
ASPECTE DIN DEZVOLTAREA MEŞTEŞUGULUI TABACARIEI 
DIN BUCUREŞTI PINA LA JUMATATEA SEC. AL XIX-J,EA 

de VICTORIA ROMAN 

Meşteşugul prelucrării pieilor în scopul folosirii lor pentru dife
ritele necesităţi ale omului, îşi are rădăcinile încă în. comuna primitivă, 
desigur într-o formă foarte rudimentară, dar continuînd să se perfec
ţioneze de-a lungul secolelor. 

Meşteşugul tăbăcăriei a fost cunoscut în ţările române, din pe
rioade vechi, chiar dacă sînt puţine mărturii. In general, ţara noastră 
a fost unul din furnizorii cei mai importanţi în articole de piele ai 
Imperiului Otoman. 

Desigur că la început tăbăcăria constituia o problemă de familie 
care ieşea cu puţin din îndeletnicirile casnice, folosind doar necesităţi
lor familiei respective. Abia după ce membrii gospodăriei încep să pro
ducă pentru piaţă, tăbăcăria devine un meşteşug în sine. Secretul acestei 
meserii se transmitea din tată în fiu sau din calfă în ucenic (care de 
obicei erau tot rude apropiate). Acest lucru face ca şi metodele de 
tăbăcărie să fie variate. 

Tăbăcăriile acestea au fost răspîndite în toate colţurile ţării noas
tre, atît în oraşe cît şi la sate. Prelucrarea pieilor a constituit la sate 
unul din meşteşugurile de seamă. 

Ele erau aşezate în general pe marginea rîurilor, deoarece tăbă'

carii aveau nevoie de apă în toate stadiile de fabricaţie. Cu meşteşugul 
tăbăcăriei nu s-au ocupat numai tabacii ci şi cizmarii, curelarii, blă

narii, cojocarii, ciubotarii, şepcarii, săhăidăcarii etc. Deci nu există 

pentru faze mai vechi o delimitare precisă. Probabil că acestui fapt se 
datoreşte şi puţina documentaţie în legătură cu tabacii. Găsim foarte 
des amintiţi în diferitele catagrafii, pe cojocari, cizmari, şelari etc., dar 
foarte rar pe tabaci. 

Dacă pentru celelalte regiuni ale ţării avem documente mai vechi 
care să ne amintească existenţa acestui meşteşug, pentru oraşul Bucu
reşti, despre care intenţionăm să ne ocupăm în articolul de faţă, abia 
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în secolul al XVJI-lea (30 martie 1628) avem primul document care 
ne vorbeşte de Dumitru Tabacul. Către jumătatea veacului al XVII-lea 
găsim menţionaţi numele mai multor tăbăcari, ca „Voica Tabac, Ignat 
călăraş, şi Lazăr tabac dărăban, Nedelco Tabacul, Stanciul tabacul" 1. 

Chiar dacă documentar ei apar rar, totuşi numărul acestor tăbăcari era 
destul de mare, deoarece în 1652 alcătuiau o mahala care le purta nu
mele. Tabacii „ ... erau aşa de numeroşi, încît în anul 1652 alcătuiau °' 
mahala a tabacilor, situată lîngă Dîmboviţa, la începutul actualei Calea 
Victoriei"2. 

Deci în prima fază tabacii se aflau în partea de sus a oraşului pe 
malul stîng al Dîmboviţei „ ... pe marginea gîrlei de la Hotel de France 
şi pînă la Sărindar" 3. Dar. de care gîrlă este vorba? „Documentele tac 
şi nu rie rhai dau decît un pîrlu fără nume, care probabil curgea de-a 
stînga DÎmboviţei, de la Est, dincolo de Sărindar, ceva mai la vale de 
Vadul Cailor, pîrîu al Tabacilor ... " 4• Aşa dar ei s-au aşezat aci deoa
rece, „pîrîul tabacilor" le asigw-a condiţiile necesare meşteşugului lor, 
care avea nevoie tot timpul de apă şi totodată pentru a fi în apropierea 
centrului industrial. 

Tăbăcarii nu pot să-şi desfăşoare mult timp activitatea aici, căci 
apar tot mai dese protestele mănăstirilor şi ale bisericilor, care cereau 
să fie îndepărtaţi din aceste locuri. 

„In faţa Zlătarilor, pe malul stîng al Dîmboviţei de. la Zlătari la 
Sărindar, adică la străvechea biserică a Coconilor, erau Tabacii. In 
contra tabacilor pînă la 1668, sub Radu Vodă Leon, protestaseră egu
menii de la Mănăstirile Mihai-Vodă, Sf. Ion al lui Andrei Vistierul şi 
Sărindar, ca să fie goniţi într-alte părţi" s. 

Procesul de mutare al tabacilor durează din 1666 pînă la 1674. Ei 
se stabilesc tot pe malul stîng al Dîmboviţei, dincolo de mănăstirea 
Radu Vodă, iar malul Dîmboviţei de la Zlătari la Sărindar s-a împodobit 
cu case şi cu grădini boiereşti. De asemenea îi întîlnim în mahalaua 
Broşteni, Dobroteasa, Apostolu, Sîrbi. 

Mutindu-se în mahalaua Radu Vodă ei se grăbesc să-şi constru
iască şi o biserică, care ia numele de Sf. Nicolae Tabacu, „Biserica 
Tabacilor care este pe uliţa care vine de la biserica Olteni" 6. O bise
rică tot cu numele de Sf. Nicolae Tabacu întîlnim şi în mahalaua Broş
teni 7. Noul cartier ocupat de tabaci aici la Radu Vodă, capătă iarăşi 

1 St. Olteanu, Meşteşugurile din Bucureşti în sec. XVI-XVII. în Studii, XII 
(1959), nr. 5, p. 86. 

2 Ion Ionaşcu, Aron Petric, Pompiliu Caraion, Bucureşti, pagini de istorie, 
Buc., 1961, p. 31. 
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~ Ibidem, p. 297-298. 
s Ibidem, p. 404. 
6 Ibidem, p. 204. 
7 Ibidem, p. 744. 
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numele de mahalaua Tabaci. Legat tot cie mutarea · lor,· întîlnim şi o 
uliţă a Tăbăcarilor care este actuala Cale a Dudeştilor formată din 
uliţa Tabacilor şi uliţa Dudescului. 

Aici, în noua mahala a tabacilor, domnitorul Scarlat Ghica avea 
multe locuri pe care la 15 septembrie 1767 le dă mănăstirei Pantelimon. 
Dar nici pe locurile pe care s-au mutat nu sînt prea liniştiţi, căci . cu 
timpul înmulţindu-se, locuitorii din jurul lor incep să protesteze dato
rită miazmelor pe care le împrăştia practica acestui meşteşug. Astfel, 
la 4 aprilie 1820 se propune ca tabacii şi săpunarii „să facă magazia 
lor şi fabrice afară din politie, unde să găseşte loc mai bun supt moara 
Radului Vodă" 1. Sînt tot mai dese plîngerile diferitelor mahalale pen
tru a fi scoşi din oraş tăbăcarii 2. 

Nemulţumirile împotriva tăbăcarilor au cresc:ut mereu, de aceea 
s-a trecut şi la desfiinţarea forţată a unor tăbăcării din unele mahalale. 
Şeful Politiei arată că a luat măsurile necesare pentru desfiinţarea tă
băcăriilor de pe podul Caliţ.ei 3. 

In scopul desfiinţării „stabilimentelor" care provocau mirosuri 
neplăcute, Departamentul din năutru printr-un ordin cere Consiliului, 
care la rîndu-i invită comisiile pe culori să închidă aceste stabilimente 
şi tot odată să trimită situaţia lor actuală"· Astfel comisarul Topolo
veanu din Culoarea de roşu arată că în cuprinsul acestei culori nu există 
nici o tăbăcărie sau alte aşezăminte care să provoace miros urît 5. 

Din situaţia trimisă de comisarul culorii de negru reiese că nu 
sînt decît cojocari aici 6. Aceeaşi situaţie o găsim şi în culoarea de 
galben 7• 

1 Emil Vfrtosu, Ion Vîrtosu şi Horia Oprescu. /nceputuri edilitare, 1830-1832. 
l. Documente pentru istoria Bucureştilor, doc. XIX, p. 17. 

2 La 2.X.1839, locuitorii din mahalaua Radu Vodă cer să nu se îngăduie 

deschiderea unei noi tăbăcării „mai vîrtos că stăpînirea pentru întregimea sănă
tăţii obşteşti au desfiinţat asemenea fabl"ici, ce au fost . clădite mai dinainte". 
I. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării Româneşti, 1800-1850, vol. I. 
1958, doc. nr. 560, p. 733. In 1839 obştea aceleaşi mahalale cere să se oprească 

tăbăcăria care a început să lucreze în casele slugerului Ştefanache, mai ales că 

este departe de girlă şi în ap1;,t>piere se află spitalul de naşteri. Ibidem, doc. 563, 
p. 735. La fel proprietarii din mahalaua Sîrbilor se plîng împotriva lui Hagi Neagu 
Cavafu care a închiriat partea locului său de lingă gîrlă unor tăbăcari. Arh. St., 
Buc., Municipiul Bucureşti, Dos. 18/1853. Dispoziţiile luate de mutarea tăbăcăriilor 
şi altele într-o parte a oraşului f. 10. (Asemenea plingeri sînt destul de numeroase). 

3 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, op. cit. f. 7. 
' Ibidem, f. 19. 
5 Ibidem, f. 20. 
6 Ibidem, f. 24. 
7 Ibidem, f. 23. 

361 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



In culoarea de negru şi galben se prezintă următoarele : 
Vopseaua de NEGRU 1 

LISTA 

DE CITE AŞEZAMINTE RAU MIROSITOARE SE AFLA lN ACEST CUPRINS 

Nr. I 
crt. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
li 
12 
13 
14 
15 

Numele şi prenumele 
proprietarului 

Stavrache Dobrescu -
Petre Niculae 
Ivanciu Ion 
Constandin Tudor 
Gîză Costea 
Niculae Cojocaru 
Ioniţă Iuzdrună 
Vasile Turcol 
Dumitru Ion 
Gîză Cojocaru 
Răduţă Cojocaru 
Ioniţă Radu 
Iordache Radu 
Panait Stan 
Giză Constandin 

cojocaru 

Vopseaua de GALBEN 2 

LISTA 

Mahalaua 

Popa Soare 

Oboru-v~chi 
„ " 

Hagiu 
Sf. Ştefan 
Olari 

" Olteni 
Ceau~ Radu 

DE NUMELE CELOR CE FAC LUCRARI RAU MIROSITOARE 
IN CUPRINSUL OBŞTII V. 

Nr. de I Numele acelor ce întreprind 

I 
Ce lucrare 

rînd 1 semene& lucrhl întreprinde 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Zanfir Scrobelaru Scrobelărie 

Ivan Covrigaru argintărie 

Ioan Cojocaru 
" 

Grigore Cojocaru 

Marin Cojocaru 

Enache Barbu Cojocaru 

Sava Cojocaru 

Zaharia Cojocaru 

Costea Cojocaru 

1 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, op. cit., f. 23. 
2 Ibidem. 

I Mahalaua 

Popa Chiţu 

" 
„ 
„ 

Silivestru 

" 
Armeni 

Di chiu 

Sf. Ion Nou 
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In schimb în culoarea de Albastru în mahalalele Radu Vodă, 
Dobroteasa şi Broşteni, existau 59 de tăbăcării. 

Vopseaua ALBASTRA 1 

LISTA 
DE TOATE STABILIMENTELE CE ADUCE MIROS URIT GASITE 

IN ACEST LOC 

Nr. de I Numele şi prenumele 
rlnd proprietarului 

I Ivan Păcureţ 
2 Costache Petrache 
3 Hristache Nicolae 
4 Dima Lixano 
5 Colia Dumitru 
6 George Genu 
7 Nicolae Conu 
8 Costache Altani 
9 Dobre Tabacu 

10 Nicolae Grasu 
11 Gîţă Vîlcu 
12 Ivan Chiosea 
13 Ghiţă Trandafir 
14 Dumitru Berceanu 
15 Ghiţă Trandafir 
16 Ghiţă al Tanchi 
17 Dobrin Tabacu 
18 Tudorache Cialîciu 
19 George Dăicăneanu 
20 Peiciu Tabacu 
21 Tudor Armaşului 
22 Dima Vlăsceanu 
23 Ghiţă Vîlcu 
24 Ioniţă Chioru 
25 Ispas Stan 
26 Ruse Tabacu 
27 Dragomir Niţă Tabacu 
28 Dumitru Sin Şindel 
29 Duţă Tabacu 
30 Genu Tabacu 
31 Nicolae Petrovici 
32 Costache Petrovici 
33 Petrache Ionescu 

34 Dinuleţ Tabacu 
35 Matache Sfetcu 
36 · Trifu Tabacu 
37 Răducanu Tabacu 
38 Peiciu Tabacu 
39 Costache Veselin 
40 Anton ... 
41 Mateo Constandin 
42 Vasilichiţă Văduva 

Felul 
stabilimentul ul 

Tăbăcie 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

" 

Tăbăcire 
" 

" 
" 

T~~aci bătuţi 
pe marg. gîrlei 

Tăbăcire 

Ch~rhana 
de săpun 

1 Arh. St. Buc. Municipiul Bucureşti, op. cit., f. 31 şi 37. 

Mahalaua 

Radu Vodă 
Idem 
Idem 
Dobroteasa 
Idem 
Radu Vodă 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dobroteasa 
Idem 

" 
" 

~du Vodă 
Idem 

Idem 

" 
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Nr. de I Numele şi prenumele 

I 
Felul 

Mahalaua 
rînd pr oprietarulul statilimentului 

43 Tudorache Paraschivescu Tăbăcie Broşteni 
44 Io han Filţ Fabrică 

" 45 Petre Goe Podin Tăbăcărie Idem 
46 Idem Petre Goe Podin 

" 47 Voicu Balauru Tăbăcărie 
" 48 Petrache Mitică 

49 Vilcu Tabacu 
50 Carol Sabo 

" 
„ 

51 Hristea Tabacu Idem Idem 
52 Mihai Tabacu 
53 Vasile Tonciu 
54 Velicu Tabacu „ .. 
55 Pătraşcu Tabacu Săpunărie Radu Vodă 
56 Pedea Săpunaru „ Idem 
57 Ştefan Fetrovici Idem tăbăcie Idem 

şi săpunărie 
58 Bonciu Tabacu Tăbăcie 
59 Ioniţă Botizatu „ 
60 Mincu Vasile Idem 
61 Iosiv Erş 
62 l.V.iişculeasa Văduva 

Dispoziţia dată pentru aceste tăbăcării din oraş nu s-a respectat 
întocmai. Neagu Oprescu, care are în mahalaua Tabacilor o prăvălie 
de vopsitorie de piei pe marginei Dîmboviţei, a fost oprit de subcomi
sar la această încrJriere pe baza dispoziţiilor în vigoare, dar el arată 
că mai sînt încă 6 prăvălii de acest fel şi o cherhana de săpunărie în 
lucrare în cursul Dîmboviţei în aceeaşi poziţie 1, 

Mergînd pe aceeaşi linie, în baza articolului 24 din regulamentul 
înfrumuseţării, se hotărăşte ca şi toate fabricile de săpun şi luminări 
de seu să se mute pînă la 23 aprilie 1858" din josul morilor Radu Vodă, 
numită foişor" 2. 

Meşteşugarii tabaci care practicau o meserie atît de puţin agrea
bilă şi care în general a provocat nemulţumiri locuitorilor vecini au 
reuşit cu metode mai mult sau mai puţin identice să prepare pieile 
telentin şi saftian. „Ca industrie bucureşteană aveam pe atunci şi o 
avusesem de mult tăbăcăria. Tăbăcăriile aşezate sub Radu Vodă după· 
1666 lucrau pieile cu atîta meşteşug, încît pieile argăsite la Bucureşti 
erau cerute foarte în ţara nemţească şi în ţara turcească" 3• 

Dar cum pregăteau aceşti tăbăcari pieile ? Despre operaţiile nece
sare prelucrării pieilor, nu cunoaştem prea multe. 

La început ei înmuiau pieile în „pîrîul tăbăcarilor" sau în Dîm
boviţa, unde băteau taraci pentru a susţine aceste piei (taraci care au 
provocat multe neajunsuri, contribuind la revărsările Dîmboviţei), în 
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fîntîni.le de debit 1 sau în . „z~l.cătorile de lemn 2. Urmînd apoi cenu
şeritul care se făcea tot în zăcători, se tratau apoi cu var pentru a se 
îndepărta părul de pe ele. Terminată această operaţie erau din nou puse 
în zăcători sau putini. :3 cu materiale tanante vegetale, unde erau tă
băcite după sisteme proprii. prin tratarea cu soluţii de coaje de stejar, 
molift, păr, scumpie. In aceste zăcători pieile şedeau timp îndelungat, 
uneori şi doi ani, pentru a obţine o talpă bună. După ce erau spălate 
bine, în apă (în Dîmboviţa cel mai mult) se întindeau la uscat : foto
grafiile de mai tîrziu ne arată aspectul puţin plăcut al spălării şi uscării 
acestor piei pe malul Dîmboviţei. 

Tocmai datorită faptului că o bună parte din lucrările necesare 
tăbăcăriei erau executate în Dîmboviţa, ei înaintau destul de mult în 
apă cu diferitele lor construcţii. Aceasta a făcut să contribuie la nenu
măratele inundaţii, ceea ce a atras luarea a o serie de măsuri pentru 
degajarea şi curăţarea acestui rîu. Desigur că în cadrul inundaţiilor, în 
primul rînd sufereau chiar ei tăbăcarii care îşi aveau şi locuinţele atît 
de aproape de apă. De aceea toate măsurile care se luau pentru stăvili
rea inundaţiilor în primul rînd loveau în tabaci. 

Pentru a putea practica meşteşugul tăbăcăriei tabacii aveau nevoie 
de piei crude de animale domestice ca : vaci, viţei, boi, oi, capre precum 
şi de animale sălbatice ca : jderi, lupi, vulpi etc., pe care împreună cu 
substanţele vegetale necesare ce le procurau atît din Ţara Românească 
cît şi de peste graniţă. De altfel în prima fază mai mult se exportau 
piei crude şi se importau din Transilvania pieile prelucrate. Cu timpul 
însă se exportă şi piei lucrate. Astfel iQ „aprilie 1650 se trimiteau din 
Moldova şi Ţara Românească importante cantităţi dii piei lucrate (talpă) 
şi nelucrate în Transilvania 4• Iar la 23 iunie 1792 guberniul Transilvan. 
prin ordinul Nr. 4234, încunoştinţează că importul de piele şi lînă din 
Ţarn Românească în Transilvania se va face prin mijlocirea agenţiei 
din Bucureşti pînă cînd se va obţine o măsură mai completă de la 
Poarta Otomană"''· 

Tabacii întîmpinau greutăţi în procurarea materiilor prime nece
sare şi a substanţelor tanante. datorită abuzurilor vameşilor. Dintre 
toate se pare că în procurarea scumpiei, aveau mai multe neajunsuri. 
Astfel, la 16 august 1785, tăbăcarii se plîng că vameşii i-au vamă pen
tru „scumpia", şi alte ierburi care se aduc de peste cîmp de aici din 

1 C. G. Giurescu, Din istoricul breslelor bucureştene în Albumul lunii Bucu-
1·e~tilor, 9 mai-9 iunie, 1936, p .. 27-35. 

2 St. Olteanu, Un aspe"?t al producţiei meşteşugăreşti în oraşele din Moldova 
in sec. XV II : prelucrarea pieilor, în Studii nr. 3, 1958, p. 99. 

3 Tudor Dumitrache din culoarea de albastru ce1·e Consiliului municipal să 
fie iertat de a astupa nişte gropi „ce arr. în curtea mea şi care sînt niste putini, 
sp1·e a mă servi la nevoiea mea de tăbăcărie precum asemenea, încă opreşte şi de 
a pune în curte, moloz fiindcă îmi este de neapărată trebuinţă", ... pentru că ase
menea gropi sînt şi pe la alţi care au asemenea meserie. (Arh. St. Buc., Municipiul 
Bucureşti, op. cit„ p. 21. 

~ Ştefan Olteanu, Meşteşugurile din Moldova în sec. al XVII-iea, Î!1 Studii şi 
Materiale de istorie medie, voi. III (1959), p. 134. 

5 Arh. Oraş Cluj, Doc. No. 171 (orig. lb. latină). 
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ţară, necesare meseriei lor şi nu în scopul vînzării. La ancheta făcută 
s-a văzut că tabacii aveau scutire de vamă la aceste produse chiar mai 
înainte de 12 august 1766. Aceeaşi problemă se ridică şi în 1796 cînd 
vel logăfătul Constantin Filipescu propune domnitorului Alexandru 
Ipsilanti să scutească şi pe viitor pe toţi tabacii de vama scumpiei 
făcute în ţară. Domnitorul aprobă la 14 ianuarie 1797 1. 

Problema procurării materiilor vegetale necesare tăbăcăriilor apare 
şi în alte regiuni ale ţării. Astfel, Gh. Banffy şi Antonius Horvath se 
adresează oraşului Cluj din partea Guberniului Transilvan să intensifice 
operaţia de plantare de oţetari atît de necesari pentru prelucrarea piei
lor, tot atît cît şi „szcumpia" (scumpia) care se importă scump din 
Ţara Românească" 2. 

O dată cu creşterea producţiei apare şi concurenţa. De aceea pen
tru a putea face faţă, tabacii încearcă şi obţin în anul 1766 scutire de a 
plăti vamă tîrgului pentru vînzarea pieilor lucrate. Ei reuşesc să obţină 
chiar „exclusivitatea monopolului de piei tăbăcite", obţinînd şi ei hirsov 
de breaslă. Cu toate acestea nu au beneficiat prea mult de privilegiile 
domneşti, fiind mereu încălcate. Astfel, în anul 1813, în timpul domniei 
lui Ioan Vodă Caragea, pe lîngă vama ce trebuiau s-o dea la procurarea 
pieilor crude, au mai fost supuşi la vamă şi pentru toate pieile tăbăcite. 
La acestea se mai adaogă şi abuzurile vameşilor. 

In urma plingerii tabacilor, domnul le face dreptate prin hrisov, 
în anul 1817, dar care nu s-a pus în practică. In anul 1819 Alexandru 
Suţu le întăreşte din nou privilegiile. Dar bineînţeles că vameşii prin 
diferite mijloace i-au îndatorat din nou la vămi grele. In anul 1824 
Gr. Dim. Ghica hotărăşte să verifice toate vămile, în vederea îndreptării 
lor acolo unde erau abuzive. Astfel ajungînd la tabaci a hotărît prin 
hrisov domnesc că sînt scutiţi de vamă pentru piele tăbăcite pe care le 
vînd în ţară şi să plătească doar pentru acelea care trec graniţa. Cît 
pentru pieile crude să continuie a plăti vama ca şi pînă acum, aşa cum 
se află stabilit în catalogul vămilor 3. 

Deci vedem că aceşti tăbăcari au de luptat pe deoparte cu greu
tăţile procurării produselor necesare practicării meşteşugului, cu vameşii 
şi cu concurenţa care se resimte din ce în ce mai mult. De aceea pentru 
a-şi putea apăra interesele la fel ca şi celelalte meşteşuguri, în~p să se 
organizeze. La început, adică în sec. al XVII-lea, îi găsim organizaţi 
sub formă de vătăşii ; şi aici documentele sînt sărace, nu cunoaştem 
decît numele a trei vătafi, în 1657 fiind amintit Gavril, în 1668 Neagu 
şi în 1669 Radu. Aceştia îi judecau şi hotărau în problemele legate de 
meşteşugul tăbăcăriei. Spre mijlocul sec. al XVIII-lea încearcă şi ei să 
se organizeze în bresle. Intre conducătorii acestei bresle îi găsim ca 
staroste pe P. Dimitrie, pe Vîlcu" etc. 

1 V. A. Urechia, Istoria românilor, seria 1774-1800, p. 453-454 şi vol. VII, 
p. li~. 

2 Arh. Oraş Cluj, doc. nr. 315 din 23 octombrie 1795. 
3 În documentul de 25 XI 1825 din nou se vorbeste despre vamă datorată ct~ 

tabaci pentru două luni I. Cojocaru, op. cit., Doc. p. 243. 
~ Patentarii tăbăcari sînt chemati să se întrunească pentru alegerea unui nou 

staroste, Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, op. cit. f. 3. 
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Cel care încearcă să întărească această breslă este Gr. Dim. Ghica 
care hotăreşte un regulament al tabacilor prin hrisovul din 30 septem
brie 1824, care se aseamănă mult cu regulamentul celorlalte bresle. 
,.între care acest metahiri fiind unul şi tăbăcia prefăcîndu-să din piei 
crude lucru de purtare al încălţămintei şi de alte trebuinţe ... şi acest 
meşteşug din vechime fiind aici prost şi puţini, venea de la alte părţi 
pici tăbăcite şi lucruri gata făcute. Iar din vreme în vreme viind şi 
oameni din alte părţi cu meşteşug mai bun, sporindu-să lucrul acesta 
cu îmbunătăţire, au ajuns de să aduc prea puţine de la locuri streine, 
care sînt mai cu bună îmbunătăţire din cele ce să scot de aici, mergînd 
din cele ce să lucrează aici şi la locuri streine." 

„Şi cu toate că această breaslă a tabacilor este prea trebuincioasă ..• 
s-au găsit această breaslă nu numai neîngrijită şi nepusă în orînduială 
de privileghiu.ri cu hrisoave domneşti. .. din lăcomia vameşilor şi a celor 
cu cugete rele, şi privileghiurile ce le avea dobîndite de la fraţii Domni 
de mai nainte le-am găsit scăzute şi îndatoraţi la plată de vamă grea, 1 ... 

Dacă la început breasla tăbăcarilor este slabă, dezorganizată, în 
prima parte a sec. al XIX-lea devenise una din breslele puternice din 
punct de vedere al organizării cit şi al numărului. Este greu de urmărit 
evoluţia lor numerică deoarece sînt puţine documentele care să ne 
precizeze, chiar atunci cînd am găsit liste ale patentatorilor, nu au fost. 
trecuţi şi tabacii sau nu sînt concludente. Probabil că în general ei 
practicau acest meşteşug în mod ilicit şi apoi şi faptului că la început 
nu se produsese o diferenţiere precisă între cojocari, cismari, care de· 
asemenea se ocupau cu tăbăcitu pieilor şi pe care îi întîlnim mai des în 
listele patentarilor. Astfel, în anul 1831 găsim atestaţi ca patentari 
4 tabaci în Mahalaua Sîrbi, 197 în Mahalaua Broştenilor şi 3 în Maha
laua Gorganului :i. In anul 1832 avem atestaţi doar 82 de tăbăcari gru
paţi în mahalalele Apostol, Dobroteasa, Broşteni şi Radu Vodă :i. Iar 
în anul 1835 ne apar 99 de tabaci, trăistari ". 

Intre anii 1830 şi 1863 numărul acestor stabilimente a crescut 
mult. Din cele 74 existente la recensămîntul din 1863 10 au fost înfiin
ţate între anii: 1830-1840, ceea ce reprezintă 13% din total, 12 între
anii 1840-1850, reprezentînd 16,20°/0• 

Datele recensămîntului din 1863 privind stabilimentele ne arată 
dezvoltarea puternică pe care o cunoaşte această industrie. Raportat 
la celelalte stabilimente care au luat naştere între anii 1830-1850, cele· 
mai multe sînt tăbăcării, reprezentînd 29°, 0 . 

1 Cojocaru I., op. cit. 
2 Fl. Georgescu, Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia demo

grafică din Bucureşti anilor 1830-1848, în Materiale de istorie şi muzeografie, 
voi. III, 1965, p. 71-84. 

'1 Catastihul patentarilor de neguţători şi meseriaşi, împărţiţi pe corporaţii în 
anul 1832, ne indică numele şi mahalaua unde locuiau tăbăcarii (E. Vîrtosu, Incepu
turilor edilitare, p. 205-208}, Mihalache D., Date cu privire la începuturile indus
triei în oraşul Bucureşti, în Revista de statistică nr. 9, 1959, p. 51. 

" 1. Cojocaru, op. cit., p. 598, Dos. 446. 
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Această creştere numerică a tăbăcăriilor şi a tăbăcarilor a dus şi 
la o mai bună organizare. Astfel, în anul 1865 breasla tăbăcarilor este 
„o breaslă foarte puternică şi cu care nu puteai uşor să te măsori" 1. 

Tăbăcarii aceştia, care prin specificul muncii lor, nu se bucurau 
de prea multă consideraţie şi care erau obligaţi să lucreze în condiţii 
grele, neigienice, au participat la toate frămîntările bucureştene îndrep
tate împotriva asupririi boiereşti şi pentru îndepărtarea exploatatorilor. 
Astfel. ei au participat la răscoala seimenilor din 1655 (documentel~ 
amintesc pe Gavril, vătaf de tabaci). De asemenea la răscoala rufeturi
lor (breslelor), 1765, din Bucureşti. Precum şi în timpul răscoalei lui 
Tudor Vladimirescu, cînd au participat masiv „ ... Sava avea 800 de 
ornăuţi, sîrbi şi bulgari, care se ziceau că sînt cei mai bravi, cum şi 
1000 de tabaci de la Radu Vodă" 2• Ii· întîlnim şi în timpul revoluţiei 
de la 1848 „ ... s-a început pregătirea ridicării poporului" ... Se organizase 
muncitorimea, mai ales tabacii şi măcelarii. .. 3. Tot pe aceştia îi găsim 
luptînd şi pentru înfăptuirea Unirii. 

In concluzie putem spune că meşteşugul tăbăcăriei a existat şi a 
produs, din cele mai vechi timpuri, iar oamenii, au beneficiat de rezul
tatele lui multe secole. Empirismul stăpînea întreaga meserie. 

Dar o dată cu dezvoltarea ştiinţei, tăbăcăria a părăsit şi ea pri
mitivismul său empiric, încît din vechile şi murdarele tăbăcării aşezate 
stîngaci la margine de rîu, de unde pornea spre oraş marfa niciodată 
egală calitativ, a crescut prestigiul acestei industrii practicată astăzi în 
fabrici şi uzine moderne unde maşina a înlocuit aproape complet 
munca manuală. 

t Nestor Ureche, Dîmboviţa, apă dulce ... în Conferinţe ţinute la Societatea 
geografică şi Ateneu, Buc., 1901, p. 65. 

2 Mihai Cioranu, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, în Iorga N. Izvoare con
temporane asupra mişcării lui Tudor Vladimirescu, p. 284. 

~ C. Colescu-Vortic, 1848. zile revoluţionare, p. 134, Idem, Fl. Georgescu, 
Participarea maselor populare Bucureştene la revoluţia din 1848, Buc. 1962. 
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