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PORTRETE 
 

 
In memoriam:  

Dirijorul VALENTIN BĂINŢAN 
 

Mircea NEAGU 
 
După cum se ştie, mişcarea noastră corală de mare 

tradiţie a început să se înfiripe în partea a doua a secolului al 
XIX-lea din iniţiativa şi prin strădania unor bravi dascăli şi 
preoţi, mai ales în partea de nord a ţării, în istoricul 
Maramureş, perioadă în care populaţia majoritară din 
Transilvania şi Banat se afla sub dominaţia austro-ungară. 
Din documentele vremii se ştie că în aceste zone 
manifestările culturale şi artistice erau interzise de către 
administraţia oficială, acestea putându-se desfăşura doar în 
locaşurile de cult, în cadrul cărora puteau fi interpretate creaţii 
cu conţinut social, în genul cântecului patriotic, precum şi 
lucrări religioase, melodii simple, concepute în atmosfera 
patriarhală a mănăstirilor. În repertoriul coral figurau creaţii 
precum „Deşteaptă-te, române”, „Hora Unirii” şi alte cântece 
patriotice cum au fost „Pe-al nostru steag e scris Unire!” şi 
„Trei culori”, creaţii ale marelui compozitor patriot Ciprian 
Porumbescu, intrate în conştiinţa populară încă din timpul 
vieţii autorului. 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea apar şi primii noştri 
compozitori de înaltă ţinută muzicală, compozitori-dirijori ca 
Gavriil Musicescu, Gh. Dima, D.G. Chiriac, Ion Vidu, Gh. 
Cucu şi alţii, care au scris cântece inspirate din tezaurul 
muzicii noastre populare autentice pe versurile unor mari 
poeţi români: M. Eminescu, G. Coşbuc, V. Alecsandri, iar mai 
târziu O. Goga, G. Bacovia şi alţii, lucrări care, prin valoarea 
lor, au îmbogăţit substanţial repertoriul corurilor profesioniste 
şi de amatori de la noi. În calitate de şef al serviciului muzical 
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al fostei Case Centrale a Creaţiei Populare, instituţie care 
avea menirea de a îndruma mişcarea artistică de amatori, am 
avut prilejul de a cunoaşte, la nivelul întregii Românii, stadiul 
dezvoltării de atunci în special cel al formaţiilor corale. La 
prima mea participare la un concurs zonal care s-a ţinut în 
anul 1964 la Târgu-Mureş mi-am dat seama de nivelul artistic 
modest al majorităţii formaţiilor muzicale pe care le-am 
ascultat, printre ele aflându-se şi unele şcolare. Şi totuşi, o 
surpriză plăcută mi-a atras atenţia: minunatul cor din Ardusat 
– Maramureş, prin valoarea artistică, o sonoritate expresivă şi 
un repertoriu valoros din creaţia românească clasică şi 
contemporană. Corul era condus de un foarte bun dirijor, un 
mare animator al mişcării corale maramureşene, profesorul 
Valentin Băinţan, pe care, mai târziu, aveam a-l cunoaşte mai 
bine în complexitatea activităţi sale muzicale şi în cadrul 
confruntărilor artistice pe plan local şi naţional. 

 Este de remarcat faptul că Valentin Băinţan s-a 
preocupat temeinic de activitatea de metodist cu probleme de 
muzică la Casa Creaţiei Populare Baia Mare, antrenând într-o 
activitate permanentă mişcarea corală, dar şi alte genuri 
muzicale, la nivelul judeţului Maramureş, prin întâlniri 
periodice cu dirijorii şi formaţii ale acestora şi schimburi de 
experienţă. Buna organizare şi conducere a acţiunilor au 
determinat şi rezultate pe măsură. Putem spune că datorită 
preocupărilor sale privind buna pregătire a corurilor pe care 
le-a îndrumat la nivelul judeţului, rezultatele s-au dovedit a fi 
dintre cele mai frumoase. 

 Privind corul din Ardusat, pe care l-a dirijat mai bine 
de 37 de ani – cor căruia i-a dăruit şi o amplă şi foarte bine 
documentată monografie – se poate afirma cu certitudine că, 
datorită devotamentului său sincer, a realizat foarte multe şi 
frumoase lucruri cu dragoste şi pasiune, cu sensibilitate 
artistică, printr-o enormă muncă, dublate de un optimism 
robust, trăsături care l-au caracterizat întreaga sa viaţă. 
Personal, am considerat că prin lunga şi prestigioasa sa 
activitate, cu preocupări de esenţă în domeniul său de 
muncă, a făcut un adevărat apostolat pe tărâmul activităţii 
muzicale, mai cu seamă a celei corale, dar şi prin 
preocupările sale scriitoriceşti: elaborarea a 11 monografii de 
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reală valoare literară şi documentar-istorică, dintre care se 
distinge o amplă lucrare privitoare la mişcarea corală 
maramureşeană din partea a doua a secolului al XIX-lea până 
în zilele noastre.  

 Urmărindu-l cu reală curiozitate în cele mai diferite 
momente de activitate practică, la repetiţii, în concerte, 
concursuri şi festivaluri, mi-am putut da seama cât de puternic 
era legat sufleteşte de coriştii săi, adresându-li-se cu cuvinte 
calde, frumoase, încurajându-i de fiecare dată cu ocazia unor 
confruntări artistice importante, ştiind să-i aprecieze pentru 
calităţile lor muzicale şi vocale moştenite din tradiţia specifică 
muzicii populare maramureşene autentice. Privind succesele 
artistice realizate de celebrul cor din Ardusat, la loc de cinste 
se situează cel repurtat în cadrul unui important concurs 
internaţional care avut loc în Polonia, în localitatea 
Sezeczecin, în anul 1973, concurs la care a obţinut premiul I 
din cele 29 de formaţii participante, formaţii deosebit de 
valoroase, venite din ţări europene cu mare tradiţie corală. În 
mod cert, acest succes a avut un mare impact asupra 
moralului şi stării de spirit optimiste a dirijorului şi coriştilor, 
fapt care i-a însufleţit, sporindu-le încrederea în forţele lor 
pentru activitatea lor viitoare.  

 Este de apreciat şi faptul că în îndelungata sa 
activitate corul din Ardusat a participat la multiple manifestări 
culturale cu ocazia unor importante sărbători legate de 
trecutul istoric care au avut loc în special pe plaiurile 
Transilvaniei. Un moment deosebit de important în viaţa 
corului din Ardusat îl constituie fără îndoială vizita corului 
MADRIGAL, prilej fericit de a avea în mijlocul lor o valoare 
artistică muzicală de talia acestor muzicieni binecunoscuţi 
pentru frumoasa lor activitate concertistică, atât în ţară cât şi 
peste hotare. Relatată pe larg de presa din Baia Mare, 
această vizită a lăsat urme adânci în conştiinţa membrilor 
corului din Ardusat, dar şi a locuitorilor acestei localităţi, 
respectiv a celor din împrejurimi. După concertul corului local, 
unii dintre membrii corului Madrigal şi-au exprimat deosebitele 
lor impresii în legătură cu valoarea repertoriului abordat, dar 
şi, mai ales, cu frumuseţea glasurilor, a expresivităţii şi 
originalităţii stilului interpretativ, de o aleasă muzicalitate, al 
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acestei formaţii. În continuare îmi voi permite să prezint 
câteva asemenea impresii publicate în presa locală după 
turneul Madrigalului: 

Sunteţi primul maramureşean pe care l-am cunoscut 
şi care m-a fermecat ca om şi ca artist. Ştiţi cât de mult 
contează prima impresie, aşa că mă bucur nespus de mult că 
plec de aici cu amintirea omului minunat, agreabil şi cult, care 
este domnul Băinţan. Vă aşteptăm la Bucureşti. Multă 
sănătate şi satisfacţii în munca dumneavoastră! - semnează 
Georgeta Ciobanu. 

Ne-aţi picurat în suflet perle de parfum de mosc şi 
trandafiri uscaţi. Le-am închis în adâncul inimilor noastre şi le 
vom păstra peste ani. Vă mulţumim. Irina Lungu 

Impresionantă puterea de muncă, vigoarea şi 
dragostea de frumos ale maestrului Băinţan. Personal, îi 
doresc multă sănătate şi mari succese cu corul din Ardusat, 
precum şi o colaborare pe linie profesională. Aş dori ca 
întâlnirea dintre corul Madrigal şi corul din Ardusat să 
constituie începutul unei prietenii trainice şi îndelungate. 
Eremia Stere. 

Vizita făcută la dumneavoastră a fost pentru noi o 
revelaţie. Avem în suflet impresii şi amintiri pe care le vom 
păstra toată viaţa. Rodica Mirică şi Aneta Arvinte. 

Inima-mi nu-mi poate cuprinde întreaga admiraţie 
pentru inimosul şi minunatul rapsod al plaiurilor 
maramureşene ce se numeşte Băinţan! Gh.Lazăr 

 Asemenea impresionante aprecieri ale unor 
muzicieni din cadrul corului Madrigal reflectă atât de sugestiv 
calităţile profesionale şi umane ale dirijorului Valentin Băinţan, 
reliefând nu numai buna sa pregătire muzicală, ci şi talentul 
său de artist profund în arta dirijatului, cultura sa generală, 
precum şi tot ce a realizat el, în dorinţa fierbinte de redare cu 
profunzime a creaţiilor pe care le-a inclus în repertoriul corului 
pe care l-a condus atâţia ani. Este de apreciat că membrii 
corului Madrigal, cu studii superioare în domeniu şi o mare 
experienţă în arta corală, au avut asemenea cuvinte de 
apreciere, constituind un bun exemplu de urmat şi de către 
alte colective artistice de acest gen. 
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 Un moment important a fost prezenţa minunatului cor 
PRELUDIU, formaţie creată şi condusă de maestrul Voicu 
Enăchescu, la o întâlnire de suflet cu corul din Finteuşu Mare, 
moment de mare însufleţire, de reală sărbătoare, concertul 
susţinut cu acest prilej de bucureşteni impresionând prin 
calităţile vocale şi repertoriu, prin măiestria dirijorală a 
muzicianului Voicu Enăchescu, profund cunoscător al creaţiei 
clasice dar mai ales contemporane, cu un limbaj mai nou ca 
stil melodic, armonic şi polifonic. A fost un bun exemplu 
pentru dirijorul Valentin Băinţan şi coriştii finteşeni, aceştia 
fiind impresionaţi de sensibilitatea artistică şi de cultura 
muzicală a corului Preludiu, formaţie având un palmares 
impresionant, cu mari succese în ţări europene, precum şi în 
îndepărtatele state americane sau asiatice (China). Dirijorul 
Valentin Băinţan şi-a exprimat impresiile legate de prezenţa 
corului Preludiu, considerându-l ca un moment de reală 
însufleţire pentru propria activitate de viitor. 

În anul 1919, moment cu totul deosebit în istoria 
neamului nostru, din iniţiativa a trei vrednici intelectuali 
ardeleni: Gavriil Bogdan, Valer Dragoş şi Nistor Dragoş a luat 
fiinţă corul din Finteuşu Mare, formaţie care şi-a adus 
contribuţia la manifestările legate de 1 decembrie 1918 – 
anume la o mare adunare populară ce s-a ţinut la Şomcuţa 
Mare în aşteptarea hotărârii Adunării Naţionale de la Alba 
Iulia. Într-un asemenea moment de mare efervescenţă 
patriotică s-a afirmat pentru prima oară în public corul din 
Finteuş cu un program emoţionant alcătuit din lucrări cu 
accentuat caracter naţional şi social: „Deşteaptă-te, române!” 
şi două creaţii ale lui Ciprian Porumbescu, „Trei culori” şi „Pe-
al nostru steag e scris Unire”, lucrări mult îndrăgite de public, 
care în acele momente de entuziasm revoluţionar le insuflau 
credinţa fierbinte a vieţuirii libere pe pământul strămoşesc. 

 Dirijorul Valentin Băinţan s-a preocupat serios şi de 
stimularea relaţiilor corale la nivel internaţional prin 
organizarea unor concerte comune, schimburi de experienţă, 
festivaluri cu formaţii corale din Elveţia, Italia, Ungaria, 
Polonia, Cehoslovacia, Republica Moldova, ceea ce pentru 
corişti a reprezentat un veritabil îndemn de creştere a 
nivelului cunoştinţelor lor muzicale, de lărgire a orizontului de 
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pătrundere aprofundată a stilurilor de interpretare a diferitelor 
creaţii clasice şi contemporane. În aceeaşi măsură trebuie 
apreciată şi activitatea sa privind participarea la multe şi 
importante activităţi cu caracter cultural-istoric, cum a fost 
aniversarea a 125 de ani de la naşterea marelui patriot Dr. 
Vasile Lucaciu, în 1977, la Siseşti-Maramureş. Programul 
prezentat atunci a fost alcătuit din vechi cântece patriotice, 
precum: „Treceţi, batalioane române Carpaţii!”, „Colo-n munţii 
Ţebei”, „Noi suntem cei chemaţi să apărăm”, „Marşul lui 
Iancu”, „Glasul neamului”, „De la Dunăre la Sena” ş.a. 

 La una din fazele festivalului Cântarea României 
desfăşurate la Baia Mare compozitorul Constantin Arvinte 
avea să declare: Am rămas profund impresionat de nivelul 
valoric al formaţiei corale din Finteuşu Mare, care mi-a creat 
un puternic fior emoţional prin redarea unui înălţător mesaj 
patriotic. Varietatea repertoriului s-a remarcat ca o constantă 
în programele concertelor prezentate de acest cor condus de 
profesorului V. Băinţan în cadrul diferitelor festivaluri şi 
concursuri. Invitat la Timişoara de către universitatea din 
acest oraş cu recunoscută tradiţie muzicală, corul din 
Finteuşu Mare a susţinut un foarte frumos şi emoţionant 
concert în moderna sală a Liceului de Muzică „Ion Vidu”, 
concert ce s-a bucurat de un mare şi foarte lăudat succes. Pe 
unde a participat ca invitat la diverse manifestări cultural-
artistice, festivaluri şi concursuri, corul din Finteuşul Mare 
aflat sub bagheta magică a lui V. Băinţan a lăsat o foarte 
bună impresie, apreciindu-i-se dăruirea şi stilul personal de 
interpretare de către un public entuziasmat. Rolul determinant 
în gândirea şi redarea cu sensibilitate şi muzicalitate a 
lucrărilor prezentate în concerte se datorează cu certitudine 
talentului şi dăruirii totale ale celui care a fost animatorul de 
excepţie, părintele spiritual al acestui valoros ansamblu coral, 
dirijorul Valentin Băinţan. 

Prezent la una din ediţiile „Festivalului D.G. Chiriac” 
de la Piteşti, corul finteuştean a impresionat, ca de obicei, 
printr-o evoluţie remarcabilă, lăsând o impresie deosebită 
publicului şi juriului prin capacitatea de a transmite fiorul 
interior al lucrărilor cântate, balada „Mioriţa” bucurându-se de 
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o excepţională tălmăcire muzicală, act ce a emoţionat într-un 
mod aparte asistenţa. 

 Valentin Băinţan s-a dovedit a fi, în decursul anilor, şi 
un bun coleg cu dirijorii şi muzicienii maramureşeni – printre 
aceştia numărându-se profesorii Ion Săcăleanu, Iustin 
Podăreanu, Gh. Parascineţ, Maria Mihalca ş.a. -, apreciindu-
le acestora în mod deosebit devotamentul faţă de mişcarea 
corală zonală. Între frumoasele triumfuri corale 
maramureşene se numără şi remarcabilul succes obţinut de 
corul Prietenii Muzicii din Baia Mare, condus odinioară de 
talentatul profesor şi dirijor Ion Săcăleanu, care, la Concursul 
Coral Internaţional de la Varna, Bulgaria, în anul 1985, a 
obţinut Medalia de Aur precum şi Premiul special pentru 
interpretarea unei lucrări aparţinând unui compozitor bulgar. 
De menţionat că premiul al doilea nu s-a acordat, iar ce de-al 
treilea a revenit unei formaţii bulgare, aţa încât prezenţa 
corului din Baia Mare la această importantă manifestare a 
reprezentat un succes de prestigiu pentru mişcarea noastră 
corală. 

 În finalul cuvântului meu doresc, pe această cale, 
tuturor formaţiilor corale maramureşene multe şi frumoase 
succese viitoare în laborioasa lor activitate închinată 
frumosului artistic, cu gândul la realizările de cea mai înaltă 
ţinută obţinute de cel care a fost toată viaţa sa un mare dirijor 
şi îndrumător al activităţii corale maramureşene, profesorul 
Valentin Băinţan. 

 
  




