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PREFAŢĂ 

 
Mi-am aplecat privirea asupra acestei surse istorice la 

îndemnul colegilor mei care s-au ocupat de editarea sa şi 
care cunoşteau preocupările mele pentru perioada interbelică 
şi pentru cel de-al Doilea Război Mondial. Desigur, fiind 
legat identitar de acest judeţ, nu-mi erau necunoscute o serie 
de monografii, enciclopedii şi istorii locale dedicate judeţului 
Dâmboviţa, oraşelor şi comunelor sale, instituţiilor sale 
civile sau ecleziastice, istoriei sale mai vechi şi mai noi, o 
parte a acestora citate de către autori în introducerea acestui 
volum.  

Purtăm cu toţii în pedigriul nostru pecetea matricei 
noastre spirituale, uneori elective, mai întotdeauna afective, 
iar cel ce scrie aceste rânduri nu face excepţie. De aceea, am 
citit acest manuscris adeseori cu interes, alteori cu 
condescendenţă, câteodată cu înţelegere, după cum unele 
afirmaţii din lucrare sunt încă o probă că – aşa cum se 
întâmplă întotdeauna – o carte poartă amprenta timpului şi 
circumstanţelor în care a fost redactată. Nu puţine dintre 
informaţiile istorice redatate condensat în lucrare îşi 
păstrează încă actualitatea, după cum sunt destule ce pot fi 
considerate depăşite sau exagerate (de exemplu, cifra de 
60.000 de locuitori vehiculată pentru oraşul Târgovişte din 
vremea lui Matei Basarab), dar care spun câte ceva despre 
modul în care intelectuali ai timpului percepeau trecutul 
fostei Cetăţi de Scaun. 

De altfel, consider că trebuie punctat, de al bun 
început, aşa cum se regăseşte şi la începutul acestei lucrări, 
că a fost întocmită „potrivit dispoziţiunilor domnului mareşal 
Ion Antonescu, conducătorul statului şi din ordinul domnului 
general de corp de armată Dumitru I. Popescu, ministrul 
Afacerilor Interne”. Este, prin urmare, o lucrare oficială, 
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parte a discursului oficial, o lucrare menită să exprime o 
anumită versiune asupra trecutului şi prezentului. Lucrarea 
surprinde elemente de geografie fizică, „geografie politică” 
(iar aici sunt integrate aspecte de împărţire administrativă şi 
de istorie a localităţilor componente), „geopolitică” (concept 
care, pentru autori, apare a fi diferenţiat de cel de 
geopolitică) şi istorie – acestea din urmă presupunând 
discutarea unor aspecte cu privire la aşezarea istorică, 
demografie, cultură, viaţa de familie şi folclor. Desigur, 
segmentarea capitolelor şi unele concepte apar acum desuete, 
dar cred că nu aceste este motivul pentru care autorii au optat 
pentru editarea acestei lucrări.  

De un interes real, în opinia mea, sunt elementele de 
istorie economică şi administrativă a judeţului Dâmboviţa ce 
se regăsesc cuprinse în această lucrare. Deşi autorii evită să 
facă comparaţii care puteau fi defavorabile scopului urmărit, 
statisticile şi analizele economice, privite cu atenţie, scot în 
relief date care probează odată mai mult înapoierea 
României, implicit a structurilor sale regionale. Astfel, 
70,80% dintre proprietăţile din judeţul Dâmboviţa, deţinute 
de 82.691 proprietari, aveau o suprafaţă de până la 10 ha şi 
erau, în cea mai mare parte, lipsite de viabilitate economică, 
în timp ce proprietatea mijlocie, cu areale de la 10-100 Ha, 
ocupa doar procentul de 11,83 dintre proprietăţi, numărul 
proprietarilor mijlocii, care ar fi trebuit să ofere dinamicele 
modernizatoare ale agriculturii, fiind de doar 856.  

În continuare, baza alimentaţiei ţăranului era mălaiul, 
cu toate consecinţele pe care acesta le avea de suferit dintr-o 
asemenea dietă. Pomicultura era dominată de plantaţiile de 
pruni, din care, de regulă, ţăranii făceau ţuică, băutură foarte 
răspândită în gospodăriile ţărăneşti. Bogăţiile însemnate ale 
judeţului Dâmboviţa erau alcătuite din petrol, gaze naturale, 
cărbuni şi diverse tipuri de roci, iar lucrarea prezintă statistici 
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şi informaţii preţioase în acest sens, care nu pot fi ocolite de 
lucrările de istorie industrială.  

Deşi dispunea de o serie întreagă de capacităţi de 
rafinare a petrolului şi de mai multe întreprinderi în industria 
textilă, activitatea industrială fiind, în ansamblul său, într-un 
proces de dezvoltare, iar unele întreprinderi, precum 
„Dâmboviţa” Societate Anonimă, manifestau şi un interes 
vădit pentru „opera socială”, totuşi activităţile din această 
ramură erau departe de a fi reuşit să angreneze o forţă de 
muncă numeroasă şi să genereze un venit suficient de 
consistent pentru a depăşi menghina subdezvoltării. Căile de 
comunicaţie erau şi acestea un indicator al acestei 
subdezvoltări. Deşi apreciate a fi numeroase şi diversificate, 
căile rutiere, în special, dezvăluiau celui care le parcurgerea, 
avatarurile unei civilizaţii care a început târziu şi mimetic 
procesul de modernizare: numai 175 km erau „drumuri 
bune”, 1453 „mediocre” şi 631 km „drumuri rele”.  

Lucrarea nu se desprinde de tiparele epocii, iar 
aceasta este evident prin preocuparea autorilor pentru 
procesul de „românizare” a vieţii economice, concept 
specific perioadei regimurilor autoritare de dreapta ce au 
marcat istoria românilor între 1938-1944. Procesul li se pare 
încă insuficient de matur şi autorii chiar oferă sugestii despre 
cum s-ar putea grăbi acesta. 

În fine, ultima parte a lucrării este dedicată 
prezentării „realităţilor măreţe” ale regimului Antonescu, 
fiind prezentate imagini cu principalele investiţii realizate în 
timpul acestuia în judeţul Dâmboviţa. Că este vorba despre 
sediul Prefecturii Judeţului Dâmboviţa, sedii ale unor 
primării, stabilimente sociale şi economice, edificii sau 
reparaţii ale unor biserici şi monumente, fiecare imagine 
prezintă suma cu care s-a realizat lucrarea respectivă şi 
fondul din care a fost extrasă acea sumă. Desigur, aceste 
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imagini şi informaţii nu sunt lipsite de interes, dimpotrivă, 
acestea pot fi utilizate de istoriografie atât la întocmirea unui 
studiu de caz asupra propagandei regimului aflat la putere, 
cât şi pentru informaţia istorică în sine pe care ne-o prezintă. 
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