Cuvânt înainte
ntre studenții Facultății de Istorie și Științe Politice din Universitatea
„Ovidius”, Constanța, seria 2000-2004, un tânăr, Valentin Gheorghe, venit
de pe meleagurile ialomițene, a fost remarcat de cadrele didactice, încă din
anul întâi de școlarizare. Dorea să știe mai mult, să studieze și să cerceteze.
Harnic, deschis la minte, s-a înscris la Cercul Studențesc de Istorie Modernă și
Contemporană, prilej cu care studenții prezentau rezultatele primelor cercetări,
pe o temă aleasă sau sugerată de cadrul didactic. Aici, a pus în practică ce a
studiat despre știința documentării și cercetării și a dorit să cerceteze istoria
zonei natale, în perioada interbelică. A deschis provocarea cu întocmirea
bibliografiei și investigarea surselor existente. Cu pasiune și perseverență,
tânărul cercetător începe să caute în biblioteci și arhive.
Rezultatele nu au întârziat să apară, Valentin Gheorghe le prezenta colegilor
din Cercul Studențesc și, ulterior, în teza de licență, „Structuri sociale și economice în perioada interbelică. Colonizarea rurală în județul Ialomița
(1918-1940)”, pe care comisia de examinare a apreciat-o cu calificativ maxim.
Convins că locul său sub aspect profesional este la catedră, s-a întors acasă,
să facă apostolat. Astăzi este profesor la Liceul Teoretic „Carol I”, Fetești, al
cărui elev a fost. De asemenea, este apreciat de colegi și îndrăgit de elevi, pe
care i-a stimulat în studiul aprofundat al istoriei, având rezultate remarcabile la
Olimpiadele județene și naționale.
Concomitent, profesorul Valentin Gheorghe și-a continuat preocupările
științifice. Participă la sesiuni de comunicări științifice și valorifică rezultatele
în reviste de specialitate. A simțit că trebuie să-și continue studiile prin
pregătirea Doctoratului, în domeniul istoriei, la Universitatea „Ovidius”, din
Constanța. Au urmat trei ani de cercetări intense și studii sistematice în fonduri
din Arhivele Naționale, la Biblioteca Academiei, la Biblioteca Națională, la
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor fostei Securități ș.a., pentru
proiectul doctoral: „Viața politică ialomițeană între anii 1918-1937 din
perspectiva activității organizațiilor partidelor politice și a alegerilor
parlamentare”. Comisia de susținere publică a tezei, formată din Prof. univ.
dr. Constantin Popa, președinte și membrii: prof. univ. dr. Valentin Ciorbea,
conducător științific, prof. univ. dr. Constantin Bușe, prof. univ. dr. Ion
Bitoleanu și prof. univ. dr. Marian Cojoc i-a acordat, în anul 2013, titlul științific
de Doctor în istorie, recunoscând valoarea tezei prin calificativul „Foarte Bine”.
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Cartea pe care, distinse cititor, o ții în mână, este o parte a tezei de doctorat,
revăzută, adăugită și pregătită pentru tipar. Are ca temă de bază evoluția
formațiunilor locale ale partidelor politice, care au activat în Ialomița, în
perioada 1918-1937.
Ca și în alte zone ale României, și în Ialomița, care, din punct de vedere
administrativ, era structurată într-un singur județ, cu reședința la Călărași,
viața politică locală s-a exprimat după 1918 prin reluarea activității
organizațiilor locale ale partidelor istorice, prin Partidul Național Liberal,
Partidul Conservator și constituirea structurilor noilor formațiuni politice
aduse de reforma electorală, Liga Poporului, Partidul Țărănesc, Partidul
Național Țărănesc, alte partide mai mici rezultate în urma unor sciziuni,
precum și manifestări ale extremei dreapta și extremei stângi.
Cartea se remarcă prin documentarea bogată, autorul investigând variate
surse prin demersul istoric clar și concis, ce conferă lucrării o valoare științifică
incontestabilă.
Nu ne îndoim că istoricii interesați de viața politică românească vor primi și
aprecia demersul lui Valentin Gheorghe. Fără studii temeinice, așa cum a realizat
autorul cărții de față, nu se poate adânci cunoașterea și scrie lucrările de sinteză.
Astfel de cărți de istorie locală sunt necesare istoriografiei românești.
În ceea ce ne privește, nu putem decât să-l felicităm pe profesorul doctor
Valentin Gheorghe, care, prin publicarea lucrării de față, ce va fi urmată de
altele două, una despre desfășurarea alegerilor parlamentare, în județul
Ialomița, în perioada interbelică, iar ultima, un volum de documente despre
viața politică locală, încheie proiectul doctoral, aducând în zona cunoașterii
publice rodul orelor de muncă asiduă, depusă cu dăruire, pentru sporirea
hronicului ialomițean. Cartea îl va așeza pe autor între istoricii de marcă ai
județului Ialomița.
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