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Một ngụm trà nho 
nhỏ, nhưng chỉ 

trong Armudu...
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Cái đẹp trong ẩm thực – đó là một cấu thành quan trọng 
trong vẻ đẹp tri giác. Nó được thể hiện trong văn hóa ăn 
uống. Con người cố gắng hoàn thiện gu thẩm mỹ 

theo nhu cầu tự nhiên của mình trong ăn uống (trang trí 
bàn ăn, chuẩn bị bát đĩa, thứ mà trong thời đại ngày nay trở thành 
những tác phẩm nghệ thuật...). Nhưng nhân tố cơ bản của tất cả 
các yếu tố trên nằm ở khía cạnh chủ đạo là hình dạng và cách tạo 
hình bát đĩa bắt buộc phải phù hợp với mục đích sử dụng nó. Ví dụ, 
để uống thì cốc, chén được làm theo hình dạng tương ứng – chén, 
bát tô (các dạng bát đĩa truyền thống của dân tộc Agiecbaizan), 
chén, cốc, ly...

Loại cốc truyền thống, nguyên bản của Agiecbaizan 
dùng cho việc uống là cốc “armudu” hay còn gọi là 
“Bogmalưi”.Cả hai tên gọi này liên quan với hình dáng và sự kết 
hợp của các loại cốc này, chúng gợi đến trong tiềm thức của nhân 
dân. Không có các loại cốc này thật khó để cảm nhận được văn 
hóa uống trà của người Agiecbaizan.

Trong dáng vẻ của mình, cốc armudu gợi nhớ đến hình tượng 
điển hình của người phụ nữ phương Đông. Ở giữa, nơi giống với 
phần eo của cô gái – đó là phần mỏng manh nhất của chiếc cốc, từ 
đó gọi là“Bogmalưi”, dịch ra có nghĩa là sự ngượng ngùng, e thẹn. 
Vẻ thùy mị, nữ tính trong hình dáng ấy được phản ánh qua hình 
dạng của sản phẩm dân tộc “khamam maxưi”. Khamam maxưi 
– một dạng cốc bằng kim loại có khóa được người phụ nữ dùng 
trong bồn tắm, và trong nó, khi tắm gội đã giữ gìn những giá trị 
tinh túy nhất. Với kích thước mỗi Khamam maxưi mình sử dụng, 
người phụ nữ cho rằng “nó càng lớn thì họ và gia đình càng giàu 
có, danh giá”.

Về nguyên tắc, armudu cổ điển có dạng cắt, hình người con gái 
không có chân và đầu. Hình ảnh người phụ nữ không có đầu còn 
được mô tả trong các bức tranh trên đá của Gobuctan. Nó như 
làm nổi bật lên vẻ nữ tính chủ đạo và độ xuân thì của cô gái.

Ngoài ra, theo tư tưởng vũ trụ học của người phụ nữ Azerbaijan, 
nữ tính và sự phì nhiêu còn cao hơn cả lòng can đảm. Th ời kỳ mẫu 
hệ trong tư tưởng và tiềm thức của người Azerbaijan mang sức 
sống vững bền. Ý nghĩa ấy càng được khẳng định hơn qua ngày lễ 
Novruz – Năm mới của Azerbaijan mà luôn được nhuộm kín bởi 
những hình ảnh của nữ quyền và sự màu mỡ.

Th eo tư tưởng ấy, người phụ nữ được nhận những nguồn 
năng lượng dồi dào nhất trực tiếp từ vũ trụ.Họ trở thành những 
người mang năng lượng cho cuộc sống, ở đó nam giới cũng như 
các thực thể đang chờ đợi, yếu ớt và bạc nhược bỗng trở nên 
mạnh mẽ hơn.

Đàn ông trong các cốc armudu dường như biểu tượng cho thế 
lực uống người phụ nữ, thực thể nữ tính của họ, và các cô gái lại 
lần nữa được sinh ra từ vũ trụ. Điều này như muốn nói lên rằng, 
những con người trống rỗng thì không được yêu mến. Chỉ có sự 
sáng suốt, thông minh, mạnh mẽ và sự dịu dàng của người phụ nữ 
mới có thể trở thành người bạn đồng hành của cuộc sống.
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Họa sỹ Azerbaijan đương đại Mir Teimyr theo tư tưởng trên 
đã tạo ra từ đất sét những chiếc cốc armudu độc đáo: những 
armudu thiếu nữ, vợ chưa cưới, hay armudu phụ nữ nhẹ nhàng, 
kiều diễm và bay bổng.

Tên gọi khác của cốc – “armudu”, như đã nhắc đến, cũng liên 
quan với hình dáng của nó.“Armudu” dịch ra có nghĩa là hình quả 
lê, vì thế hình dáng của chúng phần lớn giống các trái lê.

Các cốc armudu có thể bằng thủy tinh, sứ, sành, bạc... cùng 
với ấm pha trà camovar tạo thành bộ đồ uống trà đẹp đẽ là tài sản 
của mỗi gia đình Agiecbaizan. Muốn nhấn mạnh rằng, ấm pha 
trà camovar lâu đời nhất với tuổi đời khoảng 4000 năm (tìm thấy 
trong thời gian khảo cổ ở Sekh, một thành phố cổ nằm ở Tây Bắc 
Agiecbaizan) là của dân tộc Agiecbaizan.

Phần dưới và trên của các cốc armudu gợi nhắc đến những 
dụng cụ dân tộc (xoong) và bát đĩa khamam maxưi, parch (cốc 
đựng nước), xamưl (bình đựng nước lớn hơn chén), xarnhigd 
(bình vắt sữa), dopi (đĩa phẳng dùng để nấu món ăn dân tộc 
pichi) và các dụng cụ khác. Sự tương đồng này không phải là tình 
cờ bởi tất cả các vật dụng - đó là sản phẩm của những con người 
chung một môi trường văn hóa – xã hội, những con người cùng 
một hệ tư tưởng.

Cần nhấn mạnh rằng, ngoài ưu điểm về thẩm mỹ, những 
cốc armudu còn có khả năng giữ nhiệt. Điều này nằm ở chỗ 
đoạn eo thắt lưng mỏng không cho phép truyền luồng nhiệt của 
chất lỏng từ dưới đáy lên. Luồng nhiệt này bị phản hồi lại và nhận 
được nguồn năng lượng bổ sung và quay trở lại đáy cốc. Tuy nhiên 
khi ấy, một phần nhỏ đi từ dưới đáy đã làm mát chất lỏng và đi 
lên trên qua eo “thắt lưng” nhỏ tới bề mặt cốc. Điều này rất tốt 
cho người uống trà vì trong suốt quá trình thưởng thức trong cốc 
armudu, trà không bị nguội đi ngay lập tức. Ngoài ra, với thể tích 
không quá lớn (100 gam) thì cũng không cần quá nhiều thời gian 
để có thể uống hết trà trong cốc. Khi đó, chất lượng và hương vị 

Khám phá Azerbaijan

Bộ cốc truyền thống của khu vực cổ (Thành cổ) của Baku
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trà không bị mất đi – chúng được uống hết trong lúc mới nhất. 
Những tính năng này của armudu được áp dụng trong hình dáng 
của bình xarnhigd – bình kim loại dùng để vắt sữa. Tất cả đều biết 

rằng, sữa tươi chứa rất nhiều chất bổ dưỡng mà những chất này dễ 
mất đi khi nhiệt độ của sữa giảm. Sữa càng bổ dưỡng hơn khi nhiệt 
độ của nó gần với nhiệt độ cơ thể động vật. Điều này ngườ i dân 
chú ng tôi nắm rấ t rõ. Cho đến tận ngày nay, chúng tôi cho rằng có 
thể ăn một miếng mỡ nhỏ gần đuôi với gan trong lúc tươi nhất, khi 
thịt chưa bị nguội đi. Khi thịt đã bị nguội thì không được ăn, điều 
này có thể gây hại cho sức khỏe. Và sữa tươi trong xarnhigd giữ và 
bảo quản các chất bổ dưỡng lâu hơn, tất cả các gia đình đều muốn 
và có thói quen uống sữa tươi.

Điều đặc biệt của cốc armudu là chất lỏng không rót được đến 
đầy tràn bề mặt: cách mặt 1-2 cm có vị trí thường được phân ra bởi 
đường viền. Khoảng cách này trong dân gian gọi là “dodag ieri”, 
dịch ra nguyên nghĩa là ‘vị trí dành cho môi”.

Tất cả điều này chứng minh rằng, uống trà đối với người 
Azerbaijan – đó là một giá trị văn hóa thẩm mỹ, có những nguyên 
tắc và chuẩn mực đượcthể hiện bằng việc nó đã trở thành một nét 
văn hóa đặc sắc và thú vị.   
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