
Bezdeadul, comună cu cinci monografii 
 
     Preot Gheorghe Panaitescu, Monografia comunei Bezdead, 1966, 
lucrare rămasă în manuscris. Se află la Bibliotecii Academiei-fondul de 
manuscrise. Are două părţi, fiecare de aproximativ 700 de pagini. 
    Învătător Gh. N. Ropotan, Monografia  comunei Bezdead, manuscris, în 
păstrare la Prof. Victor Davidoiu. 
   Prof. Dumitrescu I. Dan, Comuna Bezdead. Studiu monografic 
complex, 1980, manuscris, 157 pagini. 
   Ing. Gheorghe N. Petrescu, preot Toma Negoescu, învăţător Gheorghe H. 
Danciu, Monografia localităii Măgura (aparţine de comuna Bezdead), 
manuscris, în păstrare la familiile Danciu-Petrescu. 
   Prof. Victor Davidoiu, Vatră şi oameni în freamătul vremii, Editura 
Bibliotheca, Târgovisţe, 2001, 360 pagini. 
   Doar lucrarea prof. Victor Davidoiu a fost publicată. Autorul merită toate 
aprecierile pentru anii de efort   şi pentru darul pe care l-a făcut comunei 
sale. Doar monografia prof. Dumitrescu I. Dan nu a avut-o la dispoziţie. Aşa  
se explică faptul că  e singura  necitată. Dar de la prof. Dumitrescu I. Dan a 
avut “Lucrarea pentru gradul I”, din care citează de mai multe ori. Precizăm 
noi acum titlul “ Lucrării pentru gradul I”, ca simplu inventar bibliografic: 
Studiul geografic complex al comunei Bezdead judeţul Dâmboviţa. 
Îndrumător ştiinţific Conf. Univ. Dr. Ilie D. Ioan, 1982, manuscris. 
 
   Autorii nepublicaţi şi-au făcut şi ei deplin datoria faţă de toţii fiii satului. E 
rândul  fiilor Bezdeadului, să  facă efortul necesar pentru publicarea acestor 
lucrări. Autorii lor fie nu mai sunt în viaţă, fie sunt la o vârsta înaintată şi în 
dificultate cu sănătatea. Pentru ca Noi Dacii să le publice, trebuie să fie 
tehnoredactate  (transcrise la calculator).  Desigur  unii dintre fiii comunei au  
calculatoare la firme sau acasă şi doresc să rezolve dânşii această muncă. 
Prea bine. Intre timp monografia prof. Dumitrescu I. Dan a început sa fie 
tehnoredactată. Sperăm să avem la dispoziţie şi monografia semnată de Gh. 
Ropotan şi cea a localităţii Măgura. Cât priveşte monografia preotului Gh. 
Panaitescu, lucrare fundamentală, model şi sursă de documentare, trebuie  
publicată. Orice fiu al Bezdeadului, ori unde s-ar afla, în ţară sau în lumea 
largă, poate obţine, la o simplă cerere adresată Directorului general al 
Bibliotecii Academiei,  o copie dupa această lucrare. Atenţie, toate paginile 
trebuie copiate (xeroxate), dar cele cu documente , vă rugăm insistent, să fie 
şi scanate.  
   Despre monografia preotului Gh. Panaitescu 
   Prof. Victor Davidoiu, op. cit. p. 281: 
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   “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”. 
   Prof. Dumitrescu I. Dan, p. 3-4, 137: 
   “Toponimia satului este de o vechime cu însăşi existenţa satului, într-o 
vreme mai veche decât alcătuirea voivodatelor româneşti, care au avut 
neapărat nevoie de existenţa unor sate, a unor obşti ţărăneşti, ca cea a 
Bezdeadului. Ca izvoare folosite putem aminti: hrisoavele, uricile, jalbele, 
rezoluţiile şi poruncile domneşti, zapisele, scrisorile, cărţile de judecată şi 
catastihurile boiereşti, de toate vârstele, păstrate  până azi, ca valori de tezaur 
istoric la Arhivele statului şi la Academie, conţinând pricinile sociale de 
valoare excepţională, ale vremurilor în care au fost scrise, sau privind cu 
interes restrâns, numai legăturile din sânul obştei bezdedene, toate aceste 
documente fiind descoperite cu multă migală şi într-un număr destul de mare 
de preotul Panaitescu Gheorghe. Când s-au întâlnit unele lipsuri în 
continuitatea pe mai multe decenii a trecutului istoric, s-au folosit prin 
comparaţie documente legate de existenţa satelor cu aceeaşi alcătuire 
socială, din aceeaşi perioadă şi cu condiţii geografice asemănătoare”. 
   “Acesta conduce parohia până în anul 1969 când moare. Acest preot a fost 
foarte mult apreciatde popor, întâlnindu-l ca învăţător şi dirijor al corului din 
Bezdead. De asemeni a scris şi o monografie a comunei în două volume, 
având fiecate volum aproximativ 700 de pagini. A dorit foarte mult ca 
această monografie să fie publicată însă nu a  fost sprijinit în acest 
sens”. 
 
 Câteva fragmente din monografia prof. Dumitrescu I. Dan: 
    ,,Bezdeadul fiind cuprins ca teritoriu în voivodatul lui Seneslau, avea 
obligaţii să dea cavalerilor jumătate din foloase şi venituri. Înainte de  
venirea Goleştilor în Bezdead, obştea satului trăise pe temeiul 
autoconducerii. În cursul secolului al XVI-lea însă Jupanul Sărban 
Postelnicul din familia Goleşatilor, prin mama sa Anca, ajunsese stăpân pe o 
jumătate din satul Bezdead (după cum arată arborele genealogic întocmit 
după datele din acele vremi), iar bezdedenii dădeau stăpânului dijme din 
toate produsele locale.Celaltă jumătate era folosită de localnici dar şi pentru 
aceasta plăteau dijmă stăpânului feudal.  
  Între anii 1572-1573 Sărban Postelnicu dăruieşte Mânăstirii Vieroş, de 
lângă Piteşti, jumătate din sat. În timpul dominaţiei Măstirii Vieroş (aproape 
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un sfert de veac) bezdedenii plăteau birul şi dajdiile, îndeplinid în plus 
munci după învoială şi după obiceiul pământului. Ei dădeau: produsele de la 
oi (lână, brânză), ceară şi miere, prune uscate, mere, nuci (untul de nucă), 
fâneţe, piei de vânat, 4 care de lemne pentru fiecare lună,etc. 
   In timpul lui Gavriil Vodă (1616-1620), bezdedenii au cumpărat satul 
Stubeia din Mehedinţi şi l-au dat în schimb pentru Bezdead rămânând astfel 
liberi cu aceleaşi drepturi moşneneşti de odinioară. 
    
   În trecut anunţarea nunţii se făcea de către ginere însoţit de un flăcău 
cavaler, ambii călări, care mergeau cu trei-patru zile înainte, din casă în casă, 
cu ploşti de ţuică şi vin din care dădeau să bea gospodarilor vizitaţi. 
   În ziua nunţii se forma un imens cortegiu de nuntă compus din zeci de 
poştalioane şi căruţe frumos împodobite. În primul poştalion şi cel mai 
frumos împodobit se afla mireasa, urmată apoi de un mare număr de călăreţi, 
având în frunte pe ginere, iar apoi ceilalţi nuntaşi în poştalione şi căruţe.” 
 
   În contuinuare, spre bucuria fiilor comunei,  oriunde se află ei şi a tuturor 
iubitorilor de carte, am selectat spre publicare câtva zeci de pagini din 
Monografia prof. Victor Davidoiu. ( Vezi Victor Davidoiu, Vatră şi oameni 
în freamătul vremii-www.noidacii.ro). Pentru cercetătorii interesaţi, 
lucrarea are 7 hărţi, 150 fotografii diverse, 4 grafice, 2 ilustraţii, 39 
documente de arhivă, transcrise sau în facsimil, 27 tabele din diverse 
domenii ( împroprietărirea din 1864, primari, medici, profesori, preoţi, 2 
procese-verbale, 41 de situaţii statistice).   
   Celor ce doresc să intre în posesia acestei monografii, contra cost, le 
punem la dispoziţie adresa şi telefonul autorului: Victor Davidoiu, comuna 
Bezdead, str. Principală, nr.1001, cod 137035, judeţul Dâmboviţa, România, 
tel. 0245 66 30 39 sau 0721658475.  
                                                                         Daciana Maria Copil 
                                                                         Vlad Mihăilescu 
                                                                          

 
 


