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Abstract: In this research, we propose to approach a topic of iconography from a
patristic perspective. In other words, we want to investigate and see how the iconic morphology
of cherubims respects the details mentioned or debated in the texts of Holy Fathers and
assumes the theological message transmitted by them. Although Holy Fathers texts represent
the main inspiration source for iconography, it is possible that the icon painters inspire also
from other sources in their realisation of artistic representation There we will try to analize
especially the tetramorph morphology, one that challenged very much the creativity of icon
painters. We will use the contextualisation and the method of linguistic analyse, but the main
method will be specific to the Christian East, where the most important aspects are the unity
of text and integrity of theological message.
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Dacã pentru omul contemporan îngerii au devenit fiinţe imaginare,
în vechime, bazându-ne pe relatãrile din vieţile sfinţilor, dar şi pe textele
scripturistice ale Vechiului şi ale Noului Testament, aceste fãpturi erau
percepute ca prezenţe familiare. Sfinţii Pãrinţi au încercat, la rândul lor,
sã defineascã firea şi activitatea puterilor îngereşti iar, cu timpul, au
apãrut şi primele probleme legate de reprezentarea îngerilor în registrul
plastic. Principala întrebare era urmãtoarea: cum anume poate fi
reprezentatã în imagini o fiinţã necorporalã? O a doua problemã, legatã
de întrebarea anterioarã era aceea a importanţei pe care o au respectivele
imagini pentru venerarea şi înţelegerea unei asemenea fiinţe. Nu este de
mirare aşadar faptul cã au apãrut încã din perioada Bisericii primare unele
respingeri ale reprezentãrilor îngerilor, respingeri legate direct de teama
de idolatrie, dar şi de încercarea pãgânilor de a-i identifica pe îngerii
creştini cu proprii zei. Astfel, în secolul al IV-lea, Macarie al Magnesiei
(episcop al Magnesiei, localitate aflatã azi pe teritoriul Turciei) a
combãtut încercãrile pãgâne de apropiere, negând orice asemãnare dintre
cultul creştin al îngerilor şi închinarea pãgânilor la zei. Dintre numele
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autorilor care s-au opus reprezentãrilor îngerilor amintim pe (Pseudo)
Epifanie de Salamina, Evagrie Ponticul (teoretician al rugãciunii pure,
eliberate de orice imagine), Filoxen (episcop monofizit de Hierapolis) sau
Sever de Antiohia, care se opunea cinstirii excesive a îngerilor.
Reprezentãrile iconografice ale îngerilor şi-au aflat însã şi numeroşi
apãrãtori în lumea bizantinã, în rândurile unor Pãrinţi şi Scriitori
Bisericeşti: Pseudo-Dionisie Areopagitul (tratatul Ierarhia cereascã), Sfântul
Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Nichifor Mãrturisitorul şi Fotie.
Antropomorfism şi teriomorfism
în reprezentãrile plastice ale îngerilor
Trecând peste aparenta dificultate legatã de caracterul imaterial şi
incomprehensibil al puterilor îngereşti, iconarii au apelat la numeroasele
angelofanii consemnate în Sfânta Scripturã sau în Vieţile sfintilor, mai
exact, la acele forme simbolice, antropomorfe sau teriomorfe, care au
fost asumate de cãtre îngeri, circumstanţial, pentru a intra în contact cu
anumiţi oameni. Dificultatea de a percepe şi recunoaşte îngerii este
semnalatã în Sfânta Scripturã prin numãrul de chipuri sub care ei apar ca
şi prin impresia pe care ei o lasã. Ei apar ca fiinţe cu multe înfãţişãri, care
inspirã teamã, care copleşesc prin prezenţa lor
(Zaharia, tatãl Sfântului Ioan Botezãtorul „s-a
tulburat şi fricã a cãzut peste el”-Lc. 1, 12), apar
sub formã de nor şi de foc (Ieş. 13, 21-22; 23,
20-23), sau glasuri fãrã chip (Fac. 21, 17), sau, în
viziunile lui Iezechiel (Iez. cap. 1 şi cap. 10) şi
Isaia (Is. cap. 6), ca fiinţe complexe, greu de
descris.2
În cazul reprezentãrilor antropomorfe,
artiştii creştini au eludat anumite probleme
Imagine 1-Miniatură, heruvim, legate de natura îngerilor, reprezentându-i adesea
Pomelnicul mănăstirii
sub chip de om, dar aceste imagini prezentau
Costeşti, Vâlcea, 1834-1886,
<http://byzantion.itc.ro/web dificultãţi de receptare şi înţelegere din partea
/Imagine//818.jpg-818>, 10
privitorului, existând o tensiune între
septembrie 2019.
reprezentarea materialã şi natura imaterialã a
acestora. Îngerii sunt prezentaţi sub înfãţişarea unor tineri, cel mai adesea
înaripaţi, iar figurile lor sunt generalizate pânã la anonimat. Heruvimii şi
serafimii pot fi adesea recunoscuţi, deşi nu întotdeauna pot fi deosebiţi
Glenn Peers, Trupuri imateriale: reprezentãri bizantine ale îngerilor, Bucureşti, Editura
Nemira, 2011, p. 25.
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unul de altul, din cauza numeroaselor aripi şi a ochilor cu care sunt
descrişi în Scripturã.3 Cea mai veche reprezentare a unui înger cu chip de
om care ni s-a pãstrat apare în secolul al III-lea într-o frescã a
Buneivestiri din Catacomba Priscillei, din Roma.4 Este de menţionat
faptul cã în aceastã frescã Arhanghelul Gavriil este reprezentat fãrã aripi.
Cu toate acestea, în termeni generali, ca element distinctiv consacrat şi
uşor recognoscibil al naturii şi slujirii angelice, în reprezentãrile
iconografice apar aripile, care, în concepţia Sfântului Ioan Gurã de Aur,
simbolizeazã „transcendenţa, necorporalitatea, rapiditatea şi activitatea
neîncetatã”.5
Forma
înaripatã,
antropomorfã, a devenit semnul unic al
fiinţelor fãrã numãr şi nevãzute, care
mijlocesc între cer şi pãmânt, la porunca
lui Dumnezeu. Dupã unii cercetãtori,
formulele iconografice folosite pentru a
reprezenta îngerii derivau din modelele
pãgâne, în special din imaginile înaripate
ale victoriei, prezente pe sarcofage. Astfel,
se poate afirma cã imagistica pãgânã a
furnizat unele dintre sensurile creştine ale
îngerilor purtãtori de biruinţã. Element
iconografic comun, care caracterizeazã
fiinţele care populeazã zona intermediarã
dintre cer şi pãmânt, aripile erau atributele
multor personificãri, ca de pildã vântul,
Imagine 2 - Heruvim (sfinx înaripat)
sufletele sau simbolurile astronomice.6
care susține tronul regelui Hiram I al
Teriomorfismul (naturã sau formã
Tyrului. Sursa: W.F. Albright, „What
Were the Cherubim?”, în The Biblical
animalã atribuitã divinitãţii sau figurilor
Archaeologist, I, 1, 1938
divine, n.n.) în reprezentãrile plastice ale
îngerilor poate fi pus în relaţie directã cu cele patru fãpturi vii (heruvimi)
care au apãrut în vedenia carului dumnezeiesc, prezentate de proorocul
Iezechiel în capitolul 1: „Şi fiecare avea patru feţe, şi fiecare avea câte patru aripi.
Picioarele le erau drepte, iar labele picioarelor le erau întraripate; şi scântei erau, ca
arama lucitoare, iar aripile le erau uşoare. Sub aripi, în cele patru laturi ale lor, era o
mânã de om. Feţele lor şi aripile lor, ale celor patru, erau ţinându-se una de alta; şi
Ibidem, pp. 46-47.
Marco Bussagli, Storia degli angeli. Racconto di immagini e di idee, Milano, Rusconi Libri,
1991, p. 48.
5 Sfântul Ioan Gurã de Aur, „In Isaiah Dominum (Is. 6, 1) homiliae 1-6, II”,
în Patrologia cursus completus, ed. J.P. Migne, Paris, 1857-1866, volum 56, col. 137.
6 G. Peers, Trupuri imateriale: reprezentãri bizantine ale îngerilor, pp. 55-56.
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feţele celor patru nu se întorceau când ele umblau, ci fiecare umbla avându-şi faţa
înainte. Iar asemãnarea feţelor lor: o faţã de om, o faţã de leu la dreapta celor patru, o
faţã de viţel la stânga celor patru şi o faţã de vultur la toate cele patru” (Iez. 1, 610).
În virtutea acestei viziuni, precum şi a analogiei acesteia cu
descrierea „chipurilor de lei, de boi şi de heruvimi” sãpate pe
postamentele/şasiurile de aramã care susţineau cuva spãlãtorului ritual
din curtea templului lui Solomon, profesorul William Foxwell Albright,
biblist şi arheolog de la John Hopkins University a identificat heruvimul ca
fiind sinonim cu fãptura mitologicã a sfinxului înaripat sau a leului înaripat,
cu cap de om. Dacã în Egipt, afirmã el, apare sfinxul fãrã aripi şi grifonul
(monstru înaripat cu trup de leu, cu cap şi aripi de vultur, consacrat de
altfel şi în mitologia greacã zeului Apollo n. n.), în Babilon şi Asiria
preveleazã taurul înaripat cu cap de om; în Siria şi Palestina sfinxul
înaripat este dominant în arta şi simbolismul religios.7 Cel mai probabil
este faptul cã aceastã analogie între heruvim şi sfinxul înaripat pe baza
textelor scripturistice în care Dumnezeu este prezentat ca fiind „Cel ce
şade pe heruvimi” (1 Reg. 4, 4; 2 Reg. 22, 11; Ps. 17,10), unde heruvimii au
rolul de tron, dar şi pe baza descoperirilor arheologice ce îl ilustreazã pe
regele Hiram I al Tyrului aşezat pe un tron de heruvimi. Ca o menţiune
de ordin istoric, regele Hiram I al Tyrului, în urma unui „legãmânt frãţesc”
este cel care a pus la dispoziţia regelui Solomon materiale pentru
costrucţia templului, dar şi pe arhitectul Hiram, menţionat în 3 Reg. 7,
14, ca fiind meşter lucrãtor în aramã „plin de mãiestrie şi pricepere”. El este
cel care a realizat toate lucrãrile din aramã de la tempu, inclusiv cele zece
postamente/şasiuri de aramã care susţineau cuva spãlãtorului ritual din
curtea templului lui Solomon, menţionat anterior.
Tetramorfismul heruvimilor
din viziunea profetului Iezechiel
Încercãri de pãtrundere în taina acestor patru feţe au existat din
perioada patristicã, pânã în zilele noastre. Notabilã este interpretarea lui
D. I. Block care, bazându-şi exegeza pe un simbolism clasic, atribuie
leului puterea şi majestatea, vulturului rapiditatea şi mobilitatea, taurului
puterea procreaţie, iar omului înţelepciunea şi capacitatea de raţionare.8
Sfântul Dionisie Areopagitul, atunci când ne înfãţişeazã ierarhia celestã
W. F. Albright, „What Were the Cherubim?”, în The Biblical Archaeologist, an I, numãr
1, 1938, p. 2.
8 Daniel I. Block, The Book of Ezekiel, Chapters 1-24, Revised Hardbound edition,
Michigan, Eerdmans, Grand Rapids, Mich., 1997, p. 96.
7
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afirmã cã: „orice numire datã minţilor cereşti redã însuşirea de chip dumnezeiesc a
fiecãreia”.9 În viziunea Areopagitului, numele heruvimilor scoate în
evidenţã revãrsarea înţelepciunii dumnezeieşti şi, totodatã, bogãţia
cunoştinţei lui Dumnezeu: „Numele heruvimilor10 aratã puterea lor cunoscãtoare
şi de Dumnezeu vãzãtoare şi primitoare a darului cel mai înalt al luminii,
capacitatea vederii mãreţiei dumnezeieşti în cea dintâi putere lucrãtoare acesteia şi a
comunicãrii ei de înţelepciune fãcãtoare, dar şi puterea de a împãrtãşi cu îmbelşugare
celor de-al doilea grad, prin revãrsarea înţelepciunii dãruite”.11 În mediul
alexandrin, numele heruvimilor însemna mulţime de cunoştinţã sau revãrsare
de înţelepciune.12 Aceastã însemnãtate poate fi dedusã dintr-o confuzie
realizatã de cãtre Sfântul Chiril al Alexandriei care considerã cã termenul
serafim a fost calchiat din limba ebraicã şi a primit în greacã sensul
amintit. Evident, ierarhul alexandrin oferã însemnãtatea numelui
heruvimilor serafimilor. Nu cunoaştem motivul, dar confuzia este
evidentã. În mediul latin, Sfântul Augustin13 şi ulterior Grigorie cel
Mare,14 opteazã pentru traducerea numelui heruvimilor prin sintagma
plinãtatea cunoaşterii, o expresie similarã celei prezente în Rãsãritul creştin.
Sfântul Dionisie Areopagitul dedicã un spaţiu generos heruvimilor
în scrierea sa dedicatã ierarhiei îngereşti. Întâi de toate susţine cã alãturi
de tronuri şi serafimi, aceştia se aseamãnã cel mai mult dumnezeirii,
fiindcã neîncetat se îndreaptã cu statornicie spre dragostea neschimbatã a
lui Dumnezeu. Râvnind sã fie asemenea lui Dumnezeu, heruvimii nu se
abat de la calea lor. Aceştia sunt minţi vãzãtoare spiritual care îl
contemplã direct pe Dumnezeu fãrã intermediare, fãrã a vedea simboluri
Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete, Bucureşti, Editura Paidea, 1996, p. 23.
Pentru detalii privitoare la etimologia termenului heruvim, recomand: Freedman şi
O’Connor, „Kerub”, în Ringgren Botteweck, Fabry Botteweck, Theological Dictionary of
the Old Testament, 318; Shalom, „Cherub”, în Skolnik et al., Encyclopaedia judaica, 600; Ioan
Chirilã, , Fragmentarium exegetic filonian, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2001, p. 104; Stelian
Paşca-Tuşa, „Implicaţiile teologice ale reprezentãrilor heruvimilor în sanctuarul biblic”,
în Vasile Stanciu, Cristian Sonea (coord.), Icoanã. Mãrturie creştinã. Totalitarism, ClujNapoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2017, pp. 57-72; Victor Constantin Mãruţoiu,
,,Sfinţii îngeri în tradiţia evanghelicã marcanã”, în Astra Salvensis-Supplement No. 1/2015
,,New Approaches in Contemporary Theology”, 2015, pp. 146-148.
11 Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete, p. 24.
12 Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinarea şi slujirea în Duh şi Adevãr, Bucureşti, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1991, p. 293.
13 St. Augustine, Two Books on Genesis Against the Manichaeans 2.23.35-A. Louth şi
M. Conti, ,,Genesis 1-11”, în Ancient Christian Commentary on Scripture OT 1, Downers
Grove, InterVarsity Press, 2001, p. 101.
14 St. Gregory the Great, Homily 25-J. T. Lienhard şi R. J. Rombs, ,,Exodus, Leviticus,
Numbers, Deuteronomy”, în Ancient Christian Commentary on Scripture OT 3, Downers
Grove, InterVarsity Press, 2001, p. 124.
9
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sensibile şi fãrã a se sprijini pe chipuri sfinte, şi, totodatã, se împãrtãşesc
nemijlocit de lumina dumnezeiascã care îi îndumnezeieşte. Heruvimii, la
fel ca şi celelalte douã puteri, sunt „plini de o luminã mai presus de orice
cunoştinţã nematerialã şi copleşite, pe cât se poate, de vederea acelei frumuseţi
izvorâtoare care creeazã frumosul şi este obârşia frumuseţii cei mai presus de fiinţã şi
strãluceşte într-o luminã întreitã”.15
Sfântul Dionisie ne recomandã sã-i privim pe heruvimi ca pe nişte
fiinţe desãvârşite, fiindcã s-au învrednicit de darul îndumnezeirii la cel
mai înalt nivel, lucrare ce poate fi asumatã doar de îngeri. Heruvimii „se
înalţã în chip nemijlocit spre dumnezeire prin puterea şi treapta lor mai presus de
toate. De aceea, sunt statorniciţi într-o sfinţenie desãvârşitã şi în cel mai mai înalt
grad de neclintire se înalţã, pe cât este cu putinţã, spre frumuseţea nematerialã şi
spiritualã, spre contemplarea ei. Şi deoarece sunt primii [alãturi de tronuri şi serafimi,
subl. n.] în jurul lui Dumnezeu, ele sunt introduse în chip nemijlocit de cãtre izvorul
şi obârşia sfinţeniei în planurile lucrãrilor dumnezeieşti, fiind aşezate ierarhic în
modul cel mai minunat”.16 Aceste puteri cereşti doresc sã se împãrtãşeascã
mai învederat de lumina ce izvorãşte din Dumnezeu. Din acest motiv
acestea sunt pline de „cea mai sfântã curãţie a luminii celui nemãsurate ce se
rãspândeşte din lucrarea de sfinţire cea mai presus de desãvârşire-sunt curate, luminate
şi desãvârşite… Sunt pline de lumina cea mai începãtoare şi prima şi sunt desãvârşite
prin deprinderea cu împãrtãşirea de cunoştinţa şi ştiinţa ce i s-a dat cel dintâi. Pe
scurt, aş putea spune… cã atât curãţirea, cât şi luminarea şi desãvârşirea nu sunt
altceva decât împãrtãşirea de fiinţa dumnezeiascã, care curãţeşte de neştiinţã prin
dãruirea cunoaşterii sfinţirii desãvârşite… Aceastã curãţire se face printr-o luminare
mai înaltã. În sfârşit, ea desãvârşeşte prin acea luminã, adicã prin ştiinţa statornicã a
sfinţirilor luminoase”.17
Pentru a scoate în evidenţã umplerea de luminã a heruvimilor,
Scriptura foloseşte adeseori simbolul focului. Acest fapt poate fi
constatat îndeosebi în scrierea lui Iezechiel unde aflãm cã heruvimilor le
sunt asociate nişte roţi de foc (Iez. 1,15; 6,9; 10,2) care urmeazã cu
precizie orice mişcare a acestor puteri cereşti. Fiarele menţionate în
viziunea inauguralã sunt înfãţişate ca nişte animale arzãtoare (Iez. 1,14),
iar în jurul lor, profetul descrie grãmezi de cãrbuni aprinşi, incandescenţi
(Iez. 1,13; 10,2). „Deci socotesc, susţine Dionisie, cã înfãţişarea minţilor cereşti ca
înfocate e cea mai asemãnãtoare cu Dumnezeu. Sfinţii teologi [prooroci, subl. tr.]
descriu fiinţa mai presus de fiinţãşi fãrã formã prin focul care redã însuşirile

Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete, p. 24.
Ibidem, pp. 24-25.
17 Ibidem, p. 25.
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dumnezeirii18… în forma vãzutã. Acestea ştiind-o înţelepţii în cele dumnezeieşti au
plãsmuit pe seama fiinţelor cereşti chipuri de foc, descoperind asemãnarea lor cu
Dumnezeu şi, pe cât se poate, imitarea lui Dumnezeu de cãtre ele”.19
Totodatã, Sfântul Dionisie semnaleazã faptul cã aceste fãpturi
cereşti sunt asociate şi cu arama, cu chipul lectronului şi cu cel al
pietrelor scumpe, cu aurul şi cu argintul pentru a scoate în evidenţã
lucirea neputrezitã, neistovitã, nemicşorat şi nepãtatã, şi strãlucirea
luminoasã şi cereascã. „Arama trebuie sã fie vãzutã, dupã cuvintele dinainte, ca
şi chip al focului, sau al aurului. Iar înfãţişãrile multicolore ale pietrelor socotesc cã se
aratã sau luminoase, ca albe, sau aprinse, fiind roşii sau în chipul aurului, fiind
galbene. Şi în fiecare culoare vei afla înãlţãtor al chipurilor”.20
Inspirat de viziunea lui Iezechiel, Areopagitul explicã modul în care
pot fi tâlcuite chipurile animalelor prin care sunt descrise minţile cele
cereşti: „Chipul leului (cf. Iez. 1,10; Apoc. 4,7) e de socotit cã înseamnã puterea
conducãtoare, vigoarea, tãria nezdrobitã, asemãnarea, pe cât e cu putinţã, cu
ascuţimea negrãitei începãtorii dumnezeieşti prin acoperirea urmelor înţelegãtoare (cf.
Ps. 76,18) şi prin învãluirea mersului întins în sus, prin iluminarea dumnezeiascã,
spre adâncimea nemijlocitã a dumnezeirii. Iar al taurului (cf. Iez. 1,7.10; Apoc 4,7)
aratã vigoarea şi lãrgimea deschisã a brazdelor înţelegãtoare spre primirea ploilor
cereşti şi aducãtoare de rod. Iar coarnele aratã pavãza apãrãtoare şi nebiruitã. Iar
chipul vulturului aratã puterea împãrãteascã, pornitã spre înãlţimi (cf. Iez. 1,10;
Apoc. 4,7); iuţimea şi uşurinţa în dobândirea hranei întãritoare; şi privirea treazãşi
uşoarã spre raza îmbelşugatã a revãrsãrii solare a dumnezeirii începãtoare prin

Sfântul Dionisie descrie calitãţile pe care le are focul material pentru a putea asocia
proprietãţile acestuia cu raţiunea pentru care profeţii au considerat cã este indicat sã
asemenea dumnezeirea şi lumina izvorâtã din Fiinţa dumnezeiascã cu focul: „Focul
sensibil este, aşa zicând, în toate şi pãtrunde prin toate în chip neamestecat şi e mai presus de toate. Şi
fiind întreg luminos şi în acelaşi timp ascuns, este necunoscut prin el însuşi, când nu existã o materie în
care sã-şi arate lucrarea proprie. Cãci fiind nestãpânit şi nevãzut, le stãpâneşte pe toate şi atrage la
lucrarea sa pe toate cele în care se iveşte. E neschimbat, se transmite pe sine tuturor celor ce se apropie
într-un fel oarecare, învioreazã prin cãldura de viaţã fãcãtoare, lumineazã prin flãcãrile neacoperite. E
de nereţinut, neamestecat, desfãcãtor, e neschimbat, urcã în sus, e ascuţit în urcuş, e înalt, nu primeşte
nicio cãdere în jos, e pururi în mişcare, în aceeaşi mişcare atrãgãtor al altora, cuprinzãtor, dar
necuprins, nu are nevoie de altceva, se mãreşte pe sine pe neobservate, îşi aratã mãrimea în materiile
primite, e lucrãtor puternic, tuturor prezent în chip nevãzut. De e nesocotit, pare cã nu existã, dar prin
atingere se aratã deodatã potrivit cu ceea ce atinge şi cu sine, ca printr-o cãutare; şi iarãşi luceşte fãrã
întrerupere, nemicşorat, în toate rãspândirile lui îmbelşugate. Şi alte multe însuşiri ale dumnezeirii ar
putea afla cineva în însuşirile focului ca în nişte chipuri”. Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere
complete, p. 36.
19 Ibidem, p. 36.
20 Ibidem, p. 38.
18
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îndreptarea viguroasã, neîmpiedicatã, neclintitã şi directã a puterilor vãzãtoare spre ea
(Iez. 1,10; Apoc. 4,7)”.21
Afilierea simbolicã a tetramorfilor şi a Evangheliilor a apãrut încã
din secolul al II-lea, când Sfântul Irineu, episcop de Lugdunului, scria:
„Cãci heruvimii au patru feţe, iar feţele lor sunt imaginile demnitãţilor şi slujirilor
Fiului lui Dumnezeu. Faţa de leu aratã demnitatea Sa împãrãteascã, cât este de
puternic şi de impunãtor. Cea de viţel aratã demnitatea Lui arhieresascã şi
preoţeascã. Chipul de om redã întruparea, iar cel de vultur reprezintã sãlãşluirea
Sfântului Duh”.22
Pentru Nicolae Cabasila „cele pentru fiinţe vii (Iez. 1,5) sunt vestitorii
Iconomiei (apostolii) care au strãbãtut lumea toatã propovãduindu-L pe Hristos atât
ca om-ceea ce se aratã prin faţa de om-cât şi provenit din seminţie împãrãteascã-ceea ce
se aratã prin faţa de leu-şi împãrat nu pãmântesc, ci ceresc-ceea ce sugereazã faţa de
vultur-precum şi curãţindu-i pe oameni cu Sângele Sãu-a cãrui prefigurare era faţa de
viţel (cf. Iez. 1,10)”.23 Sfântul Grigorie explicã în omilia a IV-a la Iezechiel
modul în care se face corelarea celor patru chipuri cu evangheliştii.24
De asemenea, roţile de foc care sunt asociate heruvimilor au şi ele
o raţiune pe care Sfântul Dionisie încearcã sã o explice. Aceastã asociere
dintre roţi şi heruvimi nu era strãinã mentalului iudaic. La Templu,
Solomon a realizat zece postamente de aramã (pentru marea de aramã-3
Rg. 7, 23-26) peste care erau aşezate tãblii ce aveau sculptate pe ele
chipuri de boi, lei şi heruvimi. Fiecare postament era prevãzut cu patru
roţi de aramã cu osii de aramã. Totodatã şi pe consolele de la cele patru
colţuri are fiecãrui postament, dar şi pe policioarele dintre ele, erau
gravate chipuri de heruvimi, lei şi finici (3 Rg. 7, 27-37). Aceste elemente
specifice Templului se regãsesc şi în discursul profetului Iezechiel: „Când
mã uitam eu la fiare, iatã am vãzut jos, lângã aceste fiare, câte o roatã la fiecare din
cele patru feţe ale lor. Aceste roţi, dupã înfãţişarea lor, parcã erau de crisolit, iar dupã
fãpturã toate aveau aceeaşi înfãţişare. Şi dupã alcãtuirea şi dupã fãptura lor ele parcã
erau vârâte una în alta. Ele înaintau în toate cele patru pãrţi, şi în timpul mersului
nu se întorceau. Obezile lor formau un cerc larg şi de o înãlţime înfricoşãtoare şi aceste
obezi la toate patru erau pline de ochi de jur împrejur. Când mergeau fiarele, mergeau
şi roţile de lângã ele, şi când se ridicau fiarele de la pãmânt, se ridicau şi roţile. Ele
mergeau încotro le da duhul sã meargã şi roţile se ridicau împreunã, cãci duh de viaţã
Ibidem, p. 38.
Robert S. Nelson, The Iconography of Preface and Miniature in the Byzantine Gospel Book,
New York, New York University Press, 1980, p. 6.
23 Sfântul Nicolae Cabasila, Cuvântãri teologice: la Iezechiel-Hristos-Fecioara Maria. Scrieri I,
Sibiu, Editura Deisis, 2010, p. 56.
24 Sfântul Grigorie cel Mare, Omilii la Profetul Iezechiel, Iaşi, Editura Doxologia, 2014, pp.
70-73; 95.
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era şi în roţi. Când mergeau acelea, mergeau şi acestea, şi când acelea se opreau, se
opreau şi acestea; iar când acelea se ridicau de la pãmânt, atunci împreunã cu ele se
ridicau şi roţile, pentru cã duh de viaţã era şi în roţi” (Iez. 1, 15-21).
Pentru Sfântul Dionisie roţile înaripate „aratã cã se învârtesc fãrã
întoarcere şi neclintit spre cele dinainte, mişcând puterea lor de mişcare pe drumul
drept şi neabãtut, spre ţinutã întregii lor învîrtiri spirituale, aflatã mai presus de lume
(cf. Iez. 1, 15-21; Dn. 7,9). Dar înfãţişarea chipului roţilor înţelegãtoare se poate
lãmuri şi în alt înţeles înãlţãtor. Cãci au fost numite şi gelgel (Iez. 10,13), care
înseamnã în limba evreiascã reîntoarceri în cerc şi redescoperiri. Cãci roţile înfocare şi
asemãnãtoare lui Dumnezeu le e proprie învârtirea în cerc prin mişcarea nesfârşitã în
jurul aceluiaşi bine. Iar descoperirile le sunt proprii prin arãtarea celor ascunse şi prin
înãlţarea celor mai de jos şi prin iluminãrile comunicate de cele înalte cãtre cele mai de
jos prin dãruire coborâtoare”.25
Privitor la chipul antropomorfizat al heruvimilor, Sfântul Dionisie
noteazã cã aceştia se prezintã sub chip omenesc (cf. Iez. 1,10; Apoc. 4,7)
„pentru faptul cã au însuşirea înţelegerii şi puterile vãzãtoare îndreptate în sus.
Aceasta este cauza ţinutei lor drepte şi înãlţate şi pentru puterea lor din fire
stãpânitoare şi conducãtoare. Dar şi din cauza foarte micii lor capacitãţi simţuale în
comparaţie cu a animalelor neraţionale, capacitate care însã le cuprinde pe toate prin
tãria puterii îmbelşugate a minţii şi prin stãpânirea peste ele, prin ştiinţa lor
raţionalã, putere care, pe de altã parte este prin firea sufletului nerobitãşi
nestãpânitã”.26
Ordinea ierarhicã a primei triade, în viziunea Sfântului Maxim
Mãrturisitorul este: tronuri, heruvimi şi serafimi. Faptul cã Sfântul
Dionisie îşi prezintã tocmai invers nu e o contradicţie, acelaşi Sfânt
Maxim motiveazã ordinea pe considerentul cã titlul capitolului în care
sunt menţionaţi urcã de jos înspre cele înalte: „Acest prim ordin întreit şi în
chipul lui Dumnezeu trebuie înţeles de la Iezechiel ca cel ce priveşte cu mintea atentã
şi vredicã pe Dumnezeu; cãci numeşte întâi Scaunul pe care a fost vãzut Dumnezeu;
apoi îndatã se aflã dumnezeieştii Heruvimi; iar la Isaia stau în jurul lui Dumnezeu,
privind, Serafimii”.27
Heruvimii sunt cu ochi mulţi, iar serafimii cu multe aripi.28 Aceştia
au patru aripi care indicã pe de-o parte însuşirea lor cereascã care este
mai presus de orice fãpturã, iar pe cealaltã rapiditatea şi ideea de
ascendere. Picioarele lor sunt sprintene şi simbolizeazã mişcarea
neîntreruptã spre Dumnezeu. Copitele de viţel fac trimitere la lucrarea
lor slujitoare. Mâinile care se ivesc de sub aripi subliniazã capacitatea de
Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete, p. 38.
Ibidem, p. 36.
27 Ibidem, p. 48.
28 Ibidem.
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împãrtãşire fiindcã mâna este organul care determinã ca voinţa sã devinã
faptã.29 În opinia Sfântului Grigorie cel Mare, metafora „ochi mulţi”
indicã starea de veghe a heruvimilor, atât internã, cât şi externã.30 Sfântul
Grigorie Palama adapteazã aceastã metaforã la viziunea misticã isihastã a
luminii dumnezeieşti care a fost experiatã de Sfântul Pavel când a fost
rãpit pânã la al treilea cer, unde a vãzut lucruri care nu se cuvin ochilor
materiali sã le vadã (2 Cor. 12,2-4). De altfe, Palama îl comparã pe
Apostolul Pavel cu profetul Iezechiel şi spune cã acesta a vãzut „o luminã
fãrã sfârşit, profundã, de o întindere şi înãlţime fãrã margini”.31 Pãrtãşia Sfântului
Pavel la aceastã luminã l-a fãcut cu adevãrat vãzãtor, fapt pentru care
metafora „plin de ochi” i se potriveşte şi acestuia.
Sfinţii Pãrinţi ne recomandã cã sã-i privim pe heruvimi ca pe nişte
fiinţe desãvârşite, fiindcã s-au învrednicit de darul îndumnezeirii la cel
mai înalt nivel, aceste puteri cereşti dorind sã se împãrtãşeascã mai
învederat de lumina ce izvorãşte din Dumnezeu. Pentru a scoate în
evidenţã umplerea de luminã a heruvimilor, Scriptura foloseşte adeseori
simbolul focului. Acest fapt poate fi constatat îndeosebi în scrierea lui
Iezechiel unde aflãm cã heruvimilor le sunt asociate nişte roţi de foc. De
asemenea, fãpturile vii menţionate în viziunea inauguralã sunt înfãţişate
ca nişte animale arzãtoare (Iez. 1, 14). Sfinţii Pãrinţi şi alţi autori au dat
câte o interpretare proprie fiecãrui chip de animal prezent în viziunea
inauguralã de la Iezechiel, unii asociind fiecare chip cu câte o demnitate a
Domnului Hristos (Sf. Irineu), alţii cu câte o caracteristicã a sufletului
uman care tinde spre iluminare (Sf. Dionisie Areopagitul), alţii cu
misiunea de propovãduire a apostolilor (Nicolae Cabasilla).
Reprezentarea aripilor heruvimilor are ca rol indicarea originii lor cereşti,
dar şi rapiditatea şi ideea de ascendere, aripile apãrând inclusiv în detaliul
roţilor înaripate de la Iezechiel. Mulţimea ochilor heruvimilor indicã
starea de continuã veghe a acestora, iar asocierea heruvimilor cu chipul
omenesc indicã faptul cã heruvimii au însuşirea înţelegerii şi puterile
vãzãtoare îndreptate în sus, dar şi o deschidere personalã spre
comuniune.

Ibidem, p. 37.
Sfântul Grigorie cel Mare, Cartea Regulei Pastorale, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1996, p. 23.
31 Gregory Palamas, The Triads, Mahwah, Paulist Press, 1983, p. 38.
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