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Olga Sturdza
Laura GUŢANU
Abstract: Ca o continuare a altor materiale publicate la rubrica "Valori de patrimoniu", in acest numar
portretul unei femei remarcabile, legata prin nume si prin preocupari de Iasi si de istoria orasului
(Sturdza, Mavrocordat, Cantacuziono, Iasi, sculptori romani)

Statuia lui Eminescu de lîngă Biblioteca Centrală Universitară, care îi poartă
numele, este unul din monumentele cunoscute de orice român. Puţini români, chiar ieşeni
fiind, ştiu că acolo a fost amplasat după Primul Război Mondial un monument închinat
eroilor din acest război. O copie nu prea reuşită se poate vedea în piaţa din faţa
Universităţii de Medicină.
Autoarea monumentului original era prinţesa Olga Sturdza, talentată sculptoriţă,
care reuşea prin această operă să emoţioneze trecătorul care-şi făcea plimbarea spre parcul
Copou şi să-l facă să-şi amintească de ostaşii români care şi-au dat viaţa făcînd posibilă
Marea Unire de la 1918. Sovieticii care ne-au invadat oraşul n-au putut suporta mult timp
acest permanent memento şi au dărîmat monumentul în 1947.
Olga Sturdza era fiica lui Alexandru Mavrocordat şi al Luciei Cantacuzino
Paşcanu. Lucia era şi ea fiica lui Lascăr Cantacuzino Paşcanu, ca şi Adela, dacă vă mai
amintiţi de ea din povestea din numărul trecut. Olga s-a născut la 27 septembrie 1884,
atunci cînd tatăl ei avea 42 de ani, iar mama 22. S-a născut la Popeşti, moşia primită de
zestre de femeile din familia ei. Moşia avea un conac pe care, după căsătorie, Alexandru
Mavrocordat l-a dărîmat şi a ridicat cu meşteri italieni un palat care se mai poate vedea şi
astăzi.
Olga a mai avut o soră, Maria, şi un frate, Gheorghe, mort tînăr într-un accident de
călărie. După douăzeci de ani de căsnicie, în 1900, mama ei, Lucia, se desparte de
Alexandru Mavrocordat. Şi-a ocupat timpul cu educaţia copiilor, administrarea moşiilor şi
cu călătoriile. Era o călătoare pasionată şi avea un vagon de tren propriu, Din acesta a
coborît pentru ultima dată la 9 iunie 1831, venind dintr-o călătorie în Egipt. Pe peronul
gării Iaşi a murit.
Olga Mavrocordat s-a căsătorit cu prinţul Mihai Sturdza. Bunicul lui, Vodă Mihai
Sturdza, cumpărase un castel la Dieppe, în Franţa. Acolo s-a născut Mihai şi tot acolo a
trăit cea mai mare parte a vieţii, pînă la căsătoria sa. Datorită lui s-au putut păstra în familie
argintăria, biblioteca, obiecte de preţ, el salvîndu-le din castelul distrus de germani în cel
de-al Doilea Război Mondial.
În ţară, Mihai Sturdza stătea mai mult la moşii. Era şi un pasionat vînător. Avea o
statură masivă, ca de altfel şi Olga Sturdza, care era şi ea înaltă. Argetoianu, care o
cunoscuse înainte de căsătorie, la Viena, o descrie astfel : “ Fată frumoasă, viguroasă şi
arătoasă, cu doi ochi negri care sfredeleau, emancipată (călătorea singură, lucru neobişnuit

BIBLOS 15 – p.2

LA IAŞI ÎN BIBLIOTECI ŞI NU NUMAI – Laura Guţanu: “Olga Sturza”

atunci) şi inteligentă. Plină de farmec şi cetită.”. Mare lucru dacă vin acestea din pana lui
Argetoianu !
După Primul Război Mondial nu s-a ocupat doar de sculptură ci s-a implicat în
rezolvarea unor probleme sociale. Ea a fost iniţiatoarea şi preşedinta Societăţii orfanilor de
război, se ocupa de orfelinatul de la Miroslava, de Şcoala Normală “Mihai Sturdza”, de
Liceul Internat.
Nu merita soarta pe care a avut-o după 1947 ! Dată afară din casa de la Hangu unde
o prinsese naţionalizarea, s-a mutat împreună cu văduva fiului său Dimitrie şi cu nepoţii, în
casa lor din Bucureşti. Dar au fost siliţi să părăsescă şi această casă, mutîndu-se într-o
căsuţă cu două camere din rău famatul cartier Crucea de Piatră. De acolo a fost ridicată şi
arestată, împreună cu nora sa.
Abia în 1957 a reuşit să plece din ţară, datorită cumnatului său Argyropoulos,
căsătorit cu sora sa Maria. Acesta era ambasador, om cu influnţă. Cum guvernul grec era în
negocieri cu cel român în probleme financiare, a insistat să se obţină aprobarea părţii
române pentru plecarea în Franţa a Olgăi Sturdza.
A trăit pînă la 87 de ani.
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