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Rădulescu

de artă Dona intră în trista categorie a muzeelor din Bucureşti care au
sau sunt pe cale de dispariţie. Mai întâi, în 1978, a fost anulată individualitatea sa
prin includerea în nou înfiinţatul Muzeu al Colecţiilor de Artă. Poate că această situaţie nu
ar fi fost în definitiv chiar atât de rea, câtă vreme aceste reuniri de obiecte de artă - adesea
de mare valoare - au continuat să existe. ln zilele noastre, asistăm la demantelarea colecţiei
invocându-se dreptul de proprietate I. Nu este fireşte în intenţia autorului rândurilor de faţă de
a polemiza cu hotărârile judecătoreşti care sunt uneori poate prea legate de factorul "terestru"
şi prea îndepărtate de cel „celest", dar nu se poate totuşi trece cu uşurinţă peste pierderea
poate ireparabilă adusă obştii bucureştene - şi nu numai - prin desfiinţarea acestei colecţii
prestigioase de artă românească şi nu numai. Prezentul este al intereselor conjuncturale şi al
factorilor de putere, trecutul aparţine însă istoricilor, conştiinţelor care încearcă să păstreze şi
să prelucreze critic memoria colectivă şi individuală.
Colecţia Dona datează de dinaintea regimului totalitar şi este legată de figura
întemeietorului şi proprietarului ei, doctorul IosifN .Dona, personalitate cunoscută a medicinei
româneşti2. Ceea ce impresionează la ea este siguranţa gustului, faptul că amatorul de artă nu
a fost de fapt deloc un "amator" în alegerile sale. Este o reunire de capodopere, fie că e vorba
de Nicolae Grigorescu, de Ion Andreescu, de Ştefan Luchian sau de alţi clasici ai picturii
moderne româneşti3.
Descendenţii din veacul XX ai familiei Dona - şi l-am numit aici pe regretatul medic
Şerban Andronescu-Ghika, fost director al Centrului de Hematologie, cu care am discutat de
câteva ori de-a lungul timpului despre istoria familiilor din care se trăgea şi care de altfel era
un om deosebit de binevoitor şi de inteligent - vorbeau despre originea veneţiană a familiei
Dona din Bucureşti, despre o eventuală legătură a acesteia cu sireaua dogilor Dona4. Nu
cred că există vreo legătură reală, pentru că obârşia certă a familiei doctorului losifN.Dona
trebuie căutată în persoana clucerului Dona (Donea) Cojescu, ctitorul bisericii "Cuibul cu
barză" din Bucureşti5. Mormântul său există şi astăzi în pronaosul bisericii, iar pe lespedea
tombală- patinată de trecerea timpului şi drept urmare a călcării ei de către enoriaşi - se poate
încă citi: "Supt această piatră să odihneşte [sic] oasele robului lui Dumnezeu clucerul Dona
şi a soţiei lui Za[m]fira [c]titorii bisericii 1830". Numele "Cojescu" apare în testamentul său
din 31 ianuarie 18246, unde este vorba şi de moşia Cojeştii. Satul se găseşte în Ilfov, la est de
Bucureşti, nu departe de şoseaua actuală care leagă Bucureşti de Constanţa, în apropiere de
Brăneşti. De acolo provine aşadar numele. O altă diată-din 12 aprilie 1830 -amintea pe fiii
dispărut
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săi Spirache (Spiridon) slugerul, Costache medelnicerul şi Smaranda căminăreasa, soţia biv
vei căminarului Iordache Arion7. Spirache a purtat de altfel chiar numele de "Cojescu", sub
care primea - la 4 decembrie 1849 - dregătoria de pahamic8. Tot în Arhondologia perioadei
regulamentare mai apar încă doi deţinători ai aceluiaşi patronim, fără a şti dacă erau sau
nu înrudiţi cu clucerul Dona Cojescu: Dimitrie Nica Cojescu, care la 30 august 1839 urca
din treapta de treti logofăt la cea de serdar9; Scarlat Cojescu, care la I octombrie 1853,
devenea din "iuncher", "praporgic" 1O. In aceeaşi Arhondologie sunt amintiţi şi trei purtători
ai numelui „Dona" (cu varianta "Donea"). Doi dintre ei erau cu siguranţă membri ai familiei
clucerului Dona Cojescu: fiul său Costache Dona, medelnicer, despre care aflăm de aici că
a încetat din viaţă la 7 februarie 185411, şi fiul acestuia, Nicolae "Donea", foarte tânăr pe
atunci. Acesta din urmă - tatăl colecţionarului - primea la 7 aprilie 1856 gradul militar de
"praporgic" 12, având să ajungă general. Deocamdată nu ştiu dacă era rudă cu ei - poate că da
?! - clucerul Iancu "Donea", care la 15 aprilie 1915 primea rangul de stolnic 13. De observat
faptul că prenumele "Done" (sau "Don ie") - care apare, de pildă, în genealogiile medievale
moldoveneşti la cumnatul cronicarului Ion Neculce, Done căpitan, din care avea să descindă
apoi pe linie femeiască poetul Ienăchiţă Văcărescu - putea uşor să se transforme în "Donea"
şi apoi în "Dona".
Un semn de întrebare se referă la descendenţa - dacă există ea - clucerului Done
Cojescu din boierii Cojeşti ai veacurilor al XVII - lea - al XVIII-iea. Astfel, Ianache
Văcărescu, bunicul poetului mai sus amintit, a ţinut în căsătorie pe Stanca Cojescu, fiica
lui Pană Cojescu şi soră a marelui logofăt Bârcă Cojescu 14. Acesta din urmă a avut o fiică,
Stanca, căsătorită cu Ştefan Băjescu 15, strănepot al vei banului Mareş Băjescu 16.
De aceşti boieri Cojeşti este legată şi refacerea frumoasei biserici !Mzvan din centrul
Bucureştilor. Erau ei oare în ascendenţa Doneştilor din Bucureştii secolului al XIX-iea ?
Distanţa în timp între momentul ctitoriei de la biserica Cuibul cu barză - 176017 -, chiar
dacă poate oarecum contestabil neavând un suport epigrafie sigur, şi anul 1743, în care este
menţionată Stanca Băjescu născută Cojescu e destul de scurtă, iar pentru a documenta o
legătură nu dispunem încă de nici o dovadă. Poate fi o coincidenţă de nume - sau nu ! - între
"vechii" Cojeşti şi „noii" Cojeşti deveniţi Dona.
Revenind la spiţa acestora din urmă, soţia clucerului Dona Cojescu a fost înmormântată
la biserica din Şcheii Braşovului 18. Spiridon Dona, nepot de fiu al clucerului Dona Cojescu,
a fost colonel, iar de existenţa lui am aflat graţie excelentei - deşi desigur foarte incompletei
- lucrări a lui G.Bezviconi, Necropola Capitalei. Este vorba de un mormânt de la cimitirul
Bellu, pierdut printre multe altele, pe care stă scris: "In memoria regretatului meu soţ I
colonelul Spiridon Dona I Natalia colonel Sp.Dona născută la 2aug.1864 I decedată la I mai
1926 I Aci odihneşte colonelul Spiridon Dona I născut la 25 no[i]em[brie] 1842 I decedat la
30 ianua[rie] 1899 I Nicolae Dona 1893 -1974"19.
Potrivit unor date comunicate de regretatul Şerban Andronescu-Ghika, colonelul
Spiridon Dona a avut doi fii: Mircea, medic, şi Nicolae, inginer, acesta din urmă fiind cel
amintit în inscripţia funerară tocmai menţionată. Mircea Dona a avut un fiu, Şerban, medic
şi el, care, la rândul său, a avut două fiice. Un alt frate al colonelului Spiridon Dona şi al
generalului Nicolae Dona a fost colonelul Pompiliu Dona(+ 1903) al cărui fiu, generalul
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Constantin Dona ( 1879- 1955), semna, ca publicist, cu pseudonimul "Clucerul Dinu"20, ceea
ce probabil era o trimitere la Costache Dona, bunicul său, al cărui prenume îl şi moştenea.
Generalul Constantin Dona a avut două fete, Zoe şi Elena - căsătorită Sâmboteanu -, care,
fie menţionat pentru "la pelite histoire ", au participat în primii ani ai deceniului patru la
concursul "Miss Monde" ...
Potrivit unor date păstrate de asemenea în familie, medelnicerul Costache Dona
ar fi fost căsătorit de două ori: prima dată cu Eufrosina Săvescu, divorţată şi recăsătorită
cu domnitorul Grigore al IV-iea Ghica2 I şi a doua oară cu Elena Mihăilescu, nepoata
mitropolitului Filaret22. In afară de Spiridon, Pompiliu şi Nicolae, Costache Dona a avut şi
trei fete: Maria, căsătorită cu polcovnicul Nicolae Paraschivescu, Smaranda, căsătorită cu
Grigore Muşat, prefect de Vlaşca, şi Anastasia, monahie la Mănăstirea Pasărea sub numele
de Simfora. Maria şi Nicolae Paraschivescu au avut o fiică, Evghenia, căsătorită cu Vasile
Mareş, boier din Fefelei - Mizil. Evghenia şi Vasile Mareş au avut unnaşi între care, ca
nepot de fiu, pe proprietarul funciar şi omul politic Nicolae Mareş din Bucureşti, mort în
închisoarea de la Sighet23.
Fiica amintită în cele două diate ale clucerului Dona Cojescu, Smaranda, a fost aşadar
căsătorită cu vei căminarul Iordache Arian, fiul stolnicului Nicolae Arian, din cunoscuta
familie boierească cu acest nume24. Medelnicerul Costache Dona a avut ca fiu pe Nicolae
(+ 1915)25, ajuns general, participant la luptele Războiului de Independenţă - la Plevna şi
Griviţa -, căsătorit cu Emilia Pester - Wirth (+ 1890)26, a cărei obârşie ar fi fost - după
o infonnaţie păstrată în familie - la Dresda. Surorile ei, Luiza şi Ana, au fost căsătorite
- fireşte succesiv- cu V.A.Urechia27, iar una dintre ele28 a avut o legătură cu inginerul Ion
G.Cantacuzino, fondatorul şi proprietarul fabricii de ciment de la Brăila, din care a rezultat,
ca fiu natural, viitorul general Gheorghe (Zizi) Cantacuzino-Grănicerul.
Generalul Nicolae Dona a avut următorii copii29: Iosif (1875 - 1956), medicul
colecţionar, căsătorit cu Elena născută Leontopol (1885- 1972); Raul, medic şi el30, căsătorit
cu pictoriţa Niculina Delavrancea, una dintre cele patru fiice ale lui Barbu Delavrancea3 l;
Margareta32, căsătorită prima oară cu Alexandru Vlahuţă. Fiica acestora din urmă - purtând
acelaşi prenume ca şi mama ei - a fost căsătorită cu istoricul de artă I.O.Ştefănescu, nepot de
frate al lui Barbu Delavrancea. Niculina şi Raul Dona au avut o singură fiică, Nuni, pictoriţă
şi ea. Impreună cu Ghiţă Popescu, Nuni Dona a pictat numeroase lăcaşuri de cult, între care
biserica românească de la Ierusalim şi catedrala din Constanţa, precum şi multe altele.
Din căsătoria lui V.A.Urechia cu Luiza Pester-Wirth s-au născut trei copii: Alceu
( 1860 - 1941 ), medic şi scriitor, Corina ( 1865 - 1890), profesoară de istorie - căsătorită cu
medicul profesor universitar Eugen Rizu - şi Nestor ( 1866 - 1931 ), inginer de la Politehnica
din Paris, autor al frumoaselor Zâne din Valea Cerbului'°74 33. Cei trei copii ai lui V.A.Urechia
erau, aşadar, veri primari cu doctorul Iosif Dona. Alceu Urechia34 a fost căsătorit de două ori,
cea de-a doua soţie fiind vara sa primară Margareta Dona, divorţată de Alexandru Vlahuţă.
Din căsătoria lui Alceu Urechia cu Margareta Dona s-a născut un fiu, Vasile, al cărui prenume
relua, evident pe cel al bunicului patern V.A.Urechia. Tatăl său îl caracteriza cu multă căldură,
într-o scrisoare trimisă doctorului Dona: "Sunt convins că Vasilică, nu numai că ne iubeşte
ca un bun copil, dar are şi simţul onoarei, aşa că niciodată din voinţă proprie nu ar putea să
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ne facă vreo supărare, vreun rău. Imprejurările însă l-ar putea aduce aci, căci Vasilică este şi
impulsiv şi pasional. O dramă din tinereţe şi una care era să o joace la întoarcerea lui din Paris
(când a fost la Bancă) ilustrează natura lui şi impulsivă şi extrem de pasională. Această stare
ar putea să-l târască, fără voia lui, la situaţii rele şi pentru el şi pentru noi"35.
Se văd aşadar căsătoriile încheiate în bună măsură în sânul aceluiaşi cerc familial şi de
prieteni, fonnat din spirite alese precum Barbu Delavrancea, Nicolae Grigorescu, Alexandru
Vlahuţă, V.A.Urechia, familia Dona. Un mediu de elevaţie deosebită, într-o lume care se
caracteriza tocmai prin rafinament şi distincţie. Mărturia acestor relaţii de înrudire şi de
afinitate spirituală a rămas şi în pictură: în colecţia Dona poate fi admirat un splendid portret
al Anei (Zettina) Urechia, pictat de Nicolae Grigorescu. Doctorul Iosif Dona a fost, de altfel,
un prieten al pictorilor36 şi la aceasta te trimite cu gândul, de asemenea, un portret al său
făcut de Alexandru Ciucurencu, aflat tot în colecţia Dona.
Numeroasele obiecte de artă au fost adunate de doctorul Iosif Dona împreună cu
soţia sa Elena născută Leontopol37, a cărei genealogie merită şi ea o incursiune. Leontopolii
achiziţionaseră moşii în judeţele Olt, Teleonnan şi Romanaţi (azi jud.Olt): în 1936, existau
cinci proprietăţi funciare în judeţul Olt având peste 500 ha, una dintre ele fiind moşia Comani
a moştenitorilor lui Velisarie Leontopol (722 ha)38. In Bucureşti ei avuseseră în proprietate
hotelul Union de pe strada Academiei - construcţie de altfel reprezentativă pentru stilul Art
Deco, proiectată de arhitectul Arghir Culina -, hotel pe care la un moment dat l-au vândut.
La Biblioteca Academiei Române există un manual grecesc de gramatică, alcătuit de
Ioannis Leontopoulos, publicat la Istanbul în anul 182839. Avea acest cărturar vreo legătură
oare cu Leontopolii stabiliţi la nordul Dunării ? Numele este desigur frecvent în spaţiul
elenic şi probabil şi dincolo de el. Prenumele "Velisarie", pe care îl purta personajul care
făcuse în România mare avere, trimite desigur la faimosul general bizantin al împăratului
Justinian. Atestat documentare faptul că Velisarie Leontopol era fiul lui Nicolae Leontopol
şi al Arhontei, al cărei prenume indică, de asemenea, o obârşie grecească40. Velisarie
Leontopol - iniţial supus străin - a fost căsătorit cu Ana (Siţa) Atanasiu, fiica lui Ion Atanasiu
din Caracal41. Aceasta din unnă avea o mătuşă pe nume Sultana Florea Majai, care i-a donat
moşiile Cepari şi Cocorăşti, din fostul judeţ Romanaţi42. Siţa Leontopol avea o soră, Ştefana
(+ 19 .XI .1893 ), căsătorită cu Ion N .Dobruneanu, senator. Fiica lor Ecaterina a fost căsătorită
cu Nicolae G.Demetrian, moşier din Caracal, a cărui familie era de extracţie sud-dunăreană,
precum cea a Leontopolilor. Intre 1909 - 1913 a avut loc un proces între Ecaterina Demetrian
(născută Dobruneanu) şi verii ei Leontopol, proces în care a fost implicat ca avocat şi Nicolae
Titulescu43.
Velisarie Leontopol avea în arendă moşia Boşoteni (sau Belcineanca), proprietate a lui
Ulysse Boldescu - ctitor al spitalului cu acelaşi nume din Ploieşti-, precum şi moşia Zănoaga
din fostul judeţ Romanaţi, stăpânită de cumnatul său Ion N.Dobruneanu din Caracal, nepot
de fiică al boierului haiduc Iancu Jianu44. Din arendaş, Velisarie Leontopol - care figurează
într-un act ca "român macedonean şi supus otoman"45 - a devenit proprietar, ceea ce s-a
întâmplat în foarte multe cazuri în secolul al XIX-iea.
Velisarie Leontopol (+ 1909) a avut cinci băieţi şi două fiice: Vasile, Ion (Jean),
Alexandru, Ştefan (Fani), Christian (Hristian), Elena - devenită soţia doctorului Iosif Dona
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- şi Esmeralda (Emeraude) - căsătorită cu doi membri ai familiei de Reineck. Hristian
Leontopol, de profesie "proprietar", locuind în Caracal, a încetat din viaţă la 28 ianuarie
1920, fiind în vârstă de numai 35 de ani46. Succesiunea Velisarie şi Christian V.Leontopol47
cuprindea moşiile Comani Uud.Olt)48, Râioasa Uud.Teleorman)49, Viespeşti Uud.Olt)
şi Ghizdăveşti (în fostul jud.Romanaţi), hotelul Union din Bucureşti, o pereche de case la
Corabia50, case cu prăvălie la Caracal (str.Filipescu nr.28) şi case de locuit în acelaşi oraş
(str.Carol nr.3)51. Moşia Ghizdăveşti a fost vândută lui „Vasile P.Ionescu, proprietar din corn.
Ghizdăveşti jud.Romanaţi" şi lui "Ion l.Cellarianu din com.Cela[ru] jud.Romanaţi"52.
Rezolvarea succesiunii şi ieşirea din indiviziune a constituit o problemă de-a lungul
multor ani. Ea a preocupat multă vreme pe doctorul Iosif Dona care se exprima astfel într-un
memoriu, redactat după o "inspecţie" făcută în octombrie 1928: "Speranţa ce-o manifestasem
când am scris memoriul pe 1927, că acel memoriu va fi ultimul şi că în fine se va termina
cu această indiviziune Leontopol care a ajuns de pomină, acea speranţă plină de certitudini
atunci, nu numai că nu s-a realizat, dar tinde să devină din contră din ce în ce mai problematică.
Incurcăturile şi arbitrariul în administrarea moşiilor, îngreuiarea [sic] din ce în ce mai mare a
putinţei controlului, unite cu un tembelism dacă nu cu o rea voinţă patentă pentru a discuta cu
bunăvoie şi a sfărşi odată cu <<starea indiviză>>, toate acestea mă fac să cred că tot justiţia va
fi aceea care să pună capăt acestei situaţiuni. De aceea sunt ferm decis a recurge şi la această
cale, deşi recunosc că toţi vor fi prejudiciaţi din toate punctele de vedere ... "53 ln chestiunea
vânzării hotelului Union, fraţii Leontopol, cumnaţii săi, îi acordau doctorului "Juby" Dona
o procură prin care îl împuterniceau să trateze probleme financiare cu Ilie C.Stoian, căruia
Hristian Leontopol - încetat din viaţă - îi vânduse partea sa indiviză54.
Proprietăţile funciare în indiviziune rămase de pe urma lui Velisarie Leontopol erau
considerabile55: dacă la moartea sa56 şi-ar fi împărţit averea celor şapte copii ai săi, i-ar fi
revenit aprox. IOOO pogoane arabile pentru fiecare, celelalte bunuri succesorale putând să
stingă datoriile existente: aprox.500 OOO lei la Creditul Rural, 330 OOO lei la Creditul Urban
şi 140 OOO dota dota Siţei Leontopol57. In cadrul indiviziunii, fraţii Leontopol se ocupau
de diferitele exploatări agricole: Vasile Leontopol locuia la Comani58, Jean Leontopol la
Râioasa59, Ştefan Leontopol era proprietar în comuna Cocorăşti (fostul jud.Romanaţi)60.
Acesta din urmă a fost căsătorit cu Olimpia Papp, având un fiu, Alexandru6 I.
Chestiunea a fost soluţionată în anul 1930, printr-un "Act de învoială şi partaj
voluntar"62. In ceea ce priveşte pe urmaşii fraţilor Leontopol, Jean Leontopol - care a
petrecut în tinereţe câţiva ani la Geneva- a avut o fiică, Magda, stabilită la Paris63. Alexandru
Leontopol (+ 1956)64 a avut cu Maria (al cărei nume de familie nu îmi este cunoscut), un
fiu, Mihai65, care avea să îmbrăţişeze cariera medicală şi să devină faimos prin încercările
sale de vindecare a cancerului. A avut o fiică. In ultima parte a vieţii s-a stabilit la Bonn,
unde a încetat din viaţă. Fiul lui Ştefan Leontopol a fost inginer la "Semănătoarea" şi a murit
necăsătorit66.

Esmeralda Leontopol (1882 - 1952)67 a avut din ambele sale căsătorii - cu câte un
baron de Reineck -, câte un copil: Julie, căsătorită cu Dimitrie Ghika, cunoscut în lumea
mondenă bucureşteană sub porecla alintătoare (în limba franceză) de "poulet" şi Radu
(Rudolf) (1907 - 1971)68, aviator, proprietar de moşie în localitatea ialomiţeană care purta
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numele familiei sale: Reineck, azi Ogoru, lângă Lehliu. Din căsătoria cu o americancă (de
care ulterior a divorţat) s-a născut o fiică, Claire, stabilită la Hamburg, căsătorită cu un
indian69. Elena Leontopol şi doctorul Iosif Dona au avut două fiice: Cella - căsătorită cu
Laurenţiu Preoţescu, consilier la Curtea de Casaţie, neavând urmaşi - şi Maria (zisă Maruca,
poate după Maruca Enescu - Cantacuzino, soţia lui George Enescu), căsătorită mai întâi cu
Nicolae Andronescu-Ghika (divorţaţi) şi recăsătorită cu Alexandru Bonachi, fiul profesorului
de urologie Bonachi70. Nicolae Andronescu-Ghika era după tată un coborâtor al familiei
Androneştilor din Târgovişte7 I, strănepot al Maicii Smara, iar după mamă provenea dintr-o
ramură a Ghiculeştilor munteni, mai exact dintr-un văr primar al scriitorului Ion Ghica72.
De observat este şi faptul că două vere primare - Maria Dona şi Julie de Reineck - aveau ca
soţi doi urmaşi ai Ghiculeştilor din Ţara Românească, Dimitrie Ghika - soţul Juliei - fiind
descendent direct al domnitorului Grigore al IV-iea Ghica. Aceasta se explică poate şi prin
legăturile dintre "clanul Dona - Leontopol" şi Eforia Spitalelor Civile, de care era legată
familia Ghica (împreună cu familia Cantacuzino). Doctorul Iosif Dona a ocupat decenii la
rând funcţia de medic-şef al spitalelor acestui aşezământ prestigios.
Naşterea şi dezvoltarea colecţiei de artă nu poate fi înţeleasă fără a lua în considerare
condiţia materială prosperă a doctorului Dona şi a soţiei sale. Aceştia încasau chirii pe
numeroase imobile, arende pe proprietăţi funciare şi dividende de la multe acţiuni73.
Doctorul Dona era - alături de arhitectul Duiliu Marcu - vicepreşedinte al societăţii "
Meta/lum", cu capital de trei milioane lei74. In acest context, colecţionarul de artă era - iată
! - implicat şi în introducerea unui...procedeu metalurgic75. Era, de asemenea, acţionar la
"Societatea Naţională de Gaz Metan"76, la Banca Cerealiştilor (300 acţiuni)77, la Banca de
Sconta României78, la "S.R.D. Societate anonimă română de navigaţiune pe Dunăre"79, la
Uzinele Chimice Române80, la "Creditul Extern"8 I, la "Creditul carbonifer"82, la societatea
anonimă "Tekirghiolul"83 şi la multe alte instituţii. Elena Dona era - între altele - acţionară
la Banca de Credit Român84.
Doctorul Dona a făcut parte şi din asociaţii ale proprietarilor funciari: astfel, era
membru al "Asociaţiei de colaborare profesională a agricultorilor mari, mijlocii şi mici din
România <<Asagricola>>", cu sediul în str.Bursei nr.3 (et.V)85.
Licenţiat al Facultăţii de Medicină şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti86, doctorul
Dona a funcţionat la Spitalul Filantropia, apoi - începând din 23 iulie 1903 - ca medic87 şi
apoi ca director al staţiunii balneare Tekirghiol88, despre care a şi alcătuit o monografie amplă,
Tekir-Ghiolul. Studiu descriptiv si clinic al localitătii si sanatoriului maritim Tekir-Ghiol si
al mijloacelor lor de actiune.Tratamentul marin si balneatiunea cu nomol ( 1907), premiată de
Academia Română. A scris, de asemenea, o lucrare de mai mică întindere intitulată La cure
de Tekirghiol, prezentată şi la congresul al V-lea internaţional de talasoterapie89. Din 1907 a
practicat medicina în Bucureşti, având ca specialitate medicina intemă90. Printre pacienţii săi
se număra şi purtătoarea unui nume cu rezonanţă deosebită în Ardeal: Ana general Siaguna
(Şaguna), care însă - în mod ciudat - nu i-a achitat foarte numeroasele consultaţii... După
ce pacienta sa a încetat din viaţă, doctorul Dona 1-a dat în judecată, pentru a primi banii, pe
fiul ei adoptiv, Dinu Seceleanu -Şaguna, cu domiciliul în Bucureşti, str.Alexandru Lahovary
nr.31, şi a câştigat procesul9 l.
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Doctorul Dona a participat la primul război mondial, având misiunea de a combate
epidemiile de "febră recurentă şi tifos exantematic"92. S-a îmbolnăvit el însuşi de "miocardită
cu fenomene de angor pectoris şi nefrită cronică, consecutivă tifosului exantematic din
campanie pe care 1-a contractat în aprilie 1917"93. La 20 decembrie 1918 "a fost desărcinat
din postul ce-l ocupa din cauza infirmităţii de război"94. I s-a acordat o pensie de 780 lei bruto
pe lună95. Au urmat cereri repetate de recalculare a pensiei96, atât în perioada interbelică şi a
celui de-al doilea război mondial cât şi după instaurarea regimului totalitar.
Prin decesul Anei Urechia97, doctorul Dona a moştenit, împreună cu vărul său primar,
doctorul A lceu Urechia, casa din str.Brezoianu nr.4898. Ea cuprindea parter şi etaj; la parter,
bucătărie, cameră, culoar, baie, dormitor, hali, sufragerie, birou, vestibul; la etaj, dormitor,
baie, bucătărie, cameră de copii şi sufragerie99. Doctorul Iosif Dona şi soţia sa aveau pe
strada General Dona - fostă strada Numa Pompiliu - mai multe imobile 100, majoritatea
închiriate. Astfel, de pildă N.Bălţăţeanu - foarte probabil cunoscutul actor - a închiriat de
la doctorul Dona, imobilul aflat la nr.261 OI. Acelaşi imobil fusese închiriat pe cinci ani,
începând din 23 aprilie 1919, lui N.G.Rădulescu-Maradorl02. La aceeaşi adresă exista şi o
tipografie "complectă cu maşinării şi material de tipogr[afie]", proprietate a doctorului Dona,
pe care el a închiriat-o lui D.şi lui Gh.Karczag, din aprilie 1932 până în aprilie 1934103.
Acelaşi imobil, de la nr.26, a fost închiriat - între aprilie 1931 - aprilie 1934 - profesorului
Adrian Dumitrescu-Bumbeşti, preşedintele Corpului Contabililor Cooperatori, care şi-a
instalat acolo birourile acestei asociaţii I 04. Imobilul din str.General Dona nr.12, „compus
din două odăiţe şi un antreu în partea dreaptă a curţii şi câteva încăperi în stare de ruină în
stânga curţii", era închiriat de doctorul Dona lui Moise Streitman, cu preţul chiriei de 30 OOO
leil05.
Imobilele din str.General Dona erau asigurate la societatea de asigurări "Dacia România": cel de la nr.14, pentru suma de 300 OOO lei I 06; cel de la nr.15, pentru 45 OOO
lei I 07; cel de la nr.16 cu 500 OOO lei I 08; cel de la nr.26, pentru 200 OOO lei 109; cel de pe str.
Brezoianu nr.28 cu 500 OOO lei 11 O.
La 15 septembrie 1918, doctorul Dona închiria Rozinei Iacobescu - prin căsătorie
Iorgulescu-şi soţului ei Dumitru Iorgulescu, imobilul său din str.Numa Pompiliu (nu devenise
încă str.General Dona) nr.14, cu o chirie de 1800 lei, plătibilă din trei în trei luni 111.
La 3 iunie 1926, doctorul Iosif Dona vindea surorii sale Margareta şi vărului Alceu
Urechia, cu domiciliul la Sinaia, str.Carol nr.6, "o porţiune din imobilul ce posed în str.
General Dona nr.15, fostă Numa Pompiliu nr.15, şi anume terenul din fundul curţii acestui
imobil, care răspunde în str.Luigi Cazzavillan, mărginit la nord cu şcoala italiană, la sud cu
grădina azilului Fr.Hoetsch, la răsărit cu grădina proprietăţii mele [recte a dr.I.N.Dona] şi la
apus cu str.Cazzavillan"l 12.
O vilă ce urma să fie clădită la Sinaia constituie obiectul unei scrisori - nedatate, din
păcate, dar care este probabil din 1930 - primite de doctorul Dona de la ruda sa prin alianţă
Henriette (Riri) Delavrancea - Gibory, pe care o solicitase să-i facă planul. "Iţi fac pe aceeaşi
suprafaţă - ii scria arhitecta - un plan modern cu faţadă modernă în spiritul de azi, care va
avea cred succes fie pentru voi fie pentru închiriere. Natural că nu-ţi cer plată pentru că o
fac <<pour / 'amour de I 'art>> (lăsând sentimentalismul de-o parte) şi pentru a face ceva
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la Sinaia şi am plăcerea d-a realiza ceva şi acolo"l 13. Potrivit aceleiaşi epistole, în trei zile
planul construcţiei unna să fie gata. De asemenea, doctorul Dona era şi posesorul unei vile
- "Păpuşica" - la Tekirghiol. O altă proprietate a lor se afla pe strada Luigi Cazzavillan nr.26.
Era, de asemenea, posesorul unei maşini pe care o conducea el însuşi 114.
Doctorul Dona a achiziţionat tablouri atât de la pictori cât şi de la alţi proprietari
de obiecte de artă. Este cazul, de pildă, al Constanţei Ghyka născută Câmpineanu 115, care
la 6 mai I 93 I îi scria colecţionarului: "Docteur,I le me suis decidee a ne plus emporter
le tableau, ni a le laisser ici; jele vends, [f Iv:} si donc, v{ou}s le prenez pour trois cents
miile lei, je v{ou]s le cede. I Commeje dois partir, dans lajournee, je desirerais que v{ou}s
me donniez voire reponse au plus tât, I Recevez, Docteur, l'assurance de toute mon estime,
I C.Ghyka" I I 6. La fel, un an şi câteva luni mai târziu, mai exact la 13 decembrie I 932,
Gica Munteanu certifica în scris că a vândut doctorului Dona "un tablou oval <<Efect de
lumină>> de pictorul Strâmbu, pentru suma de lei 2 OOO (două mii)"l 17. Este vorba, evident,
de cunoscutul Ipolit Strâmbu, ale cărui picturi erau foarte agreate în mediile boiereşti şi
burgheze din Bucureşti.
In 1950, pentru a o salva şi pentru a o pune la dispoziţia marelui public, doctorul Iosif
Dona şi soţia sa şi-au donat statului colecţia care a fost deschisă publicului în casa lor din
str.General Nicolae Dona nr.12. Ceea ce nu a împiedicat statul să-i lase pe cei doi aflaţi la
o vârstă înaintată, fără pensie 118, expropriaţi de toate proprietăţile funciare şi imobiliare pe
care le deţinuseră altădată. Familia Dona a trecut prin momente dificile în întreaga perioadă a
regimului totalitar. O a doua donaţie de obiecte de artă către stat a fost făcută de către Maria
(Maruca) Dona în 19791I9, dar asupra condiţiilor în care s-a săvârşit această donaţie persistă
misterul. A fost o donaţie forţată, la presiunea unor instituţii abilitate ?
Jn primii ani de după instaurarea regimului totalitar - mai exact între 1951 - 1953 -,
muzeele de artă din Bucureşti erau "Muzeul de Artă al Municipiului (în care este cuprins şi
Muzeul Simu), Muzeul Th.Aman, Muzeul Zambaccian, Colecţia Slătineanu, Colecţia Dona
şi Colecţia Storck"l20. Oricare ar fi fost motivele înfiinţării Colecţiei de Artă Dona, poate fi
considerată un act "stalinist" deschiderea ei pentru public şi aşadar repudiată?
Colecţia Dona depindea de "Secţia de Artă şi Cultură" a „Sfatului Popular Bucureşti",
persoana care avea în grijă colecţia fiind Cella Dona, o persoană voiajată şi cultivată,
încadrată ca "asistentă" 121. Acest muzeu a existat, aşadar, în Bucureşti între 1950 - 1978,
după care exponatele sale au putut fi văzute pe simezele Muzeului Colecţiilor de Artă. Punând
la socoteală cei câţiva ani în care el a fost închis pentru renovarea clădirii şi reamanajarea
sa, aceasta face ca vreme de peste cinci decenii, colecţia Dona să fi încântat pe iubitorii de
artă din Bucureşti şi din alte părţi. Este mult, este puţin, ca argument pentru ca acest elogiu
muzeal al artei româneşti - şi în fond al artei în general - să merite să supravieţuiască ?

DOCUMENTE
1. Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor
fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.1:

Naţionale
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Actul de deces al Anei V.A.Urechia născută Pester -Wirth, din 30 aprilie 1924
"Extract din registrul actelor de

morţi

pe anul 1924 luna aprilie ziua 30

No.3009 din 19 mai 1924
Ana V.A.Urechia, în vârstă de 82 ani, fără profesie, a încetat din viaţă în casa din
strada Brezoianu n° 28, născută la Iaşi, văduvă a decedatului V.A.Urechia, fiica lui Pester şi
Margareta [sic], morţi.
Martori: Vasile A.Urechia, de ani 27, de profesie avocat, domiciliat în Bucureşti, str.
Numa Pompiliu no.16, nepot,
Vasile Teodorescu, de ani 45, de profesie fără, domiciliat în comuna Bucureşti, str.
Griviţei no.2 [ ... ]"

2. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.3 (copie):
Tribunalului Ilfov din li februarie 1926 prin care erau
moştenitorii Anei VA. Urechia, doctorii Iosif N.Dona şi Alceu Urechia
Sentinţa

puşi

în posesie

"Tribunalul Ilfov sec.3
Jurnal N° 2502
I 926 februarie I I
Tribunalul,
Având în vedere petiţiunea înreg. la n° 2798/326, prin care dlor dr.I.Dona şi dr.Ureche
cer în calitate de legatari universali să fie trimişi în posesiunea de drept şi de fapt asupra averii
rămasă pe unna defunctei Ana V.A.Ureche.
Având în vedere că la această secţiune se află deschisă succesiunea defunctei Ana
V.A.Ureche, iar decesul său se constată din [cuvânt nedescifrat] n° 3009/924 al oficiului de
stare civilă Bucureşti.
Având în vedere că averea rămasă pe unna zisei defuncte s-a constatat cu inventarul
din 14 iulie 1924, întocmit de dl Jude supleant de pe lângă acest tribunal.
Având în vedere că defuncta Ana V.A.Ureche prin testamentul său autentificat de
Trib.Notariat Ilfov la N° 5936/924, instituie legatari universali pe dl Dr.I.N.Dona şi ~
dr.Ureche, pe toată averea sa mobilă şi imobilă.
Având în vedere jurnalul acestui tribunal n° I 0627/925, prin care s-a constatat [f.3v:]
că pe unna defunctei Ana V.A.Ureche, n-au rămas moştenitori ascendenţi sau descendenţi.
Având în vedere certificatul Ministerului de Finante n° 28160/926 din care rezultă
că taxele succesorale s-au fixat la suma de 364 825 lei din care s-a achitat 14 825 iar pentru
rest s-a acordat plata în şapte rate semestriale şi ministerul nu se opune ca mostenitorii să fie
trimisi în posesie;
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

444

văzând că

XXI

cererea de trimitere în posesie s-a făcut pe timbru legal

şi

dispoz.art.891 c.

Dispune:
Trimite în posesie pe dlor dr.I.N.Dona si dr.Ureche în calitate de legatari universali
asupra întregii averi rămasă pe urma defunctei Ana V.A.Ureche, care consta din imobilul din
Bucureşti, strada Brezoianu n° 28, imobilul din Constanţa, Bdul Principesa Maria N2 __22 şi
averea mobilă specificată în inventarul cu data de 14 Iulie 1924, dresat de dl jude supleant de
pe lângă acest tribunal.
(ss) I.Cernăţeanu
Grefier (ss) N.Popescu
p.conformitate [semnătură

indescifrabilă]

Grefa Tribunalului Ilfov sec.3• cc [comercială]
Prezenta copie fiind conformă cu originalul din dosarul acestui tribunal n° 1857/924
se legalizează, anulându-se un timbru de cinci lei.
Grefier
[Semnat:] N.Popescu"

3. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.8:
Scrisoare din 26 martie 1926 a doctorului Alceu Urechia către vărul său primar
doctorul Iosif N.Dona prin care ii propunea să-i vândă partea lui din moştenirea Anei
V.A. Urechia, respectiv din casa din str. Brezoianu nr.28
"Dlui Dr.l.N.Dona
16 General Dona. Bucureşti
Dragă

Jubi,

Conform înţelegerii avute şi spre a [i]eşi din indiviziune asupra imobilului ce
în str.Brezoianu 28 din Bucureşti, imobil dobândit de la defuncta noastră mătuşă
Ana V.A.Urechiă pe baza testamentului său autentificat de Tribunalul Ilfov, secţia Notariat
la n-rul 5936/924 iţi vând partea cuvenită mie în acest imobil, adică jumătate din locul şi
construcţiile aflate pe dânsul, toate libere de orice sarcini şi rămânând solidar şi garant pentru
orice evicţiune, revendicare sau atacare de testament, din partea vreunui alt moştenitor. Preţul
acestei vânzări este de lei I, I 00.000 (un milion una sută mii lei) netto, din care 400,000
(patru sute de mii lei) i-am primit deja prin Banca Marmorosch Blank, iar restul de lei
700,000 (şapte sute mii lei) urmează să mi-i plăteşti cel mai târziu până la 5 iunie 1926
conform angajamentului tău. Taxele de vânzare către fisc te vor privi în totalitate, eu luândumi obligaţiunea de a veni cât mai degrabă pentru autentificarea actului de vânzare.
Onorariul de advocat atât în privinţa acestui act cât şi pentru regularea întregii
posedăm
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succesiuni te va privi de asemenea tot pe tine.
Evacuarea imobilului se va face cel mai târziu la Sf.Gheorghe 1926, putând
atunci a face reparaţiile ce vei dori.

până

Dr.Urechia"

26 martie 926

4. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.13:
Act de vânzare-cumpărare din 4 mai 1926, prin care doctorul Alceu Urechia îi vindea
vărului său doctorul Iosif N.Dona, partea sa Oumătate) din casa aflată în str.Brezoianu
nr.28, moştenire de la Ana V.A. Urechia
"Contract de vânzare - cumpărare
[Adăugat cu cerneală violet:
4.V.926]
[Semnătură indescifrabilă]

Intre

subsemnaţii:

dr.Alceu Urechia, domiciliat în Sinaia, str.Carol n° 6, pe de-o parte
drul l.N.Dona, domiciliat în Bucureşti, str.Gral Dona n° 16 pe d-altă parte ca
cumpărător a intervenit unnătorul act de vânzare:
1) Subsemnatul, drul A.Urechia, declar că vând de veci şi în plină proprietate dlui
dr.I.N.Dona, partea mea indiviză, adică jumătate din imobilul din Bucureşti, str.Brezoianu
n° 28, astfel cum se găseşte astăzi şi cu toate clădirile aflate pe dânsul, având următoarele
vecinătăţi: la nord cu casele dlui dr.Severeanu, la sud cu strada Brezoianu, la răsărit cu casele
dlui V.Duculescu şi la apus cu Hotelul Liric al dnei Gross.
2) Această parte indiviză în imobil o stăpânesc ca şi dl dr.Dona prin moştenire de la
defuncta noastră mătuşă Ana V.A.Urechiă, în baza testamentului autentificat de Trib.Ilfov
Secţ.Notariat la n° 5936 din 15 martie 1924 şi pentru care am fost pus în posesie prin jurnalul
n° 2502 din 11 februarie 1926 a Trib.Ilfov Secţ.Illa C.C. [comercială]
3) Imobilul îl vând liber de orice sarcini, servitute sau drepturi reale, cu toate dările
către stat şi comună plătite până la 1 aprilie 1926 şi subsemnatul răspunzând de orice evicţiune
sau turburări în posesie, de orice natură ar fi ele.
4) Preţul vânzării părţii mele indivize este de 600.000 (şase sute de mii) de lei pe care
i-am primit de la dl dr.I. [f. I 3v:] N.Dona în întregime la autentificarea prezentului act care
serveşte şi drept chitanţă. Dl dr.I.Dona rămâne astfel proprietar pe întreg imobilul moştenit
de noi.
5) Subsemnatul dr.I.N.Dona declar că am cumpărat de la dl dr.A.Urechia partea sa
indiviză a imobilului din str.Brezoianu 28, care formează jumătate din întreg imobilul mai
sus descris pe preţul de 600.000 (şase sute mii) lei, toate taxele de vânzare privindu-mă pe
mine.
ca

vânzător şi
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Vânzător:

Cumpărător:

[Semnături:]

Dr.I.N.Dona
16 Str.General Dona

Dr.Urechia
Sinaia 6 S[tra]da Carol
Redactor şi martor pentru identitate
Traian Rădulescu
Avocat
59 Principatele Unite"

5. DMBAN, fondul familial Dr.l.N.Dona, ds.nr.39/1923-1926 [nepaginat]:
Declaraţie de venituri din acţiuni ale doctorului Iosif Dona, din 1926
"Declaraţii
Acţiuni

de venit ale dr.I.N.Dona
- 1926

20 acţ. Ciocolata Berindei
58 " Cartea Românească
a mai dat apoi un rest de dividend
132 "
Creditul tehnic
100 " Banca Cerealiştilor
30 " Soc.Navigaţia Română
1O " Casa Rurală
80 " B[an]ca Comerţului
400 " B[an]ca Agricolă
200 " Clădirea Românească
10 " Soc.Rom.de [cuvânt nedescifrat]
30 " B[an]ca Minelor
50 " B[an]ca Viticolă
12 " B[an]ca Gener[ală] a Ţării Româneşti
100 " Credit [cuvânt nedescifrat]
125 " I.R.D.P.
125 "
50 " Banca laşilor
60 " Credit Extern
50 " Govora Călimăneşti
10 " B[an]ca de Credit
20 " B[an]ca Franco-Română
10 " Carpatină
153 " Reşiţa
25 " Petrol Block
50 " S.R.D.

600 lei
13 54
1624
6500
6300
2600
750
6880
16400
11690
650
1482
2068
688
3000
2500
14875
4305
4440
1105
650
760
700
12852
1500
3750
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760
346
850

" B[an]ca Chrissoveloni
" Cooperativa Militară
" Petrolul Românesc

111.979"

6. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.11/1927-1930, f.16:
Ciorna actului de ieşire din indiviziune a moştenitorilor leontopol, din 12 octombrie

1929
"Declaraţiune [scrisă

de

mână

de dr.I.N.Dona]

Subsemnaţii membri ai indiviziunii V.Leontopol întrunindu-ne astăzi 12 oct.1929,
spre a proceda la ieşirea din indiviziune, am admis proiectul de partaj făcut de dl dr.I.Dona în
mod juridic, după proiectul dlui Ghiban din no[i]embrie 1927, cu unnătoarele modificări, pe
baza cărora autorizăm pe dl dr.Dona ca împreună cu dl inginer Gruia să definitiveze loturile
fiecăruia dintre noi:
I) Lotul Vasile Leontopol va cuprinde cele deja notate în sus-zisul act de partaj al dlui
dr.Dona cu unnătoarele schimbări admise irevocabil de dl Vasile Leontopol:
a) Conacul din satul Comani cu toate clădirile aflate pe dânsul rămâne în întregime
acestui lot, în schimbul a 8 hectare teren arabil dat în Boian lotului al II[-le]a.
b) Toate pogoanele arabile de peste Olt rămân dlui Vasile Leontopol în schimbul unui
număr egal de pogoane arabile date în Boian lotului al II[-le]a.
c) Toate zăvoaiele şi pădurile aflate peste Olt sau numai o parte din ele se vor schimba,
după dorinţa posesorului lotului al II[-le]a, cu pogoane arabile din partea lui Vasile Leontopol
în Boian în proporţie de două pogoane arabile pentru trei pog[oane] zăvoi.
d) P[i]etrişul şi zăvoaiele insulei din râul Olt rămân aşa cum au fost.
e) Lotul n° II va avea drept a poseda conacul din Comani aşa cum fusese atribuit
acestui lot, până ce dl Vasile Leontopol va depune pe terenul de la vii al lotului II [f. I 6v:] una
sută mii cărămizi bine arse de la Farcaş, 80 care de nisip, 80 care de pietriş ciuruit şi un vagon
lemn de stejar de construcţie din pădurea Calopăru, în greutate de I O.OOO klgr.
LOTUL [al] II[-le]a al dnei Smaranda de Reineck rămâne a fi acceptat şi de soţul
domniei sale dl Ed.de Reineck. Va cuprinde lotul al doilea din Comani - Boian astfel cum e
descris în actul Dona cu modificările acceptate de dl Vasile Leontopol ale lotului dsale.
Acest loc, de nu convine soţilor Reineck, va fi tras la sort cu lotul Elenei Dona de la
Râioasa.
LOTUL [al] III[-le]a. Acesta va fi fostul lot de la Râioasa al dlui Jean Leontopol
cuprinzând conacul din sat şi tot ce e descris în actul de partaj Dona, cu următoarele modificări:
Acest lot va lua locurile cele două din sat şi va da în schimbul lor lotului dlui Jean Leontopol
cinci pogoane arabile în deal la Putinei.
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LOTUL IV este al 2[1e]a lot din Râioasa cu conacul din deal care se atribuieşte acum
dlui Jean Leontopol în totalitate astfel cum este descris în proiectul de partaj Dona, plus cele
5 pogoane în schimbul locurilor din sat.
Astfel constituite aceste două loturi din Râioasa, se va atribui primul Elenei Dona, care
va putea să-l tragă la sorţ[i] cu Smaranda de Reineck, după cum i-a vorbit mai sus, tragere la
sorţ[i] cu Smaranda de Reineck, după cum i-a vorbit mai sus, tragere la sorţ[i] care trebuieşte
hotărâtă sau făcută imediat la Bucureşti, luându-ne angajament formal a stabili acest lucru
cel mai târziu până la 20 octombrie 1929. Dl dr.I.Dona declara că-l acceptă irevocabil şi fără
tragere la sorţ[i].
LOTUL V. Acest lot se atribuieşte dlui Ştefan Leontopol şi rămâne neschimbat astfel
cum s-a hotărât [f.17:] în actele Dona - Ghiban.
Subsemnaţii cari semnăm acest act, în cea mai vie şi mai sinceră dorinţă de a termina
cu indiviziunea - păgubitoare nouă tuturora -, hotărâm în mod solemn cu toată voinţa şi
cuvântul nostru de cinste, ca să respectăm cele subscrise în această declaraţiune.
Făcut astăzi în 5 exemplare din care fiecare a luat o parte.
Comani 12 octombrie 1929
[Semnături:]

Jean Leontopol
corn.Râioasa, Teleorman
V.Leontopol
Comani-Olt
Smaranda de Reineck
Str.Luterană 33

JI

Dr.1.N.Dona
str.General Dona 16
Leontopol

Bucureşti,

Ştefan

[Semnătură nedescifrată]

[Scris de Smaranda de Reineck născută Leontopol:]
Lotul li consultând pe Edouard rămâne aşa cume scris pe acest act, acceptându-l noi
[Semnat:] Smaranda de Reineck".

7. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.15/1930, f.l:
Actul de partaj al moştenitorilor Leontopol, din 1930
„Indiviziunea succesiunilor Velizarie şi Cristian V.Leontopol
Act de învoială şi partaj voluntar 1930
Subsemnaţii: Smaranda de Reineck, cu autorizaţia soţului meu Baron Edouard de
Reineck, domiciliaţi în Bucureşti, strada Luterană no.33; Elena dr.l.N.Dona, cu autorizaţia
soţului meu doctor I.N .Dona, domiciliaţi în Bucureşti, strada General Dona no.16; Jean
V.Leontopol, domiciliat în comuna Râioasa, judeţul Teleorman; Vasile V.Leontopol,
domiciliat în com.Comani, judeţul Olt; Ştefan V.Leontopol, domiciliat în com.Cocoreşti
judeţul Romanaţi şi Alexandru V.Leontopol, domiciliat în com.Viespeşti,judeţul Olt, toţi şase
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în indiviziune asupra averii moştenite de la defunctul nostru părinte Velizarie
Leontopol (actul de deces no.2461 din 16 aprilie 1909, Bucureşti) şi asupra averii ce nea revenit de la defunctul nostru frate Christian V.Leontopol (actul de deces no.44 din 29
ianuarie 1920, Caracal), asupra căreia am fost puşi în posesie prin jurnalul no.1134/920 Trib.
Romanaţi, s.11, numai noi fraţii şi surorile, în urma renunţării mamei noastre Siţa V.Leontopol
[ ... ]".
Lotul no. I - Jean V.Leontopol
Lotul no.2 - Smaranda Baron de Reineck
Lotul no.3 - Elena dr.I.N.Dona
Lotul no.4 - Vasile V.Leontopol
Lotul no.5 - Ştefan V.Leontopol
f.2v: "Lotul no.3
Dna Elena dr.l.N.Dona
a) Conacul din satul Râioasa jud.Teleorman cu un teren de 2,9692 ha (două hectare
nouă mii şase sute nouăzeci şi doi metri) cuprinzând casa de locuit cu mobilierul rămas de la
Cristian Leontopol şi cele două încăperi de la poartă, bucătăria şi remiza, garajul, şopronul,
grajdurile, casa morii şi morarului cu instalaţiile lor şi în fine hanul din sat unde a fost o
cooperativă etc.
b) Loturile A şi B din satul Râioasa şi anume: lotul A pe care se află actualmente o
căsuţă ruinată, este în întindere de 0,6271 ha (şase mii două sute şaptezeci şi unu metri) şi se
află în prelungirea locului ocupat de conacul şi moara Leontopol din Râioasa, formând colţul
drept al şoselei ce se desparte spre Izbiceni.
Vis-a-vis se află lotul B în întindere de 1,5635 ha (un hectar cinci mii şase sute treizeci
şi cinci metri) menţionându-se că 5000 (cinci mii) metri din acest loc au fost daţi logofătului
moşiei dl Florea Căzănaru care urmează să verse ulterior preţul acestui teren succesiunii
Leontopol, aşa că acest lot B rămâne de 1,0635 ha (un hectar şase sute treizeci şi cinci metri),
din care sătenii reclamă acum un loc pentru şcoală.
c) Locurile din sat marcate cu litera C în întindere de 1,2378 ha (un hectar două [f.3:]
mii trei sute şaptezeci şi opt metri) şi cu litera D în întindere de 0,4457 ha (patru mii patru
sute cincizeci şi şapte metri).
d) Un teren zis la <<Trifoi>> în întindere de 4,8187 ha (patru hectare opt mii una sută
optzeci şi şapte metri) şi altul zis <<Aria Nouă>> în întindere de 4,8651 ha (patru hectare opt
mii şase sute cincizeci şi unu metri) situate în vecinătatea satului Râioasa şi fiind înconjurate
de terenurile delimitării de la 1864 a clăcaşilor din Râioasa.
e) Un teren arabil de 387,4377 ha (trei sute optzeci şi şapte hectare patru mii trei
sute şaptezeci şi şapte metri) situat în trupul Putinei al moşiei Râioasa şi având următoarele
vecinătăţi: la est (răsărit) moşia dlui Dumba Stâlpu de Piatră pe lăţime de m 1191,37; la nord
linia despărţită prin măguri durabile care-l desparte de terenul atribuit lotului no. I al dlui Jean
Leontopol; la sud moşia Stâlpul de Piatră, proprietatea fostă Dumba pe toată întinderea ei; la
vest (apus) aşa numitul <<drumul oii>> pe o lungime de m 1209,5 J care-l desparte de trupul
Scurta aparţinând tot lotului no.3 şi de o întindere de 57 ha, ce o avea aci lotul no.5 al dlui
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Leontopol şi pe care a vândut-o.
t) O porţiune de 79,5612 ha (şaptezeci şi nouă de hectare cinci mii şase sute doisprezece
metri) din trupul numit <<Scurta>> delimitată la partea de nord-est a acestei moşii şi mărginită
la răsărit cu <<drumul oii>> pe o întindere de m 1155,39 la apus cu exproprierea pentru izlaz;
la miazăzi cu lotul no.5 atribuit dlui Ştefan Leontopol, iar la nord cu drumul ce merge spre
conacul Putinei pe o întindere de m 735,86 ce o separă de exproprierea prin I.D.L.1918.
La acest lot se alătură şi o porţiune de teren de 57 (cincizeci şi şapte) hectare,
cuprinzând restul trupului denumit Scurta şi care a fost atribuită dlui Ştefan Leontopol, dar pe
care acesta a vândut-o dnei Elena dr.Dona pe suma de 1.400.000 (un milion patru sute de mii)
lei plus recolta existentă din 1928, cu actul de vânzare transcris la no.164 din 15 ian.1930
Trib.Teleorman S.I şi pentru care s-au plătit taxele la Admin.Financiară Ilfov în valoare de
116.746 lei cu recipisa no.4667/930. Dl Ştefan Leontopol confirmă încă odată prin acest act
de [i]eşire din indiviziune, vânzarea acestor 57 hectare declarând aci că şi-a primit preţul
la timp şi nu mai are nici o pretenţiune, iar dna Elena dr.I.N.Dona rămâne astfel exclusiv şi
absolută proprietar.ă asupra întregului trup Scurta rămas după expropriere.
Se menţionează că acest loc no.3 are un drept de folosinţă pe cinci ani a făntânii aflate
pe lotul no. I al dlui Jean Leontopol şi a drumului ce duce la acea făntână precum şi un drept
de trei ani asupra unui pătul şi o parte din magazia de cereale, pe care o va indica dl Jean
Leontopol".
f.5: [Din inventarul agricol:]
„Lotul III atribuit dnei Elena dr.Dona
O garnitură de treierat completă cu pompă de incendiu şi scule, două pluguri, şase
grape, [ ... ] patru semănători, o secerătoare mare Harris şi una mică, un aparat de măsurat
grâul, o pereche de hamuri, un car de boi, o căruţă de cai, un vagonet de câmp, un tractor
Kormick, o batoză de porumb mică, o scudă pentru grâu, un lant de măsurat, un trior dublu,
un trior Marrot, o basculă, diverse butoaie (2 mari de zinc), putini, căldări, tânjeli, duble, saci,
tărgi de paie etc. şi o fierărie cu scule la moară.
Cinci boi, două vaci, doi mânzaţi de 2 ani, un viţel de I an, doi cai de trăsură, patru
porci, o sută patruzeci şi trei oi diverse şi cincizeci de păsări diferite".
f.5v: "Toate socotelile, gestiunea şi administraţiunea procuratorului nostru general
dl dr.l.N .Dona, prezentate de dsa în 6 memorii de la 1919 până la I decembrie 1930, s-au
verificat şi aprobat de noi prin această învoială şi act de partaj [ ... ]
Odată cu facerea acestui partaj, am lichidat intre noi şi sumele de bani ce succesiunea
datora dlui dr.1.N.Dona şi soţiei sale, Elena Dona ... "

8. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.55/1926-1942, f.9 [dactilogramă]:
Act de tranzacţie între Margareta Urechia, soţul ei doctorul Alceu Urechia şi doctorul
Iosif N.Dona, în legătură cu un imobil din str.Luigi Cazzavi//an nr.26, din 4 ianuarie I 932
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"ACT DE TRANZACTIE"

Intre subsemnaţii Margareta dr.Urechiă, drul A.Urechiă (personal şi ca soţ pentru
autorizare) domiciliaţi în Bucureşti, str.Luigi Cazzavillan no.26 de o parte şi drul I.N.Dona,
domiciliat în str.General Dona no.16, Bucureşti, de altă parte, a intervenit unnătoarea
tranzacţie:

Noi Margareta dr.Urechiă şi dr.Urechiă recunoaştem că în 1926 am construit pe terenul
dlui dr.I.N.Dona, fratele şi cumnatul nostru, imobilul pe care-l locuim şi că de asemenea
curtea şi grădina de care ne folosim, în total circa 342 (trei sute patruzeci şi doi) m.p. fac parte
tot din terenul aparţinând dlui dr.I.N.Dona.
Noi Margareta dr.Urechiă şi dr.Urechiă A. mai recunoaştem că pentru terenul luat
(circa 342 m.p.) de la dl dr.I.N.Dona nu am plătit încă nimic, cu toate cererile dlui dr.Dona şi
că nici astăzi nu ne aflăm în posibilitate de-a face plata cuvenită.
Pentru a tranşa această situaţie în care noi Margareta dr.Urechiă şi dr.A.Urechiă avem,
de fapt, clădirea, iar dl dr.Dona, de drept, terenul, noi Margareta dr.Urechiă şi dr.A.Urechiă,
personal şi ca soţ pentru autorizare, hotărâm:
Dl dr.Dona să ne acorde înainte dreptul de uzufruct al imobilului, teren şi clădire până la
moartea noastră amândurora, uzufructul stingându-se r,iumai cu decesul şi a supravieţuitorului
din noi doi, Margareta dr.Urechiă şi dr.A.Urechiă.
In schimbul uzufructului din trecut şi viitor, acordat nouă, noi Margareta dr.Urechiă
şi dr.A.Urechiă, personal şi ca soţ pentru autorizare, convenim ca după moartea noastră
amândurora, dl dr.I.N.Dona să reintre în posesia terenului său şi să ia în deplină proprietate
şi construcţia de pe acest teren.
Imobilul care face obiectul acestei tranzacţii, este situat în str.Luigi Cazzavillan no.26,
Bucureşti II, şi are unnătoarele vecinătăţi:
La apus, sau în faţă, str.Luigi Cazzavillan pe o întindere de 7 m şi 10 c (şapte şi zece)
rămânând alături o intrare comună de 3 m şi 10 c (trei şi zece).
[f.9v:] La sud sau dreapta (privind din stradă), o alee carosabilă care porneşte de la sus
-numita intrare şi conduce pe o lăţime de 3 m şi IO c (trei şi zece) în toată întinderea ei până
la proprietatea din fund a dlui dr.I.N.Dona. Această alee, proprietatea dlui dr.Dona, serveşte
obligator de stradelă liberă circulaţiei şi trebuinţelor ambelor proprietăţi (Urechiă şi Dona)
din stradă şi până în gardul proprietăţii personale a dlui dr.I.N.Dona.
La răsărit sau în fund, proprietatea dlui dr.I.N.Dona pe o întindere de 11 m şi IO c
(unsprezece şi zece) unnând calcanul clădirii cu garaj situată acolo şi gardul existent, betonat,
despărţitor al ambelor curţi.
In fine, la nord sau stânga (privind din stradă), proprietatea denumită Şcoala Italiană,
pe toată lungimea până la colţul construcţiei cu garaj a dlui dr.1.N.Dona.
Eu, dr.I.N.Dona primesc condiţiile stipulate în acest act de tranzacţie, adică consimt
să dau surorii mele Margareta dr.Urechiă şi dlui dr.A.Urechiă până la moartea lor uzufructul
terenului meu din str.Luigi Cazzavillan no.26 Bucureşti, cu limitele mai sus arătate, renunţ
la orice plată pentru trecut şi viitor, cu singura condiţie că după încetarea din viaţă a
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uzufructuarilor, dl şi dna dr.A.Urechiă, terenul descris mai sus să reintre în deplina mea
proprietate împreună cu clădirea ridicată pe acest teren.
Făcut în triplu exemplar azi 4 ianuarie 1932, luând fiecare o parte".

9. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.27/1903-1948, f.10:
Cerere de mărire a pensiei, scrisă de doctorul losif N. Dona
[Scris de

mână:]

[Dactilogramă:]

"Inregistr.no 24543
"Domnule

28 martie 1938"

Preşedinte,

Subsemnatul medic general invalid de război, aflând că se proiectează în sfârşit o nouă
revizuire a invalizilor grade superioare, nemulţumiţi, revin asupra mai multor plângeri ce
deja am adresat autorităţilor, spre a fi trecut şi eu în rândul celor de revizuit.
Cu ocazia revizuirii din anul 1930, mi s-a făcut cea mai patentă nedreptate, care rezultă
din înseşi actele şi diagnosticul acelei comisiuni. Incă din 1931 am făcut o cerere în sensul
acesta, înregistrată sub no. I 0283 din 26 nov. 1931.
Plângerile noastre drepte, bazate pe acte oficiale şi ştiinţifice, n-au găsit pân-acum
niciodată un răsunet sau satisfacţie.
Demersurile, alergările şi emoţiile stăruinţelor noastre, n-au făcut decât să ne agraveze
o stare de suferinţă fără alt rezultat.
Aşadar ne-am resemnat să răbdăm în tăcere şi să renunţăm la o dreptate pe care n-o mai
putem cere cu preţul poate înc-odată al vieţii, pe care am oferit-o voios într-un mare război al
neamului şi pentru care vedem cu sufletul zdrobit că nu se găseşte o dreaptă înţelegere.
Comisiunile ar vrea poate să le aducem pe lângă acte peremptorii şi suprema dovadă
a boalei şi suferinţelor noastre, când în coşciug şi cu mâinile pe piept, n-am mai avea vreo
revendicare de făcut.
Totuşi aceasta nu poate fi, căci este atunci negaţia existenţei invalizilor, pentru care pe
d[e]-altă parte se propun locuri de muncă şi slujbe, încă cu prioritate.
In consecinţă vă rog respectuos să se ceară dosarul subsemnatului şi pe baza lui şi a
actelor originale ce voi prezenta, să se procedeze la revi~irea situaţiunii şi clasării mele.
[Semnat:] General dr.I.N.Dona
16 str.General Dona Bucureşti"

10.

DMBAN,

fondul

familial

dr.I.N.Dona,

ds.nr.55/1926

-

1942,

f.15

[dactilogramă]:

Act de vânzare- cumpărare între doctorul losifN.Dona şi nepotul său VA. Urechia în
cu un imobil din str.Luigi Cazzavillan nr.24 fost nr.26

legătură
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„ACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE
Intre subsemnaţii:
DR.I.N.DONA, domiciliat în Bucureşti, str.G-ral Dona no.12 şi
V.A.URECHIA, domiciliat în Bucureşti, Parcul Jianu strada X no.29, a intervenit
următorul act de vânzare - cumpărare:
Subsemnatul dr.I.N.Dona vând dlui V.A.Urechia proprietatea mea din Bucureşti, str.
Luigi Cazzavillan no.24 fost no.26, care se compune din teren şi clădire şi are următoarele
vecinătăţi:

La apus sau în faţă, strada L.Cazzavillan pe o întindere de 7 m şi I O c I şapte şi zece I
o intrare comună de 3 m şi I O c[m] I trei şi zece/.
La sud sau dreapta, I privind din stradă I o alee carosabilă care porneşte de la susnumita intrare şi care conduce, pe o lăţime de 3 m şi 1O c[m] I trei şi zece I în toată întinderea
ei, până la proprietatea din fund a dlui dr.I.N.Dona. Această alee, proprietatea dlui dr.Dona,
serveşte obligator de stradelă liberă circulaţiei şi trebuinţelor ambelor proprietăţi I Urechia şi
Dona I din stradă şi până în gardul proprietăţii personale a dlui dr.Dona.
La răsărit sau în fund, proprietatea dlui dr.Dona pe o întindere de 11 m şi 10 c I
unsprezece şi zece/urmând calcanul clădirii cu garaj situată acolo şi gardul existent despărţitor
al ambelor curţi.
In fine, la nord sau stânga I privind din stradă I proprietatea denumită Şcoala Italiană,
pe toată lungimea, până la colţul construcţiei cu garaj a dlui dr.I.N.Dona.
Proprietatea vândută este liberă de orice sarcină afară de uzufructul pe viaţă constituit
dlui dr.A.Urechia şi soţiei sale Margareta dr.A.Urechia în baza actului de tranzacţie autentificat
la 26 aprilie 1932 sub no. I 0896 şi transcris la no.6302, act intervenit între mine vânz.ătorul şi
dl dr.A.Urechia şi soţia sa Margareta dr.A.Urechia.
Ca consecinţă a acestui act dl cumpărător V.A.Urechia este obligat să respecte
uzufructul soţilor dr.Urechia aşa [f.15v:] cume prevăzut în actul de tranzacţie, adică până la
moartea lor şi nu va putea vinde imobilul acesta decât după stingerea completă a uzufructului
azi existent.
Dl cumpărător intră de drept în proprietatea imobilului vândut din momentul facerii
acestui act, iar în ce priveşte posesiunea imediat după moartea uzufructuarilor.
Preţul cu care am vândut dlui V.A.Urechia imobilul meu din str.Luigi Cazzavillan, aşa
cum e descris mai sus şi cu clauzele arătate este de lei 400.000 I patru sute mii /, pe care eu
vânzătorul declar că le-am primit în întregime acum la facerea acestui act, care ţine loc şi de
chitanţă autentică de primirea acestei sume de bani.
Taxele de timbru şi înregistrare precum şi oricare alte dări către stat, judeţ şi comună
ale imobilului privesc pe cumpărător de la data autentificării prezentului act.
Subsemnatul Vasile A.Urechia declar că am cumpărat de la dl dr.I.N.Dona imobilul
din str.Luigi Cazzavillan no.24 fost no.26, pe preţul şi în condiţiunile prevăzute în acest act,
la care consimt în totul.
Făcut în dublu exemplar, luând fiecare parte câte unul.
rămânând alături
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VÂNZĂTOR
[Semnături:] Dr.I.Dona

XXI

CUMPĂRĂTOR

V.A.Urechia

Grefa Trib.Ilfov, Secţia Notariat
din 12 ianuarie 1942"

IJ. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.49/<1910> - 1943, f. l:
Cerere de ipotecare a unor imobile din Bucureşti ale doctorului losif N.Dona
"Domnule

Preşedinte

Intreaga mea avere imobiliară ce o am în Tekirghiol - Constanţa, fiind aproape în
întregime distrusă, am absolută nevoie a o restaura, deoarece în acea localitate îmi exercit în
timpul verii profesiunea mea de medic.
Cum în conservarea acestui tribunal se găseşte suma de 350.000 lei ca fond dotal al
meu consemnat în Recipisa Casei de Depuneri cu n• [fără precizarea cifrei] vă rog să binevoiţi
a mă autoriza ca să ridic întreg acest fond dotal de lei 350.000, asigurându-l prin o inscripţie
ipotecară legal în prim rang asupra imobilelor mele din Bucureşti str.Numa Pompiliu n• 16;
str.Numa Pompiliu n°26; str.Numa Pompiliu n• 14 şi str.Gl Berthelot fostă str.Fântânii colţ cu
str.Luigi Catzavilan [sic] n• 11.
Această cerere o fac în interesul nostru, ambii soţi, altfel aş fi nevoit să mă împrumut,
plătind dobânzi care ar exceda cu desăvârşire micul venit ce ne serveşte Casa de Depuneri la
întreg acest fond dotal.
Titlurile de proprietate ale imobilelor asupra cărora cer să se ordone sus-numita
inscripţie ipotecară legală sunt unnătoarele:
I) Imobilul din str.Numa Pompiliu n• 16 l-am cumpărat de la GIN.Dona cu actul
de vânzare transcris de Trib.Ilfov S.Notariat lan• 141/910; iar Gl.N.Dona a cumpărat acest
imobil de la dna Victoria Gr.Oteteleşanu cu actul de vânzare autentificat de Trib.Ilfov Secţia
Notariat la n• 2038/92 şi transcris de acelaşi Trib. la n• 432/92. - Azi acest imobil are o
valoare de peste 160.000 lei. Alătur şi două planuri ale imobilului.
2) Imobilul din str.Numa Pompiliu n• 26 l-am cumpărat de la dna Maria Alexandrescu
cu actul de vânzare autentificat de Trib.Ilfov Secţia Notariat la n• 3609/918. Actele de
proprietate ale acestui imobil se găsesc la Credit[ul] Funciar Urban din Bucureşti unde
imobilul este afectat, posed însă adresa Credit[ ului] [f. Iv:] Funciar Urban din Bucureşti
prin care îmi face cunoscut că s-a operat pe numele meu transfertul [sic] proprietăţii acestui
imobil, care azi are o valoare de peste 200.000 lei.
3) Imobilul din str.Numa Pompiliu n• 14 l-am cumpărat de la dna Luiza Badovici [soţia
lui Constantin N.Badovici] cu actul de vânzare transcris la Trib[unalul] Ilfov Secţia Notariat
la n• 640 I /909; iar dna Luiza Badovici îl avea cumpărat prin licitaţie publică cu ordonanţa
de adjudecare n• 1574 din 18 septembrie 1892. In ce priveşte acest imobil deşi am acte de la
1862 totuşi cred că este suficient să depun numai ordonanţa de adjudecare menţionată mai
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sus, căci fiind cumpărat la licitaţie publică am prescripţia cincinală care curge chiar şi contra
minorilor şi a femeilor măritate. Azi acest imobil are o valoare de peste 30.000 lei.
4) Imobilul din str.GI Berthelot fostă str.Fântânii colţ cu str.Luigi Catzavilan [sic] n°
11, l-am cumpărat de la Anghel Hagi Panteli cu actul de vânzare transcris de Trib[unalul]
Ilfov Secţ[ia] Not[ariat] la n° 4415/918; acesta îl avea cumpărat de la Gh.Al.Ionescu cu actul
de vânzare transcris la n° 8418/915; iar acesta îl moştenise de la tatăl său care îl stăpânea de
la 1871 cu actul de vânzare transcris la n° 919/ I 871.
Acest imobil are azi o valoare de peste 40.000 lei.
In privinţa sarcinilor voi depune la dosar certificat constatator că aceste imobile nu
sunt grevate de nici o sarcină; aceasta după ce se va lua inscripţiunea ipotecară legală şi
înainte de a mi se elibera fondul dotal. Depun actele menţionate mai sus.
Cu deosebită stimă
[Semnat:] Dr.I.N.Dona
16 str.Numa Pompiliu"

12. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.30/1921 -1953, f.5:
Memoriu din 20 ianuarie 1945 al doctorului Iosif N.Dona prin care cerea

mărirea

pensiei
"Memoriu

20 Ianuar 1945

Am făcut tot războiul 1916- 18 pe front [subliniat cu roşu] (certificatul Marelui Stat
Major n° 5905/921 ).
La mobilizare mă găseam functionar de peste 20 ani [subliniat cu roşu], ca medicdirector în Serviciul Eforiei Spit[alelor] Civile, numit prin concurs şi cu Inaltul Decret Regal
2389/903 (vezi certificatul n° 8096/945). Funcţionarii acestei instituţii sunt asimilaţi cu
funcţionarii publici, numirile făcându-se prin decret regal, bugetul fiind controlat de stat şi
trecut prin parlament, petiţiile timbrându-se ca la orice autoritate de stat, pensionarea urmând
legea generală de pensii (Jurnalul Consiliului de Miniştri nr.468/926 şi Decretul Regal
I 051/926; funcţionarii Eforiei au reducere pe C.F.R. ca şi cei publici etc.).
Jn april 1918 îmbolnăvindu-mă grav [subliniat cu roşu] am fost reformat din armată
ca incapabil de a mai face serviciu pentru infirmităti incurabile contractate în timpul si din
cauza războiului [subliniat cu roşu]. Infirmitatea se datora unei gangrene a inimei (miocardită
prin infarct) [subliniat cu roşu] şi alterarea rinichilor (nefrită [subliniat cu roşu] cronică),
plus accese de angor [subliniat cu roşu] pectoris, toate consecutive tifosului exantematic din
campanie[ ... ].
Boala am căpătat-o în serviciu comandat [subliniat cu roşu] (cu Ordinul n° 4807
din 19/14/917) prin care am fost însărcinat ca şef al Spitalului 16 de Evacuare să combat
epidemia de tifos exantematic şi recurent, care pustiau atunci armata noastră. La terminarea
războiului, reîntors la Bucureşti, grav şi definitiv bolnav, urmând să-mi reiau pe cât posibil
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serviciul la Eforie, am fost eliminat (desărcinat) [subliniat cu roşu] din postul meu pe baza
a deciziei cu n• 1197/918 care stabilea situaţia mea de invalid şi pensionarea mea (a se
vedea certif. n• 8096/45 a Eforiei şi Decizia 1197/918 a Comisiei M[inisterului] de Fin[anţe]).
Astfel am pierdut slujba civilă [subliniat cu roşu] ce aveam şi în acelaşi timp mi s-a zdrobit
cariera, tăindu-mi-se drumul la profesoratul universitar (deşi eram primul între docenţii de
clinică medicală) [f.5v:] şi reducându-mi-se enorm activitatea profesională.
Ca situaţie de invalid şi pensionar, am îndurat o lungă viaţă de suferinte si restrictii
[subliniat cu roşu], iar la diversele revizuiri tăcute am întâmpinat patente şi ilegale nedreptăţi
[ ... ].
General dr.I.N.Dona

însăşi

[In josul f.1 :] Dlui

preşedinte

al Trib.Ilfov.

Secţia

[a] 3a C.C.

[comercială]"

13. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.2111951-1956, f.38 [Cerere autografă
a Elenei Dona]:
Cerere a Elenei Dona adresată la Percepţie în legătură cu imobilul său naţionalizat din
str.General Dona nr.14
Tovarăşe

Perceptor

Şef,

Intrucât imobilul meu din str.General Dona 14, Bucureşti, a fost nationalizat (conform
adresei n• I 0050/18/XIl/951 a Intreprinderii Locuinţe şi Localuri) pe data de I iulie 1951
şi cum subsemnata Elena dr.Dona, fosta proprietară, am plătit până-n prezent impozitele
datorate pe întregul an, vă rog să binevoiţi a dispune ca imobilul să fie scos de pe rol ( 122/951,
astfel cum a figurat până-n prezent) şi să fie trecut asupra Intreprinderii Locuinţe şi Localuri
care-l administrează.
Vă alătur, în original, adeverinţa sus-zisei instituţii cu n• I 0050 din 18.XIl.1951.
Trăiască R.P.R.
Elena dr.I.Dona
Str.General Dona 12
Bucureşti
Tovarăşului

Perceptor şef al circ. XIX. Raionul Gh.Dej"

14. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.23/1951-1956, f.4:
Cerere din 5 ianuarie 1953 prin care Cella Dona, încadrată custode la
alcătuită de părinţii ei, solicita mărirea salariului
"Sfatul Popular al Capitalei
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S[ecţiunea] Artă
Secţiunea

de

Artă

Nr.19 ian.1953
Colecţia

<<Elena

şi

doctor l.N.Dona>>

[Rezoluţia:] <<Intrucât fondul de salarii pe anul 1953 nu a fost majorat nu putem
schimba încadrarea pe care o considerăm justă.
O.Păunescu

9 ian.1953»

Către

S.P.C. [Sfatul Popular al Capitalei]
Secţiunea de artă
Tovarăşe

Director

Subsemnata Cella Dona, funcţionară a Sfatului Popular al Capitalei, Secţiunea de
aduc la cunoştinţă următoarele:
Prin actul de donaţie n° 1836/950 Secţia Notariat, Trib.Ilfov, s-a creat un Muzeu de
artă al Sfatului Popular în str.General Dona 12, Bucureşti, care funcţionează sub anumite
condiţiuni prevăzute şi aprobate de S.P.C. Printre acestea, s-au prevăzut două posturi în actul
de donaţie şi anume:
o conservatoare şi anume fiica donatorilor (Cella Dona)
o îngrijitoare
Aceste două funcţiuni au fost aprobate şi de Ministerul Finanţelor, încadrarea lor fiind
dispusă în schema de organizare a anului financiar 1951.
Subsemnata am lucrat fără salariu din luna noiembrie 950 (data donaţiei) până la I
iunie 1951, la Muzeul Simu şi la Colecţia dr.Dona, începând a primi salariul de conservatoare
de 11.600 lei vechi (brutto) în iunie 951, conform aprobării.
ln luna septembrie, fără a şti motivul, nu mi s-a mai dat decât salariul de asistentă
(aceeaşi situaţie şi la tov.B.Slătineanu), [f.4v:] deşi exercit şi acum funcţia de conservatoare,
fiind în acelaşi timp gestionară şi ghid.
La Muzeul Zambaccian, de asemeni, funcţionează o conservatoare, tov.Condurache
(care nu este fiica donatorului) şi care are o ajutoare în munca de birou şi de contabilitate,
muzeul având şi o asistentă (Tov.Stoidis).
Subsemnata vă solicit respectuos a dispune să se îndrepte eroarea salarizării mele
actuale de lei 450 (netto) în loc de lei 528 (netto) ceea ce reprezintă o diferenţă de lei 78 lunar.
Tatăl meu nu primeşte pensie, deşi a fost medic-şef al Spitalelor Eforiei Civile timp de câteva
zeci de ani şi cu salariul meu subvin la întreţinerea părinţilor mei.
Prin faptul că noi am înţeles să nu comercializăm nişte opere de artă care nu se mai pot
înlocui, ci să le donăm poporului, am arătat că suntem dezinteresaţi.
Artă, vă
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Necesitatea însă, mă sileşte să vă rog a dispune să se ţină seama atât de act, cât şi de
capacitatea subsemnatei în a conduce singură un muzeu care este atât de mult vizitat şi care
presupune, pentru prezentarea operelor, o funcţionară cu cultură şi experienţă în artă plastică
precum şi cu simţul răspunderii. - Nu posed nici un fel de avere.
5.1.953
Cella Dona
Str.General Dona 12 - 14
Bucureşti"

JS. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.26/1953 - 1957, f.3
Proiect de pliant al colecţiei de artă Dona, din 12 martie 1953

[dactilogramă]:

"Sfatul Popular al Capitalei
Secţiunea de Artă
Colecţia <<Elena şi dr.I.N.Dona>>
[Ştampilă:]

<<Sfatul Popular al Capitalei R.P.R.
Secţiunea de Artă
Registratură

Nr.750
Ziua 12 Luna III Anul 53>>

Către

Sfatul Popular al Capitalei
Secţiunea de Artă
Vă prezentăm un proiect al textului şi al copertei pentru catalogul pliant al Colecţiei
Dona, ce urmează a fi discutat şi eventual modificat necunoscând cu precizie spaţiul îngăduit
de tipar. Totodată, vă alăturăm un proiect pentru reproducerile fotografice din acest pliant,
în număr de 14, cu rugămintea a fi discutate la faţa locului, alegerea pânzelor nefiind
definitivă.

Pentru copertă:
Se va reproduce un tablou de N.Grigorescu, intitulat: AUTOPORTRET
Textul de pe copertă:
Sfatul Popular al Capitalei
Secţiunea de Artă
Colecţia <<Elena şi dr.I.N.Dona>>
Str.General Dona nr.12
Zilele şi orele de vizitare: marţi, joi şi

duminică

între I O- 13
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a ne arăta modelul de literă şi a ne chema spre a face eventuale corecturi.
pagina [a] II-a cu textul care va apare în pliant, de asemeni supus unor

modificări.

Asistentă:

[Semnat:] Cella Dona
[f.4:] Lista reproducerilor pentru catalogul pliant al Colecţiei <<Elena si
dr.I.N.Dona>>
Pe coperta catalogului:
I) Nicolae Grigorescu: <<Autoportret>>
Pe paginile unnătoare:
2) N.Grigorescu: <<Bretonă la Granville>>
3) N.Grigorescu: <<Cap de evreu>>
4) N.Grigorescu: <<Oltean cu lămâi>>
5) N.Grigorescu: <<Car cu boi>>
6) N.Grigorescu: <<Nud la marginea mării>>
7) Ştefan Luchian: <<Anemone>>
8) Ştefan Luchian: <<Interior>>
9) Ştefan Luchian: <<Hanul părăsit>>
I O) Ştefan Luchian: <<Ghereta din Filantropia>> (pastel)
11) Nicolae Tonitză: <<Portret de fetiţă>>
12) Nicolae Tonitză: <<Muncitoare>>
13) George Petraşcu: <<Podul din Toledo>>
14) George Petraşcu: <<Interior de mănăstire>>
Această alegere nu este definitivă, ea trebuind să fie discutată la faţa locului cu
tovarăşul Rădulescu, fotograful Secţiunii de Artă, care are experienţa reproducerilor în alb
şi negru şi care împreună cu asistenta va putea face unele modificări pe care le vom supune
Direcţiei.

Credem că în catalog ar putea apare şi clasicul nud de pictorul Camil Ressu şi eventual
în locul uneia dintre picturile maestrului Grigorescu, s-ar putea reproduce o pictură mare de
Ion Andreescu, care poartă titlul de <<Casa singuratecă>>.
Asistentă:

Cella Dona
12 martie 1953"

16. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.30/1921 -1953, f.3 [dactilogramă]
Cerere a doctorului IosifN.Dona pentru pensie, cu conţinut autobiografic (fără dată)
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"Tovarăşe Preşedinte,

Subsemnatul doctor I.N.Dona, domiciliat în Bucureşti, str.General Dona nr.12,
revin asupra contestaţiei ce am făcut pentru faptul că mi s-a luat dreptul de
pensie şi am rămas astfel în pragul morţii, după o viaţă de muncă intensă de peste şaizeci de
ani, lipsit complet de mijloace, lucru ce-mi ia şi dreptul de a mai trăi.
Dacă insist asupra acestei cereri pe care o cred un drept bine meritat şi o datorie a
forurilor conducătoare faţă de mine, este că am pornit în viaţă de la o sărăcie lucie şi mam ridicat treptat prin merite, perseverenţă, luptă şi muncă aprigă, la o situaţiune materială
modestă care nu poate fi taxată de avere şi venituri. Nu am avut moşteniri, nu am făcut
afaceri, nu am fost în politică, în bănci, fabrici sau consilii de administraţie, nu am exercitat
nici un soi de ocupaţiune în care ar fi putut juca lapidara maximă de. <<exploatarea omului
de către om>>. Dimpotrivă, am sprijinit cât am putut pe acest <<om>> şi mai ales suferinţele
celor săraci şi obijduiţi, dându-le tot ajutorul şi sfaturile dezinteresate ale meseriei mele de
medic.
Această meserie a fost pentru mine un adevărat apostolat şi dacă aş putea înregistra
glasurile celor care au profitat de acel sacerdot, ar fi o clamoare [sic] de mulţi oameni care-mi
datorează sănătatea şi chiar viaţa.
Postul ce l-am ocupat ca medic şef al Spitalelor Eforiei, a fost obţinut printr-un examen
strălucit, care a răm[f.3v:]as de pomină în seria concursurilor din ţara noastră.
Am muncit la spitale aproape jumătate de secol şi pensia ce mi s-a acordat a fost
fructul a maximului de treizeci şi cinci de ani, cu reţineri legale în acest scop.
M-am devotat în special studiului balneologiei şi am fost peste 45 de ani medic-şef al
celor trei staţiuni din Tekirghiol. După un studiu adâncit al mijloacelor terapeutice din aceste '
localităţi şi o lucrare în format mare, de 500 de pagini, care a fost premiată de Academia
Română, am luptat cu o răbdare de apostol şi mucenic la ridicarea acestor staţiuni, aproape
necunoscute pe vremuri, dar care au ajuns până în pragul acestui război, să aibă o reputaţie
nu europeană, dar chiar mondială.
Am făcut diverse publicaţiuni şi în limbi străine spre a face cunoscute localitatea şi
nămolul de la Tekirghiol; dar mai ales m-am ocupat cât de aproape de bolnavii ce veneau să-şi
găsească sănătatea aci, prescriindu-le tratamentul cât mai potrivit şi urmărindu-i de aproape,
ca efectul dobândit să compenseze cu încă mult vicisitudinile şi neplăcerile pe care le ai într-o
localitate încă în faşă şi lipsită de confortul şi agrementele adecuate unei staţiuni cu mijloace
curative miraculoase. Aceasta a făcut ca serii şi chiar generaţii de bolnavi să urmeze cura de
Tekirghiol, cu rezultate surprinzătoare şi cu o afluenţă mereu crescândă. Această activitate a
mea a constituit şi constituie un punct important de răsplată meritată a subsemnatului pentru
serviciile aduse socialului.
Majoritatea construcţiilor în Tekirghiol au fost fă[f.4:]cute sub egida mea, cum sunt
Băile Movilă, marile stabilimente ale Băncii Naţionale de la Eforie, Sanatoriul Tekirghiol şi
Clement Popescu şi multe alte importante vile şi hoteluri, devenite proprietatea poporului.
Ca director medical, timp de câteva decenii, al acestor trei staţiuni din Tekirghiol, am
avut în colaborare serii de medici tineri cărora le-am dat totdeauna cu tot prisosul sfaturile şi
îndrăznesc să
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necesare în această însemnată şi măreaţă ramură a medicinii curative.
In războiul din 1916 - 18 m-am purtat ca un brav, am fost mereu pe front [subliniat
cu creionul] şi am ieşit foarte grav atins în sănătatea mea, cu titlul de invalid de război şi
procentaj de I 00 %, care a fost în parte menţinut la ultima revizuire a invalizilor din 1948,
iar pensia mi-a fost apoi suprimată, din motive probabil iarăşi de avere.
Dar întreb, după o muncă de aproape 314 secol, este oare o vină să acumulezi un venit,
(după date legale fiscale) de 75 lei lunar, chiar că aceşti 75 lei ar reprezenta maximumul
îngăduit şi ar fi întrecuţi cu încă circa 2 lei lunar şi când micile fracţiuni sub jumătatea unităţii
sunt în general neglijate ?
Cu suma aceasta modestă de lei 77 lunar, poate cineva trăi, mai ales fără cartelă care
s-a dus şi ea odată cu ridicarea pensiei ?!
Iată-mă deci bătrân, invalid şi suferind, redus la un mare <<zero>>, căci rog să se
noteze că toate veniturile au dispărut prin nationalizare, că ferma şi un modest apartament care
au aparţinut sotiei mele [subliniat cu creionul], au fost naţionalizate, iar nişte locuri virane şi
deci neproductive ce posedam la Tekirghiol, au fost luate de fisc; şi în fine singura speranţă ce
mai aveam în exercitarea unei meserii îmbogăţite de o experienţă atât de vastă, mi-a dispărut
şi ea treptat, prin faptul că înţeleptele ocrotiri ale conducerii au prevăzut diverse spitale,
policlinici, dispensare, etc. care să [f.4v:] vină în ajutorul suferinzilor de multe categorii.
Acuma, în noua constituţie, care nu a lăsat uitaţi şi pe bătrânii muncitori intelectuali,
s-a prevăzut şi pentru ei un sprijin binemeritat, care în cazul subsemnatului, coroborat cu
dreptul unei pensii şi cu serviciile prestate în lunga mea carieră mă fac să invoc bunăvoinţa
onoratei comisiuni ce m-ar revizui, spre a se judeca şi ţine seamă de fapte şi împrejurări, iar
nu de asprimea literei vreunui text care - în acordarea dreptăţii - se interpretează de la caz
la caz.
Mai trebuie să închei această expunere, arătând că toată viaţa mi-am petrecut-o
între personalităţi marcante, cu idei înaintate progresiste (Dobrogeanu-Gherea, Caragiale,
Al.Vlahuţă, Delavrancea, Paul Bujor etc.) şi mai cu seamă între oamenii de artă, având o
intensă pasiune pentru produsele plastice a[le] acestor mari creatori (Andreescu, Grigorescu,
Luchian, Petraşcu, Steriadi, Toniţă, Ciucurenco etc.), sacrificându-mi ultimul ban şi luptând
cu adevărată râvnă spre a aduna o importantă colecţie de pictură, care a făcut mereu admiraţia
cunoscătorilor. Spre a întări dovada iubirii mele faţă de popor şi de masele muncitoare, am
dăruit această colectie Sfaturilor Populare ale Capitalei (actul nr.1836 din I 6/Xl/1950),
formând astăzi o institutie de stat numită <<Muzeul Elena si doctor I.N.Dona>>, tablourile
fiind evaluate la peste zece milioane (lei vechi) şi fiind cercetată şi admirată de nenumăraţi
vizitatori.
Pentru cele expuse mai sus, sunt gata a prezenta probe indubitabile, la nevoie, precum
şi acte justificative şi oficiale.
La Luptă activă pentru Pace
[Semnat:] Dr.l.N.Dona
12 str.Gral Dona II
R[aionul] Gh.Gheorghiu-Dej
Bucureşti"
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17. DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.23/1951-1956, f.6
Cerere a Cellei Dona de mărire a salariului (fără dată)

[dactilogramă):

"Sfatul Popular al Capitalei
Secţiunea Culturală

Muzeul dr.Dona
[Ştampilă

cu

inscripţia:]

<<Sfatul Popular al Capitalei

Secţiunea culturală
Registratură

Nr.3262 din 6 sept.1954»
Către

Sfatul Popular al Capitalei
Secţiunea Culturală

Subsemnata Cella Dona, conservatoarea Muzeului dr.Dona, din Bucureşti, str.General
Dona nr.12, vă prezint o doleanţă care mi se pare justificată şi vă rog a o cerceta şi a o rezolva
echitabil, astfel cum s-au rezolvat, în genere, toate problemele noastre.
In anul 1950, doctorul Dona cu soţia lui au tăcut un act de donaţie, prin tribunal
(nr.1836 din I O noiembrie 1950) prin care au dăruit poporului cele mai frumoase pânze de
pictorii N.Grigorescu, Luchian, Andreescu, Aman, Henţia, Steriadi, Tonitză, Ciucurenco etc„
etc„ exprimându-şi în acel act dorinţa ca fiica lor, Cella Dona, <<având cultură şi experienţă
artistică plastică, să fie angajată în postul de conservatoare în muzeu şi însărcinată cu
conducerea şi administraţia colecţiei donate de noi>>.
Intr-adevăr, subsemnata am fost numită în acest post de conservatoare, încasând şi
salariul corespunzător de 11.800 lei vechi, în iunie 1951, timp de trei luni, după care, fără
nici o justificare, am fost retrogradată la salariul de asistentă categoria [a] II-a având acum
450 lei lunar.
Vă rog să ţineţi seamă că pe lângă faptul că dorinţa din act nu a fost respectată,
dar cred că într-adevăr pot corespunde postului de conservatoare, întrucât cunosc 5 limbi
străine şi în decursul timpului am vizitat de sute de ori toate muzeele principale din Franţa,
Germania, Italia, Egipt, Austria, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Dalmaţia, Grecia, etc„ putând
descrie aproape orice capodoperă din acele galerii, atât de adânc le-am studiat. Am tăcut
studii în mai multe ţări străine şi din frageda copilărie am trăit într-un mediu de artă, putând
face orice expertiză de pictură falsă, materie ce am învăţat în Italia, precum şi arta restaurării,
curs completat prin preţioasele sfaturi ale tov.sovietic Feodorov de la Palatul R.P.R.
Nu avem alt personal decât o îngrijitoare şi vă rog să mă credeţi că particip şi la
curăţenia muzeului, frecând parchetul cu petrosin alături de dânsa, curăţind picturi, măturând,
primind lumea de multe ori până la 10 seara şi foarte des muzeul este deschis zilnic pentru
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provinciali sau delegaţii străine.
Nu înţeleg de ce am fost retrogradată, când la Muzeul Simu, la Muzeul Zambaccian
şi la celelalte sunt posturi de conservator şi de director, fără ca funcţionarii să fie copiii
donatorilor. Aceştia, prin actul de donaţie nu mai posedă nici o pictură deci nu se mărginesc
în a trăi decât din salariul acesta de 450 lei, din care subsemnata îmi întreţin şi părinţii.
Problema am mai înfăţişat-o şi tov.director Păunescu care mi-a dat o rezoluţie
favorabilă, însă în noua schemă a apărut aceeaşi situaţie. Vă rog să ţineţi seamă şi de
cunoştinţele care le-am achiziţionat în cursul unei vieţi în care părinţii mei s-au sacrificat
pentru artă şi au cumpărat sute de tablouri, covoare etc., iar subsemnata am cumpărat cu
modestele mele mijloace toate cărţile de artă spre a-mi îmbogăţi cunoştinţele.
Vă rog a supune problema întregului colectiv, dacă credeţi de cuviinţă.
Conservatoare:
[Semnat:] Cella Dona"

SUMMARY
The Dona art collection can be classified within the tragical category of Bucharestan
museums having already disappeared, or being extinct. First, its individuality was annuled
by its inclusion in the newly founded Art Collections' Museum. Perhaps this situation
was not so dramatic, as long as the objects continued to be exhibited to the benefit of the
public. Nowadays, we witness the dismantelling of the collection, in the name of private
property. It is not, of course, the aim of the author to discuss the correctness of judgements
based sometimes upon too „worldly" criteria, disregarding the more „celestial" ones, but it
is not easy to ignore such irreparable losses caused to the inhabitants of Bucharest by the
destruction of such an important art collection. The present belongs to conjunctural interests
and to elements of power, but the past belongs to historians, to people trying to preserve and
study the collective and individual remembrance.
The Dona collectiton dates from before the totalitarian regime and was founded by
doctor IosifN.Dona, noted personality of the Roman ian medicine. In 1950, in order to save
the collection, the doctorand his wife donated it to the state. Thus, the collection was open
to the public in their house, on 12th G-ral Nicolae Dona Street. A second donation was made
by Maria (Maruca) Dona, in 1979, but there is doubt over whether this second donation was
made willingly, or under the pressure ofsome institutions.
The museum existed between 1950-1978. After that date, its objects were integrated
in the Art Collections Museum. For about five decenies, this collection has charmed its
visitors.
The minute investigations upon the life ofthe Dona family, completed with a series
of archive documents, offer a touching image of how brilliant destinies of eminent people
were being crushed by the ignorant intolerance of the communist regime eager to get even
with whoever was considered a vulnerable exponent ofthe elite and the nobility.
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I "Ziarul de duminică'', nr.SO (332), 22 decembrie 2006, p.7; supliment cultural al "Ziarului financiar",
anul VIII, nr.2040, 22 decembrie 2006. De asemenea, vezi „Cotidianul", anul XVI, serie noua, nr.19 (4701), 24
ianuarie 2007, pp. l, 6.
2 Dr.l.N.Dona, Exounere de titluri si lucrări stiintifice, Bucureşti, 1903 [la Biblioteca Academiei Române,
cota li 412 433).
3 Petre Oprea, Colectionari de arta bucuresteni, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976, pp.114-118. Aristide
Ştefănescu, Ghidul muzeelor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1984, p.75.
4 O vizită pe care am tllcut-o în primăvara anului 1999 în cimitirul Venetici, aflat pe /soia San Michele, m-a
adus în fata unor morminte ale familiei nobile venefiene Dona. Despre presupuşii strămoşi venefieni ai familiei Dona
din Muntenia- legenda care a avut o anumită persistentă în familie-. vezi articolul dr.Gabriel Iliescu din almanahul
Sport - Turism. Bucureşti, 1985, p.20.
Fireşte ca, de asemenea, între familia boierească româneasca Dona şi cea a contilor germani Dohna originari din Prusia Orientală - nu există decât o coincidentă fonetica.
5 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor teudale din Bucuresti, Bucureşti, Editura
Academiei, 1961, p.194.
6 Ştefan D.Grecianu. Genealogiile documentate ale familiilor boierestj, voi.I, Bucureşti. Tipografia
"Cooperativa", 1913, p.49.
7 I..!llikm. p.50.
8 Arhondologia Ţării Româneşti intre 1837 - 1858 aflată la B.A.R., Msse, transcrisă de Alexandru
V Perietzianu-Buzău, f. 111.
9 l..lllikm. f. 14 I.
IO!.Jilikm, f.333v.
ll~f.144.

12 I..!llikm. f.344v.
13 !.lilikm. f.69.
14 Nicolae Stoicescu, Djctjonar al marilor dregători din Tara Românească sj Moldoya sec XIV - XVII,
Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971, p.252.
15 Erau cllsătoriti în 1743 (Ştefan D.Grecianu, Qlllil., p.85).
16 I..!llikm. p.81.
17 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucuresti. loc.cit.
18 Ştefan D.Grecianu, QJl&Î.t., p.50.
19 Figura 21, locul 56 (citit de mine la 4 decembrie 2006).
20 G.Bezviconi, Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972 (multigrafiat), p.116: este înmormântat la figura 31,
locul 60. La BAR. există, de generalul Constantin Dona şi colonelul Ştefan Corciu, Călăuza pregAtirji premilitare
Studiu jnformatjy Legea regulamentul P P comentarea legii sj regulamentului P P colaborarea O E T R sj P P.
Bucureşti, f.a. [cota li 140 874).
21 Acest fapt ar putea explica, într-o anumită măsura, cele doua aliante matrimoniale ce aveau sa se încheie
cu urmaşi ai familiei Ghica din Ţara Româneasca, câteva generaţii mai târziu. Aceasta prima căsătorie a Eufrosinei
Săvescu - Ghica nu este amintită de C.Gane, în Trecute vieti de Doamne si Domnite.
22 G.Bezviconi, ~- ~ ln acelaşi loc a fost înmormântata şi Elena Dona născută Mihăilescu (+
1901, de 90 de ani).
23 Mihai Sorin Rădulescu, Genealogii, Bucureşti, Editura Albatros, 1999, pp.158-162.
24 Ştefan D.Grecianu, .QP.&Îl., p.45.
25 Generalul Nicolae Dona şi urmaşii săi se odihnesc într-un mormânt somptuos (figura 25, locul 20), pe
aleea principala de la cimitirul Bellu, alături de cel al familiei B.P.Hasdeu. Aici au mai fost înmormântati doctorul
Raul Dona şi nepoatele sale de frate, fiicele doctorului Iosif Dona, Maria (Maruca) (1909 sau 1910- 1988) şi Cella
(1911- 1971). La Maria Dona figurează amândoi anii de naştere.
Vezi, de asemenea, la Directia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Nationale (mai departe DMBAN), fondul
familial dr.l.NDona, ds.nr.111916, f.1: Generalul Nicolae Dona a încetat din viata la 25 februarie 1916 (conform
actului sau de deces nr.1645/916 al Primăriei Bucureşti). La moartea lui, averea rl!masll cuprindea "Imobilul în str.
Numa Pompiliu nr.15, compus dintr-un teren în suprafată de 1180 m.p. pe care se află 3 corpuri de clădire".
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26 Ea figurează la cimitir cu numele scris sub forma "von Wirth". Există şi astăzi în Germania o familie
cu acest nume. dar are ea oare vreo legătură cu surorile Pester-Wirth de la Iaşi ?
27 Cf.Alexandru V.Perietzianu-Buzău (strane pot de frate al lui V.A. Urechia), voi.III - inedit -din genealogiile
sale, arborele genealogic al familiei Alexandrescu-Urechia (volumele sunt depuse la B.A.R, la biblioteca Institutului
de Istorie "!(/.Iorga". precum şi la Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale). Vezi. de asemenea, mai jos documentul
nr. I.
28 lnfonna1ia provine dintr-o însemnare autografă a istoricului şi genealogistului Ioan C.Filitti, făcuta pe
un arbore genealogic al Cantacuzinilor (aflat într-o colec(ie privată).
29 Cu toţii sunt înmormântaţi la cimitirul Bellu - vezi, mai sus, nota 21.
30 DMBAN. fondul familial dr.l.N.Dona. ds.nr.48/1898 - 1919, f.S: "Declaraţie" a dr.Raul Dona. datata
martie 1919. cu unnatorul antet imprimat, din care reies activităţile sale: "Fost intern al spitalelor Eforiei şi al
spitalelor de copii I fost medic second[ar] al serv[iciului] gynecologie (boale de temei), I Chirurg al spit[alelor]
Eforiei şi şef de clinică chirurgicala la Facultatea de Medicină din Bucureşti I medic oficial al staţiunii balenare
Techir-ghiol /Operaţiuni. Boale genito-urinare şi sifilitice I Bucureşti - Str.Manca Brutaru 14 + Consultafiuni 3
- S, Telefon 24/70". Conţinutul ''Declaraţiei": "Prin care recunosc a fi primit în afară de lei patruzeci mii (40 000)
menţionaţi în actul vânzării părţii mele indivize din imobilul n•I S str.Numa Pompiliu elitre fratele meu dr.l.N.Dona,
încă suma de lei treizeci mii (30 000) care fac în total suma de lei şaptezeci mii (70 OOO) reprezentând preţul vânzării.
Cu acest preţ recunosc a fi satisfăcut nemaiavând alte pretenţii şi nemaiavând de asemenea nici îndatoriri relativ la
partea vândută şi dau fratelui meu această declaraţie pentru a-i satisface exigenţele şi pentru îndeplinirea formelor
aşa cum îi convine".
31 Emilia Şt.Milicescu, Pe urmele lui Delavrancea. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1986, p.170.
32 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.1911924, f.4, carte poştală către Elena Dona (datată IS
februarie. făra an).
33 Vezi, mai sus, nota 23.
34 DMBAN, fondul dr.l.N.Dona, ds.nr.19/1924, f.8 (vezi mai jos documentul nr.3 }, scrisoare autografă a
doctorului Alecu Urechia către doctorul Iosif (zis Jubi) Dona.
l..b..i.dm. f.7, scrisoare autograth a doctorului Alecu Urechia către doctorul Dona (datată "joi 18", thră lună
şi an).
Ibidem, f. I O, scrisoare autografă cu acelaşi expeditor şi acelaşi destinatar (fără dată).
Adresez şi pe această cale mulţumirile mele respectuoase dnei arhiviste Andreea Orzaru de la Sala de
studiu, pentru amabilitatea cu care a răspuns solicitărilor mele.
3S Ibidem, ds.nr.SS/1926- 1942. f.4. Scrisorile lui Alecu Urechia au întorsătura de frază a unui mânuitor
al condeiului.
36 Spre comparafie, vezi de pildă Mihai Sorin Rădulescu, Un europeaQ" Anastase Simu la un secol si
jumătate de la nastere. în "Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie'', voi.XIX. 200S. pp.339-347.
37 Albumul djn scrin, în "România literară", nr.23, 7 iunie 1990, pp.12-13.
38 "Anuarul jud.Olt" [pe anul 1936], Slatina, 1936, p.47.
39 Cota I SOS 036.
40 DMBAN, fondul familial dr./.N.Dona, ds.nr.2/1882- 1904 (nepaginat).
41 l..lllikm. act de căsătorie din 17 ianuarie 1882. Conform acestuia, Velisarie Leontopol, domiciliat în
comuna Viespeşti (jud.Olt}, era în vârstă de 3S de ani. iar mireasa. Ana Atanasiu, de 17 ani. Părinţii ei, Ion Atanasiu.
de profesie "comersant", era născut în 1846, iar soţia sa Dumitra, în 1864.
42 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.2/1882 - 1904. De asemenea, în 1906, Velisarie Leontopol
era "creditul" (moştenitorul) lui Dimitrie Florian, care fusese proprietarul a două vile în staţiunea balneară Govora.
43 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.411904-1920 (nepaginat). lată cum este prezentată cauza
de către reclamantă, descendentă a boierilor Jicni şi Dobruneni: "Din momentul în care VLeonlopol intră în familia
noastră, bunul nostru Atanasiu, mare comerciant, dar îmbătrânit şi bolnăvicios. cade sub influenţa lui. Leontopol
lipsit de avere, cauta sa acapareze totul şi ca să ajungă aci, întrebuinţează toate mijloacele pentru captarea lui, urzeşte
fel de fel de intrigi între tatăl şi bunicul meu, încât ii pune pe acesta în poziţie sa facă toate actele posibile, prin
care să înstrăineze către sofia lui Leontopol şi către el toată averea. Astfel, în 1890 Atanasiu înstrăinează imobilele
ce avea în Corabia compuse din plaţuri, case prăvălii, magazii cu preţul de lei IS.000, - pe când Leontopol numai
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câliva ani revinde parte din plaiuri cu 30.000 lei. I In acelaşi an 1890, I.Atanasiu cumpără de la Societatea
Dacia moşia Râioasa cu 915.000 lei; în actul cumpărării asociază şi pe Leonlopol, plătesc înainte lei 400.000. restul
sunt datori să-l plătească în rate anuale; plătesc ratele pe anii 1891 şi 1892 iar în 1893 Atanasiu este adus în stare să
înstrăineze partea lui din moşie lui Leontopol cu 200.000 lei şi să declare in aci că 101 Leontopol a răspuns ratele
în /oiai pe 1891şi1892. I Odată Atanasiu căzut sub influenia lui Leontopol, este pus la cale şi prin o serie continuă
de acte înstrăinează în favoarea lui şi a soliei lui, rând pe rând toată cealaltă avere. I In anul 1897 cumpără cu banii
lui, dar pe numele fiicei sale Sila soţia lui Leontopol o parte din moşia Ghizdăveşli avere a D-nei Zoe Anino cu
suma de lei 200.000. I ln anul 1900 înstrăinează către V.Leonlopol cu lei 10.000 casele ce avea în Caracal, pe care
le cumpărase puţin timp înainte cu 20.000 lei. I ln anul 190 I înstrăinează şi restul averii ce mai avea. care era o altă
parte din moşia Ghizdăveşti cumpărată de la N.Antonescu şi în act declară că o dă pentru suma de lei 180.000, pe
când el o cumpărase cu 200.000 lei, deşi în acel an valoarea moşiilor crescuse la mai mult decât îndoit. I Şi toate că
din actele prin care înstrăinează către Leontopol, câştigul realizat de bunul meu ar fi de 405.000 lei, la moartea lui
nu s-a găsit în casa lui decât suma de 5200 lei. I Dar toate aceste înstrăinări nu le face decât spre a frauda legea, a
mă păgubi pe mine. de teamă ca tatăl meu Dobruneanu să nu se bucure de uzufructul averii ce ar fi rămas în timpul
minorităţii mele ... "
Pasajul ar putea să lumineze substanţial modul în care Velisarie Leontopol s-a îmbogălit atât de repede.
44 Mihai Sorin Rădulescu. Genealogii. p.204.
45 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.2/1882- 1904.
46 !.!:lli!l;m, ds.nr.4/1904 - 1920, extrasul de deces al lui "Hristian Velisarie Leontopol", din 5 octombrie
1921. De asemenea, ibidem, ds.nr.11/1927-1930, f.28: actul de deces nr.44 din 29 ianuarie 1920, Caracal. Conform
acestuia, văduva sa se numea Amelia Leontopol.
47 !.!:lli!l;m, ds.nr.4/1904 - 1920.
48 Ibidem, ds.nr.12/1927 - 1931.
49 Moşia Râioasa a fost exploatată în regie intre 1909 - februarie 1920, de către Christian Leontopol:
„moşie mare, bine situată, cu pământ fertil, ar li trebuit să producă venituri enorme, pe când, tăcând bilanţurile
tutulor anilor se vede că n-a produs nici cât o arendă mediocră" (.!.b.i.lkm). Moşia Râioasa se învecina cu moşia
Stâlpul de Piatră, proprietatea lui C.Dumba (.!.b.i.lkm, ds.nr.11/1927- 1930, f.35).
50 Despre acestea, vezi DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.5/1904 - 1909 (nepaginat).
51 Ibidem. ds.nr.4/1904- 1920.
52 !..b.i.Wn.
53 !..b.i.Wn. ds.nr.8/1920- 1928 (nepaginat).
54 lbidem.
55 !..b.i.Wn, ds.nr.9/1921 - 1922, ff. I v-2: "l ). Moşia Comani - Boian (Comani - Jud.Olt) de 1275 ha, din
care 25 distruse de Olt, cumpărată de defunctul Velizarie Leontopol acum 50 ani. S-a[u] expropriat din ea la 1918,
74 ha şi 90 arii. Vasile Leontopol se ocupa de exploatarea moşiei, locuind acolo. I 2) 3 ha pământ fostă vie. în corn.
Cocorăşti Uud.Romanali) I 3) Moşia Viespeşti Uud.011), com.Viespeşti, cu 220 ha arabile, 5 ha conac, 33 ha şi 50
arii gloduri, grajd, bălţi, etc., 3 - 5 ha pădure. Această moşie a fost arendată până în anul 1915 cu 1O OOO lei anual. I
4) Moşia Râioasa. corn. Râioasa, jud.Teleorman - 1768 ha. S-au expropriat 466 ha pentru locuitori şi 365 ha pentru
islaz. I 5) Moşia Ghizdăveşti, corn.Celaru, jud.Romanaţi - de 400 ha".
ln ceea ce priveşte efectele exproprierii de după primul război mondial asupra proprietălilor Dona şi
Leontopol, vezi Doctor 1.N.Dona, O interesantă judecată în fata sectiilor unite ale !naltei Curti de Casatie la 18
noembrie 1926. Comitetul Agrar si exproprierea Dona-Leontopol. Bucureşti, [1926) (B.A.R., cota li 87 199).
56 .12MI!AN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.11/1927 - 1930, f.28: actul de deces al lui Velisarie
Leontopol, nr.2461din15 aprilie 1909, Bucureşti.
57 .!.lilikm. ds.nr.8/1920- 1928, "Memoriu din care d-na Siţa Leontopol să poată desluşi rostul tranzacţiunii
făcute intre d-sa şi ceilalţi moştenitori ai lui Cristian Leontopol".
58 ln calitate de moşier al locului, Vasile Leontopol era fireşte implicat în alegeri. ceea ce se reflectă în
broşura sa Darea de seamă asupra alegerii comunale din 8 junie 1926 !djn! comuna Comanj - Olt, Caracal, 1926
(B.A.R., cota II 88319).
59 Ibidem, ds.nr.13/1928 - 1943 (nepaginat).
60 J..lllikm, act de vânzare - cumpărare prin care Ştefan Leontopol, domiciliat la hotelul Union, vindea la
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I februarie 1928, surorii sale Elena dr.l.N.Dona, 57 ha, "din partea mea indiviză ce o posed în moşiile Comani jud.
Olt şi Râioasa jud.Teleorman în urma moştenirii de la defunctul meu părinte Velisarie Leontopol şi defunctul meu
frate Cristian V.Leontopol".
61 Ibidem: actul de divorf- nr.9490 din 16 noiembrie 1929 - al Olimpiei Leontopol născuta Papp de soful
ei Ştefan Leontopol.
62 !..l!.i.dmi, ds.nr.15/1930, "Indiviziunea succesiunilor Velizarie şi Cristian V.Leontopol /Act de învoială şi
partaj voluntar 1930". La ff2v-3 este descris lotul nr.3, al Elenei dr.1.N.Dona (vezi mai jos, documentele nr.6 şi 7).
63 Câteva date despre familia Leontopol mi-au fost communicate de regretatul medic Şerban AndronescuGhika (2 martie 1989).
64 ~nului decesului său provine de la cimitirul Bellu unde este înmormântat în locul de veci al familiei de
Reineck. cumnatii săi (figura 62/locul 90). Pe cruce există şi o fotografie a sa.
65 Vezi mai sus, nota 55.
66 Vezi mai sus, nota 55.
67 Datele de viată ale Smarandei de Reineck născută Leontopol provin de la mormântul ei (vezi mai sus.
nota 56).
68 Datele de naştere şi de deces ale lui Radu de Reineck provin de la acelaşi mormânt. Tot aici sunt
înmormântati şi baronul Edouard de Reineck ( 1863 - 1934) şi Andreiana Radu de Reineck ( 1908 - 1976).
Membri ai familiei de Reineck mai sunt înmormântati la cimitirul Bellu şi la figura 8/locul 58: Kimon baron
de Reineck (+ 1922), Alexandru baron de Reineck ( 1873 - 1941), Teodor baron de Reineck (1876- 1947) şi Maria
Constan\a baroană de Reineck născută Grădişteanu ( 1880 - 1968). Aceasta din urmă era fiica generalului Nicolae
Grădişteanu - fratele omului politic Petre Grădişteanu - şi al Smarandei născută Olănescu.
69 Vezi mai sus, nota 55.
70 Vezi mai sus. nota 55. Alexandru Bonachi fusese căsătorit mai înainte cu Elisabeta (Lizi) Romalo. ln
legătură cu numele familiei Bonachi, percepută probabil la un moment dat ca fiind cam preten!ioasă, a rămas celebră
în lumea mondenă butada "Bon iI qui, bon iI quoi", poate ca oarecum nedreaptă având în vedere faptul că familia a
dat un poet junimist - pe Mihail Gregoriade Bonachi -, precum şi câJiva medici. ln ultimii ani de viaţă. Maria Dona
a avut o legătură simili-maritală cu chirurgul Gabriel Iliescu (n.1917) (nefiind căsătorifi).
71 Tatăl său, doctorul Constantin Andronescu, una dintre personalităJile medicale ale timpului său, era frate
cu scriitoarea Smaranda Gheorghiu (născută Andronescu), al cărei bust poate fi încă admirat în parcul Cişmigiu.
Despre ea, vezi Petre Gheorghe Bârlea, O româncă sore oolyl nord, Bucureşti, Editura Sport - Turism,
1988. Strămoşul Androneştilor din Târgovişte era polcovnicul Nicolae Andronescu, ctitorul bisericii "Sf.NicolaeAndroneşti" din vechea Cetate de Scaun.
Doctorul Constantin Andronescu şi-a construit o casă în Bucureşti, după planurile arhitectului italian
Giulio Magni, casă care mai există şi astăzi în PiaJa Romană. Ca şi doctorul l.N.Dona, cuscrul său, doctorul
Constantin Andronescu a fost interesat de lacul Tekirghiol şi de proprietătile sale terapeutice. dovadă în acest sens
fiind un text despre acest subiect, păstrat la DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.48/1898 - 1919, f.2v.
Actul dotal al Mariei Dona, la căsătoria cu Nicolae Andronescu-Ohika, datează din 5 noiembrie 1929,
aflându-se în copie dactilografiată. la DMBAN, fondul familial dr. l.N.Dona, ds.nr.57/1929 - 1932. f.1. Prin acesta.
doctorul Iosif Dona dădea ca dotă fiicei sale imobilul său din Calea Plevnei nr.16, coli cu Str.Progresului (astăzi str.
Ionel Perlea), care mai există şi în zilele noastre şi este o casă frumos şi solid construită. Ea a fost închiriată la 22
octombrie 1931, Prefecturii judeJului RomanaJi - prefect fiind Mircea Stănoiu - pentru a servi drept cămin pentru
student ii din acel jude! (ibidem, f.2, contractul de închiriere). O descriere a imobilului se aHă în acest act: "compus
din parter şi etaj, pod mare şi pivniţă, curte şi grădina, totul în bună stare de locuit, cu sobe bune de teracotă, parchete
la etaj, lumină electrică, baie instalată în perfectă stare. instalatie de apă cu chi[u]vetă de fier şi porJelan ... "
72 Prenumele lui Nicolae Andronescn-Ghika provenea de la bunicul său matern, Nicolae Sc.Ghika (+
1914 ), care a făcut o mezal ianJă răsunătoare în epocă, luând de soJie pe Maria Suhr (+ 1941). fiica patronului circului
Suhr din Bucureşti (vezi Gheorghe Crutzescu, Podul Mogosoaei, ed.a II-a, Bucureşti, Editura Meridiane. 1986.
pp.68-69). Nicolae Sc.Ghika - fiul lui Scarlat Ghika (+ 1882), procuror general la Curtea de Casaţie, şi al Mariei
născută Golescu - a avut două fete: Maria - căsătorită Andronescu - şi Alice, devenită soţia generalului Eracle
Nicoleanu, fost prefect al Poliţiei Capitalei. Chipurile lor pot fi admirate în tabloul votiv al bisericii Cărămidarii de
Jos din Bucureşti.
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73 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.4/1904- 1920, "Comptul drului l.N.Dona de la iunie 1919
la octomb[rie] 1922". Vezi, de asemenea, mai jos. documentul nr.5.
74 DMBAN, fondul familial dr./.N.Dona, ds.nr.43/1934 - 1939 (nepaginat). Preşedintele Consiliului
de Administratie era generalul Or.Protopopescu, iar membrii: director general ing.lon Gigurtu, fostul ministru
Constantin Bucşan, avocatul senator Şt.Cazimir. baronul Josefvon Bedeus, dr.Adem. ing.Gustav D()rr.
75 Ibidem: "convenfiune" din 13 martie 1934 între "dr.l.N.Dona, domiciliat în Bucureşti, str.General Dona
nr.16 şi dl. ing.Anton Esser, domiciliat în Bucureşti, str.Benito Mussolini nr. I I, a intervenit următoarea conventiune:
I I) Dl.ing.Anton Esser a preluat introducerea în România a procedeului de metalizare Dr.Schoop şi a metalizării
pe cale rece <<Polytect>> precum şi aparatele de pingelit ghete <<Reparoi>>, înfiintând în acest scop atelierele,
care sunt puse deja în funcfiune, în str.General Dona nr.26. I 2) Dl dr.1.N.Dona a adus ca aport social în această
întreprindere. un capital de lei 200.000 (două sute mii lei). pe care subsemnatul, inginer Anton Esser. declar că
l-am primit integral şi în numerar în mâinile mele. I 3) Această sumă am intrebuinfat-o la instalafiile necesare
din atelierele sus numite aşa că dl dr.Dona este coproprietar în această instalafie până la concurenta sumei de lei
200.000/două sute mii lei/, exceptându-se binein1eles localul şi chiria lui, care aparfine deja dlui dr.1.N.Dona. I 4)
Pentru această sumă de lei 200.000/două sute mii lei/, dl dr.Dona va primi drept beneficiu o cotă parte de 6 2/3 (şase
şi două treimi) procente din întreg beneficiul intreprinderii ... "
76 Ibidem. ds.nr.40/1927 - 1939, f.17.
771.b.kkm, ds.nr.38/1920-1942, f7.
78 !..b.i.!k!n, f. 9.
79 Ibidem, f.5.
80 l.b.kkm, f. I.
81 Ibidem, f.6. Sediul "Creditului Extern" se afla pe Calea Victoriei nr. I 00, în Palatul "Generala".
82 Ibidem, f.8.
83 J..b.ilkm, f. I O.
84 1..b.ilkm, f.11. Numele acestei institutii a rămas gravat pe fafada dinspre strada Stavropoleos a unei
frumoase clădiri care adăposteşte astăzi câteva judecătorii şi care a fost până nu demult sediul Fondului Proprietătii
de Stat.
85 Ibidem, ds.nr.35/1938 - 1939, f.11. Preşedintele asociatiei era G.D.Creangă, profesor universitar de
fi nan ie. fost secretar general al Ministerului de Industrie şi Comerţ, fost consilier financiar al României la Conferinţa
de Pace de la Paris. Secretarul general al asociafiei era Ion O.Berceanu. Din această asocia\ie făceau parte, intre alţii
principele Constantin Brâncoveanu - fratele contesei Anna de Noailles -. generalul Ştefan Holban ş.a.
Asociaţia avea şi un organ. "Propăşirea agricolă" (redactor-şef), care în nr.I. anul I, din 19 martie 1938.
conline o listă cu membrii săi fondatori, intre care figurează şi „dr !I l N Dona. proprietarul moşiilor: Râioasa,
jud.Teleorman; Comani, jud.Olt. I Dom[iciliul] Bucureşti li, str.G-ral Dona nr.16" (DMBAN, fondul familial
dr.l.N.Dona, ds.nr.36/1938, f. I).
86 La B.A.R. există teza sa de licen\ă intitulată Cauzele de scuză în dreptul penal Sugestiunea si
sugestionatii, Bucureşti, 1897, 192 p. (cota li 412 497).
87 Ibidem, ds.nr.27/1903 - 1948, f.1, adresă a Eforiei Spitalelor Civile nr.23222 din 21 iulie 1903, semnată
- în calitate de efori - de N.Sc.Ghika şi de dr.Cantacuzino, iar ca şef de serviciu, de A.Galeşescu. li era adresată
lui Iosif Dona, "medic secundar al Serv.11 Medical Filantropia", care era "avansat pe ziua de 23 iulie a.c. medic al
sanatoriului de Techir-Ghiol în locul d-nei Olga Sacara, care ocupă provizoriu acest post. .. "
ln ceea ce priveşte pe efori, N.Sc.Ghika- urmaş direct al domnitorului Ţării Româneşti Grigore al IV-iea
Ghika - era fratele lui Dimitrie Ghika, amintit mai sus în calitate de ginerele al Esmeraldei Leontopol căsătorită de
Reineck; "dr.Cantacuzino" era, fireşte, marele savant bacteriolog Jon Cantacuzino.
88 Ibidem, ds.nr.37/1914 - 1945 (nepaginat), certificat eliberat de Colegiul medicilor sectia Ilfov nr.715
din 16 iulie 1945.
89 Ibidem. Alte lucrări ale dr.Iosif N.Dona, care pot fi consultate la B.A.R.: Patogenia - diagnosticul
clinic si prognoza kistelor idatice !sic) din ficat, teză de licenfă susfinută la Facultatea de Medicină din Bucureşti,
Bucureşti, Minerva, 1899; O nouă formă a inflyentei Gripa tifo-exantematică, [Bucureşti], 190 I; Semnul lui Kernig
fată de citodiagnostic în meningitele cerebro-spirale, [Bucureşti], 190 I; Natura intimă a cirozelor biliare ipertrofice.
Bucureşti, 190 I.
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90 I.lllikm. ds.nr.19/1924, f.15: Antetul retetelor doctorului Dona cuprindea la un moment dai următoarele
funclii: "medic şef al Spitalelor Eforiei, docent de clinică medicală la Facultatea de Medicină din Bucureşti,
directorul Sanatoriului maritim Tekirghiol, <<consultaţiuni pentru boale interne şi sifilitice I boale de temei şi copii
- ortopedie".
91 Ibidem, ds.nr.52/1918- 1931. f.39 (din păcate, nu îmi este cunoscut gradul de rudenie dintre mitropolitul
Andrei baron de Şaguna şi Ana general Şaguna din Bucureşti). Menelas Chircu de la Râmnicu Sărat îi scria prietenului
său doctorul Dona, la 8 iunie 1935: "Am auzit când am fost la Buc[ureşti] că fericiţii moştenitori ai Anicutei Şaguna
nu vor să-ţi achite onorarul dtale cât le-ai [pe ea şi pe sora ei] îngrijit. sub cuvânt că ai fost până la zi, achitat. Eu.
care de câte ori veneam la Bucureşti, trăgeam la Anicuta, am auzit-o adesea ori [sic] spunând că este jenată să te mai
cheme, fiindcă nu are cu ce te plăti" (~. cls.nr.52/ 1918 - 1931, ff.48v-49).
Ibidem. f.3 I. "Notă de onorariul cuvenit doctorului l.N.Dona pentru căutarea defunctei Ana g-ral Siaguna".
din 15 ianuarie 1933: în 1928, dr.Dona i-a tl!cut 18 vizite medicale, în 1929 -9 vizite, în 1930- 9 vizite. în 1931 - 13
vizite, în 1932- 11 vizite; în total 60 de vizite, aceasta P.icând 42 OOO lei. Jn limbajul de astăzi, s-ar spune că doctorul
Dona a fost "medicul de familie" - neplătit ! - al Anei general Şaguna şi al surorii ei. Vezi. de asemenea, ibidem.
f.32, scrisoarea cu acest subiect - datând din 24 februarie 1933 - a doctorului Dona către avocatul Garabet Aslan.
92 J.llli!gn, cls.nr.27/1903 - 1948, f.2, adresa nr.4807 din 19 martie 1917 trimisă de Serviciul sanitar al
diviziei a 5-a către locotenent-colonelul Dona. Ulterior doctorul Dona, care avea aşadar grad militar. a înaintat până
la cel de general de divizie. Mergea pe urmele tatălui său, care fusese şi el general.
93 ll!.i.dm!., F.6. Vezi, de asemenea, ibidem, ds.nr.1918- 1954, F.1, certificat medical al "dr.loseph Dona'',
scris la 23 mai 1918, la laşi, de către dr.Jon Nanu-Muscel. De observat forma sub care este scris prenumele
colecţionarului: "Joseph". Nu este singuml loc în care apare această ortografie germană. Intr-un carnet - nr.16252,
emis de Ministerul Sănătătii la 20 iulie 1953, prin care se dădea doctorului dreptul de practică - doctorul Dona era
trecut cu trei prenume: "Joseph - Nicolae - Constantin" (ibidem, ds.nr.33/1953, f.2), prenume care reHectă chiar
filia1ia sa. Probabil că forma germană cu care apare prenumele în acte, este datorată obârşiei mamei sale.
Pentru starea sănătăfii doctorului Dona, vezi, de asemenea,~. ds.nr.32/1948, f. I: proces-verbal nr.249
din 27 martie 1948, privitor la "infirmitatea" dr.l.N.Dona, considerat "invalid de război".
94 I.b.i.!Km, cls.nr.29/1918- 1945, [2. Despre bolile sale, vezi, de asemenea certificatul medical pe care i-a
dat la 10 iulie 1943, profesorul doctor C.lliescu, care ii îngrijea din 1941 (.illlilrn, cls.nr.28/1918- 1954, f.4). Este
vorba, fireşte, de cunoscutul cardiolog "Tantinel" Iliescu al cărui nume ii poarta astăzi clinica de specialitate de la
Spitalul Fundeni. Acesta scria despre pacientul său că "în primăvara anului 1943 a avut un nou infarct miocardic
prin tromboză coronariană. Gravitatea bolii sale, cerând un repaus cât mai supraveghiat, ii pune în imposibilitate de
a-şi exercita profesiunea".
95 I.lllikm, ds.nr.27/1903- 1948, f.6.
96 I.b.i.!Km, ds.nr.29/1918 - 1945, f.2. Conform art. I din legea 606/944, "cei care au contractat o infirmitate
din cauza unei boli contagioase epidemice sunt socotiti invalizi de război", motiv pentru care "urmează a se acorda
domnului general Dona Iosif, dreptul la o pensie hmară de lei 43.956 cu începere de la I aprilie 1943, plus 4000
sporul de scumpete, iar de la I decembrie 1944, suma de lei 56,496 plus 4000 lei sporul de scumpete pe gradul de
general" (ibidem).
Se păstrează chiar şi libretele de pensie ale doctorului Dona: DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona,
cls.nr.31/1945 - 1950: "libretul de pensiune" nr.8466 pe numele "Dona Iosif', emis de "Casa generală de pensiuni" a
seci.IV Roşu; "libretul de pensiune lunară" emis de Ministerul de Război, „Casa Invalizilor, Orfanilor şi Văduvelor
de Război".
I.lllikm. cls.nr.30/1921 - 1953, f.22: După o întrerupere a plătii pensiei, aceasta era restabilită, lncepând de
la I august 1953.
97 Vezi mai jos, documentul nr. I.
98 Vezi mai jos, documentul nr.2. Numerotarea caselor este cea de atunci. Vezi, de asemenea, cls.nr.42/1934,
f. I: "Contract de închiriere [al fostei case Urechia] /Intre subsemnatii: Dr.1.N.Dona, din Bucureşti, Str.Gl.Dona nr.12.
ca proprietar de o parte şi Margareta Luca Burada, ca chiriaşă pe de altă parte, a intervenit urmlltorul contract de
închiriere in modul şi condiţiunile mai jos specificate: I I) Eu primul dau şi cea de-a doua ia cu chirie apartamentul
etaj din imobilul situat in Bucureşti, str.Brezoianu 48; I 2) Termenul acestei închirieri este de un an cu începere de la
23 aprilie - Sfi.Gheorghe 1940 până la Sfi.Gheorghe 1941. I Preţul acestei lnchirieri este de lei 60 OOO (şaiuci mii)
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plătibil

în două rate semestriale anticipat cu una lună de începerea fiecărui termen la domiciliul meu din str.Gl.Dona
la 23 martie şi 23 septembrie ale fiecărui an, câte 30 OOO (trei zeci mii) lei stabilizali".
99 DMBAN. fondul familial dr.I.Dona, ds.nr.19/1924, f.30, planul casei din 14 martie 1937 (la scara I: 50).
Dintr-o schilă publicată în "Gazeta municipală" nr.236, reiese că imobilul se găsea pe locul actualei strădufe dintre
str.Brezoianu şi str.Câmpineanu, lângă magazinul Adam.
100 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona. ds.nr.21/1951 - 1956, f.39.
La 14 mai 1931, Ana Marinescu, văduvă, locuind în str.General Dona nr.18, vindea Elenei Dona imobilul
ei de la acea adresă. pe care ii moştenise de la defunctul Marin Şerbănescu; pre1ul vânzării: 525 OOO lei (ibidem.
ds.nr.47/1890- 1930, ff.16-16v). Vezi, de asemenea,~. f.8.
ln ceea ce priveşte numerotarea caselor, aceasta s-a schimbai de câteva ori de-a lungul timpului. Despre
aceasta, vezi ibidem. ds.nr.60/1930. procese-verbale cu schimbarea numerelor de case: astfel, de pildă la 4 martie
1938. str.General Dona nr.12 a devenit nr.8 (f.2), str.General Dona nr.16 a devenit nr.12 (f.3), str.General Dona nr.18
a devenit nr.14 (f.4), str.General Dona nr.14 a devenit nr.10 (f.5), str.General Dona nr.26 a devenit nr.22 (f.6) şi nr.24
(f.7), str.General Dona nr.15 a devenit nr.9 (f.8).
1011.b.i.!km, ds.nr.50/1912 - 1924 (nepaginat), contract de închiriere cu termen al lnchirierii de un an, de
la Sf.Gheorghe 1923 la Sf.Gheorghe 1924, chiria anuală fiind stabilită la 12 OOO lei. Un vecin al familiei Dona era
avocatul Emil Scrădeanu - Anghelescu; vezi ibidem, ds.1911924, f.2, o scrisoare din 16 decembrie 1925 a acestuia
adresată doctorului Dona, în care îl ruga să-i cedeze o mică bucată de teren pentru a putea face o modificare la
adică

casă.

102 Ibidem.
1031.b.i.!km, ds.nr.52/1918 - 1931, f.50, înscris în copie din 23 iunie 1935.
104 I.lllikm. ds.nr.54/1923-1935 (nepaginat). Chiria era de 100 OOO lei. A.Dumitrescu-Bumbeşti nu a
plătit-o, motiv pentru care doctorul Dona a adresat, la 14 februarie 1935. o petilie căire Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, în care făcea cunoscut acest fapt (.ih.i.drni).
105 ~. ds.nr.54/1923 - 1935 (termenul de închiriere era de un an, de la 26 octombrie 1927 la 26
octombrie 1928).
106 llllikm. ds.nr.53/1923 - 1943, f.2 (asigurare din 30 octombrie 1922).
I 07 !.lllikm. f. I (asigurare din 25 octombrie 1922) ("valoarea totală a casei de locuinfă, compusă din patru
camere cu sală. cărnărulă şi pivnilă").
I 08 !..b.i.!km. f.4 ("valoarea totală a casei de locuintă, compusă din nouă camere, bucătărie, trei anlreuri,
pivni\ă precum şi magazie").
I 09 Ibidem, f.3 (asigurare din 3 septembrie 1923). La această adresă existau "o clădire servind de locuinlă.
o clădire servind de băcănie şi magazie.o altă clădire ce servă [sic] de locuinlă, altă clădire servind tot de locuinlă, o
clădire servind de locuinfă, una latrină".
110 Ibidem, f.7 (asigurare din 10 iunie 1930) ("valoarea totală a casei de locuintă. compusă jos din: patru
camere, antreu, vestibul, culoir, closet şi pivnită; iar sus din trei camere, antreu, scară şi pod").
111 !.lllikm. f. I.
112 Ibidem. ds.nr.55/1926- 1942. f.1, ciornă scrisă de;; dr.1.N.Dona a contractului de vânzare - cumpărare.
"Pre1ul acestei vânzări este de 800 OOO (opt sute de mii) de lei, sumă ce am echivalat-o ln 13 (treisprezece) tablouri
originale de pictorul N.Grigorescu, pe care le-am primit de la sotii dr.Urechia drept pref integral al imobilului vândut.
I Locul vândut este viran, aşa că orice clădire se va face pe dânsul va apartine noilor proprietari, sotilor Urechi a, chiar
dacă transcrierea şi autentificarea acestui act s-ar face posterior vreunei constructiuni" (il2film. f. Iv).
Vezi, de asemenea, .illlilml. ds.nr.56/ 1928 (nepaginat).
113 DMBAN, fondul familial dr.l.N.Dona, ds.nr.59/1930, f.3. Vezi, de asemenea, ibidem, f. I, adresa
nr.21189 din 27 septembrie 1930 a "Direc\iei silvico-domeniale" a Eforiei Spitalelor Civile către doctorul Iosif
Dona, legată de construirea casei de la Sinaia.
Planul vilei - aflată pe Bd. Ferdinand nr.20 - se aftă la ff.4-5, iar desene cu planul casei făcute chiar de
dr.Iosif Dona sunt la ff.6, 7, 8.
114 llllikm. ds.nr.37/1914 - 1945 (nepaginat): permisul de conducere pentru automobile al dr.I.N.Dona,
nr.2 lit D, din 1914, eliberat de Prefectura Politiei Capitalei la 26 februarie 1914; permisul de circulatie nr.120-B, din
I ianuarie 1928, pentru un automobil "Chrysler" (model 1927); declaratia din 20 iunie 1945, prin care "generalul de
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divizie dr.l.N.Dona" vindea lui Guelfo Danelin, domiciliat în Bucureşti, Calea Victoriei nr.210, "Chryslerul" său
pe care îl cumpărase în 1927.
115 Această doamnă din înalta societate, descendentă a lui Ion Câmpineanu, este cunoscută mai ales prin
sprijinirea Gărzii de Fier, la începuturile ei. A avut ca fiu, din căsătoria cu avocatul Grigore Ghyka, nepot direct al
ultimului domnitor al Moldovei cu acelaşi nume, pe Alexandru Ghyka. fost şef al poliţiei legionare.
116 DMBAN. fondul familial dr.l.N.Dona. ds.nr.41/1931 - 1939, f. I. ln acest dosar se găsesc numeroase
chitan)e pentru vânzări - cumpărări de tablouri.
117 Ibidem. f.4.
118 Vezi mai jos documentul nr.16, o relevantă autobiografie a doctorului Iosif Dona.
• 119 ln inventarierea obiectelor de artă donate atunci a fost implicat şi dl Alexandru Badea, fost muzeograf
la Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, care mi-a comunicat acest fapt cu multă amabilitate (februarie
2007).
120 !Jllikm. ds.nr.22/1951 - 1953, f.4.
121 Ibidem, ds.nr.20/1951 - 1955. fişă de activitate din noiembrie 1951. Vezi, de asemenea. mai jos
documentele nr.14, 15 şi 17.
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