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Cu un veac în urmă, L1 Târgu-Jiu era prima.r Vasile 
Lascăr, fiu de seamă al Gorjului. Îl aducem în amintire pen
tru că ar.' meritul ele a fi început europeniz.arca 1 bătrânulu! 
oraş de pe Jiu, în cei câţiva ani ele ales al urbei (1879--
1884)'.~. când el însuşi nu împlinise încă. vârsta de JO d"' ani. 
Era un om pract:c, avea preqătire su.perioară şi se cHstinqe-1 
prin spiritualitate, cinste şi omenie, calităţi care l-au ridicat 
în erarhia socială şi politică clin pr„1qul s.ccolului nostru a
junqând ministru de interne şi novator în administraţia ţării. 

Vasile Lascăr s-a născut în 1852 in satul Şomăneşti, co
muna Teleşti, Tatăl său. ManoJ.1che Lascăr om cult. a acti
vat ca evocat a! Mănăstirii Tismana şi ca mPmbru al Trib~1-
nalului judeţean Gorj, în Târgu-Jiu, uncie locuia pe stra<la 
Tudor Vladimirescu (75). ln casa sa, care a aparţinut fami
liei Roşia~u. a avut sediu, la 1·835. şcoala clin Târgu-Jiu3. 

Mam:.1 lui Vasile Lascăr a fost Raluca Urdăreanu. strJ.
nepoată a Elenei Cantacuzino. fiica lui Şerban Vodă4• Ea şi-a 
crescut copilul dându-i o educaţie afcasă. 

Ş:::oala a desăvârşit instrucţia Şi educaţia viitorului pri
mar şi ministru. La cursurile primare. în TârquJiu, clasca!al 
lui Vasile Lascăr a fosl cunoscutul Constantin Stanciovid-
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Brănişteanu, cc]· care a ,Jrqanizat primul spectacol d.c teatr:1 
în oraşul gorjan ( 1834) şi care a fost unul din sprijinitorii 
1cv0Juţiei de La 1848 şi ai Uniri[ clin 1859. Lkeul l-a absolvit 
la Craiova. A urm3t ext>mplul tatălui, studiind dreptul, timp 
de şase ani, la Sorbona, în Franţa5 . 

Du;)ă Lerminarea studiilor superioare. s-a întors la Târ- · 
cm-J:u, aproape ele familie şi de gorjenii dintre care s-a ri
dicat, şi s-a ins.cris în baroul a\·ocaţilor. unde a cunoscut re
pooc roput.::i.ţia unui juri:Sl distin36 • 

Tânăr fiind, a fost ales primar al oraşului Târgu-Jiu în 
1879, sub recomandarea poate a qenera.lului Gheorghe Ma
qheru (1804-1880). co1Kc>tăţeanul sfătu~tor al demnit.arilor 
din localitate. S-a ocup.at ele proqramul edilitar al oraşului, 
de alinierea· şi pcffarc.::i. străzilor, ridicarea unor construcţii 
etc. 

Din 1883, Vasile Lascăr s-a stabilit la Bucureşti iar în 
anul următor a fost ales deputat sub- quvernul lui l.C. Brăti
anu, pe care l-a susţinut până in 1888. Mihail Kogă]niceanu 
l-a înconjurat cu d00sPbilă consideraţiune 'pc acest foarte 
bu 1 avocat şi bărb„::i.t poli tic punâudu-şi mari speranţe 1n 
r>l7. Ilustrul admirator np s-a înşel.::i.t, ce,·::i Vasilf' Lascăr. prin 
prcstigiUl ce sinqur şi l-a câştiqat, a fost ales, în 1895. derJ11-
tat ;il Capitalei Românil'i. iar in 1896 a fost numit ministri1 
'.a Ministerul de Ţntcrnc'. !\juns aici uînd ţara se afla „în îm
prejură·i sociale foarte qrele"8, clar ît<credinţat în forţele sale>. 
avea să spună: „Vrocsc să fac clin administraţie o a ciou'l 
rri.aqistratură". 

Programul său a pus ordine în administraţie şi a repri
mat sever abuzurilP. ln primul a:1 în care i s-a încredinţa~ 
Mini<>terul de lnll'rne, căci de J.:i 1 aprilie s-a retras din înaltn. 
funcţie, a propus şi !eq'Ca pentru pensiile' funcţiotrnrilor. V a 
reveni din 1901 ca mandatar în 1)arlarnent iar din 1902 c:i 
ministru la acela.şi minister ~i îşi \'a relu.::i. programul preco
nizat anterior. El prezintă legea pentru desfiinţarea vechilor 
poliţii comunale şi organizan'a poliţiei qenerale a slatului, 
lege.a ;Jentru reforma adminislrativă şi kgea proct'durii el-e-c
lora'.e to~itc fihcl aplicate ripoi în folosul tării. In 1904 a pro
PUs legl>ia pentru îm?ărtirea şi a.dministr·arca plăţilor. impu
nâ:1d as'efl descentralizarc•a puterii până la .s.::i.t şj clând au· 
tonomie consiliilor populare. A înviorat organele locale pu-
nând cadre cu studii şi a înnoil politia cu cadre competente. 
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Fiind în plină activitate de înnoire a administraţiei, s-a. 
stins din viaţă în urma unei pneumonii. }a 22 martie 1907, 
câ:lcl în ţară izbucneau răscoalele ţărăne~ti. Şeful guvern'.!· 
lui, DA. Sturza. a expediat atu11id o te.le.gramă pentru po
µor: „Ţar.a întreagă re-simte pierderea dureroasă a unuia 
din cei mai valoroşi fii ai săi". Acesta a fosl Vasile Lascăr, 
primarul Târgu-Jiului, care a început modernizarea oraşului 
gorjean acum o sută de ani. Bucureştenii ·i-au ridicat o sh1-
tui·c în Capil'lla ţării, $i gorjenii trebuie să-i ridice ll!n monu
ment La Târgu-Jiu, până în 1992, cân<l vom comemora 85 de 
ani de la moartea ilustrului fiu al acestor meleaguri. 

1 XXX. \"usile L1scăr, în: „ArhiwLe Olteniei". VI. nr. 32-33. iulie 
r.ctDmbrie 1921. p. 35!\ 

2 Ştefulescu. A"exandra, Istorfo Tâ,rgu-Jiului, 'l'ipo2rafia N.D. Miloşes
cu. ·Târgu-Jiu, 1904, p. I 1.3. 

~ Ibidem. p. 81. Şcoala· plătea chirie numai I OOO lei anual. 
4 Fiica lui Ş2rban VOdă Caintacuzino (1679-1680). F.Jena. a fo..'il ciisăt··

ri 'ă cu B-i.rbu Urdăteaklu, velpahamic la 1678, retras la Urdari-Gorj. 
Fiul lor, Matei, cunoscut pe la n:rn, le a dat un nepot. Dumiil.rache 
Urd~rea„u. care a fost. tatăl Ralucăi, mama lui Vasile Lascăr. 

5 XXX, Comemorarl'a lui Vasile Lascăr, în: „Gorj.anul". IV, nr. 12. 
8-15 aprilie 1927. 

8 Vezi .. Arhivele OltC'niei". up. si loc. cit. 
7 Lungianu. Mihail. Vasile aLs.căr, in: ~Crllrj;mul"., :XI, nr .. ID-li, 5 

martie 1934. 
~ Ibid:.>111, l C, cit. 

C:Jrigore lunian (1882 - 1940), reîntors la 

Târgu.Jiu 

· Pnul dintre cei mai mari oratori ai Români-ei, rocun'1s
cut o lungă perioadă în vechiul parlament dintre cele două' 
războ·aie C'a susţinăt,')r d.piig al irrtereselor ţărănimii. Grigore 
Iunian_ a căzut de mult în ·uitare. deşi ici-colo câte un arti
col de is'orie îl aminteşte pentru un motiv sau altul. 
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