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Abstract: The beginning of “Stories in stone” was set by the sculptor Valery Bâtca in the 
process of studying the tombstones of medieval Moldavian tombs, which had a pronounced naive 
character and were distinguished by balance and symmetry in the compositions. Valery Bytka 
studied at Kinoaktior Theater School under the „Moldova-film” studio in Chisinau. Being an actor, 
but not having any opportunity to work in this area in the 90s, he starts from scratch at the age 
of 30 and becomes  a student in the workshop of the sculptor Dmitry Verdiyanu, who was at that 
time in St. Petersburg. The works by Valery Bâtca can conditionally be divided into four large 
cycles: Dialogues with God (1993–2008), The Wine of Victory (1995–2010), Yard stories (2011) 
and Theater of stones (1996). In the compositional aspect, Valery Bytka solves the composition 
in a free manner, naive as children’s drawings, archaic as tombstones and conceptual in the spirit 
of modern art. 
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Începutul „Povestirilor în piatră” ale sculptorului Valeriu Bâtca a fost pus prin studiul 
pietrelor de mormânt medievale moldoveneşti. Acest gen al artei populare, intens 
cultivat, în spaţiul Moldovei medievale se caracteriza prin compoziţii echilibrate, cu 
predilecţie spre simetrie bilaterală. De un pronunţat caracter naiv, aceste pietre de 
mormânt prezentau expresia credinţelor şi obiceiurilor populare. Ideea lui Valeriu Bâtca 
de a reactualiza tradiţiile vechilor maeştri de sculptare în piatră a fost susţinută de 
profesorul său, sculptorul Dumitru Verdianu, care pe atunci deja absolvise Academia de 
arte plastice din Sankt-Petersburg şi opta pentru o cale independentă în creaţie. Anume 
libertatea creaţiei, probabil, i-a unit pe cei doi sculptori, ambii originari din Moldova. 

Sprijinul de care s-a bucurat Valeriu Bâtca în persoana lui Dumitru Verdianu i-a oferit 
posibilităţi de autorealizare. Valeriu Bâtca şi-a făcut studiile la Şcoala-studuo a Teatrului 
Kinoaktior de pe lângă studioul „Moldova-film”. Din 1993 expune lucrări de sculptură 
şi din 2008 este membru al UAP din Rusia. Lucrările sale se află în colecţia Muzeului 
Rus de Stat şi în multiple colecţii particulare. Lucrările sale, convenţional, pot fi divizate 
în patru cicluri mari: Dialoguri cu Dumnezeu (1993–2008), Vinul Biruinţei (1995–2010), 
Povestiri din curte (2011) şi Teatrul pietrelor (1996). 

Fiind de formaţie actor, dar nemaiavând posibilitatea de a profesa actoria în anii ’90 
– perioada destrămării Uniunii Sovietice, Valeriu Bâtca începe de la zero la 30 de ani, 
devenind ucenic în atelierul sculptorului Dumitru Verdianu, care se afla atunci la Sankt-
Petersburg. Primele reuşite l-au motivat să se dedice sculpturii, să actualizeze „Teatrul 
pietrelor” sale.

Vernisajul „Teatrul pietrelor” a avut loc în 1996 la expoziţia „Călătorii” în galeria 
magazinului „Liuks” de pe prospectul Mariinsk, la Sankt-Petersburg şi a inclus doar patru 
figuri-portrete ale oamenilor-animale, care ulterior au fost completate cu alte personaje. 
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Atmosfera feerică a cerdacului unei case vechi l-a inspirat pe sculptor să scrie piesa 
Amintirile copilăriei, care a fost completată prin lucrările sale sculpturale şi cele ale lui 
Dumitru Verdianu. Spectatorii, echipaţi cu lanterne orbecăiau în întuneric, vizionând 
sculpturile, iar Valeriu Bâtca îşi prezenta piesa, la finele căreia o stafie, rolul căreia 
era interpretat de actorul Igor Lamba, le povestea istoria casei. Pentru acest spectacol 
neordinar Valeriu Bâtca, în 2005 devine posesorul unui Grand Prix al asociaţiei PRO 
ARTA, premiul „BOBOC”.

Unitatea dintre arta teatrală şi sculptură a fost obţinută de el în lucrările sale doar 
către anul 2008. Sculptorul a demonstrat povestea „Meteorul de la Kolomeaghi”, 
„actorii” din piatră întruchipând destine şi caractere. Tehnica mixtă (lemn, piatră, sticlă 
şi alte materiale), în special ciotcele din lemn cu rădăcini, au animat spectacolul prin 
„gesticulația” lor. Statica şi dinamica s-au reunit în acest ciclu de lucrări. Tematica dată 
nu este epuizată de Valeriu Bâtca, care, în 2010, mai adaugă la poveste câteva scene 
noi, dar consideră acest ciclu de lucrări neterminat. 

Ciclul de lucrări Dialoguri cu Dumnezeu (1993–2008)1 este cioplit în piatră de Pudost, 
un calcar frecvent întâlnit şi explorat de la Valdai până la lacul Ladoga – în podişul 
Ijorsk. Acest ciclu de lucrări are ca punct de plecare arta medievală moldovenească de 
tăiere în piatră, şi anume: pietrele funerare, lucrate în relief plat cu multiple ornamente 
vegetale şi zoomorfe. Maniera convenţională, primitivistă îi permite sculptorului să 
introducă asimetria, linia şi forma, exprimând astfel genul descriptiv al pietrelor. 

Deşi pietrele lui Valeriu Bâtca au caracter autonom plastic, autorul le completează 
prin texte, care conţin gânduri şi sentimente proprii vizavi de aceste subiecte. „Lucrul 
asupra pietrelor de mormânt mi-a deschis noi posibilităţi. Reflecţiile despre viaţă şi 
moarte, despre Dumnezeu, credinţă, dragoste – totul s-a revărsat în această povestire 
în piatră, prin care Dumnezeu îmi răspunde la întrebările mele. Aşa au apărut Dialogurile 
cu Dumnezeu”2. Această simbioză – text plus imagine specifică artei contemporane i-a 
permis sculptorului să inițieze un dialog cu publicul, plin de sinceritate şi dorinţă de a 
cunoaşte căile spre Dumnezeu.

În aspect compoziţional, pietrele sunt de diferite dimensiuni, diverse configuraţii şi 
colorit-ton diferit. Acest cadru natural îl motivează pe sculptor spre identificări de soluţii 
diferite, perfect racordate la tăietura pietrei. Spre exemplu în compoziţia Fuga în Egipt. 
Iosif (2007, 20-15-8 cm) cadrul de sus al pietrei, iregulat, serveşte drept contur pentru 
capul Fecioarei Maria cu pruncul şi al lui Iosif, redaţi până la brâu.

O altă configuraţie are piatra triunghiulară din compoziţia Tatăl şi Fiul (1995, 40-30-
10 cm). Această formă i-a amintit sculptorului de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu, în 
irisul căruia el a înscris faţa lui Iisus în momentul răstignirii şi chinurilor sale, inducându-
ne ideea că Dumnezeu este alături de fiecare dintre noi în clipele grele. 

De fapt, sculptorul a reinterpretat numeroase subiecte iconografice, dar s-a detaşat 
voit de la canoanele bisericeşti, imprimând compoziţiilor sale seninătate şi libertate 
creatoare. Aşa este, spre exemplu, piatra cu denumirea Învierea fiicei lui Iair (2005, 15-
20-8 cm), în care autorul se detaşează şi de tabloul lui Ilia Repin. Reinterpretând acest 
subiect biblic, el o reprezintă pe fiica lui Iair ca fiind un copil mic, care se joacă cu nasul 
nenelui, iar tatăl său o priveşte cu îngăduinţă. Lucrarea trezeşte profunde emoţii, cele 
trei portrete fiind unite compoziţional de cadrul iregulat al pietrei.

O altă detaşare de tradiţie, prezintă compoziţia Cina cea de taină (2005, 15-15-10 

1 В. Бытка. Повести в камне. Sankt-Petersburg, 2018, p. 18-27.
2 В. Бытка. Диалоги с Богом. Рельефы из пудостского камня. Sankt-Petersburg, 2009, p. 3 

(editat cu participarea “Corporaţiei de construcţii Severo-Zapad”).
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cm), în care nu este reprezentată masa cu Iisus şi cei 12 apostoli (şi Iuda cu punga), 
ci o masă a binecuvântării înălţată spre stele, care reuneşte credincioşii în taina iubirii.

Şi subiectul Bunăvestirii (1993, 20-15-8 cm) este tratat liber de către sculptor. El 
include chipul Sf. Gavriil, care îşi pune mâna pe umărul Sf. Maria, exprimându-şi 
compătimirea – cei doi cunosc soarta de mai departe a lui IIsus.

Iar Lupta Sf. Gheorghe cu zmeul (2007, 20-20-10 cm) este reprezentată pe o piatră 
colorată în ocru roșiatic, în care este redat protagonistul până la brâu, călare, cu scut 
şi sabie. Sf. Gheorghe, inevitabil, va repurta victorie în luptă, vine să ne spună autorul.

Caracterul primitiv al imaginilor nu diminuează expresivitatea, dimpotrivă, evocă  
reprezentările medievale, deşi, uneori, caracterul decorativ al imaginilor consemnează 
stilizarea specifică operelor de sculptură contemporană, spre exemplu, lucarea Sărutul 
lui Iuda (2008, 40-40-8 cm). Desenul incizat pe această piatră este sugestiv şi schematic, 
dar comportă o încărcătură emoţională deosebită. Calmul şi seninătatea lui Iisus în 
raport cu josnicia şi trădarea lui Iuda exprimă două poluri opuse ale conştiinţei umane. 
Inciziile energice, dar laconice surprind acest moment crucial, reflectat şi în iconografie, 
dar redat original şi expresiv de către sculptorul Valeriu Bâtca.

Spre deosebire de acesta, Rugăciunea din grădina Ghetsimani (1996, 40-30-10 
cm) este o interpretare total primitivistă, conţinând figura îngenunchiată a lui Iisus în 
partea inferioară a pietrei şi copacii redaţi ca şi de la înălţimea unui zbor de pasăre, în 
partea superioară a pietrei. Prin caracterul primitiv al pietrei, autorul se afiliază stilisticii 
medievale, fără note de arhaism şi detaşări de contemporaneitate. De regulă, pietrele 
funerare medievale erau încadrate într-un format dreptunghiular, conţinând imagini 
schematice antropomorfe, ornamente vegetale, uneori şi imagini din lumea animală. 
Ceea ce face Valeriu Bâtca este prevăzut într-un format iregulat, incidental, având 
caracter fragmentar, parcă „rupt” dintr-un context mai amplu şi integru, dar întotdeauna 
suficient pentru a exprima gândurile şi senzaţiile autorului. În acest sens este elocventă 
compoziţia Învierea (1997, 40-50-10 cm), în care autorul a redat bucuria lui Iisus care 
a înviat, astfel încât „sufletul lui a înflorit ca o floare”3. Această tratare emoţionantă 
a Învierii este neobişnuit de senină. Lumea, universul, emană o feerie de fericire:                            
„…printre stele şi planete lui Iisus îi luminează ochiul atotvăzător al Lui Dumnezeu-
Tatăl”4. 

Procedeul plastic din piatra Iisus şi fariseii (1995, 20-20-8 cm) creează un contrast 
între binele, pe care trebuie să-l cultivăm în inimile noastre şi mândria fariseică, care 
este, de fapt, un păcat. Această antiteză dintre bine şi rău relevă valorile general-umane 
de care avem nevoie zi de zi.

Evidențiind, ca şi în cazul desenelor copiilor, esenţialul şi emoţiile, sculptorul Valeriu 
Bâtca include în compoziţiile sale chipuri de animale, chipul mamei şi al copilului Iisus 
în piatra cu denumirea Crăciunul (1998, 40-20-12 cm). Bucuriile copilăriei sunt redate 
de sculptor în această piatră cu tentă aurie şi formă iregulată.

Sculptorul denotă în realizările sale o stilistică contemporană, înrudită, concomitent, 
cu primitivismul şi conceptualismul. Soluţiile sale compoziţionale în seria de lucrări 
Dialoguri cu Dumnezeu bucură spectatorul atât prin polisemantism, polivalenţă şi 
originalitate. Astfel, în lucrarea Schimbarea la faţă (2008, 40-40-8 cm) siluieta lui Iisus 
este stilizată şi redusă la suprafeţe plate. 

Vizavi de acestea se evidenţiază procedeul plastic inedit în piatra Rugăciunile lui 
Iisus (1994, 30-40-20 cm). Această lucrare este tratată total în albia conceptualismului: 

3 Ibidem, p. 9.
4 Idem, p. 9.
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forţa rugăciunilor lui Iisus este de o aşa putere încât preschimbă chiar şi piatra.
Astfel, ciclul de lucrări Dialoguri cu Dumnezeu (1993–2008) creat de Valeriu 

Bâtca, deşi porneşte, la nivel ideatic, de la stilistica pietrelor de mormânt medievale 
moldoveneşti, depăşeşte cadrul strict al reprezentărilor schematice şi primitiviste. 
Păstrând primitivismul, autorul se detaşează atât de imaginile bisericeşti, cât şi de cele 
laice şi clasice. Autorul soluţionează compoziţiile într-o cheie liberă, primitivă asemenea 
creaţiei copiilor, iar textele servesc drept suport pentru reinterpretarea originală a 
tematicii sacre la un nivel emoţional şi artistic impresionant. 

Această tratare primitivistă cu accente conceptuale izvorâte din creaţia copiilor este 
caracteristică şi pentru un alt ciclu de lucrări ale sculptorului Valeriu Bâtca, Povestiri din 
curte (2011)5. Piatra de temelie a acestui ciclu este compoziţia Terenul de uscat rufele, 
în care este redată o scenă de joc de hochei pe terenul din faţa casei în care mamele 
şi bunicuţele îşi uscau rufele. Compoziţional, acest subiect a fost redat de către autor 
destul de sugestiv, expresiv, naivitatea imaginii fiind caracteristică şi altor pietre, ca, 
spre exemplu, celei cu denumirea Prima dragoste, ce comportă o perspectivă inversată 
şi un subiect romantic. Iar subiectul Întreceri cu trotineta este soluţionat, la fel, naiv, cu 
figurile personajelor de aceleaşi dimensiuni, fără perspectivă, cu situarea liberă a lor în 
perimetrul pietrei. 

Hiperbola şi metafora se regăsesc în piatra Subotnik, în care visele candide ale 
copilăriei sunt ilustrate prin imagini feerice. Luptele şi jocurile copilăriei sunt prezentate 
şi în compoziţia Confruntarea. Şi Invaziile în grădinile străine după cireşe sunt redate 
compoziţional în două niveluri, fiind reprezentaţi copiii în cireşi şi un câine lătrând la ei. 
Acest subiect denotă ingeniozitatea vârstei fragede redată de Valeriu Bâtca.

Lucrarea Cortul este tratată conform viziunii copilăreşti: piatra triunghiulară conţine  
reprezentarea atât a exteriorului cortului, cât şi a interiorului lui, în care sunt redaţi 
copiii cu preocupările lor. Această viziune care reflectă şi partea dosită a imaginii este 
specifică copiilor şi  adesea reprodusă în desenele lor.

Compoziţia Cuşca câinelui redă dragostea copiilor pentru animale, jocurile cu 
prietenii patrupezi. Seria de pietre Povestirile din curte (2011), culminează cu piatra 
denumită sugestiv Povestiri la rug despre mâna neagră, cu perspectivă inversată, parcă 
privită de la înălţimea zborului de pasăre, cu imaginile copilăreşti conturate ale prietenilor 
autorului, adunaţi în jurul rugului, pentru a depăna povestiri înfiorătoare despre „mâna 
neagră”. 

Această serie de lucrări cucereşte prin sinceritatea abordării, textele însoţitoare 
servind ca o completare artistică literară a compoziţiilor sculpturale. Simbioza imagine 
plus text este caracteristică postmodernismului şi este reuşit interpretată de către autor.

Aceeaşi linie de abordări şi procedee plastice este caracteristică şi seriei de lucrări 
Vinul Biruinţei (1995–2010)6. Însuşi sculptorul, fiind născut la 9 mai 1962, de Ziua Biruinţei 
în războiul cu fascismul, cât şi întreaga sa familie au fost afectaţi de evenimentele celui 
de-al Doilea Război Mondial.

Cu piatra Casa părintească  debutează seria de lucrări în care se resimte o tratare 
a spaţiului, care înconjoară imaginea casei sale, cu vrejuri de viţă-de-vie. Acestor 
peisaje le sunt  caracteristice ornamentele vegetale,  consună cu pietrele funerare 
medievale moldoveneşti.  Anume de la această piatră porneşte povestea destinului 
familiei sculptorului, urmată de piatra Petrecerea la război, în care apar bunicii autorului, 
luându-şi rămas bun. 

5 В. Бытка. Повести в камне. Sankt-Petersburg, 2018, p. 46-64.  
6 Ibidem, p. 31-41.
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Stogul de fân este compoziţia în care sculptorul povesteşte istoria deportării bunicului 
său în Siberia. Întors nevătămat din focul războiului, el a fost învinuit pe nedrept de 
furtul unui stog de fân din colhoz. 

Ceva mai optimistă este imaginea din pietrele Trio la tobe şi Katiuşa, care redau 
atmosfera serbării Zilei Victoriei. Iar Portretul bunicului Vasile, dacă ar fi fost viu îl 
reprezintă pe bunicul său pe care Valeriu Bâtca nu l-a văzut niciodată, dar pe care îl 
venerează. Cei care l-au cunoscut mărturiseau că bătrânul cânta bine la nai şi imita 
glasurile păsărilor. Aceste istorisiri şi confidenţe ale autorului completează înduioşător 
imaginea sculpturală. 

În acest context este relevantă şi piatra de mormânt realizată de Valeriu Bâtca pentru 
alt bunic al său, Giţă, piatră care respectă rigorile unui asemenea monument funerar: 
forma dreptunghiulară, imaginile vegetale, textul plasat în josul pietrei. 

Tema celui de-al Doilea Război Mondial este continuată în piatra cu două feţe: una cu 
imagine sculpturală şi alta cu text. Piatra are forma triunghiulară a Scrisorii de deces, pe 
care o primeau apropiaţii soldaţilor căzuţi în lupte. Linia pietrelor cu texte este prelungită 
în pietrele Scrisoarea tatălui, Scrisoarea mamei, pline de dramatism şi culminează cu 
Felicitarea fiicei, reprezentare creată de sculptor, conţinând partea textuală şi imaginea 
naivă a fiicei, care locuia departe de tatăl său. Soarta sculptorului şi a membrilor familiei 
sale, relaţiile existente între ei, destinele ţării – toate se înscriu în ciclul de lucrări Vinul 
Biruinţei, intitulat astfel conform denumirii date de un bunic al său unui nou soi de viţă-
de-vie, Victoria.

În încheiere, generalizând, putem conchide că Povestirile în piatră ale sculptorului 
Valeriu Bâtca, în aspect compoziţional, prezintă o incursiune palpitantă, de un caracter 
artistic naiv, imaginea fiind completată prin text,  ceea ce induce un aspect original, cu 
un profund efect emoţional. Nişa în domeniul compoziţiei tematice, pe care a ocupat-o 
Valeriu Bâtca, este una care relevă măiestria şi spiritul său creator.       


