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PAGINI DIN ISTORIA FAMILIEI AMIRA
Mario Nicolae Ricci
Résumé
L’une des familles bucarestoises bien connues pendant les XVIIIème XIXème siècles portait le nom Amira, ayant deux branches - une avec des racines
en Valachie et l’autre, avec des racines encore plus vielles, en Moldavie. La liaison
entre ces deux branches n’est pas encore bien élucidée. Dans ce qui suit on s’occupe
de la branche valaque.
D’après divers documents, qui en grande partie se trouvent dans les Fonds
Saint-Georges (FSG) et Brătianu préserves dans la Bibliothèque Nationale de la
Roumanie, mais même aux Archives d’État ou dans des collections privées, on a
essayé de faire une présentation généalogique, pendant cinq générations, de cette
famille Amira, branche valaque, entre les années de la fin du XVIIIème siècle
jusqu'au milieu du XXème siècle.
Mots-clés: généalogie, famille Amira, Valachie, arbre généalogique, Fonds
Saint-Georges.

Una dintre cele mai cunoscute familii bucureștene în secolele XVIII și XIX era
familia Amira, care avea două ramuri – una în Muntenia și cealaltă în Moldova. Însă
legătura dintre aceste două ramuri, nu a fost încă descifrată în detaliu, cu toate că mai
mulţi istorici au confirmat-o prin scrierile lor.
Despre membrii acestei familii se găsesc referințe și relatări în numeroase
documente păstrate în diferite fonduri arhivistice, atât de stat cât și private, precum și
în lucrările sau amintirile unor istorici sau oameni politici. Astfel Emanoil Hagi-Mosco,
care era înrudit prin mamă cu Zoița Bălăceanu, soția lui Anghelache Amiras, a adus
multe informații inedite despre unii membrii ai acestei familii (Hagi-Mosco 1995).
Interesante sunt amintirile pictoriţei Lili Pancu (Constanţa Virginia Pancu) 1,
înrudită și ea prin alianţă cu această familie, amintiri ce au fost culese de către Victoria
Dragu Dimitriu în volumul „Poveşti ale Doamnelor din Bucureşti”, apărut în 2008.
Trebuie menționat și un articol apărut în „Biblioteca Bucureştilor”, dar care din
păcate, prin conţinutul său, nu a reuşit să dea o imagine reală a faptelor, prin traduceri
confuze a unor manuscrise întocmite în slavonă precum și prin unele afirmaţii ce au un
„greu” iz al anilor 1950 (Filitti 2005 5-7).


Arhitect, Mettmann.
E-mail: mario.ricci@gmx.de
1 Lili Pancu (Constanța Virginia Pancu – 13 septembrie 1908, Măicănești, jud. Vrancea – 29
aprilie 2006, București) pictoriță. Tatăl jurist, iar mama era fiica bancherului George Niculescu
din Târgoviște. În 1936 se căsătorește cu Marius Georgescu, inginer la Malaxa. Între anii 1947 –
1955 i se interzice participarea la expoziții oficiale. În 1970 i se permite să călătorească în
străinătate, dar doar în țările cu regim comunist. În 1976 călătorește în Franța, iar după 1980 în
țări occidentale. În 1978 are o ultimă expoziție la Galeria Simeza. Continuă însă să deseneze și să
picteze până la sfârșitul vieții.
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Documente cu privire la familia Amira, dar ne grăbim a spune și Zottu –
înrudite între ele și din care descinde semnatarul acestor rânduri – se află în Fondurile
Saint Georges și Brătianu din colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României.
În momentul începerii adunării materialelor referitoare la familia Amira se
cunoșteau puține date. Cercetând însă documente de familie, în speță ale mamei
subsemnatului, Yvonne, născută Zottu, am reuşit să conturez doar unele personaje.
Astfel s-a descoperit și gradul de rudenie între familiile Amira și Zottu – și anume prin
căsătoria străbunicului patern, Ion Hristea Zottu cu Polixenia Amira, fiica Paharnicului
Dimitrie Amira (a se vedea mai jos).
Totodată a apărut necesitatea studierii unor documente și la Arhivele Naționale,
dar mutarea sediului acestei instituții într-un nou local a amânat această posibilitate
pentru mai mulți ani. În schimb, după inaugurarea noului local al Bibliotecii Naţionale
Bucureşti, s-au putut studia, câţiva ani la rând, Fondul Alexandru Saint Georges (FSG)
din Arhiva Istorică, unde se află 12 dosare privind Familiile Zottu şi Amira, având un
conţinut total de peste 1600 de file.
Dar s-a pus întrebarea cum au ajuns aceste documente la Arhivele Naţionale?
Răspunsul este următorul: Alexandru Saint Georges, fost coleg de şcoală cu regele Carol
al II-lea, şi-a dezvoltat propriul Muzeu începând cu anul 1921. În 1932 el a donat
colecţiile sale Fundaţiei Culturale Regale (F.C.R), care apoi în anul 1945 au intrat la
Ministerul Artelor, minister desfiinţat în anul 1948. După 1955 documentele acestea au
trecut la Biblioteca Centrală (B.C), iar din anul 1990 la Biblioteca Naţională a României
(B.N.R). Toate documentele consultate au fost înregistrate cu diverse ştampile: F.S.G,
F.C.R, B.C sau B.N.R în funcţie de inventarele care au avut loc în diferite perioade de
arhivare.
Concomitent se pune însă și întrebarea cum au ajuns aceste documente în
Fondul Saint Georges? Răspunsul, din familie: Alexandru I. Zottu, bunicul Yvonnei, a
avut, printre altele, şi meritul de a fi strâns şi păstrat, cu multă grijă, documentele
privind familia sa precum şi cele ale familiei Amira, în special documente mai vechi,
adică până în anii 1860. Aceasta se datorează faptului că şi tatăl său, Ion Hristea Zottu,
soţul Polixeniei Amira, care a fost, pentru o lungă perioadă de timp, epitropul averii
unor decedaţi: Dimitrie, Eufrosina şi Atanasie din familia Amira, păstrase la rândul lui,
unele documente mai importante. Nicolae Dimitrie Amira, ultimul lăstar al familiei, a
păstrat şi el anumite documente, dar fiind mult mai tânăr, acestea se referă în general
la perioada de după anii 1860.
După moartea lui Alexandru I. Zottu, în 1938, documentele aflate în posesia sa,
în mod sigur au fost donate Fondului Saint Georges de către soţia sa, Aurelia. La fel s-a
întâmplat şi cu documentele lui Nicolae Amira, care au fost donate de către soţia sa
Cleopatra, aceluiași Fond.
*
După această relativ scurtă introducere, trecem la rezultatele obținute, până în
prezent, din studierea acestor documente. În cele de față ne referim doar la ramura din
Muntenia a familiei Amira.
I.1. Cele mai vechi informaţii se referă la medelnicerul Țării Românești
Alexandru Amira şi soţia sa Maria, care a decedat la vârsta de 89 de ani şi a fost
înmormântată lângă soţul ei la biserica Radu Vodă din Bucureşti (Bezviconi 1972 49).
Anii în care au trăit Alexandru și Maria, pot fi doar estimați. Pe de o parte Alexandru și
soția sa, Maria se regăsesc, printre cei morți, în pomelnicul familiei lui Ioan Zottu
(Planșa 1, Fig. 1), pe de altă parte, din documentele găsite în arhiva acesteia apar
documente privind familia Amira, abia după anii 1840. Dată fiind și vârsta lui Dimitrie
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Amira, se poate trage concluzia că Maria ar fi decedat cel târziu la sfârșitul anului 1939,
fiind prin urmare, născută în jurul anului 1760.
II.1. Fiu al acestora a fost Dimitrie Amira, investit cu rangul de paharnic, încă
din timpul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica (aprilie 1834 – 7 octombrie 1842). El
a îndeplinit diverse sarcini în folosul domniei: a fost vătaf de plai la Câineni, comună
din județul Vâlcea, pe valea Oltului montan, ispravnic în judeţul Vâlcea pe vremea
revoluției din 1821, şi apoi cămăraş la schela Zimnicea, orânduit de Cinstita Vistierie2.
A fost însurat de două ori, cu prima soție (nu i se știe numele) având un fiu,
Atanasie, iar cu a doua, efectuată prin 1818, Eufrosina, a avut trei fete: Polixenia,
Cleopatra și Maria, precum şi doi băieţi: Nicolae şi Costache (Constantin).
În anul 1836, Eufrosina a cumpărat, la licitație, casele din mahalaua Gorgani,
care vor aparține familiei Amira până în anul 1859.
Un an mai târziu, Dimitrie s-a implicat în problema țiganilor care aparțineau
familiei sale. Aceștia erau un cadou, făcut Catincăi, nepoata sa, din partea domnitorului
Ioan Gheorge Caragea. O parte din acești țigani fuseseră, apoi, înstrăinați prin vânzare,
unui alt dregător. Povestea acestor țigani constituie o istorie aparte.
Paharnicul Dimitrie Amira a decedat în anul 1842, moştenitoarea averii
rămânând soţia sa Eufrosina, care a trebuit să se descurce cu trei fii minori, cu
problemele care priveau casele şi terenul din Gorgani, precum și cu problema acestor
țigani. Pentru gestionarea acestor treburi, Ion Hristea Zottu, soţul Polixeniei, a fost
desemnat epitrop al averii răposatului. Această epitropie ia sfârșit în anul 1845, odată
cu decesul Eufrosinei. După decesul Eufrosinei, moștenirea bunurilor a revenit, pe linie
bărbătească, lui Atanasie, fiul major, care a preluat epitropia, cu toate grijile și
problemele mai sus amintite.
Un interesant document aflat în FSG (Doc 56 FSG 18) îl reprezintă „pomelnicul
lui Ion Hristea Zottu”, care a fost poziţionat în timp ca fiind scris între anii 1850-1855.
Din el rezultă că pe la mjlocul sec. XIX din familia Amira mai erau în viaţă: Polixenia,
Dimitrie (Pilidis) și Cleopatra (soția sa) cu fii, Nicolae și Maria, Ecaterina (Catinca
Sachelarie), Victoria (fiica Mariei) şi Varvara (fiica Catincăi). Poziționarea în acest
interval de timp, a fost făcută ținându-se seama de data decesului lui Atanasie Amira,
ca prim decedat, din acest pomelnic.
Începând cu următoarele generații, s-au găsit mai multe documente care, după
o laborioasă activitate, au dat posibilitatea reconstituirii, în linii mari, a arborelui
genealogic al familiei Amira.
(din II.1.) III.1. Atanasie, fiul lui Dimitrie din prima căsătorie, în anul 1816 era deja
investit medelnicer al domnitorului Ioan Gheorghe Caragea (1754/1812-1818/1844).
Deci ar fi avut cel puțin vârsta de douăzeci și șase de ani, fiind – prin urmare – născut
cam în jurul anului 1790. (Planșa 1, Fig. 2)
A fost căsătorit cu Fănița, și a avut mai mulți copii, după cum relatează într-o
scrisoare.
Numit în rangul de Pitar, în timpul domniei lui George Bibescu, după cum
reiese din documente, Atanasie s-a îngrijit de soarta fraților, precum și de problemele
cu țiganii aflați în posesia familiei. El a încercat să asigure și bunăstarea celor două
surori încă nemăritate. Astfel, s-a îngrijit, folosind relațiile sale, să procure un ajutor de
la episcopul (starețul) mănăstirii Sf. Spiridon Nou, pentru a putea asigura o dotă
demnă Cleopatriei, în vederea căsătoriei cu Dimitrios Pilidis3. Conceptul acestei
scrisori, nedatate, este alcătuit deci, după căsătoria Polixeniei, în 1842, cu Ion Zottu.
Redăm textul transliterat (Planșa 2, Fig. 3):
2
3

FSG 18, Doc 21 din 15 febr. 1847 – Declarația a trei martori despre Dimitrie Amira.
FSG 2, Doc 246, 1842 – Conceptul unei scrisori către Episcopul mănăstirii Sf. Spiridon Nou.
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„Î(naltului) Episcop a mănăstirei Sf. Spiridon Nou.
Răposatul tatăl meu, Paharnicul D. Amira au slujit în deosebite epohe cu
râvnă și credință după cum de obște este cunoscut, cu toate acestea familia sa se află
azi într’o prea tristă poziție istorisindusă nu numai de mângâerea iubitei lor mumă
dar încă și de toate mijloacele viețuirei. Supt iscălitul apăsat de soartă, mai mult și de
cât dânsele, mă văz osândit a ținea locu lor și a avea îngrijirea nenorocitei și
numeroasei sale familii rămasă în desăvârșită sărăcie din care mai simțitor: este
măritișul a două fete. Fiind însă că acum sau găsit un om prea bun care voeștea lua în
căsătorie preuna de ale mele surori și nici un mijloc nu am de a o putea înzestra
măcar cu cele de trebuință, alergu cu umilință la milostivirea Înaltului Episcop și
preasfințitul mă rog să bine voiască a ajuta această sărmană copilă cu ăla ce va găsi
de cuviință spre asă înlesni a îi putea căsători ne mai având altă nădejde de cât
milostiv Î(naltulu) Episcop și mare și necovârșită pomană va face cu această
nenorocită ființă.”
Amintesc că această mănăstire a existat până în anul 1852. Pe acest loc a fost
apoi construită biserica Sf. Siridon Nou
Un alt document, reprezintă un concept nedatat, adresat domnitorului George
Bibescu, pentru a putea obține o nouă dovadă a rangului de Pitar și pecetea pierdute la
traversarea apelor Cricovului din sudul Prahovei, pe când se întorcea acasă, la locuința sa4.
Ultimele informaţii documentate, privind pe Atanasie sunt până spre sfârşitul
anului 1849 şi anume: în luna mai, îi este permis de către Comisia Dezarmării (era pe
timpul Căimăcămiei lui Constantin Cantacuzino n.a.) (Planșa 3, Fig. 4) „să aibă în
posesie o puşcă şi un pistol”5, iar în luna septembrie Prezidenţa Finanţelor îi aminteşte
de faptul că nu a prezentat încă „socotelile caselor” aflate în epitropia sa, „potrivit
pravilii”6 (Planșa 3, Fig. 5).
Din unele documente reiese faptul că Atanasie a decedat spre sfârşitul anului
1849, sau cel târziu în ianuarie 1850, căci la 6 februarie 1850, Ion Zottu, a fost numit
epitropul Casei Paharnicului Amira, printr-o decizie judecătorească. Acesta, adresează
o plângere la „Cinstita Judecătorie a Ilfovului 2” în care menţionează greutăţile ce le are
în urma decesului cumnatului său, având în vedere datoriile rămase, precum şi
cheltuielile de îngropăciune pe care le-a avut.
III.2. Cleopatra, fiică a paharnicului Dimitrie, s-a căsătorit la 22 septembrie
1846 în Biserica Sf. Ilie Gorgani cu Demetrios (Dumitru) Pilidis7, naș fiindu-le
baronul Sachelarie, soțul Catincăi. S-a constituit astfel ramura românească, Pilidi, a
familiei Pilidis. Din căsnicia lor, s-au născut doi fii și două fiice:
IV.a. Constantin (1848 – 1899) – căsătorit cu Alexandrina I. Ioanid(is) (n.
1860 – d. ?), sora doctorului Constantin I. Ioanid.
IV.b. Nicolae – căsătorit cu Coralia Dobrogeanu cu care a avut un fiu
Niculăiţă, funcţionar la Banca Românească, mort prin sinucidere.
IV.c. Ecaterina – măritată cu Matei Corbescu cu care a avut trei băieţi şi trei fete:
a) Matei-Gheorghe (1876-1923), între 1908-1910 prefect de Fălciu, iar între 19141916 prefect al Capitalei, între 1912-1913 şi 1919-1922 directorul ziarului "L'Independance
Roumaine", în 1916 director general al PTT, în timpul Primului Război Mondial (1916FSG 2, Doc 244, 1848 – Conceptul unei scrisori către domnitorul George Bibescu.
FSG 18, Doc 24, 1 mai 1849, No. 103. Comisia dezarmării capitalei, permite Pitarului Atanasie
Amira să aibe o puşcă şi un pistol.
6 FSG 18, Doc 25, 3 septembrie 1849 - Notificarea nr. 3754 al Prezidenţei Finanţelor Poliţiei Jud.
Ilfov, secţia 3. Cere Pitarului Atanasie D. Amira, socotelile epitropiei sale.
7 Pentru genealogia Pilidi a se vedea Trohani 2012 227-290 cu bibliografia aferentă.
4
5
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1918) prefect al Iaşilor, în 1918 înalt comisar al guvernului pe lângă armatele aliate, între
1919-1920 deputat de Bucureşti şi în 1922 primar al Capitalei.
b) Radu
c) Dan
d) Elisabeta – măritată cu Victor G. Antonescu (3 septembrie 1871 – 22
august 1947) fost director al Băncii Naţionale, ministru plenipotenţiar la Paris şi
Geneva, membru al delegaţiei române la Conferinţa de pace de la Paris din 1919,
ministru al Justiţiei între 1914-1916 şi 1933-1935, al Finanţelor între 1916-1917 şi 19351936, de Externe între 1936-1937, consilier regal în 1940.
e) Margareta – măritată Hiott.
f) Maria – măritată cu Grigore Munteanu, avocat la Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor.
IV.d. Maria căsătorită cu Constantin Fortunatu (1852-1899) cu care a avut o
fiică, Constanța, căsătorită cu Vasile G. Antonescu (25 decembrie 1875 în Roşiorii de
Vede, frate mai mic al lui Victor G. Antonescu (menţionat mai sus), din 1907 avocat al
statului şi ajungând în Secretariatul general al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Ei
au fost la rândul lor părinţii unei fiice Liana-Maria (Poupé), măritată Săvescu.
III.3. Polixenia s-a născut în 1821 ca fiică a paharnicului Dimitrie Amira şi al
Eufrosinei, şi deci soră cu Atanasie, Cleopatra, Maria, Costache şi Nicolae. Într-un
document apare notiţa olografă care precizează faptul că Polixenia ar fi fost născută în
anul 1821 în Ardeal, în timpul „zaverei”.
Considerând faptul că Dimitrie a fost ispravnic în judeţul Vâlcea, pe timpul
zaverei, acesta ar indica locul unde s-a născut Polixenia. Chiar şi datele strânse de
Bezviconi, care a inventariat mormintele din cimitirul Bellu, certifică anul 1821, care
era săpat pe piatra funerară, de la cimitirul Bellu din București. Monumentul a fost
distrus parţial la ultimul cutremur, dar unele ornamente au fost păstrate și sunt încă la
vedere.
Tot la Vâlcea și anume la Tribunalul secția I, se afla și originalul certificatului de
botez al lui Nicolae Amira, ceea ce ne face să credem că familia lui Dimitrie a locuit
acolo pentru o perioadă mai lungă de timp.
Polixenia, s-a căsătorit cu negustorul Ion Hristea Zottu, probabil în anul
1842, cu care a avut 14 copii, dintre care au supravieţuit numai opt – şase băieţi:
Dimitrie (1842-1890), Grigore, Petre (dec. 1906), Iorgu, Vasile (1853-1916), Alexandru
(1855-1938) şi două fete: Maria şi Virginia.
Trebuie menţionat că, în ciuda unei mari diferenţe de vârstă, între Polixenia şi
fratele ei, Nicolae, a existat o armonie şi o strânsă legătură, aşa cum reiese şi din
corespondenţa (Planșa 4, Fig. 6a, 6b) ce s-a păstrat și pe care o redăm parțial:
„Iubite frate, Astăzi primindu scrisoarea Dtale nu puţinu m´am bucurat
aflându că acum esci bine. Noi mulţumită lui Dzeu suntem toţi sănătoşi. Iubitule frate,
mi´a părutu foarte rău că nu ai pututu fi la logodna Mariţii, când ne vom întâlni şi ţi
vom spune causele care [...]
Câtu pentru visitiu, mă voiu duce la doctor şi voiu consulta însă încearcă băile
cu udu, căci sciu bine că aceste băi a tămă- duitu pe unu copilu care avea picioarele
numai răni din degerătură.
Termin iubitule frate rugându(-)te a arăta Cum[natei] Balaşi complimente.
A Dtale iubită soră Polixenia Zottu”8 (Planșa 4, Fig. 6c, 6d).

8

Doc 74 FSG 1- 18 1869 - Scrisoarea Polixeniei către Nicolae.
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Polixenia a decedat în anul 1887 şi a fost înmormântată lângă soţul ei, în
cimitirul Bellu (Șerban-Vodă) din București.
Atât Ion Zottu, în timpul primei sale epitropii, care a ținut până la decesul
Eufrosinei, cât și Atanasie, în timpul epitropiei sale, s-au îngrijit de soarta celor trei
frați minori: Maria, Costache și Nicolae. După moartea lui Atanasie, Ion Zottu va
prelua, în perioada 1850-1865, această grea sarcină. Sprijiniți, fie de Atanasie, fie de
Ion Zottu, cei trei frați minori: Maria, Costache și Nicolae au făcut mai multe cereri,
către domnie, pentru a obține un ajutor, necesar situației precare în care se aflau9.
Jalbele lor, au fost înmânate împreună cu declarații ale unor martori, care
cunoșteau bine situația familiei10.
III.4. Nicolae Dimitrie Amira – s-a născut în luna martie 1832, conform
inscripției care se află în cavoul din cimitirul Știrbei Vodă din Bucureşti. Cum la acea
vreme, din cauza deselor molime, copii erau botezaţi timpuriu, botezul a avut loc pe 20
martie la biserica Maica Precistă din Vâlcea, naş fiind „Coconaşul Nicola sin Coconu
Jancu Lahovari”11, adică „Nicolae, fiul lui Iancu Lahovari”. Copia acestui act se afla la 8
iunie 1912 la gefa Tribunalului Vâlcea, secția I (Planșa 5, Fig. 7).
Nicolae a urmat Academia de la Sfântul Sava. În arhivă a fost păstrat un frumos
caiet de geografie.
Foarte tânăr, abia împlinise douăzeci și cinci de ani, Nicolae Amira a devenit
arendaş, apoi cu timpul, mare proprietar agricol. Între anii 1879-1881 s-a mutat din
casele din Schitu Măgureanu și locuia pe uliţa Clemenţei colţ cu strada Pitar Moș la nr.
1, într-o clădire chemată „casa Amira” care avea o înfăţişare plăcută, cu ferestrele pe
ambele străzi, cu scară de piatră de câteva trepte la intrarea din curte, încadrată de
două coloane şi o verandă închisă. Avea o grădină mare şi dependinţe bogate, după cum
a descris-o Emanoil Hagi-Mosco în 1962 (Hagi-Mosco 1995)12. În anul 1882, adresa lui
oficială, era: „Colorea Galbenă, suburbia Boteanu, str. Clemenței nr. casei 17”.
Nicolae a făcut afaceri bune, mai ales în judeţul Ilfov, cel puţin aşa reiese din
documentele arhivelor Saint Georges şi Brătianu.
În 1857, respectiv 1862, Nicolae Amira, în parteneriat cu Dimitrie Pilidis, au
luat de la marele Logofăt Costache Bălăceanu, exploatarea moșiilor Balta Albă și Boldu,
din apropiere de Râmnicu Sărat. În 1864 Nicolae s-a despărțit de Pilidis, având chiar și
o cauză judiciară. Asta rezultă dintr-o scrisoare a lui Ion Zottu, către Nicolae Amira
(Doc 72 FSG 1).
La 14/26 ianuarie 1873, a avut loc cununia lui Nicolae cu Cleopatra, fiica lui
Dimitrie și Zinca Drossu, născută în 1855, după datele dintr-un pașaport de călătorie,
a se vedea și nota următoare.
Festivitatea s-a desfășurat în casele proprietății Fulga, comuna Mizil, județul
Prahova, unde Nicolae a fost arendaș în perioada 1872-188013 (Planșa 6, Fig. 8a, 8b).
Doc 4 FSG 2 - 8 ianuarie 1842 - Scrisoarea fiilor minori, către Înaltul Departament al Dreptății; Doc
7 FSG 2 - Casa Paharnicului Dimitrie Amira, Epitropia lui Atanasie Amira; Doc 21, 22 FSG 18 - 15
februarie 1847 – Jalba fraților minori. Încredinţare că răposatul Paharnic D. Amira a slujit Statului.
10 Doc 22 FSG 18 - 21 februarie 1847 - Jalbă: Maria, Costache şi Nicolae, nevârstnici ai
răposatului Paharnic D. Amira, cu ajutorul bănesc, fiind sărmani - se alătură o încredinţare; Doc
144 FSG 2 - Declarație martor, în legătură cu casa Pah. D. Amira.
11 Doc 99 FSG 8 - 20 martie 1832 - Botez la biserica maica Precistă a lui Nicolae sin Paharnicu Amira.
12 Emanoil Hagi-Mosco (5.10.1882 – 29.04.1976 Bucureşti). Familia a făcut parte din nobilimea
cofiotă. În 1906 face studii de istorie, în special heraldică şi genealogie. În 1908 este ales
membru al Societăţii de Genealogie „Adler” de la Viena, iar în 1970 a fost ales membru fondator
al noii Comisii de heraldică, genealogie şi sigilografie la Institutul Nicolae Iorga din Bucureşti.
13 Doc 6 FSG 9 - 14/26 ianuarie 1873 - Cununia Cleopatrei Drossu cu Nicolae D. Amira; Doc 8
FSG 9 - 14/26 ianuarie 1873 - Cununie Nicolae D. Amira cu Cleopatra Drossu.
9
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Toamna şi primăvara, Nicolae locuia la Bucureşti, în restul anului petrecea mult
timp la moşii. La moșia din Frunzăneşti, pe care a cumpărat-o în anul 1883, va construi
reședința de vară a familiei.
La Frunzănești, Nicolae, împreună cu soția sa, Cleopatra, au restaurat biserica Sf.
Andrei, care era în proprietatea lor (Planșa 6, Fig. 9a, 9b; Planșa 7, Fig. 9c, 9d). Cu trei ani
înainte, împreună cu Atanasie Filipescu, restaurase deja biserica Sf. Nicolae din satul Piţigaia.
Din punct de vedere politic, Nicolae Amira a împărtășit ideile partidului
conservator, influențat probabil de relațiile familiei Amira sau prieteniile sale personale cu
familiile Lahovari și Cantacuzino. În decursul anilor a ajuns consilier județean, membru în
Clubul Conservator și senator de Ilfov, activitate care a durat până în anul 1909.
Fiind o persoană de încredere, Nicolae Amira a fost numit, de mai multe ori, de
către Tribunalul Ilfov, membru în diverse consilii de familie, în sprijinul mai multor
minori în anii 1883, 1891 şi 1894, pentru familiile Sotir, Filitis sau Fortunatu14.
Nicolae a făcut de mai multe ori parte din juraţii aleși la sorţi pentru Tribunalul
Bucureşti, cum a fost de exemplu în maxiprocesul „Crima din strada Soarelui” care a
avut loc în 12 mai 1885, sau în anul 1888, când figura pe o listă a juraţilor din sesiunea
de la 1 martie (Bacalbașa 1928 25)15.
În arhivă se află, printre altele, mai multe paşapoarte pe numele lui Nicolae
Amira sau Cleopatra Amira. Se prezintă sub forma unui document, foarte frumos
tipărit, cu efigiile Coroanei „în numele Maiestăţii sale Carol I, Rege allu României”,
redactate în limba română şi franceză, ani mai târziu, ca pașapoarte în format
convențional16 (Planșa 7, Fig. 10).
Din cauza conflictului dintre părțile beligerante, în prima parte a anului 1916.
Nicolae este silit să aleagă o rută foarte complicată, pentru a ajunge în Franța, la Paris,
unde dorea să fie consultat de niște medici specialiști. Din vizele de călătorie, trecute în
pașaport, el și Cleopatra, au călătorit la Sankt Petersburg, trecând apoi prin Norvegia și
Marea Britanie, pentru a ajunge apoi în Franța17.
Spre sfârșitul anului 1916, fiind o perioadă de instabilitate militară,
guvernatorul Băncii Naţionale, a decis ca fondul de aur, arhive importante, bijuteriile
coroanei regale şi ale marilor familii boiereşti să fie adăpostite la Moscova, la aliatul
rus. La fel a procedat şi Casa de Depuneri unde Nicolae Amira depusese printre altele şi
testamentul său mistic18. Guvernul şi Curtea Regală s-au retras la Iaşi, iar armata
Doc 12 FSG 8 - 10 ianuarie 1883 - Tribunalul Ilfov. Pentru a fi confirmatu membru în consiliu de
familie alu minouloru remasit de la decedatu Mihail Sotir, sunteţi invitat a vă prezenta la acesta
secţiune în ziua de 22 Januarie 83 la ora 11 a.m. Dlui. Nicolae Amira, str. Clemenţii Nr. 17; Doc 38
FSG 8 - 7 februarie 1891- Tribunalul Ilfov, Bucureşti, luna febr. 7. Ca membru al consiliului de
familie al minorului Niculae C. Filitis; Doc 56 FSG 8 - 7 noiembrie 1894 - Tribunalul Ilfov Bucuresci.
Tribunalul va confirmat membru in consiliul de familie al minorei Constanţa Fortunatu.
15 Doc 18 FSG 8 - 10 februarie 1888 - Lista juraţilor pentru sesiunea judecătorească de la 1
Martie Preşedintele Curţei Juraţilor din Bucureşti. Anul 1888 luna Febr. 10.
16 Doc 42 FSG 8 - 16 mai 1892 - Paşaport no. 56 din maiu 1892, pentru N. Amira; Doc 54 FSG 8 - 23
aprilie 1894 - Paşaport no. 495/23689 din 23 apr. 1894; Doc 88 FSG 8 - 5/18 mai 1912 - Pașaport
Cleopatra Amira, născ. la București, 57 ani; Doc 4, 5 FSG 10 - 17/30 octombrie 1916 - Pașaport:
Nicolae, 84 ani, talie mijlocie, păr cărunt, sprâncene cărunte, ochi negri, tenul smead, barbă căruntă.
- Pașaport: Cleopatra, 58 ani, talie mijlocie, obrazul smeadă, ochi căprui, păr cărunt.
17 Doc 8 FSG 10 - 18 septembrie 1916 - Vize pașaport: Petrograd, pentru a merge în Franța 18
sept, 1916; Norvegia, 18-30 octombrie 1916; Marea Britanie, 31 octombrie 1916, pentru acces în
Franța; Franța, Paris, 8-11 nov 1916, pour raisons de santée.; Doc 103 FSG 8 - 19 octombrie 1916
- Russia Imperială la București. Document în limba rusă. Cerere pentru obținerea unei vize.
18 Doc 25 FSG 10 - 8 ianuarie 1881 - Casa de Depuneri și Consemnațiuni, taxa pentru caseta
bancară. N. D. Amira.
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germană a ocupat Capitala. O zi mai târziu, la București, au sosit trupele turce şi
bulgare, care au iniţiat jaful populaţiei rămase pe loc. Prefectul poliţiei Capitalei, Al.
Tzigara-Samurcaş, forţat de „Guvernământul Imperial German”, a dat un apel (Planșa
8, Fig. 11) către cetăţeni pentru a strânge pături şi îmbrăcăminte, sub ameninţarea cu
măsuri „straşnice” la nerespectarea acestor cerinţe19.
Siguranța cetățenilor Capitalei, devenise destul de precară din cauza trupelor
germane, dar în special a celor bulgare și turce aflate în teritoriu. O cerere pentru portul
unei arme de foc, pentru autoapărarea în caz de nevoie, i-a fost aprobată lui Nicolae în
octombrie 191620.
Trupele de ocupație rechiziționau diverse mijloace de transport, alimente, metale
necesare fabricării de muniție cum erau arama, alama, bronzul și zincul. În plus, populația
era obligată să declare obiectele de artă și antichitățile pe care le avea în proprietate21.
Nicolae Amira a avut foarte mulţi nepoţi, în special din partea soției. Dacă ar fi
murit fără testament, averea lui s-ar fi fărâmiţat în tot atâtea părticele neînsemnate. O
parte din avere o lăsase deja celor trei surori de sânge pe când era încă în viaţă.
„Bătrân fiind, Nicolae, rămăsese în timpul războiului în teritoriul vremelnic
ocupat, de către trupele germane, astfel că abia după semnarea păcii dintre România
şi Puterile Centrale, din vara anului 1918, la întoarcerea acasă, a putut afla că
depozitele de la Casa de Depuneri sunt evacuate la Moscova, dar pe vremea aceea,
încă nu se ştia dacă curentul bolşevic va triumfa deplin sau va fi învins”. Nicolae a
lăsat o mare parte din averea sa prin testamentul alcătuit la 18 martie 1885 şi investit
cu forma mistică la 12 decembrie 1888. Prin acest testament Amira a lăsat toată averea
imobiliară compusă din moşia Frunzăneşti situată în comuna Frunzănesti jud. Ilfov (azi
Călărași), precum şi pădurea de pe această moşie, casele din Bucuresti, str. Clemenţei şi
colţul Pitar Moş, Ministerului Instrucţiei Publice şi anume Azilului „Elena Doamna”.
Soţiei sale, Cleopatra, i-a lăsat jumătate din uzufructul moşiei Frunzăneşti, de la
data încetării lui din viaţă, precum şi întreg uzufructul caselor situate în Bucureşti şi
îndeosebi în primă proprietate întreg mobilierul caselor, iar moştenitorilor de sânge,
vreo treizeci la număr, le-a lăsat pe 20 de ani cealaltă parte din uzufructul moşiei
Frunzăneşti, începând de la trei ani de la moartea sa. În plus, a mai dispus de câteva
legate dăruite în folosul săracilor, a şcolii, a comunei din Frunzăneşti, a servitorilor etc.
Nicolae a decedat la 7 ianuarie 1919 în Bucureşti şi a fost înmormântat la
cimitirul Bellu. După moartea lui Nicolae, s-a deschis un mare proces de moştenire,
căci el, neavând moştenitori direcţi, iar testamentul original aflându-se la Moscova, nu
a fost foarte simplu ca judecătorii să poată decide pe baza copiei acestui testament, care
s-a aflat in caseta de siguranţă găsită la domiciliu. La procesul de moştenire pecum şi
recusurile din 1923 şi 1927 au participat avocaţi celebri ai baroului cum ar fi: Take
Ionescu, S. Rosental, Constantin Dissescu şi Istrate Micescu. Intervenţiile acestor
avocaţi, ca exemple de retorică, au fost retipărite, în anul 2010 în manualul „Retorica”,
Ed. a IIIa, revizuită de Alexandru Ticlea (Procesul Amira 1924; Ticlea 2010).
Doc 222 FSG 19 - 23 ianuarie 1917 - Apel către cetăţeni, din partea Guvernământului Imperial
German pentru racoltă. Semnat de Prefectul Poliţiei Bucureşti Al. TzigaraSamurcaş. D-lui
N.D.Amira C. A. Rosetti 19, primită de J. Stănescu.
20 Doc 102 FSG 8 - 10 octombrie 1916 - Prefectura Poliției Capitalei. Dl. N. Amira domiciliat în
București, str. C.A. Rosetti este autorizat să poarte o armă de foc. Nr. 140225.
21 Doc 277 FSG 19 - 17 februarie 1917 - Scrisoarea lui N. Amira către Prefectul Capitalei prin care se
plânge de rechiziţionarea cupeului, trăsurii şi a hamurilor, neputând astfel ajunge la moşie pentru a
se ocupa de administraţie şi cultivarea ei; Doc 287 FSG 19 - 15 noiembrie 1917 - Meldung der Kunstund Altertums-Gegenstände (Anunţarea obiectelor de artă şi antichități) Ablieferung von
Gegenstände aus Kupfer, Messing und Zinn an die Kaiserlichen Kommandatur.
19
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Cleopatra, rămasă văduvă, s-a ocupat în continuare de operele caritabile,
precum şi de azilul „Elena Doamna”, fapt pentru care în 1923 a primit de la regele
Ferdinand I medalia „Răsplata muncii pentru învăţământ” clasa I22 (Planșa 8, Fig. 12).
Cleopatra s-a stins din viaţă în noaptea de 8 spre 9 septembrie 1935, iar
serviciul divin a avut loc marţi 10 septembrie la domiciliu, de unde cortegiul a pornit
spre cimitirul Şerban-Vodă (Bellu) unde s-a făcut înmormântarea în cavoul familiei.
Ziarul Universul a publicat, anunţul rudelor îndurerate care au participat la ceremonie:
Virginia Buzelovici soră a Cleopatrei, şi familiile Zoe şi Eleonora Petrescu, Ariadna
Cristodulo, Eftimiu, Şt. Brezeanu, Zaharuli, Guşerescu, Mounet, Steriadi,
Constantinescu, inginer Tolmidi, inginer Z. Christodorescu, nepoţi şi nepoate, precum
şi alte rude apropiate23.
Slujba înmormântării a fost săvârşită de Arhiereul Tit Simedrea, asistat de
preoţii D. Antal, M. Vulpescu şi 2 diaconi. Răspunsurile, în timpul slujbei, au fost date
de corul orfanelor de la azilul „Elena Doamna”. Prinosul de laudă pentru meritele
binefăcătoarei a fost adus de către D. Gh M. Ionescu dela Casa Şcoalelor şi de către
Emilia Grecu, directoarea azilului „Elena Doamna”. Corul orfanelor de la azil au cântat
şi la cimitir înduioşând pe asistenţi, cari vedeau în ele tot atâtea fetiţe ale răposatei
binefăcătoare, căci de aici înainte ele şi urmaşele lor de azil, vor beneficia din preţiosul
legat”24.
In primăvara anului 1861, doctorul Carol Davila strânsese un grup de fete
orfane în casa sa din Dealul Cotrocenilor. Aflând de inițiativa lui Davila, Doamna Elena
Cuza a hotarât întemeierea unei instituţii publice. În anul 1877, Carol Davila înfiinţează
în localul Azilului „Elena Doamna” primul Ateneu pentru a face educaţia artistică
oamenilor simpli. În ceea ce priveşte corpul profesoral, pot fi menţionate unele dintre
cele mai proeminente personalități ale vremii: Spiru Haret, doctor Istrati, Petre Dulfu,
Barbu Constantinescu, prof. I. Garboviceanu scriitorul Al. Odobescu, alături de doamna
Odobescu, care a îndeplinit şi funcţia de directoare; dăruind toată măiestria din
comoara culturii lor, au însuflat elevelor dragostea faţă de învăţamânt, de copii şi de
cultură. A fost chemat să predea cursul de Limba Română, Ioan Slavici, iar orele de
pictură erau predate de Sava Henţia.
În ziarul Universul din 13 septembrie 1935 (Planșa 9, Fig. 13, 14) a fost publicat
discursul preotului D. Antal de la biserica Boteanu: „Moartea unei binefăcătoare:
Cleopatra N. Amira Marţi d.a. a fost petrecută la locaşul de veci, în cavoul familiar
dela Bellu, octogenara Cleopatra Amira. Prea puţini ştiu că defuncta, alături de soţul
său, Nicolae Amira, mort acum 16 ani, fac parte dintre marii şi rarii filantropi, căci
toată averea lor, constătătoare din casa boerească din str. C. A. Rosetti nr. 15 şi str.
Pitar Moşu nr. 1, apoi o moşie la 300 ha, avere evaluată la vreo 30 milioane lei, a fost
lăsată azilului „Elena Doamna” din Bucureşti. Cleopatra N. Amira dela moartea
soţului său a trăit în singurătate de sihăstrie, cu toate că testamentul îi durează de
zeci de ani. Nu s-a fălit în lume cu fapta ei mare”.

Doc 105 FSG 8 - 12 martie 1923 - Brevet. Medalia Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa Ia
pentru serviciile aduse ânvăţământului. Ferdinand I. Doc 143 FSG 8 - 6 decembrie 1914 Orfelinatul de fete „Principele Carol” București, cu ocazia zilei Dumneavoastră onomasică un
mic dar lucrat de orfanele din orfelinatul nostru”. Director Nicoletta Bădărău.
23 Doc 242 FSG 2 - 11 septembrie 1935 - Ziarul Universul. Decesul Cleopatrei Amira.
24 Doc 243 FSG 2 - 13 septembrie 1935 - Idem.Textul preotului D. Antal.
22
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În privința familiei Drossu trebuie menționate surorile și fratele Cleopatrei:
Virginia măritată cu Ion Buzclovici, Caliope căsătorită în 1869 cu George Talmides și
Nicolae însurat în 1876 cu Elena G. Harocopu, părinții unui fiu (IV.o.) Nicolae (1877-1891).
III.5. La 7 decembrie 1852, a avut loc cununia Mariei cu Mihalache Sotir,
care s-a desfășurat în casele Dlui. Ioniță Sotir din mahalaua Vergului, pe fostul loc al
caselor Băltărețu25 (Planșa 9, Fig. 15).
Din această căsnicie s-au născut (IV.m.) Nicolae și (IV.n.) Victoria. Aceasta din
urmă s-a căsătorit la 3 februarie 1877 cu un băiat Verra. Dar în ceea ce privește numele
mirelui, apare o discordanță între invitația făcută de părinții Mariei, care îl numesc
Theodor, și frații mirelui, care îi dau numele de Simion 26.
După decesul lui Mihalache Sotir, în 1883, Tribunalul Ilfov a stabilit un consiliu
de familie, pentru minorul Nicolae, rămas orfan de tată. Din acest consiliu a făcut parte
și Nicolae Amira27.
Nicolae M. Sotir, devenit magistrat, avocat și publicist și a decedat în 1920.
III.6. Despre Costache (Constantin), fiul lui Dimitrie și al Eufrosinei, nu s-a
păstrat nici o informație concretă. În patrimoniul lui Alexandru Zottu se afla un desen,
făcut de Constantin, datat 1844. El apare pe lista morților, din pomelnicul lui Ioan
Zottu, deci bănuim că a murit de tânăr, probabil înainte de 1850.
(din III.1.) IV.1. După cum s-a spus mai sus, Atanasie a fost căsătorit cu Fănița și după
cele relatate într-o scrisoare a avut mai mulți copii. În baza documentelor s-au putut
identifica doar doi. Însă filiația Constantin, căsătorit cu Elena, prin care ar fi rezultat
doi nepoți, Zinca și Constantin, este incertă, datorită diferenței de vârstă dintre aceștia.
Deci nu poate fi exclusă existența și unui al treilea copil al lui Atanasie.
IV.2. Din documente reiese existența unei fiice, pe nume Catinca (Ecaterina)
care era deja măritată în anul 1820, deci probabil născută cam în anul 1795. Ea căpătase,
ca dotă, în 1816, zece sălașe de țigani domnești din partea domnitorului Ioan Gheorghe
Caragea, grație serviciilor făcute în slujba domniei, fie de Paharnicul Dimitrie, fie de fiul
său, Medelnicerul Atanasie. Dota era constituită din 10 familii. Lista familiilor cuprindea
chiar și numele capilor acestor familii. Catinca s-a căsătorit cu baronul Constantin
Sakelarios (Sachelarie) și au avut o fiică, (V.a.) Varvara, care s-a căsătorit cu Dimitrie
Jugureanu, printre altele şi vechil (administrator, avocat) la Movila, în județul Ialomița.
Din această căsnicie, Varvara, a avut o (VI.b.) fiică şi un fiu, pe nume (VI.c.)
Constantin28. Familia Sachelarie locuia în apropierea bisericii Sf. Vineri, ctitorită de
Matei Basarab în anul 1641. Biserica aflată în spatele Halei Unirii, Comisia de Negru, a
fost demolată în anul 1987.
Constantin Sachelarie a urmat şcoala la Bucureşti, mai târziu a făcut avere în
Austria, unde a căpătat titlul de baron, de altfel, ca şi fratele său, Cristodor. A devenit
consulul Prusiei în Principatul Valahiei după cum reiese şi din Almanahul Statului din
1844, din timpul domniei lui George Bibescu, unde apare printre reprezetanţii consulatelor
străine. Era Cavaler al Ordinului „Vulturul Roşu” şi al ordinului „Salvatorul Greciei”, după
Doc 1 FSG 9 - 7 decembrie - 1852 - Cununie Maria Amira cu Mihalache Sotir, duminică la 7 ale
corentei, în casele Dlui. Ioniță Sotir din mahalaua Vergului, pe fostul loc al caselor Băltărețu.
București 5 decembrie 1.
26 Doc 12 FSG 9 - 3 februarie 1877 - Frații Basile și Theodor Verra vă invită la celebrarea
religioasă a cununiei fratelui lor Simion cu Dșra Victoria M. Sotir, joi 3 Febr la 8 sera în Sf. Bis.
Lucaciu, București; Doc 13 FSG 9 - 3 februarie 1877 - Părinții Mihail și Marie Sotir anunță
căsătoria fiicei lor Victoria cu Dl Theodor Verra.
27 Doc 12 FSG 8 - 10 ianuarie - 1883 - Tribunalul Ilfov, Dlui. Nicolae Amira, str. Clemenţii Nr. 17.
Pentru a fi confirmatu membru în consiliu de familie allu minoriloru remasit de la decedatu Mihail
Sotir, sunteţi invitat a vă prezenta la acesta secţiune în ziua de 22 Januarie 83 la ora 11 a.m.
28 Doc 117 FSG 18 - În document sunt enumeraţi, unii membri ai familiei Sachelarie.
25
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cum reiese dintr-un document din anul 184029 (Planșa 10, Fig. 16, 17). În proprietatea lui
Alexandru I. Zottu, au fost identificate şi două tablouri, reprezentând portretele lui
Constantin şi al soţiei sale Catinca30.
(din IV.1.) V.1. Zinca, nepoata lui Atanasie, a fost căsătorită cu Gheorghe Cruțescu
cu care a avut o fiică pe nume (VI.a.) Maria. Se păstrează două fotografii care au fost
donate fondului de către Maria Cruțescu în anul 1934: prima fotografie, (Planșa 10, Fig.
18a, 18b) cu numărul 2811, datează cam din anii 1862-1872, când fotograful F.
Duscheck avea atelierul în Strada Nouă (Calea Victoriei, lângă Sala Slătineanu). Era
perioada în care se mai purtau rochiile înfoiate, fuste și jupe din materiale ușoare,
apretate pentru a sta țepene, sau sprijinite prin oase de balenă sau cu o colivie din
cercuri de metal ușoare. Părul se purta cu cărare la mijloc și coc aflat la spate. A doua
fotografie (Planșa 10, Fig. 19a, 19b) datează după anul 1877, când fotograful
Theodorovitz, își instalase atelierul pe Calea Victoriei nr. 93. Pe atunci, se mai purtau
mâneci pagodă, chiar și cu dantelă, precum și guler sau pieptar de dantelă. Alături de
Zinca se află o Doamnă Mihăilescu, mama soției Domnului Ciocâlteu.
V.2. Constantin, presupusul fiu al lui Constantin și al Elenei, nepotul lui
Atanasie, s-a născut în anul 1878. După cum reiese din trei documente, de situația
acestuia s-a ocupat Nicolae, cel puțin până la vârsta de douăzeci și doi de ani. Din două
note de plată, achitate de către Nicolae, pentru Internatul „Libertatea”, din anii 1885 și
1887 rezultă că acesta a frecventat acest internat31. Constantin a fost elev și la Institutul
Schewitz - un pension unde apare de la 1 iulie, avându-i colegi pe George Meitani, Jean
Dalles și Constantin Robescu. Institutul Schevitz, fusese deschis în anul 1850 la
Bucureşti. În anii 1875-1890, printre elevii acestui institut, găsim pe Al. TzigaraSamurcaş, Al. Villacrosse, I. Paladi (din 1884), George Meitani (din 1884), Jean Dalles
(din 1886), C. Amiras (din 1886), Robescu Constantin (din 1888) și alții. Constantin,
figura în anul 1900 rezident în comuna Fundeni-Gherase, unde făcea stadiul militar,
fiind admis în Regimentul 2, Cetate. Cu această ocazie i-a fost eliberat un document32.
El a fost ultimul și cel mai tânăr reprezentant al familiei Amira despre care
avem informații... care i-a fost sfârșitul, nu-l știm...

Doc 13 FSG - 18 1janv. 1840 - „Carte de protection. Nous Baron Constantin de Sakellario,
Consul de sa Majesté le Roi de Prusse dans la Principauté de Valachie, Chevalier des Ordres
Royaux de L´Aigle Rouge 4 éme Classe et du Sauveur de Grèce.
30 Doc 108 FSG 18 - Piese interesante aflate în posesia Dlui Alexandru Zottu din strada Dimitrie
Racoviţă, Bucureşti.
31 Doc 82 FSG 10 - 24 februarie 1885 - Notă plată de la Internatul Libertatea, pentru tânărul
Constantin Amira pentru 5 luni, până la 1 februarie.
Doc 95 FSG 10 - 27 aprilie 1887 - Notă plată pentru școlarulu internu Constantin Amira pentru 5
luni, de la 1 aprilie, până la 1 iulie 1887.
32 Doc 68 FSG 8 – 1900 – Contingentul 1900, Constantin Amira n. 1878, domiciliat în present
fără reclamație, admis la Regimentul 2 Cetate.
29
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Explicația planșelor / Explication des planches
Planșa 1 – Fig. 1 - Pomelnicul familiei lui Ioan Zottu; Fig. 2 - Pecetea pitarului Atanasie
Dimitrie Amira.
Planche 1 – Fig. 1 Le diptyque de la famille de Jean Zottu; Fig. 2 - Le sceau du „pitar”
(rang à la cour princière de Valachie) Athanase Dimitre Amira.
Planșa 2 – Fig. 3. - Conceptul unei scrisori către Episcopul mănăstirii Sf. Spiridon Nou, 1849.
Planche 2 – Fig.3. - Le concept d’une lettre envers l’évêque du monastère Saint Spyridon le
Nouveau, 1849.
Planșa 3 – Fig. 4 - Comisia dezarmării capitalei, permite pitarului Atanasie Amira să aibe
o puşcă şi un pistol; Fig. 5. - Notificarea nr. 3754, din 3 septembrie 1849, a Prezidenţei
Finanţelor Poliţiei Jud. Ilfov, secţia 3, prin care cere pitarului Atanasie D. Amira,
socotelile epitropiei sale după moartea părinților săi.
Planche 3 – Fig. 4. - La Commission du désarmement de la capitale permet au pitar
Athanase Amira de posséder un fusil et un pistolet; Fig. 5. La Notification no. 3754, du 3
septembre 1849, de la Présidence des Finances de la Police du dép. d’Ilfov, 3e section,
par laquelle on sollicite au pitar Athanase D. Amira, les comptes de sa tutelle après le
décès de ses parents.
Planșa 4 – Fig. 6a-6b - Fotografie Nicolae Amira trimisă surorii Polixenia, 5 septembrie
1872, față-spate; Fig. 6c-d. Scrisoare a Polixeniei către fratele Nicolae Amira, 18 ianuarie
1869.
Planche 4 – Fig. 6a-6b - Photo de Nicolas Amira envoyée à sa sœur Polyxène, le 5
septembre 1872, recto-verso; Fig. 6c-6d - Lettre de Polyxène adressé à son frère Nicolas
Amira, le 18 janvier 1869.
Planșa 5 – Fig. 7 - Confirmare din 8 iunie 1912 a Botezului din 20 martie 1832, la
biserica Maica Precista din Râmnicu Vâlcea, a lui Nicolae sin Paharnicu Amira.
Planche 5 – Fig. 7 - Confirmation du 8 juin 1912 du Baptême du 20 mars 1832, à l’église
La Vierge Marie de Râmnicu Vâlcea, pour Nicolas fils du „Paharnic” (rang à la cour
princière de Valachie) Amira.
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Planșa 6 – Fig. 8a-8b - Anunțul privind căsătoria lui Nicolae Amira cu Cleopatra Drossu,
14/26 inuarie 1873; Fig. 9a-9b - Biserica din Frunzănești, restaurată de soții Nicolae și
Cleopatra Amira în 1889.
Planche 6 – Fig. 8a-8b - L’annonce concernant le mariage de Nicolas Amira avec
Cléopâtre Drossu, la 14/26 janvier 1873; Fig. 9a-9b. L’Eglise de Frunzănești, restaurée
par les conjoints Nicolas et Cléopâtre Amira en 1889.
Planșa 7 – Fig. 9c-d. Pisaniile bisericii din Frunzănești din 1752 și 1889; Pașaport eliberat
la București pentru Nicolae D. Amira și soția sa Cleopatra. 17/30 octombrie 1916.
Planche 7 – Fig. 9c-d - Les inscriptions de fondation et restauration de l’église de
Frunzănești en 1752 et 1889; Fig. 10. Passeport délivrée à Bucarest pour Nicolas D. Amira
et son épouse Cléopâtre. 17/30 octobre 1916.
Planșa 8 – Fig. 11 - 23 ianuarie 1917 - Apel către cetăţeni, din partea Guvernământului
Imperial German pentru racolta a 15.000 de plăpumi sau pături, câte 20.000 de cămăși,
pantaloni, ciorapi de lână ș.a.m.d. Semnat de Prefectul Poliţiei Bucureşti Al. TzigaraSamurcaş D-lui N.D.Amira C. A. Rosetti 19, primită de J. Stănescu; Fig. 12 - 12 martie
1923 - Brevet. Medalia Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I pentru serviciile aduse
învăţământului. Ferdinand I, regele României.
Planche 8 – Fig. 11 - 23 janvier 1917 – Appel du Gouvernement Imperial Allemand
adressé aux citoyens pour le ramassage de 15.000 couvertures, 20.000 chemises,
pantalons, bas en laine etc. Signée par le Préfet de la Police de Bucarest Al. TzigaraSamurcaș adressé à Monsieur N.D. Amira, 19 (rue) C.A. Rosetti, reçue par J. Stănesco;
Fig. 12 - 12 Mars 1923 – Brevet de la Médaille Récompense du Travail pour
l’enseignement, Ière classe, pour les services apportés à l’enseignement. Ferdinand I, roi
de Roumanie.
Planșa 9 – Fig. 13 - Ziarul „Universul” din 11 septembrie 1935, articolul preotului D. Antal
de la biserica Boteanu referitor la decesul Cleopatrei N. Amira; Fig. 14 -Monumentul
funerar al familiei N. D. Amira de la cimitirul Bellu, Figura 79 locul 12, grup statuar
executat de sculptorul Ion Jalea; Fig. 15 - Invitația la cununia Mariei cu Mihalache Sotir
din 7 decembrie 1852.
Planche 9 – Fig.13 - Le journal „Universul” du 11 Septembre 1935, l’article du prêtre D.
Antal de l’Eglise Boteano concernant le décès de Cléopâtre N. Amira; Fig. 14 - Le
monument funéraire de la famille N.D. Amira du Cimetière Bellu, Fig. 79 place 12,
ensemble sculptural faites par le sculpteur Jean Jalea; Fig. 15 - Invitation au mariage
de Marie et Mihalache Sotir, le 7 décembre 1852.
Planșa 10 – Fig. 16 - Blazonul Baronului Constantin Sachelarie; Fig. 17 - Pecetea
Baronului Constantin Sachelarie, consul al Prusiei la București; Fig. 18a-18b - Fotografie
Zinca Amira-Cruțescu, față-spate, 1862-1872; Fig. 19a-19 b - Fotografie Zinca Cruțescu cu
Doamna Mihăilescu, față-spate, post 1877.
Planche 10 – Fig. 16 - Le blason du Baron Constantin Sachelarie; Fig. 17 - Le sceau du
Baron Constantin Sachelarie, consul de la Prusse à Bucarest; Fig. 18a-18b - Photo de
Zinca Amira-Cruțescu, avers, revers, 1862-1872; Fig. 19a-19b - Photo de Zinca Cruțescu
avec la Dame Mihăilescu, avers, revers, post 1877.
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