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Olga Sturdza a fost moștenitoarea a trei familii boierești din societatea româneas-
că. S-a înrudit cu familia Cantacuzinilor prin mama sa, cu cea a Mavrocordaților prin 
tatăl său și nu în ultimul rând cu a Sturdzeștilor prin căsătoria sa. Mama Olgăi, Lucia 
Cantacuzino, pe numele ei de fată, este nepoata stolnicului Constantin Cantacuzino, 
boier al Țării Românești. Acesta din urmă, este la rândul lui nepotul lui Constantin 
Brâncoveanu, domn al Țării Românești între anii 1688-1714.Alexandru Mavrocordat 
este fiul lui Nicolae Mavrocordat, domn al Moldovei, rod al căsătoriei cu Smaranda 
Stavropoleos.1 Familia boierească a Cantacuzinilor a dat domni, atât în Țara 
Românească, cât și în Moldova. Aceștia au susținut înrudirea lor cu împărații bizantini. 
Familia Mavrocordaților a fost o familie fanariotă, care, asemenea Cantacuzinilor, a 
dat domni Țării Românești și Moldovei. Lucia Cantacuzino, mama Olgăi, se căsătoreș-
te cu Alexandru Mavrocordat și primește drept zestre, în anul 1880, moșia din Popești 
– comuna Popești din județul Iași, în Podișul Moldovei. În anii următori Alexandru va 
înlocui conacul cu un palat, construit de meșteri italieni. Locuința era amplasată pe o 
insulă de stejari, fagi și tei, loc în care Olga își petrecea timpul, plimbându-se și inspi-
rând parfumul teilor.2

Palatul a fost o perioadă lungă de timp sub administrația familiei Mavrocordat. 
După moartea Luciei Mavrocordat, palatul rămânea moștenire Olgăi, adică familiei 

1 Claudiu Sfirschi-Lăudat, Nicolae Mavrocordat, Răgazurile lui Filotheos, București: Editura 
Omonia, 2015.

2 Iorga Nicolae, Căderea şi moartea lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, Conferință ținută la Sala 
Dalles, 1933; Vasile Mihalache, Comuna Popeşti judeţul Iaşi-Schiţă monografică, București: 
Syloi, 2000, p. 11: Arhivele Naţionale al României, Direcţia Judeţeană Iaşi, Arhivele Moldovei, I-II, 
1994-1995, Iași: Editura Fundației Axis Universitaria 5, 1996, pp. 111, 116.
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Sturdza, după căsătoria acesteia cu Mihail. În curtea palatului se află și Biserica Sfântul 
Ilie (fostă Varvara), construită în anul 1776. Familia Sturdza are origini vechi, se înru-
dește cu numeroase familii românești, cunoscute prin rolul lor marcant în societatea 
noastră. În existența ei de jumătatea de secol, familia boierească s-a înrudit cu familiile 
Ghica, Paladi, Catargiu, Rosetti, Cantacuzino, Mavrocordat, Brătianu, Cuza și multe 
altele. De asemenea și cu mari familii internaționale, precum Obolensky, Gagarin și 
Gorceakov din Rusia, cu familia regală 
sârbă și cu familia Edling din Prusia. 

Izvoarele consemnează Struzeștii, înce-
pând cu secolul al XVI-lea, prin persoa-
na lui Ioan Sturdza, cunoscut ca fiind 
hatman al Sucevei. Secolul al XVII-lea 
îl amintește pe Gavril, drept postelnic 
apoi hatman.3

Olga Sturdza (1884-1971)4

Secolul al XVII-lea segmentează marea familie Sturdza în două ramuri: ramura ma-
joră și ramura cadetă. Ramura majoră a familiei pornește de la Ioan C. Sturdza, iar cea 
cadetă de la fiul său Sandu Sturdza.5Sandu Sturdza este străbunicul primului domnitor 
pământean al Moldovei, Ioniță Sandu Sturdza. Mihail Sturdza a fost al doilea domn al 
Moldovei, care a aparținut vechii familii. Nepotul acestuia din urmă, care a purtat ace-
lași nume, s-a căsătorit cu Olga Mavrocordat și au avut împreună doi fii: Dimitrie M. 
Sturdza și Gheorghe M. Sturdza. Gheorghe M Sturdza, este tatăl actualului Dimitrie 
Sturdza, în vârstă de 79 de ani. Prințul Dimitrie Sturdza s-a născut la Iași în anul 1938, 
la data de 12 octombrie. A fost botezat de către regina Elena și fiul ei Mihai. A urmat 
școala primară la București, iar după abdicarea regelui Mihai, s-a stabilit împreună cu 
familia în Norvegia, apoi în Elveția. În anul 1884 se naște Olga Mavrocordat; datele 
despre copilăria acesteia și parcursul devenirii ei sunt necunoscute. A mai avut trei 
frați pe nume Maria Argyropoulos, Maria Moruzi și Gheorghe Mavrocordat, cu ob-
servația că acesta din urmă a murit tânăr într-un accident de călărie. Mama Olgăi s-a 
ocupat de educația copiilor, fapt ce inspiră și cariera sa.6 

3 „Parohia Popești – o poartă deschisă spre Europa creștină”, 18 iulie 2007, Grigore 
Radoslavescu, Ziarul Lumina, accesat la 13.01.2018

4 „Activitatea filantropică a Principesei Olga Sturdza”, https://sites.google.com/site/olgastur-
dza/ accesat în 23 aprilie 2016.

5 O familie istorica, Ziarul Jurnalul, accesat online la data 25.01.2018
6 Laura Guțanu, „Olga Sturdza”, Biblos, 15, pp. 1-2. 



102

În anul 1910 începe să figureze cu numele soțului ei, principele Mihail Sturdza 
(nepotul lui Mihail Sturdza, Domnul Moldovei). Constantin Argetoianu o descria, în 
„Amintiri”, pe Olga ca pe o fată frumoasă, viguroasă și arătoasă, cu ochii negri, eman-
cipată (călătorea singură, un lucru neobișnuit atunci) și inteligentă, plină de farmec și 
citită. Radu Rosetti, prietenul din copilărie al Olgăi, o descria ca pe o fată „neobişnuit de 
naltă, dar foarte bine proporţionată, cu mâni şi picioare mici şi de o formă perfectă, era blondă şi 
avea ochi albaştri, plini de voiciune şi de francheţă, o gură mică şi rumănă ...”7.

Olga Sturdza a fost desemnată drept președinte a Societăţii Ortodoxe Naţionale a 
Femeilor Române, precum și președinte a Societăţii Ocrotirea Orfanilor de Război, poziție 
din care a întreprins activități marcante și de bun augur. Încă de la începutul Primului 
Război Mondial a fost preocupată de soarta copiilor orfani atât în calitatea sa de pre-
ședinte a Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române cât și ca președinte general a 
Societăţii ocrotirea Orfanilor de Război – societatea fiind rodul inițiativei sale. Societatea 
Ocrotirea Orfanilor de Război a sprijinit și educat orfani a căror tați și-au pierdut viața 
pe front. A fost patronată de Regina Maria, iar statutele și decretele care o legitimează 
au fost implementate în anul 1919 de către însăși Majestatea Sa regele Ferdinand I. 
Sub controlul Ministerului de Interne se înființează o Societate pentru Ocrotirea fizică şi 
morală a Orfanilor de Război, sediul central al acestei societăți fiind în Iași, iar regulile 
de funcționare și administrare vor sta la baza legilor, regulamentelor și decretelor cu 
privire la ocrotirea orfanilor din război.8

Din cauza deficitului de spațiu pentru activitățile ce priveau copii orfani, Olga a 
înaintat în 31 ianuarie 1918 o solicitare Primăriei din Iași în calitatea sa de președintă 
a Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române. Aceasta solicitare presupunea cedarea 
a două locuințe pentru grădinițele de copii în cartierul Tătărași. Ea scria: „Cum grija 
orfanilor din război întâmpină serioase dificultăţi, în calitate şi de preşedintă a asociaţiei pentru 
ocrotirea lor, am onoarea de a vă ruga să binevoiţi a pune la dispoziţia societăţii noastre toate 
aceste locuinţe pentru a putea adăposti în special, o parte din nenorociţii orfani, care trăiesc în 
condiţii atât de grele în barăcile din Copou” (Olga Sturdza).9

În privința educației, necesare unei bune dezvoltări și conduite a copiilor orfani, 
cărora ambii părinți le-au murit în război, Olga Sturdza a înființat în luna februarie a 
anului 1917 o școală pentru aceștia. Școala a fost amplasată în vechiul ei palat boieresc 
de la Miroslava. Instituția a devenit astfel un model, demn de urmat, pentru Societatea 
de Ocrotire a Orfanilor din Război, societate care a adăpostit și a instruit un număr uriaș 
de orfani din toată țara. Tot pentru facilitarea accesului la educație, în anul 1919 prin-
cipesa Olga Sturdza a cumpărat Palatul Sturdza, unde a înființat Liceul Ortodox de Fete 
ieșean, care a jucat un rol esențial în educația tinerelor.10

7 Radu Rosetti, Din prima tinereţe. Amintiri, Humanitas, București, 2012, pp. 23-24. 
8 Olga M. Sturdza, Statutele Societăţii Ocrotire orfanilor de răsboi, Iași: Dacia, 1919, pp. 74-75; 

Vezi Alin Ciupală, Bătălia lor: femeile din România în Primul Război Mondial, Iași: Polirom, 
2017.

9 Olga M. Sturdza, op.cit., p. 1.
10 Rodica-Eugenia Anghel, „Olga Sturdza - contribuții privind viața și activitatea”, Arhivele 

Moldovei, 1994-1995, 1-2, pp. 72-76.
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Pentru a se putea ocupa îndeaproape de educația tinerilor, Olga a fost președin-
te a comitetului școlar în perioada 1919-1920 la Școala normală de învățătoare Mihai 
Sturdza” alături de Agripina Butureanu, Ion Simionescu și C. Climescu. Pe perioa-
da războiului școala a fost închisă din motive lesne de înțeles. Olga a depus eforturi 
pentru redeschiderea școlii ulterior: „S-a ocupat străduindu-se şi îndeaproape, tot ce s-a 
realizat de atunci i se cuvine”, sunt cuvintele doamnei Ana Severin, directoarea școlii. 
Din cuvintele directoarei reiese grija pe care principesa o avea față de educația copii-
lor, și faptul că aceasta considera școala ca fiind cea mai importantă etapă din dezvol-
tarea personalității viitorului cetățean al Societăţii. Olga Sturdza a fost, de asemenea, 
o luptătoare împotriva discriminării femeilor. Împreună cu alte femei precum Elena 
Negruzzi, Cornelia Emilian, Ana Conta Kernbach sau Elena C. Meisner precum și cu 
ajutorul lui Paul Bujor, aceasta a înaintat către Senat o petiție pe această temă. A parti-
cipat și la Petiția Ligii Femeilor Române de la Iași, care a fost adresată camerelor legiui-
toare la data de 21 aprilie 1914. Această petiție cerea dreptul de vot pentru femeile din 
România. Această petiție a fost precedată de una adresată de către Liga Femeilor din Iaşi 
în anul 1894 ce a urmărit același scop și care a fost semnată de sute de românce.11

Principesa Sturdza a alintat multe suferințe prin activitățile sale, a avut o strânsă 
prietenie cu familia regală pe care a însoțit-o și pe front, prin Regina Maria a Românei, 
pentru a vindeca rănile soldaților în calitate de asistent sanitar. A rămas cunoscută 
ca fiind „mamă a răniţilor şi a orfanilor” din Moldova, până la instalarea regimului co-
munist în anul 1947. Printre preocupările ei sociale își fac loc și o serie de activități 
artistice, printre care și sculptura. Una dintre operele ei este monumentul din Iași care 
comemorează Marea Unire. Acest monument denotă patriotismul și dragostea pe care 
aceasta le purta față de neamul românesc12, fapt ce reiese și din cuvintele acesteia: 
„Ascultând îndemnul cu deosebire scump cugetelor româneşti de a se vedea înălţându-se în 
Iaşi un monument comemorând Marea Unire, care aici s-a înfăptuit, am onoarea a vă aduce la 
cunoştinţă că de aproape cinci ani lucrez la un grup alegoric, înfăţişând alipirea provinciilor 
la sânul Patriei-Mamă. Monumentul este aproape terminat şi întruneşte într-un grup de mar-
mură, în înălţime totală de cinci metri, cinci figuri reprezentând: Patria Mumă, Transilvania, 
Basarabia, Bucovina şi românii de pretutindeni, care au rămas în afara hotarelor noastre. Acest 
monument, în valoare de 2 milioane lei şi care este aproape gata, îl dăruiesc Iaşului. Voi su-
praveghea şi îngriji personal instalarea monumentului”.13 Realizează, de asemenea, și un 
monument închinat eroilor din primul război mondial, situat inițial la poalele dealului 
Copou; azi în acest loc se află statuia lui Mihai Eminescu, monumentul Olgăi fiind dis-
trus în anul 1946 de ostașii armatei sovietice.14

11 Statutele și programul Asociaţiei pentru Emanciparea Civilă şi politică a femeilor române, Iași: 
Dacia, 1918; Viitorul Româncelor, anul III, nr. 4,1914, pp. 49-50.

12 Monumentul Marea Unire a fost inaugurat in anul 1926 fiind sculptat în marmură albă. 
Arhivele Naţionale al României, Direcţia Judeţeană Iaşi, Arhivele Moldovei, I-II, 1994-1995, Iași: 
Editura Fundației Axis Universitaria 5, 1996, pp. 72-74.

13 Constantin Ostap, „Minunea albă revine în Iași”, Magazin Istoric, nr. 3/2000.
14 Vasile Mihalache, op.cit., p. 116.
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În anul 1971 Olga Sturdza se retrage în Franța, unde se stinge din viață. Instituțiile 
și activitățile coordonate de principesa Olga Sturdza au fost recunoscute și apreciate 
la scară largă de către public. Acestea au ajuns sa fie recunoscute chiar și dincolo de 
granițele României, până în Occident. În prezent reputația familiei Sturdza este men-
ținută de către nepotul acesteia, recunoscut în plan național și internațional ca prosper 
om de afaceri, care își păstrează apelativul de prinț.
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Principesa Olga M. Sturdza

Rezumat: În rândurile care urmează am încercat să conturez imaginea personalității Olgăi Sturdza 
atât cât informațiile găsite au permis acest lucru. Voi prezenta pe scurt marile familii din care aceasta a 
făcut parte , activitățile sale, relațiile pe care le-a stabilit cu oameni de seamă , precum și rolul marcant 
pe care l-a avut în cei aproximativ 90 de ani de viață.

Preocupările ei s-au încadrat în specificul familiilor boierești din acea perioadă, a dat dovadă de 
noblețe, bunătate și modestie A sprijinit drepturile femeii și a luptat pentru libertatea acestora. Pe scurt, 
a scris o filă importantă din istoria socială a societății noastre. Descendentă a unor familii nobiliare re-
cunoscute în istorie atât pentru implicațiile politice cât și pentru cele culturale, Olga Sturdza a debutat în 
viața publică prin activitățile derulate în timpul primului război mondial. În perioada interbelică aceasta 
s-a implicat în organizații cu scop caritabil și a format o relație strânsă cu familia regală, în special cu 
Regina Maria, fapt care îi va face numele cunoscut în străinătate.

Olga Sturdza a fost înzestrată cu o multitudine de calități: a fost artistă și sculptor, una dintre lucrările 
ei fiind monumentul din Iași ce comemorează Marea Unire, un monument prin care își arată patriotismul 
față de țară. S-a implicat activ și în lupta împotriva discriminării femeilor prin participarea la petiția depusă 
de Societatea Femeilor Române din Iași. Imaginea publică a acesteia a fost una de mamă a răniților și 
a orfanilor din Moldova, până la instaurarea regimului comunist în 1947.

Cuvinte cheie: Principesa Olga Sturdza, Regina Maria a României, orfani, război, femeile române.

The Princess Olga M. Sturdza

Abstract: In what follows, I tried to outline Olga Sturdza’s personality as much as the information 
that I found allowed this. I will present briefly the great families of which she was part of, her life and 
relationships which she established with outstanding people, as well as her important role during the 
nearly 90 years of her life.

Her preoccupations have resembled very well the specifics of the noble boyar families of that period, 
she showed gentility, kindness and modesty. She supported women’s rights and fought for their freedom. 
Briefly said, she was an important part of the social history of our society.Descendant of a noble family, 
which was noted in history both in politics and in cultural matters, Olga Sturdza’s debut in public life 
begins through her activities during the First World War. In the interwar period, she worked in several 
charitable societies, forming a close relationship with the royal family, especially with the Queen Maria, 
which will make her name known abroad.

 Olga Sturdza was endowed with a multitude of qualities: she was an artist and sculptor, one of 
her works being the monument in Iaşi, commemorating the Great Union, a monument that shows its 
patriotism towards the country. She was also a fighter against women discrimination, participating in the 
Petition of the Romanian Women’s League in Iasi. In the perception of the public she was the mother 
of the wounded and orphans in Moldova, until the establishment of the communist regime in 1947.

Keywords: The Princess Olga Sturdza, Queen Mary from Romania, orphans, war, romanian 
womens.


