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Tăbăcari şi cojocari în Gorjul de altădată
Albinel Firescu 

Aşa cum s-a întâmplat mai mereu, prezentul istoric a surprins societatea 
românească uşor defazată sau, mai bine zis, neadaptată. Analiza faptelor, realizată 
atent constituie argumentul necesar înţelegerii fenomenului de determinism istoric. 
Demersul nostru (analiza de faţă) are o noţiune de natură intrisecă: ce anume 
poate reprezenta mai bine spiritul nostru identitar într-o lume nouă întemeiată pe 
revoluţionarea informaţiei, pe circulaţia liberă a bunurilor materiale şi imateriale. 
Adesea aprecierile vin din afara sistemului nostru de referinţă şi se concentrează 
pe aspecte aparent banale: elemente diverse de factură cultural – identitară. 

Cele mai frecvente aspecte patrimoniale sunt meşteşugurile, cu tot ceea ce 
presupun ele: purtătorii acestora, cunoscători ai tehnologiei şi produsului fi nit, 
artefactul.

În ce măsură acestea se mai păstrează pentru şi deodată cu refl ectarea 
unui argument de cultură şi civilizaţie, este o preocupare generală, nu neapărat 
încununată de succes.

Numai luarea în seamă a substratului istoric poate contribuii decisiv la 
încurajarea şi susţinerea acestor, cu adevărat, elementele patrimoniale. 

Urmăm, aşadar, o scurtă incursiune pe linia practicării şi organizării 
meşteşugurilor.

Exercitate dintotdeauna, în funcţie de nevoile comunităţilor cu o evoluţie, 
uneori aleatorii, a tehnicii, transmise din generaţie în generaţie, majoritatea 
meşteşugurilor cunoscute la începutul secolului al XX-lea au supremaţie de 
conduită.

Criza economică de supraproducţie dintre anii 1929 şi 1933 a lăsat însă, urme 
adânci în cadrul sferei social – economice. Factorii de producţie vor fi  analizaţi 
din altă perspectivă. În plan legislativ acesta s-a  tradus prin adoptarea legii 
pentru constituirea Camerelor de Muncă şi a legii pentru pregătirea profesională 
şi exercitarea meseriilor (30 aprilie 1936). Un efect imediat al acestei legi a fost 
pe palier economic, evaziunea fi scală. Mulţi dintre cei care practicau meserii nu 
s-au înregistrat la Camerele de Muncă pentru a evita plata impozitelor.

Cele mai importate, de această dată, pe termen mediu şi lung, au fost efectele 
sociale. În primul rând s-a realizat o triere a micilor meşteşugari. Au rezistat cei 
mai buni, cei care înregistrau mai multe comenzi şi erau mai bine plătiţi pentru 
servicii de calitate. Cei mai mulţi s-au asociat şi s-au organizat  în ateliere ori 
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mici întreprinderi. Învăţământul profesional era mai bun calitativ prin traversarea 
stagiului de ucenic sau calfă până la a deveni meşter. Meseriaşii au benefi ciat de 
lucrători prin realizarea stagiarilor de practică. Efectele cele mai încurajatoare 
s-au resimţit asupra meseriilor noi sau prestările de activităţi industriale: (industrie 
uşoară, confecţionări îmbrăcăminte, încălţăminte, metalurgie, reparaţii, etc…).

Alte meşteşuguri sau meserii tradiţionale, cu caracter sezonier (olăritul, 
împletiturile, dogărit, etc…) sau sporadic în funcţie de zona sau de necesitate 
precum spătăritul, ţesutul părului de capră, confecţionarea lingurilor de lemn, 
fuse, furci, albii s.a. au funcţionat din ce în ce mai greu, sau chiar au dispărut din 
pricina faptului că veniturile mici nu le-au permis intrarea în cadrul legal.

Dacă la toate aceste adăugăm migraţia forţei de muncă de la rural spre 
urban, ori de la o zonă etnografi că la alta, avem un tablou aproape complet al 
vieţii meşteşugăreşti din perioada interbelică până în zilele noastre.

Pentru a întregi cât mai bine această imagine am extras câteva paragrafe din 
legea pentru pregătirea profesională şi exercitarea meseriilor şi am făcut apel la 
memoria arhivelor în ceea ce priveşte breasla tăbăcarilor şi cojocarilor din Gorjul 
interbelic. Un meşteşug important din care se câştiga destul de bine poate să 
probeze ori sa infi rme diferitele ipoteze.

Astfel, la Târgu-Jiu era recunoscută Tăbăcăria Comşa – Roşca şi alţi asociaţi, 
afl ată pe str. 14 octombrie, având ucenicii sau calfe care şi locuiau acolo. Cei 
mai buni tăbăcari îşi afl au originea în zona Sibiului. Preponderenţa tăbăcarilor în 
raport cu cojocarii, este evidentă, dacă luăm în calcul faptul că aceştia furnizau 
materia primă şi pentru curelărie, cizmărie, opincărie.

Activitatea se desfăşoară în întreaga perioadă interbelică, dar califi carea 
meşterilor sunt frecvente cazuri când meşteşugul se transmite din tată-n fi u până 
în 1948 (până atunci există evidenţa din considerente de ordin istoric – legea 
naţionalizării), ne îndreptăţeşte să considerăm că perpetuarea cunoştinţelor 
dobândite merge odată cu purtători până spre anii 70-80.

De asemenea, având în vedere că, una dintre prevederile legii din 1936 
menţiona că lucrările practice pentru obţinerea certifi catelor de meşter urmau 
a fi  donate muzeelor sau altor instituţii ce le puteau folosi ca material didactic, 
este deosebit de relevant câtă infl uenţă în sfera socială şi economică au putut să 
genereze reformele interbelice.

Aşadar, mergând pe linia argumentării determinist istorice, am putea spune 
că efectele legislaţiei de după 1948 se resimt abia acum.
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ANEXE:

Monitorul Ofi cial nr. 196 din 26 august 19371

Din regulamentul de aplicarea legii pentru pregătirea profesională şi 
exercitarea meseriilor.

„Organizarea ştiinţifi că a uceniciei tinde să găsească cele mai bune metode de 
predarea ale unei meserii în cel mai scurt timp cu cea mai redusă sforţare, cu un 
minim de cheltuieli şi un maxim de randament”

Durata uceniciei nu poate fi  mai mică de 3 ani şi mai mare de 4 ani- 
Un contract de ucenicie valabil trebuie înregistrat la Camera de Muncă- 
Absentările nejustifi cate ale ucenicului prelungesc durata contractului cu - 
îndoitul timpului absentat
Puteau ţine ucenicii persoanele care au împlinit 25 ani sau persoanele - 
juridice cu condiţiile:
nu au fost decăzuţi defi nitiv sau temporar din dreptul de a ţine ucenici- 
nu au fost condamnaţi pe cod penal- 
nu au fost condamnaţi pentru pedepse infamante- 
nu au fost decăzuţi din drepturile de tutori- 
Patronul bărbat care nu este căsătorit şi cel căsătorit care nu locuieşte 

împreună cu soţia să nu poată angaja ucenici sub vârsta de 18 ani
 Patronul este obligat sa se poarte faţă de ucenic ca un bun părinte de 
familie, îngrijindu-se de educaţia sa, supraveghindu-l neîntrerupt, interesându-se 
de purtarea sa în afară, apărându-l de maltratările salariaţilor întreprinderii sau 
ale membrilor familiei sale şi să-i asigure o găzduire igenică, atunci când acesta 
cade în sarcina patronului, acesta fi ind obligat să anunţe organele sanitare pentru 
control.
 Ucenicul nu poate fi  pus să exercite decât acele munci sau sarcini cu care 
sunt în directă legătură cu meseria. Acestea trebuie să fi e proporţionale cu puterea 
sa fi zică sau intelectuală. Munca sau serviciile nu vor putea fi  prestate decât în 
timpul orelor legale de muncă.
 Ucenicul trebuie să păstreze secretul întreprinderii, să îndeplinească 
îndatoririle prevăzute în contract. Să nu exercite acea meserie sau alta fără 
consimţământul patronului, afară de cazul când face lucrul în gospodăria părinţilor 
sau a reprezentanţilor legali.
 Contractul de ucenicie poate fi  desfăşurat în cazul când una din părţi este 
chemată sub drapel…
 Au fost înfi inţate cursuri profesionale de ucenici cu durată de trei sau 
patru ani.
 Sunt create căminele de ucenici cu scopul de a asigura locuinţă, hrană şi 

1 Monitorul Ofi cial nr. 196 din 26 august 1937
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odihnă în condiţii igenice precum şi o educaţie îngrijită.
 Cartea de lucrător (calfă) se va elibera persoanelor ce au o prezenţă 
completă de meşteşug, însuşită în industrie sau meserii pe cale uceniciei, la vreo 
şcoală sau altă industrie cu caracter profesional.
 Cartea de meşter se va elibera acelora care şi-au însuşit cunoaştere 
profesională a unei meserii.

Trebuiau să practice meseria ca lucrători cel puţin 3 ani în afara - 
uceniciei
Cartea de lucrător trebuia eliberată cu cel puţin 3 ani înainte de cererea - 
pentru obţinerea cărţii de meşter
Trebuia dovadă a cotizaţiilor la asigurările sociale pe acest interval de 3 - 
ani.



223

 

Nicolae I. Andreescu din Alimpe ti1 
Cojocar c ciular 
Ob ine carte de lucru în 1948 

 

Nicolae C. Bistreanu din Benge ti2 
n. 1927 
Ob ine carte de me ter in 1947 

 

Bo oi Ion din Târgu-Jiu3 
n. 1930, Uricani Hunedoara 
T b car la t b c ria lui Ghibu Nicolae din Târgu-Jiu Str. 14 
Octombrie, nr. 84  

 

Bodo Alexandru4 
n. 1908, com. Gala , jud. Alba 
Calf  de cojocar în 1926 
Reînnoie te carte de lucr tor în 1941 

 

Bratu Ioan5  
n. com. Tili ca, jud. Sibiu 
T b car, domiciliat pe str. 14 oct. Nr. 80 
Certificat de calf  în 1939 

 

                                                 
1 Serviciu Jude ean Gorj al Arhivelor Na ionale, fond Camera de Munc , inv. 74, dos. 30. 
2 Idem, dos. 199. 
3 Idem, dos. 220. 
4 Idem, dos. 233. 
5 Idem, dos. 296. 
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Chis r Alexandru6 
n. 1899 la Sibiu 
T b car, domiciliat pe str. 14 oct nr. 82 
Certificat de practic  la andor Chis r, str. Victoriei, nr. 182 

 

Com a Nicolae7 
n. 1877, com. Sili te, jud. Sibiu  
T b car, Târgu-Jiu 
 

 

Iulian Cosmulescu8 
n. 1895, în Baia de Aram  
T b car, domiciliat în Târgu-Jiu 
Calf  în 1922 

 

Coiculescu Ioan9 
n. 1991, Lele ti, din 1942 a lucrat la Turcine ti 
Cojocar c ciular 
 

 

Coma Dumitru10 
n. 1926 
t b car la t b c ria N. Ghibu de la 1943, domiciliat în str. 14 oct. 
Nr. 60 
Certificat de ucenicie la Sibiu 

                                                 
6 Idem, dos. 484 
7 Idem, dos. 569 
8 Idem, dos. 573 
9 Idem, dos. 577 
10 Idem, dos. 597 
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Ioan Dragot 11 
Din anul 1930 pân  la 4 oct. 1934 a exercitat meseria de cojocar 
în com. Br diceni, apoi se mut  în Tg-Jiu 
- atelier de cojoc rie, pe cont propriu în Tg-Jiu, str. Victoriei, nr. 
205 cu un ucenic. 

 

Drug  Nicolae12 
n. 1919, Cojocar c ciular, com Benge ti 
Prim ria, în 1947, certific  exercitarea meseriei de 10 ani, ucenic 
la Matei Pârvulescu din Tg-Jiu str. Victoriei nr. 109, de la 15 ani 

 

Gheorghe Enescu  13

n. 1908 la Sili tea, Mehedin i 
bl nar-cojocar, între 1920-1924 ucenic in Tr Severin, 1924-1932 
me ter lucr tor (calf ), tot in Severin, domiciliat în Baia de Aram  

Ghibu Nicolae14 
n. 1906 în Sili te, jud. Sibiu 
t b car, domiciliat în str. 14 oct. Nr. 80 
preschimbarea c r ii de me ter în 1938 

 

Grecu Vasile15 
n. 1900 la B le ti 
t b car, domiciliat în Ia i - Gorj, calf  în 1920 

 
                                                 
11 Idem, dos. 806 
12 Idem, dos. 812 
13 Idem, dos. 857 
14 Idem, dos. 965 
15 Idem, dos. 1030 
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Hotoboc Gheorghe16 
n. 1903, Turcine ti 
c ciular 
carte de me eter în 1930 

 

Ionicioiu Alexandru17 
n. 1929, Târgu-Jiu 
domiciliat str. 14 oct. Nr. 82, ucenic la t b c ria Nicolae Ro ca de 
pe str. 14 oct. Nr. 82 între 1943-1946 

 

Dumitru Laz r18  
n. 1911, Târgu-Jiu 
T b car, cu certificate de practic , domiciliat str. 14 oct. Nr. 84, la 
N.D. Com a i andor Chis r 

 

Laios Szabo Ludovic19 
n. 1899, domiciliat str. 14 oct. Nr. 82 
cu adeverin  de practic  la Dermata Cluj din 1924 

 

Gheorghe M lescu20 
n. 1898 B le ti – Gorj 
t b car cu domiciliul în B le ti 
reînnoire carte de me ter 1942 

                                                 
16 Idem, dos. 1102 
17 Idem, dos. 1156 
18 Idem, dos. 1212 
19 Idem, dos. 1223 
20 Idem, dos. 1340 
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Miron Lil  din Sârbe ti21 
n. 1926, practic  cojoc ria din 1941 i pl te te impozit din 1944 
solicit  carte de lucr tor c ciular în 1948 
 

 

Munteanu Damian22 
n. 1911 Novaci 
practic  la Novaci meseria de cojocar c ciular din 1939 

 

Gr. Mucicioar 23 
n. 1903, Tg-Jiu, certificat de practic  la N.D. Com a, str. 14 oct. 
Nr. 84, unde lucreaz  din 1935 
t b car, domiciliat în str. 14 oct. Nr. 120 

 

Pa tiu Ilie24 
n. 1928 Sili te jud. Sibiu 
T b car domiciliat str. 14 oct. Nr. 84 
Certificat de practic  la T b c ria N. Ghibu este ucenic între 
1943-1946 

 

Constantin Petca25 
n. 1919 Rusia – tat l original din com. Rod jud. Sibiu 
T b car, domiciliat în str. 14 oct. Nr. 82, a lucrat la N. Ghibu din 
1939 

                                                 
21 Idem, dos. 1410 
22 Idem, dos. 1468 
23 Idem, dos. 1491 
24 Idem, dos. 1611 
25 Idem, dos. 1663 
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Log scu Constantin26 
n. 1915 Bâlta - Gorj 
Cojocar c ciular  
Certificat de practic  de la Matei Pârvulescu str. Victoriei nr. 200 
a lucrat cojoc rie între 1930-1933 

 

Constantin Pârvulescu27 
n. 1909, Târgu-Jiu 
domiciliat str. Victoria nr. 237 
certificat de practic  la Matei Pârvulescu unde lucreaz  din 1930 

 

Pungan Ion28 
n. 1890, B l ne ti 
Cojocar 

 

R dulescu Dumitru29 
n. 1927 Târgu-Jiu 
T b car, practic  la N.D. Ro ca între 1941-1943 

 

Ro ca Nicolae30 
n. 1901 S li te, jud. Sibiu 
t b car, domicilat str. 14 oct, Târgu-jiu 

 

                                                 
26 Idem, dos. 1249 
27 Idem, dos. 1703 
28 Idem, dos. 1849 
29 Idem, dos. 1884 
30 Idem, dos. 1934 
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Vl dulescu Ion31 
n. 1893 com B le ti, Gorj 
t b car 
carte de lucr tor 1939 

 

V duva Ilie32 
n. 1906, B le ti, Gorj 
t b car 
carte de lucr tor 1941, adeverin  de la N.D. Com a 

 

Urechescu erban33 
n. 1902, Târgu-Jiu 
t b car 
preschimbare carte lucr tor 1938 

 

Ungureanu Ion34 
n. 1904, Lele ti 
cojocar 
carte de me ter 1941, profeseaz  din 1930 

 
Udroiu Ioan35 
n. 1898, Lele ti 
Cojocar - c ciular 
Carte de lucr tor 1947, „a înv at meseria de la tat l s u i o 
practic  de peste 10 ani de zile” 

                                                 
31 Idem, dos. 2455 
32 Idem, dos. 2381 
33 Idem, dos. 2362 
34 Idem, dos. 2344 
35 Idem, dos. 2337 
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Tu ulescu Gheorghe36 
n. 1932, Alimpe ti, Gorj 
cojocar – c ciular 
practic  meseria din 1940 

 

Tru c  Gheorghe37 
n. 1909, Bârse ti, Gorj 
T b car 
Carte de lucr tor în 1936, adeverin  de la N.D. Com a 

 

Grigore Spineanu38 
n. 1901, B le ti, Gorj 
T b car 
Preschimb  cartea de calf  în 1942 

 

Spineanu Gheorghe39 
n. 1901, B le ti 
T b car   
„a avut atelier de t b c rie care a func ionat din anul 1935 pân  în 
anul 1939, când a sistat s  func ioneze fiind concentrat…” 

 

Spineanu C. Ioan40 
n. 1907, B le ti 
t b car 
ucenicie din 1921 la N.D. Com a, între 1930-1946 concentrat cu 
întrerupere reg. 4 Gr niceri 

                                                 
36 Idem, dos. 2280 
37 Idem, dos. 2271 
38 Idem, dos. 2064 
39 Idem, dos. 2063 
40 Idem, dos. 2062 
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Ro ca D. Dumitru41 
n. 1921, Târgu-Jiu 
„… fiul meu Dumitru D. Ro ca lucreaz  meseria de t b car în 
întreprinderea mea de la vârsta de 14 ani (nov. 1935) 

 

Ro ca Dumitru42  
Me ter t b car din feb. 1913 
Originar din Sili t, jud. Sibiu 

 

Ion I. Vl dulescu43 
n. 1927, B le ti 
t b car, cotizant la asigur rile sociale între 1943-1947 

 

Vl dulescu Gheorghe44 
n. 1899, B le ti 
t b car, ob ine carte de me ter în 1941, adeverin  de la N.D. 
Com a 

 

Gheorghe Gh. Vl dulescu45 
n. 1924, B le ti 
t b car  
certificat de ucenic (1938-1942) de la Gh. C. Vl dulescu 

                                                 
41 Idem, dos. 1936 
42 Idem, dos. 1936 
43 Idem, dos. 2456 
44 Idem, dos. 2457 
45 Idem, dos. 2458 
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Pantelimon Vl dulescu46 
n. 1907, B le ti, Gorj 
t b car, ucenic între (1921-1925) la N.D. Com a 
întrerupând lucrul în perioada mobiliz rii  
carte de lucr tor în 1947 

 

Dumitru I. Vl dulescu47 
n. 1908, B le ti 
T b car – ucenicia la N.D. Com a, din 1925 
Carte de lucr tor 1947 

 

Vlad Ion48 
n. 1906, S li tea, Sibiu 
T b car, domiciliu Târgu-Jiu, str. 14 oct. 
Carte de lucr tor în 1939 

 

Zestroiu Ion49 
n. 1911, Tele ti, Gorj 
cojocar – c ciular, a lucrat ucenic la Ion Pungan din Târgu-Jiu, str. 
Unirii, nr. 150, între 1926 i 1929, iar ca lucr tor între 1929-1936 
Carte de me ter 1946 

 

 

 

                                                 
46 Idem, dos. 2459 
47 Idem, dos. 2460 
48 Idem, dos. 2463 
49 Idem, dos. 2510 
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