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Úvod
Z pedagogického hľadiska sú v chémii najzaujímavejšie také témy, ktoré spájajú viacero
prírodovedných a prípadne aj technických disciplín. Ak však takéto témy dokonca zasahujú aj
do niektorých humanitných odborov, je to mimoriadny bonus navyše. Dobrým príkladom
takejto témy bola výroba výbušnín v bratislavskom podniku Dynamit Nobel a v jeho
následníckych podnikoch, ktorej sa venovala moja prednáška na tomto seminári v roku 2019.
Spájala témy chemické, chemicko-technologické a fyzikálne. Zároveň však hovorila aj o tom,
ako bola táto výroba spojená s európskymi dejinami 20. storočia a zároveň s dejinami nášho
hlavného mesta. Práve nezvyčajná komplexnosť tejto témy bola dôvodom, prečo sa v tomto
roku na mňa obrátila redakcia Československého časopisu pro Fyziku s prosbou o napísanie
článku. Urobila to na základe textu, ktorý bol publikovaný v zborníku k tomuto semináru. Je
teda potešiteľné, že záujem o tento text sa neobmedzil iba na účastníkov seminára. Zaujímavé
však je, že tento článok bol zaradený hneď za príspevok, ktorý hovoril o prvej fabrike Alfréda
Nobela v Rakúsko-Uhorsku, ktorý bol postavený v Zámkoch pri Prahe. Jeho autorom bol
Prokop Jandek z Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Oba články tým zahrnuli
problematiku chemických závodov Alfréda Nobela na území dnešného Česka a Slovenska.
Môj článok v tomto časopise bude k dispozícii na dolu uvedenej adrese.
Téma histórie tradičných modrých pigmentov je taktiež témou veľmi komplexnou. Bolo by
preto obrovskou chybou dívať sa na ňu iba z pohľadu chémie a nevyužiť tak príležitosť na
širší pohľad. Koncepcia tohto textu sa však líši od tej, ktorá bola použitá v prípade vyššie
spomenutého príspevku z roku 2019. Hlavným dôvodom je genéza tejto témy pre súčasný
seminár. Voľba na „modrú farbu“ bola dôsledkom toho, že v čase pozvania na účasť na tomto
podujatí, som práve zaslal do redakcie vedecko-populárneho časopisu Quark dva články
venované práve tejto téme. Oba články vyjdú v tomto roku a s malým oneskorením budú
v plnom znení zdarma k dispozícii na stránkach Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v časti venovanej vedecko-populárnym článkom autora tohto textu (uvedené v
odkazoch). Nasledujúci text sa zameriava na hlavné témy súvisiace s modrou farbou a možno
ho snáď považovať za menej populárnu verziu spomenutých článkov v Quarku.
Žijeme vo veľmi farebnom svete: nebolo to tak vždy
Asi si to mnohí z nás neuvedomujú, ale na rozdiel od minulosti, žijeme vo veľmi farebnom
svete. Máme tým na mysli farebnosť nášho bezprostredného okolia, ktorým je prostredie
vytvorené človekom. Väčšina ľudskej populácie totiž už žije práve v takomto umelom
prostredí. Toto tvrdenie by snáď bolo možné spochybniť poukázaním na užasnú farebnosť
vitráží starých kostolov, odevov panovníkov a šľachty alebo napríklad na farebnosť
stredovekých obrazov alebo iluminácií v ručne prepisovaných knihách. Iste, ale tieto artefakty
sú veľmi vzácnymi a zároveň veľmi drahými lokálnymi výnimkami, ktorých užívateľmi bola
väčšinou veľmi úzka skupina ľudí. Omnoho reprezentatívnejšia je však farebnosť bežného
mestského prostredia. História jeho „farebného spestrovania“ je pomerne komplikovaná
a bezprostredne súvisí s rozvojom prírodných a technických vied a zároveň aj s rozvojom
priemyselnej výroby. Ak sa však podívame na mestské prostredia mnohých veľkých miest
19. storočia, alebo dokonca ešte nedávnej, druhej polovice minulého storočia, väčšinou ju
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charakterizovala fádna šedivosť. Tá však nebola iba výsledkom nedostatku farieb, ale aj
obyčajnej špiny z odpadkov a priemyselných exhalátov. Tí starší z nás si dokážu uvedomiť
ten úžasný farebný kontrast medzi našimi mestami z éry socializmu a ich dnešným stavom.
Za dnešný farebný svet môžeme vďačiť najmä chémii a elektrotechnike. Tej prvej ďakujeme
za svet „materiálnych farieb“ napríklad v podobe práškov a povlakov, tej druhej za vývoj
zdrojov žiarenia. Aj v tej druhej „má však prsty“ chémia. Naša farebná súčasnosť stojí za
obdiv, avšak trvá iba relatívne krátko. Posledný míľnik vedy v oblasti generovania farieb
predstavuje úspech vo vývoji modro svietiacich LED diód za ktorý bola v roku 2014 udelená
Nobelova cena za fyziku a diód generujúcich biele svetlo. Vďaka tomu dokážeme na našich
obrazovkách a displejoch vytvoriť akúkoľvek farbu spájaním farieb z už dávnejšie
vyvinutých červených a zelených LED diód. Všetky však už môžu byť dnes zakomponované
do jedinej súčiastky tzv. RGB diódy.
Za predchádzajúce tisícročia sa však v histórii výroby farieb udialo toho dosť na to, aby sme
ju nemali ignorovať. Platí to predovšetkým pre chemikov. Pokúsme sa preto vrátiť do dôb,
keď získanie nejakej hmatateľnej farby v podobe pigmentu alebo farebného roztoku stálo
mnoho úsilia, peňazí a niekedy aj životov. Celkom dobrú predstavu o tom, koľko farieb malo
ľudstvo k dispozícii v dobách, keď ich hlavným „producentom“ nebola ešte chémia, si možno
urobiť napríklad z monografií, ktoré sú venované práve historickým pigmentom. Jedna z nich
je kniha s názvom Pigment compendium (1). Obsahuje základné informácie o viac ako
3 000 týchto pigmentoch. Toto dielo má takmer tisíc strán a váži 3,1 kg.

Obr. 1 Modrá je najrozšírenejšia farba na našej planéte. Reprezentuje ju primárne farba
oblohy.
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Obr. 2 Taktiež jazier, morí a oceánov.
Prečo práve modrá
Tento príspevok nemôže mať žiadne ambície informovať o tak širokej téme akou je história
tradičných historických farieb. Preto sa sústreďuje iba na farbu jedinú, farbu modrú. Dôvodov
pre zameranie pozornosti práve na túto farbu je viac.
Tým prvým by mohlo byť to, že v prírode je táto farba dominantnou. Je to primárne farba
oblohy, ktorá sa sekundárne prejavuje najmä na farbe oceánov, morí a jazier. Tie sa zároveň
stávajú veľmi častou predlohou rôznych umeleckých diel a v prípade oblohy sa napríklad na
kresťanských obrazoch transformuje do podoby nebies. Kým farba oblohy a vôd je vyvolaná
špecifickým rozptylom rôznych vlnových dĺžok slnečného svetla, tak jej zobrazenie
„materiálnymi“ farbami vyžaduje prípravu takých látok, ktoré pohlcujú všetky vlnové dĺžky
s výnimkou tých, ktoré prislúchajú modrej farbe. V minulosti bola táto príprava záležitosťou
čisto empirickou, avšak ani dnes, keď vieme vedecky zdôvodniť mnohé fakty, empíria
zohráva pri príprave farieb veľmi dôležitú úlohu.
Paradoxne, mimo týchto dvoch hlavných zdrojov modrého svetla je na zemi iných modrých
látok veľmi málo. Ak odhliadneme od hrubých vrstiev ľadu napríklad v ľadovcoch, patrí
k nim iba niekoľko málo minerálov a zopár hornín. Ich zastúpenie v zemskej kôre je však tak
nízke, že ich vidno iba zriedkakedy. Práve táto výnimočnosť anorganickej modrej farby
v prírode je druhým dôvodom pre upriamenie pozornosti práve na túto farbu. Súvisí totiž
s veľkými problémami pri zabezpečovaní surovín pre výrobu modrých anorganických
pigmentov. Tie sa obmedzovali hlavne na dva minerály. Prvý z nich bol veľmi drahý
hlinitokremičitan lazurit (Na6Ca2Al6Si6O24[(SO4),S,Cl,(OH)]2). Jeho vysoká cena súvisela
predovšetkým s tým, že jediným jeho náleziskom bolo územie dnešného Afganistanu
a zároveň aj s relatívne náročnou metódou získania farebného koncentrátu z jeho zdrojovej
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horniny. Druhý minerál bol lacnejší karbonát azurit (Cu₃(CO₃)₂(OH)₂). (Karbonát: podľa
mineralogickej klasifikácie.) Jeho dostupnosť sa výrazne zlepšila s rozvojom hlbinnej ťažby
niektorých rúd, predovšetkým však medi. Miesta tejto ťažby v Európe a aj v iných častiach
sveta boli na rozdiel od miest ťažby lazuritu veľmi početné. Patria k nim aj miesta na území
dnešného Slovenska, napríklad v okolí Banskej Bystrice. Tu možno poznamenať, že modrých
minerálov nie je až tak málo. Ak medzi ne zahrnieme aj tie s farebným posunom smerom
k fialovej alebo zelenej, môžu tvoriť asi 5 % všetkých minerálov. Problém je v tom, že po ich
zomletí na prášok, čo je bežná aplikačná forma pigmentov, získame farebne veľmi nevýraznú
látku s veľmi nízkou krycou schopnosťou.

Obr. 3 Modrých minerálov je pomerne veľa, ale väčšina z nich sa sa na prípravu modrých
pigmentov nehodila. Ich hlavným nedostatkom je veľmi nízka krycia schopnosť. Výnimku
tvorili dva minerály hlinitokremičitan lazurit (Na6Ca2Al6Si6O24[(SO4),S,Cl,(OH)]2) (vpravo)
a lacnejší azurit (Cu₃(CO₃)₂(OH)₂).

Obr. 4 Modrá farba v organickej prírode je vo výraznej menšine. Dôvodom je predovšetkým
nezáujem o túto farbu kvetov u hmyzu.

Seminár „Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXIII.“, 1. júl 2021, PRIF UK Bratislava

Obr. 5 V histórii postupného uvedomovania si farieb počas historického vývoja reči, si rôzne
národy vytvárali vlastný súbor názvov farieb. Spoločnou črtou tohto vývoja bolo, že najskôr
vedeli pomenovať achromatické farby bielu, čiernu, tmavú a svetlú. Modrá však bola v tomto
slede posledná. Farby tohto motýľa teda vedeli pomenovať už skoro. Oba obrázky však
ukazujú aj rozdiel medzi pravou organickou farbou kvetov a nepravou farbou krídiel motýľa
a kroviek chrobáka, ktoré sú tvorené špecifickým rozptylom svetla na ich pravidelne sa
opakujúcich štruktúrach. Zároveň obrázok ukazuje, veľmi častý preferenčný posun farieb
modrých kvetov k modrofialovým odtieňom.
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Obr. 6 Obrázok potvrdzujúci štatisticky významnejší pohľad na nízke zastúpenie čisto
modrých farieb v organickej prírode.

Obr. 7 Jeden z problémov niekdajších rastlinných farieb je ich veľmi nízka svetelná
a termická stabilita. Tento obrázok zároveň poukazuje na farebný posun pôvodnej farby
v dôsledku interakcie farbiva so zložkami papiera, prípadne iného podkladu.
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Obr. 8 Prírodné indigo bolo najvýznamnejším organickým farbivom vyrábaným z rastlín. Zo
zdrojovej rastliny sa získavalo chemickou premenou. Bolo to však dávno predtým, ako
vznikla chémia ako vedný odbor. Medzi touto výrobou na území dnešného Nemecka
a neskorším nemeckým chemickým priemyslom, je úzka súvislosť. Poukazujú na to aj stále
používané názvy syntetických farieb ako napr. pruská alebo berlínska modrá.
Oba obrázky sú prevzaté z tohto zdroja: <https://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_dye>

Tretí dôvod je ten, že o organických modrých farbách platí skoro to isté, čo o modrých
mineráloch a horninách. Modrých rastlín a modrých živočíchov, resp. skôr ich častí, je
v porovnaní s inými veľmi málo a navyše sú viazané iba na určitú krátku fázu ich existencie.
Typickým príkladom sú kvety rastlín alebo ich plody. Tu možno poznamenať, že príroda
mnoho dôvodov pre syntézu modrých farieb rastlín a živočíchov nemá, aj keď sa nájdu
vzácne výnimky. Uprednostňuje zelenú, žltú, hnedú, červenú, fialovú alebo bielu. Ak už,
uchyľuje sa u kvetov k syntézam modro-fialových farieb. Súvisí to s vyšším záujmom o tieto
farby u hmyzu. Podobne ako v prípade anorganických pigmentov, aj v tomto prípade sa preto
jednalo o veľmi nedostatkovú surovinu, ktorá sa navyše vyznačovala aj veľmi nízkou
svetelnou stabilitou. Preto sa jej použitie obmedzovalo iba na produkty dobre chránené pred
svetlom. Tými boli predovšetkým knižné iluminácie a ilustrované písomnosti.
Problém nedostatku stabilných modrých rastlinných pigmentov takmer dve tisícročia riešilo
modré indigo získavané z extraktu listov dvoch vzájomne veľmi podobných rastlín. Bol to
Indigovník pravý (Indigofera tinctoria) a Farbovník obyčajný (Isatis tinctoria). Prvá rastlina
pochádza zo západnej Afriky, ale pestovala sa najmä v Indii. Druhá je pôvodne zo Strednej
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Ázie a z južnej Európy, avšak pestovala sa najmä v Európe. Ani jedna ich časť nie je modrá
a preto extrakt z nich vyžadoval chemickú premenu zdrojovej organickej látky (tou bol
glykozid izatan). Tá zahrňovala jej enzymatické štiepenie (na glukózu a indoxyl) a následnú
oxidáciu vzdušným kyslíkom na indigo. V praxi sa jednalo o úplne náhodne objavenú metódu
s použitím moče. Preto miesta výroby indiga, ktoré takmer vždy boli v mestách, museli
obyvateľom veľmi znepríjemňovať život. Tu stojí za zmienku, že nasledujúca chemická
výroba farieb v 19. a veľkej časti 20. storočia znepríjemňovala život obyvateľov ešte viac, čo
súviselo aj s enormným zvýšením produkcie farieb. Mnohé exhaláty z tejto výroby však túto
„močovú“ technológiu zatienili aj výrazne vyšším stupňom poškodzovania zdravia v dôsledku
používania omnoho nebezpečnejších látok.

Obr. 9 Celkom dobrú predstavu o niekdajších tradičných pigmentoch si možno urobiť z tejto
knihy. Obsahuje základné informácie o viac ako 3 000 týchto pigmentoch. Toto dielo má
takmer tisíc strán a bez modrých minerálov na jeho prednom obale váži 3,1 kg. (Presná citácia
tejto monografie je uvedená na konci textu.)
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Štvrtý dôvod nesúvisí s prírodnými vedami, ale s históriou postupného uvedomovania si
farieb počas historického vývoja. Národy žijúce v rôznych častiach sveta si vytvárali vlastný
súbor názvov farieb, pričom tempo nárastu ich počtu bolo rôzne. Napriek tomu, tento vývoj
mal nejaké spoločné pravidlá. Tým prvým bolo, že všade najskôr vedeli pomenovať
achromatické farby bielu, čiernu, tmavú a svetlú. Druhým bola približne rovnaká postupnosť
identifikácie chromatických farieb. Prvá bola červená, nasledovala žltá a zelená. Modrá však
bola vždy tá posledná. Inými slovami, pre najčastejšiu farbu v prírode mnohé národy nemali
žiadne pomenovanie.
Ďalší dôvod úzko súvisí práve s chémiou. Totiž súčasné názvy mnohých chemických látok
alebo zoskupení sú v mnohých jazykoch odvodené práve zo starých gréckych, latinských,
prípadne iných názvov modrých farieb. Určite najznámejším prípadom je použitie
starogréckeho tmavomodrého kyános v názve kyanidovej –CN skupiny (presnejšie
kyanidového aniónu CN-). Tá je začlenená do názvov mnohých látok, medzi ktoré patria
mimoriadne toxické látky, ale zároveň aj látky neškodné alebo dokonca zdravé. (Toto slovo je
však súčasťou aj niektorých minerálov, chorôb a mikroorganizmov.) Okolnosti a detaily
vzniku niektorých týchto názvov patria k veľmi zaujímavým kapitolám histórie chémie
a bližšie sa o nich píše práve v jednom z už spomínaných článkov v Quarku.
Šiesty dôvod je najnovší a súvisí s už spomenutým prelomovým objavom modrých LED diód.
Posledný a pre chemikov asi aj najdôležitejší dôvod prečo sa venovať práve modrej farbe je
ten, že stredoveká výroba modrých pigmentov, ktorá bola sústredená predovšetkým na území
dnešného Nemecka, v konečnom dôsledku vyústila do obrovského chemického priemyslu
farieb reprezentovaného predovšetkým nemeckým koncernom IG Farben.
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