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PROMOTOAREA ȘCOLII ETNOGRAFICE 
NAȚIONALE 

Dr. hab. Zinovia ŞOFRANSKY la 70 de ani

Născută la 15 mai 1945, în satul Milești, raionul Nisporeni.

Etnolog, domeniul de cercetare: etnologie, antropologie culturală 
și istorică, în special ţesăturile populare moldovenești, ștergarul 
tradiţional moldovenesc, coloranţii naturali și utilizarea lor  
în arta tradiţională.
Doctor habilitat  în istorie (2008), conferenţiar cercetător (2009).

Absolvă școala medie din satul natal (1951 – 1961), 
după care a lucrat doi ani învăţătoare în școala din sat. 
Face Facultatea de Filologie (1963 – 1968) la Universi-
tatea de Stat din Chișinău. În anul 2000 susţine teza de 
doctor în istorie cu titlul „Ștergarul tradiţional moldo-
venesc. Geneza. Tipologie. Funcţionalitate”, iar în anul 
2008 – teza de doctor habilitat în istorie – „Geneza 
și evoluţia cromaticii tradiţionale în spaţiul саrpato-
danubiano-pontic”, specialitatea 612.01 – Etnologie.

ACTIVITATE MUZEISTICĂ
În anii 1968 – 1978 a activat în cadrul Muzeului de 

Stat de Istorie și Studiere a Ţinutului Natal în calitate 
de cercetător știinţific, unde a luat parte la completa-
rea fondurilor etnografice ale muzeului și a participat 
activ la cercetarea în domeniul muzeisticii. Este fon-
datoarea expoziţiei etnografice a Muzeului de Arheo-
logie și Etnografie al AȘM (1986). În această perioadă 
a desfășurat о multilaterală și prodigioasă activitate 
muzeistică: elaborează planul structural și tematic- 
expoziţional al muzeului; colectează obiecte etnogra-
fice (circa 1 500 de exponate); asigură documentarea, 
inventarierea pieselor; efectuează conservarea și de-
scrierea știinţifică a exponatelor; organizează multiple 
expoziţii periodice locale, republicane și internaţiona-
le (Sankt Petersburg, Moscova, Leipzig etc.). În anul 
1987 i se acordă Diploma de gradul III al Comitetului 
EREN (Expoziția Realizărilor Economice Naționale) 
din Moldova pentru merite deosebite în organizarea 
expoziţiei de Artă populară. 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
Activează la Academia de Știinţe a Moldovei din 

anul 1978, în calitate de cercetător știinţific la Muzeul 
de Arheologie și Etnografie al AȘM și se ocupă de or-
ganizarea fondurilor etnografice (colecţii de costume 
naţionale, ștergare, ţesături, broderii, covoare, unelte, 
ustensile etc.), realizând conservarea şi descrierea ştiin- 
ţifică a exponatelor. 

Din anul 1989 se transferă la Institutul de Etnogra-
fie și Folclor al AȘM în calitate de cercetător știinţific. 
În 1990 alcătuiește Catalogul album Ţesăturile populare 
moldoveneşti, care include materiale inedite, colectate  
din Republica Moldova și Bucovina, cu text în trei 
limbi (română, engleză, rusă) și cu fotografii color. De 
la 1 aprilie 1999 a fost transferată la Secţia Probleme 
generale ale Etnografiei a Institutului de Arheologie și 
Etnografie al AȘM.

Acumulează  vaste cunoștinţe și un bogat material 
de teren în domeniul etnografiei, ceea ce a servit ca 
reper pentru elaborarea și susţinerea cu succes a tezei 
de doctor în istorie (2000) la  specialitatea Etnografie, 
etnologie si antropologie pe lângă Institutul de Istorie 
al Academiei de Știinţe a Moldovei – „Ștergarul tra-
diţional moldovenesc. Geneza. Tipologie. Funcţiona-
litate”, conducător știinţific – Valentin Zelenciuc, iar 
din octombrie 2000 lucrează în calitate de cercetător 
știinţific superior. 

După susţinerea tezei de doctor continuă publi-
carea mai multor lucrări în domeniul ţesăturilor tra-
diţionale în reviste de specialitate. Din anul 2000 și 
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până în prezent preocupările sale știinţifice sunt le-
gate de studiul cromaticii populare. În 2008 acestea 
s-au soldat cu susţinerea tezei de doctor habilitat în 
istorie  – „Geneza și evoluţia cromaticii tradiţionale 
în spaţiul саrpato-danubiano-pontic”, la specialitatea 
612.01 – Etnologie. Lucrarea a fost susţinută pe lângă 
Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM care a fost 
format în urma reorganizării Institutului de Arheolo-
gie și Etnografie, Institutului de Cercetări Interetnice 
și Institutului Studiul Artelor, unde activează Zinovia 
Şofransky până în prezent.

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ EDITORIALĂ
Pe parcursul activităţii sale în Academia de Știinţe 

a Moldovei a publicat 7 monografii în ediţii naţionale și 
internaţionale: Ştergarul tradiţional moldovenesc. Edi-
tor: Institutul Român de Tracologie. Seria Biblioteca 
Thracologică. București, Chișinău, 2002, 233 p.; Paleta 
culorilor populare. Editura Etnologica, București, 2006. 
163 p.; Coloranţii vegetali în arta tradiţională. Tipogra-
fia „Business-Elita” SRL, Chișinău, 2006. 471 p.; Pig-
menţii minerali în arta decorativă. Editura Etnologica, 
București, 2009, 170 p.; Coloranţi și aditivi de origine 
animală. Editura Etnologica, București, 2010. 164 p.;  
Mileștii Mari. О istorie rescrisă (coautor A. Langa). Ti-
pografia Centrală, Chișinău, 2010. 288 p.; Cromatica 
tradiţională românească. Terminologia, modalităţile de  
dobândire și funcţionalitate a coloranţilor naturali în spa-
ţiul carpato-danubiano-pontic (coautor V. Şofransky). 
Editura Etnologica, București, 2012, 454 p.

CONTRIBUŢII NOTORII LA DEZVOLTAREA 
ŞTIINŢEI 

Pe tema supusă cercetării au fost publicate cca 60 
de articole știinţifice în culegeri naţionale și internaţi-
onale, în reviste de specialitate din mai multe tari (Ro-
mânia, Ucraina, Rusia). 

 ▪ Coloranţi și aditivi de origine animală (2010) este 
o lucrare în care s-a efectuat clasificarea știinţifică a 
materialelor colorante cu indici cunoscuţi și frecvenţi 
din clase de pigmenţi de origine animală; sunt pre-
zentaţi pigmenţii de origine minerală prin utilizarea 
lor la colorarea sticlei, la decorul ceramicii, a pieselor 
din lemn, piatră; este evidenţiată legătura dintre orna-
mentica și modurile de obţinere a vopselelor dintr-o 
sursă sau din mai multe surse, soldate cu efecte optice 
speciale. În anul 2010, pentru această lucrare, autoarea 
a fost menţionată cu premiul Academiei de Știinţe a 
Moldovei.

 ▪ Cromatica tradiţională românească. Terminologia, 
modalităţile de dobândire și funcţionalitate a coloranţilor  

naturali în spaţiul carpato-danubiano-pontic (2012) 
este o lucrare de sinteză, care cuprinde denumirile 
populare ale culorilor și nuanţelor lor (etimologia, 
sinonimele, semnificaţia); evoluarea și cercetarea sur-
selor tinctoriale naturale – coloranţii vegetali, mine-
rali și animalici; depistarea metodelor de vopsire cu 
pigmenţii acestor coloranţi ai textilelor, pieselor din 
piele, lemn, os, lut etc.; studierea cromaticii decoru-
lui tradiţional; spectrului fizic al culorilor, surselor de 
provenienţă a coloranţilor, modului de vopsire, natu-
ra suportului, predestinaţia. În 2014, pentru lucrarea 
nominalizată autoarei i s-a acordat premiul „Simion  
Florea Marian” al Academiei Române.

ACTIVITATE DIDACTICĂ
Este abilitată cu dreptul de conducător și coor-

donează realizarea tezelor de doctorat la specialitatea 
612.01 – Etnologie. 

Afirmarea etnografiei în cadrul etnologiei ca ști-
inţă la etapa contemporană datează din anii ʼ50-ʼ60 ai 
sec. al XX-lea. Printre fondatorii Școlii etnografice tre-
buie menţionat doctorul habilitat în istorie, membrul 
corespondent al AȘM, profesorul Valentin Zelenciuc, 
sub egida căruia au fost pregătiţi specialiști de talie 
mondială. Unul dintre aceștia este și doctorul habilitat 
în istorie Zinovia Şofransky care  a preluat tradiţia de 
formare a școlii știinţifice în etnologie. Actualmente, 
sub egida Domniei Sale şi-au finalizat studiile la doc-
torat Ludmila Fulea (Tipologia gospodăriei rurale din 
Republica Moldova), Ludmila Moisei (Ornamentica 
ţesăturilor tradiţionale din Republica Moldova în siste-
mul etnocultural european); continuă să studieze doc-
torandele Carolina Cotoman (Obiceiurile de înmor-
mântare la moldovenii din stânga Prutului. Ultimul 
drum [a doua jum. a sec. XIX–XX]) şi Dorina Onică 
(Satele moldovenești din apropierea fluviului Nistru ca 
modele de peisaje culturale). 

Dezvoltarea știinţei etnologice presupune astăzi 
nu doar investigarea problemelor etnografice, dar și 
abordarea interdisciplinară a lor. Acest fapt a fost de-
monstrat în teza de doctor habilitat în istorie, susţinu-
tă în anul 2008 de către Zinovia Şofransky, dar și în 
multiple lucrări știinţifice ale sale. 

Doctor habilitat Zinovia Şofransky a demonstrat 
calităţi organizatorice deosebite atât în procesul de 
cercetare, cât și în pregătirea cadrelor, rămânând un 
continuator și un promotor consecvent al tradiţiilor și 
ideilor fondatorului Școlii etnografice autohtone.

Dr. Svetlana Procop


