
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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. Trec zilnic pe lângă casa sa, cea mai frumoasă casă din 
Târgu-Jiu, aflată în preajma statuii lui Tudor Vladimirescu. 
şi~i intâlncs.C privirea lui curată prin ferestrele ei luminoase, 
primitoare pentru 'tot omul. · 
' .. ·. ·.Foslul miriistru şi d.eputat î;1 sfatul ţării, adânc cunoscă
tor· al dreptului pus în sllljba idealului de dreptate pentru 
cei mulli, s-·a născui în Gorj, în Târgu-Jiu, la 30 septembrie 
1882 .. î•ntr~o familie de distinş! in.telectu:ali1 ,Şi-a petreicut co
pilări.a în orăşelul de ~e ma.Iul Jiului, al cărui .cer de mwnte 
este mai albastru decât oriunde„ al cărui cer umple pieptul 
de vioiciune. 

Clasele primare le-a urmat în şcoala de băieţi, unde 
preda cel ce încă de pe la 1890 Na recunoscut istoric al ju
deţului. Alexandru Ştefulesci,1. distins· om de cultură, modPl 
de viaţă pentru toate qeneraţii.le. Gimnaziul din localitatf', 
înfiintat tot atund în Târqu-Jiu, a îndemnat la studiu odras
lele talentate. Părinţii săj, mai pretenţioşt care învăţa.seră 

în tinereţe la Craiova. l-au înscris pe Grigore Iunian la li
ceul din Craiova. Tânărul însetat de studiu a trecut apoi la 
Univ~i'sitatea din Bucureşti, un.de a termilll'at, în 1904, ştiin
ţele corriercial.e şi dreptul. A revenit la Târgu-Jiu. în 1905, 
înscriindu-se în baroul de Gorj. unde avea să câştige cu
rând Jocul de frunte. 

Griqore Iunian a fost „un democrat convins şi un om 
cinstit"2 şi a ajuns în 1914 deputat al constituantei, dove
dindu-şi, cum spunea un ziarist târgujian, „sufletul răspân
ditor de raze înviorătoare în jur, puterea de muncă uimi
toare, cuvântul fascinant şi fapte ce i-a fost întotdeauna ex-
presie •a simtămintelor3 • -

!ndrăznind să părăsească parlamentul in 1917 la Iaşi, 
ca atitudine de protest faţă de partidul liberal care nu l-a 
înţeles pentru aplecarea sa către popor. Griqore Iunian s-a 
coalizat cu unii amici politi.q pentru un ,oartid al muncii, do
rind împlinire„1 idealului naţional al unirii neamului şi el;-
berareoa acestui.a de .suferinţe, pentru o viată mai bună, care 
să-l răsplătească . pentru îndurarea umezelii tr.anşeelor şi 

pentru chinurile multor sut- de ani. 
Din 1919 până. în 1928 a fost preşedinte P.N.Ţ. în Gorj, 

apoi, din 1932, al P.N.Ţ.R. local, din dorinţa de a fi sprijinul 
ţărani1or. Lupta politkă dusă de Griqore Iunian cu partidele 

210 



istorice. în folosul ţărănimii, a fost pentru el, cum spuneau 
cei ce l-au cunoscut îndeaproape, „o coroană de spini, pur
tiată câţiva ani cu mândrie şi apoi cu o impresionantă re
semnare"4. Acest visător „pentru ridicarea el.asei ţărăn~ti" 
a trăit clipe grele", a fost omul politic cel mai chinuit", d'lr 
„dinamic, orator desăvârşit. precis în ţelurile urmărite, de 
neabătut de pe linia cc şi-a fixa,t-o, neîA.dur.ător faţă de ad
versari, impresiona când intra în S·cenă"5 . Era admirat de 
qorjeni deşi se mutase la Bucureşti din anul 1920. A fost de 
zece ori ales în parlament, câ leva luni ministru al muncii 6 

şi de două ori ministru al judeţulutî, dar a rămas neîmpăcat 
că nu' a putut scăipa ţara de durere Şi de jaf. 

In ultimii ani ai vieţii, în 1938-1940, n-a mai jucat nici 
un rol în politică şi, văzând chinuri,le ele neînlăturat la care 
era supusă ţara. S"a retras la Târgu-Jiu. Vră~măşia partide
lor politice i-au măr::inal viaţa, Simţindu-şi şi sfârşitul inexo
rabil. şi-.a manifestat dorinţa să fie înmormântat la Târgu
Jiu. unde să nu i se ţină discursuri şi nici să nu i se aduc!! 
coro.ane8. A murit în decembrie 1940, a fost înhumat în pă
mântul oraşului în care se născuse. E sigur că istoria îl va 
readuce din uitare, căci lupta lui a dat aripi încrederii po
porului în viitor, într-o viaţă mai bună. 

1 [Jean Bărbulescu], Grigore Iunian, în : „Calendarul Gorjului", 1925, 
editat la Târgu-Jiu, Tipografia „Gorjanul ". pp. 85. 

2 I.C .. Bâca, Un hwnanist : Grigore Iunian, în : .Gorjanu!", Tâf'gu-Jiu. 
XVIII.nr. 2'2. 9 iunie 194.1. 

3 Je•an Bărbulescu. op. cit.. p. 86. 
~ Ion Popa. Grigore Iun iun, î<n : „Gorj.anul •. Târgu-Jiu. XVIII, nr. 1, 

1-î ianuirie 19·!rl, p. 2 (reprodus după „Curentul", Bucureşti). 
• Ibi :lem, lcc. cit. 
6 lnl gUtVernul Ştirbei. 
7 ln guvernele Maniu si Mironescu. 
s Jean BărbuJes.;ou, A murit un om: Grigore 1unian, in: „Gorjanul". 

Târgu Jiu, XVII, nr, 46, 25 decembrie 1940. 
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