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 La justificarea acestei omagieri mă bizui pe interesul crescând acordat în România, la  
nivel atât bisericesc, cât şi cultural general, pentru creaŃia lui Ion Runcu.  
 Ca nepot şi elev al preotului compozitor Ion Runcu, mă plec cu respect şi recunoştinŃă, în 
numele lui, înaintea Înalt Prea SfinŃitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care « a considerat 
folositoare readucerea lucrărilor lui Ion Runcu în atenŃia iubitorilor de muzică clasică  şi 
bisericească »  (www.arhiepiscopiatomisului.ro). Căci SfinŃia Sa este cel care a scos din 
întuneric şi a adus la lumină una din principalele creaŃii a lui Ion Runcu, oratoriul « În vremea 
aceea… », o lucrare sacrală, chiar dacă nu strict liturgică, aparŃinând genului opera. IniŃiativa 
este mai mult decât lăudabilă, este tămăduitoare pentru sufletul românesc, căci ea Ńine piept 
siluirii sufletului României de către recentele năvăliri devastante, profanatoare, idiotizante, 
importate din zone apropiate sau depărtate de łara noastră. Ferma sa acŃiune, de a scoate de sub 
vălul uitării capodopere, se aseamănă cu cea de altă dată a lui Mendelssohn-Bartholdi, care a 
readus la lumină creaŃia, de mult uitată, a lui Johann Sebastian Bach. Numai aşa se explică 
marele, repetabilul succes recent al prezentării scenice a oratoriului lui Ion Runcu la Opera de 
Stat şi la Televiziune, numai aşa se explică mereu perfectabila interpretare a acestei capodopere 
muzicale, prin munca, de un înalt nivel artistic, a soliştilor şi membrilor corului « Armonia » 
dirijat de arhidiaconul de mare dăruire, Ion Iulian  Dumitru.1 
 Un element care m-a stimulat la redactarea acestei omagieri a fost solicitarea domnului 
Daniel Suceava, cunoscut muzicolog al Institutului de Istorie a Artei din Bucureşti, de a scrie un 
articol despre unchiul meu, Ion Runcu. Poate că fără această solicitare n-aş fi îndrăsnit să trec la 
acŃiune. 
 Un moment de satisfacŃie a fost cel recent, când, în urma insistenŃelor mele, Uniunea 
Compozitorilor şi Muzicienilor din România s-a hotărât să organizeze pentru 27 noiembrie a.c. 
o întâlnire la sediul UniversităŃii NaŃionale de Muzică din Bucureşti « pentru a evoca » , cum îmi 
scrie domnul prof. univ. dr. Nicolae GheorghiŃă, «  personalitatea şi opera muzicală a părintelui 
Runcu. »  
 Semnalez încă de la început postarea la finele acestor rânduri a unor înregistrări-
document, nu toate de o bună tehnică acustică, dar având, graŃie îndrumărilor personale ale lui 
Ion Runcu, o valoare exemplară în ceea ce priveşte interpretarea2 : 1. Divertisment stacat,  
2. �apte babe blestemate, 3. Doin� haiduceasc�, 4. Liuli liuli  (Cântec de leagăn),  
5. Coroni�� dalb� (Colind), 6. Pre cel deal la Rusalim (versiune a cappella a tabloului 
« Plângerea Fecioarei » din Fresca muzicală « În vremea aceea… »), 7. Hristos a-nviat. 
 
 

Numele de Ion Runcu 
 
 Sunt, poate, sute de mii de nume Popescu, de nume de Ion, însă doar unul singur de Ion 
Runcu.  
 Există obiceiul la români să se dea, din adâncă evlavie creştină, primului copil, dacă e 
fată, numele Fecioarei (Maria), iar dacă e bărbat numele Înaintemergătorului (Ion). Când aproape 
pe toŃi sătenii în chiamă Diaconescu, sau Gheorghe, sau Ion, singura posibilitate de a nu te 
zăpăci, este să-i dai fiecăruia un nume care să-l caracterizeze. Când, de exemplu, un Ion 

                                                 
1 O contribuŃie insuficient reperată de mas-media, contribuŃie co-creatoare de deosebită inspiraŃie şi pricepere a 
meşteşugului artistic, este cea a compozitorului Constantin Arvinte,  care a ştiut, în orchestraŃia sa, să identifice, atât 
în acompaniamentul instrumental originar (pian, orgă), cât şi în structurile melodice şi armonice ale oratoriului, 
acele locuri şi momente care cer un anumit aranjament orchestral, o anumită modificare în lungimea şi modul lor de 
desfăşurare, conducând mai precis spre Ńel fraze, părŃi ale oratoriului, înfrumuseŃându-le. Ca atare, nu ezit a propune 
- şi la nevoie a argumenta - necesitatea de a adauga numele său în titlul lucrării orchestrate: Runcu-Arvinte :  În 
vremea aceea…, aşa cum se uzitează şi în cazul lucrărilor unor compozitori orchestrate de alŃi compozitori (de 
exemplu : Musorgski - Ravel :  Tablouri dintr-o expozi�ie). 
2 În cursul scrierii de faŃă voi face unele comentarii cu privire la unele din ele. 
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Constantinescu din Şerbăneşti - Pucioasa, unchiul meu poetul, ajunge elev şi apoi cadru didactic 
la « IenăchiŃă Văcărescu » din Târgovişte, singura posibilitate de a-l identifica uşor este să-i spui 
« Constantinescu-Pucioasa », sau pur şi simplu « Pucioasa ».  La fel, când un Ion Popescu din 
Runcu ajunge în şcolile din Târgovişte şi Bucureşti, toŃi, şi în primul rând superiorii, îi vor spune 
Ion Runcu, sau pur şi simplu Runcu. Iar numele acesta şi-l va folosi Ion în vecie : Ion Runcu.  
 Sub acest nume îl voi  prezenta şi eu. 
 

Satul Runcu 
 
 Runcu nu este nume dei râu, cum greşesc unii. Nu există în tot Runcul o apă, râu sau 
pârâu, cu numele de Runcu. Singurele ape curgătoare sunt râul Ialomicioara vestică şi pârâiele 
Românescu, Valea Vacii, Valea Orlei, Crevedia, TonŃea, Dosul Lupului, Ciurcu, Clincioaia, 
Brebeanu, Talpa, Lilea. Numele de Runcu vine de la altceva.  

 

 

 
 

Harta Comunei Runcu cu satele : Bădeni, Piatra Iepei, Ferestre, Runcu, Siliştea, Brebu 
(Sursă : G. N. Popescu, M. G. Popescu : Runcu, Târgovişte,1973) 
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 « Comuna Runcu din judeŃul DâmboviŃa este situată la o distanŃă de 36 km de Târgovişte 
şi la 8 km de Fieni, întinzându-se pe o suprafaŃă de 79,1 km2 , de-a lungul Ialomicioarei apusene, 
afluent al IalomiŃei, de-o parte şi de alta… În raza comunei se află MunŃii Orlea, Ştubeiul, Curul 
Pământului, Cufuritu, Leaota, Vaca, Românescu, Dosu lui Gheorghe, ColŃii Baciului… » 
(Popescu-Popescu, p. 7-8). 
  « Numirea satului de reşedinŃă (Runcu)  îşi are origina în configuraŃia terenului [de] 
dealuri defrişate. Runcu - runcuri provine de la latinescul runcus  curătură… pe aceste locuri au 
fost păduri masive defrişate încet, încet, începând cu valea, apoi cu dealurile unde primii 
locuitori şi-au statornicit aşezările » (id. p. 10) Se păstrează de bătrâni şi « legenda venirii unui 
cioban ardelean numit Runceanu… de unde se zice că se trage numele satului Runcu… Printre 
primii locuitori ai satului întâlnim ciobani de peste Leaota,… care s-au aşezat pe locurile 
« curăŃate », pe runcuri… Satul îşi pierde vechimea în negura vremilor… [În raport cu celelalte 
sate], în satul Runcu « întâlnim prima biserică din lemn, prima şcoală… aici se Ńineau adunările 
sătenilor » (id., p. 12).  
 Satul Runcu este pomenit pentru prima oară într-un document dat de Petru cel Tânăr 
(1559-1568) la 8 octombrie 1564 (id. ).  
 PopulaŃia comunei este formată din locuitori veniŃi din alte părŃi, dar mai ales de peste 
CarpaŃi, oameni fugiŃi, numiŃi Radu : « Radu l-a chemat », oameni care-şi ascundeau numele. În 
Runcu sunt foarte mulŃi Radu, Dinu, Costea, Diaconescu (de la Diaconul Oprea), Secăreni, 
Popeşti, Bălăşeşti… În 1810  existau în satul Runcu 38 de case cu 168 de suflete, iar în  satul 
Piatra Iepei 38 de case cu 145 de suflete. În 1970 populaŃia  întregii comune era de 4390 de 
locuitori, cei mai mulŃi fiind distribuiŃi în Bădeni, cei mai puŃini în Ferestre (id. 17-19). 
 OcupaŃia  locuitorilor constă în creşterea vitelor, prelucrarea pietrei, exploatarea 
forestieră.  
 Şcoala este pomenită după 1800. În anul 1837 se ştie că s-a amenajat o încăpere în 
conacul moşiei Filipeascăi unde predau dascăli ca popa Neagoe, Nicolae al lui Stan… după 
abecedare scrise în cirilică pentru copii, folosind « nisiperniŃa », o cutie cu nisip în care se scria 
cu un beŃişor sau cu degetul. Copiii învăŃau acolo să citească, să scrie şi să cânte (id. p. 32). 
 Biserica. Pe locul bisericilor de azi, construite din piatră în a doua jumătate a secolului al 
XIX - lea, au existat biserici de lemn, citate la 1810, în cele trei sate : Runcu, Piatra Iepei şi 
Bădeni, în care slujeau Oprea Diaconul, preoŃii Ioanichie, Stoica, Stanciu…(id. 52) Din pisaniile 
bisericilor actuale zidite în piatră în secolul al XIX -lea, redau mai jos un fragment din cea a 
bisericii din Piatra Iepei 3 : 

Cu cererea tat�lui � i cu ajutorul Fiului � i cu îndemnarea Sf. Duh, f�cutu-s-au aceast� sfânt� � i 
dumnezeiasc� biseric�… în zilele Prea Înaltului Domn Gh. G. Bibescu, voivod, fiind Mitropolit a 
toat� Ungro-Vlahia Kir Neofit, prin osteneala  � i cheltuiala  D-lor, �erb Popescu � i r�posatul 
tat�l s�u Ioan Popescu, ca s� le fie de pomenire D-lor � i p�rin� ilor, � i s-au început la leat 1844, 
iunie 20, luând sfâr� it cu toate la leatul de la Hristos 1845 iulie 28” (id. 52). 
 

 
RelaŃiile lui Ion Runcu cu Uniunea Compozitorilor 
 
 Plec de la această întrebare : Este, sau nu este, Ion Runcu compozitor? Întrebarea i-a fost 
pusă lui Runcu de către tovarăşii comunişti de la conducerea Uniunii Compozitorilor, căci relaŃia 
ultimă a preotului compozitor Ion Runcu cu Uniunea Compozitorilor din România a fost decisă 
în anii comunismului : 
 Tovar��e! Ori  preot, ori compozitor. Nu po� i fi p-amândou�! [sic!]. 

                                                 
3 Din Comuna Runcu, satul Piatra Iepei, prin mama tatălui meu, mă trag şi eu, MVD. 
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 Ştiam de la Runcu că, după război, participase ca membru fondator la reorganizarea 
asociaŃiei compozitorilor români, la trecerea de la „Societatea Compozitorilor“, care fiinŃase din 
1920 până în 1948, la  „Uniunea Compozitorilor“, care avea să fiinŃeze din 1949 până în 1990. 
La acea dată  Runcu era cunoscut în România mai mult în calitate de compozitor, decât în 
calitate de preot. Totuşi el s-a declarat toată viaŃa a fi „Preot-compozitor“, titulatură aşa cum şi-o 
şi înscrie în ştampila cu Corala PreoŃilor din Capitală, al căreu fondator şi dirijor a fost până cu 
câteva ore înainte de a muri.  
 

 
 

Iscălitura  lui Ion Runcu 
 
 Dar iată că, odată cu infiltrarea comuniştilor în Uniune şi cu punerea Uniunii sub 
controlul Partidului ateiştilor, acestui membru fondator i s-a pus în faŃă să aleagă între a fi ori 
preot, ori compozitor. Runcu nu şi-a trădat credinŃa şi hirotonirea: El a rămas preot, iar Uniunea 
Compozitorilor nu şi-a trădat nici ea supuşenia totală faŃă de guvern şi l-a şters din lista 
membrilor ei. Era prin 1949. 
 
 În anul 2010, la 25 de ani de la moartea « preotului compozitor » Ion Runcu, mă aflam, 
într-o audienŃă mai restrânsă, la Uniunea Compozitorilor, pentru a mulŃumi personal 
preşedintelui Octavian Lazăr Cosma şi Vice-preşedintei Irina Odăgescu-łuŃuianu pentru cinstea 
ce mi se făcuse prin acordarea Diplomei de Membru de onoare al UCMR. « SunteŃi în compania 
unui foarte mic număr de membrii de onoare renumiŃi», mi s-a spus. Cu acea ocazie, în calitate 
de membru de onoare, mi-am permis să  întreb dacă acum, după comunism, Ion Runcu a fost, în 
sfârşit, reconsiderat oficial de Uniunea Compozitorilor ca compozitor. Întrebarea mea n-a căpătat 
nici un răspuns. Mai mult: La observaŃia mea că Ion Runcu a fost creatorul genului satiric în 
muzica românească, istoricul O. L. Cosma m-a contrat,  afirmând că au fost alŃii…4. Spre 
nedumerirea mea, istoricul a ignorat meritul lui Runcu la crearea, sau măcar la dezvoltarea 
acestui gen muzical. 
 Recent, dorind să am un răspuns clar cu privire la considerarea, de către UCMR, a lui Ion 
Runcu ca compozitor, m-am adresat în scris Uniunii astfel: 
 
Stimate domnule…, Am fost solicitat de un Institut al Academiei s� scriu un articol despre Ion 
Popescu-Runcu, unchiul meu � i unul din mentorii mei în ale Psalticei � i în ale tehnicii vocii 
corale. A� dori s� aflu dac� �ti� i c� la 5 noiembrie 2015 se împlinesc 40 de ani de la moartea lui. 
De asemeni, a� dori s� aflu dac� numele lui figureaz� sau nu pe lista membrilor Uniunii. În 
1948-1949, cu ocazia reorganiz�rii de c�tre comuni�ti a Uniunii, i s-a pus în vedere s� aleag� 
între a fi mai departe membru al Uniunii, sau a r�mâne preot. Evident, el a r�mas preot, un 
preot-compozitor, un compozitor �ters atunci de pe lista membrilor Uniunii Compozitorilor. O �tiu de la el…Întrebarea mea este dac� nu ar fi momentul s� se fac� o reconsiderare a lui în 
cadrul, de exemplu, al unei �edin�e comemorative. Cu stim�, (MVD) 

                                                 
4 Care anume, nu mi-a putut spune cu precizie (poate că Paul Constantinescu?) 
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 Răspunsul Uniunii a fost prompt şi scurt :  
 
Stimate maestre, Conform statutului actual al UCMR, p�rintele Runcu nu figureaz� printre 
membrii s�i. “  
 
 Cercetând  acum câteva zile documentele UCMR - ADA, am dat însă peste Tabelul din 
30.09.2012 intitulat « Succesorii următorilor titulari sunt invitaŃi la Sediul UCMR-ADA pentru a 
depune certificatul de succesiune”. Printre diferitele nume de membri ai Uniunii care apar în 
acest Tabel, 284 la număr, în afară de nume mai cunoscute cum sunt : Alessandrescu,  
Andreescu-Scheletti,  Dumitrescu Gheorghe, Hubic, MonŃia, Popescu-Pasărea, Timiş, … apare şi 
numele Popescu-Runcu la numărul 226. 
 
 În realitate, pe linia compozitorilor preoŃi sau monahi ai României întâlnim un nor de 
martori, începând cu Filotei Monahul de la Cozia, Kyr Gheorghie, Eustatie Protopsaltul Putnei, 
Filotei Jipa  şi ajungând până la Ieromonahul Macarie, Suceveanu, Naniescu  şi mai departe la 
Berezovschi,  Timotei Popovici, Ion Runcu…, toŃi feŃe bisericeşti (wikipedia UCMR- ADA). 
 
Ion Runcu la Corul Patriarhiei 
 
 Corul bărbătesc al  Catedralei Patriarhale (Biserica Mitropoliei) a luat fiinŃă la 1 aprilie 
1940 la solicitarea Patriarhului Nicodim Munteanu (1939-1948). « DorinŃa noului Patriarh - 
odată cu venirea la cârma Bisericii - era ca în Catedrala Patriarhală să cânte un cor bărbătesc [nu 
unul mixt ca până atunci]. Pentru concretizarea dorinŃei sale, Patriarhul îl chiamă de la Biserica 
română din Sofia pe Ioan [corect Ion] Popescu-Runcu, preot cu practică corală de peste 20 de 
ani, între care 17 numai la Sofia… Cel care va conduce destinul coralei Sfintei Patriarhii - deşi 
nu pentru mult timp - va fi Pr. I. Popescu-Runcu ».5  Raportorul anonimului din wikipedia 
precizează că, anterior, Corul Patriarhiei fusese un cor mixt dirijat de Nicolae Oancea. Noul cor 
bărbătesc, format din cântăreŃi ai Corului Armatei, avea să dureze doar doi ani (aprilie 1940-mai 
1942) şi să fie înlocuit, din nou de corul mixt. ExplicaŃia ar constă, opiniază raportorul, atât în 
scurta prezenŃă (până în toamna anului 1940) la pupitru a lui Runcu, cât şi suplinirea lui de către 
un dirijor minor  (Remus I. łincoca) : « Nu ştim care au fost motivele, dar corul bărbătesc nu a 
avut continuitate. Se pare că implicarea preotului Runcu nu a fost de durată, poate din motive 
pecuniare, fie pentru că era slujitor al altarului şi duminica slujea ca preot, şi nu ca dirijor, sau că 
membrii coralei, fiind militari, au fost disponibilizaŃi spre noi « ascultări », apropiindu-se 
războiul. Din punct de vedere profesional corul s-a achitat onorabil, deşi era format din persoane 
instruite a cânta o cu totul altă muzică, departe de ceea ce ar fi fost necesar şi firesc într-o 
Catedrală patriarhală. Preotul I. Popescu-Runcu nu a renunŃat la pasiunea sa pentru corul 
bărbătesc, organizând [mai târziu] Corala PreoŃilor din Capitală » (id.)  
  Din cele opinate de raportor, s-ar putea trage concluzia că Ion Runcu era înclinat să 
diversifice stilurile în cadrul muzicii liturgice. PreferinŃa Patriarhului Nicodim Munteanu pentru 
Runcu s-ar putea pune în legătură cu impresia puternică făcută asupra lui de către concertul de la 
Ateneu din 1936 al corului bărbătesc românesc de la Sofia dirijat de Runcu, în care apăreau, cot 
la cot cu stilul tradiŃional, accente stilistice noi. 
 

 
 
 

                                                 
5 „Corul Patriarhiei Române”, articol nesemnat, publicat la 1 august 2013 în www.ro.wikipedia.org 
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Corala preoŃilor din din Capitală 
 
 Întemeierea acestei corale de către Ion Runcu este reafirmată de Gh. C. Ionescu6, fără să 
se precizeze data şi sursa: « Dirijor prin voca�ie, [Ion Runcu] va constitui din slujitorii altarului 
« Corala preo�ilor » care, prin  crea�iile sale �i talentul s�u de diriginte, i-au adus stima �i 
respectul tuturor». 7 
 

RelaŃiile lui Ion Runcu cu membrii Coralei preoŃilor 
 
 Ion Runcu a condus Corala PreoŃilor din Capitală, cum am spus, până cu câteva ore 
înainte de moarte. El fost admirat de membrii Coralei, colegii lui de preoŃie, pentru frumuseŃea şi 
perfecŃiunea compoziŃiilor sale, a fost iubit pentru blândeŃea şi respectul arătat faŃă de toŃi cei din 
preajmă, a fost ascultat pentru dibăcia lui dirijorală. El a făcut loc şi altora la pupitrul dirijoral, 
dirijori secunzi, unul din ei a fost preotul  Nicolae Marinescu, care timp de  33 de ani (între 
1946-1979) fusese diacon şi paroh al Bisericii din Pucioasa, şi timp de 25 de ani dirijorul Coralei 
Pucioasa şi solist al Coralei din Brăneşti.  
 
   

 
 

Ion Runcu dirijând Corala PreoŃilor din Capitală 
 
 
 

CondiŃiile neobişnuite ale morŃii şi prohodirii preotului compozitor Ion 
Runcu 
 
 Detaliile cu privire la moartea lui Ion Runcu şi ale înmormântării lui mi-au fost puse la 
dispoziŃie de către sora mea, poeta şi psihanalista Aurora Ionescu, şi confirmate de soŃia lui 
Runcu, tanti Maricel.  
 În ajunul decesului, pe data de 4 noiembrie 1975, cu ocazia repetiŃiei generale a unui 
concert festiv al Coralei preoŃilor, concert pregătit mult timp, cu multă osârdie, de către Runcu, 
lui Ion Runcu i se interzice să mai dirijeze, Corala urmând a fi dirijată de către o altă persoană 
(Cârstoiu?) la marea sărbătoare de la Patriarhie proiectată pentru zilele următoare Ion Runcu se 
                                                 
6 „Muzica bizantină în România - DicŃionar cronologic, Bucureşri, 2003, p. 398 
7 În lucrarea din 2013 a lui ColŃan se afirmă că această Corală ar fi fost înfiinŃată de preotul Alexandru Delcea în 
1948 şi că Ion Runcu a fost numit dirijor secund al acesteia de abia în 1953.  Sunt necesare, aşadar, precizări şi 
detalii.  
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întoarce abătut acasă în Vergului, confiază soŃiei şi unor prieteni marea lovitură primită, se culcă 
în pat alături de Maricel şi adoarme de veci în timpul somnului, fără ca Maricel să simtă.  
 Vestea morŃii lui Runcu ajunge, bineînŃeles, şi la Pucioasa, la ai mei, transmisă, mi se 
pare, de preotul Nicolae Marinescu, membru al Coralei. Aurora ia magnetofonul cu ea şi pleacă 
la Bucureşti pentru a asista şi a înregistra slujba înmormântării, cu gândul de a-mi trimite şi mie 
un document acustic al evenimentului, pentru a participa şi eu, indirect, la despărŃirea de 
părintele meu spiritual, Ion Runcu. 
 Prohodirea are loc in Biserica Sf. Maria Vergului din Bucureşti în prezenŃa unui mare 
număr de prieteni, colegi, muzicieni… Iau cuvântul, deasupra sicriului deschis, câteva persoane, 
printre care şi cel care-l deslocuise pe Runcu de la şefia Coralei PreoŃilor. Unul din preoŃii 
Coralei, cutremurat de gestul acestuia, ia şi el cuvântul şi rosteşte deasupra lui Ion Runcu în 
sicriu : « Cui ne-ai lăsat, părinte ? » , apoi se prăbuşeştete deasupra cosciugului unde zăcea 
Runcu : Mort peste mort ! Se aude o bufnitură, urmează o clipă de tăcere, apoi un vaiet ca cel de 
pe deal la Ierusalim. Aurora, îngrozită, opreşte înregistrarea şi părăseşte biserica. 
 Chiar dacă misterul acestei drame nu se poate desluşi, rămâne totuşi întrebarea : Cum se 
face că Patriarhul Iustinian, omul care l-a iubit, apreciat şi promovat în mod repetat pe Runcu, şi 
pe care Runcu l-a înveşnicit printr-un Imn patriarhal, cum se face că acest Patriarh n-a putut să-i 
ia apărarea ? Pentru că este imposibil ca măsura împotriva lui Runcu să fi fost luată fără ştirea 
lui. Prin cine vine atunci lovitura ? Printr-un alt arhiereu ? Care ? Oricum, îi suntem 
recunoscători azi Arhiepscolui Teodosie al Tomisului pentru că n-a uitat de nedreptatea făcută 
lui Runcu, evocând această dramă şi dându-i o semnificaŃie biblică. Cu ocazia cuvântului adresat 
după concertul din 2013 de la Filarmonica vâlceană, Arhiepiscopul Teodosie a spus:  În 1974 
[Ion Runcu] a  primit vestea c� nu are voie s� dirijeze !... A plecat acas�. � i-a sunat prietenii : 
Via�a mi-a fost Muzica ! Rostul meu pân� aici a fost. Doamne, pentru asta m-am n�scut ! »8 
 

 
 

Ion Runcu la PietroşiŃa (1968) 
 
 
 

                                                 
8 Cichirdan, id. 
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Biserica Vergului din Bucureşti, în casa parohială a căreia a locuit în ultima vreme  
Ion Runcu şi familia lui şi unde s-a oficiat slujba înmormântării lui. 

(Sursă : www. imerologul.blogospot.de) 
 
 
 Despre Omul - preotul, muzicianul, interpretul şi compozitorul  - Ion Runcu, 
enciclopediile muzicale nu spun mai nimic. Este meritul Bisericii Ortodoxe Române, care nu-şi 
uită marile valori umane, de a fi readus în prim plan creaŃia lui. 
 
Citate  despre Ion Runcu 
 
Ion Popescu-Runcu… nu va renun�a nici la marea lui pasiune : corul. Dirijor prin voca�ie, va 
constitui din slujitorii altarului « Corala Preo�ilor »  care prin « crea�iile sale �i talentul s�u de 
diriginte i-au adus stima �i respectul tuturor ». (Citat din lucrarea lui Gheorghe C. Ionescu: Muzica 
bizantin� în România - Dic�ionar cronologic, Bucureşti, 2003, p. 398-399, sublinierea mea, mvd) 
 
În liturghia de fa��… sfin�ia sa [Ion Runcu] aduce un element nou de o covâr�itoare 
importan��, dovedind o adânc� �i just� în�elegere a specificului muzicii biserice�ti, esen�a 
modurilor. Atâ în melodie cât �i în armonie, înl�tur� - cu bun� �tiin �� - sensibila în modurile 
cu aparen�� de minor, dar care sunt în realitate moduri pur biserice�ti…. Este de ajuns acest 
lucru pentru a în�elege marele pas pe care sfin�ia sa îl face în arta liturgic�, îmbisericind 
modul, conservându-i prospe�imea, salvându-l din ghiarele laicului �i modernului. (Citat din 
PrefaŃa preotului şi bizantinologului I. D. Petrescu-Visarion la cartea Ion Runcu, Cânt�rile liturgice în stil psaltic, 
Bucureşti, 1956. p. 5.) 
 
Este cea mai frumoas� lucrare scris� vreodat�… Aceast� lucrare [Oratoriul « În vremea 
aceea… »] le întrece pe toate ! Numai un preot putea s� scrie a�a ceva ! În compara�ie cu 
Oratoriul de Cr�ciun [compus de laicul Paul Constantinescu], acesta este Oratoriul Pa�telui, 
cea mai mare s�rb�toare pe care s-a întemeiat Biserica ! Acum zece ani am g�sit cartea cu 
acest Oratoriu. Foile erau net�iate. Cuvintele m-au impresionat… Rug�ciunea este aripa care 
te înal��, dar Rug�ciunea prin muzic� te duce la Tronul lui Dumnezeu. (Citat din P. Cichirdan, « În 
vemea aceea…» de preot Ion Popescu Runcu, Cultura vâlceană, Anul VI, Nr. 85, aprilie 2015, p. 1, textul dintre 
parantezele drepte îmi aparŃine, mvd )
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Din amintirile părinŃilor mei cu Ion Runcu 
 
“Ia vino-ncoa’, m� Runcule!” 
 Când s-a întors, rechemat în Ńară, din Bulgaria, în 1948, Ion Runcu a fost lăsat un timp 
fără de slujbă şi apoi încadrat doar ca diacon la Biserica Scaune din Bucureşti, după ce fusese 
timp de 20 de ani preot paroh la Sofia şi adusese mari servicii României pe plan cultural. Pentru 
detalii, redau mai jos dialogul avut cu părinŃii mei, Victor şi LucreŃia, în 1978, mărturiile lor în 
acest sens:9 
 
LucreŃia : Ionel devenise un fel de adjunct al parohului de la Scaune. A�a îl degradase. 
Parohul era paroh, iar Ionel, pentru c� venise din Bulgaria, iar patriarhul nu-l cuno�tea, era 
doar diacon.… 
Victor : Nu-l cuno�tea ? Îl cuno�tea ! 
Mircea : Probabil c� Runcu a venit din Bulgaria cu vreo tinichea de coad�. A fost 
na�ionalist ? 
Victor : Nu. L-au chemat ��tia… El f�cuse la Sofia un liceu românesc. 
LucreŃia : Ionel a f�cut oper� româneasc� în Bulgaria. 
Victor: Era, în orice caz, o personalitate, un om cu influen��. Era în bune leg�turi cu �sta… 
catolicul … cum îi zice? 
Mircea: Roncalli! 
Victor: Cardinalul Roncalli era monsegnorul catolic în Bulgaria. � i probabil c� Ionel, chiar 
dac� n-a f�cut…, ceva politic� trebuie c-a f�cut el.  Dar chiar dac� n-ar fi f�cut, prin faptul c� 
era o personalitate �i prin faptul c� nu era anexat regimului comunist, nu putea s� fie l�sat 
liber. � i-or mai fi fost �i acuze, ce-or mai fi fost, c� a venit Runcu înapoi în �ar�, rechemat. � i 
când a venit, l-au l�sat f�r� slujb�.  
Mircea : Probabil c� prietenia cu Roncalii la Sofia l-a f�cut suspect la Bucure�ti. A venit cu 
tinichea de coad�. 
Victor : Da. 
LucreŃia : Da, da ! A venit �i l-au l�sat f�r� slujb�. Noi eram în Grant atunci �i el murea de 
foame-n Bucure�ti [1948]. 
Victor : 

�
i care s-au dus în Bulgaria, dup� ce ��tia [comuniştii] au luat puterea, �ia i-au pus 

tinicheaua de coad�, ca s� scape de el acolo. El prea v�t�m�tor pentru regimul comunist n-a 
fost. C� dac� ar fi fost, l-ar fi b�gat la închisoare.  
LucreŃia : Taic�, eu cred c� el de la început, în preo�ie… În primul rând c� nici n-a avut 
voca�ie de preot, a avut voca�ie de muzician. 
Victor : Da. � i mai avea o voca�ie : Când era mic, umbla cu domni�oara Constantinescu de 
mân�. 
LucreŃia : Ia mai taci tu din gur� ! Fii serios! ... El mi-a povestit asta : Cum a ajuns el în 
Bulgaria. 
Mircea : Cum a ajuns ? 
LucreŃia : Miron Cristea, Patriarhul de pe vremea regilor, l-a chemat la el pe Ionel, ca tân�r 
absolvent de seminar. Era profesor de muzic� la nu �tiu ce �coal� acolo, în Bucure�ti. � i i-a 
zis : « Ascult� ! Eu vreau s� te trimit pe tine la Paris. » 
Victor : La Paris ?! 
LucreŃia : Da ! « C� », zice, «  ne trebuie la biserica din Paris un preot tân�r. Te hirotonisesc �i te trimit la Paris. » Ionel zice : « A fost cea mai fericit� clip� a vie�ii mele, când am auzit s� 
fiu trimis la Paris ». Ionel �tia c� la Paris era tanti Viorica [actriŃa Viorica Marineanu, 
directoare de teatru parizian], era Clodina [sora LucreŃiei]. El tr�ise în cas� la tanti Viorica în 

                                                 
9 Mircea Valeriu Diaconescu: O trilogie dâmbovi�ean� . Volumul I: Vatra str�mo�easc�, Aachen, 2009, p. 3-6 
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Bucure�ti, tr�ise �i cu Nenea [fratele LucreŃiei, poetul Ion Constantinescu- Pucioasa], era ca un 
v�r al nostru. 
Victor : Era din familie… ramur� din familie. 
 

  
 
LucreŃia : � i zice Ionel : « Nu sunt un necunoscut în Paris. Am pe cine s� g�sesc acolo. » � i 
când a s�rutat mâna dreapt� a Patriarhului �i s-a întors s� plece, cum se-ntorc ei de-a-
nd�ratelea, nu se întorc cu spatele, �tii ! � i cum mergea el a�a, când a pus mâna pe clan�� s� 
ias�, odat�-i aude vocea �luia din scaun : « Ia ascult� ! Ia vino-ncoa’, Runcule ! Vino-
ncoa’! Tu �tii fran �uze�te, nu ?»  Ionel a r�spuns : « Da ! » « P�i dac� �tii fran �uze�te, de ce 
s� te mai trimit pe tine la Paris ? Trimit p-altu ca s�-nve�e limba ! » Auzi logic�! În loc s�-l fi 
trimis pe el tocmai pentru c� �tia fran�uze�te ! 
Victor : Nu-i asta. A g�sit un motiv. 
LucreŃia : � i-i spune : « Tu ai s� te duci la Sofia în Bulgaria !»  « Iar la Paris », îmi spune 
Ionel, « a trimis, probabil, pe-un favorit de-al lui. C� eu ce eram? B�iatul unui pop� de la �ar� ! » 
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Biserica română « Sfânta Treime » din Sofia în care a slujit şi a concertat Ion Runcu 
(Sursă: prin amabilitatea doamnei Monica Butariu de la  Departamentul  

pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul de Externe, Bucureşti) 
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Biserica Scaune din Centrul Bucureştiului, în care a slujit Ion Runcu din 1949 (?) şi până  1975 

(Sursă :  wikipedia ) 
 

 
 

Biserica Bărbătescu Vechi din Bucureşti cu casa parohială unde a locuit o vreme Ion Runcu  
(Sursă : www.basilica.ro) 
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Amintiri personale cu Ion Runcu  
 
 Pe nenea Ionel, Ion Popescu Runcu (1901-1975), unchiul meu din partea mamei, cel care 
avea să devină sfetnicul şi bunul meu prieten, l-am cunoscut de abia în 1966, în locuinŃa mea din 
Drumul Taberei. IniŃiativa întâlnirii venise din partea mamei mele, care se mândrea cu Ion 
Runcu, vărul ei, şi care dorea să mă sprijine în activitatea mea dirijorală, întreruptă pentru o 
vreme. Mama venise special de la Pucioasa  ca să ne facă prezentările… 
 Cu ocazia vizitei, Ionel Runcu a văzut în locuinŃă pianina şi m-a rugat să-i cânt ceva din 
compoziŃiile mele. I-am cântat liedul « Doamne Isuse, spune-mi Tu de ce mori » pe versuri de 
sora mea, poeta Aurora Ionescu. I-a plăcut textul, i-a plăcut şi muzica influenŃată de coralele lui 
Bach. Mi-a recomandat însă să renunŃ la sensibila din minorul armonic şi să mă întorc la 
subtonul din minorul natural, la modul eolian. 
 Aflând de interesul meu pentru muzica psaltică, Ionel Runcu m-a înzestrat cu mai multe 
din lucările lui publicate. Pentru documentare mi-a pus la dispoziŃie unele publicaŃii şi mi-a făcut 
cunoştinŃă cu un preot din Corala preoŃilor, autor al unei teorii muzicale psaltice în manuscris pe 
care Runcu o considera ca fiind cea mai reuşită. 
 
 Am petrecut o primă seară cu el, începută la Restaurantul Dunărea şi prelungită până 
după miezul nopŃii în PiaŃa UniversităŃii. După o masă copioasă plătită de el, ne-am învârtit de 
mai multe ori pe după « Coada Calului lui Mihai Viteazul ». Ştiam de la mama că Ionel avusese 
legături importante cu catolicii, în primul rând cu Angelo Giuseppe Roncalii, viitorul papă Ioan 
al XXIII - lea. Ion Runcu nu purta barbă, se îmbrăca laic, era un creştin « general », aş zice.  
 Tot de la mama ştiam de întâmplarea semnificativă de la moartea regizorului Egizio 
Massini. Ion Runcu era nu numai un mare amator de muzică de operă, ci şi un mentor 
binecunoscut al soliştilor Operei din Bucureşti în ce priveşte tehnica vocală, după cum fusese şi 
creatorul unor mari voci solistice ale Sofiei. Odată îl însoŃisem pe Runcu în casa solistului 
Operei de stat, Nicolae Florei. Florei în cerea sfatul. RelaŃiile dintre ei erau de la maestru la 
ucenic. Cum spun, regizorul Massini, de confesiune catolică, se afla pe patul de moarte. SoŃia lui, 
solista Operei de Stat, Dora Massini, de altă confesiune decât cea romano-catolică, îl rugase pe 
preotul catolic să vină să-i dea lui Egizio ultima împărtăşanie. Preotul catolic a refuzat să-l 
viziteze pe Egizio pe patul lui de moarte şi să-l slujească, pe motivul că regizorul se căsătorise cu 
o evreică. Disperată, Dora a apelat la Ion Runcu, preotul ortodox. Iar acesta, fără şovăire şi fără 
să mai întrebe pe nimeni dacă are sau nu voie s-o facă, s-a dus imediat la patul muribundului şi a 
săvârşit acolo slujba necesară.  
 Să mă întorc la în PiaŃa UniversităŃii: Ştiindu-l, aşadar, pe Runcu ca un prelat român cu 
vederi largi, l-am întrebat, fiindcă că mă confruntam cu problema sectelor din România 
importate din Occident, ce părere are de multitudinea de confesiuni creştine pe pământul 
României, fiecare din acestea pretinzând că ea e singura deŃinătoare a adevărului, iar toate 
celelalte greşite. « Sunt mai multe drumuri care duc la Dumnezeu », mi-a spus Runcu. 
« Majoritatea românilor folosesc drumul lor mai vechi. Dar toate duc acolo.» Sigur, s-ar fi putut 
ca nici Cardinalul, nici Patriarhul să nu fi consimŃit la opinia lui Ion Runcu. Dar cum Runcu mi 
se adresase numai mie, « nepotului drag », cum îmi spunea, nimeni n-avea s-o ştie…  
 
 Pentru a-mi satisface setea de cunoaştere a unei muzici psaltice româneşti autentice şi 
bine făcute, precum şi dorinŃa de a înregistra la magnetofon slujbe ortodoxe, Runcu  m-a luat cu 
el la diferite slujbe. Îmi amintesc de o slujbă de Joia Mare Ńinută la Biserica Sf. Spiridon Nou. 
Era prin 1967. Runcu m-a luat de mână şi m-a instalat în biserică în faŃă, alături de el şi de alŃi 
prelaŃi, pe scaunele de vază rezervate preoŃilor. Eram intimidat şi nu mai ştiam ce să fac cu mine. 
Runcu şi cu mine am fost salutaŃi cu mult respect de ceilalŃi. Am pus magnetofonul sub scaun şi 
am înregistrat atunci o nemaipomenit de frumoasă şi mişcătoare slujbă centrată pe tema JudecăŃii 
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de Apoi şi a Certei dintre suflet şi trup. Ca orice lucru cu încărcare sacră, am pierdut, bineînŃeles, 
cu ocazia strămutării, acel preŃios document. 
 
 

 
 

Interior la Biserica Sf. Spiridon Nou din Bucureşti, unde a slujit Ion Runcu  
(Sursă : Wikipedia) 

 
 Într-o seară, Runcu m-a luat cu el la o repetiŃie a Coralei PreoŃilor. Acolo - cred că era 
într-o sală de curs a Institutului Teologic Ortodox din Bucureşti -  mi-a făcut marea surpriză de a 
cânta cu Corala PreoŃilor una din compoziŃiile mele de Crăciun, «Pe poteca lunecoasă », un 
colind din DâmboviŃa aranjat pentru cor bărbătesc pe 4 voci. M-am înroşit de plăcere şi de 
ruşine.  
 
 Tot aşa, Runcu m-a luat la un concert al Coralei PreoŃilor dat în sala festivă a Institutului. 
A dirijat atunci o compoziŃe recentă a lui, având ca temă vechimea creştinismului ortodox în 
Dacia : « Din vremi străbune » (« Balada vremilor străbune »), o lucare în gen cantată pentru cor, 
solisti şi acompaniament la pian. Cum eram la curent cu tradiŃia muzicală ortodoxă, de execuŃie 
strict a cappella, m-a mirat prezenŃa instrumentului (pian) într-o ambianŃă ortodoxă. Dar, spre 
surprinderea mea,  Mai-marii bisericii aflaŃi în sală nu s-au manifestat potrivnic. Căci autoritatea 
muzicală a lui Runcu era supremă. 
 
 L-am luat şi eu odată pe Runcu la un concert la Sala Radio cu « Carmina Burana » de 
Carl Orff. A fost entuzismat, l-a digerat complet, fără resturi :  Genul lui Orff era şi genul lui. 
 
 În 1967 Biserica de la PietroşiŃa şi-a sărbătorit jubileul de 200 de ani de la clădirea ei în 
piatră. Cu un an înainte îl vizitasem pe paroh, preotul Gheorghe Simionescu - popa Gică - vărul 
bunicii, al şaptelea preot din preot al PietroşiŃei, un unchiu, şi el, al meu. Era o vreme în care 
umblam cu magnetofonul după colinde şi cântări bisericeşti străvechi. Popa Gică mi-a arătat 
biserica, m-a găzduit la un mirean specialist în toacă, mi-a cântat o compoziŃie psaltică a lui 
Căciulă, diacon şi dascăl la PietroşiŃa cu o sută de ani mai înainte. Popa Gică mi-a arătat 
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« Manuscrisul Toma Diaconescu » în care era scrisă cântarea « Cuvânt bun » a diaconului 
Căciulă, iar au am imprimat-o pe banda de magnetofon. La Bucureşti, muzicologul Gheorghe 
Ciobanu s-a arătat foarte interesat de manuscrisul « Toma Diaconescu » şi a organizat o vizită la 
PietroşiŃa, la popa Gică, cu maşina Academiei, pentru a examina documentul. Ion Runcu s-a 
alăturat grupului. Cu acea ocazie a fost făcută fotografia intercalată aici.  
 
 

 
 
Preotul compozitor Ion Runcu (al doilea din drepta), lângă mine, în curtea casei din PietroşiŃa a 
preotului Gheorghe Simionescu (în mijloc), cu ocazia vizitei de la Academia Română, din 1968, 

a bizantinologului Prof. dr. Gheorghe Ciobanu (cu o ramură de răchită în mână). 
 
 Cu această ocazie Gheorghe Ciobanu a intrat în posesia « Manuscrisului Toma 
Diaconescu » aflat în arhiva bisericii şi conŃinând cântarea « Cuvânt bun » compusă în 1854, la 
PietroşiŃa, de diaconul Gheorghe Căciulă. Cântarea, în notaŃie neumatică, a diaconului Căciulă, a 
fost transcrisă în notaŃie lineară de către Gheorghe Ciobanu şi publicată, însoŃită de un studiu 
muzicologic. În 1978 această cântare a fost prelucrată de mine pentru Alto şi cor bărbătesc. 
 Sărbătorirea Jubileului, parastasul de 200 de ani, s-a desfăşurat într-o impresionantă 
atmosferă tradiŃională, cu soborul de preoŃi şi diaconi veniŃi de la Patriarhie şi de la Protopopia 
judeŃului. Ion Runcu era printre ei şi le dădea tonul.   
 
 Fondarea de mine în 1969 a Corului Medicilor din Bucreşti şi prima apariŃie a acestui cor 
în concert pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Medicilor în martie 1970, precum şi 
interesul lumii muzicale româneşti pentru concertele acestui cor, m-au determinat nu numai să 
accentuiez legăturile pe plan de tehnică vocală cu Ion Runcu, ci şi să prezint în primă audiŃie 
lucrări ale lui, o parte din ele dedicate Corului Medicilor. În Anexa la aceste rânduri pot fi 
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ascultate lucrările “Divertisment stacat”, CoroniŃă dalbă” şi Liuli-liuli” în interpretarea Corului 
Medicilor, prima din ele fiind dedicată Corului Medicilor de către compozitor.10 
 De atunci şi până la plecarea mea din łară, nenea Ionel Runcu a fost în permanenŃă 
mentorul Corului Medicilor, pe care l-a şi însoŃit în deplasări importante, ca cea de la Cluj în 
1973, când a avut loc şi întâlnirea a doi din compozitorii preferaŃi ai Corului Medicilor: Ion 
Runcu şi Sigismund ToduŃă.  
 
 După plecarea mea din łară, de abia instalat în locuinŃa plină de gândaci de pe Avenue 
Wendt, Geneva, mă pomenesc în toamna anului 1973 cu vizita părintelui Ion Bria, trimisul 
Patriarhiei române la Geneva. Împreună cu calde salutări aduse din partea lui Ion Runcu, 
părintele Bria îmi aduce o bandă de magnetofon conŃinând un Medalion muzical « Ion Runcu », 
transmis de curând la posturile de radio din România. Ascultând banda, am constatat  inteligenta 
prezentare a lui Ion Runcu făcută de domnul Ion Dumitru-Crevedniceanu, pe care o redau mai 
jos, şi am ascultat câteva înregistrări cu lucrpri de Runcu, cea de deschidere fiind lucrarea 
« Divertisment stacat » scrisă pentru Corul Medicilor şi prezentată de acest cor, în primă audiŃie, 
la Ateneu, în 1971. 
 Medalionul muzical « Ion Runcu » realizat la Radidifuziunea română aduce unele 
elemente importante în judecarea valorii lucrărilor lui Ion Runcu. În acelaşi timp el oglindeşte 
grija lui de Ion Dumitru Crevedniceanu de a prezenta doar creaŃia profană şi de a   
nu-i irita pe guvernanŃii comunişti prin dezvăluirea şi aprecierea creaŃiei sacre a lui  Runcu, o 
creaŃie departe de a fi « miniaturală » : 
 
Pentru genera� iile tinere mai pu� in cunoscut, Ion Popescu-Runcu...  î� i continu� cu modestie 
munca de crea� ie, c�utând s� dea la iveal� noi idei muzicale, noi pretexte pe care s� le modeleze 
cu migala omului de art� � i c�rora, împrumutându-le propria-i sensibilitate, s� le dea contururi 
sonore precise. Ultima lui pies�, «Divertisment stacat», avea s� confirme acest adev�r, fiind 
prezentat� pe scena Ateneului Român de c�tre Corul Sindicatelor Sanitare » (e vorba de « Corul 
Medicilor »), avea s� fie primit� c�lduros de c�tre publicul bucure�tean… N�scut în ambian�a 
folclorului muntenesc, comuna Runcu, jude�ul Dâmbovi�a, Ion Popescu-Runcu dovede�te de mic 
inclina� ie c�tre arta sunetelor. Aspira� iile sale c�tre studiu � i împlinire g�sindu-� i ecoul mai 
târziu, când înva�� la Conservatorul din Bucure�ti cu profesorii Alfonso Castaldi � i Ionel 
Br�tianu. Relativ redus� ca num�r de lucr�ri, crea� ia lui Ion Popescu-Runcu dezv�luie 
predilec� ia sa pentru formele miniaturale, dintre acestea, liedul � i corul fiind cele mai evidente: 
« Codrule b�trânule », « Poveste cu tâlc », « Bat�-te legea de na� », « �apte babe blestemate », 
Spusu-� i-am, b�di��, spus » � i altele. Din lucr�rile genului mai larg al frescei muzicale, amintim 
oratoriul [de fapta Cantata]« Din vremi str�bune ». Tr�s�tura proprie a compozitorului Ion 
Runcu este îns� umorul, satira fin� cu aspecte moralizatoare. Folosind cu predilec� ie resursele 
pe care le ofer� vocea uman�, compozitorul a scris mai multe cântece satirice. Dintre ele, mai 
cunoscut este « �apte babe blestemate », pies� care etaleaz� virtuozit�� ile solistice, ea oferind, 
totodat�, � i prilejul de a savura satira adresat� tipului de om credul, înfumurat � i l�ud�ros. În 
piesa « Omul � i ra�a », inspirat� de versurile poetului Gheorghe Topârceanu, deslu� im un 
subiect hazliu, plin de umor…creind bun� dispozi� ie. Cu firescul, cu elocven�a discursului s�u 
muzical, compozitorul Ion Popescu-Runcu î� i înscrie miniaturile în sfera  cântecelor recreative, 
multe din ele cu real� for�� educativ�.    
 
 A urmat o strânsă, dar - prin strămutarea mea în Germania - o scurtă colaborare cu 
părintele Bria.  În dorinŃa de a-şi decora muzical slujbele în limba română începute în Geneva, 

                                                 
10 La realizarea lungilor momente cu onomatopee din această lucrare corală,  prin care se imită Ńambalul sau cobza, 
mi-am permit să-i propun lui Runcu unele modificări, pe care acesta le-a găsit ca fiind bine venite, însuşindu-le cu 
toată inima. 
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părintele Bria a apelat la mine ca să-i cânt ceva de Crăciun la orga bisericii St Germain a bisericii 
catolice creştine vechi din Geneva, unde era găzduit cu slujbele. Mi-a dat o carte de cântări şi  
m-a rugat să cânt de acolo “Hristos se naşte… Taină străină văz. » Cu această cântare în 
aranjament pentru solişti şi cor a început seria lucrărilor mele corale psaltice din Aachen.  
 
 
 
 
 

 
 

Biserica catolică creştină veche din Geneva, sec. XV, 
 în care s-au Ńinut primele slujbe ortodoxe în limba română.  

În această biserică a fost predicată Reforma în Geneva pentru prima oară (1535) 
(Sursă: www.catholique-chretien.ch) 
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O încercare de clasificare a lucrărilor compozitorului Ion Runcu 
 
 

 
 

Coperta colecŃiei  « Iubi-Te-voi, Doamne » 
 

 Una din clasificările posibile ale compoziŃiilor muzicale ale lui Ion Runcu ar putea fi cea 
în care se ia ca criteriu caracterul liturgic sau neliturgic al lor :  
I. Lucrări sacre liturgice (lucrări bisericeşti),  
II. Lucrări sacre neliturgice şi  
III. Lucrări cu caracter profan. 
 
I. Lucrări sacre liturgice (bisericeşti) 
 
 Acestea pot fi găsite în publicaŃiile « Cântările liturgice în stil psaltic » (1956) şi « Iubi-
Te-voi, Doamne » (1962), precum şi în unele manuscrise. 
 Cântările liturgice ale lui Ion Runcu incluse în colecŃia « Iubi-Te-voi, Doamne » sunt : 
Chinonic în Postul cel mare 
Dintru adâncul inimii 
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Doamne, buzele mele 
Dumnezeul mântuirii mele 
Hristos a înviat 
Imn de slav� 
Mântuie�te, Doamne, poporul T�u 
Prive�te din cer 
Psalmul 3 
S� învieze Dumnezeu 
Slav� întru cei de sus 
Vecernii 
 La acestea  se adaugă lucrările : 
Aceast� cas� Tat�l o a zidit 
Acum sloboze�te 
Ca pe Împ�ratul  
Cânt�rile  liturgice în stil psaltic (Liturghia), carte publicată la Bucureşti în 1956, prefaŃată de 
bizantinologul Preot Ioan D. Petrescu-Visarion 
Imn patriarhal 
Tat�l nostru 
 

II. Lucrări sacre neliturgice (nebisericeşti)  
 
 Cea mai importantă dintre ele este Oratoriul ( »Fresca ») În vremea aceea. 
 

  
 

Coperta  Oratoriului („Fresca“)  „În vremea aceea…” (1960)  
de Ion Runcu şi pagina cu dedicaŃia din 1966 
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 În aceeaşi categorie ar putea intra colindele şi unele lucrări din manuscrise : 
Concert de Cr�ciun  
Coroni�� dalb�  
În ora�ul Vifleem 
Magii de la R�s�rit (Trei magi)  
Maic� Preacurat� 
Noaptea de Cr�ciun  
  

III. Lucrări profane  
 Cele mai multe din acestea se află tipărite pe foi volante sau în manuscrise, cele mai 
multe pe versuri proprii. Pot fi incluse aici : 
Ciocârlia - pentru cor mix şi solist, dedicată Corului Medicilor  
Colegii 
Divertisment stacat - pentru cor mixt, dedicată Corului Medicilor 
Doin� haiduceasc� 
Liuli - liuli (Nani - nani)   
Nunta coco�ului  
Omul �i ra�a   
Poveste cu tâlc  �apte babe blestemate 
 
 În această categorie ar putea fi inclusă şi Balada vremilor  str�bune. o lucrare în gen 
cantată menŃionată de Ion Dumitru Crevedniceanu11 şi de alŃii .   
 
 

Comentarii asupra unor lucrări 
 
Comentar asupra partiturii « În vemea aceea… », Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune Ortodoxă Bucureşti, 1960  
 
 Ştiu de la Ion Runcu că, pentru el, lucrarea de căpetenie era Fresca muzicală (de fapt 
Oratoriul -) « În vremea aceea » . Răsfoind în anii 1960 partitura, m-a surprins prezenŃa acolo a 
acompaniamentului instrumental: orga… pianul… La rugămintea lui Runcu, care dorea să audă 
şi el odată cum sună acompaniamentul scris de el pentru orgă, am făcut rost de un organist, bun 
prieten cu mine, sasul sibian Horst Gehann, care a avut amabilitatea să ne cânte toată lucrarea la 
orga Bisericii Anglicane din Bucureşti. Citirea la orgă a partiturii a cam şchiopătat. Sigur, ce 
putea să înŃeleagă un germanic dintr-o muzică aflată la graniŃa dintre lumea bizantină şi lumea 
latină? Runcu însă, la fel ca César Franck altădată la interpretarea cam şchiopătată a Simfoniei în 
re de către Colonne, era  radios de mulŃumire. Trebuie să mărturisesc că n-am fost atunci convins 
de acest mariaj stilistic. Aceeaşi impresie mi-a făcut-o şi audirea mai recentă a Frescei, într-o 
biserică, în interpretarera corului bărbătesc şi cu acompaniament de pian. Nici cea a capella nu 
m-a convins.  
 Dar, ce să vezi ? Foarte recent am audiat prin YouTube o magnifică interpretare a 
Frescei, o interpretare carte m-a convins de genialitatea lui Runcu, de dramatismul din lucrările 
lui, o intrepretare magistrală, al cărei succes se datorează, în afara unor interpretări de cor şi 
solistice de mare talent şi dăruire, unor importante modificări aduse partiturii. E vorba în primul 
rând de orchestrarea, cu unele modificări în partitură - scurtarea unor pasajii prea lungi, 
rearanjarea unor linii melodice şi a unor structuri armonice - admirabil operate de muzicianul 

                                                 
11 Ion Dumitru Crevedniceanu: Medalion Ion Runcu, Radiodifuziunea română, 1973 
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Constantin Arvinte.12 13 E vorba în doilea rând de schimbarea spaŃiului concertistic, mutarea 
acestuia din Biserică în Sala de Concert. Fundalul de Sală de concert, nu Catapeteasma, este, 
cred, locul cel mai nimerit pentru interpretarea Frescei lui Runcu. La cele de mai sus trebuie 
făcută observaŃia laudativă în ceea ce priveşte regia, o regie tipic de operă. Această reuşită 
modificare a lucrării de căpetenie e lui Runcu mă duce la convingerea că avem de a face cu o 
lucrare complet originală, avem de a face cu un gen pe care l-am putea denumi nu « Frescă 
muzicală », nici « Oratoriu », ci « Operă Sacră ». În această viziune, Runcu ar trebui, cred, 
reevaluat, considerat ca cel mai bun compozitor român de lucrări gen Opera, un fel de Puccini 
român, un compozitor original, care - spre deosebire de Paul Constantinescu cu ale sale Oratorii 
denumite « bizantine »14, sau cu a lui încercare operetistică a « NopŃii furtunoase » a lui 
Caragiale -,  face sinteza între Folclorul sacru românesc, Muzica sacră românească - ambele 
modale - şi Operă.  
 Drama, Scena, Teatrul reprezintă elementul esenŃial, care transpare aproape din fiecare 
lucrare a lui Ion Runcu. 
 Pentru a oferi şi altora, în primul rând publicului meloman occidental, comorile din 
creaŃia lui Runcu, m-am aplecat şi eu, prin 1978, cu modestie, asupra Partiturii acestei Opere 
sacre. Am ales, din cele 9 tablouri, tabloul intitulat « Plângerea Fecioarei », pe care, din motivele 
mai sus arătate, l-am tratat strict a cappella, l-am scurtat şi redistribuit pentru solişti şi cor 
bărbătesc. O asemenea versiune a cappella cred că poate fi cântată, fără resentimente, în spaŃiul 
sacral bisericesc. În Anexa cu muzică înregistrată din concert redată la finele acestei scrieri, este 
prezentată o interpretare a variantei mele a « Plângerii Fecioare » pe care am redenumit-o : « Pre 
cel deal la Rusalim ». Separat, tot acolo, poate fi consultată partitura versiunii mele. Mi-am 
permis această intervenŃie asupra partiturii şi titulaturii, contând pe largheŃea de spirit a lui Ion 
Runcu, pe marea apropiere sufletească dintre noi şi pe profunda cunoaştere a creaŃiei şi simŃirii 
runciene, în care Bocetul - Balada - Doina - Colindul, ba chiar şi Strigătura sunt elementele, 
incizele melodico-prozodice, folosite de Runcu pentru a dramatiza la maximum lucrarea. Noua 
versiune a « Plângerii » a fost interpretată la începutul anilor 1980 şi înregistrată cu Corul 
german Collegium Byzantinum - Aachen / Aix la Chapelle şi cu soliştii Aurel Zgunea - tenor şi 
Mircea DuŃescu - bas. În cadrul procesului componistic, dimensiunile Tabloului « Plângerea 
Fecioarei » au fost reduse în « Pre cel deal la Rusalim » de la 205 măsuri la 117 şi de la 54 
sisteme la 19, modificările întreprinse neîmpietând asupra motivelor melodice şi asupra 
armoniei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 În internet apare şi un alt nume de orchestrator al lucrării: HoraŃiu Alexandrescu !   
13 Numele lui Arvinte, ca orchestrator, alături de cel al lui Runcu, ar trebui înscris în titulatura lucrării. 
14 Similar se exprimă şi Petre Cichirdan în „În vremea aceea... de Preot Ion Popescu Runcu”, în „Cultura Vâlceană”,  
Anul VI, Nr. 85 aprilie 2013:  „... noi, melomanii, am auzit [la Runcu] tonalităŃi mai de grabă vecine cu cele 
enesciene, de tip „Oedip”, decât cele ca ale Oratoriului de Crăciun  [de Paul Constanitnescu] , mai aproape de 
incantaŃiile antichităŃii, decât ale muzicii gregoriene.... În „Plângerea Fecioarei”  se produce iarăşi un moment de 
absolut... Fecioara ... şi corul... dau trăire unei partituri fără seamăn.”  



 23 

Tabel general cronologic15 
 
1901, miercuri 25 decembrie - Se naşte la Runcu, judeŃul DâmboviŃa, Ion, din părinŃii tatăl X. 
   Popescu (Neica popa de la Runcu) şi  mama X. Simionescu, fiica lui X.  
   Simionescu, fiul lui popa Nică Simionescu de la PietroşiŃa. Ion este văr  
   de-al doilea cu LucreŃia Constantinescu din Şerbăneşti, mama autorului  
   acestor rânduri. Fratele Alexandru devine şi el preot : Este Popa   
   Lisăndrel de la Runcu.  i, c1, c2 
 
1908-1912  - Ion este elev al şcolii primare din Runcu. c2 
 
1913-1914  - Ion studiază la gimnaziul « IenăchiŃă Văcărescu » din Târgovişte, 
   unde este coleg, printre alŃii cu învăŃătorii de mai târziu LucreŃia   
   Constantinescu, verişoara lui, şi cu Victor Diaconescu. c2, mvd  
 
1915-1922  - Ion frecventează cursurile Seminarului «Nifon Mitropolitul» din   
   Bucureşti, cu Ion Popescu-Pasărea, Ionel Gh. Brătianu şi Gheorghe  
   Cucu, pe care-l absolvă în 1922. i, c1, c2(1923)  
 
1918-1922  - Ion frecventează cursurile Conservatorului de Muzică şi Artă   
   Dramatică din Bucureşti, cu Dumitru G. Kiriac şi Alfonso Castaldi. i, c1 
 
1922-1924  - Ion predă muzica la unele şcoli din Bucureşti. mvd  
 
1924   - Patriarhul Miron  Cristea îl trimite pe Ion la Sofia cu funcŃia de   
   cânt�re� bisericesc categoria  I  al Bisericii ortodoxe române « Sfânta  
   Treime », recent înfiinŃată (1923), unde se ocupă atât de Strană, cât şi  
   de Cor. i, c1, c2 
 
1924-1948  - Ion Runcu  dirijează Corul bisericii române din Sofia. i,  c2 
 
1925-1934  - Ion Runcu cunoaşte şi se împrieteneşte strâns, iar apoi întreŃine   
   corespondenŃă cu trimisul Vaticanului în Bulgaria pentru păstorirea  
   credincioşilor romano-catolici, cardinalul Angelo Giuseppe Roncalii  
   (1915-1958), viitorul papă Ioan al XXIII - lea. mvd 
 
1929, 20 iulie  -  Ion Runcu este hirotonit în România ca diacon şi încadrat la Sofia  
   ca dirijor al corului � i cânt�re� (diacon onorific).  c1, c2 
 
1931   - Ion este licenŃiat al FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Sofia şi   
   frecventează şi cursurile FacultăŃii de Istorie şi Filologie slavă. 16  
          i(1929), c1, c2 
 
1933   - Din acest an şi în continuare, Ion Runcu predă muzica, istoria,    
   geografia şi religia la şcolile româneşti din capitala Bulgariei.  c1, c2 
                                                 
15 Acest Tabel a fost alcătuit pe baza informaŃiilor oferite de: Gheorghe C. Ionescu: Muzica bizantin� în România - 
Dic�ionar cronologic, Bucureşti, 2003, p. 398-399 (i); Marian ColŃan, Ion Popescu Runcu compozitor de muzic� 
religioas� �i laic�, dizertaŃie, Bucureşti, 2003 (c1) ; Dudu Velicu: Biserica ortodox� în anii regimului comunist - 
Însemn�ri Zilnice - II. 1948-1959, Bucureşti, 2005, pp. 11, 12, 42, 66, 140, 180, 218, 237 (v); Marian ColŃan,  
Popescu-Runcu Ion, în Dic�ionarul de muzic� bizantin� româneasc�, Bucureşti, 2013 (c2).  
16 Ionescu  dă ca an  anul 1929.  



 24 

 
1933, 25 mai  - Ion Runcu este instalat ca preot paroh al comunităŃii româneşti de la   
   Sofia (urmând în scaun pe preoŃii Ion Sagala Iliescu şi Stelian    
   Angelescu).  i, c1, c2 
 
1934, vara  Ion Runcu dirijează la Ateneul Român din Bucureşti un concert al Corului 
   bisericii române din Sofia apreciat de public şi de critica muzicală. Din  
   1924 şi până la revenirea definitivă din Ńară, Ion Runcu a susŃinut peste  
   100 de  concerte în Bulgaria şi în România.  i, c2 
 
1938   Apare la Sofia colecŃia « Coruri pe patru voci egale », conŃinând lucrări cu 
    caracter folcloric şi satiric (Spusu-�i-am b�di��, spus, �iganii,  
    Bat�-te legea de na�, �apte babe blestemate, Cearta şi Liuli- liuli ). 
            i, c1 
 
1940, martie - decembrie  Revenit pentru un timp în Ńară, Ion Runcu reorganizează corul  
   Catedralei Patriarhale la solicitarea Patriarhului Nicodim Munteanu.  
 
            i, c1, c2 
1948, joi, 5 februarie Ion Runcu este rechemat în Ńară împreună cu diaconul Ion Iufu   
   şi pus la dispoziŃia Mitropoliei Ungro-Vlahiei prin decizia    
   Ministerului Cultelor. El este înlocuit la Sofia de preotul Cristea. v 
 
1948, marŃi, 30 martie   Ion Runcu, domiciliat în strada Arhierul Calist la doamna   
   Ghiulamila17, este chemat la Ministerul Cultelor pentru a da referinŃe  
   asupra preotului I. Cristea dacă acesta e legionar. « ReferinŃele date  
   au fost din cele mai bune, deşi ministerul se aştepta ca Runcu să-şi  
   critice succesorul, pentru ca să-şi reia postul de la Sofia » (Velicu,  
   pag. 43). Dar după o lună se consemnează că « preotul I. Cristea, noul  
   paroh al Bisericii ortodoxe române din Sofia, tot nu poate să-şi ia   
   postul în primire, deoarece nu i se eliberează paşaportul. Ministrul  
   Stanciu Stoian este de acord ca tot Runcu să fie trimis în toamnă la  
   Sofia » (id.p 66), ceea ce nu se va întâmpla. v 
 
1948   Ion Runcu este numit preot paroh la Biserica Sfântul Spiridon Nou. c2 
 
1949, 25 februarie În însemnările zilnice ale lui D. Velicu se consemnează că Ion Runcu   
   este totuşi neîncadrat de aproape  doi ani (id. 140). v   
 
1949, 2 septembrie În aceleaşi însemnări se vorbeşte despre eventuala numire a lui Ion  
   Runca ca preot la Biserica Sf. Spiridon Nou (id., 180). v, c2(1948 !) 
 
1953   Ion este numit dirijor secund al Coralei PreoŃilor din Capitală dirijată de  
   preotul Alexandru Delcea. c2  este în contradicŃie cu i 
 
1955-1975  Ion este transferat ca preot la Biserica Scaune. c2 în contradic�ie cu  
           mvd (diacon !)  

                                                 
17 Ion Runcu a fost căsătorit cu Maria (Maricel) Ghiulamila. Nepotul lui Maricel, Gheorghe Ghiulamila, s-a  
remarcat ca talentat şi priceput compozitor de lucrări corale, printre care excelentul madrigal pentru cor mixt „Mi-e 
dor de munŃi” pe versuri de St. O. Iosif. Ion Runcu l-a îndrăgit pe Gheorghe Ghiulamila ca pe un nepot drag. SoŃii 
Runcu nu au avut copii. 
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1956, 13 decembrie În aceleaşi însemnări se vorbeşte de prezenŃa lui Ion Runcu la Tipografia  
   CărŃilor Bisericeşti din Bucureşti (id. 218). v  
 
1956   Apar la Bucureşti  Cânt�rile liturgice în stil psaltic.   i, c2 
 
1960   Apare la Bucureşti  Fresca muzicală (Oratoriul) În vremea aceea…  
             c1, c2 
1962   Apare la Bucureşti  ColecŃia  Iubi-Te-voi, Doamne, în care paginile   
   219-378 conŃin cele 12 piese corale amintite mai sus  c2 
 
1971   Prezentarea lucrării « Divertisment stacat » intepretată în primă audiŃie  
   de Corul Medicilor se bucură de un strălucitor succes. (Ion Dumitru  
   Crevedniceanu, Medalion Ion Runcu, Radiodifuziunea română, 1973)    
 
1973   Ion Dumitru - Crevedniceanu prezintă la radio « Medalionul Runcu » mvd
  
 
1975, miercuri 5 noiembrie Moare la Bucureşti - în condiŃii  neobişnuite - preotul compozitor  
   Ion Runcu în locuinŃa sa din Casa parohială a Bisericii Sf. Maria Vergului.  
          c1, c2(4 noiembrie) 

 
 

 
 
Institutul teologic ortodox din Bucureşti, la dreapta Bisericii Radu Vodă, unde a studiat Ion 
Runcu. Carte poştală ilustrată circulată în 1901, detaliu. (Sursă : colecŃie proprie) 
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Poetul Ion Runcu 
 
 Un aspect din creaŃia lui Ion Runcu mai puŃin luat în consideraŃie de către specialişti este 
prozodia, textul cântărilor lui.  
 Runcu acordă o deosebită importanŃă textului versurilor din cântările sale. Practic 
vorbind, toate textele cântărilor lui neliturgice sunt creaŃia lui. În ele străbate grija pentru limba 
română autentică, în care lirismul folcloric este suveran.  50 % din valoarea Compozitorului 
Runcu se datorează Rapsodului Runcu. Acest Rapsod e la el acasă, indiferent de gen : Baladă, 
Doină, Bocet, Strigătură, Joc.   
 Formele metzrice preferate de Runcu sunt versul trohaic de 6 picioare sau cel de opt 
picioare.   
 Auzirea muzicii lui Runcu este absolut necesar să fie făcută concomitent cu Vederea 
textului lor : 

 
1. Divertisment stacat 
 
Frunz� de r�sur�, 
Colea-n b�t�tur� 
S�-nvârtim domol, domol 
Al horei rotocol ! 
 
Cânt� l�utarii, 
Zumz�iesc cobzarii, 
Al mândru�elor ciopor 
Intr �-n hor�-n zbor. 
 
Satu-ntreg se prinde, 
Hora mi se-ntinde, 
Sar �i se-nvârtesc ca vântul, 
Duduie p�mântul. 
 
Ia mai trage�i l�utari, 
Zumz�i�i cobzari !  

 
2. Şapte babe blestemate  
 �apte babe blestemate, of !, 
Stau de vorb� pe-nserate �apte babe blestemate. �apte babe blestemate, of ! 
Fac un stra�nic t�r�boi �apte babe �i-un b�boi. 
 
« Auzit-a�i, auzit 
Vlad al Stanei ce-a p��it ? 
Of !, surioare, surioare 
Omul moare, 
Of, of!, omul moare !  
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“Cum dormea azi-noapte-n pat, 
Vlad al Stanei s-a ouat � i-a f�cut un ou,  
V� spun pe legea mea, 
Uite-a�a ! 
 
« Dar, minune ca-n pove�ti, 
S� nu crezi, s� te cruce�ti, 
Într-un ceas f�cut-a Vlad, 
V� spun doar vou�, 
Zece ou�.   
 
« � i-ap�i, ce mai tura-vura, 
De v� mint, s�-mi sece gura, 
Le-a clocit ! � i scos-a Vlad, pân�-n zori,  
Pui�ori ! » 

 
3. Doină haiducească (fragment) 
I. 
 (Doină) 
Frunz� verde m�tr�gun�, 
Drag mi-a fost noaptea pe lun� 
S-aud buciumul cum sun�. 
Drag mi-a fost cu oile, 
Dragi mi-au fost �i mândrele, 
 (Baladă) 
Mândr�-nalt�, mândr� zvoalt�, 
S�-mi ias� râzând în poart�, 
Cu p�rul ca soarele, 
Cu ochii ca stelele, 
Cu buze ca fragile, 
Mândr� mic� �i zvârlug�, 
N-o ajunge calu-n fug�, 
Cu p�rul ca negura, 
Cu ochii ca p�cura. 
 (Joc) 
Alelei ! 
… 
 
II. 
 (Doină) 
Dar de-atâta s�r�cie, 
M-apucai de haiducie, 
C� mi-au îndr�git ciocoii 
Casa, mândra, plugul, boii, 
 (Baladă) 
Alelei, fiare haine, 
Mi-a�i supt sângele din vine, 
Mi-a�i secat izvoarele, 
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S-au uscat ogoarele, 
Mi-a�i stârpit mioarele. 
Alelei, ciocoi, ciocoi, 
De v-a� prinde la z�voi, 
Oasele s� vi le-nmoi, 
Pieile s� v� jupoi,  
(etc) 
  (Joc) 
Alelei ! 
… 
 

4. Liuli (Cântec de leagăn) 
 
Liuli, liuli, leg �nel, 
Leg�nel de p�ltinel, 
Liuli, pruncul �oimului , 
Floarea scump�-a plaiului, 
Culc�-te cu zorile, 
Scoal�-te cu florile, 
Culc�-te, prunc mititel � i te scoal� m�ricel, 
Dragul mamei voinicel ! 
Liuli, liuli, liuli, liu ! 

 
5. CoroniŃă dalbă (Colind) 
 
Colo sus, colo sus,  
 Coroni�� dalb�, �ade Maica lui Isus, �ade Maica �i-mplete�te, 
Pruncului a�a gr�ie�te : 
« Duhul mi Te-a d�ruit, 
Tat�l Sfânt Te-a h�r�zit  
Iadul ca s�-l biruie�ti, 
Lumea ca s-o mântuie�ti!” 
 
6. Pre cel deal la Rusalim 
 (Bocet) 
Vai, ce jale, ce suspin(u) 
Pre cel deal la Rusalim(u) ! 
 (Baladă) 
Pre cel deal înaltu,-ntunecat(u), 
Floarea nu-nflore�te, 
Iarba nu mai cre�te, 
Vântul nu vuie�te, 
Soare nu luce�te, 
C�-mi crescu o cruce-nfrico�at�, 
Cruce-nfrico�at�, 
Cu sânge udat�,  
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Crucea r�stignirii, 
Crucea p�timirii. 
 (Colind) 
Pre cel deal la Rusalim(u) 
Ce vedere c� vedem(u)? 
Sta Fecioara Preacurat� � i din gur� cuvânta, 
Cuvânta �i suspina: 
“Ce pricin� s-a f�cut(u) 
De suspin� tot p�mântu’?” 
 (Baladă) 
“Azi pre Mielul cel blajin(u) 
Mi L-au prins Lupul hain(u). � i dac� L-au prins(u), 
La Pilat L-au dus(u) 
Ca s�-L osândeasc� � i s�-L r�stigneasc� ! » 
 (Strigătură) 
Pilate, Pilate, 
Om f�r� dreptate, 
Vei pieri din lume 
Blestemat de mume! 
 (Bocet) 
Vai ce jale, ce suspin(u) 
Pre cel dea la Rusalim(u) ! 
 
 

7. Hristos a-nviat 
 În această lucrare admirăm la Runcu Ńinuta lui de creştin ortodox general, ecumenic, 
cu redarea textului în trei limbi sfinte : româna, greaca şi slavona. 
 
Hristos a-nviat ! Adev�rat a-nviat ! 
Hristos anesti ! Alitos anesti ! 
Hristos voskrese ! Voistina voskrese ! 
 
Hristos a înviat din mor�i cu moartea pre moarte c�lcând �i celor din mormânturi viea�� d�ruindu-le ! 
 
Hristos anesti eknekron tanato tanaton patisas 
ke tis en tis mnimasi zoin harisamenos! 
 
Hristos voskrese iz smertvâh smertiu smert poprav 
i su�tih vogrobehj  jivot darovav!   
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Năvălirea instrumentelor muzicale 
 
 La judecarea, evaluarea lucrărilor lui Ion Runcu trebuie considerată, în nuditatea ei, 
stricta relaŃie dintre Melodie şi Prozodie, dintre text şi muzică.  
 Odată cu năvălirea instrumentului muzical peste vocea umană, odată cu emanciparea, 
începută în Renaşterea târzie şi barocul timpuriu, a muzicii instrumentale, şi odată cu detronarea 
muzicii corale, adică odată cu inversarea raportului  

 
VOCE / instrument   
 
şi transformarea lui în raportul  

 
INSTRUMENT  / voce  
 
se pierde, sau se subŃiază, puternica, perfecta, sublima artă corală din Renaştere, apare orchestra 
simfonică, concertul simfonic, simfonia. Muzica modală, cu largile ei posibilităŃi afective, este şi 
ea înlocuită cu muzica tonală, cu îngustele, minimalistele ei exprimări în doar două moduri : 
major şi minor armonic. Muzica bine netemperată şi modală de până atunci este înlocuită cu  
muzica tonală şi rău temperată.  
 Pe baricade rămân sinagoga, biserica creştin-ortodoxă, biserica reformată calvină care, 
toate, cultivă neabătut unisonul neacompaniat şi interzic empfaza, îngâmfarea, aroganŃa 
Orchestrei şi Orgii.   
 Pentru ca să înŃelegem mesajul întoarcerii la vocea umană, la promovarea cântecului, este 
necesar să facem o deosebire între muzicală instrumentală şi cântec. În timp ce piesa muzicală 
instrumentală există în singularitatea ei, cântecul este totdeauna un cuplu, el există totdeauna şi 
exclusiv în îngemănarea, imposibil de separat, dintre prozodie şi melodie, la fel ca îngemănarea, 
imposibil de separat, dintre Polul Nord şi Polul Sud al unui magnet. Cântecul popular românesc, 
de exemplu « Balada MioriŃa », nu este nici muzică de Ńambalizat, şi nici poezie de declamat pe 
scena căminului cultural. Publicând cântecele din folclorul românesc sub titlul incorect de 
« Poeziile populare ale românilor », Alecsandri a adus un mare prejudiciu artei în sine. Căci 
cântecul românesc nu este text de poezie. Nici un rapsod român nu-Ńi declamă Miori Ńa. Nici o 
bocitoare româncă nu-Ńi declamă bocetul. Rapsodul cântă Miori Ńa. Bocitoarea cântă bocetul. Şi 
n-o cântă oriunde şi oricum. Rapsodul o cântă în peisajul şi evenimentul sacral reiterat. 
Bocitoarea îl cântă Ńinând în braŃe trupul celui drag. 
 
 La urma urmii cine e mai mare ? Melodia sau Textul ?  
 Nu ştiu la câte milioane sau sute de mii de ani din istoria pământului, sau a omului, 
trebuie să mă refer. Nu e exclus ca prima manieră de comunicare între oameni să fi fost melodia 
naturală, ca a păsărilor, animalelor. Dar dacă e vorba de istoria omului actual, matricea stilistică  
a cântecului lui este limba. Aşa ne învaŃă orice etnolog român priceput. Aşa ne spune şi 
evanghelistul când vorbeşte de începuturi : « In initio erat verbum » = La început a fost 
Cuvântul. Iar profetul zice : « La început Dumnezeu… a zis : Să fie… ! » Dar chiar dacă - din 
adormire mintală - nu ne mai interesează ce zice Biblia, să ne oprim şi să vedem ce se întâmplă 
în natura trupească şi confesională a românului : Cuvintele sfinte n-au voie, în Biserică, să fie 
pronunŃate singure, să fie vorbite, ci doar cântate. 
 Aşa se face că şi în ceea ce priveşte creaŃia lui  Ion Runcu, pentru a aprecia valoarea lui, 
nu la muzică trebuie să ne uităm întâi, ci la versuri şi la nedespărŃita îngemănare dintre prozodie 
şi melodie. La fel ca alte genii muzicale, de pildă Bach sau Wagner, care şi-au plămădit singuri 
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textele multor opere ale lor, tot aşa şi Runcu şi-a plămădit singur, aprope în toate cazurile, textele 
cântărilor lui. Şi la ce sursă a apelat el ? La cea mai frumoasă şi imperisabilă sursă, la limba 
mamei lui din satul Runcu, la cântecele Ńăranilor români, fraŃii lui. Runcu era bine înfipt, 
nezdruncinat, în adâncurile simŃirii româneşti. 
 Oricum, a asculta - live sau în YouTube - o lucrare vocală de Ion Runcu fără a vedea 
textul, înseamnă a-i înjumătăŃi valoarea creaŃiei. 

 
Câteva din învăŃăturile lui Ion Runcu privind compoziŃia şi interpretarea 
  
 Principiul de negare a negaŃiei în cultivarea vocii.  În strunirea vocii corale sau solistice, 
Runcu începea prin a asculta cum cântă elevul o melodie. Apoi cânta şi el acelaşi lucru. Apoi se 
ocupa de corectarea defectelor elevului. El nu spunea elevului : « Cântă aşa ! », ci se ocupa de 
defectele acestuia, negându-le cu: « Nu aşa ! »  etc.  Vocea se curăŃa treptat prin eliminarea 
defectelor. 
 Principiul suitei. Atât în compunerea unei lucrări corale sau solistice, ca şi în alcătuirea  
unui program de concert coral, Runcu urmărea producerea de contrast. După o parte rapidă să 
vină una lentă, după una lentă una rapidă; după un mod extensiv, unul depresiv ; după un pasaj în 
forte unul în piano. Cu alte cuvinte, el urmărea alternarea de tempi diferiŃi, de dinamice diferite, 
de mişcări diferite, de genuri diferite, atât în cadrul unei piese, cât şi în cadrul unui program. Din 
multele exemple, scot în evidenŃă lucrarea « Pre cel deal la Rusalim » în care observăm suita 
contrastantă : Bocet - Baladă - Colind - Baladă - Strigătură.  
 Principiul dialogului şi al ştafetării. Datorită fiziologiei respiraŃiei, vocea umană este 
discontinuă, depinde de actul respirator cu cele două faze ale lui : inspiraŃia şi expiraŃia. Se cântă 
pe expiraŃie, se pauzează pe inspiraŃie. Pentru a păstra continuitatea discursului vocal, momentele 
de inspiraŃie trebuie să fie acoperite printr-o punte. Acesta punte face posibilă trecerea 
neobservată a fazei inspiraŃiei. Un exemplu tipic este dialogul dintre solist şi cor în « Doina 
haiducească », în care corul repetă în ecou, antifonic, fragmente de vers, în timp ce solistul 
acumulează noi energii expiratorii pentru următoarea frază.  
 
 Compozitorii români de lucrări corale care au fost şi dirijori de cor - Kiriac, Cucu, Lungu, 
Runcu, Chirescu…, au ştiut să scrie bine pentru Cor, tocmai pentru că Ńşi cunioşteau bine 
instrumentul.  Există şi excepŃii, ca, spre exemplu, LaurenŃiu Profeta, care n-a fost dirijor de cor, 
dar a ştiut să scrie coral. Paul Constantinescu n-a ştiut. Nici MarŃian Negrea. Ei n-au fost dirijori 
de Cor. Intsrumentul la care au scris ei lucrări corale a fost Pianul, nu Corul. Madrigaliştii din 
Renaştere au ştiut. Şi Palestrina. Mozart n-a ştiut. Nici Beethoven. Bruckner a ştiut, pentru că a 
fost şi organist. Franck n-a fost dirijor de cor, de aceea n-a ştiut să scrie coral. Bach a avut 
exeperienŃă corală tranzitorie ; doar în motete se vede că ştie să scrie coral.  
 Piatra de încercare a tuturor compozitorilor de lucrări corale şi a tuturor corurilor este 
lucrarea corală a cappella. Există mulŃi compozitori mult lăudaŃi care au scris lucrări corale, dar 
ele nu sună,  pentru că au fost scrise la pian, de un pianist, nu de un dirijor de cor. Instrumentul la 
care a scris Runcu se numeşte Cor, nu Pian.  
   
 Ion Runcu s-a născut într-o zi de miercuri în satul Runcu, la 25 decembrie 1901 şi a murit 
la Bucureşti la 5 noiembrie 1975. Cu câteva zile mai înainte de a pleca, tot într-o zi de miercuri, 
spre Calea Lactee, Ion Runcu a redactat o Caracterizare a mea, pe care o redau la urmă. Şi o 
redau nu pentru altceva, decât pentru a-mi argument obligaŃia şi dreptul de a-l  omagia.  
 
 Printre activităŃile para-muzicale şi para-sacerdotale ale lui Ion Runcu sunt citate de 
cercetători cea de pedagog la şcolile româneşti din Sofia, cea de folclorist, cea de scriitor de 
articole şi studii de specialitate, cea de fondator, organizator şi coordonator de instituŃii culturale 
româneşti (ColŃan, id. p. 662). 
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