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TACÂMURI 

Elisabeta Mihuţ 

Incă din timpurile preistorice omul a folosit cuţitul cu lama din bronz şi lingurile, 
nişte cupe din dovleac, scoici, sau din tulpină de copac sculptată, ca ustensile la prepararea 
hranei. 

In Egipt, Grecia şi Roma antică, cuţitele şi lingurile erau confecţionate din metale 
preţioase precum: aurul, argintul şi fildeşul. 

După 1200, datorită dezvoltării breslelor s-a impus necesitatea dezvoltării normelor 
estetice mai mult decăt înainte. Astfel lamele cuţitelor devin curbate şi ornamentate, iar 
manerele au încrustaţii din chihlimbar, fildeş şi pietre preţioase. 

Din Evul Mediu şi până la începutul Renaşterii, cuţitul a continuat să fie principalul 
ustensil folosit la sevirea mesei. Cuţitele de masă originale erau folosite câte două, cu unul 
se tăia mâncarea, cu celălalt, bucăţile tăiate erau duse la gură. 

Alt tacâm implementat pentru a fi folosit la sevirea mesei şi numai de arstocraţie era o 
spatulă plată, cunoscută ca „presentoir" cu ajutorul căreia gazda împărţea porţile de mâncare 
în onoarea musafirilor. 

Incepând din Evul Mediu lingurile erau oferite în dar la diferite ocazii. 
In anul 1450, în Anglia se realizau celebrele linguri cu apostoli, realizate în seturi 

de câte treisprezece, cu ornamentele terminale ilustându-i pe Invăţător şi cei doisprezece 
Apostoli. Aceştia pot fi cunoscuti dupa emblemele pe care le poartă. 

In jurul anului 1500, aristocraţia italiană folosea furculiţele, la împărţirea mâncării, iar 
mai târziu pentru a substitui mâncatul cu mâna. Această modă a fost adoptată prima dată în 
Franţa şi Anglia, apoi pe parcursul a două secole, s-a răspândit în toată Europa. 

Charles II, a adoptat mâncatul cu furculiţa în timpul exilului din Franţa, urmând ca 
acesta sa fie practicat şi în Anglia după Restauraţia din 1660. 

Primele furculiţe aveau doi dinţi ascuţiţi, în 1667 au apărut cele cu trei dinţi, şi în 
1674, cele cu patru dinţi. 

Furculiţele aveau diferite forme şi stiluri atât la mânere cât şi la dinţi, şi de cele mai 
multe ori făceau parte dintr-un seviciu. 

Tot acum lingura face tranziţia de la ustensilă folosită în bucătărie la cea de tacâm 
folosit pentru a mânca. Primele linguri aveau cupa curbată în formă de smochină, cu coada 
subţire şi hexagonală, de obicei terminată cu o protuberanţă rotunjită care era adesea aurită. 
După forma mânerelor şi-au luat numele diferite tipuri de linguri. 

In perioada 1660-1760, mânerul lingurilor era curbat în aceaşi direcţie cu bolul. Astfel 
de mânere stăteau în echilibru atunci când erau aşezate cu cupa în jos, dupa cum era obiceiul 
timpului. Lingurile din această perioadă erau prin urmare decorate întotdeauna pe dosul 
cupei şi al cozii. Dupa 1760, a apărut obiceiul să se aşeze lingurile cu faţa concavă în sus, 
aşa încât capetele erau rasucite in jos, cu toate decoraţiunile pe faţa cozii. Cupele au căpătat 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



344 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXI 

atunci forma de ou, forma care se intâlneşte şi azi. 
O mare amploare a avut-o forma mânerelor tacâmurilor lucrate cu modelul „trifid". 

Acest model provenea dintr-un model englezesc mai vechi şi mai simplu a cărui tijă era 
evazată şi crestată. Forma trifidă a evoluat până Ia sfârşitul secolului 17 într-un model mult 
mai simplu. 

Tot acum se dezvoltă lingura cu coadă trifidă şi dantelarie, o variantă populară a celei 
originale, care avea lucrătura în volute pe dosul părţii concave. 

Furculiţele de masă, de obicei aveau doi sau trei dinţi şi urmau şi ele stilul trifid. 
In această perioadă mesele erau puse după moda franceză, cu furculiţele aşezate cu 

partea dorsală în sus ca să se vadă stemele şi blazoanele proprietarilor. 
In secoul 17, au început să se producă intens seturi de tacâmuri asortate care din păcate 

nu au rezistat intacte până în prezent. Primul model de tacâmuri asortat într-un serviciu a 
purtat numele de „Hanovra". Cuţitele din acest serviciu aveau capătul rotunjit şi răsfrânt în 
afară, cu o creastă care străbătea toată partea frontală a cozii. 

Incepând cu anul 1760, modelul Hanovra a evoluat în modelul „vechi englezesc". 
Acesta avea un capăt simplu, rotunjit, curbat în jos, nu în sus, care ţinea seama de noua modă 
de aşezare a tacâmurilor pe masă cu faţa în sus. 

O dată cu evoluţia obiceiurilor legate de servirea mesei, serviciile din argint au devenit 
tot mai populare. Acum apar serviciile din argint aurit, din ce în ce mai apreciate care erau 
folosite la servitul deserturilor. 

In jurul anului 1742, Thomas Boulsover din Sheffild, Anglia, descoperă un proces 
prin care argintul şi arama fuzionează dând naştere unui nou metal, cunoscut sub numele 
de „Sheffield Plate". Acest nou metal fiind mult mai ieftin a redus considerabil preţul 
tacâmurilor, şi a făcut posibilă proliferarea extraordinară a stilurilor şi formelor după 1800. 
Astfel stilurile: „husk", „feater-edge", „king's" şi „quen's" erau numai câteva dintre cele mai 
populare care s-au dezvoltat în Anglia. Familiile aristocrate, aveau de cele mai multe ori, 
monograma sau blazonul imprimate pe seviciile de masă. 

Mânerele lingurilor şi furculiţelor au devinit gradat uşor curbate fiind adaptate 
funcţionalului. Astfel în Anglia curbura "pistol- grip" era tot mai populară. 

Tot acum, în Franţa, mânerele cuţitelor erau confecţionate din porţelan pictat ca 
cele care provin din fabrica Saint Cloud iar în Rusia s-au dezvoltat mânerele din email. La 
începutul secolului 20, mânerele ajung să fie confecţionate din sidef, fildeş si abanos. 

In anul 1840, Elkington a patentat, în Anglia, procesul galvanizării obiectelor din metal 
comun cu argintul. Acest procedeu a fost preluat rapid de către firma franceză Christofle. 
Descoperirea lui Elkington a dus la revoluţionarea producerii în masă a tacâmurilor ieftine, 
destinate în special hotelurilor şi cluburilor selecte. 

Printre stilurile cele mai dezvoltate de la sfarşitul secolului 18 şi începutul secolului 
19, s-au numărat modelele „vioară" şi cel al „reginei". Mânerele tacâmurilor decorate cu 
modelul „reginei" aveau cozi specifice şi erau decorate cu scoici şi frunze în volute. 

Serviciile de argint erau vândute în cutii cu despărţituri adecvate fiecărui tacâm şi 

capitonate cu materiale din catifea colorată. 
începând cu secolul 19 apar noi tipuri de ustensile folosite la sevirea mesei cum sunt: 
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Serviciu de masa. Maner decorat cu "modelul regelui". Sf.secJGX inceputul sec. XX 

polonicele, strecurătorile de ceai, foarfecile de tăiat struguri, paletele de peşte, lingurile de 
zahăr etc. Tot acum multe dintre obiectele de bază sunt mai elaborate în ceea ce priveste 
utilitatea, unele fiind transformate. 

In secolul 20 transformările şi inovaţiile aduse tacâmurilor au continuat, s-au 
întrebuinţat noi metale precum oţelul inoxidabil, şi s-a urmărit în acelaşi timp şi simplificarea 
stilurilor. 

Tipuri de tacâmuri: 

Lingura -tip de ustensil format dintr-un bol oval, rotund uneori, cu mâner care variază 
în funcţie de lungime, curbură şi stilul decoraţiilor. 

Lingura de stopit carne - este un tip de lingură care are aceeaşi formă cu lingura 
uzuală dar mult mai mare, cu mânerul între 46- 60 cm. 

Liguriţa de ceai - este un tip de lingurită cu lungimea de la 3 - 6 cm, la 5-7 cm, 
care era utilizată la masurarea cantităţii de ceai. Primul tip de lingurită de ceai s-a folosit la 
măsurarea ceaiului folosit ca medicament pentru tratarea unor boli. Avea dimensiuni mici ca 
sl\ încapă în cutiile de ceai S-a întrebuinţat începând din 1770, folosirea ei s-a răspândit la 
mijlocul sec.18, când cutiile de ceai au luat locul borcanelor de ceai. Unele cutii de ceai aveau 
un orificiu suficient de mare ca să încapă linguriţa de măsurare a ceaiului. Cupa linguriţei 
avea diferite forme: de scoică, de lopăţică, de frunză, de aripă de pasare, de floare, de inima, 
multe dintre ele fiind poleite total sau parţial. Unele cupe erau alungite, în formă de triunghi 
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şi perforate pentru a fi folosite şi pe post de strecurătoare. Existau cazuri când acestea aveau 
un cadru de argint încrustat cu pietre de jad sau fildeş. Majoritatea linguriţelor de ceai aveau 
mânerul scurt, uneori sub forma unui inel, sau figural şi de obicei erau marcate. 

Linguriţa de cafea - tip de linguriţă de mici dimensiuni, de aproximativ 10 cm, 
folosită la amestecatul cafelei în cană. Unele cupe erau poleite, altele aveau mânerul din 
email. 

Linguriţa de desert - tip de linguriţă de mărime intennediară între cea de ceai şi cea 
de supă, folosita pentru desert şi dulciuri. Uneori cupa era aurită pentru protecţie, dar şi din 
raţiuni estetice. Era decorată după stilurile contemporane ale tacâmurilor. 

Linguriţa de ou - tip de linguriţă de mici dimensiuni de aceeaşi fonnă cu lingura 
uzuală având cupa uşor alungită şi aurită pentru protecţie împotriva decolorării, (reactie pe 
care o produce oul pe argint). 

Lingura de sos - tip de lingură folosită pentru servirea sosului sau a sucului de carne 
din platou în farfurie. Este diferită de polonic sau linguroi, cu un măner lung şi cupă adâncă, 
de fonnă circulară sau ovală. 

Lingura de ceai rece - tip modem de lingură cu cupă ovală, mică. Coadă lungă de 20 
cm. Era utilizată pentru amestecatul ceaiului şi altor băuturi servite în paharele înalte. 

Lingura de măduvă - tip de lingură folosită la extragerea măduvii din oase. fonnată 
dintr-un bol convenţional, un căuş lung, îngustat care era utilizat la extragerea măduvii din 
oase. 

Linguriţa de sare - tip de linguriţă de dimensiuni reduse. De obicei avea fonna unei 
linguri uzuale, cu bol oval sau circular. Mai târziu, bolul este în formă de scoică, inimă, 
sau lopată. 

Lingura de servire - tip de lingură medie cu lungimea între 33 - 38 cm, folosită la 
servirea salatelor, împreună cu furculiţa de sevire. 
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Lingura strecurătoare -tip de lingură de lungime medie cu bolul perforat. ln funcţie 
de perforaţiile de pe căuş avea diferite întrebuinţări: 

Lingura cu perforaţia pe toată suprafaţa bolului era folosită în uzul cotidian dar şi-n 
cel ecleziastic la strângerea impuritaţilor din vinul de comuniune (aceasta trebuia să aibă 
însemnele religioase). 

Lingura cu perforaţia numai pe o jumatate a bolului era folosită la strecurarea 
seminţelor din vasele de punch, la strângerea florilor de tei din ceai sau la înlăturarea spumei 
când se preparau dulciurile. 

Lingura cu bolul împărtit în doua de un separator median şi cu perforaţiile de forma 
unor linii verticale era folosită la înlăturarea cărnii din supă. 

Lingura de supă - tip de lingură de dimensiuni mici cu bol circular, folosită la 
sevirea cremelor de legume. 

Lingura de tocană - tip de lingură cu bolul larg şi mânerul lung, folosită la servirea 
tocăniţei din castron în farfurie. 

Lingura de masă - tip de lingură de dimensiuni mari cu cu o capacitate de trei ori mai 

mare decat a celei de desert, cupa ovala. 

Polonicul - tip de ustensil folosit la transferul unui lichid dintr-un vas în altul. 
Mânerele polonicelor erau confecţionate din lemn, argint şi unnăreau diferite fonne şi stiluri. 
Bolurile de obicei erau circulare, ovale sau ovoidale, cu cioc pe o parte sau pe ambele parti. 
Unele polonice aveau atşat pe mâner un mic cârlig, folosit pentru a fi suspendate de supieră. 
ln sec.18 unele polonice erau confecţionate din monezi sau aveau inserată o monedă în 
interiorul cupei. 

Tipuri de furculiţe: 

Furculiţa este un tip de unealtă utilizată pentru servitul şi manipulatul mâncării, este 
fonnată dintr-un mâner drept care are ataşat într-un capăt un corp plat cu doi sau trei dinţi. 

Furculiţa uzuală este fonnată dintr-un mâner şi patru dinţi ascuţiţi şi se foloseşte 
împreună cu cuţitul. 
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Furculiţa de antreu - tip de furculiţă de dimensiuni mai reduse dacât cea uzuală. 

Furculiţa de peşte - tip de furculiţă folosită împreună cu cuţitul de peşte. Are de 
obicei trei sau patru dinţi neascuţiţi, cei din exterior sunt uşor curbaţi şi ascuţiţi. 

Furculiţa de cartofi - tip de furculiţă cu sase dinţi ascuţiţi. Au aparut in secolul 16 
în Anglia, şi de multe ori se obţineau din transformarea unor linguri. 

Furculiţa de salată - tip de furculiţă de dimensiune medie cu trei sau patru dinţi, 
folosită împreună cu lingura de salată la servitul salatei din salatieră în farfurie. 

Furculiţa de stridii - tip de furculiţă folosită la servitul stridiilor, scoicilor, etc. 

Furculiţa de îngheţată - tip de furculită folosită la sevitul îngheţatei, şerbetului şi 

deserturilor în general. Are forma unei linguri cu extremitatea căuşului bifurcată. 

Furculiţa de servit- tip de furculiţă folosită împreună cu lingura de servit, la servitul 
mâncării din platou în farfurie. Este mai lungă decât furculiţa uzuală şi are trei sau patru 
dinţi plaţi, ascuţiţi la vârf. Dinţii laterali sunt ascuţiţi si curbaţi spre exterior. 

Furculiţa de tranşare a cărnii - tip de furculită de dimensiune mare, folosită la 
ţinerea bucăţii de came atunci când se taie pe platou pentru a fi servită. Are doi dinţi lungi, 
subţiri, ascuţiţi la vârf şi curbaţi spre exterior. 

Furculiţa de prăjit pâine - tip de furculiţă cu doi sau trei dinţi, folosită la prăjitul 
feliilor de pâine pe foc deschis. Mânerul lung de 50 cm, din lemn, este fixat de furcă, cu 
ajutorul unui inel de care uneori este ataşat un cârlig pentru a fi suspendat când nu este 
folosit. Acest tip de ustensil a apărut la sfarşitul sec.18, în Anglia. 

Furculiţa de murături - tip de furculiţă cu doi sau trei dinţi, cei din exterio.r au 
vârfurile ascuţite. 

Furculiţa lingură - sau lingura furculiţă este o combinaţie dintre lingură si furculiţă. 
A apărut la începutul secolului 16, dar cele care s-au păstrat datează din secolul 17, şi 

începutul secolului 18. Erau folosite la servitul fructelor zaharisite, uneori în acelaşi scop se 
foloseau lingura şi furculiţa. 

Tipuri de cuţite: 

Cuţitul - tip de unealtă, folosit la tăiatul şi servitul mâncarii, format dintr-un mâner 
care are ataşat la un capăt o lamă subţire. Cuţitele au fost realizate în diferite stiluri şi 

mărimi. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



MUZEE - COLECŢII 349 

Cuţitul uzual - tip de cuţit de dimensiune medie, cu lamă dreaptă şi uşor ascuţită, 
utilizat de obicei alături de furculiţă. 

Cuţitul de antreu - tip de cuţit de dimensiune mai mică decât cel uzual dar cu aceeasi 
formă. 

Cuţitul de peşte - tip de cuţit folosit împreună cu furculiţa de peşte. Are lamă lată, 
curbată, sau ondulată, neascuţită şi uneori decorată prin gravare cu motive vegetale. 

Cuţit de steak - tip de cuţit cu lamă subţire, uşor curbată şi vârf ascuţit. 

Lopăţică de unt - tip de cuţit 

de dimensiuni mici folosit la întinderea 
untului pe pâine. Este format dintr-o 
spatulă lată cu vârful ascuţit şi mânerul 
rotund, din fildeş sau sidef. A fost utilizat 
la îceputul secolului 18. 

Cuţit de fructe - tip de cuţit de dimensiuni reduse. De obicei era din argint, şi avea 
mânerul din sidef, sau carapace de broască ţestoasă şi lamă subţire, uşor curbată cu vârful 
ascuţit. Uneori aceasta se pliază în mâner ca cea de la briceag. Este utilizat la curăţarea 
fructelor de coajă. 

Cuţit de brânză - tip de cuţit, cu lama curbată, folosit la tăiatul brânzeturilor. Are de 
obicei vârful curbat spre exterior şi bifurcat. 

Cuţit de tăiat carnea - tip de cuţit de dimensiuni mari, folosit împreună cu furculiţa 
de carne la tăiatul fripturii. Are lama ascuţită, uşor curbată, cu varful îndoit spre exterior. 

Cuţit de cununie, nuntă - tip de cuţit pereche, care începând din secolul 16 şi până 
la sfârşitul secolului 17, era dăruit la căsătorie de mire, miresei. Fiecare cuţit avea câte o 
învelitoare prevăzută cu agăţăoare pentru a fi purtate de miri la cingătoare. Mânerul era 
confecţionat din argint, fildeş, chihlimbar, abanos etc, şi era inscriţionat cu numele mirelui, 
anul căsătoriei şi de cele mai multe ori cu un motiv simbolic (porumbel, inimă). Ulterior 
căsătoriei unul dintre cuţite era transformat în furculită. 

SUMMARY 

Table suits have been in use for centuries, yet the habit of handling them has a varied 
history, differing acording to area and epoch. Throughout its history, mankind has invented 
an astonishing amount of objects connected to the simple act (and custom) of eating. The 
article presents types of table weare that can be found in the collections of the Municipal 
Museum of Bucharest. 
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