Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

nr. 2 (31), 2017

IMAGINEA SCĂRII
ÎN PICTURA BISERICEASCĂ MEDIEVALĂ DIN MOLDOVA
IMAGE OF STAIRS
IN THE MEDIEVAL CHURCH PAINTING FROM MOLDOVA
ION JABINSCHI,

lector universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

CZU 75.052(478)
75.033(478)
75.052.04
În contextul relaţiilor şi interacţiunilor artei murale cu diverse forme artistice plastice şi aplicative, se cere o aprofundare
a cunoştinţelor în vederea formării profesioniste a artistului muralist. Un rol important în acest domeniu revine cunoaşterii
imaginilor şi simbolurilor din pictura bisericească medievală din Moldova. Articolul dat se axează pe prezentarea şi analiza
imaginii Scării.
Cuvinte-cheie: scară, imagine, pictură murală, percepţie vizuală, rai, iad
In the context of the relations and interactions of mural art and various forms of plastic and applied arts, a deepening of
knowledge for professional training of the mural artist is required; an important role is the knowledge of the images and symbols of the medieval church painting in Moldova. The article focuses on the presentation and image analysis of stairs.
Keywords: stairs, image, mural painting, visual perception, heaven, hell

Pictura bisericească medievală moldovenească conţine mărturii complexe nu numai despre gândirea religioasă, artistică şi filosofică a autorului creaţiei, dar şi despre conceptele caracteristice societăţii Ţării Moldovei. Operele vizuale ce au ajuns până prezent completează numărul mărturiilor
scrise şi cunoştinţele privind imaginarul, psihologia, mentalitatea şi spiritualitatea poporului român.
Descoperirea valorilor artistice şi sociale păstrate de vechile picturi murale şi de iconografie constituie
un obiect actual de cercetare din mai multe considerente. În primul rând, este important să cunoaştem
imaginarul religios, sacrul, purtătorul de străvechi idei şi imagini fundamentale ale societăţii medievale a Moldovei istorice, care este creştin-ortodoxă, dar şi comportamentul în mediul populaţiei. În
al doilea rând, pictura bisericească, fiind înscrisă şi în rigorile supreme ale artei, şi în cele ale dogmei
creştine, a fost dintotdeauna arta celor iniţiaţi, a celor chemaţi s-o practice, iar ruperea continuităţii
fireşti dintre generaţiile de pictori-zugravi de biserici cere soluţii noi la nivel naţional.
Vom preciza că, în Ţara Moldovei, la fel ca şi în alte ţări creştin-ortodoxe, bisericile erau pictate
conform Erminiei bisericeşti, ceea ce presupune că pictorii-zugravi nu aveau voie să se depărteze de
textele sacre. Dionisie din Furna, în lucrarea sa fundamentală pentru iconografia bisericească şi pentru
tema cercetată Erminia bisericească, fixează pedant, prin cuvinte idei clare, canonice pentru a picta bisericile. Dar textul scris, în momentul când era citit, putea fi înţeles diferit de fiecare pictor-zugrav în
parte, aceste reprezentări sunt mai mult sau mai puţin deosebite între ele, în ce priveşte percepţia vizuală. Interpretarea vizuală specifică a imaginilor în ţară, într-o regiune culturală sau chiar localitate mai
era condiţionată şi de alţi factori, precum sunt: diversitatea şcolilor existente în domeniu, specificul
edificiilor de cult, existenţa anumitor probleme sociale etc.
Pentru a înţelege mai bine rigorile iconografiei, este necesar să amintim că, potrivit concepţiei
teologice bizantine, o biserică zidită şi decorată trebuia să fie o transpunere a bisericii universale, cu
întreaga sa ierarhie, de la ordinea divină până la cea mireană, pământească. Prin vocea Sfântului Mare
Ierarh Vasile a căpătat statut convingerea că picturile constituie un fel de „biblie a analfabeţilor” şi că
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ele trebuie să vorbească celor care nu ştiau să citească, ca să înţeleagă predica prin percepţia vizuală a
imaginilor pictate.
În acelaşi timp, este important să cunoaştem contextul istoric al construcţiei şi decorării
bisericilor. Astfel, de exemplu, principala podoabă decorativă a bisericilor de pe vremea lui Ştefan
cel Mare se află în pictura murală, demonstrând o preocupare constantă pentru obţinerea acordului
perfect al iconografiei şi ordinea arhitectonică, cu jocul de suprafeţe. decurgând din însăşi structura
construcţiei. Pictura murală din Moldova a ajuns în acea perioadă să creeze programe iconografice
reprezentative, cu un conţinut bogat, hrănit din condiţiile istorice trăite, în forme artistice originale
lesne de identificat prin calităţile compoziţionale şi armonia cromatică. Pictura murală de pe vremea
lui Ştefan cel Mare are următoarele caracteristici: solemnitatea gravă a viziunii, rigoarea compoziţională, caldele armonii cromatice. Bisericile din Pătrăuţi şi Milişăuţi înălţate în 1487 sunt primele două
care determină originala configurare a şcolii artistice moldoveneşti din epoca lui Ştefan cel Mare. Dacă
în domeniul arhitecturii principala caracteristică a acestei şcoli este sinteza formelor bizantine şi cele
gotice pe suportul tradiţiilor locale, în domeniul picturii, originalitatea stă în dezvoltarea sensurilor
umane, în promovarea unui spirit artistic local. Cu exemple anterioare documentate, care au pregătit
fenomenul abia în epoca lui Petru Rareş, picturile exterioare au devenit caracteristice pentru arta
Moldovei. La doi ani de la înscăunarea sa, el a iniţiat împodobirea, cu picturi, a mănăstirii Dobrovăţ,
ctitorită de Ştefan cel Mare, pentru că rămăsese nedecorată. Deoarece mănăstirea de la Probota a fost
distrusă de alunecări de teren, s-a ocupat de reconstrucţia ei. Atât arhitectura cât şi pictura interioară
şi exterioară a mănăstirii Probota este impresionantă, cu o iconografie de excepţie. Ansamblul de
pictură de la Dobrovăţ este renumit prin bogăţia problemelor pe care le pune din punct de vedere
iconografic şi artistic. Beneficiind de un spaţiu arhitectonic generos, meşterii au ştiut să făurească un
ansamblu mural de o impresionantă bogăţie, care se desfăşoară din pronaos, naos şi altar. Scenele din
pronaos din registrul inferior se referă la viaţa monastică: Scara lui Ioan Sinaiul, Minunea Sfântului
Sava şi Minunea Sfântului Atanasie cel Mare, care constituie o inovaţie a iconografilor din Moldova,
devenită un bun exemplu pentru întreaga cultură ortodoxă.
Scopul propus de noi în această comunicare este să prezentăm imaginea Scării în pictura bisericească din Moldova istorică, prezentând această problematică în contextul reprezentărilor picturale a
miturilor şi simbolurilor specifice culturii ortodoxe moldoveneşti.
Motivul simbolic scara, înţeles ca simbol al verticalităţii şi dezvoltării spirituale, cumulează opoziţiile a celor două spaţii, fiind socotită şi ca hotar, unde oamenii sunt împărţiţi să se ducă în Rai sau
în Iad. Raiul, fiind reprezentat mereu în registrul de sus, iar Iadul în cel de jos. În tradiţia ortodoxă
se susţine că Patriarhul Iacov a visat o scară, sprijinită pe pământ, care atinge cu vârful ei cerul, „ ...
iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea” [1, p. 122]. Iar Marian Ciortan consideră că prin
simbolul Scării în literatura patristică este reprezentată creşterea duhovnicească [2], pornind de la
lucrarea Sfântului Ioan Sinaitul [3], Scara raiului1[4]. Prima traducere în limba română a lucrării, cu
titlul Leastviţa, a fost efectuată în 1618 de către mitropolitul Varlaam în timpul aflării la Mănăstirea
Secu [5, p. 1025-1027]. Cea mai răspândită traducere a Scării este cea a părintelui Dumitru Stăniloae,
însoţită de note şi comentarii.
În lucrarea Sfântul Ioan Scărarul, după cum am menţionat, a trecut în revistă literatura patristică
de până atunci şi o prezintă sub semnul unui alt simbol foarte sugestiv, acela al treptelor[2]. Astfel,
Scara este structurată în treizeci de trepte, numărul treptelor fiind la fel simbolic, reprezentând vârsta
la care Hristos a avut revelaţie [6], în lucrare fiind treizeci de Cuvinte, după cum remarcă PS Calinic
Botoşăneanul[4], dar Protosinghelul Marcu Petcu, preot duhovnic la Mănăstirea Suceviţa, a clasificat
1 „Dacă în primele secole care au urmat scrierii, aceasta era cunoscută sub două nume, alternative, Table duhovniceşti
şi Scara, cel din urmă a prevalat în virtutea faptului că însuşi autorul a imaginat-o ca o scară a urcuşului dumnezeiesc,
fiecare capitol reprezentând o treaptă a urcuşului duhovnicesc, căruia i se închină cei ce voiesc să-şi desăvârşească viaţa
creştină”. PS Calinic Botoşăneanul, Scara virtuţilor, crucea fiecărui creştin.
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treptele Scării în felul următor: „1. Retragerea– presupune ieşirea firii de sub stăpânirea materiei; 2.
Neîmpătimirea– constă în golirea omului de tot ce este stricăcios; 3. Înstrăinarea– maică a despătimirii;
4. Ascultarea – fereastra prin care poţi vedea dincolo de sine; 5. Pocăinţa– o întoarcere a omului de la
păcat la virtute, prin nevoinţă şi suferinţă; 6.Gândul la moarte– darul lui Dumnezeu prin care deschide sufletului orizontul veşniciei şi perspectiva infinităţii; 7. Fericita întristare– dorul intens după viaţa
în Dumnezeu; 8. Mânia– tulburarea sufletului; 9. Ţinerea de minte a răului– ce îngustează sufletul;
10. Clevetirea– care surpă iubirea; 11. Flecăreala– catedrala slavei deşarte; 12. Minciuna– fiica multei
vorbiri; 13. Trândăvia– moartea tuturor virtuţilor; 14. Lăcomia– maica desfrânării; 15. Neprihănirea
(castitatea) – începutul învierii celei de obşte şi a nestricăciunii celor stricăcioase; 16. Arghirofilia– închinarea la idoli; 17. Nesimţirea – breşa dintre trecut şi prezent; 18. Somnul– îngroşarea minţii; 19. Privegherea– subţierea spiritului; 20. Frica–nedesăvârşirea în iubire; 21. Slava deşartă– vânătoarea virtuţilor; 22. Mândria– închipuirea de sine; 23. Hula– gândurile vrăjmaşilor; 24. Blândeţea– contemplarea
tainei lui Dumnezeu; 25. Smerenia– poarta Împărăţiei lui Dumnezeu; 26. Discernământul– curăţenia
inimii; 27. Isihia– calea rugăciunii neîntrerupte; 28. Rugăciunea– maica virtuţilor; 29. Nepătimirea–
moartea întru înviere a sufletului; 30.Ccredinţa, nădejdea şi dragostea– amplitudinea cunoaşterii şi
trăirii duhovniceşti” [7].
Cea mai complexă interpretare iconografică românească a Scării Sfântului Ioan Sinaitul2, reprezentată în contextual credinţei în judecata după moarte, este zugrăvită pe zidul nordic al Mănăstirii
Suceviţa, fiind considerată de către specialişti drept una dintre cele mai valoroase compoziţii ale picturii medievale româneşti (vezi anexa 1-2). Pictura exterioară a Mănăstirii Suceviţa este cea mai bine
păstrată din grupul bisericilor moldoveneşti cu pictură exterioară, singura care-şi păstrează latura de
nord. Fresca a fost executată, în secolul al XVI-lea, de doi pictori moldoveni, Ioan Zugravul şi fratele
său Sofronie, şi se păstrează în formă originală. Revelatoare şi definitorie pentru Suceviţa rămâne,
însă, Scara Sfântului Ioan Climax (la nord), cea mai vastă interpretare iconografică românească a credinţei într-o primă judecată imediat după moarte şi una din cele mai valoroase compoziţii ale picturii
medievale româneşti. Aici, Vămile văzduhului nu mai dau nici o şansă păcătoşilor. Este redată lupta
dintre bine şi rău, încercarea omului de a păşi spre perfecţiune pentru a-şi redobândi chipul pierdut
prin căderea în păcat [8]. Tema vieţii călugăreşti, Scara virtuţilor duhovniceşti, în conformitate cu
învăţătura despre viaţa călugărească cuprinsă în opera lui Ioan Scărarul este prezentată pe latura de
miazănoapte a bisericii Mănăstirii Suceviţa, pe axul intrării principale în incinta mănăstirii. Protosinghelul Marcu Petcu admite că „a fost adusă în Moldova de către zugravul grec Stamatello Cotronas,
cel care, în 1552, a pictat-o la Mănăstirea Râşca” [9] şi prezintă o descriere detaliată şi o interpretare
proprie: „Patrulaterul scenei este dominat de o scară de lemn ce urcă de jos din dreapta în sus spre
stânga într-un unghi de 45° şi ale cărei trepte sunt indicate prin numiri. La dreapta, urcuşul obositor al
părinţilor călugări pe scară este însoţit de şase rânduri de îngeri, aşezaţi paralel cu treptele. La stânga,
de la fiecare treaptă se văd monahi, prăbuşindu-se în abisşi devenind pradă diavolilor. Unii se ţin încă
atârnaţi cu încheieturile genunchilor de scară, în timp ce trupurile se scufundă deja în adânc. Demonii
desenaţi ca figuri îngrozitoare, de multe feluri, se năpustesc cu furie peste cei ce se prăbuşesc. Impresia
durabilă a acestui perete atât de pătrunzător pictat este dată, în special, de împărţirea oblică a celor
două jumătăţi prin cele două bârne ale scării: la dreapta – ordinea clară, treptată a cetelor cereşti, în
colorit bogat, iar la stânga – zona haotică a groazei, a prăbuşirii trupurilor, a prezenţei puterilor întunecate, dezlănţuite împotriva omului. În viaţa duhovnicească nu există staţionare, ci ori urcuş, ori pră2 Sfântul Ioan Scărarul mai este cunoscut sub numele de Ioan Sinaitul, datorită faptului că a fost egumen la Mănăstirea
Sinai. Însă, pentru erudiţia şi cultura sa, este numit şi Ioan Scolasticul. Numele de „Scărarul” sau Climacus, vine de la
principala sa opera, intitulată Scara Paradisului. Sfântul Ioan Scărarul scrie lucrarea „Scara Paradisului”, la indemnul
prietenului său Ioan, egumen al mănăstirii Raithu. Profesorul Remus Rus susţine că„Scara” este un îndrumar, un
ghid sau pedagog al căutătorului sau trăitorului mistic. Ea arată sufletului calea spre cer. (Vezi YO9GJX http://yo9gjx.
blogspot.md/2012_03_01_archive.html; marti, 27 matrie 2012. (vizitat la 28.02.217))
| 143 |

Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

nr. 2 (31), 2017

buşire şi de aceea doar celui care biruieşte i se va da cununa vieţii” [7], Imaginea Scării, confecţionată
din lemn, împarte clar cele două spaţii – Rai şi Iad, ce se realizează prin cele două bârne ale Scării. În
dreapta Scării, la urcuşul părinţilor călugări pe scară, sunt reprezentate şase rânduri de îngeri, aşezaţi
paralel cu treptele, simbolizând Raiul. În stânga este reprezentat Iadul, iar în părţi călugării împovăraţi
de păcate se prăbuşesc de la fiecare treaptă în prăpastie şi cad jertfă dracilor (vezi imaginea 1, 2).
Imaginea 1

Imaginea 2

Reprezentarea Scării la Mănăstirea Suceviţa.

Reprezentarea Scării la Mănăstirea Suceviţa.
Reprezentarea Scării la Mănăstirea Suceviţa
(fragment luminat de soare).

Totodată, pe „treptele Scării de la numărul 22 până la 30 se face vădită taina iubirii. Îngerii cetei
din faţă ţin deasupra celor care rezistă pe drumul greu cununa fericirii. Ei, cei treji, comunică cu cei ce
se exercită în trezvie. De deasupra treptei, din vârf, Fiul Omului iese din pătratul cerului în întâmpinarea celor ce s-au apropiat de El” [10, p. 165]. Specialiştii remarcă faptul că doar la Suceviţa se observă o
distanţă foarte mare între ultimele trepte ale scării, făcând-o imposibilă de urcat, în sensul că ultimele
trepte ale virtuţii sunt cele mai complicate. Marcu Petcu remarcă în acest context că numărul treptelor
prezentate în fresca de la Suceviţa sunt 32, astfel, diferă de cele din lucrarea Sfântului Ioan Scărarul,
„ultimele trei virtuţi: Credinţa, Nădejdea şi Dragostea sunt zugrăvite separat… Şi întrucât acest detaliu are un scop foarte precis, în chiar acest interval (dintre treptele cu pricina) iconarii l-au zugrăvit pe
unul dintre asceţi căzut şi atârnat de scară cu capul în jos” [9].
Semnificativ este faptul că la Mănăstirea Dobrovăţ imaginea Scării în concepţia lui Ioan Scărarul
este reprezentată la fel pe peretele nordic, în registrul inferior al picturilor. Este de menţionat că în
pictură apare şi chipul lui Ioan Scărarul, ţinând în mâna stângă un filacter, pe care este scris textul
învăţăturii sale. Privirea îi este îndreptată spre Scară. Pe treptele Scării sunt reprezentaţi trei călugări,
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care urcă spre cer şi pe care îi întâmpină Iisus Hristos[11, p. 35]. În alte reprezentări ale lui Ioan Scăritul „cuvintele scrise pe filacterul pe care îl ţine în mână sunt preluate din ultima parte a cărţii sale,
care începe astfel: „Urcaţi, fraţilor, urcaţi, punând cu râvnă suişuri în inimă. Auziţi pe cel ce spune:
„Veniţi să ne suim la muntele Domnului şi la casa Dumnezeului nostru, a Celui ce a tocmit picioarele
noastre ca ale cerbului şi ne-a pus pe noi peste cele înalte pentru a birui în calea Lui” [12]. La fel, scara
împarte prin barele sale cele două spaţii. În partea stângă, în registrul de jos, este reprezentat un peisaj
muntos, unde pândeşte un monstru care simbolizează Iadul. Totodată, un număr mare de credincioşi
reprezentaţi în fundal privesc spre scara virtuţilor. În partea dreaptă a scării este prezentată Mănăstirea Sf. Ecaterina, cu toate elementele arhitectonice caracteristice – ziduri şi turnuri de cetate, dar şi cu
elemente de peisaj – chiparoşi. În faţa Mănăstirii doi călugări ţin în mâini macheta unei biserici, unul
dintre ei este recunoscut prin inscripţia alăturată, Ioan de Raifa. [11, p. 35].
La Mănăstirea Hurezi, printre scenele frescelor Viaţa adevăratului călugăr, Arca creştinătăţii,
Moartea lui Efrem Sirul, vedem o impresionantă reprezentare a Scării lui Ioan Climacus, numită şi
Scara lui Iacob [3]. Dacă ne referim la icoane, remarcăm că icoana numită Scara Raiului este una dintre cele mai vestite icoane bizantine de ansamblu, fiind întâlnită, în special, în bisericile şi mănăstirile
medievale. În conformitate cu îndrumările lui Dionisie de Furna, stipulate în lucrarea Erminia picturii
bizantine, icoana numită Scara Raiului are legătură directă cu lucrarea Sfântului Ioan Scărarul,Scara
fiind reprezentarea iconografică în culori. Atât cartea cât şi pictura murală, dar şi icoana, după cum
am remarcat deja, mai sunt cunoscute sub denumirea Leastviţa, cuvânt slav ce înseamnă „scară”. Icoana are următoarele caracteristici generale: în registrul de jos al icoanei, în partea dreaptă sau stângă,
este reprezentată o mănăstire şi o comunitate de călugări de diferite vârste. Monahii sunt reprezentaţi
stand în picioare, la poarta mănăstirii. Privirile călugărilor sunt îndreptate spre Scară(vezi imaginile
3-6), care ca şi în cazul picturii murale, conform lucrării lui Ion Scărarul, are treizeci de trepte. Însă, în
unele cazuri, aceasta poate avea şi treizeci şi trei de trepte, conform vârstei lui Iisus Hristos.
Imaginea 3

Imaginea 4

Icoană pe lemn.
Scara de suflete mântuitoare si ducătoare la cer.
(Postată de: http://www.cuvantul-ortodox.ro
/2013/04/14/duminica-sfantului-ioan-scararulpredica-iustin-popovici-scara-raiului/).

Icoană pe lemn.
Duminica Sfântului Ioan Scărarul.
(Postată de: http://www.crestinortodox.ro
/liturgica/pictura/scara-raiului-iconografie-126823.
html (vizitat la 18-02-2017).
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Imaginea 5

Imaginea 6

Icoană pe lemn.
Scara dumnezeiescului urcuş sau Leastviţa.
(Postată de: http://www.crestinortodox.ro/liturgica/
pictura/
scara-raiului-iconografie-126823.html).

Icoană pe lemn.
Scara Raiului.
(Postată de: http://www.crestinortodox.ro/liturgica/
pictura/
scara-raiului-iconografie-126823.html).

Imaginea 7

Imaginea 7.1

Fragment. Imaginea Scării la Mânăstirea Crasna, Prahova, numită şi Scara Paradisului.
(Postat de: http://www.cuvantul-ortodox.
ro/2013/04/14/duminica-sfantuluiioan-scararul-predica-iustin-popovici-scara-raiului/).

Fragment. Scara Paradisului, Mânăstirea Crasna. Prahova.
(Postat de: YO9GJX http://yo9gjx.blogspot.
md/2012_03_01_archive.html).
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În imagine, Scara este reprezentată în poziţia înclinată la 45°. Capătul de jos al Scării este sprijinit
pe pământ, iar capătul de sus atinge cerul. Mai mulţi călugări urcă spre cer. aflându-se pe diferite trepte
pe întreaga lungime a Scării. Teodor Danalache susţine că călugării reprezintă „toate stadiile vieţii duhovniceşti: unii doar se uită, unii pun piciorul pe prima treaptă, unii urcă încet, alţii urcă mai repede,
unii cad de pe scară (atât de jos cât şi de sus), alţii ajung la capătul ei, unde aşteaptă Hristos” [12]. La
capătul scării îi aşteaptă Iisus Hristos, cu un nimb luminos. Pe ultima treaptă a scării este reprezentat
un bătrân ce-l priveşte pe Hristos, care îl prinde de mână şi-i aşează pe cap o cunună. În partea de sus
a scării sunt înfăţişaţi îngerii, care ajută călugării în drumul spre cer. Unii sunt ţinuţi de mână, alţi doar
povăţuiţi. În partea de jos a Scării sunt înfăţişaţi diavolii, fiecare trăgând sau forţându-se să tragă pe
cineva în jos (vezi imaginile 1-7). Unii îngeri cu ajutorul suliţelor se străduie să alunge diavolii (vezi
imaginile: 7, 7.1).
În partea de jos a icoanei, de obicei, este pictat Iadul, reprezentat simbolic printr-un monstru,
balaur cu gura deschisă, iar între dinţi având un călugăr căzut. În unele exemplare ale acestei icoane
este redat şi Ioan Scărarul. Sfântul, de obicei, ţine un sul de hârtie pe care scrie: „Osteneşte-te din toată
puterea ca să ţi se ierte prea multele şi netrebnicele tale păcate. Cu osteneli peste osteneli şi cu fapte
bune, ca pe nişte trepte înalţă-te, înălţându-ţi mintea cu privegheri ostenitoare” [12].
Printre cele mai importante reprezentări ale Lumii de Apoi zugrăvite pe pereţii interior sau exterior ai bisericilor din Ţara Moldovei în manieră bizantină tradiţională, „Scara cerească şi mântuitoare
de suflet”, numită şi „Scara dumnezeiescului urcuş”, este una deosebită. Această reprezentare este oglindirea coloristică a învăţăturii Sfântului Ioan Sinaitul în lucrarea Scara. În Ţara Moldovei,Scara a fost
pictată pe zidurile exterioare ale bisericilor mai multor mănăstiri, dar şi în pronaosul bisericilor mai
vechi. În mănăstirile de la Sfântul Munte Athos reprezentarea Scării poate fi văzută şi în trapeze.
În opinia cercetătorilor, „aceste reprezentări iconografice ale Scării pot fi considerate adevărate
catehisme de viaţă duhovnicească” [9]. În vârful Scării este reprezentat chipul lui Iisus Hristos, ce îi
aşteaptă pentru a-i primi pe cei care au reuşit să urce scara virtuţilor spre Împărăţia cerurilor, ceea ce
arată că rostul şi scopul final al urcării este apropierea de Dumnezeu prin predicile lui Hristos. La fel,
urcarea pe Scară poate fi interpretată drept căpătarea virtuţilor şi creşterea spirituală, iar treptele –
conştiinţa ce se curăţă de păcate (vezi imaginile 1-7).
Din cele menţionate concluzionăm că:
imaginea Scării în pictura bisericească medievală moldovenească este reprezentarea simbolică a
ascensiunii spre desăvârşirea vieţii creştine, care este apogeul aspiraţiilor creştine ortodoxe, marcând,
la fel ca şi balanţa, şi imaginea râului de foc, hotarul de trecere a damnaţilor;
imaginea Scării este zugrăvită pe pereţii nordici ai edificiilor de cult;
Scara,în cazul picturilor murale,este reprezentată de la dreapta spre stânga, iar în cazul icoanelor portative, mobile, este reprezentată înclinată de la stânga spre dreapta, care ne sugerează ideea
că cei cele zugrăveau, făceau diferenţierea dintre pictura monumentală executată pe bază fixă şi cea
reprezentată pe suporturi mobile, icoanele.
imaginea Scării, nu a cunoscut o largă răspândire în iconografia din spaţiul cultural românesc,
fiind inclusă în scenele Judecăţii de apoi sau Apocalipsa. Cea mai reuşită compoziţie iconografică românească la temă este cea de la Mânăstirea Suceviţa, unde pictura pare a fi un fragment din geografia
celeilalte lumi care ar fi infinită.
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