
Concluziile analizei geometrice ale celor nouă categorii de Sfinți 

Concluziile analizei au în vedere clusterele constante ce pot contura un arhetip iconografic. 

Am pus în evidență clusterele, reprezentărilor religioase, ce au un fi sau o axă cantitativ egal 
în fiecare țară din cele trei cercetate. 

Se poate spune că icoanele Sfintei Treimi, ale Sfinților Prooroci, ale Mântuitorului și ale 
Sfinților Ierarhi conțin cele mai multe diagonale din toată baza de date a celor trei țări 
cercetate.  

Aproape toate icoanele cu Sfinți Apostoli, Maica Domnului, Sfinți Mucenici, Sfinți Prooroci 
și Sfânta Treime au în componența structurii jumătatea verticală a cadrului 

Prima verticală și a doua verticală a treimii cadrului este prezentă în aproximativ două treimi 
din bazele de date cu icoane ale Sfinților Apostoli, Mântuitorului, Maicii Domnului și 
Sfinților Prooroci.  

Toate icoanele cu Sfinții Împărați și Sfânta Treime conțin prima orizontală a treimii cadrului, 
iar două treimi din icoanele Mântuitorului conțin prima orizontală a treimii cadrului. Jumătate 
din icoanele Sfinților Apostoli conțin prima orizontală și a doua orizontală a treimii cadrului.  

Am ales trei clustere semnificative din analiza treimii cadrului ce le-am analizat cantitativ mai 
apoi, deoarece consider că aceste clustere descoperite in analiza de structură geometrică au un 
potential mai mare de al le fi descoperite si alte caracteristici comune. Acestea sunt cele cu 
Maica Domnului rusești, grecești și românești în care 2/3 conțin prima verticală. 

Se poate spune că prima verticală a pătrimii cadrului este cea mai prezentă în reprezentările 
Sfinților Apostoli, Mântuitorului, Sfinților Mucenici și Sfinților Prooroci, cu jumătate sau 
chiar 2/3 din bazele de date. 

ФA orizontal este prezent în 2/3 din iconele bazelor de date cu icoane ale Sfinților Prooroci 
din Grecia, Rusia și România. Asemenea și ФB vertical este prezent în 2/3 din bazele de date 
dar cu Sfinți Apostoli din Grecia, Rusia și România. 

Alte trei clustere, ce le consider că au un potențial mare de a le fi descoperite în analiza 
cantitativă și alte caracteristici comune, sunt icoanele cu Mântuitorul ce au Ф1A vertical. Am 
găsit în fiecare țară două treimi din icoanele bazelor de date ce conțin Ф1A vertical. 

Un alt fi constant în  cele trei țări cercetate este Ф1D vertical pe care îl găsim în jumătate din 
icoanele cu Sfinți Arhangheli, în 2/3 din icoanele cu Mântuitorul Iisus Hristos și în jumătate 
din icoanele cu Sfinții Prooroci. 

Jumătate din bazele de date reprezentând pe Maica Domnului conțin Ф2A vertical, Ф2B 
vertical și Ф2J vertical. Jumătate din bazele de date reprezentând Sfinții Prooroci conțin: Ф2I 
orizontal, Ф2I vertical, Ф2F orizontal, Ф2B vertical și Ф2A vertical. Se poate spune că Ф2A 
vertical și Ф2B vertical este prezent în jumătate din bazele de date cu icoane ale Maicii 
Domnului și ale Sfinților Prooroci din fiecare țară. 



2/3 din bazele de date cu Sfinți Mucenici și în toate icoanele Sfintei Treimi este prezentă axa 
Ф2C orizontal. 2/3 din bazele de date cu Mântuitorul conțin Ф2E vertical. Axele Ф2C 
orizontal și Ф2E vertical sunt cele mai semnificative pentru reprezentările Sfinților Mucenici 
și ale Mântuitorului Iisus Hristos. 

Dacă am încerca să descoperim un arhetip pentru fiecare din reprezentările cercetate, acesta ar 
avea în componență următoarele secțiuni: 

Arhetipul de structură geometrică a reprezentării Sfinților Apostoli ar conține: jumătatea 
verticală a cadrului, prima verticală și a doua verticală a treimii cadrului, prima orizontală și a 
doua orizontală a treimii cadrului, prima verticală a pătrimii cadrului și ФB vertical. 

Arhetipul de structură geometrică a reprezentării Sfinților Arhangheli ar conține: Ф1D vertical. 

Arhetipul de structură geometrică a reprezentării Sfinților Ierarhi ar conține: diagonalele. 

Arhetipul de structură geometrică a reprezentării Mântuitorului Iisus Hristos ar conține: 
diagonalele, prima verticală și a doua verticală a treimii cadrului, prima orizontală a treimii 
cadrului, prima verticală a pătrimii cadrului, Ф1A vertical, Ф1D vertical și Ф2E vertical. 

Arhetipul de structură geometrică a reprezentării Sfinților Împărați ar conține: prima 
orizontală a treimii cadrului. 

Arhetipul de structură geometrică a reprezentării Maicii Domnului ar conține: jumătatea 
verticală a cadrului, prima verticală și a doua verticală a treimii cadrului, Ф2A vertical, Ф2B 
vertical și Ф2J vertical. 

Arhetipul de structură geometrică a reprezentării Sfinților Mucenici ar conține: jumătatea 
verticală a cadrului, prima verticală a pătrimii cadrului și Ф2C orizontal. 

Arhetipul de structură geometrică a reprezentării Sfinților Prooroci ar conține: diagonalele, 
jumătatea verticală a cadrului, prima verticală și a doua verticală a treimii cadrului, prima 
verticală a pătrimii cadrului, ФA orizontal, Ф1D vertical, Ф2I orizontal, Ф2I vertical, Ф2F 
orizontal, Ф2B vertical și Ф2A vertical. 

Arhetipul de structură geometrică a reprezentării Sfintei Treimi ar conține: diagonalele, 
jumătatea verticală a cadrului, prima orizontală a treimii cadrului și Ф2C orizontal. 

În urma descoperirii acestor caracteristici constante pe fiecare reprezentare din cele trei țări, 
am identificat în softul 3A clusterele arhetip, pe care apoi le-am printat la Anexa X. 

 

 

O icoană grecească dintr-un total de 32 icoane cu Sfinți Apostoli 



 

 

2 icoane rusești dintr-un total de 28 icoane cu Sfinți Apostoli 

 

 

2 icoane românești dintr-un total de 30 icoane cu Sfinți Apostoli 

 

 

cluster de 4 icoane grecești dintr-un total de 9 icoane cu Sfinți Arhangheli 

 

 

cluster de11 icoane rusești dintr-un total de 22 icoane cu Sfinți Arhangheli 

 

 

cluster de11 icoane românești dintr-un total de 20 icoane cu Sfinți Arhangheli 



 

 

cluster de 9 icoane grecești dintr-un total de 25 icoane cu Sfinți Ierarhi 

 

 

cluster de 15 icoane rusești dintr-un total de 42 icoane cu Sfinți Ierarhi 

 

 

cluster de 15 icoane românești dintr-un total de 33 icoane cu Sfinți Ierarhi 

 



 

cluster de 15 icoane grecești dintr-un total de 127 icoane cu Mântuitorul Iisus Hristos 

 

 

cluster de 7 icoane rusești dintr-un total de 142 icoane cu Mântuitorul Iisus Hristos 

 

 

cluster de 12 icoane românești dintr-un total de 134 icoane cu Mântuitorul Iisus Hristos 

 

 

cluster de 4 icoane grecești dintr-un total de 5 icoane cu Sfinți Împărați 



 

 

 

cluster de 10 icoane rusești dintr-un total de 11 icoane cu Sfinți Împărați 

 

 

cluster de 6 icoane românești dintr-un total de 7 icoane cu Sfinți Împărați 

 

 

cluster de 10 icoane grecești dintr-un total de 134 icoane cu Maica Domnului 

 

 

cluster de 9 icoane rusești dintr-un total de 113 icoane cu Maica Domnului 

 



 

cluster de 4 icoane românești dintr-un total de 131 icoane cu Maica Domnului 

 

cluster de 16 icoane grecești dintr-un total de43 icoane cu Sfinți Mucenici 

 

 

cluster de 6 icoane rusești dintr-un total de 19 icoane cu Sfinți Mucenici 

 

 

cluster de 7 icoane românești dintr-un total de 21 icoane cu Sfinți Mucenici 

 

Nu am găsit nici un cluster cu icoane grecești din 23 de icoane cu Sfinți Prooroci. 

Nu am găsit nici un cluster cu icoane rusești din 12 icoane cu Sfinți Prooroci. 



 

O icoană românească dintr-un total de 20 icoane cu Sfinți Prooroci 

 

cluster de 2 icoane grecești dintr-un total de 2 icoane cu Sfânta Treime 

 

 

cluster de 7 icoane rusești dintr-un total de 11 icoane cu Sfânta Treime 

 

 

cluster de 4 icoane românești dintr-un total de 4 icoane cu Sfânta Treime 

 

 

 


