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Austauschdienst i-a oferit prilejul lui Anatol Vieru să compună în 
1973 ce-a de-a doua simfonie a sa. Această lucrare a fost 
interpretată în primă audiție la 21 martie 1974 de Orchestra 
Simfonică Radio din Berlinul Occidental și dirijată de Andrzej 
Markovski.  

Fără a fi serială, muzica lui Vieru are la bază reguli stricte, 
cu elemente derivate din teoria mulțimilor: intersecție, reuniune, 
incluziune, complementaritate, etc. Pornind de la neomodalism, 
construit cu ajutorul acestor sisteme de relații matematice între 
sunete, compozitorul aduce noutăți în organizarea limbajului 
sonor; rezultă structuri precum sita, ecranul, clepsidra sau 
psalmul. Parametrul armonic este, de asemenea, modelat de 
gândirea matematică, logica înlănțuirilor acordice utilizate fiind 
o îmbinare între linearitate (coordonare) și ierarhizarea 
(subordonarea) specifică tono-modalismului. 

Materialul sonor al Simfoniei a II-a de Vieru „este generat 
printr-o derivare de șiruri melodice din intervalul de cvintă 
perfectă; de asemenea, discursul în sită este folosit în părțile I-a 
și a II-a a simfoniei.”1  

Cu toate că materialul cu care lucrează compozitorul este 
trisonul major, ordinea apariției acestor acorduri nu se supune 
legilor tonale. Vieru folosește aici ca tehnică de compoziție sita 
lui Eratostene, un algoritm simplu prin care se pot afla numerele 

                                                
1
 Anatol Vieru, Anatol Vieru despre muzica sa, p. 29-30  
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prime. Metoda este următoarea: dintr-o mulțime ordonată de 
numere naturale, se extrag multiplii de 2, 3, 5, 7 etc. (numere 
prime). Numerele 0 și 1 sunt considerate numere neprime (nu 
sunt nici compuse, dar nici prime), așa că primul număr prim 
este 2. 

Organizarea materialului sonor în cele trei părți ale 
simfoniei, Tachycardie (I), Psalm (II) și Melodie descătușată (III) 
are la bază numărul 7 într-o clasă de resturi modulo 12 – după 
cum teoretizează compozitorul în Cartea Modurilor. Fiecărui 
număr prim îi corespunde câte un acord major diferit, iar relația 
dintre două numere prime alăturate se măsoară în distanța 
reală de cvintă perfectă.  

Prima simfonie a compozitorului „vede lumea în alb-negru, 
în plinuri și tăceri; opunerea de densități îi este esențială. În ce-
a de a doua simfonie reapar culorile; logica ei este polivalentă, 
sistemul de valori nu se reduce la modulo 2 sau 3.”1  

Potrivit teoriei expuse de către Anatol Vieru în Cartea 
Modurilor, atât sunetele, cât și intervalele sistemului temperat 
pot fi scrise ca reprezentanți ai claselor de resturi modulo 12. 

Sunetele cuprinse în intervalul de octavă sunt asociate 
numerelor întregi, după cum urmează: 

      Do     do#     re     re#     mi     fa     fa#     sol     sol#     la     la#     si 

       0        1        2       3         4       5       6         7        8         9     10      11 

 
Printr-o mulțime a căror elemente sunt numere întregi 

cuprinse între 0 și 11 pot fi reprezentate sunetele care aparțin 
unui anumit mod. Totodată, cu ajutorul acelorași numere întregi 
pot fi reprezentate și intervalele simple, după cum urmează: 0 – 
unisonul, 1 – semitonul (secunda mică), 2 – tonul (secunda 
mare), 3 – terța mică, 4 – terța mare 5 – cvarta perfectă, 6 – 
cvarta mărită, 7 – cvinta perfectă, 8 – sexta mică, 9 – sexta 
mare, 10 – septima mică și 11 – septima mare. Intervalele de 
referință în sistemul expus de Vieru în cartea sa sunt semitonul 
– celula de bază, indivizibilă – și octava, primul interval care 

                                                
1
 Anatol Vieru, Anatol Vieru despre muzica sa, 29 
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poate fi redus prin împărțirea la 12 la o clasă de resturi (modulo 
12): 12 împărțit la 12 egal 1, rest 0, de unde rezultă că octava 
face parte din aceeași clasă de resturi ca și unisonul.   

Monodie a periodicităților, cum o denumește însuși Vieru, 
sita este un algoritm care dă naștere Psalmului (care este prima 
parte a simfoniei din punct de vedere cronologic; poate fi 
cântată și ca piesă de sine stătătoare) și, de fapt, întregii 
simfonii. 

„Nod decisiv în creația muzicianului, Sita lui Eratostene 
valorifică algoritmurile, făcând din repetarea mai frecventă sau 
mai distanțată în timp a numerelor prime, un fel de pregnanțe, 
de efemeride, repere care să facă posibilă perceperea scurgerii 
timpului – fizic și spiritual deopotrivă.”1  

Compozitorul utilizează ca material de lucru în această 
simfonie a sa, ca și în alte lucrări compuse ulterior (în Simfonia 
a V-a, de exemplu), acorduri înlănțuite în ordinea cvintelor. În 
Psalm Vieru folosește numai acordurile majore. Primele 12 
numere prime, de la 2 la 37 corespund acordurilor majore 
începând cu Fa major, astfel: 

 
2        3        5        7        11       13       17            19            23         29         31          37 
Fa     Do     Sol      Re     La        Mi      Si      Fa#=Sol b     Re b     La b       Mi b      Si b 

 
Conform principiului sitei, numerele neprime (compuse) 

trebuie înlocuite prin cel mai mare factor prim din care sunt 
formate, iar primele acorduri sunt cele din schema următoare, 
preluată din cartea Anatol Vieru despre muzica sa. Acordurile 
sunt reprezentate prin litere (F=Fa major, C=Do major, G=Sol 
major etc.): 

 

                                                
1
 Despina Petecel, Anatol Vieru – Modalismul, o psihologie a 

cunoașterii, Muzica nr. 8/1986,  20 
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Astfel, numărul 4 este înlocuit cu numărul 2 (Fa major), 
numărului 6 îi corespunde acordul numărului 3 (Do major), 
numărului 8 îi corespunde acordul numărului 2 (din nou Fa 
major) ș.a.m.d.  

La nivelul dinamicii și al timbrului are loc o serializare; 
așadar, fiecărui acord îi corespunde o anumită nuanță – p, mp, 
sau f – și totodată un anumit mod de atac – ord., tremolo sau 
sul ponticello, precum în tabelul următor: 

 
P      mp     mf    pp 
F       C       G     D       ord. 
A       E       B      F#     tremolo 
Db    Ab    Mib   Sib     ponticello 

 
 
Desigur că va exista o tendință de „rarefiere” a acestor 

acorduri, pe măsură ce apar noi numere prime sau multiplii lor. 
Următoarele numere prime după epuizarea celor 12 acorduri 
majore (numărul 37 – si b major) sunt reprezentate de alte 
instrumente, astfel: 41 – flaut, 43 – oboi, 47 – clopote, 53 – 
timpani, 59 – trompeta I con sord., 61 – trompeta II seza sord., 
67 – uccelli, 71 – corn con sord., 73 – fagot, 79 – chitară etc. 
Intervențiile acestor instrumente sunt niște semnale pe sunetul 
fa, iar cu fiecare nouă apariție (a multiplilor acestor numere) se 
respectă aceeași ordine a înălțimilor, la interval de cvintă 
ascendentă: do, sol, re, la etc. Aceste sunete izolate au diferite 
indicații în partitură în ceea ce privește modul de atac, dinamica 
folosită; de obicei sunt însoțite de triluri, tremolo-uri (pe unul 
sau pe două sunete, cu indicația accel. sau rall.), apogiaturi sau 
glissando-uri: 

 
 
 
 
 
 
//  
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// 
 

Incepând cu măsura 112, pe acordul La b major, viorile II 
și violele (ambele partide instrumentale fiind divizate) realizează 
glissando-uri sul pont. ascendente și descendente, pe toată 
durata acestui acord. Rezultatul sonor este parțial controlat:  
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Această muzică este consonantă fără a fi însă tonală, 
deoarece nu se bazează pe principii funcționale. Relațiile între 
două acorduri, mai ales când acestea devin din ce în ce mai 
„îndepărtate” (relațiile fiind raportate la cercul cvintelor), oferă 
adesea o senzație de imponderabilitate sau de „cădere liberă”. 
Ele pot fi măsurate cu unitatea specifică de măsură: cvinta 
perfectă. Iată distanțele, în cvinte perfecte, la care sunt situate 
primele acorduri ale Psalmului: 

 

Numerele pozitive indică numărul de cvinte în sens 
ascendent, iar cele negative indică numărul de cvinte în sens 
descendent (sau în sens invers acelor de ceasornic, pe cercul 
cvintelor). 

Psalmul conține 512 unități de timp (cu valoarea de 
pătrime). În finalul părții acordul inițial revine și se impune; cu 
toate că în acest moment este folosit totalul cromatic, 
sonoritățile rezultate sunt într-o mare măsură consonante, 
datorită distribuției sunetelor în acorduri și tipului de texturi 
folosite.  

Datorită gândirii procesual-periodice ordonate prin 
algoritmul sitei compozitorul reușește să îmbine în plan formal 
principiul repetitiv cu cel al continuei transformări,  într-un mod 
inedit.   

Tehnica de compoziție elaborată de Vieru pornind de la 
algoritmul sitei se regăsește, de asemenea, și în partea a treia 
a simfoniei, Melodie descătușată.     

Aici sunt suprapuse trei procese muzicale: 
1. o sită realizată strict, a cărei unitate de timp este 

șaisprezecimea, 
2. melodia descătușată (după cum o denumește 

Vieru) la instrumentele cu coarde, și 
3. sunete lungi la instrumentele de suflat, cu ajutorul 

cărora se realizează culminația dramatică a părții. 
Aceste sunete lungi sunt, de fapt, prolongații ale 
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sunetelor scurte (șaisprezecimi) ale sitei. 
Prelungirea acestor sunete determină apariția 
disonanțelor în acordurile rezultate, fapt ce 
concură la realizarea punctului culminant (între 
măsurile 125 și 200).  

Se conturează, astfel, o polifoniei de planuri sonore, 
realizată cu ajutorul algoritmului numerelor prime. 

Sita începe cu percuția neacordabilă. Fiecărui instrument 
îi corespunde un număr prim și apoi multiplii acestor numere: 
Blocs chinois (numărul prim 2), Bongos (3), Tom-toms (5) și 
Gran cassa (7): 

 

Continuarea procedeului componistic poate fi observat în 
anexa finală (reprezentând primele două pagini ale părții a treia 
a simfoniei), unde numerele naturale corespondente unităților de 
timp cu valoare de șaisprezecime sunt înlocuite cu numere 
prime. 

În partea a treia a simfoniei parametrul înălțime se 
subordonează ritmului; se urmărește realizarea unui ritm cât 
mai pregnant, la instrumentele de percuție neacordabilă, însoțit 
de informație muzicală cât mai puțină, obținută prin repetare. 
Pentru aceasta, compozitorul apelează la un procedeu de lucru 
foarte interesant în cazul următoarelor numere prime aduse la 
instrumentele de suflat din alamă (de la numărul prim 11 până 
la 29). Se pornește de la același acord repetat și treptat se 
diversifică prin apariția de noi acorduri.  

Aici compozitorul nu mai lucrează cu numere prime, ci, 
pornind de la ele, realizează un fel de sită a numerelor 
compuse. Asocierea numere prime-acorduri nu se mai face în 
cazul instrumentelor de alamă, ci dimpotrivă, numerele prime 
corespund de fiecare dată primului acord (mai exact, unui acord 
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construit pe baza aceluiași submod). Metoda de lucru este 
următoarea: fiecare număr (corespondent unei unități de timp 
cu valoare de șaisprezecime) este gândit ca fiind înmulțirea a 
doi factori. Cel mai mic dintre factorii înmulțirii determină 
schimbarea acordului, spre deosebire de prima parte a 
simfoniei, unde, cel mai mare factor prim component al înmulțirii 
determina schimbarea acordului. Astfel, pentru numerele prime 
11, 13, 17, 19 (care sunt rezultate din înmulțirea cu numărul 
unu) compozitorul folosește submodul I, după cum apare în 
schema de mai jos. Numerele 12, 14, 15, 16, 18 (numere 
compuse) revin instrumentelor de percuție neacordabilă. 
Următorul număr ce corespunde unui acord la alamă este 
numărul 22 (rezultat din relația matematică 11 x 2). Numărul 
care decide acordul în acest caz este numărul 2, după principiul 
enunțat mai sus. Acordul este realizat pe baza submodului II. 

Submodurile de la instrumentele de suflat din alamă sunt 
următoarele:  

 

 
Următoarele numere corespunzătoare unei unități de timp 

cu valoare de șaisprezecime sunt: 
23 = 23 x 1 – număr prim, acord realizat pe baza 

submodului I {mi b, fa, la}  
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23, 25 – percuție 
26 = 13 x 2 – acord realizat pe baza submodului II {do, re, 

la b} 
27, 28 – percuție 
29 = 29 x 1 – submod I 
30, 31, 32 – percuție 
33 = 11 x 3 – submod III {re, sol, la b} 
34 = 17 x 2 – submod II 
38 = 19 x 2 – submod II 
39 = 13 x 3 – submod III 
41 = 41 x 1 – submod I - {mi b, la} inclus în {mi b, fa, la} 
43 = 43 x 1 – submod I 
44 = 11 x 4 – submod IV {re, mi b, la} 
46 = 23 x 2 – submod II 
47 = 47 x 1 – submod I 
51 = 17 x 3 – submod III 
52 = 13 x 4 – submod IV 
53 = 53 x 1 – submod I 
55 = 11 x 5 – submod V {fa, la, si} 
57 = 19 x 3 – submod III 
58 = 29 x 2 – submod II 
59 = 59 x 1 – submod I 
65 = 13 x 5 – submod V 
66 = 11 x 6 – submod VI {re, mi, sol #} 
68 = 17 x 4 – submod IV 
69 = 23 x 3 – {sol} care este inclus în submodul III 
74 = 37 x 2 – {re, la b} inclus în submod II 
76 = 19 x 4 – submod IV 
77 = 11 x 7 – submod VII {si, do, fa #} 
78 = 13 x 6 – submod VI 
82 = 41 x 2 – {re, la b} inclus în submod II 
85 = 17 x 5 – submod V 
86 = 43 x 2 – submod II 
87 = 29 x 3 – submod III 
88 = 11 x 8 – submod VIII {si, fa, fa #} 
91 = 13 x 7 – submod VII 
92 = 23 x 4 – submod IV 
. . . 
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117 = 13 x 9 – submod XI {si, do #, fa} 
. . .  
121 = 11 x 11 – submod XI {re, mi b, la b} 
123 = 41 x 3 – submod III 
129 = 43 x 3 – submod III 
130 = 13 x 10 – submod X {do, fa #, sol #} 
. . . 
156 = 13 x 12 – submod XII {si b, si, fa} 
 
Vieru construiește aceste submoduri pornind de la 

intervalele: secundă mică (1), secundă mare (2), terță mare sau 
cvartă micșorată (4), cvartă perfectă (5) și cvarta mărită sau 
cvinta micșorată (6). De remarcat este faptul că în realizarea 
sitei renunță aici la acordurile majore sau minore ordonate în 
șirul cvintelor. Rezultatul sonor este unul expansiv, extrovertit 
datorită utilizării terței mari, a cvartei mărite, precum și datorită 
evitării intervalului de terță mică. 

De la numărul prim 37 până la numărul prim 59 apar 
instrumentele de suflat din lemn, care realizează procedeul sitei 
la fel ca în partea a II, Psalm. Vibrafonul și Glockenspiel-ul se 
alătură ansamblului orchestral începând cu numerele prime 71 
și respectiv 73, pe sunetul fa. 

 Numărul prim 167 corespunde primului acord major (în 
piano) de la grupa instrumentelor cu coarde, care urmează 
traseul din cvintă în cvintă până la măsura 271 când se încheie 
cercul cvintelor cu același acord cu care a început, fa major. 

În cadrul acestui proces, realizat cu ajutorul sitei, are loc o 
rarefiere; acest plan sonor este redus, în timp ce procesul 
muzical al melodiei descătușate ia amploare, în momentul în 
care, la instrumentele de suflat apar și sunetele lungi (al treilea 
plan, rezultat din modificarea la nivel ritmic a sitei).   

Planul melodiei descătușate își face simțită prezența 
începând cu măsura 39, în momentul în care la contrabasuri 
apare un motiv muzical nou, pregnant. 

Anatol Vieru afirmă în volumul al II-lea al Cărții Modurilor 
că relația dintre muzică și matematică a fost un subiect de 
cercetare permanent încă din antichitate, începând cu Pitagora 
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sau chiar mai devreme. Această interacțiune a fost păstrată și 
chiar alimentată de-a lungul secolelor.  

În secolul al XX-lea, odată cu apariția „stilului de autor”, 
aplicarea unor principii matematice în compoziții muzicale a 
devenit un trend; aceasta a fost, de fapt, o necesitate, datorita 
vastului teritoriu atonal ce trebuia cumva ordonat. Unii 
compozitori au pus mai presus organizarea matematică a 
materialului sonor decât muzica însăși (compozitorii celei de-a 
doua școli vieneze și mai târziu Cage, Xenakis ș.a.), însă alții, 
printre care și Vieru, au încercat să îmbine abstractul matematic 
cu concretul muzical pentru un rezultat sonor cât mai consonant 
și mai accesibil posibil. 

Datorită faptului că în general lucrează cu acorduri de 
terțe și ia ca etalon distanța în cvinte între aceste acorduri, 
muzica lui Vieru a fost considerată ca fiind o reînviere a 
tonalismului; curând însă, s-a dovedit faptul că nu există 
funcționalitate tonală în ea. Similaritățile cu armonii pretonale, 
întâlnite la compozitori precum Monteverdi sau Gesualdo, l-au 
făcut pe muzicologul belgian Harry Halbreich să considere 
muzica lui Vieru „o nouă consonanță”. Asocierea consonanței 
cu organizarea bazată pe principii matematice în partiturile lui 
Vieru face ca muzica sa să fie accesibilă dar în același timp și 
elaborată.    

Claude Rostand în Le figaro littéraire (Paris, 27 oct. 1969)  
afirma următoarele: „Anatol Vieru este un compozitor superior 
dotat, care demonstrează constant că stăpânește perfect știința 
compoziției, cu impulsul artistului născut într-adevăr pentru a 
scrie muzică.”1 

În 1986, cu ocazia în care i s-a decernat compozitorului 
român Premiului Gottfried von Herder, rectorul Universității din 
Viena a afirmat: „Ca reprezentant al modalismului, al unei 
tehnici modale noi, care profită din experienţele seriale, Vieru 
preferă să utilizeze în muzica sa subtile procedee 
matematice… Vieru este fără îndoială un revoluţionar în 
muzică. Dar refuză să fie descris drept avangardist. Această 

                                                
1
 Citat preluat din articolul Despinei Petecel, Anatol Vieru – 

Modalismul, o psihologie a cunoașterii, Muzica nr. 8, 1986 
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etichetă poartă în sine pericolul anchilozării şi tocmai acesta 
este evitat cu hotărâre de temperamentul lui Vieru. El nu vrea 
să privească înapoi, nu vrea să se repete, ci să se schimbe şi 
să se înnoiască permanent…” 
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