de mare semnificaţie cum au fost: 
„Craiul Munţilor”, la Fântânele, Ţebea (1977) şi la Festivalul Coral „Ciprian 
Porumbescu” de la Suceava din anul 1972. 

Spuneam că rămâne legat de Bezdead şi fluierul, interpretat de virtuozii săi, 
Constantin Lungu (Surup) şi fiii şi de Gheorghe Tănase. Constantin Lungu 
(Rică) se trage dintr-o familie de constructori de fluiere, aşa cum s-a menţionat 
la capitolul meserii bezdedene. Rică a cucerit multe medalii. La fel fiii lui. Dacă 
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cineva i-ar fi putut cultiva, dacă starea lor materială le-ar fi permis, întreaga 
Românie şi „Lumea” ar fi ştiut de ei, atât de talentaţi sunt! 

Amintim că, în 1976, a obţinut premiul al III-lea la Festivalul de Doine şi 
Balade „Oltule, ce curgi la vale!”, pentru „repertoriu valoros şi măiestrie 
interpretativă”, festival organizat la Slatina. 

În 1995, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Centrul 
Creaţiei Populare acordă lui Constantin Lungu din Bezdead, premiul I la 
Concursul „Ateneu Popular”, iar în 1997, la Brăila, familia Lungu obţine 
premiul al II-lea pentru „Familii muzicale”. 

 

 
 

Fig. 103 – Corul Bezdead dirijat de Ionel Diaconescu la Fântânele, Cluj, 1977 
 

Un alt virtuoz al fluierului, solzului de peşte, al frunzei sau al cimpoiului, 
Gheorghe Tănase este cunoscut şi apreciat. Şi înainte de 1989 şi după i se oferă 
distincţii la diferite concursuri. Astfel, în 1988, la Giurgiu, în cadrul Festivalului 
de Folclor „Pe Malul Dunării”, cu participare internaţională, Tănase Gheorghe se 
numără printre primii 18 selecţionaţi pentru faza finală. 

 
6.7.1. Biblioteca „Vasile Voiculescu” Bezdead 
 

Cultură înseamnă carte. „Cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin 
suflete, gândiri şi frumuseţi”204. 

De la romani ne vin gânduri profunde despre carte: 
„Cărţile sunt profesori muţi” (Libri sunt muti magistri) (Gellius) 

                                                 
204 Tudor Arghezi, Carte şi cultură 
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„Deschide cartea, ca să înveţi ce au gândit alţii; închide cartea, ca să 
gândeşti tu însuţi”. 

Francezii spun: „cartea este un prieten care nu înşeală niciodată”. Şi cel 
mai succint gând despre carte este englezescul: „cartea care stă închisă nu e 
decât un butuc. Numai deschizând-o, ea va vorbi”. „Biblioteca e spiritul 
minţii”, spun grecii antici. 

Primele biblioteci la care aveau acces sătenii din Bezdead au fost cele de la 
şcoli, în 1905, 1910 existau asemenea biblioteci la Şcoala Nr. 1 şi Şcoala Nr. 2 
Bezdead. În arhiva Şcolii „Vasile Voiculescu” Bezdead, se află un proces-
verbal din 20 decembrie 1918 în care se arată distrugerile făcute de trupele 
germane încartiruite la şcoală. Printre altele, se constată lipsa a 38 de cărţi, ceea 
ce confirmă existenţa bibliotecii. 
 

 
 

Prin strădania învăţătorului Mihail Florescu se înfiinţează la Bezdead un 
comitet cultural, sub coordonarea Comitetului Cultural al Cercului Studenţesc 
Dâmboviţa. Preşedintele ales al acestuia este Mihail Florescu. În comitet mai sunt 
cuprinşi: vicepreşedintele Gr. Rădulescu; secretari-bibliotecari: Eftimie 
Rădulescu, învăţător şi Ion Gr. Marin, învăţător, iar ca membri sătenii: Ion C. 
Popescu, M. Teodorescu şi elevul Constantin C. Avanu. Cu acest prilej, Gh. 
Poenaru, preşedintele Comitetului Cultural al C.S.D. donează cărţi „pentru 
mărirea bibliotecii”. Aşadar, în 1925 când se instituie comitetul cultural era deja 
o bibliotecă sătească. Preşedintele Gh. Poenaru donează Şcolii Nr. 2 Bezdead 21 
de volume205, iar bibliotecii Comitetului Cultural Bezdead, 240 de volume. 

                                                 
205 Victor Davidoiu, Mit şi Istorie, Editura Bibliotheca, 1998, p. 89-91 
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Fig. 104 – Finalul Statutului, întocmit de Mihai Florescu 
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Învăţătorul Mihail Florescu dovedeşte şi aici dăruire, dinamism întru a 
răspândi cultura, a lumina minţile sătenilor. Şi de data aceasta, însuşi 
întocmeşte statutul Comitetului Cultural, la un mod serios, responsabil. Omul 
acesta a fost mereu animat de idei generoase pe care le-a înfăptuit numai în 
binele colectivităţii. A avut energia izvorâtă dintr-o minte luminoasă şi dintr-o 
mare inimă (vezi fig. 104). 

Căminul Cultural Bezdead avea în biblioteca sa, în anul 1968, 5600 de 
volume şi un număr de 881 de cititori. La 1 ianuarie 2000, Biblioteca „Vasile 
Voiculescu” din Bezdead, numără 7148 de volume, din care 79 intrate în anul 
1999. Iată că mai există preocupări pentru carte! De altfel, prin venirea ca 
bibliotecară a Izabelei Mortoiu, în mai 1990, instituţia are omul potrivit, căruia 
îi place cartea, îi place atmosfera de lectură, de cufundare în text şi îngrijeşte 
cartea. Şi-a apropiat sătenii şi elevii. E o binecuvantare pentru Biblioteca „Vasile 
Voiculescu” Bezdead, în cei 23 de ani de culoare şi lumină aduse aici. 
Organizează manifestări adecvate. Anual întreprinde acţiuni de achiziţionare de 
noi volume, prezentări de cărţi şi chiar lansări de noi apariţii. Prin strădania 
doamnei Izabela Mortoiu, Biblioteca Comunala Bezdead are în inventar la data 
actuala un număr de 11.037 de volume şi are implementat Programul 
„BIBLIONET”- LUMEA IN BIBLIOTECA MEA”. 

Au mai funcţionat aici bibliotecare ce şi-au onorat cu prisosinţă slujba: 
Lungeanu Margareta (Oto), Căpraru Elena, Nenciu Teodora, Dragomir Maria. 
Nemaiplătindu-se acest post, s-a încredinţat unor educatoare ce primeau o 
indemnizaţie. Între ele s-au distins prin activitate Ciuciuc Dorina şi Bănulescu 
(Toader) Emilia. 
 

 
 

Fig. 105 – Activitate în Biblioteca Bezdead 
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Directori ai căminelor culturale din comună au fost cadre didactice primind 
o indemnizaţie. Au ostenit în această delicată activitate, grea de cele mai multe 
ori: Mihail Florescu, pr. Gh. Panaitescu, Gh. N. Ropotan, Mircea Vulcănescu, 
Aurică Dobrescu, Dionisie Popescu, Pavel Petrescu, Gică Popescu, Petre 
Cristea, Haralambie Vlad, Ion Tănase, Victor Davidoiu, Elena Cismaru, Paul 
Nenciu, Paul Mănguţă ş.a. 

Din anul 1992, directoarea Căminului Cultural Bezdead este Rodica 
Ionescu. Actviitatea sa a cuprins: serbări populare (în localitate şi la Breaza, 
Brăila, Vulcana Băi, Târgovişte şi Văleni de Munte, Prahova), concurs al 
formaţiilor de dans, al rapsozilor instrumentişti, excursii de documentare, 
expoziţie de pictură (Ion Emil Lungeanu) şi sculptură în lemn (Ion Albescu), 
onorează cu prisosinţă funcţia. În aceşti ani, numărând 21 (1992-2013), într-o 
statornică şi devotată continuitate d-na dir. Rodica Ionescu a fost şi este 
prezentă absolut la toate evenimentele culturale din localitate sau la care 
Bezdeadul participă în afara teritoriului său. 
 
 

 
 

Fig. 106 – Casa de Cultură Bezdead 
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VII. BISERICA 

 
 
Motto: 
 „Experienţa religioasă ni se impune atât ca o împlinire, o 

armonizare a funcţiunilor noastre sufleteşti, cât şi ca un 
element de unitate al culturii”. 

(Mircea Eliade) 
 
 
Reamintim că Bezdeadul este o localitate cu aşezarea locuinţelor numai în 

lungime (cu mici excepţii), pe lunca îngustă a pârâului Bezdedel. Datorită 
acestui fapt, localnicii au fost nevoiţi să împartă satul, formal, în două, 
denumindu-le „ÎN SUS” şi „ÎN JOS”, după sensul de curgere a apei. Pentru o 
bună şi normală servire a sătenilor s-au creat instituţii pe aceste două părţi: 
Biserica din Jos, Biserica din Sus, Şcoala din Jos, Şcoala din Sus. Oamenii, 
întrebaţi unde locuiesc, răspund: „în Sus” sau „în Jos” sau de unde vii?, 
răspund: „din Sus” sau „din Jos”. 

Cum conacul boieresc şi hanul erau „în Jos”, administraţia şi celelalte 
instituţii au luat fiinţă tot „în Jos”, fapt explicabil prin legătura (şoseaua) care 
este 99% înspre Pucioasa. 

 
 

7.1. Biserica „Sf. Nicolae” Bezdead 
 
 
Prima biserică a satului Bezdead este Biserica „Sf. Nicolae” din Jos. Nu 

avem informaţii sigure, despre construirea acesteia. Totuşi, un prim document 
ferm este Catagrafia judeţului Dâmboviţa la anul 1810 în care se spune: 
Bezdead, „biserică veche de zid, hram Sf. Nicolae, cu toate podoabele şi 
veştmintele şi cărţile toate; 81 de case, 142 bărbaţi, 135 femei, rumâni; 6 case, 8 
bărbaţi, 14 femei, ţigani. 

Preot popa Tatu, sin popa Nicolae, 55 ani, globit n-au fost, de neam rumân, 
hirotonisit de preasfântul mitropolit Dositei, prin părintele Pogonianis Antim, la 
leatul 1799. preoteasa lui, Rada de 40 de ani, un fiu de 10 ani, învaţă la ceaslov 
şi fetele, Dobra-16 ani şi Maria-15 ani. 

Popa Nicolae, hirotonisit de preasfântul mitropolit Dositei, prin părintele 
Sevastis, la leat 1805. Preoteasa lui, llinca de 25 de ani, fiii lor, Ioan de 1 an şi 
Dobra de 4 ani. 
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Preot popa Preda, sin popa Radu, de 39 de ani, bun la cetire, globit n-au 
fost, de neam rumân, hirotonisit [...] la leat 1789, iulie, 22. (slujeau aşadar, trei 
preoţi) 

Diacon Ion, sin popa Radu. 
Dascăl Vasile sin popa Gheorghe, holtei. 
Ţârcovnic Stoica sin Pătru, de 16 ani, holtei.”206 
Un alt document existent în „arhive” ne dezvăluie: „Şerban Fusea, ridica 

„Schitul Fusea” în 1750; tot EL RIDICĂ BISERICA DIN BEZDEAD, împreună 
cu Dima Stegarul şi pe cea din Brăneşti.” Se mai spune că „tot el ridică Biserica 
din Pietroşiţa pe la anul 1767 cu Radul Vătaful de Plai. E una din cele mai 
frumoase biserici din ţară şi mai interesante prin simţul cu care au lucrat la ea 
meşterii ţărani zidari şi mai ales zugravii care au dat o pictură de mirare”.207 

Aici nu se precizează anul „ridicării Bisericii din Bezdead”; pare a fi între 
anii 1750 şi 1767. 

Biserica era mică, simplă, cu tavan drept şi cu o singură turlă, aceasta fiind 
de fapt prima biserică ridicată pe acelaşi loc pe care ea se găseşte şi azi, pe 
movila dintre vâlceaua Valea lui Coman şi pârâul Bezdedel, movilă creată 
parcă înadins de Dumnezeu atât de sus, încât nici o viitură n-o poate atinge. 

În anul 1840 este menţionată biserica din „satul Bezdead, plaiul Ialomiţei; 
pe proprietatea căminarului Dumitru Belu, cu 302 familii”.208 

Nemaiputând cuprinde credincioşii, biserica este prelungită în anul 1872, 
iar în anul 1891 ea suferă reparaţii: i se adaugă o turlă şi este complet zugrăvită. 

În construcţia acestei biserici se mai intervine destul de des: în 1930 se fac 
subzidiri, se execută temelia din beton; în 1932 este învelită cu tablă galvanizată, 
se modifică acoperişul prin înălţarea acestuia cu 50 cm şi prin modificarea 
turlei din mijloc, se reface toată tâmplăria, cu ferestre duble. În anul 1933 se 
tencuieşte toată clădirea în interior şi exterior, se execută o nouă zugrăveală, se 
zideşte întreaga catapeteasmă, se face o nouă uşă a altarului şi se adânceşte în 
interior cu 40 de cm, pentru ca altarul să fie mai sus, punându-se duşumea 
nouă. Tot acum biserica se împodobeşte cu obiecte sfinte în valoare de 101.875 
lei. Coordonatorul acestor mari lucrări, sufletul activităţii, este preotul Gh. 
Panaitescu, un exemplu de energie creatoare, un model de omenie şi de 
bunătate, implicat profund în viaţa spirituală a satului, apropiat de oameni, 
mereu gata să-i ajute la nevoie. 

Cutremurul din 10 noiembrie 1940 a afectat serios această biserică: tencuiala 
tavanului a căzut aproape în întregime, iar zugrăveala de pe pereţi s-a desprins. 
Zidul de la altar s-a despicat până la pământ. Din nou eforturi de refacere, de 

                                                 
206 Pr. Al. Popescu-Runcu, Catagrafia judeţului Dâmboviţa la 1810, Târgovişte, 1936, p.12 
207 Almanahul judeţului Dâmboviţa - 1912, Editura Minerva, Bucureşti, 1912, p.57 
208 Catagrafia de preoţi la 1840, Academia Română, manuscris 3986. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 285

strângere a fondurilor necesare. Prin strădania aceluiaşi inimos preot, Gh. 
Panaitescu, se fac reparaţii la tencuieli interioare şi exterioare, este rezidit altarul, 
se pictează întreaga biserică. Tot acum se adaugă podul pentru cor.  
 

 
 

Fig. 107 –  Biserica Sf. Nicolae, Bezdead 
 
Au slujit ca preoţi la această sfântă biserică: 

1. popa Nicolae slujeşte până în 1799; e înlocuit de fiul său, Tatu; 
2. popa Tatu sin popa Nicolae, născut în 1755, hirotonisit în 1799; 
3. popa Ion, care slujeşte alături de popa Nicolae; 
4. popa Radu, străbunicul preotesei Elena Panaitescu; 
5. popa Gheorghe; 
6. popa Preda sin popa Radu, hirotonisit de mitropolitul Dositei în 1798; 
7. popa Nicolae sin popa Ion; 
8. popa Matei preoţit în anul 1830; 
9. popa Ion Belei, hirotonisit la anul 1820; 

10. popa Anton, fiul popii Preda şi nepot al preotului Radu. Este hirotonisit 
cu déla 114/156 în 1852 la Biserica Bezdead, sub numele Anton Popa 
Preda. Apare şi lista cu 90 de familii care cer preot209; 

11. pr. Marin Popescu, fecior al popii Matei, preoţit în 1864 şi mort în 1890; 
12. pr. Nică, feciorul popii Anton; 

                                                 
209 Arhivele Naţionale ale României, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (521), dos. 1626 din 

anul 1853 
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Pr. Gh. Panaitescu 

13. pr. Marin Ionescu, născut în anul 1855, preoţit în anul 1880 şi mort în 
anul 1937; 

14. pr. Iacob Popescu, născut în Cândeşti-Dâmboviţa, frate cu pr. Gheorghe 
Panaitescu, 1905-1925; 

15. pr. Gheorghe Panaitescu, născut în Cândeşti-Dâmboviţa, în anul 1899, 
preoţit în anul 1921 la parohia Ursei, transferat în Bezdead la 25 iulie 
1925, ca preot paroh la Biserica „Sf. Nicolae”, unde a slujit până în 
anul 1969 septembrie 20, când o dramatică întâmplare i-a curmat zilele; 

16. împreună cu pr. Gh. Panaitescu a mai slujit biserica şi părintele Traian-
Radu Davidoiu între anii 1944-1950. A fost căsătorit cu învăţătoarea 
Valeria Mortoiu, apoi a fost transferat la Nucet, de unde a venit la 
parohia Lăculeţe în care a slujit până la pensionare. 

Perioada de înflorire a Bisericii „Sf. Nicolae” Bezdead, de strânsă legătură 
sufletească a preotului cu credincioşii, de slujbe cu densitate, perioada de 
contopire a duhovnicului cu viata satului a fost aceea 
când a păstorit părintele Gheorghe Panaitescu. 

Născut în Cândeşti-Vale Dâmboviţa, în familia 
preotului Ion Panaitescu, la 21 aprilie 1898, fiind unul 
din cei 9 copii. Frecventează şcoala primară în satul 
natal, după care este admis la Seminarul Nifon din 
Bucureşti pe care îl absolvă în anul 1920. Cu data de 01 
septembrie 1920, Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor 
îl numeşte învăţător în postul al III-lea la Şcoala 
Cândeşti-Vale, Dâmboviţa, cu titlul provizoriu, unde 
funcţionează până la 18 iulie 1921, când este hirotonisit 
preot paroh la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din 
comuna Ursei, judeţul Dâmboviţa. 

La 20 iulie 1925 se transferă de la Ursei la Bezdead, Biserica „Sf. Nicolae . 
În 1937, februarie 6, trece examenul de licenţă în teologie cu teza apreciată 

„ca distinsă şi originală”, intitulată „Bisericile de pe Valea Dâmboviţei, între 
Gemenea şi Ungureni”. 

Este sufletul reparaţiilor şi înnoirilor aduse bisericii în anii 1934 şi 1940 
(după cutremur). 

Iniţiază înfiinţarea Căminului Cultural I.H. Rădulescu la Bezdead şi face 
eforturi mari pentru construirea localului propriu al acestui aşezământ, interve-
nind, în anul 1939, la Prefectură, pentru obţinerea unor fonduri. Construirea va 
începe abia în 1949, dar cărămida fusese fabricată cu mult înainte. 

Pentru merite în apostolatul pe care-l face, este răsplătit cu distincţii şi titluri. 
Astfel primeşte „Meritul Cultural” în 18 mai 1942, obţine binecuvântarea de a 
purta „brâul roşu”, iar mai apoi gradul de „iconom stavrofor”. 
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Activitatea preotului iconom stavrofor, Gh. I. Panaitescu se extinde 
frumos şi plăcut, interesant şi original în arta scrisului. Colaborează cu 
articole, conferinţe, culegeri de legende şi creaţii originale la diferite reviste, 
printre care: „Glasul bisericii”, revista oficială a Mitropoliei Ungro-Valahiei, 
„Mărturisitorul”, revistă de atitudine religioasă morală, „Clerul Dâmboviţei” 
şi „Albina”, hebdomadar al aşezămintelor culturale care, în iulie 1969, prin 
nr. 29, anunţă acordarea premiului I la concursul „Cele mai frumoase 
legende”, pentru legendele: „Faţa lui Ghiaur” şi „De pe vremea tătarilor”, 
autor pr. G. Panaitescu. 

Neobosit mânuitor al slovelor, concepe o monografie a comunei Bezdead, 
rămasă în manuscris. Această lucrare e copleşitoare prin efortul cerut, 
interesantă, instructivă prin informaţiile cuprinse, prin strădania de exactitate, 
prin îmbrăţişarea largă a lumii satului Bezdead. Rămâne o încercare de 
referinţă, iar autorul ei, pr. Gh. Panaitescu un apostol, om la care permanent te 
poţi raporta. 

17. După părintele Gh. Panaitescu, de la 1 octombrie 1970 până în 
octombrie 1987, a urmat ca preot paroh la Biserica „Sf. Nicolae” Bezdead, 
Artur Săndulescu, căsătorit în Buciumeni cu învăţătoarea Sanda Popescu, în 
1949. A fost un preot de mare bunătate şi înţelepciune, bun sfătuitor, blând, 
calm, deschis dialogului, echilibrat în toate, cu mult bun simţ. Avea o dragoste 
neobosită pentru muzica religioasă sau laică. Îi plăcea să cânte în cor. Vocea de 
bas pedalist încânta şi bucura nespus. Preot fiind, niciodată nu a fost stânjenit să 
fie membru al corului satului, să participe la repetiţii, să facă deplasări chiar şi 
în zilele de duminică, deşi profesia l-ar fi chemat la biserică. 

Părintele Artur Săndulescu s-a născut la Botoşani, la 10 septembrie 1925. 
După terminarea studiilor primare, urmează Seminarul Teologic „Veniamin 
Costache” din Iaşi pe care îl absolvă cu „foarte bine”. În timpul seminarului 
este membru al coralei „Ciprian Porumbescu” - Iaşi, iar pentru vocea sa caldă şi 
plină, sonoră este solistul formaţiei la anumite piese muzicale. 

Se înscrie la studii universitare la Institutul Teologic-Bucureşti, pe care le 
încheie cu examenul de licenţă pe tema „Familia creştină”, la care obţine 
calificativul excepţional. Este hirotonisit preot de către Preafericitul Părinte 
Teoctist care pe atunci era mitropolit. I se propune să rămână diacon la 
Patriarhie, în Bucureşti, la intervenţia prof. Nicolae Lungu, pentru a face parte 
din Corul Filarmonicii Bucureşti. 

Apostolul din el refuză, pentru a păstori în comuna Bezdead, care îi poartă 
o amintire frumoasă, nestinsă. 

Cu smerenie ne închinăm la tristul său mormânt! 
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Preot Pavel (Romică) 
Popescu, Biserica Sf. 

Nicolae Bezdead

18. Din iulie 1987 un destoinic preot slujeşte sfântul 
locaş de la Bezdeadul de Jos, părintele Pavel Popescu 
(Romică). Un om dinamic, cu spirit organizatoric, a 
împodobit biserica cu pictură nouă, atât în interior cât şi 
în exterior, a consolidat împrejurimea, a construit o 
cochetă casă parohială, în toate fiind exemplu de hărnicie. 
Sfinţia sa pune suflet în tot ce săvârşeşte. Este stimat şi 
iubit de credincioşii săi şi de toţi cei care îl cunosc. 

Dar nu numai aceşti optsprezece preoţi au servit 
Biserica „Sf. Nicoale” din Bezdead. Din zapise, hrisoave, 
acte de judecată privind vânzări-cumpărări de pământ, 
tulburări de hotare etc., desprindem nume de preoţi care 
erau şi martori, şi scriitori de zapise, adăugându-şi după 
nume precizarea „ot Bezdead”: popa Dumitru Lungu, 
popa Tatu (1616), popa Marcu (1638), diaconul Pătru, 
feciorul lui Neguţ vătaful (1641), popa Stanislav (1651), 
popa Badea, popa Muşat (1663), popa Lupu (1674-1691), 
popa Ion (1680), popa Tudosie (1683-1691), popa Staicu 
(1684), diaconul Radu (1691) ş.a. 

 
 

7.2. Biserica „Sf. Gheorghe” Bezdead 
 
 
Biserica „Sf. Gheorghe”, fiind a doua biserică înfiinţată în Bezdead, ca o 

necesitate de a putea servi pe toţi credincioşii din localitate, a intrat în viaţa 
colectivităţii mai târziu. Explicaţia este ca şi la şcoli, ambele instituţii având 
menirea de a fi la dispoziţia fiecărui cetăţean. Fiecare are nevoie de biserică şi 
de şcoală; dar satul născându-se numai în lungime, distanţe greu de parcurs, era 
nevoie şi de o biserică mai apropiată, în spaţiu, de casele oamenilor, de 
locuinţele din partea „de Sus”. 

Astfel, în anul 1880, începe construirea sfântului lăcaş, la iniţiativa a patru 
ctitori, fruntaşi în comună. Unul din ei, Ghiţă Iordache, istorisea preotului Iacob 
Popescu, în 1905, că trebuia să se construiască o nouă biserică, întrucât 
„Biserica din Jos” era neîncăpătoare şi prea departe de cele 600-800 de familii, 
aşezate la 6-10 km distanţă. Prima grijă a ctitorilor a fost de a găsi o poziţie 
frumoasă şi mai ridicată, pe un platou. Locul a fost ales pe malul Coporodului, 
prin schimb cu Ion Vasile Goran. 

Pisania originală, la intrarea în biserică, glăsuieşte: 
„Această sfântă biserică s-a zidit din temelie cu ajutorul lui Dumnezeu în zilele 

regelui Carol I şi mitropolitului Calinic prin strădania domnilor: Tănase Sotir, 
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Gheorghe Soare, Ghiţă Iordache şi Tănase Ion şi mai mulţi creştini, începută în 
anul 1880 şi terminată în 1885”. Dedesubt se menţionează meşterii Anghel Ivan – 
zugrav şi Niţă Lungu – dulgher. În vara lui 1880, Ghiţă Iordache cară, cu patru 
căruţe plătite de el, piatră şi nisip de pe albia Bezdedelului şi Coporodului. 

Lucrările de zidărie sunt executate numai cu zidari din Bezdead sub 
conducerea meşterului Iordache, tatăl lui Ghiţă Iordache, mărturisind că aceasta 
ar fi a suta biserică ridicată de acest meşter. Zidarii bezdedeni erau renumiţi 
încă din acea perioadă, lucrând mai ales în Ploieşti. Zidurile sunt numai din 
piatră şi au o grosime de 1 m. Fundaţia este atât de bine lucrată, încât nici un 
cutremur nu a afectat clădirea cu nimic. Se spune că meşterul Iordache, 
descoperind la fundaţie o „vână” de nisip, nu a permis continuarea lucrărilor 
până când nu au implantat acolo piloni de stejar masiv, ca o platformă de mare 
rezistenţă. (Acest fapt ne aminteşte de Veneţia construită pe platforme din lemn 
fixate pe piloni aşezaţi drept fundaţie, unul lângă altul). 

Este interesant să ştim că Tănase Ion este cunoscut sub numele de Tăsică 
Boiangiu şi că acesta a călătorit la Ierusalim, fiind un om cu frica lui 
Dumnezeu. Tănase Sotir era un om cu multe cunoştinţe, călătorea mult, când la 
Ierusalim, când la Sf. Munte, până la urmă călugărindu-se la mănăstirea 
Cernica, sub numele de Arsenie Monahul. 

 

 
 

Fig. 108 – Biserica „Sf. Gheorghe”, Bezdead 
 
Sfinţirea bisericii cu hramul „Sf. Gheorghe” s-a făcut în 1885, de Sf. 

Dumitru. A fost atâta dărnicie şi belşug, că stau butoaiele cu vin înşirate pe 
lângă biserică; mulţimea de credincioşi de prin toate comunele vecine au plecat 
în mulţumire şi „trupească şi sufletească de darurile ce Dumnezeu le dăduse 
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Pr. Iacob Popescu 

acestei biserici şi împrăştiate cu dărnicie celor nevoiaşi”210. Pe peretele interior, 
deasupra uşii de la intrare se găseşte şi inscripţia: „Această Sf. Biserică cu hramul Sf. 
Gheorghe s-a renovat la pictură şi podea în anul 1934, în zilele preaînaltului nostru 
rege Carol al II-lea, fiind pe scaunul patriarhal I.P. Sf. sa Miron Cristea, patriarhul 
României, ministru al cultelor, A. Lepădatu, iar preot deservent Iacob Popescu, cu 
ajutorul cetăţenilor”. Meşteri ai acestor lucrări sunt: Arsenie Monahu, Stan 
Închinatu, Voica Închinatu, Gh. S. Ciuciuc, Maria Gh. S. Ciuciuc, Ghiţă Iordache, 
Ruxanda Iordache. Zugrav, meşter Iordache. Preoţii deservenţi ai bisericii: 

Până la înălţarea bisericii acesteia, preoţii care deserveau locuitorii slujeau 
la Biserica „Sf. Nicolae” (din Jos). Ei erau trei şi slujeau, pe rând, cu 
săptămâna: pr. Marin Popescu, pr. Marin Ionescu şi pr. Ion Ghiţă Popescu zis 
popa Nică. La sfinţirea noului lăcaş, Biserica „Sf. Gheorghe”, a fost numit preot 
liturghier, Marin Popescu. După moartea dubioasă a acestuia, este numit ca 
preot deservent Ioan Gh. N. Popescu. Urmează ca preoţi, numiţi „provizoriu”: 

- Gheorghe Diaconescu, Moroieni; 
- Alexandru, Runcu;  
- Grigorie, Podurile de Jos. 
După aceştia, la 15 august 1905, este hirotonisit ca preot supranumerar, 

părintele Iacob Popescu. Biserica „Sf. Gheorghe” din partea de sus a satului nu 
era pe atunci parohială, ci filială a „Bisericii din Jos”. Aceasta a devenit de sine 
stătătoare în anul 1925 , iulie 20, când se înfiinţează Parohia Nr. 2 Bezdead, 
părintele Iacob Popescu fiind numit preot paroh. La aceeaşi dată se mută de la 
„Parohia Ursei” la „Parohia Nr. 1 Bezdead”, pr. Gh. Panaitescu, fratele pr. Iacob. 
(Pr. Iacob, conform unei tradiţii, îşi ia numele de Popescu în loc de Panaitescu.) 

Pr. Iacob Popescu se naşte în ziua de 9 august 1881, în comuna Cândeşti Vale, 
jud. Dâmboviţa, ca fiu al pr. Ion Panaitescu şi al preotesei Floarea (Elisabeta) 
Panaitescu. După clasele primare urmate la Cândeşti şi Târgovişte urmează 

Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti, timp de opt 
ani, absolvindu-l în 1902 iulie 30. La 13 februarie 1905 se 
căsătoreşte cu Elisabeta Ghiţă Iordache, iar la 11 august 
1905 este numit preot la Biserica „Sf. Gheorghe” Bezdead, 
filială a celeilalte biserici, cum s-a precizat mai sus. 

Slujeşte cu statornică dragoste până în anul 1945, 
timp de patru decenii. Prin faptele sale nu poate fi uitat. 
A fost vrednic de chemarea duhovnicească. Un adevărat 
apostol, blând, modest, harnic, sfătuitor, mereu în 
mijlocul cetăţenilor şi la bucurie şi la necaz. A 
împrejmuit biserica, a procurat obiecte sfinte şi 

mobilier; în 1913-1914 se reface acoperişul cu tablă din cea mai bună 

                                                 
210 Condica Bisericii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, Bezdeadul de Sus 
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Preot Victor Popescu (în odăjdii deschise)  
şi preot Artur Săndulescu 

(Wolfnetter), modificându-se şi streaşina. În 1917-1918, tot prin strădania sa se 
construieşte „bolniţa” şi încă o cameră pentru cancelarie, iar la subsol depozit 
de combustibil, totul pe cheltuiala sa şi munca manuală benevolă a enoriaşilor. 

Cât timp a fost preot, în bolniţă avea farmacia satului. În marea sa dragoste 
de oameni şi de Dumnezeu, sta tot timpul gata să meargă cu medicamente la 
vreun bătrân, la vreun copil pentru a-i reda sănătatea, a-l încuraja. Noaptea, pe 
vânt sau ploaie, prin zăpezi, nu pregeta părintele Iacob. Se ducea la bolnavi cu 
iubire, cu plăcerea împlinirii chemării sale de apostol, să le aducă medicamente. 
Şi servea oricând şi la farmacia bisericii. A fost un om calm, atent, învăţător de 
bine, mângâietor al sufletului oamenilor, apropiat, păstrător al tainelor primite. 
Cu barba sa maiestuoasă avea chipul unui sfânt, în toate procesele-verbale de 
inspectare a locaşului de către înaltele feţe bisericeşti este lăudat. În 1930 i se 
acordă „brâul albastru” pentru meritele sale. S-a stins din viaţă la 24 octombrie 
1948. Bezdeadul îi poartă nestinsă recunoştinţă. 

Pr. Victor Popescu. Născut la 22 aprilie 1916 în localitatea Greci, judeţul 
Dâmboviţa. După absolvirea şcolii primare din localitate, urmează cursurile Liceului 
Găeşti pe care le absolvă cu foarte bune rezultate. Datorită unei situaţii speciale, nu se 
înscrie imediat la cursurile superioare. Mai târziu intră la Facultatea de Teologie 
Bucureşti, devenind licenţiatul acesteia în 1942. Meritele sale în timpul studiului 
teologiei sunt consemnate în diploma de licenţă. Este hirotonit preot la data de 14 
noiembrie 1943, pentru Biserica „Sf. Gheorghe”, Parohia II Bezdead. 

În noiembrie 1943 se căsătoreşte 
cu Aurelia Soare din Bezdead, 
întemeind o familie model în starea 
socială, comportament şi atmosferă 
pentru educaţia copiilor. Cei trei copii 
sunt un exemplu de instruire, de 
educaţie, de conduită, de înţelepciune, 
de omenie şi de capacităţi înalte în 
devenirea lor socială. Nicolae-Corneliu 
este inspector la Banca Naţională 
Română - Dâmboviţa cu o prestaţie 
profesională remarcabilă; Mihai-Iulian 
este profesor strălucit la Şcoala 
Dărmăneşti-Dâmboviţa, iar Eugen a 
urmat profesia tatălui său, devenind 
preot, o perioadă scurtă la Bezdead, 
apoi la Biserica Pietroşiţa, recunoscută 

ca monument de artă a picturii şi monument de arhitectură, construită în 1767 
şi păstrată, conservată în condiţii admirabile. Părintele protopop Eugen 
Popescu, prin dăruirea sa, prin harul pe care îl are, a reuşit lucrări la sfântul 
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locaş de o aleasă fineţe în păstrarea fidelă a aspectului acestei biserici-
monument. 

Datorită activităţii sale neobosite şi calităţilor de bun organizator, este 
Protopop al zonei Pucioasa între 1995-2010 şi membru în Adunarea Naţională 
Bisericească (1991-2000), ca şi reprezentant al Arhiepiscopiei Târgovişte. 

Părintele Victor Popescu, asemenea predecesorului său, pr. Iacob Popescu, 
este adevăratul apostol în Bezdead, timp de peste patru decenii. A slujit bisericii 
şi enoriaşilor cu credincioşie. Slujbele religioase aveau atracţie aparte prin 
prestaţie, prin claritatea vocii, prin densitatea învăţăturilor exprimate. Şi-a 
încheiat viaţa în noiembrie 1984 în credinţă şi cinste, neîmpăcat că nu a mai 
apucat căderea comunismului din România, de pe urma căruia a îndurat, pe 
nedrept, persecuţii de neimaginat, dar împăcat că şi-a împlinit datoria faţă de 
biserică, sat şi familie. 

În Parohia II Bezdead, cum este denumită, la Biserica „Sf. Gheorghe”, între 
anii 1951 şi 1970 au slujit doi preoţi, în postul al doilea fiind pr. Artur 
Săndulescu. De o demnitate fermecătoare şi cu o dăruire înnăscută pentru 
biserică, pr. Artur Săndulescu, împreună cu pr. Victor Popescu, unul cu vocea 
plină, de bas profund, celălalt cu vocea cristalină de tenor, creau slujbe, nu 
numai de înaltă ţinută religioasă, dar şi de o armonie încântătoare, de un farmec 
liniştitor, dându-ţi acea plăcere de ascultare, de scufundare în propriu-ţi interior 
şi de înălţare, în acelaşi timp, în Edenul plin de îngeri. 

După decesul pr. Victor Popescu (1984), aproximativ un an postul de la 
această Biserică este suplinit. 

În 1985, se transferă aici pr. Ion-Relu Şerban. Se naşte în satul Jugur, 
comuna Poienari, judeţul Argeş, la 13 septembrie 1956, într-o familie de 
muncitori. După învăţământul gimnazial, frecventează cursurile Seminarului 
Teologic Bucureşti, înscriindu-se apoi la Institutul Teologic de Grad Universitar, 
Bucureşti. Obţine diploma de licenţiat în teologie în 1982 şi este hirotonisit preot 
la Biserica Coslegi, comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova. În 1985 se 
transferă la Bezdead, Biserica „Sf. Gheorghe”, unde slujeşte şi azi. 

Discret şi agreabil se integrează vieţii localităţii, încât toată populaţia îl 
stimează îl apreciază şi-l iubeşte, socotindu-l un apropiat al lor. Mereu cu un sfat, 
cu o vorbă bună, mereu cumpănit, are conduita preotului, a duhovnicului adevărat. 

Cu eforturi proprii şi prin puţinele sponsorizări, repictează în interior 
biserica, în 1990, o resfinţeşte în anul 1993, iar în anul 1996 reface întreaga 
tencuială exterioară şi picturile care sunt pe aceşti pereţi. 

De asemenea, se montează duşumea în tot interiorul şi, în vederea 
îmbunătăţirii temperaturii pe timp de iarnă, s-a instalat glasvand între pronaos şi 
naos. Totul din iniţiativa şi efortul sfinţiei sale. 
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Ca o albină de harnic, plin de cucernicie, înţelegător cu cei sărmani, 
generos, părintele Relu slujeşte biserica întru credinţa lui Dumnezeu care l-a 
chemat la Sine la 6 decembrie 2017.  

De la 21 ianuarie 2018, este hirotonit 
ca preot, pe seama parohiei Sf. Gheorghe 
Bezdead, pr. Ionuț Călimănescu. Este 
născut la 10 august 1991 în orașul 
Moreni, a absolvit în anul 2010 
Seminarul Teologic din Târgoviște, iar în 
2014, absolvă cursurile Facultății de 
Teologie Ortodoxă Târgoviște, ca în 2016 
să fie absolvent al masteratului de 
teologie la aceeași facultate.  

Chiar de la începutul activității sale la 
această parohie, s-a implicat cu sârg și 
dăruire sufletească în toate laturile 
bisericii: a organizat concerte de cântece 
și dansuri tradiționale, a susținut întâlniri 
de catehism de înaltă valoare, a realizat 
acțiuni de ajutorare a familiilor nevoiașe 
etc. 

Bun gospodar, domnia sa a revopsit tabla de pe acoperișul bisericii, a 
achiziționat sfinte vase, veșminte, candele și a refăcut împrejmuirea cimitirului. 
A recondiționat gardul de la fațada așezământului și a cimentat aleile principale 
ale cimitirului. 

Enoriașii, și nu numai, îl stimează, îl ascultă și trăiesc emoționant 
întâlnirile cu cuvioșia sa, considerându-l un adevărat fiu al satului. 

 
 

7.3. Biserica Sf. Arhangheli „Mihail şi Gavril”,  
Bezdead-Costişata 

 
Între anii 2004-2008 s-a înălţat o frumoasă biserică, în satul Costişata 

purtând hramul Sf. Arh. Mihail şi Gavril. Parohi: 2004-2008, preot Mihail 
Coman, iar din 2008, preot – paroh este C-tin Stroilescu, ambii cu harul actelor 
de cult, cu suflet omenos , bucurându-se de stima enoriaşilor. 

Pr. C-tin Stoilescu are dar divin în ritualul credincioșiei sale, este un om de 
cultură distins, blând, plin de umanitate și profund echilibru în faptele sale. 
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Pr. Şerban Relu, parorhia Bezdead, Biserica Sf. 
Gheorghe (în dreapta); Pr. Constantin Stroilescu, 

parorhia Costişata (în stânga)

 
 

Biserica din satul Bezdead Costişata 

 
 

7.4. Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Bezdead-Măgura 
 
 

Această sfântă biserică a fost construită în anul 1803 de către Oprea 
Patraulea, Neagoe Duţ, Ion Colţ şi alţii. Vechea construcţie avea formă de 
corabie. Refăcând-se,” i s-a dat forma de cruce. 

În 1852 s-a făcut pridvorul, s-a rezugrăvit şi s-a montat pardoseala prin 
cheltuiala preoţilor Ioan şi Gheorghe şi cu ajutorul tuturor locuitorilor. Zugravi: 
Hagi Avram şi Pârvu Ilie ot Târgovişte, adăugându-se în lungime 4,1 m. 

În 1935 se execută lucrări fundamentale în structura şi în aspectul bisericii. Se 
dărâmă peretele dintre pridvor şi pronaos, mărindu-se astfel suprafaţa interiorului, 
dar se adaugă un alt pridvor. Tot acum acoperişul din şindrilă este înlocuit cu tablă. 
Se pictează în ulei întreaga biserică, meşteri fiind Toni Marinescu din Runcu şi 
Vasile Ionescu de pe Valea Dâmboviţei. De asemenea, pardoseala se 
înlocuieşte cu mozaic de către meşterul Gheorghe al Rizii din Valea Lungă. 
Biserica este resfinţită la 10 noiembrie 1935, preot Virgil Călinescu. 

În 1967 se restaurează pictura prin pictorul Nicolae Samoilă din Bucureşti, 
tot prin îngrijirea preotului Virgil Călinescu. 

În 1993, prin îndemnul noului preot paroh, Mihai Iorga, se reface pictura în 
stil bizantin, de către pictorul Cornel Duţă din Bucureşti, iar la 30 mai 1993 are 
loc târnosirea bisericii de către înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Vasile al 
Târgoviştei şi Muscelului, împreună cu un sobor de preoţi. Acum pr. Mihai 
Iorga primeşte distincţia de preot iconom. 

Preoţi slujitori la această biserică: 
1. popa Nicolae; 
2. Ioan sin popa Neagu, hirotonisit în 1850, cu déla 172/179211; 

                                                 
211 Arhivele Naţionale ale României, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dos. 2183 
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Pr. Virgil Călinescu 

pr. Mihai Iorga 

3. popa Gheorghe, care a slujit împreună cu popa Ion. Ei au fost iniţiatorii 
lucrărilor la biserică, în anul 1852; 

4. popa Ion; 
5. La 24 februarie 1890 este hirotonisit preot Ioan Ionescu din Măgura. 

Acesta pune în ordine întreaga arhivă a bisericii, începând cu anul 1894. Alte 
lucrări nu sunt pomenite în perioada sa. Încetează din viaţă la 13 martie 1931, 
lăsând parohia în seama ginerelui său, Virgil Călinescu, hirotonisit ca preot la 
această biserică la 24 aprilie 1931. 

6. Pr. Virgil Călinescu este primul preot la Măgura licenţiat în teologie şi 
primul care nu era din sat. Născut în ziua de 8 februarie 1903, în comuna Gâldău, 
jud. Ialomiţa, ca fiu de învăţător, face cursurile primare în comună, după care abia în 

1917, din cauza războiului, este admis la Seminarul „Nifon 
Mitropolitul” din Bucureşti. În anul al II-lea se transferă la 
Seminarul Central pe care îl termină în anul 1924, an în 
care devine student la Facultatea de teologie, Bucureşti, pe 
care o absolvă, obţinând „licenţa în teologie”. 

Căsătorit cu fiica pr. Ioan Ionescu din Măgura, 
după moartea acestuia este instalat ca preot la Biserica 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a comunei Măgura, la 
1 mai 1931, pe care o păstoreşte mai bine de o jumătate 
de secol. Numele său nu poate fi desprins de lumea 
satului Măgura. Numele său este rostit şi azi pe fiecare 

uliţă, în fiecare casă. Rostit cu stimă. Rostit în respect pentru această faţă 
bisericească! Sfătos, înalt, cu privire ageră, inteligentă, blând, dar şi aspru unde 
şi când trebuia, cu o voce curată de bariton, era toată vremea în mijlocul 
oamenilor săi, concetăţenilor săi. A iubit preoţia. A fost sortit să fie lângă 
sufletele oamenilor. Iar acum, noi suntem lângă sufletul lui, călător în Univers, 
spre eternitate!  Pensionat în 1985, lasă în urmă o biserică mai încăpătoare, mai 
frumoasă şi plină de credincioşi. Se stinge din viaţă, plâns de toţi cei care l-au 
cunoscut, la 27 noiembrie 1996. 

7. Pr. Mihai Iorga este numit să slujească această 
parohie la 1 aprilie 1985. Este născut la 9 martie 1955 
în Lazuri-Comişani. După cursurile primare şi 
gimnaziale urmate în comună, intră elev la Liceul 
Sanitar din Târgovişte, devenind asistent medical. O 
perioadă funcţionează la Spitalul „Mănăstirea Dealu” 
dar, dorind să devină preot, dă examen la Seminarul 
Central din Bucureşti, reuşeşte şi, cu sârguinţa ce-l 
caracterizează, îl absolvă în anul 1980. Preferă să 
lucreze tot în medicină, ca asistent medical la 
Sanatoriul Moroieni. Cuvântul „preferă” nu exprimă 
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întocmai realitatea... Fiindcă a avut oprelişti în obţinerea unei parohii. 
La 1 aprilie 1985 este desemnat duhovnic în satul Măgura, căsătorindu-se 

cu învăţătoarea Margareta Belei. Familia lor se distinge prin seriozitate, risipă 
de bunătate, de efort, înţelegere către cel apropiat. Vin pe lume doi copii, 
luminându-le şi înflorindu-le zilele. Preotul Iorga este activ în întreaga viaţă a 
„cetăţii”. Slujeşte credincioşii, alină suferinţele bolnavilor, fiind şi asistent 
medical, administrează tratamente din zori şi iar până în zori. Se epuizează... 

Duminică, 14 februarie 1999 săvârşeşte ultima slujbă, după care pleacă la 
Bucureşti spre a se interna în spital. Dumnezeu l-a iubit prea mult! L-a chemat 
la El devreme, lăsând îndureraţi doi copii micuţi, o soţie în lacrimi şi enoriaşii 
în suferinţă. A plecat spre cele veşnice într-o dimineaţă de primăvară timpurie, 
6 martie 1999. 

8. Pr. Ivan Valentin Florea îi urmează părintelui Mihai Iorga. E 
hirotonisit pe seama parohiei Măgura (Bela) la data de 16 august 1999. Este 
născut la 30 iunie 1971 în Târgovişte. A absolvit Facultatea de Teologie din 
Bucureşti în anul 1998. Statornicia e o calitate mare a omului. Iată, părintele 
Ivan are deja 14 ani de apostolat la Măgura. 

 

 
 

Fig. 109 – Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, Măgura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 297

 
VIII. ASISTENŢA SANITARĂ 

 
 

8.1. Dispensarul sanitar 
 
 
În lumea satului românesc a pătruns destul de greu îngrijirea bolnavilor pe 

baze ştiinţifice, prin personal pregătit special. Abia în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea au fost emise legi sanitare de care să beneficieze şi sătenii. 
Legea vaccinării obligatorii s-a aplicat în 1835. 

Prin înfiinţarea „plaiurilor”, ca formă administrativă a teritoriului, se 
creează servicii medicale. În orice „plasă” funcţiona un spital (dispensar). 

Legea sanitară din 1874 a încredinţat consiliilor locale şi primarilor 
organizarea asistenţei sanitare. Dar puţine s-au realizat. Începutul veacului al XX-
lea aduce legi noi, dispoziţii pentru aplicarea şi la sate a unei îngrijiri medicale ce 
exclude empirismul. Dispensarul medical Bezdead este construit în anii 1909-
1911. Locul ales este exact la capătul de jos al satului, motivându-se prin nevoia 
de a servi şi satele Măgura şi Valea-Leurzii şi prin putinţa de a ajunge cât mai 
repede la Pucioasa, în caz de urgenţe, unde este cel mai apropiat spital. S-a mai 
argumentat şi cu obligaţia ca dispensarul să fie cât mai izolat de colectivitate. 

Sunt aici două construcţii: dispensarul cu sală de consultaţii, sală de 
aşteptare, fişierul, farmacia dispensarului, sală de tratament, salon pentru 
internarea bolnavilor, bucătărie, magazie şi locuinţa medicului cuprinzând: 
dormitoare, sufragerie, bucătărie, baie, hol. 

Primul document care vorbeşte despre asistenţa medicală la Bezdead este 
„Decretul Regal nr. 1409, din 1911” prin care este numit medic la Bezdead nimeni 
altul decât Vasile Voiculescu, unde lucrează până la 31 mai 1913, când este numit 
medic la Bucureşti. Un timp este detaşat şi la circa Tătărani, Dâmboviţa212. 

În perioada cât este detaşat la Tătărani, medic la Bezdead vine dra. M.C. 
Coengiopol213. 

A fost dat Bezdeadului să-şi lege numele de Vasile Voiculescu, a cărui 
„poezie e o esenţă a minunii şi mai ales un vehicul spre veşnicie, o fiinţă cu 
ochii de oţel pe care o hrăneşte cu sânge, dar şi un potir din care bei viaţă” 214. 

Poate şi la Bezdead a cunoscut rituri, descântece, magii, vrăji care 
constituie atmosfera de tărâm uitat, arhaic, din prevestirile sale. 

                                                 
212 Vasile Voiculescu, Gânduri albe, Ed. Cartea Românească, 1986, p. LIV. 
213 Almanahul judeţului Dâmboviţa, 1912, Ed. Minerva, Bucureşti, 1912, p. 76 
214 V. Voiculescu, Poezii, Ed. Tineretului, 1966, Cuvânt înainte de Alexandru Piru, p. 13 
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În anul 1939 se fac demersuri pentru reorganizarea şi dotarea serviciului 
sanitar în judeţul Dâmboviţa. Pentru Bezdead s-a întocmit şi s-a aprobat devizul 
de reparaţii la dispensar, în valoare de 9947 lei. Pentru a motiva urgentarea 
măsurilor în acest domeniu, se prezintă densitatea cadrelor medicale în judeţ. 
Astfel, revenea: un medic la 14.086 locuitori; un agent sanitar la 5000 de 
locuitori; o moaşă la 7822 de locuitori şi o soră de ocrotire la 80.000 locuitori215. 

În anul 1953 (1954) se amenajează şi o „casă de naştere”, într-un local închiriat 
de la locuitorul Bulgărea Nicolae; casa de naştere se mută din 1958 la dispensar. 

Pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale, în satul Râmata se clădeşte un 
local propriu, pe terenul cedat de locuitorul Gheorghe FI. Chiţulescu, dat în 
folosinţă în anul 1964, iar în satul Măgura începe înălţarea unei clădiri proprii, 
în anul 1968. 

Între anii: 1931-1940, decesele din Bezdead, înregistrate la dispensar şi 
primărie au avut cauzele: 

- scarlatină, 22 de decese; 
- tuberculoză pulmonară, 63 de decese; 
- pneumonii, 124 de decese; 
- diaree (copii 2-10 ani), 58 de decese; 
- boli diverse la copii, 159 de decese216. 
Copiii constituie sectorul cel mai vulnerabil. 
Au asistat medical populaţia Bezdeadului: 
1. Vasile Voiculscu, medic, 1911-1913; 
2. M. Coengiopol, medic, suplineşte o perioadă din anul 1912 pe V. 

Voiculescu, detaşat la Tătărani Dâmboviţa; 
3. Dicu Ion, medic, 1937-1949 (?); 
4. Arzoceanu Radu, medic, 1949-1950 (?); 
5. Dumitrescu (Pietroşiţa), medic, 1951-1953 (?); 
6. Dumitrescu Constantin, medic, 9.VIII.1954 - 20.VI.1959; 
7. Cotrobescu Varvara, medic, 1959-1962; 
8. Cotrobescu Constantin, medic, 1960-1963; 
9. Ambrozie Vasile, medic, 1963-1968; 
10. Radu Atanasiu, medic (suplineşte în 1969 şi dr. Orzea Luminiţa); 
11. Iordan Alexandru, medic, 1970-1974; 
12. Ungureanu Eugenia, medic, 1972 în continuare; 
13. Ungureanu Corneliu, medic, 1977 în continuare. O familie de medici 

care aparţin Bezdeadului prin ascendenţă. S-au întors Aici, dedicându-se 
îngrijirii sănătăţii oamenilor şi alinării suferinţelor acestora. Locuitorii îi 
stimează şi îi iubesc, având 47 și respetiv 42 de ani vechime numai în Bedead. 

                                                 
215 Analele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Prefectura, dos. 303 1939, p. 53 
216 Gh. Panaitescu, Monografia comunei Bezdead, mss. P. 550 
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14. Dumitrescu Mariana, medic, 1981-1985; 
15. Paraschiv Doina, medic, 1985-1999; 
16. Drăghici Dorel, medic, 1995 şi în prezent, dar, din 2001 are cabinetul la 

Pucioasa. 
La cabinetul de stomatologie existent la Bezdead, au funcţionat: 
1. Mazilu C., stomatolog, particular; 
2. Popescu Ruxandra, dr. stomatolog; 
3. Herscher Marius, dr. stomatolog; 
4. Bârsan Liviu, dr. stomatolog; 
5. Iordănescu Camelia, dr. stomatolog; 
6. Stejăroiu Iacob, dr. stomatolog; 
7. Mocanu Monica, dr. stomatolog; 
8. Magda Buşcă, dr. stomatolog. 
Alături de medici au fost tot timpul asistenţi sanitari, surori, moaşe. 

Osteneala lor, drumurile lungi, aşa cum sunt ele la Bezdead, parcurse pe senin, pe 
ploaie, în noapte sau zi pentru a trata bolnavii i-au făcut de neiutat şi de apreciat. 

 

 
 

Fig. 110 – Dispensarul Bezdead 
 
Evocăm acum pe: Mihăescu Iancu, sanitar; moaşa Bălănescu; Petre Răpea, 

asistent; Ion Alexandrescu, asistent; Mioara Alexandrescu şi Rădiţa Furcoi, 
două moaşe nemaipomenite; Steluţa Negoescu, Elena Davidoiu (doamna 
Lilica) fiinţă excepţională în a face bine; a alinat suferinţele, capabilă să aducă 
optimism în suflete, Cristina Comşoiu, Luminiţa Oprescu, Monica Diaconu, 
Mariana Tatu, Luminiţa Niţă, Raluca Mihăescu. 
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8.2. Farmacia 
 
 
Există neînterupt din anul 1938, separată de dispensar. 
Local propriu nu a avut şi nu are. Funcţionează în case închiriate: Gh. 

Căliman, Gogu Teodorescu, înv. Alex. Tănăsescu, Valeriu Lungu, Grigore 
Teodorescu, căminul cultural sau dispensar. În anul 2002 se înfiinţează 
„Vavafarm” în casele înv. George Teodorescu, având patroni pe fiicele sale, 
farmacist Liliana Dobrescu, Dr. Ligia Teodorescu şi pe soţul său Costel 
Teodorescu. 

Farmacişti începând cu 1938: Radu Cinta, Nedelcu Ion (Ţucu), Duca 
Nicolae, Iordănescu Victoria, Teodorescu (Dobrescu) Liliana (1974-1987), 
Lucia Stoica, Olimpia Popescu. 

În satul Râmata a existat un punct farmaceutic (1972-1995), gestionat de 
Păunaş Gheorghe (Titi). 

Astăzi avem o farmacie modernă, „VAVAFARM”, prin iscusința a doi 
oameni de înaltă valoare profesioanlă și umană, Liliana Dobrescu, farmacistă și 
Costel Teodorescu, inginer. Farmacia funcționează în casele familiei înv. 
George și Sonia Teodorescu ai căror urmași sunt proprietarii farmaciei 
Bezdead, adică farmacist Liliana Dobrescu, medic Ligia Teodorescu și inginer 
Costel Teodorescu. 

 
 

8.3. Asistenţa veterinară  
 
 
La Bezdead a fost asigurată de tehnicieni veterinari (agent veterinar) până 

în anul 1980, când a venit în sat medicul veterinar Carol Şanta şi soţia sa. 
Acesta înfiinţează un dispensar veterinar oricând la dispoziţia sătenilor, 

având şi o farmacie în domeniu foarte bine aprovizionată, farmacistă fiind 
Adriana Şanta. 

E de admirat acest medic veterinar deştept, curajos în intervenţii 
chirurgicale, izbânditor şi bun la suflet. 
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înv. Grigore Rădulescu 

 

IX. BANCA „MALUL DE RĂSUNĂ”. 
COOPERAŢIA. COMERŢUL 

 
 
Motto: 
 „Câştigul vine cu încetineala celui care sapă pământul cu 

un ac; risipa merge ca apa care curge prin nisip.” 
(Proverb chinezesc) 

 
 
 

9.1. Tipografia Societăţii Culturale „Ţăranul” 
 
 
Viaţa oamenilor, condiţionată de mediul natural şi de relaţiile social-

economice, a impus, cu multe secole în urmă, crearea anumitor forme de 
colaborare, de întrajutorare, de activitate în comun. A existat sute de ani obştea 
moşnenească, aici la Bezdead. A funcţionat perfect „devălmăşia”. În satul nostru 
s-a folosit (şi se mai foloseşte şi azi) claca. Până în 1989 localitatea avea asociaţie 
a crescătorilor de animale, o stână obştească. Din anul 2008, s-a reînfiinţat 
„Asociaţia Crescătorilor de Animale Bezdead”, preşedinte, Liviu Bocu. 

 „Învăţătorii săteşti constituie, fără îndoială, unul din factorii cei mai 
puternici pentru îmbunătăţirea stării intelectuale, morale şi materiale a ţării”, 
spune Spiru C. Haret în 1902, în Raportul Nr. 3893 către rege, cunoscând 
efortul extraordinar al învăţătorimii de la sate de a sprijini material pe ţărani, 
prin înfiinţarea, în 1893 a primelor bănci populare. 

Comuna Bezdead se numără printre primele localităţi în această iniţiativă 
pornită în ţară. Învăţătorul Grigore Rădulescu a intrat în galeria personalităţilor 
de seamă ale cooperaţiei, fiind un deschizător de drumuri. El, ca şi alţi 

învăţători şi preoţi, a intuit cooperaţia ca o înălţare, o 
renaştere a vieţii economice şi sociale a satului, a 
înţeles că fără o ridicare economică şi socială nu se 
poate face o înălţare culturală a ţărănimii. 

Dorinţa sa, dublată de o voinţă puternică, îi dă forţa 
de a merge călare la Muşeteşti în Argeş, unde se edita şi 
se tipărea „Gazeta ţăranilor”, la Tipografia Societăţii 
Culturale „Ţăranul” din acest sat, înfiinţată din 
iniţiativa altui destoinic învăţător, C. Dobrescu-Argeş, 
care difuzează ideea unirii ţăranilor în bănci populare şi 
publică modele de statut, de registre etc. Gr. Rădulescu 
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şi pr. Ion Diaconescu, din Şerbăneşti Poduri, vin aici să vadă tipografia, să 
discute cu C. Dobrescu-Argeş şi să comande tipărirea statutului, registrelor şi 
chitanţelor aşa cum le concepuse, imprimate pe care le vor primi ulterior. 

 
 

 

 
 

Fig. 111 – Chitanţă taxă de înscriere 
şi ştampila de pe verso. 

A se observa anul 1893 şi tipografia 
„Muşeteşti Argeş” 

 

 
Interesant de semnalat este faptul că statutul „Banca Populară Malul de 

Răsună” din Bezdead, gândit de Gr. Rădulescu, va fi completat de C. Dobrescu-
Argeş, după care îl publică în „Gazeta ţăranilor”, spre a servi ca statut-tip şi 
băncilor ce urmau a mai lua fiinţă217. 

Astfel, la 8 aprilie 1893, se constituie Banca „Malul de Răsună” Bezdead 
cu 24 de membri şi un capital de 1500 lei. „Gazeta ţăranilor” răspândeşte vestea 
şi publică informaţii privind numărul de membri, fondul bănci, împrumuturi 
acordate, înlesniri.  

                                                 
217 Paul Emanoil Barbu, Din istoria cooperaţiei de consum şi de credit din România, Craiova, 1996, vol. 

I, p. 84-85 
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Fig. 112 – Pagină din borderoul original privind capitalul şi beneficiile membrilor 
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Fig. 113 – Un imprimat anual de capital şi procente 

În numai cinci ani, banca din Bezdead ajunge (în 1898) la 150 de membri 
şi la un capital de 30.000 lei218, iar în anul 1896 era a doua societate de 
împrumut din judeţul Dâmboviţa, prin capitalul pe care îl deţinea, raportat la 
numărul membrilor: 

 
Nr. Denumirea Localitatea    Data Capitalul Nr. de 
crt.  societăţii   înfiinţării  membri 
 
1. „Vulturul” Târgovişte 10.V.1985 69355 lei 200 
2. „Malul de Răsună” Bezdead 8.IV.1893 11200 lei 49 
3. „Ţăranul” Şerbăneşti- 1893 (?) 3500 lei 30 
  Poduri 
4. „Frăţia” Voineşti 1.VI.1893 9040 lei 75 
5. „Munca” Brăneşti 8.XI.1895 380 lei 30219 

 
Consiliul de administraţie ales la data înfiinţării băncii, este: 
- preşedinte - I P. Ştefănescu; 
- secretar - înv. Gr. Rădulescu; 
- casier - Tănase I. Boiangiu; 
- membri: N. Gheorghiu; Ilie Popescu; Ştefan Teodorescu; M. Vasilescu; 

Fl. Dumitru; Gh. Iordache; C. Iordache; C. Iliescu. 
Invidia născută în inima oamenilor neputincioşi determină reclamarea 

inimosului învăţător Gr. Rădulescu 
la Ministerul Instrucţiunii Publice, în 
1898, că face propagandă socialistă. 
M.I.P. ordonă Revizoratului Şcolar 
Dâmboviţa să facă anchetă la faţa 
locului. Prin înţelepciunea şi cinstea 
anchetatorului, se constată că învă-
ţătorul Gr. Rădulescu nu desfăşoară 
deloc o acţiune primejdioasă, ci 
dimpotrivă, are o activitate nemai-
pomenită, de ridicare economică a 
ţăranului.  

Raportul ajunge chiar la 
ministrul Spiru Haret, care aflase 
de Banca „Malul de Răsună”, din 

                                                 
218 Paul Emanoil Barbu, Din istoria cooperaţiei de consum şi de credit din România, Craiova, 1996, vol. 

I, p. 94-95 
219 Arhivele Statului Ploieşti, dos. 1/1907, capital pe societăţi în 1896 
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„Gazeta ţăranilor” şi din revista „Albina”, declarându-se de acord cu această 
activitate, chiar îndemnând extinderea ei în întreaga ţară. Consideră drept 
model acţiunea învăţătorului Gr. Rădulescu şi trimite regelui un raport elogios, 
acordându-i învăţătorului Gr. Rădulescu medalia „Răsplata muncii pentru 
învăţământul primar”, medalie instituită chiar cu acest prilej. E înmânată 
personal de Spiru Haret. Ministrul îl dă pildă învăţătorimii din ţară prin 
prezentarea „cazului” de la Bezdead în „Monitorul oficial” şi revista „Albina”, 
unde se prezintă integral Raportul către rege şi scrisoarea lui Haret către 
învăţătorului Gr. Rădulescu, pe care o prezentăm integral: 

 
„Domnule învăţător, 

 

Aflând că prin iniţiativa dvs. s-a înfiinţat la Bezdead o societate 
cooperativă a locuitorilor, care aduce mari servicii în localitate, am cerut 
informaţii de la revizorul şcolar. 

Din cele ce mi-a comunicat d-sa, am văzut că acea societate este de un 
folos imens pentru săteni şi că ea îşi datoreşte existenţa şi propăşirea 
iniţiativei, stăruinţei şi devotamentului dumneavoastră. 

Dumneavoastră aţi înţeles adevăratul caracter al misiunii ce aveţi. 
Învăţătorul, într-un sat, nu trebuie să fie numai învăţătorul copiilor, el trebuie 
să fie, în acelaşi timp, şi sfătuitorul bun şi luminat al sătenilor, pilduitorul lor 
la cele mai bune şi folositoare, pentru dânşii. 

Când învăţătorul îşi înţelege astfel chemarea şi rolul său, el este o 
adevărată binefacere pentru populaţia în mijlocul căreia trăieşte. 

De aceea, M. Sa Regele a binevoit a vă conferi, ca recunoaştere a 
serviciilor dvs. şi ca încurajare, medalia „Răsplata muncii pentru învăţământul 
primar, clasa I” 

Am fericirea de a vă înainta, pe lângă aceasta, brevetul cuvenit şi a vă 
îndemna sa consideraţi a merge cu aceeaşi tragere de inimă pe calea pe care 
v-aţi îndreptat”. 

 

Ministru (ss) Spiru Haret.” 
 
Efortul este răsplătit. Rămân însă şi delatorii lângă satisfacţii. Dumnezeu a 

pus cărbunele lângă diamant, umbra lângă lumină. Totuşi, „răutatea oamenilor 
este ca şi cărbunele: „dacă nu te arde, te înnegreşte!” Dar răutatea nu 1-a 
înnegrit pe învăţătorul Gr. Rădulescu, dimpotrivă, i-a dat o mai mare strălucire 
care durează peste veacuri. 

Banca „Malul de Răsună” Bezdead este considerată, în lucrările de 
specialitate, drept o primă bancă înfiinţată în lumea satelor din România, ctitor 
fiind Grigore Rădulescu. Iată denumirea şi data înfiinţării altor bănci: 
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1. Urziceni-Ialomiţa - „Rândunica”. Societate economică, cooperativă, 5.X.1891 
2. Voineşti-Dâmboviţa - „Frăţia”. Societate economică, cooperativă - 1.VI.1893 
3. Bezdead-Dâmboviţa - „Malul de Răsună” - 8.IV.1893. 
4. Breaza-Buzău - „Istriţa”, înscrisă la tribunal, 6.IV.1893. 
5. Gherghiţa-Prahova - „Trâmbiţa”, 1 .VII. 1893. 
6. Breaza-Prahova - „Caraiman”, oct. 1893. 

Alte bănci populare rurale s-au înfiinţat ulterior: 
1. Moineşti-Bacău - „Unirea”, dec. 1894. 
2. Lucieni-Dâmboviţa - „Păstorul”, 2 februarie 1895. 
3. Moineşti-Bacău - „Tazlău”, 18 ianuarie 1896. 
4. Homorâciu-Prahova - „Teleajenul”, 1896. 
5. Viziru-Brăila - „Regina albinelor”. Societate cooperativă, 8 decembrie 1897. 
6. Predeal-Prahova - „Pleşu”. Societate cooperativă. Înscrisă la tribunal, 26 

noiembrie 1897. 
7. Comăneşti-Bacău - „Goanţa”, 10 februarie 1898. 
8. Dărmăneşti-Bacău - „Uzu”. înscrisă la tribunal, 16 ianuarie 1989.220 
 
Societatea „Malul de Răsună” merge bine. Comitetul este energic. Sporeşte 

capitalul. Iată în facsimil, un borderou privind capitalul şi beneficiul membrilor 
societăţii pe anii 1893-1902 (vezi figura 112): 

În 1905, Gr. Rădulescu devine preşedintele societăţii, iar Mihail Florescu, 
fostul său elev, acum eminent învăţător la Bezdead, devine secretar. Demisia 
din noiembrie 1904 a preşedintelui I. Ştefănescu aduce aceste schimbări, chiar 
în funcţia de casier: în locul lui Tănase Boiangiu vine Ilie Gh. Popescu (vezi 
fig. 114). 

 
 

9.2. Cooperativa „Bezdedelul”, de morărit şi dărăcit 
 
 
Paralel cu activitatea băncii, la iniţiativa şi prin demersurile învăţătorului 

Mihail Florescu se întemeiază Cooperativa „Bezdedelul”, de morărit şi 
dărăcit lână. întreaga instalaţie, inclusiv un puternic şi modern motor diesel 
este cumpărat de la Grigore Bălăşescu din Brăneşti. Construcţia era amplasată 
lângă dispensarul de azi, întrucât membrii cooperatori erau din Bezdead şi din 
Măgura. Moara a funcţionat până în 1916. în timpul războiului (1916-1918), 
nemţii au ocupat comuna şi au dat foc întregii construcţii. Nemaiavând 
instrumentul activităţii, cooperativa dispare. 

                                                 
220 Paul Emanoil Barbu, Din istoria cooperaţiei de consum şi de credit din România, Craiova, 1996, vol. 

I, p. 82-83 
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Fig. 114 – Un imprimat anual de capital ;i procente 
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9.3. Hanul. Cârciumile. Bâlciul 

 
 
În spaţiul Bezdeadului, în acest loc izolat între dealuri abrupte, cu distanţe 

mari până la apropiatele oraşe sau căi de comunicaţie, au servit populaţiei 
băcăniile, prăvăliile şi cârciumile unor buni întreprinzători. Şi bâlciurile din sat 
şi din apropiere au servit populaţia. 

Cel mai vechi este hanul. Exact cu această denumire: „Hanul de la Curte”, 
proprietatea Belilor, „Hanul din Râmata”, de nu se ştie când; legenda lui 
aminteşte de găzduirea haiducilor în trecere şi în plănuiri de noi acţiuni, chiar 
de împărţire a valorilor, „Hanul Ion Ghica Soare”, impunător, bogat, primitor, 
„Hanul Niţescu”, „Hanul Gr. Amuza”. 

Cârciumile sunt pomenite des prin documente, pentru că ele „furnizau” 
fondurile pentru întreţinerea şcolilor. Sau mai ştim noi pentru ce?! Dar asta e! 
Statistica pe anul 1928 arată că la Bezdead existau: cârciumi şi hanuri - 9; 
cafenele - 1; prăvălii diferite - 4; băcănii - 2221. În 1929, cârciumarii din 
Bezdead contribuiau la fondul destinat construcţiilor şcolare din judeţ (nu din 
comună!) după cum urmează: 

- Iacob Ropotan  - 1000 lei; 
- Ion Ghica Soare  - 1000 lei; 
- Banu Pinţoiu  - 1000 lei; 
- Ion Gh. Niculescu  - 1000 lei; 
- David Gh. Iordache  - 1000 lei; 
- Constantin Brânzoi  - 1000 lei; 
- Constantin Avram  - 1000 lei; 
- Niculae Bănulescu  -   500 lei; 
- Gheorghe N. Sorescu  -   250 lei.222 
Arenda anuală a „comercianţilor de băuturi spirtoase” din Bezdead şi 

Măgura, în anul 1932 se prezenta astfel: 
1. Grigore D. Amuza: arenda anuală = 8500 lei; garanţie depusă = 1800 lei; 
2. Constantin Brânzoiu: arenda anuală = 6800 lei; garanţie depusă = 1600 lei; 
3. Serghe Ilie Popescu: arenda anuală = 6900 lei; garanţie depusă = 1400 lei; 
4. Ion Gh. Niculescu: arenda anuală = 6900 lei; garanţie depusă = 1400 lei; 
5. Mihail Ilie Gh. Popescu: arenda anuală = 6500 lei; garanţie depusă = 1300 lei; 
6. Ion Grigore G. G. Soare: arenda anuală = 6700 lei; garanţie depusă = 1440 lei; 
7. Neculae Bănulescu: arenda anuală = 6700 lei; garanţie depusă = 1470 lei; 
8. Iacob Ropotan: arenda anuală = 6800 lei; garanţie depusă = 1500 lei; 

                                                 
221 Analele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, Prefectura, dos. 29/1928, p. 42-45 
222 Ibidem, dos. 35/1929, p. 30 
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9. Constantin Ion Danciu: arenda anuală = 7150 lei; garanţie depusă = 1800 lei; 
10. Ghiţă Gh. Brânzoiu: arenda anuală = 7200 lei; garanţie depusă = 1800 lei; 
11. Ion I. Gherase: arenda anuală = 6100 lei; garanţie depusă = 1220 lei; 
12. Ion G. D. Banu: arenda anuală = 3155 lei; garanţie depusă = 630 lei. 
Bâlciul sau târgul este încă o formă de aprovizionare a populaţiei, un 

mijloc de schimb al produselor. La Bezdead, bâlciul statornic în decursul 
timpului se ţine de Sf. Ilie (20 iulie). Se aduceau: furci, greble, ţăpoaie, doniţe, 
hârdaie, oale din lut, străchini căni din lut, figurine din lut pentru copii, dulciuri 
de toate felurile etc. 

Locul de desfăşurare a târgurilor era terenul cedat de Vasile Stan Căpraru 
tocmai în acest scop, amplasat la „Monument”. După construirea monumen-
tului, terenul micşorându-se, târgurile se ţin la Coporod. (Deoarece s-a 
schimbat destinaţia terenul donat, nepoţii lui V. St. Căpraru: Vasile Iriminescu, 
Pancu Ciucu şi Ilie Iriminescu solicită Prefecturii Dâmboviţa, la data de 17 
ianuarie 1940, restituirea terenului. Li se refuză.223 

Cu adresa nr. 191/9 mai 1940, Camera de Comerţ şi Industrie Târgovişte a 
respins cererea Primăriei Bezdead „de a înfiinţa două bâlciuri la Bezdead şi a 
unei pieţe săptămânale, pe motivul că sunt asemenea bâlciuri la Pucioasa, Valea 
Lungă Cricov şi Pietroşiţa de unde bezdedenii se pot aproviziona”224. 

Situaţia statistică pe anul 1942 consemnează existenţa la Bezdead a patru 
târguri anuale: Duminica Tomii, Duminica Mare, Înălţare şi Sf. Ilie, iar la 
Măgura a unui târg anual, de Sf. Petru şi Pavel225. 

Pentru a relua tradiţia târgului de Sf. Ilie şi a-i da amploare şi semnificaţie, 
Primăria Bezdead (primar ing. Ion Davidoiu) amenajează un nou teren la 
intrarea în Valea Sărată, construieşte chiar o scenă pentru spectacole în aer liber 
şi instituie, începând cu 20 iulie 1998, „Ziua Bezdeadului”, pe care o continuă 
din ce în ce mai bine primarii Eugen Duca şi Teodora Anghelescu. 

 
 

9.4. Cooperativa „Propăşirea Săteanului” Bezdead 
 
 
 În 1936, acelaşi dinamic învăţător, Mihail Florescu înfiinţează Cooperativa 

„Propăşirea Săteanului”-Bezdead, având două ramuri de activitate: de producţie 
şi de desfacere. Cât a putut lucra domnul învăţător, cât a aprofundat, teoretic 
documentarea despre o asemenea instituţie, ne poate vorbi şi o filă găsită prin 
dosare cu scrisul său mărunt, ordonat, privind două bănci populare germane: 

                                                 
223 Arhiva Naţională, Direcţia Dâmboviţa, corespondenţă cu Primăria Bezdead, dos. 129/1940 
224 Ibidem 
225 Ibidem, Prefectura, dos. 120/1942, situaţii drastice 
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„Raiffeisen” şi „Schultze”. Pentru a elabora statutul cooperativei, a studiat şi şi-a 
extras asemănările şi deosebirile celor două bănci. 

Capitolele extrase: scopul băncii, membrii, drepturile membrilor, datoriile 
lor, extinderea acţiunilor bănicii (teritoriul). 

Membrii cooperativei înfiinţate provin din Bezdead şi din Măgura. 
Activitatea a decurs bine, sătenii fiind mulţumiţi deplin, pentru că „Propăşirea 
Săteanului” se preocupa de satisfacerea şi de înlesnirea treburilor ţăranilor, de 
sporirea producţiei vegetale şi animaliere. Adresa nr. 14 din 27 februarie 1942 
este o argumentaţie vehementă a preşedintelui Mihail Florescu asupra nevoii de 
păşune a bezdedenilor, în munţii Nucet şi Oboare, asupra respectării licitaţiei 
„pe faţă”. Bezdeadul a construit în muntele Nucet o stână model, care a costat 
30000 lei, având promisiunea că va fi preferat oricând la arenda acestui munte. 
Nu-i corect să-l primească Grigore Grigorescu din Pietroşiţa pentru 300-400 de 
oi, pe când Bezdeadul are peste 5000 de vite mari şi mici. Gr. Grigorescu îl va 
rearenda şi nu-i normal... (vezi fig. 115) 

Cooperativa „Propăşirea Săteanului” a vieţuit până în anul 1945, când, 
forţat, este predată noului regim, prin învăţătorul Ion Diaconescu şi ia numele 
de „Cooperativa de Aprovizionare şi Desfacere Bezdead”, cârciumile 
transformându-se în MAT (Monopolul Alcoolului şi Tutunului). Mai târziu vor 
primi împreună numele de cooperaţia de consum, iar în ultima perioadă 
„CPADM” (cooperativă de producţie, aprovizionare şi desfacere de mărfuri). 

Cooperativa Bezdead a avut perioade când coordona şi comerţul din satele 
Vârfuri şi Măgura. 

Vă prezentăm câteva situaţii pe care le-am găsit între documentele 
instituţiei, pentru a compara şi a evalua activitatea, deşi investigaţiile s-ar fi 
putut adânci mult asupra aspectelor celor mai diferite. Am ales, ca repere, 
anii226: 1950, 1972 şi 1989. 

 
Anii,   magazine Nr. şi obiectivul Activitatea lei/an               Obs. 
       ateliere, secţii lor      Plan Realizat 
1950: 
- magazine mixte  7 aproviz., desf. - - 
          (Nu am găsit date) 
- magazine pâine 1 aproviz., desf. - -  
- brutărie 1 produse panific. - - 

 

                                                 
226 Arhiva Cooperativei Bezdead, dos. din anii 1950, 1972, 1989 
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Fig. 115 – Mihail Florescu insistă pentru obţinerea păşunii necesare vitelor din Bezdead 
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1972: 
- magazine: mixte 3 aproviz., desf. 90.000.000 90.000.000 
- alimentare 3 aproviz., desf. -  - 
- bufet 4 aproviz., desf. 16.600.000 18.600.000 
- librărie 1 aproviz., desf. -  - 
- prăvălie 3 aproviz., desf. val. cuprinse la mixt şi alimentar 
- ateliere:  1 tâmplărie mobilă, case                   Lipsă documente 
 2 croitorie confecţii                   privind valorile 
 1 mecanică-sudură servicii 
 1 frizerie servicii 
1989: 
- magazine: mixte 9 aproviz., desf. 15.264.000 12.423.000 
- bufete 2 aproviz., desf. 3.770.000 3.534.000 
- librărie 1 aproviz., desf. 30.000 50.000 
- producţie:  1 chimică, ojă 1.230.000 667.000 

 
Până în 1989 a funcţionat sistemul de achiziţii. Cooperativa achiziţiona de 

la locuitori diferite produse fără contract. însă locuitorii erau oarecum forţaţi să 
dea aceste produse, deoarece se aduceau la magazine mărfuri ce se vindeau 
numai condiţionat. 

Putea cumpăra ciment, mălai, gaz lampant, făină, ulei, ţiglă, plăci ondulate 
de azbociment, dacă cetăţeanul aducea produse „la achiziţii: păsări, iepuri, ouă, 
fructe etc”. 

În ultimul an al regimului totalitarist, 1989, prin magazinele CPADM-ului 
Bezdead, s-au achiziţionat: 

- 4850 kg carne de pasăre; 
- 4440 kg carne de iepure; 
- 268.000 buc. de ouă; 
- 1680 kg fasole; 
- 4000 kg nuci; 
- 5 kg sămânţă de dovleac; 
- 2000 kg cartofi; 
- 1000 kg mere. 
Magazinele care funcţionează în anul 2000 în cadrul Cooperaţiei Bezdead sunt: 
- Costişata 1 (în spaţiu închiriat); 
- Râmata 1 (în spaţiu propriu); 
- Complex Bezdead 1 (în spaţiu propriu); 
- Complex Măgura 1 (în spaţiu propriu). 
Cooperaţia are şi o secţie de producţie: croitorie-lenjerie. Valoarea 

mijloacelor fixe este de 34.000.000 de lei (la 1 septembrie 2000) şi se compune 
din: două complexe comerciale, o clădire în satul Râmata cu două magazine, şi 
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moara, la care se adaugă terenul aferent acestor construcţii, mijloacele de 
transport, instalaţiile şi mobilierul. 

Am considerat că interesează cine au fost conducătorii Cooperaţiei Bezdead 
în cei 55 de ani de existenţă, dar nu am găsit documentele respective. Prin 
bunăvoinţa conducerii de acum, putem prezenta conducătorii din anii următori: 

Preşedinţi: Şurlea Constantin (1950-1966), Vlad T. Ion (1966-1972), 
Cimpoca Gheorghe (1972-1982), Duca Constantin (1979-1983), Ghiculescu 
Ion (1983-1992), Petrescu Gheorghe (1992-1995), Iordache Elena – onorific 
(l995-2000); 

Contabili şef: Ion Gh. Constantin (1950-1966), Petrescu Horaţiu (1966-
1972), Ropotan Brânzoiu Margareta (1972-1975; 1983-1998), Buhociu 
Ecaterina (1975-1980). 

Contabili: Temelcu Ştefan (1966-1972), Arsenoi Ecaterina (1972-1995); 
Casieri: Dumitrescu Ştefan (1950-1966), Băniţă Elena (1966-1982), 

Gabrian Tatiana (1980-1983), Iordache Elena (1989-2000). 
În anul 2013, în domeniul comerţului, la Bezdead, clădirile şi terenurile 

cooperativei sunt concesionate sau vândute. Toate prăvălioarele, chioşcurile, 
magazinele, având profiluri asemănătoare (foarte puţin diversificate) sunt particulare. 

 
 

9.5. „Întovărăşirea Bezdead” 
 
 
Considerăm că „Întovărăşirea Bezdead” ar fi tot o cooperare între oameni. 

Ea a fost constituită din dispoziţiile organelor de partid, pentru a 
„cooperativiza agricultura” şi în zona de deal şi munte. Formarea întovărăşirii 
a avut loc la 30 decembrie 1955 şi a fost denumită Întovărăşirea „Al II-lea 
Congres al P.M.R.” - Bezdead, în onoarea Congresului al II-lea al P.M.R. ce a 
avut loc în decembrie 1955. 

Erau înscrişi 64 de ţărani, prin cereri „liber-consimţite”, cu o suprafaţă de 
21,65 ha teren. Iniţiatorii acestei întovărăşiri sunt: Gagiu Constantin, Stanciu 
Maria, Poşchină Ion, Duca Constantin, Teodorescu Gh. Ion, Iordache 
(Dumitraşcu) Toma şi înv. Ropotan Gheorghe. 

Pe parcurs „s-au înscris” şi alţii. Erau îndemnaţi. în special cadrele 
didactice. Constrânşi, trebuiau să-şi cumpere oi, să le ducă la întovărăşire. 
Toate discuţiile, toate analizele, toate meritele sau vinovăţia se derulau în jurul 
faptului că eşti sau nu înscris la întovărăşire, ai comasat sau nu pământul, ai sau 
nu oi, faci sau nu zile-muncă. (Ne tulbură, parcă şi acum, chinuitoarele, unicele 
insistenţe, în orice întâlnire, în orice adunare, în oricare tip de şedinţă: de partid, 
de sindicat, la organizaţia de tineret, la organizaţia de femei, la sesiunea 
deputaţilor, de analiză a muncii, la şcoli şi Primărie, până şi în consiliile 
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profesorale se discuta dacă eşti sau nu membru întovărăşit). Era, în 
curriculum-ul vitae, o rubrică aparte. Ca mai târziu, de fapt până în decembrie 
1989, când organele de partid şi de stat erau obsedate de „îndeplinirea 
planului în profil teritorial”. 

Astfel, s-a ajuns ca întovărăşirea Bezdead să aibă, în anul 1969 decembrie 
31, următoarea stare economică: 

 
a) suprafaţa totală înscrisă în întovărăşire = 482 ha; 

- din care: arabil = 22 ha; 
 livezi = 77 ha; 
 fâneţe = 316 ha; 
 alte terenuri = 7 ha; 
 păşuni = 60 ha; 
b) suprafaţă comasată = 154,2 ha; 

- din care: arabil = 8 ha; 
 livezi (şi noile plantaţii) = 114 ha; 
 fâneţe = 29,2 ha; 
 păşuni = 30 ha; 
c) ovine  = 394 cap.; 
d) cai  = 4 cap.; 
e) stupi  - 5 buc.; 
f) căruţe  = 4 buc.; 
g) cântare, basculă  = 4 buc.; 
h) magazii  = 5 buc.; 
i) saivane  = 2 buc.; 
j) grajd  = 1 buc.; 
k) pluguri cu tracţiune animală = 2 buc. 

 
Numai după un an, la 31 decembrie 1970, întovărăşirea avea 574 de oi, 6 

cai şi 15 porci (tineret). 
În situaţiile statistice, nu am găsit referiri decât la produsele lână şi lapte de 

oaie pentru anul 1969: 
- lână, producţie = 375 kg (valorificată în întregime la stat); 
- lapte de oaie, producţie total = 32.532 1; 
- din care valorificat: vânzare la stat = 12.000 1; 
- repartizat membrilor întovărăşiţi, sub formă de brânză = 20.532227.  
Inventarul total al întovărăşării valora la 31 decembrie 1969, lei 961.589, 96. 

                                                 
227 Arhivele Naţionale, Direcţia Dâmboviţa, fond Întovărăşirea Bezdead, dos. 1/1956 şi 1/1969 
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Se poate calcula uşor ce valoare ar fi echivalentă azi, prin raportarea la 
cursul leu/dolar. 

Nu sunt evidenţiate în inventarul întovărăşirii, la acea dată, multe bunuri de 
valoare: budane de capacităţi mari, cazane de fabricat ţuică, fructele, cartofii, 
hl. de ţuică din atâţia ani, sumele existente în contul său. 

Noi, toţi care aparţinem Bezdeadului am fi vrut să ştim averea acesteia, 
componenţa valorică a ei şi, mai ales, modul în care ea s-a destrămat în anul 1975, 
ce destinaţie au luat bunurile, ce preţ au avut, cine au fost beneficiarii. în fond, CUI 
A FOLOSIT ACEASTĂ ÎNTOVĂRĂŞIRE? CINE S-A „DEDULCIT” la 
BUNURILE EI? 

Dar una e să vrei şi alta să poţi! N-am putut! 
Mai zicem, precum dictonul: „nimic nu este ţesut atât de subţire, ca să nu 

se vadă vreodată...” 
În anul 2013, nimeni nu mai aminteşte de întovărăşire. 
Şi fosta comună Măgura a avut întovărăşire. Nu ştim nimic despre averea 

acesteia, despre demersurile făcute la momentul lichidării ei, tot în 1975, 
fiindcă nu am întâlnit documente. Au dispărut... 
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X. BEZDEAD ÎN TEMPLUL ARTELOR 
 
 
 
În anul 1828 Iordache Golescu scrie piesa de teatru „Comedia ce se 

numeşte Barbul Văcărescu, vânzătorul ţării”, având în subtitlu prezicerea că 
piesa prezintă ţăranii din Bezdead - sat de moşneni. 

Mai sus (capitolul II, p. 48) au fost comentate câteva aspecte ale 
conţinutului şi mesajului acestei comedii. Nu are rost să repetăm. 

Notăm aici doar prezenţa reală a bezdedenilor ca personaje şi a 
Bezdeadului ca loc de acţiune în teatru românesc în zorii săi. 

Poetul Iancu Văcărescu apără cu vehemenţă cauza moşnenilor bezdedeni 
(vezi cap. II). Pentru atitudinea sa fermă este scos din slujba de ispravnic al 
judeţului Dâmboviţa în 1817228. 

Cezar Bolliac călătoreşte prin Carpaţii Sudici împreună cu A.T. Laurian, 
D. Bolintineanu şi cu fraţii Peretz şi ajunge şi la Bezdead. Poposind la Hanul de 
la Curte, cunoaşte pe neasemuit de frumoasa Maria cu cosiţe blonde, obrajii 
rumeni, ochi de smarald şi zâmbet dulce, care îl farmecă şi îi inspiră balada 
„Maria din Bezdat”, o poezie pe tema iubirii şi a superstiţiilor229, având ca 
motto: „Cerul se deschide în noaptea de Bobotează şi atunci dobândeşte fiecare 
orice va cere”. Reproducem un fragment din baladă:  

 
„Maria cea bălaie, 
Frumoasa din Bezdat 
Iubea pe Niculae 
Şi vrea să-l ia bărbat. 
 
Părinţii o simţise 
Că ea cam des pierea, 
Şi-n crâng o cam oprise 
D-a merge la viţea. 
 
Dar însă biata fată 
Nu vru a mai răbda; 
Bunichii ei s-arată 
Şi-ncepe-a se preda: 
 

                                                 
228 Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1990, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979, p. 891 
229 Istoria literaturii române, vol II, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1968, p. 330 
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„Ah! Bună bătrânică, 
Pe Niculae-iubesc; 
De maica-mi este frică, 
Şi-aş vrea să-l întâlnesc. 
 
Eu ştiu că tu eşti bună 
Şi nu ştii vicleşug ; 
Să mi-l aduci pe lună, 
Ai tu vreun meşteşug?...” 

 
„Anton Pann pune pe muzică balada sub titlul „Maria cea bălaie”, 

publicând-o în volumul „Cântece de lume”. Textul a atras atenţia şi lui Mihai 
Eminescu, care-l consemnează într-unul din manuscrisele sale”230. 

Jean A. Vaillant, revoluţionarul francez de la 1848, prieten revoluţionarilor 
români, sosit la „Băile Pucioasa” în 1839, vizitează satul Bezdead şi, la han, 
întreabă de Maria, fata cu părul de aur, lăsat pe umeri dalbi în cosiţe, de o 
frumuseţe uluitoare, mândră în horele satului, fata cântată de Cezar Bolliac în 
poezia „Maria din Bezdat”. Hangiul îi confirmă existenţa fetei. J.A. Vaillant 
merge şi la „Malul de Răsună” despre care spune că este „dealul care vorbeşte”, 
fenomen care îi oferă prilejul de a spune că numele Bezdeadului vine de la „bis-
datus (dat de două ori)”. O explicaţie originală! Aici, la Malul de Răsună, strigă 
„liberté, fraternité, egalité” iar malul îi răspunde ca un cor al revoluţionarilor 
români întemniţaţi la Mărgineni. J.A. Vaillant notează: „Ne îndreptăm deci 
către dealul care vorbeşte. Structura dealului ni se pare şi mai remarcabilă decât 
ecoul. El este tăiat în falii şi se ridică ca un perete”231. 

Alexandru Vlahuţă publică în 1901 „România pitorească”, volum în care 
este menţionată şi localitatea Bezdead, încă o dovadă că Bezdeadul nu este un 
sat ca oricare altul. Vlahuţă spune în capitolul „Pe Ialomiţa. De la Târgovişte la 
Pietroşiţa”, după ce vorbeşte despre izvoarele de iod, pucioasă şi fier de la 
Pucioasa şi Vâlcana: „Un izvor de pucioasă mai e şi la Bezdead, cel mai întins 
şi mai bogat sat din munţii Dămboviţii. Acolo, în marginea de sus a satului, e 
un zid înalt de stânci foioase, numit – pentru ecoul răspicat şi puternic pe care-l 
dă - Malul de Răsună”232. 

În anul 1935, Ion Marin Sadoveanu publică „Sfârşit de veac în 
Bucureşti”, roman care „vine în săvârşiri dinainte de zilele trăite de autor. Felul 

                                                 
230 G. Mihăescu, C. Manolescu, E. Fruchter, Pucioasa-Vulcana Băi, Ed. Sport Turism, Bucureşti, 

1981, p. 96 
231 Ibidem, p. 99 
232 Al. Vlahuţă, România pitorească, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1958, p. 81 
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lor însă el l-a simţit şi răsunetul lor l-a auzit. Când s-a apucat să transcrie, el a 
încercat să rămână credincios înfăţişării realităţilor de atunci...”233 

În această carte, autorul dezvăluie prăbuşirea bătrânului baron, stăpânitorul 
moşiilor Bezdead şi Pietroşiţa (din jud. Dâmboviţa), distrugerea acestora de 
către fiul său, Bubi, cu lucrătura lui Iancu Urmatecu. Redăm un fragment 
semnificativ pentru a întregi ce am spus despre baronul Barbu Belu, stăpânul 
Bezdeadului, ajuns acum total neputincios, bolnav şi pe moarte: 

„Apoi (Urmatecu) s-a urcat, ca de obicei, în camera lui conu Barbu. 
Lângă bolnav nu era decât doctorul Matei Sântu. Bubi şi domniţa Natalia 

întârziaseră. 
Cu acelaşi glas slab, cu aceeaşi linişte, bolnavul îi spuse de îndată ce-l văzu: 
– Bună dimineaţa, Iancule. Mai am poate o zi! Azi, la noapte... pregătiţi-vă! 
Urmatecu căută să nu creadă vorbele bătrânului, ba să se şi supere. De 

aceea zise: 
– Păcatele mele, coane! Că ai să vezi dumneata cum ţi-ai încurcat bobii, 

că mai ai multe, foarte multe zile înainte! 
Conu Barbu de data asta zâmbi, într-adevăr, şi mişcă încet capul dintr-o 

parte în cealaltă, în semn că nu e adevărat ce spune Iancu. 
Acesta căută să-l ia pe doctor la o parte. 
– Parcă aş crede că are dreptate! Ce zici, doctore? 
– Simte cu o siguranţă uimitoare! răspunse Sântu. Pe curând trebuie să ne 

aşteptăm la sfârşit. 
– Aş avea ceva cu el de seamă! E vorba de întreaga avere! Ar putea să-mi 

dea o iscălitură? 
– Cu greu! Dar, cine ştie? Poate... şi doctorul, discret, fără să mai fie 

rugat, trecu în camera de alături. 
Urmatecu se apropie de patul bolnavului. îşi trase un scaun şi luă în 

mâinile lui mâna uscată şi caldă a lui conu Barbu. 
– Peste câteva zile, coane (că o să dea în primăvară curând), trebuie să plec 

la Bezdead, ştii unde, sus, în Dâmboviţa, să văd de conac, începu el. Acolo ai să 
te duci după boală. N-o să fie nimeni să te supere! O dată pe săptămână vin şi 
eu, cu toate hârtiile de la minister, şi stăm de vorbă aşa cum îţi place dumitale. 
Toţi Bucureştii ţi-i aduc în sac şi-ţi povestesc cine cu cine se mai are... 

Conu Barbu parcă nu înţelegea. Cu ochii, mari deschişi, se uita departe, şi 
nimic nu se putea citi pe figura lui. Urmatecu îl privi cu atenţie. 

– Şi o să vină şi domniţa, şi conu Bubi, să stea acolo, că aşa ne-am vorbit 
după acum! adăugă el. 

Bolnavul era neclintit. Urmatecu se nelinişti. 

                                                 
233 Ion Marin Sadoveanu, Sfârşit de veac în Bucureşti, Editura Eminescu, 1987, p. 5 
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- Ş-apoi, ai să vii iar la Bucureşti, şi iar ai să începi să umbli în toate 
părţile... şi ai să întâlneşti... 

Iancu rărea din ce în ce cuvintele, apropiindu-se de bătrân”.234 

Vasile Voiculescu, autorul inegalabilelor, înălţătoarelor „Ultime sonete 
închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară”, şi-a purtat paşii, ochii şi 
sufletul prin plaiurile Bezdeadului, pentru că el a funcţionat aici ca medic, între 
11 aprilie 1911 şi 31 mai 1913. Poate că evocarea, în opera sa, a priveliştilor 
agreste, a apelor, a munţilor, a norilor şi anotimpurilor - drept „munci şi zile în 
sens hesiodic” (Al. Piru) îşi au izvor şi în anii petrecuţi la Bezdead. Şi de la 
Bezdead îşi va fi cules luminile şi umbrele versurilor şi ale prozei sale, întrucât, 
la Bezdead fiind, Vasile Voiculescu debutează cu poezia „Dorul”, în revista 
Convorbiri literare, nr. 3, din martie 1912:  

„Un dor ciudat mă prinde: aş vrea să fiu o floare  
Cu fragede şi albe petale de ninsoare  
Topi-mă-voi ca roua sub raza-ntâi de soare  
Odată cu stingherul luceafăr care moare” 235 
Până a ajunge medic la Bezdead, la 11 aprilie 1911, prin Decretul Regal nr. 

1409, V. Voiculescu a trecut prin următoarele transferuri: 
Circa Ocolul, jud. Gorj (4 iunie - 11 oct. 1910), circa din Câmpu, jud. 

Buzău (9 oct. - 24 noiemb. 1910) şi la circa Hotarele, jud. Ilfov (24 noiemb. 
1910 - 11 aprilie 1911). 

Cum să nu se fi gândit că împărtăşeşte soarta lui Ovidiu, poetul exilat la 
Pontul Euxin? Din sentimentul acesta s-au născut versurile ce constituie poezia 
„Petiţie - Directorul general al Serviciului Sanitar” publicată de L. Muşatescu în 
Almanahul literar, 1969, p. 253-255, pe baza unui document existent la Muzeul 
Literaturii Române, sub nr. 8296. 

Redăm câteva versuri din Petiţia amintită:  
 

„Stimate Domnule Director... uitam s-adaug, general,  
Vă rog iertaţi ‘mi îndrăzneala, dar ca să nu mai fiu banal  
Şi să vă cruţ puţin de sila oficialei noastre proze, 
Înlocuiesc spanacul veşted printr-un buchet plăpând de roze  
Şi vă trimet aceste versuri în locul oricărei petiţii...  
Citiţi vă rog fără de teamă, bobocii fragezi miroşiţi-i! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Dar bine că veni şi vorba de mine, cum şi cine sunt, 
Dupe-un atât de lung preambul, cred, se cuvine un cuvânt: 
Când în exilu-i de la Tomis scria plângând a sale Tristii  

                                                 
234 Ion Marin Sadoveanu, Sfârşit de veac în Bucureşti, Editura Eminescu, 1987, p. 314-315 
235 Ion Nica, V. Voiculescu, Articole, comunicări, documente, Buzău, 1974 
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(Ştiţi: „ ille ego”) bietul Ovidiu, victima negrelor zavistii  
Avea dreptate mai puţină ca mine ce glumesc acum!  
El sta pe plajă lângă mare, nu rătăcea mereu pe drum  
Ca mine, pururea prin plasă, bravând epidemii, infecţii  
Şi nu scria, ce chin, procese-verbale-n condici de inspecţii, 
Bătându-şi capul să aducă „metamorfoze”-n primării.”236 
 

Şi un alt fapt este demn de menţionat în legătură cu epoca activităţii 
poetului pe aceste meleaguri. Pe plaiul ce este hotar între Bezdead (satul 
Costişata) şi Ocina, se află o fântână care nu a secat niciodată şi pe care mulţi o 
binecuvântă. Localnicii îşi transmit povestea ei devenită legendă. Dar nu este o 
legendă. Fântâna este durată chiar de V. Voiculescu. Iată episodul căutării şi 
ivirii ochiului de apă povestit de Nicu Filip, în Almanahul literar - 1983, 
pagina 220: 

V. Voiculescu, împreună cu dr. Friedman-Câmpina, pictorul Nicolae 
Constantinescu şi cu tânărul Nicu Filip apuca drumul Ocinei spre Bezdead. 
Verdele fagului, tăind pieziş întunecimile grave ale pădurilor (...), le veşnicea în 
imaginaţie peisajul. Şi Nicu Filip continuă: 

„Într-unul din zori m-a chemat la el. 
– Ştii ce? 
– Ce să ştiu, domn’ doctor? 
– Mergi cu mine. 
– Unde? 
– Să sapi o fântână. 
– Eu? 
– Tu. 
Am luat drumul Ocinei spre Bezdead. Venea cu noi Stoian, solomonarul. 

Era vestit până departe. ÎI ducea la vâna apei o nuia descojită, de alun. 
Drumul urca lutos şi sterp printre tufe de alun. Departe pădurea se rărea. 

Ne-am dat jos din car. Stoian a luat-o înainte cu nuiaua lui, noi după el. In 
goliştea dintre tufani a încremenit, apucat ca de o putere. Nuiaua a tremurat în 
mâna lui. 

– Aici, mormăi solomonarul, înfigând nuiaua în pământ. 
– Aici, încuviinţă poetul. Sapă! 
– Ce să sap? 
– Cum ce? Fântâna. 
... trecuse de prânzul mare când, din coasta dealului o ţâşnit o tulbureală. 

Unda s-a îngroşat, limpede, şerpuind printre bulgării de pământ. Lespezile de 
piatră le-am cărat opintind. (...) 

                                                 
236 Vasile Voiculescu, Gânduri albe, Ed. Cartea Românească, 1986, p. 516 
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Fântâna am dat-o uitării... 
După ani a răsunat în mintea mea o chemare. Mă striga fântâna... 
Urc dealul Ocinei spre Bezdead. Fântâna mă întâmpină cu răcoare. 

Dinspre vale vin care încărcate cu buşteni. In dreptul fântânii opresc. Adapă 
boii. Beau şi ei cu înghiţituri mari şi rare. Cel cu căldarea face semnul crucii: 

– Dumnezeu să-l ierte... 
– Pe cine? întreabă unul. 
– Pe mort. Pe ăl de a făcut fântâna. Bună apă! 
Zahei îşi dăruia, din adânc, ochii.” 
Locul unde există şi azi fântâna se numeşte „la Burloi”. Fiind amplasată 

între Costişata şi Ocina, într-o vreme o foloseau mai mult drumeţii şi lucrătorii 
cu carele la pădure. Seceta din anul 2000 şi 2012 a dovedit, dacă mai era 
nevoie, permanenţa izvorului, forţa firului de apă întru vieţuire. Aproape tot 
satul Costişata ia apă cu bidoanele de aici. Şi chiar o parte din locuitorii Ocinei.  

Într-adevăr, bulboana de apă pare dăruită de Zahei Orbul în schimbul ochilor lui. 
 

 
 

Fig. 116 – Fântâna ctitorită de Vasile Voiculescu (reamenajată) 
 
Lui AURELIAN CHIVU i-a dat Dumnezeu harul „Jocului” cu cuvintele, 

l-a hărăzit să cheme cuvintele şi să le armonizeze, ca ele împreună să scapere, 
să ia foc, să ardă, să producă lumină înlăuntrul oamenilor. Şi căldură. Şi emoţie 
să producă. Aurelian Chivu e damnat să fie poet, după cum însuşi mărturiseşte 
prin poezia „Eu sunt poet”, având dedicaţia „comunei mele natale, Bezdead”:  
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Aurelian Chivu 

„Eu sunt poet. 
Muritoare nemuritoare  
nemuritoare muritoare existenţa mea 
nu-ncape în nici un paradox  
în nici o fabulă  
în nici un aforism  
în nici un eres – 
de aceea urmeze marelui rost.  
Eu sunt poet,  
şi de aceea, 
lucrarea mea este o revelaţie”. 

(din vol. „Păsării, un cer limpede”, 1974) 
Născut la 17 oct. 1935 în Bezdead, a copilărit la Bezdead, a urmat cursurile 

şcolii primare la Bezdead, iar pe cele gimnaziale la Pucioasa şi Buşteni. După 
absolvirea Liceului Sinaia, se înscrie la Facultatea de Litere în cadrul 
Universităţii Bucureşti, pe care o absolvă „cu laude”. Universul fascinant al 
cuvintelor îl cheamă. Se dedică lor. Le este slujitor fidel. Ca să revele 
oamenilor aurul din ele. Dar n-a rupt măcar o clipă legătura cu satul natal. Prin 
rădăcini aparţine Bezdeadului, spiritual aparţine poeziei. Poezia i-a adus cele 
mai mari satisfacţii. însă şi suferinţe. A trecut prin „Furcile Caudine” ale 
cenzurii. S-a încrâncenat, a pătimit. Nu s-a înclinat. Şi a reuşit. 

A publicat peste douăzeci de volume de poezii. Numim numai câteva, 
purtând titluri-metaforă: „Păsării, un cer limpede”, Ed. Albatros, 1974 ; 
„Corabia pe două mări”, Ed. Eminescu, 1979 ; „Judecata-n Anthares”, Ed. 
Eminescu, 1984; „Marea cu ieşire la cer”, Ed. Eminescu, 1987 ; „Atingerea 
fără lovitură”, Ed. Eminescu, 1998 ; „Lovitura fără atingere”, Ed. 
Eminescu, 1999 ; „Invulnerabilul”, Ed. Coresi, Bucureşti, 2000. 

Universul său este piatra, erezia, muntele, marea, lovitura, cerul, 
himera, suferinţa, fluturii, paradoxul, castorii, ispita, răpirea, dragostea, 
visul, cina, eternitatea. Verbul său stă în gerunziul ce-şi dilată mişcarea, 
neîncheind-o, răsunând încă după ce ai săvârşit lectura. Readuce obsedant, 
lumea miturilor, a antichităţii: Euridice, Orfeu, Ganimed, Ecbatana (capitala 
Mediei, sec. 7-6 î.e.n, reşedinţa de vară a suveranilor persani), Medeea, 
Hefaistos, Pegas. Talentatul poet bezdedean a plecat în eternitate la 13 aprilie 
2013, după o amarnică suferință. Sufletul său bun și generos, mereu neostoit de 
dorul de sat, este aici la Bezdead precum și minunata lui copilărie. Reproducem 
din volumele sale poeziile:  
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Lovitura fără atingere 
 

Din loviturile nedrepte primite 
mi-am făcut lovitura fără atingere, 
ca să te apăr pe tine în mine, Mineea, 
din lovitura fără atingere, 
trecându-mă, Doamne, grăbit 
prin apocalipsă şi dezastre, 
prin tortură şi teroare, 
mi-am făcut atingerea, fără lovitură, 
prea devreme căzută aici, acum, 
la uşa zăvorâtă şi poarta de-afară, 
din cealaltă lume, din cealaltă viaţă, 
de la nimeni, nimic, nicăieri, niciodată, 
de la nimeni la nimeni, Mineea, Mineea! 

(Din vol. „Lovitura fără atingere”, 
Ed. Eminescu, 1999) 

 
Fusesem robul hoardei de duhuri, fantome şi himere 
 

O putere nouă creştea în mine,  
până atunci fusesem robul  
unei hoarde de fantasme, duhuri, 
fantome şi himere,  
halucinaţii, absurde apariţii, 
viziuni catastrofale, apocaliptice,  
toate astea parte din mine făcând 
şi-acum, nu doar atunci. 
Acum! un salt abisal, 
O, Imposibile! Imposibile!  
şi iată-mă imponderal,  
iar dând de mine cel invulnerabil  
pe calea somnului şi-a morţii  
schimbăndu-se-n eternitate!  
Nu cumva e numai un vis? 

(Din vol. „Atingerea fără lovitură”,  
Ed. Eminescu, 1997) 
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Vietate blândă cerul 
foamea sălbăticiunilor săturând 
 

Ca lacătele închise urmele fiarelor. 
Ermetice şi înşelătoare forme 
pândind mai înaintea cerului, 
el însuşi imensă şi blândă vietate 
foamea lor din vis săturând 
cu galaxii adormite 
în erezia zăpezilor. 
Nu mă feresc acestui masacru 
altfel îmblânzind cruzimea 
prevestitoarelor vietăţi 
gata să coboare de pe trupul meu 
ca la o cină. 

(Din vol. „Corabia pe două mări”,  
Ed. Eminescu, 1979) 

 
În zi ca în erezie întru 
viaţa formelor la rotunda masă surpând 
 

Ce e răpire, ce e eternitate 
către mine trece 
alt trup în trupul meu ctitorind invulnerabil. 
Şi intru în zi ca în erezie 
cu înfometate înfăţişări surpând 
viaţa formelor la rotunda masă. 
În somnul care vine şi piere 
aidoma cerului în tribale pietre 
eretic nu voi dormi. 
Dar cum te voi feri, 
puterii şi răpirii, cum te voi ascunde? 
Nu voi mai dormi niciodată, 
îmi strigam, niciodată, 
făcliile cinei aprinzând 
şi tot eu, aminte aducându-mi 
izgonirea, înfricoşat îmi ziceam, 
în somn care fără voia ta 
vine şi piere o eternitate de-o eternitate 
curând vei adormi şi tu. 

(Din vol. „Invulnerabilul”, Ed. Coresi, 2000) 
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Tu, ochi al limbii 

                         Bezdeadului 
 

Bezdead, tu ochi al limbii, 
crescut în carnea mea şi-n castorul de piatră, viu, 
trecut la cina balanţelor în erezii, răpirii 
loc de valahă vatră 
rodind sub slava soarelui geamăn în furci de râpi 
ca pasărea măiastră a zarului, 
totem al morilor de ape la facerea de zi lucrând. 
Sat fără bătrâni 
cu ape şi văi numind ceremonii 
într-o limbă a pietrei în eres, 
într-o limbă a arborilor zei, şi-a imnicelor păsări zidindu-se. 
Zlac, Coporod, Coclanda, Runcu, Râmata, 
Faţa-Teiului, Bapciu, Valea-Corbului, 
Poiana-Mărului, Valea Leurzii, Podul lui Pălici, 
apocrife, alegorii, sacre intrări, 
umbra mea ca din nimic luând trupul din eres. 
Aici din pielea pietrelor de Zlac 
cu evlavie, ca din aprinse ape, lighioane vii se ivesc 
şi pietrele mi-au fost părinţi, 
fraţi şi copii azi 
într-o limbă a pietrei numind la porţile Ieşirii  
Coporod, Râmata, Coclanda, Runcu, Zlac... 

(Din vol. „Poeme”, Ed. Eminescu, 1975) 
 
Marele Nichita Stănescu, la publicarea volumului „Răpirea” al lui 

Aurelian Chivu, în 1978, spunea: „Poezia lui Aurelian Chivu depăşeşte cu 
totul comunul tip de gândire metaforică, ridicând imaginea la concept. 

Laptele gânditor, smuls din Calea Lactee, nu are culoarea albă, ci 
culoarea luminii. Textul cărţii este dur şi penetrant ca o lacrimă îngheţată. Te 
invit, cititorule, să o dezgheţi sub genele dumitale. Acest lucru nu se poate face 
dintr-o dată, ci cu lenea ecoului care, dacă nu s-ar repeta, nu ar fi”.237 

                                                 
237 Despre A. Chivu vezi şi Victor Davidoiu, Mit şi istorie, Editura Bibliotheca, 1998, p. 26 şi Visuri, 

revista Şcolii Nr. 2 Bezdead, nr. 10, 1999 
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Despre A. Chivu se mai afirmă că „excelează în poetizarea exorcisticului 
rural şi în genere al unui univers de Walpurgie; elipticul se combină cu 
repetiţia, eticismul e teluric...” 238. 

 
Scriitorul EMIL LUNGEANU este originar din Bezdead după tatăl său, 

Ion - Emil Lungeanu, pictorul gingaşelor flori care s-a născut şi a copilărit la 
Bezdead. 

Domnul Emil Lungeanu este proprietar, în Bezdead al unei cochete 
vilişoare, în care a amenajat un salon de pictură al tatălui său, căruia în 2012 i-a 
inaugurat şi un bust sculptat în lemn de Ion Ladea. 

Aşadar, în monografia „Ţării Bezdeadului”, cum însuşi Domnul Emil a 
numit acest sat, nu poate fi omis scriitorul prolific, profund şi pe deplin afirmat, 
Emil Lungeanu. 

Nefiind o carte de istorie şi critică literară, ci o monografie, inserăm, cu 
dragoste, mândrie şi bucurie, câteva dintre operele sale: „Ceasul lui Făt-
Frumos” , Editura Institutului European, Bucureşti, 1993; „Strict Secret”, 
roman, Editura Evenimentul, Bucureşti - 1999, în care „livrescul a ajuns la 
extrem, scrierea în basorelief este excepţională, iar scenele apocaliptice sunt trăite 
intens de cititor”239 „Profesorul de frig”, roman, Editura Evenimentul, Bucureşti 
- 2000; „Metropolis”, roman, Editura Evenimentul, Bucureşti - 2001; „Ereticii”, 
roman, Editura Evenimentul - 2001, „Steaua Polară”, roman, Editura PACO, 
2003; „Graffiti”, roman, Editura PACO - 2003; „Lecturi pe întuneric”, critică 
literară, Editura Bibliotheca, Târgovişte - 2007, „Jurnalul lui Henry Wilde”, 
roman, Editura Ghepardul, 2010, „Însemnări în podul palmei”, critică, Editura 
Rafet, 2011, „Icoane şi scripturi”, critică, Editura Rawex Coms, 2012. 

 Despre opera lui Emil Lungeanu au scris: Paul Everac, Florentin 
Popescu, Victor Atanasiu, George Anca, Alex Ştefănescu, Horia Gârbea, 
Radu Cârneci şi mulţi alţii. Henri Zalis spune că scriitorul Emil Lungeanu 
este „un enciclopedist în sensul înalt al cuvântului un mânuitor de idei, de 
contexte intelectuale de primă mână, cu un umor suveran şi cu o foarte mare 
ştiinţă a fluidităţii frazei, un stilist veritabil”. 

Neîndoielnic, Emil Lungeanu va mai da literaturii române opere ce se vor 
putea raporta şi în spaţiul de suflet al Bezdeadului. 

 
ALEXANDRU GEORGE, în romanul „Dimineaţa, devreme”, ediţia a II-a, 

apărută la Grupul Editorial Bibliotheca & Pandora-M Târgovişte, la p. 41 
povesteşte peripeţiile ca şi elev aflat în vacanţă la Pucioasa, însoţind pe mama 

                                                 
238 Marian Popa, Dicţionarul de literatură română contemporană, ed. a II-a, Editura Albatros, 1977, 

p. 147 
239 Ion Văduva Poienaru, Enciclopedia Marilor personalităţi…, vol. X, Editura Geneze, p. 480-483 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 327

sa care venise la băi. Zilele de vacanţă de dinainte şi de după izbucnirea celui 
de-al Doilea Război Mondial, începute întotdeauna devreme, sunt umplute cu 
năzbâtii, lecturi de romane de aventuri şi de excursii în satele vecine Pucioasei: 
Moţăieni, Vulcana, Moroeni sau Bezdead. După o vizită în Moţăieni, autorul 
spune: „localitatea aceasta cu un nume aşa de ridicol nu promitea nimic 
special pentru mine, care eram obişnuit cu aventurile. Era departe de 
sonoritatea Vulcanei sau a Moroienilor şi cu atât mai mult de insolitul 
Bezdead, un sat pe care-l ştiam în apropiere, dar nu-l văzusem niciodată”. 

 
Şcoala Nr. 2 Bezdead se înscrie ca prima şi unica (deocamdată) şcoală din 

Bezdead care a editat o revistă şcolară, de durată, o revistă a elevilor şi 
dascălilor atât din Bezdead cât şi din alte localităţi. Revista se numeşte 
„Visuri” şi a apărut sub grija şi îndrumarea profesorului de limba şi literatura 
română, Victor Davidoiu. 

Primul număr apare în primăvara anului 1970, iar ultimul, nr. 10 (1 serie 
nouă), în ianuarie 1999, fiind un număr dedicat sărbătoririi Centenarului acestei 
şcoli, care a avut loc la 23 mai 1998. 

Primele 9 numere au fost editate în condiţii grele, cu eforturi deosebite. 
Totuşi au apărut într-o ţinută demnă, atrăgătoare, incitantă în conţinut, tipărită 
la „gheştedner” prin atelierele de reparaţii a acestor „maşini” ale Consiliului 
(Sfatului) Popular Judeţean Dâmboviţa. 

Profesorii s-au preocupat, prin revistă, să stimuleze creaţiile literare ale 
elevilor, publicându-le: poezii, proză, reportaje, teatru, amintiri, să-i îndemne să 
culeagă şi să cunoască folclorul local şi anume: doine, cântece, balade, legende, 
descântece, obiceiuri, tradiţii pe care le-a inserat de fiecare dată în paginile 
revistei. Ilustraţiile sunt, de asemenea, create de elevi. 

Şi după anul 2000 s-a reluat editarea revistei, de către cadrele didactice cu 
simţul al datoriei faţă de Şcoală : Victor Nedelcu, Romeu Duţă, Ancuţa Babeţ, 
Mihaela Niţoiu, Daniela Pinţă, Anda Nedelcu, Alice Matei. Astfel au apărut: nr. 
11(2) în martie 2002 nr.12(3) în mai 2004, nr.13(4) în iunie 2007, nr. 14(5), 
2009 nr.15(6), noiembrie 2010 şi nr. 16(7) în martie 2011. 

Ar fi o datorie a dascălilor de aici, să nu abandoneze revista, să păstreze 
numerotarea ei, mai ales că în 2013 vor fi 43 de ani de existenţă a acesteia. 

 
„VICTOR DAVIDOIU debutează publicistic cu schiţele „La graniţă” 

(1954) şi „Metode” (1974). Colaborează la revistele „Limba şi literatura 
română”, „Însemnări pedagogice”, precum şi la ziarul „Dâmboviţa”. 

În 1998 îi apare volumul „Mit şi istorie”, un remember al învăţământului din 
Bezdead, având şi un interesant capitol privind oglindirea acestui sat în literatură. 

Volume publicate: „Mit şi istorie”, ediţia a II-a, Ed. Bibliotheca, 
Târgovişte, 1998; „Vatră şi oameni în freamătul vremii” Bezdead, 
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CDXXVIII, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2001; „Liviu Rebreanu-dramaturg” , 
Ed. Bibliotheca, Târgovişte 2002 (colaborare); „Ghidul directorului de şcoală” 
(colaborare), Ed. Pildner&Pildner, Târgovişte 2002; „Destin şi pasiune”, proză 
scurtă, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2004; „Tatina, o cronică de familie”, Ed. 
Bibliotheca, Târgovişte, 2008; „Mona”, schiţe şi nuvele, Ed. Bibliotheca, 
Târgovişte 2010; „Focul aspiraţiilor înalte”, proză contemporană, Ed. 
Bibliotheca 2010240 şi „Iasmina”, roman, Ed. Bibliotheca, martie, 2013.  

Referinţe critice: Popescu, Mihai Gabriel: „Memoria dascălilor noştri”, p. 
66; Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie: „Dicţionarul de literatură al judeţului 
Dâmboviţa”, p. 75; Oana Scărişoreanu, în „Ziarul Dâmboviţa” din 28, 02, 2001, 
p. 2; George Coandă, în „Jurnal de Dâmboviţa” din 22, 02, 2001, p. 2; Andrei 
Aldea, „Jurnal de Dâmboviţa”, din 13, 12, 2004, p. 8; George Şovu, în „Pentru 
Patrie”, nr. 9 / 2005, p. 31; George Toma Veseliu, în „Impact dâmboviţean”, 
din 2009, nr. 352, p. 13; Corin Bianu, în „Litere”, nr. 4 / 2009, p. 34; George 
Şovu, în „Pentru Patrie”, nr. 4 / 2009, p. 46; „Enciclopedia marilor personalităţi 
din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului”, vol. X, editor 
Ion Văduva Poenaru, p. 252. 

Despre scriitorul Victor Davidoiu au scris critici şi istorici literari. Redăm 
aici numai consemnarea din „Revista pentru patrie” nr. 4/2009, p. 46, a 
scriitorului George Şovu: „Prin forţa vorbelor, logodite în propoziţii şi fraze cu 
o tăietură sigură percutantă, realizată de un om, care a învăţat să sugereze şi 
să asculte ecourile celor mai subtile semnificaţii, această carte „Tatina” are 
puterea să captiveze cititorul de la primul cuvânt şi să-l ţină subjugat, în vraja 
ei, până la cel ce încheie ultima pagina. 

 
CONSTANTIN LUNGEANU, actor de prestigiu în teatrul românesc, este 

originar din Bezdead, situându-se printre fiii care i-au onorat numele. 
Îndrăgeşte teatrul încă de pe băncile şcolii şi îşi dedică întreaga viaţă scenei. 
Este angajat al Teatrului Alhambra, la Constantin 
Tănase şi, în ultimii ani ai activităţii sale, la Teatrul 
C.F.R. Giuleşti. 

 
ION EMIL LUNGEANU, artist plastic, s-a născut 

la 21 septembrie 1930 în Bezdead, judeţul Dâmboviţa 
decedat tot la Bezdead la 15-07-2007. După absolvirea 
învăţământului elementar la Bezdead, sat care i-a 
legănat anii copilăriei, plaiurile fermecătoare marcându-
i sensibilitatea, continuă studiile la Bucureşti, unde îşi 
va stabili şi domiciliul. Obţine licenţa în ştiinţe 

                                                 
240 Ion Văduva Poienaru, Enciclopedia Marilor personalităţi…, vol. X, Editura Geneze, p. 233 
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economice şi filozofice, absolvind apoi şi Universitatea Cultural-Ştiinţifică 
Bucureşti, Secţia arte plastice. 

Pe lângă bogata sa activitate profesională (a deţinut posturi de înalt 
demnitar în Departamentul Cultelor mult timp), pe lângă timpul acordat 
familiei, prietenilor, domnia sa a găsit acel răgaz de visare, de retragere în sine 
pentru a izvodi oamenilor frumosul, a găsit pacea de a dărui pânzei paleta 
florilor. Staţi de vorbă cu florile sale! Veţi găsi în ele dragoste, lumină, culoare, 
gingăşie, graţie, bunătate şi linişte! 

 
 

 
 

 
   

Fig. 117 – O mică parte din „florile” lui Ion Emil Lungeanu 
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Pictor consacrat, membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici, Bucureşti, laureat 
al Festivalului Naţional de Pictură, Ion Emil Lungeanu a creat aproximativ 
5500 de tablouri în ulei, din care aproximativ 4500 se găsesc în colecţii 
particulare sau publice din ţară şi străinătate. A deschis 109 expoziţii personale. 
Din Bucureşti până în Iaşi, din Pucioasa, Târgovişte şi până în Craiova sau 
Vaslui, din Spania, până în Canada sau SUA, din Belgia şi până în Suedia sau 
Japonia, florile sale reprezintă o solie admirabilă a gingaşelor flori de pe 
plaiurile Bezdeadului sau din alte spaţii ale României. 

Are o expoziţie permanentă la casa părintească din Bezdead şi câte un 
grupaj de tablouri, tot ca o expoziţie permanentă la Şcoala Nr. 1 şi Şcoala Nr. 2 
„Vasile Voiculescu” - Bezdead. 

Participă la saloane anuale, la expoziţii colective, arta sa fiind admirată: 
„...bogăţia de culori se înfiripă din multitudinea secvenţelor, a buchetelor. 
Desprinsă din context, fiecare imagine poartă în sine, o dată cu propria ei 
graţie, ceva din amintirea acelui belşug cromatic din care a fost desprinsă, la 
fel cum, alegând un buchet, plecăm cu nostalgia acelei mase vegetale compacte 
din care l-am desprins”, spune cu admiraţie Alexandra Titu. Renumitul Dan 
Iordăchescu scrie în cartea de impresii: „În lumea florilor, ca şi în lumea artei, 
sublimul se realizează prin sensibilitate şi culoare. Am găsit în expoziţia de 
pictură a lui Ion Emil Lungeanu multă, multă culoare vie, caldă, expresivă”, 
iar Rodica Bujor consemnează: „Numai farmec şi culoare , în lumea florilor lui 
Ion Emil Lungeanu, de la care nu mai poţi pleca”. 

Noi îi mulţumim pentru desfătarea pe care ne-au produs-o toate expoziţiile 
vernisate la Şcoala Nr. 2 „V. Voiculescu”, la Casa de Cultură Bezdead, pentru 
prezenţa sa lângă noi, ori de câte ori a fost nevoie, pentru tot ce a făcut ca fiu al 
satului. 

Sculptorul în lemn, col.(r) Ion Albescu, este, de asemenea, un artist al 
acestor plaiuri de legendă. Născut la 31 martie 1927 la Bezdead, ca fiu natural 
al Floarei Albescu şi decedat 26 mai 2010 Încă din copilărie i-a fost destinat un 
drum de luptă, obţinând bucurii şi succese numai prin înverşunare şi voinţă, 
având însă de partea sa talentul. La 6 ani, mama îl părăseşte, plecând în lumea 
drepţilor. Este crescut până la 14 ani de fratele mamei, Gheorghe Albescu, când 
pleacă să-şi urmeze destinul. Este muncitor pe diverse şantiere de construcţii, 
apoi la I.U.P. Târgovişte, unde se califică lăcătuş-mecanic. Incorporat în 1949 
la „vânători de munte”, urmează, pe rând, şcoala de gradaţi, şcoala de ofiţeri de 
rezervă (un an), apoi şcoala de ofiţeri activi (2 ani) pe care o încheie cu un 
calificativ deosebit, fiind avansat la gradul de locotenent. Îşi termină studiile 
liceale prin examenul de bacalaureat. 
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În cariera militară se distinge ca „trăgător de elită”, obţinând numeroase 
premii întâi. 

În 1982 se pensionează cu gradul de colonel. 
A cochetat cu pictura şi sculptura de la vârsta de 10-12 ani. De atunci se 

păstrează câteva portrete ale prietenilor şi rudelor sale, tablouri care-i trădează 
talentul neîndoielnic. Va continua să picteze portrete până mai târziu. 
Modelarea, supunerea lemnului la „starea” pe care artistul viitor i-o destina, a 
început tot la Bezdead. „Vedea”, în rădăcinile copacilor şerpi, balerine, 
lucrători cu sapa, păsări în mişcare sau stând, drumeţi cu boccele în spinare. 
Sculptura adevărată a început-o pe la 20 de ani. Dăltuia, în special, geometrii şi 
flori pentru ornarea mobilei şi obiectelor de artizanat: cupe, rame, galerii etc. 
Colaborează, în acest sens, cu Consignaţia „Mobila de Artă” din Bucureşti. în 
armată organizează cercuri de sculptură pentru ofiţeri şi pentru trupă. 

Departe de noi, ca spaţiu, prin natura carierei sale, a rămas necunoscut ca 
artist. A trebuit să se stabilească la Bezdead, a fost să aflăm că locuinţa sa a 
devenit, în exterior, o dantelărie fascinantă din lemn, a fost să vină expoziţia de 
sculptură ocazională de „Centenarul Şcolii Nr. 2 Bezdead”, pentru a fi 
descoperită valoarea pe care o reprezintă. 

Impresionaţi de arta sa, oamenii au consemnat trăirile la contactul cu 
creaţiile prezentate şi au apreciat cu bucurie exponatele. 

Au urmat alte expoziţii la Casa de Cultură Bezdead ori la diferite instituţii 
din judeţ. 

Ne emoţionează prin arta sa, prin vibraţia pe care o transferă lemnului ce 
cântă în unduirea şoptitoare a liniilor şi formelor. Ne-a revelat frumuseţi 
nebănuite, făcând ca lemnul să se mişte, să prindă glas, să se armonizeze în 
simfoniile încorporate în copacul ce a fost viu odată, din boare, din vânt, din 
miresme, din roua dimineţilor proaspete, din şoaptele izvoarelor, din argintul 
lunii, din mişcarea şi tăcerea stelelor. 

Îi mulţumim pentru starea provocată! 
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Fig. 118 – Sculpturi de col. Ion Albescu 
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XI. ÎNTÂMPLĂRI DRAMATICE 
 
 
Motto: 
 „Nu lupţi împotriva morţii ascunzând cadavrele”. 

(Antoine de Saint Exupery) 
 
 

11.1. Vişanii 
 
 
De la podul Rupturi din Deleni, drumul spre fâneţele, păşunile şi pădurile 

oamenilor, întinse până la hotarul cu Bucegii, este numai pe albia pârâului 
Repedea. Aşa cum era, odinioară, drumul de la Deleni la oraşul apropiat, „pe 
gârlă”. 

Mergând spre Zlac, părăsind comuna Deleni şi urmând cursul pârâului 
Repedea, înspre izvoarele din Mălău, întâlneşti pe dreapta ta (pe stânga cursului 
apei), o poiană mai largă a văii, unde familiile urmaşilor dârzilor moşneni de 
aici, şi-au înfiripat gospodării statornice. Mai sus cu câţiva zeci de metri, pe 
partea stângă a d-ta, deci pe dreapta curgerii Repedei, în locul numit Frăget, pe 
o coastă însorită, lină, îşi aveau sălaşurile Vişanii. La începuturi a gospodărit la 
Frăget doar Vasile Vişan. Acum, fiul său, Ion, căsătorit cu Mariţa, îşi înălţase 
casa şi acareturile, însă nu erau terminate. Neavând copii, stăteau la părinţi, 
ostenind împreună la vite, la fân, la sapă. 

Îşi formase Vasile Vişan o stare bună, cu o locuinţă cuprinsă, căci 
pământurile îi erau în jur, într-un trup. Creşteau vite şi cultivau pomi: pruni şi 
meri. Îşi duceau viaţa în tihna plaiurilor, a păşunilor, liniştiţi, fără să supere 
vreodată pe cineva. 

Bătrânul Vasile Vişan cu părul albit, lăsat în plete ondulate pe umerii săi de 
cioban solid, cu barba de călugăr, vedea de caprele satului. Cioban de faimă în 
sat, păstra nu numai una din îndeletnicirile dacilor, păstoritul, dar şi portul lor: 
iţari albi din aba, cămaşă albă din in peste care încingea un brâu din lână fină, 
colorat cu foi de ceapă şi frunză de nuc, toate ţesute şi vopsite în casă, iar peste 
acest uşurel brâu, venea chimirul din piele, brodat cu “râuri” şi ţintuit cu 
alămuri sclipitoare, căptuşit cu buzunăraşe ştiute numai de purtător. 

 În drumurile lui cu caprele, alegea vreun paltin căruia să-i dea forma 
buciumului, slobozindu-i apoi spre întinderi glasul tânguios. Soţia sa, Floarea, 
trebăluia în bătătură, grijind de orătănii, de casă, de grădină. Mai avea de rostuit 
nea Vasile pe Lache, al doilea fiu şi pe mezină, Viorica. 
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În ziua aceea de început de vară, când zarzărele sunt încă verzi, în 
gospodăria Vişanilor se auzea glasul unui copil de vreo doi anişori, care le 
umplea casa. Era un nepoţel al lui nea Vasile, venit de la Ocina. 

Ziua s-a dus încetişor pe culmile dealurilor, pierind pe după vârfurile 
copacilor, lăsând loc înserării. Vişanii s-au strâns la adăpost, după ce au închis 
vitele şi au slobozit câinii. Pregăteau masa de seară. Floarea şi Mariţa au aşezat 
măsuţa rotundă, în trei picioare, în mijlocul odăii lipite pe jos cu pămâncior 
galben. Floarea a turnat, din tuciul afumat pe afară, o mămăligă aburindă, după 
care a luat arculeţul din nuia de alun, prins la cele două capete cu aţă subţirică 
din in, a tăiat-o în felii potrivite, lăsând-o aşa, ca întreagă, iar Mariţa a turnat o 
ciorbă de lobodă, acrită cu zarzăre, în străchini orânduite în faţa fiecăruia. 

Ai casei s-au strâns în jurul mesei, pe scăunelele lor, tot rotunde şi în trei 
picioare, prinse într-un blat cioplit din paltin, şi sorbeau, în tăcere şi fără grabă, 
zeama culeasă în linguri de lemn. Apoi, Floarea a adus bucăţi de brânză 
proaspătă, aşezate pe un fund de stejar. Fiecare a luat cât i-a trebuit. Sfârşind 
masa, s-au ridicat toţi în picioare şi au ascultat rugăciunea de mulţumire rostită de 
Viorica. La terminarea rugăciunii, Vasile Vişan adăugă: „Copiii mei, mulţumim 
lui Dumnezeu pentru ziua de azi şi pentru masă şi-l rugăm să ne păzească în 
noaptea asta, ca mâine să o luăm de la capăt în acest loc plin de linişte.” 

„Amin!” Încheie Floarea. 
Obosiţi şi mulţumiţi de ziua de azi, au stins lampa, lăsând pe prispă 

luminiţa unui felinar, ca un semn că aici vieţuieşte cineva, potrivind ca un licăr 
să pătrundă pe geam spre leagănul în care dormea copilaşul. 

Pacea cuprinsese sălaşurile şi colinele. Numai Repedea îşi murmura 
curgerea. Câinii amuţiseră. Pleoapele ochilor lor atârnau grele, iar capul nu li se 
mai putea ridica. Stăteau covrig, în neştire... 

Luminiţa felinarului piere. Bufnituri în uşi. Mâini lăţoase, venite din 
neguri, strâng plăsele de cuţit. Icnituri. Fâşâit de lamă pătrunsă nemilos în 
carne. Muget de om în dureri groaznice. Tăiş de topor cu acel zgomot surd, ca 
un plescăit în carnea macră. Ţâşnituri de sânge în fire subţiri stropesc pereţii, 
Din răni adânci, scobite demenţial cu cuţitul, sângele izvorăşte în fuioare, până 
piere din corp şi se încheagă pe jos. Vasile Vişan e mort. Floarea izbutise să 
facă doi paşi, dar o detunătură îi plesneşte în urechi şi ceva cald îi înfăşoară 
trupul, purtat acum parcă pe nişte nori, spre ceruri. Ion apucase toporişca şi 
izbi, în noapte, namila îmbrobodită, dar o altă fiară îi tăie venele de la ambele 
mâini. Cade, simţind o uşurare şi o neputinţă... Plutea… O pauză grea îi 
învăluie privirea. Viorica e şi ea căsăpită. Dar mai are viaţă. De ce-o fi vorbit? 
Ce-o îndemnase să se adreseze umbrei ce trecea pe lângă ea: „Ioniţă al matale, 
nene Ghiţă!” Umbra lui nenea Ghiţă, recunoscut acum de Viorica se năpusteşte 
barbar spre trupul fetei, străpungându-l cu zece lovituri de cuţit. Lache şi 
Mariţa, s-au strecurat, năluci, spre grădină, spre viaţă, pierind în pădure. 
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Copilaşul se scufundă în somnul de veci, un glonţ găsindu-şi loc tocmai în 
trupuşorul lui. Gata! 

Bestiile nu mai simt viaţă în jurul lor. Doar miros de sânge. De sânge le 
sunt stropite şi hainele. Pe mâini au sânge. Pete de sânge stăruiesc şi pe cele trei 
cuţite. Din puşcă mai iese miros de cartuş ars. 

Patru umbre se preling pe lângă garduri, hoţeşte, cum au venit. Noaptea îi 
înghite... 

Lache şi Mariţa revin în zori. Măcelul îi îngrozeşte. Cărnurile sângerânde ale 
tatălui şi ale blândei sale soţii, Floarea, ale Vioricăi, mâinile aproape secţionate ale 
lui Ion, copilul cu o lumină cerească pe faţă, îi constrâng să fugă spre sat, ţipând... 

Cinci morţi, în patru coşciuge, sunt duşi la cimitir. Copilul „doarme” lângă 
bunică. Patru căruţe urmate de un nesfârşit cortegiu îndoliat, parcurg drumul 
până la primărie şi înapoi la biserică. Copii, bătrâni, femei ies la garduri şi, cu 
lacrimi în ochi, privesc înspăimântaţi. Tot satul n-a făcut altceva în ziua aceea. 
Uimirea, năuceala, teribilul stăpâneau viaţa localităţii. 

Au trecut cinci ani. Strânsura Vişanilor s-a dus. Casele şi acareturile au fost 
dărâmate. Lache Vişan (Haralambie) şi-a construit altă gospodărie, tot pe gârlă, 
dar în grupul de case din poiana mai largă, apropiată de cătunul Rupturi. 

Rana provocată de Ion unuia dintre asasini a dus la descoperirea 
făptuitorilor. Patru au fost. Trei cu lamele cuţitelor sclipind înfiorător, cerând 
sânge, şi al patrulea cu armă. Erau Ioniţă şi tatăl lui, Ghiţă, vecinii de peste 
gârlă ai Vişanilor. Ceilalţi doi erau Gojnea ţiganul, care locuia în Colnic şi 
Miercan din Valea-Seacă. Au fost condamnaţi la câte 25 de ani de temniţă. Pe 
trei i-a înghiţit întunericul, acolo. Numai unul a mai venit. A suportat privirile 
oamenilor cerându-şi mereu, din ochi, iertare şi îndurare. Oamenii l-au primit. 
L-au iertat, iar el, tăcut şi supus, a muncit lângă ei...; n-a mai supărat pe nimeni. 
N-a spus niciodată o vorbă de ocară cuiva. Avea privirile numai spre pământ. 

Repedea, trecând pe lângă colina Vişanilor („La Vişani” cum i se spune), 
îşi murmură curgerea necontenit, uneori furios, vrând parcă să spună ceva. Dar 
oftează şi trece mai departe. În aceeaşi direcţie. Ca şi timpul. Ca şi noi, sortiţi să 
trecem o singură dată prin clipele ce se duc şi nu se mai întorc... 

(Schiţa este inspirată din drama familiei Muşat) 
 
 

11.2. Ai lui Ion Stan Gagiu 
 
 
Lui Ion Stan Gagiu ursitoarele i-au prezis mai multe necazuri decât 

bucurii. Născut la Bezdead, în anul 1900, avea să trăiască 47 de ani, moartea 
venindu-i pe ţeava unui pistol, departe de casă. Avea şapte copii, patru băieţi şi 
trei fete, din căsătoria cu Florica Dănescu, luată când avea 16 ani. 
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Pe 6 mai 1947, Ion Stan Gagiu şi fratele său Gheorghe Stan Gagiu 
(Gurgău) pleacă „pe Vlaşca” cu ţuică, prune afumate şi poame, având la aceeaşi 
căruţă unul un cal şi celălalt un cal. Cu ei au mai plecat şi Ion Anghelescu 
(Bâzoi) Nelu Pascu şi Gheorghe Mortoiu. 

Fiind perioada de după secetă, câţiva vecini, ştiindu-l pe Ion cu inima 
darnică şi văzându-l că pleacă „pe drum”, i-au cerat mălai. El a dat ca niciodată 
cinci duble, că nevasta îi zice: 

– Bine, Ioane, ne laşi cu 8-10 kg de mălai? 
– Lasă, viu cu porumb peste câteva zile, îi răspunde el. Şi vezi, numai 

„aburelul” să mi-l faci, pomană nu, fiindcă pomană am făcut eu cât am trăit. Să 
aveţi grijă cât sunt plecat! 

Ajung la Crovu, sat din comuna Odobeşti, lângă Titu, unde înnoptează (7 
spre 8 mai). La miezul nopţii, se iveşte între căruţe o umbră. Gheorghe Gagiu e 
de veghe şi întreabă, crezând că e vreun tovarăş, fiindcă umbra era la caii lui 
Gh. Mortoiu: 

– Cine eşti? 
– Om bun, răspunde apariţia. 
– Ce om bun la căruţe la ora asta? S-a dat jos din căruţă şi s-a trezit în faţa 

arătării, care i-a pus pistolul în piept. Gheorghe a încremenit, îngăimând cu 
spaimă: „Hoţii!”…. 

Ion Gagiu se trezeşte şi, pitiş, înşfacă furca de fier, coboară pe la codârlă şi 
apare pe jumătate în spatele fratelui său ţintuit de mâna întinsă a intrusului, cu 
furca pregătită de apărare. Fantoma vede primejdia, fulgerător îndreaptă ţeava 
spre pieptul lui Ion şi trage trei focuri, după care fuge. 

- Copilaşii mei, cine i-o creşte?! S-aveţi grijă de ei! a mai apucat să spună Ion, 
prăbuşindu-se. Gheorghe, fratele lui, asta a mai auzit şi a rămas de piatră. înţelesese 
acum de ce mai trăieşte? Sigur, fratele l-a salvat pe el, oferindu-şi pieptul. 

S-au trezit cu toţii. 
Anunţă jandarmii. Găsesc o pălărie. Câinele de om o pierduse în fuga-i 

dementă. Oamenii din sat vin duium şi privesc cercetările procurorilor. 
Recunosc pălăria. Este a unui ţigan din zonă. Hoţ de hamuri şi de cai... 

Ion Gagiu este adus acasă şi înmormântat în jalea familiei şi a întregului sat. 
Ţiganul avea o locuinţă şi în Piteşti. Acolo l-au prins. N-a mai apucat judecata. 
Jandarmii l-au făcut scăpat şi l-au împuşcat. 
Ion Stan Gagiu s-a dus în ceruri să-şi caute primul fiu, pe Ion (Ionel cum îl 

mângâiau ai casei). El îi frânsese sufletul. A murit la 14 ani, într-o zi de iunie 
1944, căzând din cireşul lor de la odaia din Ursei. Cât l-a plâns! Dar numai la 
patru luni, în oct. 1944, Dumnezeu îi aducea în familie tot un băiat şi ca Ionel 
să rămână printre ei, i-a dat tot numele de Ion. 

Însă de acolo, din ceruri, cineva dorea să-i reunească familia dincolo de 
moarte. Să nu fie nenea Ion Stan Gagiu singur. Şi în 1949, al doilea fiu, 
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Alexandru, se stinge în chinuri uluitoare şi în singurătate, tot la odaie, la Ursei. 
Cu patru zile în urmă, tăiase un ied pentru ai casei. L-a jupuit fără să ştie că 
iedul avea dalac. El, locuind la odaie, având acolo vite de îngrijit, după ce a 
lăsat carnea acasă, a plecat fără să simtă că e bolnav şi, în numai patru zile a 
murit. Ai casei n-au apucat să-l ştie bolnav. L-au găsit plecat spre ceilalţi doi. 
Între timp, alte două fete n-au avut forţa de a trece de vârsta de 7 ani. Au prins 
aripi şi s-au dus. 

Moartea, cu nemiloasa-i coasă, încă mai avea de lucru. 
Şi tot pe un Ion îl seceră. Ion destinat la naştere să rămână. Al treilea Ion din 

familie. Născut în octombrie 1944, el învaţă carte şi îşi face o meserie bună, 
nemaidorind să rămână „gospodar” în sat. Ajunge merceolog la Găeşti. În 1971 
pleacă la Bucureşti după nişte piese. La Bâldana este prins într-un accident de 
circulaţie - moare pe loc. Era al şaselea în şirul celor plecaţi. Cât poate îndura un 
om! I-a întărit Dumnezeu pe cei rămaşi. Ursitoarele nu-şi împliniseră însă învoiala! 

 
 

11.3. Culiţă (Nicolae) Gagiu 
 
 
S-a născut la 2 martie 1936 şi a rămas în casa părinţilor. Era ultimul băiat. 

A luat ocupaţia tatălui său: gospodar cu căruţă şi cai. Calul e ca şi câinele, 
prieten al omului. Te înţelege din gesturi şi din vorbă. Cazi, din greşeală, de pe 
un cal? El, prietenul, te ocroteşte. Nu te sfarmă cu picioarele lui elegante. însă, 
pe Culiţă, caii lui l-au ucis. Fără voia lor! Caii lui pe care-i mângâia pe coamă, 
cărora le dădea boabe de porumb din mână, le ţinea găleata de apă pe genunchi, 
să bea mai comod. Vai! Tocmai asta era. Numai un cal era al lui. Celălalt fusese 
împrumutat. Culiţă se îndrepta spre casă cu căruţa goală. În dreptul lui Stelică 
Soare, din cauza autobuzului ce venea dinspre Pucioasa, caii „îşi fac nălucă”. 
Pornesc în galop nebun. Orbi sunt. Drumul doar îl pipăie. De garduri doar se 
feresc. Salturile sunt enorme. Căruţa e o coajă de alună. Culiţă cade între cai, în 
faţa „crucilor”, cu capul în jos şi cu picioarele prinse în lanţul de la scaunul din 
faţă. Capul se bălăngăne între copitele din spate ale cailor, caldarâm şi bordurile 
de ciment, depozitate pe lângă garduri, pentru asfaltare. De la Gheorghiţă 
Anghelescu (Paliu) până la Ilie Năstase, Culiţă a decedat, zdrobit de la coaste în 
sus. Era în ziua de 2 aprilie 1976. Să fi fost ziua „de doi” fatală? Doar tot pe 
„doi” se născuse... Câtă jale, cât amar, câtă durere poate primi un om? Al 
şaptelea din familie pleca în cutremurătoare chinuri. Avea să fie şi ultimul. 

Soţie şi mamă, Florica şi-a purtat destinul cu străşnicie, să poată împlini 
toate cele creştineşti pentru morţii ei. I-a fost alături singurul copil rămas, 
Maria, născută în 1933. Azi ea mai trăieşte. E căsătorită cu Gligă Mihăilă 
(Angheluţă). Au o singură fată, pe Monica, iubitoare a cabanelor din Bucegi. 
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11.4. Gheorghe (Gică) Dulică  
 
Acesta are aceeaşi moarte ca a lui Culiţă. 
 

 
11.5. Nicolae (Culiţă) Popa 

 
În alt loc, de la podul Râmata şi până la Costea Bănescu, aceeaşi scenă de 

groază, cu omul căzut între copitele din spate ale cailor, cu picioarele captive în 
lanţ, şi cu capul spânzurând, burduşit de fiecare bolovan, au văzut oamenii. 
Victima a fost Nicolae (Culiţă) Popa. 

 
 

11.6. Explozia 
 
Bezdedenii s-au angajat ca muncitori încă de la înfiinţarea Fabricii de 

Ciment Fieni. S-au distins dintotdeauna prin hărnicia, hotărârea şi 
ingeniozitatea lor. Uneori abordate cu încăpăţânare. Ei, bezdedenii, nu ocolesc 
greul. Vor să câştige bine. Nu prin protecţie, ci efort. 

La „Cariera Lespezi”, de unde se aduce piatra pentru fabricarea cimentului, 
condiţiile de muncă sunt foarte grele. Nu prea sunt doritori de angajare. 
Bezdedenii, cu ambiţia, chiar orgoliul lor, nu ezitau să lucreze aici. 

Atunci, în iulie 1975, treizeci de consăteni erau salariaţi ai carierei de 
piatră. Mulţi erau şi din Runcu, Buciumeni, Pietroşiţa, Moroieni. Formau o 
familie. Lucrau la sfredelirea muntelui câte o săptămână, fără să vină acasă. 
Aveau masă la cantină şi dormitoare pe comune şi prietenii. Formau o familie. 

La începuturi, piatra era desprinsă din munte cu şpiţul şi barosul. Mai apoi, 
prin detonare, în galerii săpate în pântecele colosului. Crescând producţia, creştea 
nevoia de rocă. Astfel s-a început exploatarea la „senin”, practicându-se o 
platformă prin care să înceapă fărâmiţarea muntelui chiar de la vârf. De la „bază” la 
„senin” s-a construit un dram de 5 km. Acolo, sus, oamenii sunt vecini cu norii. 
Norii cei negri care poartă în ei un potenţial de energie electrică greu de imaginat, 
anevoios de stăpânit. De aceea, s-a instalat un paratrăznet cu substanţă radioactivă 
închisă (protejată) într-o cutie de plumb. Substanţa ionizează atmosfera şi captează 
descărcările electrice pe o rază de 500 de m. Astfel, oamenii, firele ce duceau în 
galerii la capsele de detonare şi capsele înseşi, aşezate în scobituri, gata să-şi 
primească impulsul electric, sunt feriţi de ucigătoarea săgeată albastră, purtătoare 
de o intensitate de curent electric de 10-20 kA şi o tensiune electrică de la 30 la 200 
megavolţi (MV); 1MV = 1 milion de volţi. 
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În ziua aceea de 2 iulie 1975, pe la ora 17, după ce picamerele perforaseră 
stânca şi după ce fusese montată toată reţeaua de „puşcare”, se lucra de zor, cu 
toată„suflarea omenească” a schimbului (chiar îngrijitoarele şi bucătăresele), la 
umplerea golului (galeriei) cu saci de hârtie, plini pe jumătate cu pietriş, pentru 
a opri suflul exploziei spre exterior. Sacii erau trimişi din platformă spre 
interior de către oamenii aşezaţi unul lângă altul, ca să-i poată da „din mână în 
mână”. Ca o ştafetă. Mai era puţin până la terminare, când cineva observă norii 
de plumb ce se iviseră în vecinătatea muntelui. 

– Hei, să ne oprim! Priviţi ce nori urâţi vin spre noi! spuse cineva. 
– Nu putem lăsa lucrul început, răspunse vocea puternică a şefului de 

echipă. Avem paratrăznet şi... 
N-apucă să termine. O săgeată şi o explozie pulveriză pântecul muntelui şi 

pe cei 57 de oameni aflaţi la gura galeriei sau în galerie. Zburau pietre şi părţi 
din oameni. Unul, din afara şirului, se adăposteşte în cupa excavatorului, altul 
se aruncă prin parbrizul „Belazului” spart de o pietricică, scăpând miraculos de 
namila de stâncă prăvălită la o clipă peste cabina ce fusese ca de ceară, alţii se 
chircesc pe sub alte utilaje. 

Muţenie pe moment. 
Dar se realizează dezastrul! 
– Oamenii mei, Doamne! urlă inginerul şef. Şi toţi ies, ţipă, se îndreaptă 

spre galeria „la senin”. întâlnesc segmente de corp omenesc în amestec cu 
piatra... 

 
*  *  * 

 
Vânătorii de munte, miliţia, inginerii autorizaţi, oamenii de investigare 

lucrează zi şi noapte la identificarea şi reconstituirea victimelor: sunt 55 de 
bărbaţi şi 2 femei. Sunt recunoscuţi după fragmente de cămăşi, halate, şorţ, de 
bluză sau de încălţăminte. 

Şapte bezdedeni şi-au lăsat în nemângâiere copiii, soţia, părinţii, prietenii. 
Plecaseră la muncă. Să aducă pâine. Au venit în coşciuge ţintuite. Cum va fi 
arătând tata? Ce-o fi exprimând faţa sa? Oare faţa îi este întreagă? Soţul meu ce 
va fi spus? Copilul meu, cum să te mângâi?! 

Jalea era şi a satului. Şi-au plâns morţii cu toţii. Şi nu-i uită. Ei sunt: fraţii 
Ducu (Constantin şi Ion), Nicolae Vlad (Colfescu), Constantin Căliman, Paul 
Tătulescu, iar din Măgura Ştefan Filipescu şi I. Petrescu. Ce meseriaşi erau! Ce 
oameni harnici şi buni! 

Dar „Lespezile” mai luaseră viaţa tânără a celui mai bun miner de la 
carieră, bezdedeanul Gheorghe Gagiu, un om de înalt bun-simţ, priceput 
meseriaş, capabil de mare efort, cumpănit la vorbă şi în comportament, tare 
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delicat şi blajin. Piatra i-a luat viaţa şi a frânt visurile familiei lui, în ziua de 
neuitat, zi din 1969, strivindu-l sub greutatea ei. 

Satul nu-l uită nici pe el! 
Ce se întâmplase, însă, cu paratrăznetul? 
Se rupsese o ancoră. Stâlpul s-a prăbuşit. Un oarecine curios, a deschis 

cutia de plumb, găsind acolo „bănuţul” radioactiv, pe care a vrut să-l ia. 
Simţind, probabil, furnicături, l-a aruncat involuntar, celula căzând prin 
apropierea galeriei. Fatal, ea a atras săgeata purtătoare de moarte. Într-adevăr, 
dramatică întâmplare! 

Întâmplare? Absurd? Destin? 
S-a renunţat la paratrăznet. Nu era omologat. Se făceau numai 

experimentări. Sfârşite, însă, tragic. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia comunei Bezdead 
 

 341

 
 

XII. CĂTRE CITITORI 
 
 

Domniilor voastre vi se adresează această carte. Doritorilor de cunoaştere. 
Vă adresăm acum primele gânduri, dar, parcurgând filele, veţi fi convinşi că 
mereu ne-aţi fost alături. 

Au trecut 441 de ani de la atestarea documentară a comunei Bezdead din 
judeţul Dâmboviţa, însă este neîndoielnic faptul că satul a luat fiinţă cu mulţi ani 
înainte, de vreme ce în anul 1572 este prezentat drept un sat mare, cu oameni 
gospodari, jumătate moşneni şi jumătate căzuţi în rumânie chiar în anul menţionat. 

Sfârşitul mileniului al II-lea şi începutul mileniului al III-lea a hărăzit 
comunei Bezdead să-şi aibă o recomandare în lume despre cum s-a născut, 
cum a fiinţat, ce este, cine-i sunt sălăşluitorii, din ce fel de întemeietori se trag 
şi care i-a fost drumul în această aproape jumătate de mileniu, întrucât estimăm 
întemeierea satului pe la 1100-1200. Strigătul gliei bezdedene, şoaptele auzite 
de la cei aşezaţi sub această glie, îndemnurile contemporanilor, cât mai ales 
posibila mustrare a copiilor noştri că nu ştiu cine sunt ei şi ce legături au cu 
Universul, toate ne-au generat nelinişti nouă, dar şi dorinţa, neastâmpărul de a 
cerceta, a selecta, a pune cap la cap dovezi ca apoi, aşezându-ne la masa de 
scris sub „Sabia lui Damocles”, să ivim o carte a Bezdeadului. Drumul de la 
intenţie la săvârşire, de la proiect la zidire a fost anevoios dar plăcut, ostenitor 
şi nu epuizant, dimpotrivă, a fost ademenitor, incitant, captivant, reconfortant. 

Acum şi Aici, Cititorule, cartea îți cade sub priviri. Deschide-o! 
Se cuvine ca împreună să mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături 

prin cugetul lor, prin îndemnul tăcut sau exprimat, celor care au sprijinit 
informarea fie prin dialog, fie prin punerea la dispoziţie a unor documente. 
Primul om căruia i se cuvine întreaga recunoştinţă a autorului este înv. 
Haralambie Marinescu (la Bezdead în perioadele: 1919-1923; 1951-1954; 
1954-1958) pe care l-a îndemnat mereu să scrie istoria Bezdeadului. Ceilalţi 
sunt mulţi. Selecţionăm însă câteva personalităţi, fără sprijinul cărora 
monografia nu ar fi apărut şi/sau reapărut: prof. Teodora Anghelescu (primar 
actual al comunei Bezdead, care s-a implicat direct în elaborarea şi tipărirea 
acestei ediţii), ing. Ion Davidoiu (primar la ediţia din 2001), Maria Teodorescu 
(secretar al Consiliului Local Bezdead), Ion Cojanu (viceprimar), consilierilor 
din mandatul 2012-2016, ing. Ion Anghel (directorul Editurii ZVEN din 
Târgoviște), Magdalena Vlad (contabilă primărie), Nicu Iordache (tehnician 
primărie), prof. Victor Nedelcu, prof. Paul Nenciu, ing. Valentin Dacian Nenciu 
şi prof. Dan Dumitrescu. Lista în gândul nostru nu se încheie aici, ea ar putea 
continua. 
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XIII. TOPONIME ÎN BEZDEAD 

 
 

13.1. Oiconime241 
 

- Bezdead = numele localităţii; semnificaţia: bez – fără, dead(ea) – bătrân. 
Dacă denumirea satului vine din slavă, nu înseamnă că bezdedenii sunt slavi, 
cum interpretează unii. Numai termenul este slav (vezi p. 39). 

- Bela = cătun aparţinând satului Măgura. 
- Broşteni = sat aparţinând de Măgura. 
- Coporod = cătun, în centrul Bezdeadului, amplasat pe pârâul cu acelaşi 

nume. 
- Costişata = sat din Bezdead, întemeiat pe pantele abrupte ale dealului 

Costişata. 
- Gheboieni = cătun în Râmata. 
- Măgura = sat al Bezdeadului, fostă comună până în 1968. 
- Mihăeşti = cătun în Râmata. 
- Nistoreşti = cătun în satul Măgura. 
- Puturosu = sat ce a aparţinut de Bezdead (menţionat în documente, vezi 

ştampila în chirilică). Azi este numit Sultanul, cătun ce aparţine de satul Ursei. 
- Râmata = sat din Bezdead (deşi prin împărţirea administrativă din 1968 

a fost considerat trup din Bezdead). 
- Tunari = sat al Bezdeadului (cf. împărţirea administrativă - 1968). 
- Valea Bârzii = cătun în Bezdead. 
- Valea lui Coman = cătun în Bezdead. 
- Valea Leurzii = cătun în Bezdead, amplasat pe izvorul cu acelaşi nume. 
- Valea Morii = sat din Bezdead. 

 
 

13.2. Hodonime242 
 

În comuna Bezdead, drumurile, căile accesibile vehiculelor, poartă denumirile 
locurilor spre care duc sau pe care ele există. 

- Uliţa Bădoieşti = uliţă în Râmata (de la Bădoiu). 
- Uliţa Valea Bârzii = uliţă în cătunul cu acelaşi nume. 
- Uliţa Bâzoi = uliţă în Bezdead (poreclă). 
- Drumul Belciugii = drum pe pârâul Bezdedel. 

                                                 
241 oiconime = denumire generică a suprafeţelor populate de pe uscat 
242 hodonime = nume de drumuri (căi) 
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- Uliţa Valea Ciorii = uliţă spre această vale. 
- Drumul Coclănzii = drum de acces spre Coclanda. 
- Drumul Coporodului = drum pe valea acestei ape, ducând şi spre Valea 

Largă, Valea Rogozului, Valea Neagră şi Olea 
- Drumul Valea Corbului = drum de acces la această vale. 
- Drumul Costişeţii = drum în acest sat. 
- Uliţa Valea lui Coman = cale de acces în acest cătun şi spre aceeaşi vale. 
- Uliţa Cotolan = uliţă în Bezdead, de la porecla Cotolan. 
- Uliţa Valea Curelii = cale spre înfundătura Valea Curelii. 
- Uliţa Valea Dedii = cale spre această vale. 
- Uliţa Furcoieşti = uliţă în Bezdead, de la numele Furcoi. 
- Uliţa Gheboieni = cale în cătunul cu familii multe denumite Gheboianu. 
- Uliţa Valea Macului = cale spre şi în acest cătun. 
- Uliţa Mihăeşti = cale în acest cătun. 
- Uliţa Tacu = cale în satul Râmata. 
- Drumul Zlacului = drum pe gârlă spre valea şi pădurea cu acelaşi nume. 

Uliţe ce pornesc din şoseaua principală şi se sfârşesc în albia Bezdedelului, 
servind locuitorilor din zonă: Uliţa Stoiculescu, Uliţa Brânzoiu, Uliţa spre Valea 
Morii, Uliţa Mănguţă, Uliţa Puică, Uliţa de la Monument, Uliţa Niculescu (la 
Moară), Uliţa Frăţilă, Uliţa Puică (Valea lui Cazan), Uliţa spre Valea Între 
maluri, Uliţa spre Valea Omului, Uliţa Cămin Cultural Nr. 2, Uliţa Tătucu. 

 
 

13.3. Oronime243 
 
 

- Bocu (cu Vf. Scobea) = pe Valea lui Cazan; 650 m. 
- Colţul Morii = perete vertical, golaş, cu straturi orizontale de gresie (pe 

stânga Bezdedelului). 
- Faţa Teiului = platou. 
- Gâlma = râpă verticală în satul Măgura, pe dreapta Bezdedelului. 
- Goran = platou pe Valea lui Cazan ; 560 m. 
- Măgura = vârf marcat prin bornă ; 917,3 m. 
- Mălău = vârf în fundul Zlacului spre Valea Ialomiţei; 1078 m. Nu e pe 

teritoriul comunei. 
- Malul de Răsună = râpă verticală, cu straturile de gresie la vedere, lungă 

de aproximativ 250 m. şi înaltă de la baza ei de aproximativ 60-80 m, care 
răspunde cu un ecou răspicat. Aici îşi au cuib singurii corbi din sat; „de 
răsună”, înseamnă care răsună ; „de” nu este prepoziţie, ci pronume (care). 

                                                 
243 oronime = numele formelor de relief 
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- Plaiul Lupului = coamă, spinare de deal dinspre Zlac spre Runcu. 
- Podu cu Grâu = platou pe Valea lui Cazan. Primii locuitori aşezaţi, în 

această vale, aici cultivau grâul. 
- Râpa Bapciului = perete vertical din straturi de gresie vizibile, pe dreapta 

Bezdedelului, lângă podul Râmata. 
- Râpa Valea Omului = idem ; pe stânga Bezdedelului. 
- Râpa Zânii = idem, situată în Costişata. Corbii zboară între această râpă şi 

Malul de Răsună, ambele inaccesibile în afara echipamentului de alpinist. 
- Runcu = deal înalt de 905,1 m, expus vânturilor dinspre NE, de aceea 

vegetaţia sa este ierboasă şi săracă. 
- Vârful Belciugii = vârf, pisc. 
- Vârful ăl Înalt = creastă înspre pădurea Stârmini. 
- Vârful Voinii = în Costişata, la hotarul cu Ocina şi la cumpăna apelor 

dintre aceste sate. 
 

 
13.4. Hidronime244 

 
 
În ordinea mărimii bazinului şi debitului de apă: 
- Bezdedel = pârâu (descris în prima parte a lucrării). 
- Coporod = afluent al Bezdedelului, pe partea dreaptă. 
- Valea Leurzii = afluent pe partea dreaptă a Bezdedelului. 
- Valea Bârzii = afluent pe dreapta Bezdedelului. 
- Valea Corbului = afluent pe dreapta Bezdedelului. 
- Valea Dedii = afluent pe dreapta Bezdedelului. 
- Valea lui Coman = afluent pe dreapta Bezdedelului. 
- Gârla Zlacului, Gârla Tălii şi Motoful = izvoare la confluenţa cărora se 

formează Bezdedelul. 
- Dumbrăia = afluent pe stânga Bezdedelului. 
- Valea Omului, Valea Întremaluri, Valea lui Cazan, Valea Sărată = torente; 

afluenţi pe stânga Bezdedelului. 
 
 

                                                 
244 hidronime = nume de ape 
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13.5. Hyleonime245 

 
- Belciuga = pădure. 
- Bivolărie = pădure bătrână din Costişata până la Coclanda. 
- Colcovanu = pădure în satul Măgura. 
- Dosu Malului = pădure. 
- Dosu Măgurii = pădure. 
- Lateşu = pădure. 
- Motofu = pădure. 
- Ogradă = pădure în Valea lui Cazan. 
- Pădurea Popii = pădure pe Valea Dedii. 
- Podul cu Mesteceni = pădurice. 
- Poşchineşti = pădure. 
- Stârmini = pădure bătrână, greu accesibilă, se întinde până în satul Ursei. 
- Valea Corbului = pădure. 
- Valea Curelii = pădure. 
- Valea Ferigii = pădure. 
- Valea Intremaluri = pădure. 
- Valea Nicului = pădure. 
- Valea Omului = pădure. 
- Vâlceaua Babii = pădurice. 
- Zarioaia = pădure. 
- Zlac = pădure. 
 
 

13.6. Nume de proprietăţi, în afara vetrei satului 
 
 
- Bapciu - Poiana cu Inuri 
- Brăghişoaia - Poiana Mărului 
- Bisericeasca - Poiana Morarului 
- Calea Fiii - Poiana Scrăzii 
- Chiciură - Rupturi 
- Coclanda - Seciu (Seci) 
- Curmătură - Şipot 
- Dega - La Ştubeu 
- Faţa Stânişoarei - Talea 
- Ghemelie - Ţarină 

                                                 
245 hyleonime = nume de păduri 
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- Goran - Ursei 
- Gorănel - Valea lui Cazan 
- Gurbet - Valea Ciorii (Cioarii) 
- La Cătină - Valea Cânepii 
- La Curte (în intravilan; conacul Belu) - Valea Largă 
- Marginea Pietroşenilor - Valea Macului 
- Măra - Valea Neagră 
- Muscel - Valea Nisipului 
- Olea-Valea Plopilor - Valea Rogozului 
- Podu cu Mărăcini - Valea Ursului 
- Podu Roşu - Vâlceaua Banului 
- Poiana Bradului - Vâlceaua Roşie 
- Poiana lui Bârcă   
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XIV. GLOSAR BEZDEDEAN 

 
A 
 

(a) acira  = vb. aştepta insistent să i se dea ceva de pomană,  
(a) adia  = vb. a mişca frunzele copacilor, 
(a se) astruca  = vb., refl. a se adăposti. a se înveli pentru somn.  
astupuş  = s.n. dop. 
(a se) atârgăţa  = vb. refl. a se agăţa, tranz. a agăţa ceva. 
 
B 
 

babă  = s.f. stâlp de sprijin la orice gard. Se foloseşte lemnul de stejar, 
salcâm şi (rar) prun. 

(d-a) başca  = loc. adv. separat. 
belaliu,-e  = adj. prostovan. 
beldie  = s.f. prăjină lungă, mlădioasă; tulpină înaltă la unele erbacee, 

femeie înaltă şi subţire. 
bitong  = s.m. (fem. niciodată, chiar de este fată) copil nelegitim. 
botă  = s.f. vas de lemn scund, înfundat la ambele capete, cu o 

deschidere mică în fundul de deasupra care este întotdeauna 
mai mic decât celălalt, destinat transportului sării (saramurei) 
de la Valea Sărată şi/sau scurgerii ţuicii la povarnă. 

botcă  = s.f. celulă specială în fagure, unde se dezvoltă regina stupului. 
budană  = s.f. Butie cu capacitate mare. 
buduroi  = s.n. 1. stup de albine primitiv confecţionat dintr-un butuc 

scobit în mijloc, scorbură. 2. ghizd de fântână făcut din 
aceeaşi scobitură. 

bundă  = s.f. vestă din piele de miel, având pe faţă înflorituri aplicate, 
purtată de ţărani. 

butie  = s.f. bute, vas de lemn sub formă de trunchi de con ca bază, 
având o capacitate de peste 1000 litri; tocitoare. în ea se 
depozitează prunele destinate fabricatului ţuicii. 

butură  = s.f. buturugă; trunchi de lemn cu multe noduri; trunchi scorburos. 
 
C 
 

caţă  = s.f. băţ, prăjină de alun, despicată în patru la capătul gros, cu 
care se culeg merele inaccesibile culesului cu mâna. 

căiţă  = s.f. semn alb pe unghie care aduce noroc. 
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căpeţél  = s.n. împletitură din piele sau sfoară după forma capului unui 
cal, folosind la „dirijarea” animalului. 

cărăbăni  = vb. refl. a pleca pe furiş şi repede de undeva; tranz. a căra la 
pumni, ciomege cuiva. 

cârnic  = adj. unul care se „alipeşte” pe lângă o gospodărie, aciră.  
ceatlău (cearlău) = în expr. „a pune în ceatlău”: a pune încă un cal, lateral, la o 

căruţă. 
cheutoare  = s.f. îmbinarea bârnelor la colţurile unei case construite din 

lemn. Butonieră la haină, cămaşă. 
copci  = vb. a săpa pomii în jur. 
coporâie  = s.f. coada casei. 
cotreánţă  = s.f. haină veche; zdreanţă. 
coţopeni  = vb. a se forţa, a se căzni. 
coţopeneală  = s.f. caznă, forţare, efort. 
covată  = s.f. căuş din lemn, cu mâner, degajată la capătul opus 

mânerului, folosit la încărcarea mălaiului sau la turnarea 
mălaiului în tuciul de mămăligă.. 

criţă  = adv. foarte, din cale-afară ; beat criţă. 
 
D 
 

drug  = s.n. ştiulete de porumb. 
dulman  = s.n. haină ţărănească de bărbat, lungă până la jumătatea 

coapsei, făcută din zeche. 
 
E 
 

estim (p)  = adv. în acest an. 
 
F 
 

flentecăi  = vb. refl. a se legăna într-o parte şi alta.  
fleoarţă  = ad. (în expr.) fleoarţă de gură; spune orice, bârfitor.  
fultucă  = s.f. pernă umplută cu fulgi, fără a fi înfăţată. 
 
H 
 

de haram  = I. adv. de pomană, pe degeaba. 
de haram a fost, de haram s-a dus = e.v. pe nedrept (uşor, degeaba) a fost 

câştigat, pe nedrept s-a dus. 
hălpăi  = vb. a mânca repede şi cu zgomot. 
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I 
 

isconat,-ă  = adj. a se da priceput, vrednic. 
a se izmeni  = a se răsfăţa 
 
Î 
 

încailea  = adv. măcar, barem, cel puţin. 
jap,-uri  = s.n. învelitoare din piele sau din dril cu care se acoperă pai, 

pe timp ploios, ninsoare, de la greabăn până la crupă, 
 
M 
 

mal,-uri  = s.n. deal cu pante repezi, abrupte. 
măgădău  = s.m. mare la trup, vlăjgan, însoţit şi de un comportament 

necivilizat,  
măritat  = adj. (despre bărbaţi) însurat în casa soţiei, 
merinzi  = s.f. numai la plural. toată zestrea miresei transportată cu 

căruţele la casa ginerelui, în joia de dinaintea nunţii. 
mindir  = s.n. haină ţărănească de bărbat semilungă. dulman din zeche. 
mitarcă  = s.f. mânătarcă. 
mizdri  = vb. a roade coaja de pe tulpina pomilor tineri. a ciupi, a ştirbi ceva. 
modrogan  = adj. grosolan. fir de cânepă, de lână tors cu îngroşări, cu „guşe”. 
mucări  = vb. a aştepta insistent poftirea la masă ; a aştepta pomană, 
 
N 
 

nacafá  = s.f. toană, capriciu, obicei, dar şi belea. 
năbui  = vb. a năvăli apa, a inunda, a veni pârâul mare, torenţial, cu 

valul înspumat din frunte purtând crengi, răgălii, uneori 
coteţe, garduri. 

năprui  = adj. (referitor numai la tineri, copii). naiv, neştiutor, neiniţiat, 
prostuţ.  

nicări  = adv. nicăieri, niciunde. 
 
O 
 

odaie = aşezare gospodărească izolată de sat. ogârjit,-ă = adj. Slăbit, sfrijit, 
neputincios. 

otânci = vb. a lega dispozitivul de tracţiune (crucea) al unui cal mai spre oişte, 
pentru a trage mai mult faţă de tovarăşul său. 
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P 
 

palavatic,-ă  = adj. palavragiu. nesocotit. nemernic. flecar. 
pardace  = s.n. (în expr. „a face pardace”, „a te da în pardace”). a legăna 

în plan orizontal policioara de la dulapul de paşti (scrânciob), 
deranjând astfel mersul, rotirea axului central. 

pasmoage (posmoage) = s.f. prune uscate în pom datorită bolilor sau 
dăunătorilor. se mai numesc şi „smochine”, datorită 
aspectului lor zbârcit. 

păcănâu  = clopoţel de tablă pentru oi 
posmogi  = vb. refl. a se usca, a se zbârci. 
păstrăv  = s.m. ciupercă bună de mâncat, care creşte pe trunchiul unor 

copaci. 
pocânzei  = s.m. numai la pl. rudele mirelui şi ale miresei, care vin la 

nuntă de obicei cu o găină în prăjină. 
 
R 
 

râmni  = vb. a pofti mult. 
rătuti  = vb. refl. a se zăpăci, a se pierde. 
rătutit  = adj. zăpăcit, năucit, încurcat. 
 
S 
 

sarsaná  = s.f. sarcină, bagaj, boccea, lucruri, 
saivan  = s.n. adăpost pentru vite (oi) 
screpeţi  = vb. refl. în expr. „a se screpeţi dinţi”, a se irita din cauza 

fructelor acre sau necoapte. (a se strepezi). 
sfaiog  = s.f. fluture ale cărui larve rod fagurii de miere, săpând galerii. 

găselniţă, 
sfarogi  = vb. a se usca, a se scoroji 
siripi  = vb. a rispi. 
slaniţă  = lojniţă. amenajare pentru afumat prune 
slină  = s.f. strat de murdărie pe diferite obiecte 
slinos  = adj. plin de slină, de jeg, de murdărie 
smochine  = s.f. vezi posmoage 
soaie  = s.f. (numai la sg.) murdărie, jeg, slină. 
spuldări  = s.f. (numai la pl.) resturi lemnoase, fărâmiţate, care cad din 

tulpina cânepii sau a inului la meliţare. 
strai  = s.n. pled din lână, ţesut cu miţe pe o faţă, gros, călduros 
stropolitor  = s.m. cel ce ajută la desfăşurarea nunţii şi, în special, la 

pregătirea şi servirea mesei pentru nuntaşi. 
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Ş 
şârlă = s.f. om dispreţuit. 
ştiubeu = s.n. trunchi scorburos care se îngroapă în pământ pentru a capta apa 

(izvorul) în interiorul lui. el nu e ghizd (în afară) al fântânii. 
ştiră=oaie stearpă 
 
T 
 

taină  = s.f. în expr. „a sta la taină”, â sta de vorbă, la taifas 
taini  = vb. a sta de vorbă. 
tăbârcă  = s.f. fiertură de prune şi dovleac, uneori în amestec şi cu 

mămăligă, făcută de copii pe câmp, când păzesc vitele ziua 
toată. chisăliţă. la bezdead pronunţat „pisăliţă”. 

tăbârci  = vb. a strânge fânul în căruţă, la capătul din spate al prăjinii, 
cu o pârghie legată cu lanţ de prăjină. pârghia se propteşte cu 
un capăt în fân, iar de celălalt capăt se agaţă, apăsând, doi-trei 
oameni pentru a strânge prăjina. 

tivă  = s.f. fructul uscat al tigvei, lăsat cu coada lungă ; la partea 
balonată, în cap, se practică un orificiu. se folosea la scosul 
ţuicii, vinului din butoi prin sorbire (vidare), după care se 
întorcea cu balonul în jos, spre a se turna în sticle. 

târnă  = s.f. „coş” confecţionat din fâşii subţiri din mesteacăn sub 
formă de suveică, împletite (legate între ele) cu şuviţe tot din 
mesteacăm, pe un schelet din nuiele de alun. întotdeauna 
forma este o emisferă. 

tron  = s.n. ladă mare cu capac şi picioare în care se ţine mălaiul 
(vezi fig. 62 la capitolul „Populaţia”). 

tută  = s.f. persoană neîndemânatică, neroadă. 
 
Ţ 
 

ţoală  = s.f. ţesătură din lână, cânepă, zdrenţe, ca o pătură, folosită la 
aşternutul patului, la învelit sau pe jos.  

ţuţui  = s.n. ţugui. moţ. 
 
U 
 

ujujit,-ă  = adj. sfrijit, uscat, slăbit (numai la om şi animale). 
urs, urşi  = s.m. grindă groasă, din stejar care se montează la camera de 

deasupra pivniţei, servind la pod pentru pivniţă şi podea 
pentru cameră. 
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V 
 

văsar  = s.n. cuier de bucătărie în care se agaţă vasele, lingurile, cu o 
cutiuţă mică la bază unde se pun chibriturile, tacâmurile etc. 

vârghie  = bârnă din lemn cioplit din care se construiesc casele. 
 
Z 
 

zgâmboi  = vb. a privi insistent, cu ochii măriţi. 
 

 
 
Cuvinte în text 

 
globit  = amendat. 
sin şi sân  = fiu, fiul lui... 
birnic  = contribuabil. 
ot  = (prepoziţie) de la. din. 
cheptenel  = unealtă cu dinţi metalici folosită în industria casnică la curăţat 

fibrele de in şi cânepă. 
zgrebeni  = pl. resturi de cânepă rămasă după pieptănat. câlţi grosolani ce 

nu pot fi torşi. 
spuldări  = resturile lemnoase care cad din topirea cânepii (inului) la 

meliţare. 
sucală  = unealtă cu care se deapănă pe ţevi firul pentru războiul de 

ţesut manual. 
olac, olace  = s.n. căruţă de poştă. 
poamă, poame  = s.f. felii subţirele de mere şi pere, tăiate numai din pulpa 

fructului, uscate la soare (cuptor) pentru iarnă. uneori se 
înşiră pe aţă, ca mărgelele, pentru a se usca, păstrându-se 
chiar aşa. 

ohabnic(ă)  = adj. perpetuu, inalienabil. 
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Supranume bezdedene 
 

Abaldei 
Baniţă 
Băbuţoi 
Bâzoi 
Bovoaca 
Bitin 
Bostoie 
Botoaşa 
Buruiană 
Buzilă 
Camja 
Călare 
Ceapă 
Cloţun 
Cilibiu 
Ciobănică 
Ciocardel 
Cioflea 
Cioflică 
Ciuhurete 
Ciorapa 
Citireagă 

Ciulin 
Ciutacu 
Cociu 
Coroiu 
Cotolan 
Covrigel 
Dedea 
Farisei 
Ferferiţă 
Fidel 
Foarcheşu 
Franzeluţă 
Gheabă 
Giugiulea 
Glonţ 
Goran 
Gurgău 
Haiduca 
Hodoroagă 
Iepuraş 
Jaga 
Lebu 

Lipiuţă 
Marţafoi 
Mânzu 
Năgârciu 
Năstăsoaie 
Paliu 
Păişan 
Polonic 
Potop 
Sisoi 
Şampalaie 
Şarlă 
Şoricel 
Şotârleanu 
Şurup 
Talanu 
Tălpăşan 
Tistu 
Toiagu 
Turturică 
Ulălău 
Vântu 
Vijelie 

 
 

Fără îndoială că fiecare supranume (poreclă) se leagă de o întâmplare prin 
care a trecut săteanul respectiv de la care s-a extins asupra familiei şi urmaşilor 
acestuia. 
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ANEXE 
 

 
 

Ştampila comunei Bezdead în anul 1887. Alături, ştampila şcolii. 
 

 
 

Bezdead - vedere generală de la Releu spre Coporod. 
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Bezdead - vedere generală de la Releu spre Pucioasa. 
 
 

 
 

Bezdead - vedere generală din Dealul Costişeţii. 
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Actul de măsurătoare şi hotărnicie a izlazului Bezdead. 
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La adunat de prune 

 
 

Crucea de la Vârful Voinii 

 

 
 

Stupină în pastoral a lui Viorel Muşat din Bezdead 
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Cerc de carturi la Şcoala Nr. 1 Bezdead 
 
 

 
 

Expediţie în Bucegi a elevilor Şcolii Nr. 1 Bezdead 
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Lucrare (de evaluare) din anul 1901 a elevului Avanu Petre (înv. Grigore Rădulescu)  
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Compunere (lucrare) a elevului Avanu Petre din anul 1901 (înv. Grigore Rădulescu) 
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Autorul declară că prezentul volum îi aparține şi că nu încalcă drepturile intelectuale  
ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspundere,conform legislației  

în vigoare, atât pentru forma, cât și pentru conținutul volumului de față. 

 
 

 




