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REZUMAT 
Genul de poem simfonic, programatic, simfonic şi
monopartit, utilizează, cu precădere, o tematică de 
provenienţă românească. Programul devine iniţiator de 
formă muzicală prin impunerea desfăşurării dramatice a 
acţiunii asupra structurilor muzicale. Efectele electronice 
se regăsesc cu precădere în cadrul subgenului de poem 
vocal-simfonic, cu rolul evident de îmbogăţire a 
elementelor timbrale şi se regăsesc în cadrul creaţiei 
unui număr important de compozitori din cadrul muzicii 
româneşti. Metoda de lucru a prevăzut realizarea unei 
radiografii complete a genului privită din prisma 
efectelor timbrale utilizate şi a particularităţilor tematice 
şi formale a genului. 
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I. INTRODUCERE 
Poem simfonic este caracterizat de programatism, 
simfonism şi monopartitism şi de desfăşoară cel mai 
adesea sub forma de sonată. Tematica generală a genului 
ce se regăseşte în cadrul muzicii româneşti surprinde o 
paletă largă de subiecte, pornind de la mitologie şi 
literatură, mergând spre artă sau teme istorice. 
Programul, caracteristică esenţială a genului, este iniţiator 
de formă muzicală, cel mai adesea acesta dictând 
desfăşurarea muzical-dramatică a poemelor simfonice. 
Din punctul de vedere al instrumentaţiei, poemul 
simfonic românesc utilizează cel mai adesea orchestra 
simfonică. În aceeaşi măsură, genul însumează o serie de 
specii prin includerea instrumentelor soliste – în cadrul
poemului concertant – sau a vocilor – în cazul poemului
vocal-simfonic.  
Efectele electronice – date de utilizarea bandei 
magnetice, a sintetizatorului, a modulaţiilor electronice, 
etc. – se regăsesc în cadrul genului de poem simfonic 
într-un număr restrâns, ele regăsindu-se în sfera
experimentului. Aceste elemente de timbralitate, 
specifice secolului XX, sunt utilizate cu precădere în 
cadrul subgenului de poem vocal-simfonic, în cadrul 
creaţiei unor compozitori de prim rang din cadrul muzicii 
româneşti: Theodor Grigoriu, Şerban Nichifor, Marcel 
Spinei, etc. 
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ABSTRACT 
The genre of symphonic poem, programmatic,
symphonic, made up of one part, uses mainly Romanian 
themes. The program becomes initiator of musical form 
by imposing the dramatic progress of action on musical 
structures. Electronic effects can be found especially in 
the sub-genre of vocal-symphonic poem, with the clear 
role of enriching timbral effects, and are present in the 
work of a substantial number of Romanian composers. 
The method of work consisted of realizing a complete 
radiography of the genre from the point of view of 
timbral effects and thematic and formal characteristics of
the genre.  
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I. INTRODUCTION 
The symphonic poem is characterized by programmatism
and symphonism, it has only one part and usually
unravels in the form of a sonata. The general thematic of 
the genre in Romanian music comprises a vast area of 
subjects, from mythology and literature to art or historic 
themes.  
The program, an essential characteristic of the genre, is 
an initiator of musical form, most often dictating the
musical-dramatic progress of symphonic poems.  
From the point of view of instrumentation, Romanian 
symphonic poems make often use of the symphonic 
orchestra, but, at the same time, they associate a series of 
species by including solo instruments – in the case of
concertante poems – or voices – in the case of vocal-
symphonic poems.  
Electronic effects – created by the use of magnetic tape, 
synthesizers, electronic modulations etc. – can be found
in symphonic poems in a restricted number, as they 
belong to the area of experiment. These elements of 
timbrality, specific to the 20th century, are mainly used in 
the sub-genre of vocal-symphonic poem, in the works of 
main-stream Romanian composers such as: Theodor
Grigoriu, Şerban Nichifor, Marcel Spinei etc. 
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II. TEMATICA GENERALĂ A 
POEMELOR SIMFONICE ROMÂNEŞTI 
Tematica poemelor simfonice româneşti este foarte 
variată, ţinând cont şi de numărul mare de poeme 
simfonice programatice care se regăsesc în creaţia 
compozitorilor români. Totuşi aceasta este restrictivă în 
ceea ce priveşte „importul” de subiecte europene. Astfel, 
compozitorii români s-au apropiat, în cele mai multe 
dintre cazuri, asupra temelor de provenienţă românească. 
O excepţie ar face doar lucrările cu program inspirat din 
mitologie.  
Tematica generală a genului de poem simfonic poate fi
structurată după: subgenuri, după temele abordate sau 
după împărţirea pe decade în perioade de creaţie. 
Principalele teme abordate în cadrul poemelor simfonice 
româneşti ar fi: teme mitologice, teme inspirate din 
poezie, istorie, geografie, literatură, poveşti, artă etc. 
Tematica mitologică este cel mai des utilizază în perioada
de început a poemelor şi se orientează, de cele mai multe 
ori, asupra subiectelor greceşti – Didona, Acteon, 
Marsyas, Empedocle, Ulysse – în detrimentul temelor de 
provenienţă românească – Meşterul Manole. 
Programele inspirate din poezie au o pondere însemnată, 
aproape toţi poeţii importanţi ai României fiind „puşi pe 
note” de către compozitorii autohtoni – M. Eminescu, Şt. 
O. Iosif, Vasile Voiculescu, Nichita Stănescu, Lucian 
Blaga, George Bacovia, Ion Minulescu, George 
Topârceanu, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Vasile 
Alecsandri etc. Nici poezia de provenienţă europeană nu 
este neglijată, programele poemelor româneşti fiind 
inspirate de Charles Baudelaire, Alfred de Vigny, Paul 
Verlaine, A. S. Puşkin etc. 
O altă temă bine reprezentată este istoria. Figurile 
conducătorilor sau realizările acestora, evenimentele 
istorice importante şi cu impact direct asupra societăţilor
– Pintea Viteazul, Unirea 1918, Crimeea, Sarmisegetusa, 
Mărăşeşti, Plevna, Dorobanţi, N. Bălcescu, Holocaust, 
Răscoala de la 1907, Horia, Traian şi Decebal, Ştefan cel 
Mare, Paşa Hassan, Mircea şi Baiazid etc. – sunt elogiate 
prin lucrări importante în istoria genului de poem 
simfonic. 
Geografia este un element programatic des întâlnit, dar 
aici avem de-a face cu o exclusivitate, aproape toate 
temele legate de geografie sunt de provenienţă 
românească sau sunt neutre, fără o poziţionare exactă în 
timp şi spaţiu (Vox maris de George Enescu – are în
program următorul text fără referire exactă a locaţiei: pe
o mare...). Formaţiunile geografice cele mai frecvent 
utilizate sunt regiunile istorice – Transilvania, Banat, 
Crişana, Maramureş, Moldova etc. – forme de relief –
muntele, Carpaţi, Dunărea, Marea Neagră etc. – sau
obiective turistice – Cozia. 
Literatura sau poveştile populare reprezintă o altă 
categorie a tematicii poemului simfonic românesc. La fel 
ca şi în cazul elementelor geografice, compozitorii 
preferă teme autohtone, româneşti, spre a servi drept 
program – Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Capra cu trei 
iezi, Tândală şi Păcală. 
Arta a servit  poemele simfonice prin creaţii de mare 
anvergură şi cel mai bun exemplu este trilogia poemelor 
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II. GENERAL THEMATIC OF 
ROMANIAN SYMPHONIC POEMS 
The thematic of Romanian symphonic poems is 
extremely varied considering the large number of 
programmatic symphonic poems written by Romanian 
composers. It is, nevertheless, restrictive with respect to 
the “import” of European subjects. Thus, Romanian
composers, in most cases, drew near to Romanian 
themes, with the exception of compositions inspired from 
mythology.  
The general thematic of the poems can be structured 
according to: sub-genres, themes or the decades of 
creative periods.  
The main themes approached in Romanian symphonic 
poems are: mythological themes, themes inspired from 
poems, history, geography, literature, fairytales, art etc.  
Mythological thematic is most often used in the first 
poems and is mainly oriented towards Greek subjects –
Dido, Actaeon, Marsyas, Empedocles, Ulysses – to the
detriment of Romanian themes – Meşterul Manole
(Manole the Craftsman). 
Programs inspired by poetry are numerous, almost all 
important Romanian poets being “put on notes” by
composers – M. Eminescu, Şt. O. Iosif, Vasile 
Voiculescu, Nichita Stănescu, Lucian Blaga, George 
Bacovia, Ion Minulescu, George Topârceanu, Ion Barbu, 
Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri etc. European poetry is
not neglected however, the programs of Romanian poems 
being also inspired by Charles Baudelaire, Alfred de 
Vigny, Paul Verlaine, A. S. Pushkin etc. 
Another well-represented theme is history. The character
of historic leaders and their accomplishments as well as
important historic events with direct impact on the 
community – Pintea Viteazul (Pintea the Brave), the
Union of 1918, Crimea, Sarmisegetusa, Mărăşeşti, 
Plevna, Dorobanţi, N. Bălcescu, the Holocaust, the
Peasant Rebellion of 1907, Horia, Traian and Decebal,
Ştefan cel Mare (Stephen the Great of Moldavia), Paşa
Hassan (Hassan Pasha), Mircea and Bayazid etc. – are
praised in significant works belonging to the genre of
symphonic poem.  
Geography is another programmatic element often used, 
but almost all geographic themes are either Romanian or 
neutral, without precise positioning in time or space (Vox
maris by George Enescu – has the following text in its
program, without a precise reference of the location: pe o
mare... – on a sea…). [1] Historic regions are most often 
used – Transylvania, Banat, Crişana, Maramureş, 
Moldavia etc. – elements of geographic relief –
mountains, the Carpathians, the Danube, the Black Sea
etc. – or tourist landmarks – Cozia. 
Literature or fairytales are also part of the thematic of 
Romanian symphonic poems. Similar to the case of
geographic elements, composers prefer Romanian themes 
for their programs – Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, 
Capra cu trei iezi (The Goat and Her Three Kids),
Tândală şi Păcală (Tândală and Păcală). 
Art has served symphonic poems by outstanding works
and the best example for that is Tiberiu Olah’s trilogy of 
poems rendering homage to the works of Constantin
Brâncuşi. [2] 
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lui Tiberiu Olah care omagiază lucrările lui Constantin 
Brâncuşi. 
Fig. 1 – tematica generală a poemelor simfonice 
româneşti 

 
Tratată din punct de vedere cronologic, tematica 
poemelor simfonice româneşti urmăreşte o linie de 
abordare în strânsă legătură cu condiţiile sociale ale 
vremii, cu evenimentele istorice, cu aniversările de orice 
fel, dar şi cu „moda” vremii, aşa cum poate fi vorba în 
prima decadă a secolului al XX-lea, când se observă o 
înclinare spre subiecte mitologice – Marsyas de Alfonso
Castaldi – sau medievale – Lancelot de Klee Hermann,
Templul din Gnid de Ion Nonna Otescu – temele ce
abordează subiecte româneşti fiind prea puţin uzitate. 
Modelul european în această privinţă era încă prea 
puternic, chiar dacă, din punct de vedere cronologic ne 
aflăm după marele succes al lui Enescu cu Poema
română. 
Deceniul al doilea al secolului trecut aduce o ascensiune 
în ceea ce priveşte apetitul compozitorilor români pentru 
acest gen, dar subiectele româneşti sunt încă prea puţin 
motivante, în comparaţie cu mitologia grecească –
Didona de Alfred Alessandrescu – sau cu literatura
universală. 
Abia următoarea decadă, a III-a, este cea în care putem 
vorbi de o reală diversificare a tematicilor abordate de 
către compozitorii români, în special literatura 
internaţională captează atenţia acestora, dar poate cel mai 
important lucru este creşterea numărului de lucrări cu
subiecte autohtone – Tândală şi Păcală de Alexandru
Zirra. 
Dezvoltarea tematicii româneşti este continuată şi în 
următorii ani – 1931-1940 – prin apelul la poezii
româneşti – Mircea şi Baiazid de Constantin Nottara, pe 
versuri de M. Eminescu – la lucrări din literatură – Hanul
Ancuţei de Alexandru Zirra – la aspecte geografice –
Răsărit de soare de Victor Gheorghiu – sau chiar
arhitectonice – Cetatea Neamţului de Alexandru Zirra. 
Anii ce urmează, 1941-1950, fac dovada clară a 
influenţei condiţiilor istorico-sociale asupra culturii şi a 
creaţiei în general. Enescu este cel ce a reuşit să 
revigoreze creaţia românească prin creaţii model, atât din 
punct de vedere componistic, cât şi tematic. Valul produs 
de poemul vocal-simfonic Vox maris, apărut în a şasea 
decadă, a creat o afinitate a compozitorilor pentru o
tematică aproape în exclusivitate românească – Poemul
Carpaţilor de Alexandru Paşcanu.  
Din păcate, acum se fac resimţite „lucrările comandă” ale 
regimului comunist ce se regăsesc sub diferite forme ale 
poemului simfonic. Vom asista la un adevărat „dezmăţ” 
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Fig. 1 – The general thematic of Romanian symphonic 
poems  

 
From a chronological point of view, the thematic of 
Romanian symphonic poems follows an approach close 
to the social conditions of the time, to historic events,
anniversaries of any kind, but also to the “trends” of the
time, as we can see in the first half of the 20th century,
when there is a preference for mythological – Marsyas by
Alfonso Castaldi – or Medieval themes – Lancelot by
Klee Hermann, Templul din Gnid (The Temple from
Gnid) by Ion Nonna Otescu – themes approaching 
Romanian subjects being less used. The European model 
was too strong, even if, from a chronological point of 
view, it was following the great success of Enescu with
Poema română (The Romanian Poem). 
The second decade of the past century brings an increase 
in the appetite of Romanian composers for this genre, but 
Romanian subjects still bring little motivation as 
compared to Greek mythology – Didona (Dido) by
Alfred Alessandrescu – or to universal literature. 
It is only during the following decade, the third, that we
can speak of a real diversification of the themes 
approached by Romanian composers; international 
literature catches their attention, but maybe the most 
important aspect is the rising number of works with 
Romanian subjects – Tândală şi Păcală (Tândală and
Păcală) by Alexandru Zirra. 
The development of Romanian thematic continues in the 
following years – 1931-1940 – by using Romanian
poems – Mircea şi Baiazid (Mircea and Bayazid) by
Constantin Nottara, on verses by M. Eminescu – literary
works – Hanul Ancuţei (Ancuţa’s Inn) by Alexandru
Zirra – geographic aspects – Răsărit de soare (Sunrise)
by Victor Gheorghiu – and even architecture – Cetatea
Neamţului (Neamţ Fortress) by Alexandru Zirra. 
The following years, 1941-1950, clearly prove the
influence of historical and social conditions on culture 
and creation in general. Enescu is the one who managed 
to revitalise Romanian creation by outstanding works, 
both from the point of view of composition and from that 
of themes. The wave produced by the vocal-symphonic
poem Vox maris, appeared during the sixth decade,
generated a preference for Romanian themes almost
exclusively – Poemul Carpaţilor (The Poem of the
Carpathians) by Alexandru Paşcanu.  
Unfortunately, at this point “commissioned works” of the 
Communist regime appear, and they are also to be found
in the various forms of the symphonic poems. We 
witness a true “debauchery” of Communist themes,
deteriorating the character of symphonic poems. [3] 
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privind tematicile comuniste, deteriorând în fel şi chip 
caracterul poemelor simfonice. 
Decada a şaptea a secolului al XX-lea aduce cu sine o
tematică deosebit de diversă: aspecte geografice – Marea
Neagră de Alexandru Paşcanu – neutre – Poemul
bucuriei de Dumitru Bughici – arta – Columna infinită de
Tiberiu Olah etc. fiind doar câteva dintre variatele 
aspecte ale acestei perioade. Se menţin însă în continuare 
producţii aservite comandei politice. 
Anii 1971-1980 aduc o nouă deteriorare a subiectelor, 
fapt datorat condiţiilor sociale. Sunt puţine poeme 
simfonice ce nu se înscriu pe linia ideologică, aducând
teme neutre ca: Amintiri din copilărie de Teodor Caciora, 
Pintea Viteazul de Liviu Glodeanu, Chemări `77 de
Dumitru Capoianu etc. 
Decada a noua a secolului al XX-lea, 1980-1990,
reprezintă o refulare a compozitorilor în tematici de 
provenienţă istorică – Poemul simfonic Horia de Wilhem
Georg Berger – sau tematică neutră, pentru ca ultimii ani
să respingă în totalitate subiecte dedicate comunismului 
şi aducerea de subiecte de tematică internaţională. Rămân 
însă mulţi pseudo-compozitori care se pun în slujba 
cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. 
Pe parcursul secolului XX, numărul poemelor simfonice 
se regăseşte într-o permanentă creştere, având culminaţia 
în perioada anilor 1950 – fapt datorat fără echivoc 
creaţiei enesciene – urmată de o lentă decădere a 
interesului compozitorilor români pentru acest gen, 
finalului secolului XX fiind aproape lipsit de creaţii de 
poeme simfonice. 

Fig. 2 – Ponderea numerică a poemelor pe decade în 
secolul XX 
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The seventh decade of the 20th century brings a very 
diversified thematic: geographic aspects – Marea Neagră
(The Black Sea) by Alexandru Paşcanu – neutral –
Poemul bucuriei (The Poem of Joy) by Dumitru Bughici 
– art – Columna infinită (The Endless Column) by
Tiberiu Olah etc.; these are but a few of the various 
aspects of this period. Nevertheless, works serving the 
political regime continue to appear. 
The years 1971-1980 bring a new deterioration of the 
subjects, due to social conditions. There are few poems 
not following the ideological streamline, using neutral 
themes such as: Amintiri din copilărie (Childhood
Memories) by Teodor Caciora, Pintea Viteazul (Pintea
the Brave) by Liviu Glodeanu, Chemări `77 (Callings
‘77) by Dumitru Capoianu etc. 
The ninth decade of the 20th century, 1980-1990,
represents a time for historic – Poemul simfonic Horia
(The Symphonic Poem Horia) by Wilhem Georg Berger –
or neutral themes, as a reaction of suppression of the 
political context, while the last decade brings a total 
rejection of Communist subjects and the use of 
international themes. Nevertheless, there still remain a 
number of composers serving the personality of Nicolae
Ceauşescu. 
During the 20th century there is a permanent increase in 
the number of symphonic poems, culminating with the 
‘50s – undoubtedly due to Enescu’s works – followed by
a slow decrease in the interest of Romanian composers
for this genre, the end of the 20th century being almost
deprived of symphonic poems. 

Fig. 2 – The number of symphonic poems in the decades
of the 20th century  
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III. TIPARE DE FORMĂ 
O caracteristică importantă a tematicii poemelor 
simfonice este aceea de iniţiatoare de formă muzicală.
Desfăşurarea muzicală a poemelor simfonice ce au un 
program bine stabilit, structurat şi redactat, urmăreşte
dramaturgia programului, astfel ajutând la crearea formei. 
Dacă programul este structurat pe trei tablouri şi muzical 
vom avea de-a face cu trei teme sau cu trei tablouri 
expozitive. Deasemenea, programul este dătător de 
leitmotive, fiecare personaj al programului beneficiind, 
de obicei, de câte o temă caracteristică. Astfel putem 
continua linia prin care forma de sonată şi-a creat
propriul gen, cel de poem simfonic, acum, genul, la 
rândul său, prin principala lui calitate, programatismul, 
îşi creează forme şi structuri muzicale proprii, fără a mai 
ţine cont de legităţile „clasice” de gen şi formă. 
Desigur, din punct de vedere al formei, poemul simfonic
adoptă cel mai frecvent tipologiile formei de sonată. 
Majoritatea lucrărilor recurg la această formă cu o rigoare 
mai mult sau mai puţin strictă, de la poemul O noapte pe
muntele pleşuv a lui Mussorgski (care este o formă de 
sonată tipică), până la, poate, Enescu în al său poem Vox
maris în care forma de sonată este o consecinţă a 
dezvoltării ideilor programatice.  
Dar poemul simfonic este un gen care permite libertăţi 
din punctul de vedere al formei, el putându-se manifesta
şi sub forma de rondo, variaţiuni sau pur şi simplu printr-
o formă liberă dictată de specificitatea programului care 
stă la bază. 
Datorită faptului că poemele simfonice româneşti sunt 
scrise majoritatea în secolul XX, ele pornesc de la 
tipologii formale caracteristice impresionismului, cu 
forme dintre cele mai libere, cu forme de sonată date de 
existenţa, în general, a două teme contrastante, care 
prezintă de obicei eroii acţiunii programatice.  
Pe măsură ce genul evoluează, formele se grefează mai 
mult pe structurile programatice. Autorii doresc o cât mai 
clară exprimare a programului, astfel ei renunţând la
rigorile formale în favoarea desfăşurării dramatice. 
În partea a doua a secolului al XX-lea forma este aproape 
imposibil de definit, desfăşurarea lucrărilor fiind gândită 
după libertăţile date de curentele moderne.  

IV. PARTICULARITĂŢI 
IV.1 Instrumentaţia 
Poemul simfonic este un gen care permite multe libertăţi 
din punct de vedere formal, dar şi din punct de vedere al 
instrumentelor folosite. Un poem simfonic care are un 
instrument solist devine un poem simfonic concertant. 
Genul nu se confundă cu cel de concert pentru că aici 
totul se desfăşoară într-o singură parte, intervenind şi
caracteristica programatică. Compozitorul francez Ernest 
Chausson a fost printre primii care a folosit acest tip de 
poem instrumental prin lucrarea sa, din anul 1896, 
intitulată Poéme, pentru vioară şi orchestră. De
asemenea, César Franck compune lucrarea Les Djins,
care este un poem instrumental pentru pian şi orchestră. 
După modelul celor doi compozitori francezi se inspiră şi 
Aram Haciaturian – Poéme, pentru pian şi orchestră şi 
Alexandr Skriabin cu lucrarea Poemul focului –
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III. PATTERNS OF FORM 
“Musical form rigorously regulates the structure of a 
musical composition at the level of a single unit of 
movement. Musical genre represents the character, the 
function and the expression of a musical creation as a 
whole.”[4] If the genre is structured in one part and the 
form assimilates the character and the expression of the 
work by closely fitting its programmatic structure, we can 
state that, in the case of symphonic poems, we deal with
an overlapping of the two characteristics, of genre and 
form, that form practically created its own genre. 
An important characteristic of the thematic of symphonic
poems is that of being initiator of musical form. The
musical development of symphonic poems with a well 
established, structured program follows the dramatic
progress of the program, therefore helping create the 
form.  If the program is structured into three parts, from
the musical point of view there will also be three themes 
or three expositional parts. Moreover, the program offers
leitmotifs, each character of the program being usually
assigned a characteristic theme. Therefore, we can
continue the process where the sonata created its own 
genre, that of symphonic poem, with the genre creating, 
in its turn, due to its programmatism, its own musical 
forms and structures, without taking into account the 
“classical” laws of genre and form. 
Surely, from the point of view of form, the symphonic 
poem most often adopts the typologies of the sonata.
Most works chose this form, more or les rigorously, from 
the poem O noapte pe muntele pleşuv (A Night on the
Bare Mountain) by Mussorgsky (a typical sonata), until,
maybe, Enescu in his poem Vox maris, where the form of
sonata is a consequence of the development of 
programmatic ideas.  
Nevertheless, the symphonic poem allows for liberties
from the point of view of form; it can also appear as a
rondo, as variations or simply in a free form, dictated by 
the specificity of its program. 
As most Romanian symphonic poems are written in the 
20th century, they begin from formal typologies
characteristic to Impressionism, with free expressions and 
sonata forms given by the existence, in general, of two 
contrasting themes, usually presenting the heroes of the 
programmatic plot.  
As the genre evolves, forms graft more and more on the
programmatic structures. Composers wish for a clear 
expression of the program, therefore relinquishing formal 
rigors in favor of dramatic progress. 
In the second half of the 20th century form is almost 
impossible to define, the development of the works being
thought according to the liberties of modern currents.  
 

IV. PARTICULARITIES 
IV.1 Instrumentation 
The symphonic poem is a genre allowing for many 
liberties from the point of view of form, but also from the 
point of view of the instruments used. A symphonic
poem with a solo instrument becomes a symphonic poem 
concertante. The genre cannot be mistaken for the concert
as here everything happens in one part, with a 
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Prometeus care lărgeşte componenta orchestrală, piesa 
fiind pentru orchestră, pian, orgă şi cor ad libitum. În a 
doua jumătate a secolului XX genul primeşte 
caracteristici orchestrale din ce în ce mai interesante, prin 
lucrarea lui Luigi Nono – Die Ermittlung (1965) pentru
bandă magnetică, şi cea a lui György Ligeti, Poem
simfonic pentru 100 de metronoame. 
În muzica românească există o serie întreagă de poeme
instrumentale printre care: Mihail Ion Andricu – Poem
pentru pian şi orchestră, Poem pentru violoncel şi 
orchestră, Mircea Chiriac – Poem pentru vioară şi 
orchestră, Mihail Daia – Poem pentru vioară şi 
orchestră, Ion Dumitrescu – Poem pentru violoncel şi 
orchestră, George Enacovici şi cele două Poeme pentru
vioară şi orchestră, Vasile Filip – Poem pentru vioară şi
orchestră, Pavel Jelescu – Poem pentru violoncel şi 
orchestră etc. Această abundenţă a lucrărilor de poem 
instrumental sugerează ideea contopirii celor două genuri, 
cel de poem simfonic şi cel de concert instrumental. 
Poemul simfonic concertant, este caracterizat de prezenţa 
unui instrument solist (după maniera chaussoniană). 
Acestea sunt într-o însemnată proporţie neprogramatice, 
ele poartă denumirea generică de Poem pentru orchestră 
şi ... : Gheorghiu Virgil – Poem pentru violoncel şi
orchestră; Micu Eugeniu – Poem concertant pentru pian 
şi orchestră; Constantin Nottara – Poem pentru vioară şi 
orchestră; Alexandru Zirra – Poem simfonic cu vioară 
solo, Poem simfonic cu solo de pian etc. Există un număr 
restrâns de exemple care au în titlu o succintă trimitere 
programatică: Constantin Nottara – Poem elegiac pentru 
violoncel şi orchestră; Diamandi Gheciu – Poem pastoral
pentru violă şi orchestră; George Enacovici – Poemul în
Do major nr. 2 pentru vioară şi orchestră - Amphitrita
etc. 
Poemul vocal-simfonic, este caracterizat de prezenţa unei 
voci soliste sau a unui cor. În marea lor majoritate aceste 
lucrări nu sunt programatice, nu sunt neapărat 
monopartite (suite simfonice, cantate), dar au apartenenţa 
de gen dată de autor în titlul lucrării sau în caracterizarea 
făcută ulterior. De obicei sunt preluate subiecte variate 
care sunt puse pe muzică, termenul de poem atribuit
lucrării având mai mult referire elegiacă, contemplativă: 
Mihail Andreescu-Skeletty – Moartea zimbrului (solo
bas); Nicolae Brânduş – Pintea Viteazul (solo tenor,
bariton, pe versuri populare); Liviu Comes – Cu fruntea
răzimată-n cer (solo bariton); Dimitrie Cuclin – Mic
poem pentru voce şi orchestră etc. O categorie aparte o 
constituie poemele vocal simfonice programatice în 
cadrul cărora vocile sunt considerate mai mult ca 
prezenţe timbrale speciale; vocile pot fi fără text, sau 
textul pe care îl folosesc nu diminuează caracterul
programatic: Vox maris de George Enescu. 
Poemul instrumental este dedicat unui singur instrument
solo sau unui grup restrâns de instrumente. Foarte reduse 
ca număr, acestea fac parte din marea clasă a poemelor 
doar datorită intenţiei declarate a autorului de a da 
lucrărilor sale intenţii lirice sau dramatice, în corelaţie cu 
poemele literare. Fără a fi exclusă categoria 
programatică, aceste lucrări nu sunt simfonice şi nu sunt 
neapărat monopartite: Mihail Andreescu-Skeletty –
Poeme lirice pentru pian; Mansi Barberis – Poem
concertant pentru vioară şi pian; George Enacovici –
Poem concertant nr. 4 (vioară şi pian pe o temă 
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programmatic characteristic. The French composer
Ernest Chausson was among the first to use this type of
instrumental poem in his work from 1896 entitled Poème,
for violin and orchestra. Also, César Franck composes
the work Les Djins, an instrumental poem for piano and 
orchestra. The example of the two composers inspired 
composer Aram Haciaturian – Poème, for piano and 
orchestra as well as Alexandr Skriabin in the work
Poemul focului – Prometeus (The Poem of Fire-
Prometheus), with a wider orchestral component – for
orchestra, piano, organ and choir ad libitum. In the
second half of the 20th century the genre receives more 
and more interesting orchestral characteristics by the
works of Luigi Nono – Die Ermittlung (1965) for
magnetic tape and György Ligeti, Poem simfonic pentru 
100 de metronoame (Symphonic Poem for 100 
Metronomes). 
The Romanian symphonic poems concertante are
characterized by the presence of a solo instrument (in the
manner of Chausson). They are mainly programmatic and 
are generally entitled Poem pentru orchestră şi ... (Poem
for Orchestra and …): Gheorghiu Virgil – Poem pentru 
violoncel şi orchestră (Poem for Cello and Orchestra);
Micu Eugeniu – Poem concertant pentru pian şi 
orchestră (Poem Concertante for Piano and Orchestra);
Constantin Nottara – Poem pentru vioară şi orchestră
(Poem for Violin and Orchestra); Alexandru Zirra –
Poem simfonic cu vioară solo (Symphonic Poem with 
Violin Solo), Poem simfonic cu solo de pian (Symphonic 
Poem with Piano Solo) etc. There are a small number of 
examples with a succinct programmatic reference in the 
title: Constantin Nottara – Poem elegiac pentru violoncel 
şi orchestră (Elegiac Poem for Cello and Orchestra);
Diamandi Gheciu – Poem pastoral pentru violă şi 
orchestră (Pastoral Poem for Viola and Orchestra);
George Enacovici – Poemul în Do major nr. 2 pentru 
vioară şi orchestră – Amphitrita (Poem in C major no. 2 
for Violin and Orchestra – Amphitrita) etc. 
The vocal-symphonic poem is characterized by the 
presence of a voice solo or a choir. Most of these works 
are not programmatic, they are not necessarily made up 
of one part (symphonic suites, cantatas), but belong to the 
genre due to the title or to the characterization made by 
the composer. Usually they have varied subjects, the term
poem being mostly elegiac, contemplative: Mihail 
Andreescu-Skeletty – Moartea zimbrului (The Death of 
the Aurochs) (bass solo); Nicolae Brânduş – Pintea 
Viteazul (Pintea the Brave) (solo tenor, baritone, on 
popular verses); Liviu Comes – Cu fruntea răzimată-n
cer (With the Forehead Leaning against the Sky) (solo 
baritone); Dimitrie Cuclin – Mic poem pentru voce şi 
orchestră (Small Poem for Voice and Orchestra) etc. A 
special category includes programmatic vocal-symphonic 
poems where voices are considered more like special 
timbral presences; voices can be without text, or their text 
could diminish the programmatic character: Vox maris by 
George Enescu. 
The instrumental poem is dedicated either to a single 
instrument or to a small number of instruments. Very 
few, they belong to the large class of poems only due to 
the composers’ declared intention to give their works 
lyric or dramatic intentions, in correlation with literary 
poems. Without excluding the programmatic category, 
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populară); Remus Georgescu – Sonată-Poem; Eugeniu
Micu – Poem pentru pian etc.  
Poemele vocale şi vocal-instrumentale sunt caracterizate 
de lipsa programatismului, lipsa simfonismului şi chiar a 
monopartitismului. Astfel, caracteristică ce apropie aceste 
lucrări de clasa poemului simfonic este afinitatea 
creatorilor pentru această denumire, provenită din 
literatură, cu clare implicaţii lirice, epice sau dramatice: 
Viorel Munteanu – Poemele luminii; Carmen Petra-
Basacopol – 3 Poeme marocane; Popovici Doru –
Poemele Evei; Timotei Popovici – Regele munţilor;
Cornel Ţăranu – 4 Poeme pe versuri de Nichita Stănescu
etc. 
Chiar dacă acest gen prezintă o largă varietate de specii, 
poemul simfonic propriu-zis rămâne cel mai bine 
reprezentat în cadrul muzicii româneşti, fiind secondat de 
către poemul vocal-simfonic, care este, fără îndoială, 
unul dintre cele mai importante subgenuri. 
Fig. 3 – Ponderea aproximativă a numărului de poeme 
structurate pe subgenuri 

 

IV. 2 Efecte electronice 
Genul de poem simfonic utilizează o largă varietate de 
efecte timbrale, fără a evita aspectele electronice. Chiar 
dacă lucrările ce utilizează diverse combinaţii dintre 
instrumentele clasice şi aparatura electronică se regăsesc 
într-un număr mic, acestea nu pot fi neglijate, câte vreme 
ele se află în creaţia unor compozitori de prim rang din 
cadrul muzicii româneşti. 
O primă încercare reuşită se regăseşte în creaţia lui 
Theodor Grigoriu, în poemul vocal-simfonic Vis cosmic,
lucrare ce aparţine anului 1959, poem orchestral pentru 
tenor sau instrument electronic şi orchestră, ce poartă
indicaţia studiu contrapunctic şi de transparenţă. 
Brânduş Nicolae, finalizează în anul 1966 poemul liric 
vocal-simfonic Strigoii pentru cor, soprană şi bandă 
magnetică având un libret realizat pe versurile lui Mihai 
Eminescu. De asemenea, Şerban Nichifor compune 
lucrarea Challenger, poem-lamento, poem vocal-
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these works are not symphonic, nor are they made up of a 
single part: Mihail Andreescu-Skeletty – Poeme lirice
pentru pian (Lyrical Poems for Piano); Mansi Barberis –
Poem concertant pentru vioară şi pian (Poem
Concertante for Violin and Piano); George Enacovici –
Poem concertant nr. 4 (Poem Concertante No. 4) (violin
and piano on a folk theme); Remus Georgescu – Sonată –
Poem (Sonata-Poem); Eugeniu Micu – Poem pentru pian
(Poem for Piano) etc.  
The vocal and vocal-instrumental poems are 
characterized by lack of programmatism, lack of 
symphonism and they contain more than one part.
Therefore, what brings them closer to the class of 
symphonic poems is the affinity of their creators for this 
name, coming from literature, with clear lyric, epic or 
dramatic implications: Viorel Munteanu – Poemele
luminii (Poems of Light); Carmen Petra-Basacopol – 3
Poeme marocane (3 Moroccan Poems); Popovici Doru –
Poemele Evei (Eve’s Poems); Timotei Popovici – Regele
munţilor (The King of Mountains); Cornel Ţăranu – 4
Poeme pe versuri de Nichita Stănescu (4 Poems on
Verses by Nichita Stănescu) etc. 
Even if this genre includes a large variety of species, the
symphonic poem per se remains best represented in
Romanian music, followed closely by the vocal-
symphonic poem, which is undeniably one of its most 
important sub-genres. 
Fig. 3 – The approximate number of poems structured in 
sub-genres 

 
 
IV. 2 Electronic effects 
The genre of symphonic poem uses a large variety of 
timbral effects, without avoiding electronic aspects. Even
if there is a small number of works using various 
combinations between classical instruments and 
electronic devices, they cannot be neglected as long as 
they are part of the creation of the foremost Romanian
composers. 
The first successful attempt can be found in the creation 
of Theodor Grigoriu, in the vocal-symphonic poem Vis
cosmic (Cosmic Dream), composed in 1959, an orchestral
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simfonic, pe un libret de Victor Bârlădeanu, lucrare ce 
conţine şi bandă de magnetofon şi diapozitive. 
Efecte electronice sunt regăsite şi în creaţia lui Ursu 
Cătălin Florin, în poemul simfonic Homo Sapiens/Glasul
pământului, prin utilizea benzii de magnetofon, lucrare ce 
aparţine anului 1982. Aceeaşi instrumentaţie o utilizează 
şi Spinei Marcel în poemul vocal-simfonic Poemul
Sakuntala op. 45, pe versuri realizate de către 
compozitor, lucrare finalizată în anul 1996. 
Se observă prin această expunere a lucrărilor o preferinţă 
a compozitorilor români pentru integrarea efectelor 
electronice în lucrări ce aparţine subgenului de poem
vocal-simfonic pentru realizarea de complexe sonore şi 
timbrale specifice.  

IV.3 Poemul simfonic neprogramatic 
Pentru ca o lucrare să fie programatică trebuie să 
întrunească o serie de caracteristici: să fie în exclusivitate 
instrumentală sau orchestrală, fără a apela la text şi să
existe adiacent lucrării un program dat de către autor sau
lucrarea să poarte un titlu care să facă trimiteri 
programatice. Dacă lipsesc oricare dintre aceste 
caracteristici, lucrarea nu se încadrează în cadrul muzicii 
cu program. 
Poemul simfonic neprogramatic a apărut pentru prima 
dată în creaţia lui Ernst Chausson şi a sa lucrare Poem
pentru vioară şi orchestră. Drumul fiind deschis, în 
România această tipologie s-a dovedit a fi foarte 
apreciată de către compozitori. Poate fără să existe o 
intenţie de a crea o lucrare programatică sau poate fără să 
existe măcar intenţia de a crea un poem simfonic, autorii 
autohtoni îşi denumesc lucrările cu termenul de poem.  
Poemul simfonic neprogramatic este o lucrare simfonică, 
monopartită, dar care nu are adiacent un program sau o 
referire în titlu spre o sursă programatică. Titlurile acestor 
lucrări sunt pur şi simplu Poem şi au ca şi caracteristică 
de bază apartenenţa la gen mai mult din raţiuni tehnice 
decât din raţiuni programatice: Mihail Ion Andricu –
Poem pentru orchestră, Antropov-Manu Serafim - Poem
simfonic; Barberis Mansi - Poem concertant; Dimitrie
Cuclin – Poem; Feldman Ludovic - Poem simfonic;
Georgescu Constantin - Poem simfonic etc. 

V. CONCLUZII 
Genul de poem simfonic romantic – programatic,
simfonic şi monopartit – suferă în cadrul creaţiei 
compozitorilor autohtoni anumite transformări, date 
poate de contextul şi modul de dezvoltare a muzicii din 
România. Aceste transformări sunt de natură să creeze o 
mai mare paletă de subgenuri care îmbogăţesc 
caracteristicile genului creat de Liszt. Poemul 
neprogramatic sau poemele pentru diferite formaţii, altele 
decât cele orchestral-simfonice, poemele vocale, vocal-
instrumentale sau vocal-simfonice, poemele concertante, 
instrumentale sau poemele pentru fanfară sunt 
subgenurile care se regăsesc într-un număr însemnat în 
cadrul muzicii româneşti. Din punct de vedere al formei, 
poemul simfonic se desfăşoară de cele mai multe ori în 
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poem for tenor or electronic instrument and orchestra,
carrying the indication study of counterpoint and 
transparency. 
Brânduş Nicolae finalizes in 1966 the lyrical vocal-
symphonic poem Strigoii (The Ghosts) for choir, soprano
and magnetic tape, with a libretto on verses by Mihai
Eminescu. Şerban Nichifor also composes the work
Challenger, poem-lamento, a vocal-symphonic poem on
a libretto by Victor Bârlădeanu, involving magnetic tape
and slides. 
Electronic effects can also be found in the creation of
Ursu Cătălin Florin, in the symphonic poem Homo
Sapiens/Glasul pământului (Homo Sapiens/The Voice of
Land), composed in 1982, by the use of magnetic tape.
The same instrumentation is used by Spinei Marcel in the
vocal-symphonic poem Poemul Sakuntala op. 45 (The
Sakuntala Poem op. 45), finalized in 1996, on the
composer’s verses. 
We distinguish in this enumeration of works a preference 
of Romanian composers for the integration of electronic 
effects in works belonging to the sub-genre of vocal-
symphonic poems in order to obtain specific sonorous 
and timbral structures.  
 
IV.3 Non-programmatic symphonic poem 
In order for a work to be programmatic it has to meet a
series of requirements: to be exclusively instrumental or 
orchestral, without text, and to have either a program
established by the author or a title that makes
programmatic references. If any of these characteristics is 
missing, the work does not belong to programmatic 
music. 
A program is, according to Fr. Liszt’s definition, “any
preface in understandable language, added to an 
instrumental piece, by which the composer intends to 
foreworn the listener against a bad poetic interpretation 
and direct their attention towards the poetic idea of the 
whole or of a  certain part”.[5] Consequently,
programmatic music has to include the intention of the 
composer to facilitate communication through music; it is
double communication, by word and by music, if we 
consider its means, consisting of the addition of a 
notional auxiliary – the program. 
The non-programmatic symphonic poem first appeared in 
the creation of Ernst Chausson, in his work Poem for
violin and orchestra. As the road had been opened, in 
Romania this typology proved to be very well 
appreciated by composers. Whether there is an intention 
to create a programmatic work or not even the intention 
to create a symphonic poem, Romanian composers entitle 
their works Poems.  
The non-programmatic symphonic poem is a symphonic 
work in one part, with an additional program or a title 
reference to a programmatic source. These works are 
simply entitled Poem and are basically characterized by 
affiliation to the genre mainly due to technical reasons 
than programmatic ones: Mihail Ion Andricu – Poem
pentru orchestră (Poem for Orchestra), Antropov-Manu
Serafim - Poem simfonic (Symphonic Poem); Barberis 
Mansi - Poem concertant (Poem Concertante); Dimitrie
Cuclin – Poem; Feldman Ludovic - Poem simfonic
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forma de sonată, această formă creând practic, în 
romantism, genul propriu-zis.  
Poemele simfonice româneşti se dezvoltă mai mult pe 
baza raţiunilor programatice decât pe baza rigorilor 
formale. Pornind de la influenţe impresioniste şi trecând 
spre cele de factură folclorică, poemul simfonic românesc 
ajunge la apogeu în cadrul creaţiei enesciene (Vox
Maris), creaţie care reprezintă punctul de cotitură dinspre 
un poem simfonic de provenienţă europeană spre unul de 
factură românească. 
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(Symphonic Poem); Georgescu Constantin - Poem
simfonic (Symphonic Poem) etc. 

 
V. CONCLUSIONS 
The genre of the Romantic symphonic poem –
programmatic, symphonic, in one part – suffers
transformations in the creation of Romanian composers, 
due to the context and development of Romanian music.
These transformations generate a wider range of sub-
genres, enriching the characteristics of the genre created 
by Liszt. The non-programmatic poem or the poems for 
various ensembles, other than the orchestral-symphonic
ones, the vocal poems, vocal-instrumental or vocal-
symphonic, poems concertante, instrumental poems, the
works using electronic effects or poems for fanfare are 
the sub-genres widely found in Romanian music. From
the point of view of form, the symphonic poem unravels
primarily as a sonata, this form having practically created
the genre in Romanticism.  
Romanian symphonic poems develop mainly rather based 
on programmatic reasons than on formal rigors.
Beginning from Impressionist influences and going 
towards folkloric ones, the Romanian symphonic poem 
reaches its culmination in Enescu’s creation (Vox Maris),
which represents the turning point from the European 
symphonic poem towards a Romanian one. 
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