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Memoria Marelui Război la Iași.  

Uitarea unui sacrificiu: Olga Sturdza 
 

Cătălin Botoșineanu* 

 

 
Introducere 

Relația dintre memorie și cunoașterea istorică este una extrem de problematică1. Mai 

mereu, în spațiul public, experiențele particulare și cele de ordin afectiv, considerate 

obiective și nemediate, tind să se suprapună discursului istoric. Aceasta, cu atât mai mult 

cu cât fiecare generație resimte nevoia unor consecințe noi ale aceluiași trecut. Ce anume 

decidem să ne amintim despre Marea Unire sau despre Primul Război Mondial și cum am 

ales să semnificăm simbolic aceste recuperări, din perspectiva edificiilor de ordin arhi-

tectural sau instituțional, sunt provocări reale pentru orice istoric. Plecând de la unele 

cercetări recente pe care le-am desfășurat asupra Societății „Ocrotirea Orfanilor din 

Război” (SOOR) și a Școlii de Îndreptare Copou, sau a monumentelor de for public ale 

Marelui Război, am ales să dezvolt cazul uitării care s-a așternut peste memoria prințesei 

Olga Sturdza în fosta capitală a Moldovei2.  

Din punctul meu de vedere, modelul de identitate pe care alegem să îl proiectăm 

orașului se află în directă legătură cu investițiile publice de natură arhitecturală. Limitele 

memoriei și contextele diferite în care sunt instrumentate istoriile devenirii și formării 

Iașului modern conduc la reevaluări sau resemantizări periodice ale monumentelor de for 

public. Ambiguitățile și dilemele istoriei publice a urbei, colportate în ultimele trei decenii 

prin lucrări de popularizare și stereotipuri diverse ale unor istorici amatori sau ale unor 

grupuri profesionale, ale unor militari în rezervă, au inserat o imagine care complică 

relația dintre identitatea orașului și propriul său trecut.  

                                                           
* Arhivele Naționale Iași. 
1 Bibliografia relației dintre memorie și istorie este una impresionantă. De real folos, pentru o bună 

introducere în temă, este numărul tematic din periodicul „Xenopoliana”, Memorie și uitare în istorie, editor 

Adrian Cioflâncă, XI, 3-4, 2003.  
2 Voi relua aici, pe scurt, unele dintre concluziile celor trei texte: Societatea Ocrotirea Orfanilor din Război 

și rolul prințesei Olga Sturdza, în AȘUI, LXIV, 2018, p. 517-538; Școala de Îndreptare Copou, în vol. Copilăria în 

Marele Război, coord. Cătălina Mihalache, Nicoleta Roman, în curs de apariție; Monumentele de for public 

dedicate eroilor din fostele județe Botoșani și Dorohoi. Scurte considerații, în vol. Local și național la 100 de ani de la 

Marea Unire. Reflecții botoșănene, coord. Adrian-Bogdan Ceobanu, Botoșani, Editura Argonaut, 2019, p. 281-289.  
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La 1 decembrie 1999, la Iași, în prezența unui public divers3, s-a consumat unul din 

episoadele care ar fi trebuit să consacre simbolic rolul fondator al orașului în istoria româ-

nilor. În „orașul celor trei uniri”, se dezvelea o replică a Monumentului Unirii, cel inițial 

fiind distrus de oficialitățile comuniste în 1947. Amplasat în fața Universității de Farmacie 

și Medicină „Grigore T. Popa”, monumentul urma să umple un gol și să răscumpere 

orgoliul rănit al fostei capitale, care își revendica un rol proeminent în anii Marelui Război. 

În peisajul post-decembrist cel puțin, Marea Unire nu era reprezentată arhitectural la nivel 

public. Rămăsese doar statuia lui Cuza Vodă din Piața Unirii, ce semnifica Unirea Principa-

telor din 1859. Curând după momentul festiv din anul 1999, Iașul urma să marcheze și 

Unirea medievală a țărilor române, statuia lui Mihai Viteazul fiind dezvelită la capătul 

Copoului, în ianuarie 2002. În acest mod, formulele dragi ale vulgatei publice, arcul peste 

timp sau vocația fondatoare a orașului unirilor, și-au găsit împlinirea.  

Peste aproape două decenii, în timpul sărbătorilor Centenarului, din anii 2018-2019, 

oficialitățile ieșene au marcat evenimentul tot printr-un gest reparatoriu. De data aceasta, 

noi identități au fost forjate în discursul public dar și în cel oficial, completând șirul 

început de mitul capitalei culturale sau cel al leagănului unirilor. Oraș regal și capitală de 

război a României au fost formulele în care s-a regândit sacrificiul Iașului în timpul 

conflagrației. În mod firesc, decizia refacerii statuii regelui Ferdinand a fost una care a 

întrunit majoritatea adeziunilor. Aceasta a fost amplasată în fața Primăriei, pe bulevardul 

care, încă, poartă numele celui mai important voievod al Moldovei medievale.  

În acest fel, în fața opiniei publice, s-a împlinit o misiune cât se poate de onorabilă și 

în acord cu trecutul orașului. În jurul oportunității acestor inițiative, mai ales cele legate de 

reprezentarea simbolică a unirilor, se poate discuta. La fel cum o altă inițiativă, de data 

aceasta muzeală, a altor militari în rezervă convertiți istorici, care a condus la amplasarea 

unor tunuri pe dealul Copoului, poate ar fi trebuit interogată serios. Legătura dintre iden-

titatea, sau mai nou identitățile orașului, și memorie este una puțin discutată în spațiul 

public. La fel cum, tot ignorată, este și legătura dintre titlurile acordate sau revendicate de 

fosta capitală a Moldovei și cunoașterea istorică. Și aceasta cu toate că ipostazele conco-

mitente în care se așază, periodic, moștenirea istorică a Iașului au trezit și încă trezesc 

angoase provinciale sau, uneori, prilejuri de dispute cu mize mai mult decât regionale.  

La o primă vedere, de-a lungul timpului, Iașul și-a făcut o datorie de onoare să 

marcheze simbolic prin monumente publice realizarea Marii Uniri și să își arate recu-

noștința față de sacrificiul ostașilor români. Nu se poate concepe războiul fără militari, la 

fel cum anul 1918 nu poate fi separat de evenimentele care au condus la apariția României 

Întregite. Însă, războiul a adus cu sine și suferințele, traumele și sacrificiul civililor. După 

cum putem vedea, timpul comemorării pierderilor civililor și a recunoștinței față de 

operele de caritate ale acestora pare că încă nu a sosit.  

                                                           
3 La inaugurarea monumentului a fost prezent, din partea familiei Sturdza, nepotul prințesei, Dimitrie 

Sturdza, stabilit după 1948 în Elveția. Acesta este și beneficiarul multor revendicări ale fostelor proprietăți 

Sturdza în Moldova. Poate dacă ar fi fost invitat celălalt nepot, care a locuit alături de bunica sa în România, 

dar și în Franța, istoricul Mihai Dimitrie Sturdza, posteritatea autoarei monumentului, Olga Sturdza, ar fi 

fost alta. 
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În textul de față doresc să aduc în discuție memoria războiului la Iași și a rolului 

prințesei Olga Sturdza. În fundal, se află interogația asupra relației dintre memoria publică 

și discursul profesionist al istoricilor. Sau mai bine zis, dacă și la cât timp cunoștințele 

istorice de specialitate devin valori publice acceptate. Cât și, mai ales, ce ne amintim 

despre perioada pe care, îndeobște, publicul o vede ca epoca Marii Uniri este temeiul înțe-

legerii modului în care autoritățile au investit în mizele simbolice ale tuturor celebrărilor și 

comemorărilor.  

Olga Sturdza este un personaj uitat din perspectiva memoriei Marelui Război. A fost 

unul dintre marii filantropi ai României, care se confundă practic cu debutul îngrijirii și 

asistenței, într-un cadru organizat, a copiilor orfani. Timp de 18 ani, începând cu primul 

an al conflagrației, în România a funcționat Societatea „Ocrotirea Orfanilor din Război”, 

care a primit de la statul român mandatul de a îngriji și a asista pe acești copii. Inițiativa a 

pornit de la Iași și i-a aparținut prințesei. Așezămintele Societății au reușit să-i adăpos-

tească și să-i școlarizeze pe copiii orfani de ambii părinți sau pe cei care nu puteau fi 

crescuți de mamele văduve sau de părinții invalizi. Celorlalți, Societatea le-a asigurat asis-

tența juridică și sanitară, le-a obținut recunoașterea dreptului la pensie de urmaș și le-a 

urmărit copilăria până la vârsta majoratului.  

Inerția, cumva inerentă, a memoriei publice, impregnată de contextul diferit al epo-

cilor traversate în ultimul secol, a făcut ca asupra sacrificiului civililor în timpul confla-

grației să fie contrapus un orizont discursiv alternativ, legat în mod firesc de triumful 

Marii Uniri. Menirea intervenției mele, plecând de la biografia instituțional-administrativă 

a Olgăi Sturdza, este aceea de a încerca să înțeleg care au fost resorturile care au condus la 

ignorarea operei caritabile a acesteia și la marginalizarea imaginii sale chiar și atunci când, 

la mijlocul anilor ’90, oficialitățile orașului au decis refacerea Monumentului Unirii, creația 

sa. Semnificația grupului statuar, în anii post-decembriști, marcați de mitul orașului ca 

leagăn al unirilor, a evacuat în întregime sacrificiul și devotamentul arătat orfanilor de 

război de către prințesa Olga Sturdza, rezervându-i acesteia un nemeritat rol periferic în 

istoria urmărilor conflagrației.  

Două edificii din Iași sau din proximitatea orașului sunt mărturii ale prejudecăților cu 

care însoțim adesea alegerea patronimului edificiilor școlare. Astăzi, Liceele Agricole 

„V. Adamache” din Iași și „M. Kogălniceanu” din comuna Miroslava4, denumite în acest 

mod începând cu anul 1990, respectiv 1991, unde au funcționat fostele orfelinate interbelice, 

probează limitele memoriei colective și, de ce nu, vorbesc despre avatarurile recunoștinței 

publice. Sediile acestor licee au aparținut prințesei Olga Sturdza sau au fost achiziționate 

pentru scopurile Societății. Liceul din Iași, fosta Școala de Îndreptare Copou, a fost donat 

definitiv statului român, în 1935, pentru continuarea îngrijirii orfanilor și după încetarea 

mandatului SOOR. Și la Miroslava, la actualul Liceu Agricol, unde, în perioada interbelică, 

pe proprietatea prințesei, s-au organizat un orfelinat și o școală agricolă care îi purtau 

numele, oficialitățile au uitat complet de opera fondatorului. Placa de bronz de la intrarea 

în fosta clădire a orfelinatului, cu imaginea acesteia, de abia se mai vede. Inscripția este, la 

fel, aproape ștearsă: „Olga Sturdza o viață de om trăită sub deviza Pentru Neam și Țară”.  

                                                           
4 Astăzi, proprietățile Liceului au fost restituite familiei Sturdza, care le-a lăsat în folosință statului 

român, cu condiția ca profilul edificiului să fie în continuare unul școlar. 



Cătălin Botoșineanu 

 

92 

Din păcate, atât oficialitățile școlare sau administrative ale Iașului, cât și cele ale 

comunei Miroslava au ales să nu asume ca patronim numele prințesei Olga Sturdza pentru 

așezămintele menționate. Inclusiv la serbările Centenarului, o reușită solidă a Iașului, cred 

că era necesară o reparație simbolică pentru reabilitarea amintirii acesteia.  

 

Olga Sturdza: un portret incomplet 

Olga Sturdza (1884-1971) a fost fiica lui Alexandru Mavrocordat și a Luciei Cantacuzino-

Pașcanu, fiind născută în conacul familiei din comuna Popești, județul Iași, și căsătorită în 

1908 cu prințul Mihail Sturdza. A studiat pictura și sculptura la Berlin, Dresda și Paris, 

probabil în cadrul unor ateliere particulare, având unele expoziții apreciate în străinătate. 

În timpul conflagrației, se mută în Iași de la Dieppe, Franța, acolo unde rezida împreună 

cu soțul și cei doi copii. Locuiau în Iași pe bulevardul Carol I nr. 19; astăzi, casa nu mai 

există, vechiul amplasament fiind ocupat de complexul de blocuri din zona căminelor 

Gaudeamus a Universității. În anul 1924, a donat orașului Iași sculptura Monumentul 

Unirii, amplasată trei ani mai târziu în fața Fundațiilor Regale Ferdinand, dar distrus de 

autoritățile comuniste în 1947.  

La Iași, marcată probabil de tragedia copiilor rămași fără niciun sprijin, a pus bazele 

operei de asistență a orfanilor de război. În slujba acestui efort a angajat întreaga sa energie, 

organizând filiale județene și regionale ale SOOR la nivelul întregii Românii și punând la 

dispoziție moșia și conacul familiei sale de la Miroslava. În perioada comunistă, i se confiscă 

întreaga avere, se mută la București, fiind arestată pentru nouă luni în 1953. Ulterior, în 

1957, la intervențiile cumnatului său, căsătorit cu sora sa Maria, atunci reprezentantul cu 

afaceri al Greciei la București, reușește să emigreze din țară, mutându-se definitiv în 

Franța, alături de nora sa (văduva fiul său Dimitrie) și de cei doi nepoți. În Franța, la 

Dieppe, veche proprietate a familiei Sturdza, achiziționată încă din timpul domnitorului 

Mihail Sturdza, avea să își găsească sfârșitul în anul 1971.  

Un portret Olga Sturdza este greu de creionat, în lipsa unei biografii oficiale sau a 

unor însemnări memorialistice ale prințesei5. Date biografice certe și câteva trăsături ale 

personalității sunt redate recent într-un articol a Laurei Guțanu, care a avut șansa de a 

beneficia și de ajutorul unei „surse” din familie, nepotul prințesei, cunoscutul istoric Mihai 

Dimitrie Sturdza6. În absența unei cunoașteri mai intime a acesteia, rămân în continuare 

greu de deslușit contextul și mobilul deciziei prin care Olga Sturdza a decis să-și dedice 

timpul, energia și mare parte din avere îngrijirii orfanilor de război. 

Din nefericire, pierderea în acest an a istoricului Mihai Dimitrie Sturdza, nepotul 

prințesei, a întrerupt șansa unor informații de prim ordin despre bunica sa și despre opera 

instituțională a acesteia și, de ce nu, despre destinul arhivei Societății. Din păcate, eu m-am 

                                                           
5 O încercare de a identifica „urme” lăsate de Olga Sturdza în Arhivele din Iași a fost deja făcută: 

Rodica-Eugenia Anghel, Olga Sturdza – contribuții privind viața și activitatea, în „Arhivele Moldovei”, I-II, 

1994-1995, p. 72-76; Un alt tablou al prințesei, compilat din păcate din puținele surse online, îl încearcă și 

Ștefan Susai, Miroslava, memoria locului. Mărturii de la începutul secolului XX, Iași, Tipo Moldova, 2015, p. 162-164. 
6 Laura Guțanu, Olga Sturdza – principesa intelectuală în slujba comunității, în Mihai Dim. Sturdza. Omagiu 

la 80 de ani, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 93-120. 
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apropiat de subiect târziu, astfel încât verile ultimilor ani, în care istoricul Mihai Dimitrie 

Sturdza le petrecea la Iași și la Arhivele ieșene, nu le-am folosit îndeajuns, în sensul unui 

dialog pe această temă. De altfel, chiar interlocutorul a manifestat o anumită modestie și 

reținere, atunci când i-am comunicat despre cercetările și dilemele mele, mai ales în privința 

unei arhive a SOOR, dar și despre încercările de a recupera memoria bunicii sale. Atașez 

scrisoarea primită de la domnia sa, în care acesta, împăcat cumva cu uitarea la care era 

supusă opera filantropică a familiei sale, se arată mai curând circumspect în privința unei 

reparații simbolice asupra amintirii prințesei Olga Sturdza (fig. 1). 

 Cel puțin în primii ani interbelici, prințesa a purtat o intensă corespondență cu unele 

personalități politice, căutând sprijin. Nu mă refer la corespondența oficială a Societății, a 

cărei arhiva probabil nu s-a păstrat sau a dispărut cine știe unde, ci scrisori private, care 

probabil se mai regăsesc în arhivele unor personalități. Aceeași încărcătură dramatică, 

identificabilă în producția oficială a Societății, personalizează registrul în care au fost 

scrise. O deconspiră C. Meissner care, la al 3-lea Congres al Societății, a divulgat părți 

din scrisoarea primită în acei ani tulburi când era rugat să vină în ajutorul copiilor orfani. 

Merită redate aceste pasaje, care arată nu doar zbuciumul sufletesc, ci și devoțiunea 

prințesei:  

 
[...] să mă ocup și de partea educației sufletești, care stă mai presus de instrucțiune și care, din 

nefericire, lipsește din țara noastră [...] dar unde este omul? Acela cu sufletul curat și înalt, cu 

glasul blând, cu cugetul drept și sigur, cu inima plecată spre cei slabi? Un fel de sfânt – trebuie 

să mor, să mă duc să-l caut dincolo la picioarele lui Dumnezeu! Vă rog faceți tot ce știți, să mă 

ajutați în această direcție. Eu am răspunderea acestor copii nevinovați și nu vreau să nu fac 

totul spre a-i aduce pe alte cărări decât acele unde materialismul le va întuneca sufletul7.  

 
Cuvintele profesorului Ion Simionescu, rostite tot în acel cadru, pot rezuma caracterul 

acesteia: „[...] întrunește în sine energia, hărnicia, voința și perseverența în muncă, pe 

lângă blândețea și duioșia femeii. Orfanii din război nu puteau accepta o mamă mai bună, 

care să-i mângâie, îngrijindu-i”8. 

Olga Sturdza a fost cea care, în anii războiului, a vibrat la tragedia care a cuprins 

copiii orfani, organizând de la Iași opera de asistență a acestora, sediul Societății fiind în 

strada M. Kogălniceanu nr. 11 bis. În noua capitală, sub patronajul Reginei Maria și a 

mitropolitului Pimen, prințesa a luat inițiativa concentrării eforturilor private pentru îngri-

jirea copiilor. În acest context, caritatea publică a suplinit în parte asistența acestora, inițiativa 

pornită la Iași modelând opera de asistență a copiilor orfani. Începută sub auspiciile Socie-

tății Ortodoxe a Femeilor Române, ocrotirea orfanilor va căpăta în scurt timp o dinamică 

proprie, înrâurită fiind de devoțiunea prințesei Olga Sturdza (fig. 2). 

 

                                                           
7 Societatea Ocrotirea Orfanilor din Război. Consiliul Central Iași, Dare de seamă asupra încheierii 

activității Societății „Ocrotirea Orfanilor din Război” prezentată Majestății Sale Regina Maria de către Olga Sturdza, 

Iași, 1936, p. 60, 75 (în continuare, Dare de seamă asupra încheierii…). 
8 Ibidem, p. 71. 
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Opera instituțională: SOOR 

Începând cu anul 1917, copiii orfani de ambii părinți, ai invalizilor, cei rămași fără 

mamă și cei abandonați sunt asistați de către Societatea „Ocrotirea Orfanilor din Război”. 

În decembrie 1917, prin mijlocirea prințesei, Societatea era recunoscută ca persoană 

morală. Aceasta se afla sub protecția reginei Maria și controlul Ministerului de Război. În 

aprilie 1918, prin lege, se votează statutele Societății, care va cunoaște subordonări și 

patronaje diferite până la desființarea sa în 1935, anul când ultimii orfani vor ajunge la 

vârsta majoratului9. Impulsionată de exemplul și dăruirea prințesei Olga Sturdza, dezvol-

tarea Societății „Ocrotirea Orfanilor din Război” va depăși o simplă inițiativă locală, ajungând 

la o cuprindere națională, care a vizat orfanii, indiferent de naționalitate sau confesiune, 

din toate provinciile României întregite. 

Societatea, prin orfelinatele și școlile întreținute, trebuia să aibă grijă de adăpostirea, 

îngrijirea și educația fizică și morală a orfanilor de război. Însă, prin intermediul institu-

țiilor statului, aceasta mai avea și alte îndatoriri: de a face cercetări în toate comunitățile 

rurale și de a înregistra pe toți orfanii de război, fără deosebire de naționalitate, confesiune 

sau stare materială; de a da asistență juridică orfanilor lipsiți pentru susținerea drepturilor 

și intereselor lor; de a înființa orfelinate, cămine, grădini sau școli de copii, case de corecție, 

spitale, sanatorii, infirmerii, toate necesare pentru creșterea, învățătura și îngrijirea sanitară a 

orfanilor; de a acorda ajutoare orfanilor și de a lua orice alte măsuri necesare în interesul 

ocrotirii acestora. În afară de hrană și adăpost, Societatea a dezvoltat și asistența juridică a 

acestor copii, legată de averea rămasă de la părinți, judecătoriile urbane fiind solicitate să 

instituie tutelă pentru acești copii10, monitoriza familiile care îi aveau în grijă sau, în cazul 

orfanilor de ambii părinți sau care nu puteau fi crescuți în familie, i-a preluat și i-a îngrijit 

în orfelinate.  

Cifrele SOOR, la lichidare, în 1935, arătau astfel11: 9 Regionale și 72 de filiale locale, la 

capătul a 18 ani de voluntariat, s-au strâns sume proprii și donații pentru Societate în 

valoare de 117.737.290 de lei, plus alte 100 de milioane însemnând imobile, alimente, 

îmbrăcăminte, asistență la domiciliu pentru orfani, s-au înființat și condus 117 orfelinate 

proprii, 18 așezăminte subvenționate, au fost înființate 29 de școli profesionale, 9 sanatorii, 

preventorii și infirmerii, o școală de îndreptare, una de agricultură, averea predată către 

Ministerul Sănătății în martie 1935 fiind de peste 123 de milioane lei (54 de imobile, 
                                                           

9 Mai erau în orfelinate în jur de 2.500 de copii minori orfani, preluați de așezămintele Ministerului 

Sănătății. Convenția încheiată era ca, în locațiile donate de către fosta SOOR, jumătate dintre copiii primiți în 

vederea școlarizării să fie orfani. 
10 Art. 7 și 8 din Decret lege nr. 255, 12 feb. 1919, Dare de seamă asupra încheierii…, p. 151. Se stabilea o 

excepție de la codul civil, anume că femeile puteau face parte din consiliile de familie ale orfanilor de război, 

cărora li se stabileau tutele prin judecătoriile de ocoale. Apoi, averea copiilor orfani și pensiile de urmaș 

urmau să fie administrate de către Societate până la împlinirea vârstei majoratului. În 1922, erau instituite de 

Societate un număr de 79.617 tutele la orfanii de ambii părinți și celor rămași în grija rudelor. Era cazul doar 

a Vechiului Regat și a Basarabiei, întrucât în celelalte provincii se aplica legislația maghiară și austriacă, existând 

alte instituții judiciare tutelare (Societatea „Ocrotirea Orfanilor din Război”. Consiliul Central Iași, Activitatea 

Societății pe anul 1921-1922. Expunerile făcute la al treilea Congres General ținut la Iași în zilele de 25-27 iunie 1922 la 

Iași, Iași, 1922, p. 189 (în continuare, Activitatea Societății...). 
11 Dare de seamă asupra încheierii…, p. 184-185. 
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8 milioane de lei numerar, pensiile și economiile orfanilor 1,8 milioane lei, inventar al 

imobilelor 6,5 milioane lei). 

SOOR, prin filialele locale, a recenzat un număr de 376.390 de orfani de război, din 

care peste 40.000 orfani de ambii părinți și 310.000 orfani de tată12. Au fost asistați la 

domiciliu un număr de 182.817 copii orfani. În așezămintele Societății, la capătul a 18 ani 

de activitate, au fost îngrijiți un număr de 18.376 de copii13, cei mai mulți fiind orfani de 

ambii părinți14. Sunt cifre de la finalul activității Societății, probabil unele dintre orfelinate, 

cu o existență pasageră, nefiind incluse în enumerarea finală. 

Resursele pentru această „operă națională” erau alocate deopotrivă de statul român 

dar și obținute prin donații și venituri proprii. Mărturie stau locurile în care au funcționat 

orfelinatele, cele mai multe fiind casele particulare ale binefăcătorilor, fie că au fost 

persoane private, organizații profesionale sau instituții ecleziastice. Cei care se ocupau de 

administrarea Societății, atât factorii centrali, regionali sau județeni, nu erau retribuiți 

pentru munca lor, asumând-o benevol. Salarii primeau doar învățătorii și îngrijitorii orfe-

linatelor și ai școlilor arondate. Toată această muncă de administrare a realizat-o, de la Iași, 

Olga Sturdza. 

În aceste orfelinate, pentru cei peste 18.000 de copii, îngrijitorii și dascălii lor s-au 

străduit să le asigure „o viață”, șansă pe care mulți alți orfani, din păcate, nu au mai avut-o, 

pierzându-se în anii războiului și în primii ani interbelici. Ceilalți 360.000 de copii orfani 

au intrat în aria de protecție juridică, sanitară sau școlară, concedate Societății de către 

statul român. La mijlocul deceniului interbelic, „copiii națiunii” au devenit majori, opera 

de asistență a acestora încetând. „Chemarea” față de destinul orfanilor nu a luat însă 

sfârșit, donații, angajări, plasări în slujbe sau alte forme de beneficii ajutând la integrarea 

lor mai ușoară. Fondatorii și ceilalți binefăcători ai copiilor orfani au dus astfel la înde-

plinire datoria pe care și-au asumat-o față de părinții lor decedați în tranșeele conflagrației.  

În orfelinate, tipul de educație folosit nu putea fi decât cel similar sistemului de 

școlaritate interbelic, cu specializări precise, legate de integrarea în societate a orfanilor 

odată ajunși majori. Învățământul primar era obligatoriu, iar prin școlile profesionale se 

tindea spre o pregătire practică, pentru „a-i forma pe copii pentru o carieră”. Din această 

cauză, școlile de comerț, agricultură și de meserii sau, în lipsă, orfelinatele-ateliere de 

lucru au fost instituite ca ciclu secundar al pregătirii orfanilor15. 

Inevitabil, soarta acestora a fost legată de asistența medicală, socială, juridică și școlară 

oferită în orfelinate. Cum urmau să locuiască până la vârsta majoratului în aceste 

                                                           
12 Ibidem, p. 173. 
13 În Cuvântarea la Darea de seamă din 1922, Olga Sturdza raporta peste 53.000 de orfani „adăpostiți” în 

cele 108 orfelinate existente, cu un buget de 43 milioane, din care 34 milioane reprezenta subvenția statului. 

Cel mai probabil îi includea și pe orfanii asistați la domiciliu (Activitatea Societății..., p. 21).  
14 Interesant de comparat datele statistice pe regiuni din darea de seamă din 1922 și cele de la încheierea 

activității. În 1922, erau 9.000 de orfani în orfelinate și 53.047 de asistați la domiciliu (ibidem..., p. 192-193). 

Acest lucru înseamnă o situație fluidă în privința condițiilor din familiile cu un singur părinte sau îngrijiți de 

rude. Periodic, în primul deceniu interbelic, în orfelinate au fost aduși orfani din război care au fost abando-

nați ulterior încheierii conflagrației.  
15 ANI, fond Școala de Îndreptare Copou, dosar 1/1923, f. 69. 
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așezăminte, orfelinatele deveneau probabil singurul mediu în care aveau încredere16. Se 

încerca, prin practicarea unor meserii adaptate mediului în care urmau să fie introduși la 

majorat, să se diminueze riscul claustrării lor. Pentru copiii dotați, s-a folosit posibilitatea 

urmării cursurilor teoretice din învățământul secundar și superior. Cu toate acestea, cei 

mai mulți dintre orfani nu puteau reuși în viață, odată ieșiți din mediul orfelinatelor17. 

Oricum, numărul celor care au frecventat o formă de școlaritate după finalizarea ciclului 

primar este destul de mic, în jur de 7.800 de orfani urmând alte cursuri decât cele 

primare18. Ceilalți au rămas dependenți de abilitățile practice dobândite în orfelinate și în 

atelierele de lucru. 

Toată această muncă de administrare a realizat-o, de la Iași, Olga Sturdza. Într-un 

context dificil, uneori potrivnic, opera sa a fost una de pionierat, în condițiile în care 

mortalitatea infantilă în primele patru decenii ale secolului al XX-lea nu a scăzut sub 30%. 

Până la modelul imprimat de aceasta, care punea în comun o inițiativă particulară și 

efortul financiar al statului, orfanii se aflau în sarcina autorităților comunelor urbane care 

erau obligate să întrețină aziluri de copii. Soarta celorlalți orfani, din lumea rurală, o putem 

doar bănui. Războiul a obligat statul român să identifice soluții pentru acești copii. Iar 

soluția a fost inițiativa prințesei Olga Sturdza, care a reușit să transforme orfelinatele în 

„marile familii ale orfanilor din război”19. 

La fel de adevărat este și existența unor aspecte negative petrecute în orfelinate. 

Copiii, desprinși de mediul familial, au dezvoltat traume serioase, care i-au marcat toată 

viața. Școala de Îndreptare din Iași, înființată imediat după terminarea conflagrației, 

confirmă rătăcirile copiilor. Din toată țara, erau aduși cei cu „apucături rele”, în vederea 

corectării comportamentului. Care era tipul de educație folosit și dacă reușeau efectiv să-i 

corijeze, sunt interogații legitime. După cum, la fel de judicioasă este întrebarea în jurul 

oportunității înființării orfelinatelor drept soluția cea mai bună pentru acești copii. Sigur, 

în acest mod prezenteist, pot continua șirul chestionarelor, dar acestea nu rezolvă nimic. În 

opinia mea, asistența copiilor orfani de ambii părinți, prin orfelinate, era singura posi-

bilitate reală pe care o puteau asuma acești binefăcători privați în anii interbelici. În lipa 

surselor și a unor cercetări sistematice privitoare la eșantioane de orfani și evoluțiile 

ulterioare ieșirii din mediului de protecție, mă rezum să constat datele cantitative ale celor 

18 ani de activitate a SOOR și devotamentul prințesei Olga Sturdza. 

                                                           
16 În perioada crizei financiare, s-a cerut tuturor orfelinatelor ca toți orfanii mai mari de 21 de ani să fie 

scoși din sistemul de protecție al SOOR. Acest lucru arată că unii dintre orfani efectiv erau legați de mediul 

orfelinatelor, neîndrăznind să-l părăsească (ibidem, dosar 1/1929, f. 36). Au fost probabil și multe situații 

tragice, mulți orfani fiind dați afară din așezăminte înainte de a fi plasați în slujbe. SOOR a cerut ca în 

consiliul Regiunii să fie avizate ieșirile orfanilor din așezăminte doar după ce, în prealabil, li se identifica o 

soluție de plasare (ibidem, f. 72).  
17 Tragediile din război au despărțit frați, cum este cazul a doi copii din Basarabia, din care cel mai mic 

era la Școala de Îndreptare. Orfelinatul din Ungheni solicita trimiterea lui pentru a fi în grija fratelui mai 

mare, aflat în ocrotire acolo (ibidem, dosar 1/1923, f. 50). În alte situații, Societatea avea greutăți în a le găsi 

familiile celor crescuți în orfelinate și care doreau să se reîntoarcă acasă, fiind preluați în grijă de foarte mici 

(ibidem, dosar 1/1925, f. 9).  
18 Dare de seamă asupra încheierii…, p. 174. 
19 Pentru Neam și Țară. Societatea Ocrotirea Orfanilor din Război (1916-1924), Oradea, f.a., p. 167. 
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Monumentul Unirii de la Iași: o ipoteză  

Încă de la debutul studiilor sale de pionierat în domeniul patrimoniului, istoricul 

Andi Mihalache avertiza asupra riscurilor pe care le implică studierea unui monument în 

fața căruia memoria publică obligă mai degrabă la exersarea pietății decât la curiozități 

legate de istoria sa reală, „de unde și pericolul de a înlocui investigarea trecutului cu 

tezaurizarea, cumularea lui într-o indistincție periculoasă, anticameră a ignoranței și 

uitării”20. În acest sens, cred că studierea Monumentului Unirii, creația interbelică a Olgăi 

Sturdza și apoi refăcut, după cinci decenii, de către C-tin Crengăniș, poate să depășească 

datoriile firești față de simbolistica acredită și destinul traumatic al grupului statuar. 

Întrebări legate de folosirea imaginii Reginei Maria în distribuirea rolului de Patrie-Mamă, 

dar o Patrie cu cască militară, minimalismul efigiei suveranei în chipul sculptat și lipsa 

familiarității bucuriei în alegoria scenei regăsirii, pe care reunirea unei familii de obicei o 

reclamă, cred că pot să ofere o nouă pistă de interpretare a mesajului edificiului.  

Înțelegerea tipologiei monumentelor publice care s-au ridicat în România interbelică 

pentru a marca momentul anului 1918 poate rezolva multe dintre mizele simbolice atașate 

mesajelor comemorative sau celebrative ale epocilor ulterioare21. Inițiativa a aparținut, 

deopotrivă, comunităților urbane și celor rurale, asociațiilor de foști combatanți, grupu-

rilor profesionale, persoanelor private laolaltă cu autoritățile naționale. Perspectiva era 

una a întrepătrunderii între opțiuni și soluții funerar-comemorative. Din acest motiv, la 

nivel central, s-a luat decizia organizării evenimentelor de comemorare a eroilor și de confi-

gurare a unui panteon național. Concomitent, întregul proces a vizat substituirea prileju-

rilor funerare în care, firesc, ritualul religios juca un rol primordial, cu momentele în care 

era identificabil un substrat celebrativ. 

În primul rând, monumentelor eroilor li se rezervă un loc public și sunt evacuate din 

zona cimitirelor, morții conflagrației devenind treptat morții națiunii. Nu întâmplător, 

Vasile Pârvan avea să consacre moartea de război ca una la care nu se plânge, ci se nasc 

nădejdi viitoare22. S-a realizat astfel o translație de la moartea individuală, marcată 

funebru de fiecare familie, la moartea de masă, omagiată în public și care prilejuia noi 

orizonturi ale cultului funerar. Treptat, trebuia să se realizeze reprezentarea unui doliu 

civic în care, pe lângă o omagiere firească a celor care au murit în lupte, se glorifica statul 

pentru care aceștia s-au jertfit.  

                                                           
20 Andi Mihalache, Pentru o istorie culturală a ideii de patrimoniu, în „Xenopoliana”, XI, 3-4, 2003, p. 164. 
21 Datorez mult acestei sumare observații excelentului studiu al lui Andi Mihalache despre cultul eroilor în 

perioada interbelică. Am mai spus-o, dar simt nevoia să o repet, după opinia mea acesta este un studiu cu 

caracter fondator în istoriografia românească a temei monumentelor de for public: Andi Mihalache, 

Semnificații civice și funerare în comemorările Primului Război Mondial, în idem, Mănuși albe, mănuși negre. Cultul 

eroilor în vremea Dinastiei Hohenzollern, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, p. 233-261 (în continuare, Andi 

Mihalache, Semnificații civice...). 
22 „Moartea de război nu e moarte publică, e moarte pentru viitor, la care nu se plânge, ci se fac 

jurăminte”, avea să declare în acele momente istoricul Vasile Pârvan. Prin decretul din 26 aprilie 1920, se 

hotăra ca de ziua Înălțării, care devine cu această ocazie sărbătoare națională, să se realizeze evenimente cu o 

dublă semnificație: „parastas, procesiuni și serbări cu caracter național și patriotic” („Monitorul Oficial”, 

nr. 24, 4 mai 1920, p. 1142).  
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În acest mod, evocarea eroilor a avut deopotrivă o latură funebră, fiind realizate 

servicii religioase specifice celor morți, dar și una festivă, de celebrare a victoriilor, în care 

juca un rol determinant perpetuarea memoriei sociale23. Din perspectiva locurilor memoriei, 

nu trebuiau așadar căutate soluțiile unei arhitecturi de cimitir, ci se preferau locațiile în 

care monumentalitatea edificiilor dedicate eroilor neamului urmau să predispună și la o 

sărbătoare a națiunii și a victoriilor sale24. 

Majoritatea monumentelor de for public sunt lipsite de individualizarea unui erou 

anume, fiind preferat eroul necunoscut sau cel puțin fără o identitate. Singura relaționare 

acceptată era legată de arma sau profesia în care a slujit, asociațiile respective de foști 

combatanți fiind cele care susțineau financiar edificiul. Astfel, s-au construit monumentul 

eroului infanterist, cavalerist, al aviatorilor, ale marinarilor sau cele dedicate armei 

geniului, apoi monumentele eroilor cfr-iști, ale corpului didactic, eroilor sanitari etc.  

Rezumând, aceste monumente comemorative de for public, cele memorial-funerare, 

precum mausoleele, troițele, cimitirele eroilor sau simple cripte au devenit simboluri ale 

devoțiunii publice față de morții din război. Apoi, spiritul triumfalist-eroic, specific de 

altfel tuturor societăților care ies victorioase dintr-un război, își identifica modelul în Arcul 

de Triumf, improvizat în 1922, la București, odată cu serbările încoronării, și care a devenit 

o adevărată probă de foc pentru sculptorii și arhitecții interbelici, lucrându-se aproape 

două decenii până la finalizarea acestuia25.  

Au fost și cazuri, foarte puține, în care eroismul unor înalți ofițeri a necesitat oma-

gierea personalității acestora. Războiul nostru a trebuit să-și inventeze proprii eroi, în 

legătură cu bătăliile de pe Jiu, Mărășești sau cele de pe trecătorile Carpaților. Din acest 

motiv, poveștile din jurul sacrificiului pe front au fost dublate de reprezentarea figurativă 

a personalității respective. În acest caz, monumentul respectiv nu era destinat exclusiv 

cultului eroilor, ci avea și o destinație particulară. Prin atașamentul față de efigia celui 

reprezentat se glorifica de fapt realizările statului și ale armatei române. Statui impozante 

s-au edificat pentru Ecaterina Teodoroiu la Slatina, în 1925, pentru generalul Stan Poetaș la 

Soroca, în 1929, pentru generalul Dragalina, la Caransebeș, în 1943, sau la Botoșani, pentru 

maiorul Ignat. În aceeași logică a eroizării unor personaje sau de consacrare a împlinirilor 

anului 1918, s-au ridicat monumente pentru regele Carol I în București, regele Ferdinand 

                                                           
23 Andi Mihalache, Semnificiații civice…, passim.  
24 Prin legea pentru cinstirea memoriei eroilor căzuți, votată la 31 iulie, în Adunarea Deputaților, respectiv 

12 august în Senat, s-a consacrat obligația comunităților de a ridica „monumente comemorative” și de a 

constitui un registru, numit „Cartea de Aur”, cu numele tuturor celor morți în război. Documentul urma a fi 

păstrat la sediul primăriei din localitatea respectivă, o listă a foștilor combatanți urmând a fi afișată la școală 

„spre a fi pildă generațiunilor tinere” („Monitorul Oficial”, nr. 119, 2 septembrie 1920, p. 4163). Merită 

menționat că în același număr al „Monitorului Oficial” a fost publicată și legea pentru înființarea Oficiului 

Național al invalizilor, orfanilor și văduvelor de război, organizația care se ocupa de ceilalți „eroi ai războiului”, 

cei rămași în viață.  
25 În acest context, trebuie să amintesc personalitatea unui arhivist, uitat astăzi din păcate, care și-a 

dedicat întreaga viață studierii monumentelor de for public dedicate eroilor neamului; de asemenea, este un 

biograf excelent al marilor sculptori interbelici. Pentru considerațiile de față m-am inspirat din una dintre 

lucrările acestuia: Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentele Marii Uniri, București, Editura Ministerului de 

Interne, 2000. 
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la Chișinău. Nu în ultimul rând, o altă categorie încadrează monumente dedicate Marii 

Unirii, în interbelic fiind realizate astfel de edificii la Cernăuți și Iași.  

În acest ultim caz, situația este una particulară pentru că intersectează și personajul 

din articolul de față, Olga Sturdza. În al doilea rând, pentru că sculptura acesteia a fost 

colportată mitului care a retrezit fantasmele marginalizării Iașului după 1990, privind 

orașul ca leagăn al unirilor și îi revendica acestuia implicit un statut particular. Mizele 

simbolice ale ridicării acestor monumente în perioada interbelică la Iași și Cernăuți încă își 

așteaptă cercetătorii. De ce la Iași un monument al Unirii și nu în capitalele provinciilor 

unite cu România? – este o interogație legitimă în condițiile în care, în primul deceniu 

interbelic, mitul celor trei uniri care au pornit de la Iași era încă în fază incipientă.  

În ciuda celor ce a declarat în oferta de donație, cred că Olga Sturdza a dorit să lase 

posterității un alt mesaj prin configurarea Monumentului Unirii de la Iași drept o alegorie 

a unei familii reunite în jurul unei mame, reprezentată paradoxal cu cască și haine militare, 

imaginile personajelor transfigurând traumele abandonului și mimând bucuria tăcută în 

urma unei ipotetice regăsirii. Cu toate acestea, deși este un grup statuar dedicat celebrării 

Unirii, deci a unei sărbători la rigoare, eu nu am reușit să identific la personajele din 

povestea imaginată indicii ale unei familiarități a bucuriei. Ipoteza mea este că Olga 

Sturdza a sculptat un monument dedicat orfanilor de război pe care l-a camuflat într-o 

alegorie a Unirii.  

Povestea apariției monumentului în geografia simbolică a Iașului este destul de 

cunoscută, dar, de fapt, contextul maschează adevărata idee a sculptorului. În anul 1924, 

Olga Sturdza oferea, prin donație, grupul statuar Primăriei Iași26, care abia peste trei ani a 

fost inaugurat27. Contextul în care aceasta a lucrat la monument nu era unul întâmplător 

sau indistinct în biografia sa. În acei ani, prințesa depunea eforturi uriașe pentru a se 

îngriji de orfani, în condițiile în care interesul pentru soarta copiilor era unul minor28. Ar fi 

putut oare să asume de la început un proiect al unei sculpturi care să reprezinte orfanul de 

război? Probabil, dar nu ar fi avut aceiași sorți de izbândă și nu ar fi putut să spere la o 

poziționare publică a monumentului. Apoi, misiunea îngrijirii acestora era asumată de 

Olga Sturdza fără a-și dori o notorietate cotidiană, înțelegând să menajeze traumele 

copiilor. Or, tocmai a transforma destinele acestora într-un artefact vizibil le-ar fi expus 

vulnerabilitatea socială. Înțeleg, în același timp, că prin ipotezele pe care le propun pot să 

fiu învinuit de separarea arbitrară a semnificațiilor monumentului de intențiile declarate 

ale creatorului. Însă, acest lucru este deja un bun comun în istoria artei. 

                                                           
26 ANI, fond Primăria Iași, dosar 378/1924, f. 5-6.  
27 Foarte ușor s-a trecut peste cei trei ani în care oficialitățile au așteptat să dezvelească monumentul. 

Explicația greutăților alegerii și amenajării locului destinat amplasării nu este convingătoare. La fel cum nu 

știm nici textul raportului Comisiei de avizare și nici rațiunile rezervei familiei regale în fața alegoriei 

propusă Reginei Maria. 
28 În ciuda unor intervenții tăioase ale medicilor pediatri, în România interbelică nu s-a reușit mobi-

lizarea unei dezbateri în privința condițiilor de viață ale copiilor și mai ales, asupra mortalității infantile. 

Constatarea acestora „că în România mortalitatea infantilă e așa de mare că încetează a fi un fenomen 

demografic normal” nu a produs urmări semnificative în politica medicală a statului român sau a societății 

în general asupra copiilor (Dr. S. Gracoski, Protecția copiilor în România. În legătură cu asigurările muncitorești, 

în „Arhiva pentru Știința și reforma socială”, I, nr. 4, 1920, p. 771). 
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Istoria monumentului, refăcut la Iași în 1999, de data aceasta de sculptorul Constantin 

Crengăniș, este la fel de cunoscută. Nu doresc să reiau aici chestiunile contextului inau-

gurării monumentului și a datelor tehnice inițiale29 sau a valorii estetice a creației Olgăi 

Sturdza30, cum nici nu am intenția să mă opresc asupra reușitei replicii din Piața Națiunii. 

Lucrurile acestea au fost spuse profesionist de istoricii, muzeografii și cronicarii contem-

porani ai Iașului, aceștia din urmă așezând monumentul în siajul afirmării identității 

Iașului ca leagăn al celor trei Uniri31.  

Realizarea sculptorului C-tin Crengăniș a fost contestată uneori, dar comanda oficială 

era aceea de a reda Iașului un Monument al Unirii pierdut și nu o creație Olga Sturdza 

distrusă. Conduita patrimonială avea legătură cu rememorarea virtuților Iașului și nu cu 

profunzimile unui sculptor. Și istoricul Sorin Iftimi făcea apel la clemență față de replica 

amplasată în Piața Națiunii. Neavând în față originalul, ci doar niște imagini foto ale 

grupului statuar (fig. 3 A-B), este greu de aplicat rigorile estetice asupra unei astfel de 

compoziții. Criticile lansate la adresa sculptorul C-tin Crengăniș pentru reprezentarea 

figurii materne din grupul statuar au la bază atât lipsa modelului original cât mai ales, 

cred eu, supra-reprezentarea monumentului în alegoria Patrie-Mamă și ignorarea unor 

semnificații particulare. Cheia în care trebuia portretizat personajul matern era alta.  

Scenariul în care a fost plasat grupul statuar de la Iași este unul familiar memoriei 

publice, dar care, la o relectură atentă, poate să fie interpretat într-o altă partitură. Olga 

Sturdza, sculptorul monumentului, l-a descris într-un mod simplu32. Grupul statuar evocă 

Patria-Mamă, pentru care obținuse acordul Reginei Maria să îi reprezinte imaginea. 

Numai că, în scenă, a frapat apariția figurii materne purtând cască militară. Episodul răz-

boiului și prezența Reginei pe front sau în spitale, dovedind un devotament și o loialitate 

aparte României, au constituit alibiuri la îndemână pentru soluția înfățișării mamei drept 

soldat. Aceasta încerca să cuprindă în brațe pe cele trei fiice, care trimiteau la provinciile 

unite în anul 1918. În schimb, la picioarele femeii și ale fiicelor este dispus un copil, repre-

zentat de un băiat minor de vârstă preșcolară, care tânjea după dragostea maternă. De 

altfel, mama își caută din priviri copilul la care nu poate ajunge. Olga Sturdza a explicat 

prezența copilului, care nu are loc în scena familiei regăsite, prin ipostaza românilor 

rămași în afara granițelor stabilite la Conferința de Pace. Din această perspectivă, cea a 

cetățenilor români din afara României Întregite, avem o situație inedită în interbelic, și 

anume cea a reprezentărilor acestora figurativ în monumente de for public. După știința 

mea, doar în cazul unor comune din Maramureșul istoric, aflate în Cehoslovacia după 

1919, s-au emis critici coerente guvernului Brătianu pentru configurația granițelor obținute 

la Paris33. În epocă, s-a mai speculat asupra ipotezei că grupul statuar era asumarea unei 

forme de pietate față de familia regală, fiind închinat amintirii micului copil Mircea al 

Reginei Maria, pierdut în toamna anului 1916.  

                                                           
29 Sorin Iftimi, Iașii în bronz și în marmură. Memoria statuilor, în CI, XXIV-XXVI, 2010, p. 495-543. 
30 Gheorghe Macarie, O prințesă artistă, în vol. Între literatură și arte plastice, Iași, 1998, p. 122-127.  
31 Constantin Ostap, Monumentele ieșene ale celor trei Uniri, în „Monumentul”, VI, 2005, p. 245-249. 
32 Oferta de donație, trei imagini foto ale originalului și descrierea grupului statuar, de către sculptorul 

Olga Sturdza, s-a păstrat (ANI, fond Primăria Iași, dosar 378/1924, f. 1-6). 
33 Dezmembrarea Maramureșului istoric: decizii politice, reacții și consemnări în mărturii contemporane (1919-

1923), editor Cristina Țineghe, Editura Centrul de Studii pentru Resurse Românești, București, 2009. 
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Ipoteza mea este aceea că Monumentul Unirii de la Iași poate fi privit nu doar ca o 

alegorie a Marii Uniri, ci și în cheia memoriei copiilor orfani de război. Monumente de for 

public închinate sacrificiului pe care l-au arătat civilii sunt absente în perioada interbelică. 

La fel cum am văzut că și reprezentările feminine lipsesc sau individualizarea personajelor 

reprezentate, excepțiile fiind constituite de eroina soldat Ecaterina Teodoroiu sau alte figuri 

ale înalților ofițeri căzuți în lupte. Pierderile copiilor orfani, uriașe în perioada 1916-1920, cel 

mai probabil de ordinul zecilor de mii în contextul unei mortalități infantile, care a ajuns la 

peste 70% în unele orfelinate34, nu puteau fi aduse în prim-planul atenției publice. Alții 

erau eroii, și era firesc ca soldații și veteranii de război să monopolizeze interesul public. 

Însă, cunoscând dăruirea prințesei pentru acești copii, cred că amintirea orfanilor a fost 

răscumpărată parțial de sculptura acesteia. 

Băiatul cel mic, așezat în afara grupului statuar, cumva dezechilibrând ritmul și 

vibrația scenei în care o mamă își îmbrățișează cele trei fiice, nu are loc în scena regăsirii. 

Acesta tânjește, la rândul lui, după îmbrățișarea familială, însă pare condamnat la un 

destin marcat de abandon. Reprezentarea mamei în scena descrisă este determinantă. 

Rolul i-a fost acordat Reginei Maria, care era președinta de onoare a SOOR, dar Olga 

Sturdza a imaginat-o ca soldat, purtând uniformă și cască militară. Cele trei fiice îmbră-

țișate de mamă au rol secundar în imaginea de ansamblu, sculptura gravitând în jurul 

relației mamei cu copilul izolat de scena regăsirii. Or, această imagine a mamei soldat, care 

își caută deznădăjduită fiul, trimite mai degrabă la un părinte care realizează, în mod 

dureros, cumplitul destin al propriului copil care va împărtăși soarta unui orfan de război. 

Cred că profilul feței, abia conturat, trimite la încremenirea unui părinte și la perpetuarea 

clipei în care o mamă își vede pentru ultima dată pruncul. Apoi, privirea marcată de 

bucuria tăcută, înăbușită de durere a mamei care nu își poate cuprinde toți copiii, și mai 

ales mână stângă a acesteia care traduce un gest de neputință și deopotrivă de rămas bun 

pentru eternitate, mă fac să cred că Olga Sturdza a dorit să transmită altceva. Ceva care îi 

marca în acel context existența, și anume soarta orfanilor din război. Nu este o întâmplare 

alegerea acestei alegorii. Acest copil, plasat efectiv în afara grupului statuar și reprezentat 

cu mâinile în sus, căutând deznădăjduit grija maternă, mai degrabă sugerează ideea orfa-

nului de război rămas fără familie. În acest mod, Olga Sturdza a inserat în Monumentul 

Unirii de la Iași și o imagine a celor care au sacrificat, fără voia lor, atât de mult pentru 

marele ideal, copiii orfani de război. 

 
Epilog 

Trebuie să remarc încă o dată dăruirea celor care și-au pus averea la dispoziția efor-

tului național de a proteja orfanii de război, care au devenit treptat „copiii națiunii”. 

Cred însă că, deopotrivă, sacrificiul acestora și traumele orfanilor au fost uitate și, 

oarecum, evacuate din memoria Primului Război Mondial. În județul Iași au existat peste 

                                                           
34 Despre copiii orfani morți în perioada războiului sau în perioada interbelică nu există cifre oficiale. 

Însă, prin coroborarea surselor se pot face estimări. Informația despre mortalitatea uriașă în rândul copiilor 

minori din orfelinate la: Dr. Gh. Banu, Asistența comunală a copiilor găsiți, orfani și sărăci în București, ,în 

„Arhiva pentru Știința și reforma socială”, V, nr. 1-2, 1924, p. 141, nota 2. 
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zece astfel de orfelinate35 care – și mă refer în special la două din afara orașului, cum era 

cazul celor din Miroslava și Copou – au funcționat în clădirile și proprietățile prințesei 

Olga Sturdza. Deși în multe astfel de edificii, activitatea este continuată de așezăminte 

școlare, niciun liceu nu poartă numele fostei președinte a Societății Ocrotirea Orfanilor 

din Război.  

Miza civică, asumată de autorul acestor rânduri și cu alte ocazii sau demersuri, este 

aceea ca amintirea unui protagonist de talia prințesei Olga Sturdza să nu fie abandonată 

uitării, mai ales la Iași. În măsura în care autoritățile școlare sau locale vor fi sensibilizate, 

cred că un proiect de modificare a titulaturii Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu” din 

Miroslava sau a Liceului Agricol „Vasile Adamachi” poate fi realizat. Aceste titulaturi sunt 

unele post-decembriste și nu au nicio legătură cu momentul fondării școlilor sau al patro-

nului spiritual. Olga Sturdza le-a înființat pe ambele și le-a lăsat spre folosință sau donat 

statului român atâta timp cât vor funcționa ca edificii școlare.  

Un gest reparatoriu și simbolic deopotrivă va putea integra relația dintre identitatea 

orașului și memoria publică în sensul unei cunoașteri și a istoriei luptelor de pe „frontul 

de acasă”, pe care au înfruntat-o civilii. Memoria războiului va dezvolta astfel și imagini 

sau recuperări publice care nu au ca referent principal doar militari, politicieni sau câștigu-

rile aduse de conflagrație. Victoria, nesperată totuși, a României la finalul războiului s-a 

făcut cu pierderi uriașe de vieți omenești în rândul civililor și cu costuri dureroase pentru 

cei care au supraviețuit.  

Pentru cei 376.000 de copii orfani de război, România Întregită le-a servit drept patrie, 

dar nu putea să le convertească sacrificiul părinților. Lor, Olga Sturdza le-a închinat două 

decenii din viață, mare parte din averea sa și, cred, o reprezentare alegorică într-un edi-

ficiu public în Iașul interbelic. Deși poate părea paradoxal, cred că Monumentul Unirii a 

fost modul în care președinta Societății „Ocrotirea Orfanilor de Război” a încercat să le 

răscumpere acestora traumele și să le ateste dreptul la neuitare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 La Iași funcționau următoarele orfelinate, în subordinea Regionalei Iași a SOOR: Regina Maria, 

Regele Ferdinand, M. Kogălniceanu, Gh. Gh. Mârzescu, Gr. T. Iași, Israelit, Al. Mavrocordat, Toma Cosma, 

Sanatoriul Dr. Clunet și altele în directa subordonare a Consiliului Central al SOOR: Școala de Îndreptare 

Copou, Miroslava – Iași Școala de Agricultură Olga M. Sturdza, Ungheni Școala de Horticultură E. Teodoroiu, 

Spitalele Caritatea – Iași și Ruginoasa. 
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Fig. 2. Imaginea prințesei Olga Sturdza. 
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A       B 

Fig. 3 (A-B). Imagini ale grupului statuar din Piața Națiunii, sculptor C-tin Crengăniș. 

 

 
La mémoire de la Grande Guerre à Iassy : 

Olga Sturdza 

(Résumé) 

 

Mots-clefs : Olga Sturdza, orphelins de guerre, Monument de l’Unité. 

 

Actuellement, à Iassy, Olga Sturdza est un personnage oublié du point de vue de la mémoire 

de la Grande Guerre. C’est elle qui a organisé, au niveau de la Roumanie, les 376.000 orphelins de 

guerre par l’intermédiaire de la Société « Protéger les orphelins de guerre ». En tant que Présidente 

de la Société, la Princesse Olga Sturdza a mis à disposition ses propriétés et toute son énergie pour 

fournir une assistance physique, sanitaire, scolaire et juridique aux enfants orphelins restés en 

Roumanie. Les orphelinats, qui hébergeaient et scolarisaient environ 18.000 enfants orphelins des 

deux parents ou dont les parents rescapés ne pouvaient pas s’en occuper, sont restés une réalité de 

la Roumanie d’entre-deux-guerres jusqu’en 1935, année où ils ont été repris sous l’égide du 

Ministère de la santé. 

Certains d’entre eux portaient le nom de la princesse, y compris celui tenu dans la commune 

de Miroslava, sur la propriété de son manoir. Après 1990, les bâtiments scolaires d’Iaşi, où 

opéraient des orphelinats d’orphelins de guerre, ont choisi un autre titre pour marquer symbo-

liquement l’identité de l’école ou du lycée. Toujours dans le coin de l’oubli, le Iassy a choisi de 


