ANTICHITĂŢI

Samovarul, semnul ospitalităţii
Samovarul este un vas rusesc, special pentru pregătirea ceaiului. Este semnul ospitalităţii,
al băuturii nobile, pregatită minuţios, cu artă. Samovarul - aşezat la loc de
cinste în orice casă din Rusia - nu este un simplu instrument gospodăresc, ci ia
adesea forme artistice. Este vasul care face din ceai o băutura specială. Ceaiul
a fost adus în Rusia de conducătorii mongoli, în secolul 17, iar “străbunicul”
samovarului a ajuns aici din Persia.
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uşii au fost încântaţi de gustul
ceaiului, folosit iniţial de nobili ca
medicament - un amestec de apă
fierbinte, lămâie şi ierburi – consumându-l
pe tot parcursul zilei, astfel că şi comerţul cu
această băutură a înflorit. Ceaiul era preparat
şi păstrat în vasul special - samovar. Acesta era
fabricat din diverse materiale - nichel, cupru,
aliaj de cupru şi zinc, dar nobilii preferau ca acest
obiect devenit un accesoriu decorativ să fie din
argint sau argint aurit. Meşteşugarii se întreceau
între ei, dorindu-şi să lucreze cele mai deosebite
samovare, astfel că multe dintre ele sunt adevărate
opere de artă, căutate astăzi în magazinele cu
antichităţi. Vasele cele mai preţioase erau placate
cu aur sau argint şi aveau diferite forme - vază,
pară, model cubic sau multiform, fiind de diferite

mărimi, în funcţie de numărul de persoane şi
locul în care erau folosite. La sfârşitul sec.XIX,
existau peste 150 de forme de samovar. Cele
mai multe erau de dimensiuni mici, pentru uz
casnic. Primul samovar a fost fabricat în Tula,
în 1778. Au apărut apoi şi alte centre, în toată
Rusia, dar Tula a rămas de-a lungul timpului

importantă, mai ales că în 1900 aici erau peste
40 de fabrici specializate. Samovarele au câştigat
numeroase premii la concursurile din Rusia sau
internaţionale, fiind căutate în lumea întreagă.
În samovar, apa este menţinută la punctul de
fierbere un timp îndelungat: cărbunele sau
lemnul arde într-un conduct ce străbate centrul
vasului, încalzind apa. În partea de sus a vasului
se găseşte recipientul pentru ceai concentrat, cu
băutura aromată, tare. Aceasta este diluată cu
apa fierbinte din samovar, rezultând o licoare
fierbinte şi delicioasă.
Antonia Dan
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