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CĂRŢI NOI

RECENZIE ASUPRA MONOGRAFIEI
,,CROMATICA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ”.

Autori: Zina Şofransky, Valentin Şofransky. Bucureşti,
Editura Etnologică, 2012.

Volumul a fost efectuat sub auspiciul Institutului Patrimoniului Cultural şi al
Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Ca indiciu al recenziei poate fi  utilizat
următorul text din lucrare: „monografi a
pune în discuţie o problemă importantă a
artei uzuale despre cromatica tradiţională
românească ce reuşeşte să se metamor-
fozeze datorită perioadelor istorice.
Având la bază o analiză profundă a prob-
lemei disecate de specialişti consacraţi
în utilizarea metodelor fi zice şi chimice
sofi sticate, lucrarea cuprinde un spectru
larg de noţiuni esenţiale de spectrosco-
pie optică, unde electromagnetice, raze
solare, lumină, culoare, văz, structura
ochiului omenesc, bioluminiscenţă”.
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Pe scurt o analiză a operei prezentate. Lucrarea prezintă o cercetare interdisciplinară.
Pe tot parcursul textului se fac trimiteri cu argumentări la specialişti din diferite domenii:
ştiinţe sociale (istorie, etnologie, arheologie, folclor, lingvistică etc.), ştiinţe reale
(matematică, fi zică, chimie, biologie, mineralogie etc.) din diverse ţări (R. Moldova,
România, Rusia, Franţa, Germania etc.).

În introducere autorii ne informează că problema nominalizată în titlu a fost
elaborarea unui volum „în care să fi e indicate sursele, compoziţia, structura, proprietăţile
tinctoriale, rolul mordanţilor şi al fi xatorilor, având în vedere cercetarea în dinamică şi
evoluţia cromaticii tradiţionale din întregul areal carpato-danubiano-pontic. În capitolul
VI a fost introdusă în circuitul etnografi c noţiunea de „culori fără coloranţi”.

În Capitolul I au fost scoase în evidenţă începuturile artei din timpuri preistorice
(peşteri, munţi, săpături) continuate până în zilele noastre. Apogeul dezvoltării artei
decorative naţionale a fost atins în sec. XVIII-XIX, mai ales în ceea ce priveşte cromatica
tradiţională (vopsele de origine vegetală, animală, minerală; boiangerii etc.).

Cu succes sunt refl ectate unele probleme importante, cum ar fi :
a) Periodizarea istorică (minerale, plante, animale) de la lumea preistorică până la

epoca nouă, fi ind ilustrate cu planşe speciale;
 b) Noţiuni despre natura luminii şi culorii, unde sunt expuse datele ştiinţifi ce

despre natura luminii „radiaţii electromagnetice emise de corpuri luminiscente, care
impresionează ochiul omenesc, efectul acestor radiaţii”;

c) Descrierea sistemei optice a ochiului, senzaţia luminii şi culorile spectrului
solar;

d) Elemente din teoria culorii, inclusiv legile culorii.
Bazându-se pe Sistemul periodic al elementelor, a fost efectuată o analiză complexă

a elementelor chimice: metale, nemetale, oxizi, baze, acizi, săruri bazice, acide şi
neutre şi pe baza acestei clasifi cări au fost repartizate sursele minerale tinctoriale (aur,
argint, cupru, pietre preţioase, ocruri, zinc, cromaţi de fi er, cadmiu, zinc, plumb, care
toate împreună alcătuiesc clasa mineralelor cromofore, iar amestecul lor alcătuieşte
sumedenia de minereuri, ce le găsim în munţii Carpaţi, cât şi în câmpiile din Banat,
Transilvania, Oltenia, Moldova, Bucovina, Muntenia.

Autorii au demonstrat că utilizarea pigmenţilor şi mordanţilor minerali în vopsitorie,
pictură, zugrăvire, în întreg spaţiul etnografi c este demn de a alcătui încă un tezaur
tradiţional al artei populare româneşti, inclusiv şi din Republica Moldova. Un aport
semnifi cativ îl constituie utilizarea multor minerale naturale în cosmetică, farmaceutică,
în obţinerea ceramicii şi sticlei colorate.

Compartimentul „Abordări interdisciplinare pentru caracterizarea cromaticii
pieselor etnografi ce” este dedicat metodelor matematice, fi zice, chimice şi biologice,
care au pus o bază temeinică la interpretarea şi caracterizarea culorilor (bineînţeles, a
culorilor curcubeului, adică acelor culori care pot da ochiului senzaţia cromatică).

Capitolul II Denumirile populare ale culorilor şi nuanţelor cuprinde un număr
impunător de variante ale denumirilor culorilor şi nuanţelor, cu o analiză riguroasă
a diverselor moduri de denumiri, inclusiv provenienţa acestor variante din alte limbi
(latină, greacă, franceză, bulgară, turcă, slavă etc.), însoţite de reprezentări grafi ce.

 Capitolul III Surse şi coloranţi vegetali în vopsitoria tradiţională este destinat
unei analize meticuloase a provenienţei, obţinerii şi utilizării coloranţilor vegetali atât
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în întregul spectru de moduri de vopsire a pieselor etnografi e (fi e ele şi de origine
arheologică), cât şi utilizarea coloranţilor respectivi în vopsitorie, medicina umană sau
veterinară, alimentaţie, puţin mai redusă în zootehnie.

Mordanţii şi fi xatorii minerali (uneori şi de altă natură) lărgesc spectrul culorilor
şi nuanţelor surselor tinctoriale, contribuind la o stabilitate mai trainică şi mai clară a
pieselor vopsite.

Capitolul dat menţine şi multe informaţii despre tăbăcitul şi vopsitul pieilor şi
blănurilor, informaţii binevenite, mai ales pentru arealul carpato-danubiano-pontic. O
mândrie naţională este şi vopsitul (pictatul) ouălor-de-Paşti.

Partea II-a a Capitolului III este destinată culorii şi desenului natural al diferitor
specii de lemn, care poate fi  folosit atât în stare naturală (mobilă, piese de decor etc.),
cât şi sursă de extracţie a unor coloranţi specifi ci autohtoni (nuc, dud), cât şi exotici
(băcan, santal). Arta lemnului, după cum se ştie, este încă un pilon de valoare al artei
tradiţionale.

Capitolul IV Coloranţi şi aditivi din regnul animal cuprinde esenţele tinctoriale
provenite din regnul animal (fl uturi, insecte,, animale domestice şi sălbatice, peşti,
moluşte etc.). După cum relatează autorii – aceşti coloranţi au un areal mai redus de
utilizare, deşi sunt pe larg cunoscuţi şi utilizaţi (Mexica, America de sud – Peru, Asia
(China, India), Africa (Egipt), cât şi în multe ţări din Europa (Spania, Franţa, Rusia,
Basarabia ş.a.), este vorba de coşenilă.

Alt colorant preţios – purpura antică – de asemeni ştiut în multe ţări.
Un compartiment bine venit în capitol îl ocupă legenda penelor colorate, în care

este redată o analiză globală a utilizării penelor colorate (armata, îmbrăcămintea etc.),
cât şi a reminiscenţelor acestei arte în viaţa oamenilor şi din Ţările Române.

Capitolul V Pigmenţi minerali în arta decorativă este axat pe provenienţa metalelor,
pietrelor preţioase, oxizilor, sărurilor, mineralelor ş.a., cât şi a unor compuşi coordinativi
(peruzea, turcoaz, granat etc.).

În baza sintezei profunde teoretico-ştiinţifi că în mai multe domenii de cercetare
sunt descrise: periodizarea geografi că a Pământului, inclusiv cu formarea mineralelor,
apariţia şi dezvoltarea plantelor şi animalelor, cât şi descifrarea structurii ochiului
uman, a văzului, natura luminii şi culorilor, înglobate în spectrul vizibil al ochiului
uman (curcubeul); sursele naturale şi utilizarea coloranţilor vegetali şi animali, inclusiv
şi a pigmenţilor minerali; descifrarea importanţei mordanţilor în obţinerea culorilor
rezistente la factorii nefavorabili.

Un punct forte îl alcătuieşte compartimentul colorantului Coşenila, care de fapt
prezintă doi coloranţi – Carmin şi Cârmâz, care erau cunoscuţi pe vremuri nu numai
în Mexic, dar şi în America, Africa, Asia şi Europa, chiar şi în Rusia, România, Franţa
până şi în Basarabia. Prezintă o menţiune importantă că astfel de sursă de colorant era
cunoscută şi în România – Bucovina. Un efort semnifi cativ a fost utilizat la alcătuirea
formulelor chimice şi denumirilor ştiinţifi ce a tuturor coloranţilor, inclusiv şi a celor
minerali.

Capitolul VI Nanotehnologia – culoare fără coloranţi este neobişnuit pentru
cromatica tradiţională (coloranţi vegetali, animali şi minerali), însă aceleaşi culori ale
spectrului solar pot fi  obţinute prin interacţiunea undelor electromagnetice cu obstacole
(găuri, ridicături, reţele etc.) cu nanodimensiuni 10(-9) m., care schimbă energia razelor
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solare. Această tehnologie este costisitoare, însă viitorul, probabil, va fi  pe măsură
(ţesături, îmbrăcăminte etc.).

Aici autorii au introdus în circuitul etnografi c noţiunea de „culori fără coloranţi”.
Introducerea noţiunii „Culorilor fără coloranţi” în circuitul etnografi c, inclusiv

prezicerea unui număr important de astfel de „surse” naturale va stârni discuţii pentru a
clarifi ca veridicitatea acestui capitol şi concluziile corespunzătoare.

Un interes deosebit îl merită compartimentul lucrării în care autorii au avut
îndrăzneala de a prezice aceste proprietăţi tinctoriale multor plante, animale (fl uturi,
gândaci, reptile, peşti etc.), chiar şi minerale (aur fi n divizat).

În „Concluzii”  autorii menţionează că monografi a „Cromatica tradiţională
românească” se bazează pe o serie prealabilă de publicaţii (5 monografi i), un număr
semnifi cativ de articole şi de prezentări şi discuţii la numeroase foruri naţionale şi
internaţionale.

Cităm o concluzie a autorilor: „Lucrarea are aspect multilateral, pluridisciplinar,
integrând cunoştinţe istorice, geografi ce, botanice, zoologice, lingvistice, folclorice,
arheologice etc., cât şi noţiuni din ştiinţele exacte: matematică, fi zică, chimie,
mineralogie. Aceasta a permis de a efectua un studiu etnologic aprofundat şi de a elabora
unele noţiuni şi dependenţe matematice pentru a caracteriza proprietăţile diferitor piese
etnografi ce (covoare, ştergare, piese de decor, costume populare etc.). De asemenea
au fost aliniate şi metodele fi zice, chimice, mineralogice de analiză şi de identifi care a
materialelor etnografi ce şi arheologice, legate de cromatică”.

Făcând cunoştinţă cu această monografi e de unicat, am avut senzaţia că am sesizat
ceva nou în viziunea multor ramuri ale creaţiei populare mondiale, inclusiv faptul
ca autorii  Dna Zina  Şofransky şi Dnul Valentin Şofransky au introdus ceva nou în
viziunea multor compartimente ale ştiinţei şi nu numai în ştiinţa etnografi că.

Lucrarea este scrisă în limba română literară, cursivă, uşor se citeşte. Conţine
70 planşe-culori, fotografi i, grafi ce etc. inclusiv şi o hartă computerizată a plantelor
tinctoriale din Republica Moldova.

Este de relevat, că astfel de lucrare enciclopedică complexă şi interdisciplinară prin
spectrul aspectelor abordate şi interpretare de dr. hab. Zina Şofranskz şi dr. Valentin
Şofransky deschide noi perspective de cercetare şi va deveni un suport considerabil la
cunoaşterea artei cromatice româneşti de tineretul studios, de meşteri populari etc.

Profesor cercetător, dr. habilitat în biologie, Elena Zubcov
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