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Dumnezeu ne-a „ înconjurat” şi cu o preajmă de sunete 

 

 

Multe şi diferite sunt sursele sunetelor. Una dintre cele mai importante este omul. 
El emite sunete ca simplu semn sonor al vieţuirii ori pentru a comunica. Dar oamenii 
produc sunete, multe dintre ele involuntar, şi ca rezultat secundar al oricărei munci pe 
care o practică. Şi componentele regnului animal şi elementele naturii aflate în mişcare 
produc sunete. În jurul nostru totul răsună. Majoritatea componentelor lumii vii sunt 
sensibile la sunete, aud. Însă singurii componenţi ai lumii vii despre care se poate afirma 
că pot să şi audă să şi asculte sunt oamenii. Dintre oameni aproape toţi aud dar prea 
puţini ascultă. Sunetele se compun între ele din voinţa lui Dumnezeu sau/şi a omului. 
Ambianţele sonore rezultate în urma mişcărilor produse de elemente ale naturii aflate în 
diverse stări situabile pe axa linişte-furtună pot fi considerate mostre de „compoziţii” ale 
lui Dumnezeu. Probabil că şi „muzica sferelor” ar putea fi încadrată în aceeaşi categorie. 
„Compuse” şi „dirijate” de Dumnezeu o parte din alcătuirile sonore sunt accesibile şi 
urechii omeneşti. Dintre acestea o parte sunt înţelese, de către o parte a oamenilor, dar şi 
de către animale.  

O altă mulţime de alcătuiri din sunete sunt rezultatul fiinţării omului. Limbajul 
sonor al existenţei şi funcţionării trupului uman nu este rodul voinţei omului, înţelesul 
acestora a fost pierdut de om dar a redevenit semnificativ măcar pentru o categorie 
specială de oameni, pentru medici. O parte din sunete sunt compuse/organizate de către 
oameni în limbaje lingvistice sau muzicale. Aici, pe pământ, beneficiarul circulaţiei de 
sunete în care este imersat încă de la naştere, într-o viziune antropocentrică, este omul. 
Fiecărei perioade de viaţă, fiecărui anotimp, loc, sau situaţie, ori ocupaţie, le sunt 
caracteristice o seamă de patternuri sonore. Pentru facilitarea discursului le-am denumit 
sonotopuri. Ele reprezintă sub diviziuni ale continuum-ului sonor care formează 
anvelopa de sunete a întregului Pământ, mediu care, la rându-i, a fost denumit sonosferă. 
Similar întregii Creaţii şi sunetele singulare sau componente ale diverselor sonotopuri 
urmează legităţi stabilite de Dumnezeu, după cum Cel Preaînalt a creat, în anumite cazuri 
şi condiţii speciale pentru modificarea „circulaţiei” normale a sunetelor (amplificare, 
ecou, reverberaţie, etc).  

Orice sonotop are o anumită influenţă asupra psihicului şi fizicului componentelor 
lumii vii, fapt dovedit deja şi din punct de vedere ştiinţific. Uneori Dumnezeu poate 
interveni în chip miraculos în modificarea efectelor sonotopului asupra celor care-l 
populează. 
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Studiul unuia dintre cele mai importante şi interesante momente din istoria 
biblică, Potopul, oferă o argumentaţie elocventă afirmaţiilor schiţate până acum. Fiecărei 
secvenţe  a cataclismului dar şi fiecărui spaţiu relevat de Scriptură i se pot identifica 
sonotopuri specifice. 

Secvenţele identificate şi analizate sunt: 

-Construirea Arcei de către Noe după comanda şi planul lui Dumnezeu 

-„Popularea” Arcei cu cei care urmează să reprezinte viitorul viu al Pământului 
potrivit planului lui Dumnezeu.  

-Desfăşurarea Potopului. 

-Terminarea Potopului şi „descărcarea” Arcei.  

Spaţiile ale căror sonotopuri sunt ascultate sunt:  

-Teritoriul în care a fost construită Arca 

-Interiorul şantierului 

-Exteriorul Arcei finite 

-Interiorul Arcei 

-Spaţiul în care s-a finalizat plutirea Arcei. 

 

 

Monumentalul artefact din lemn cunoscut sub denumirea de „Arca lui Noe” a fost, 
în principal un adăpost temporar, pentru acei oameni şi animale care au fost „selectate” 
de către Dumnezeu pentru a supravieţui potopului şi de a deveni strămoşii umanităţii şi 
regnului animal contemporan. Construirea ei este rezultatul primei delegări relatate pe 
care Creatorul o face omului în vederea realizării unei construcţii atât de importante ca 
dimensiune1 dar mai ales ca funcţie. Conform acesteia Noe şi ajutoarele lui au reuşit, prin 
ascultare, să aducă construcţia la forma şi dimensiunile poruncite. Departe de orice apă, 
de mare sau lac, în mijlocul unui teritoriu de pe care, pe o rază imensă, lemnul a fost 

                                                 
1
 Nu după multă vreme urmaşii fiilor lui Noe iniţiază din proprie iniţiativă o construcţie megalitică „Turnul Babel” demers care a avut „efect” contr 

construirii Arcei. Arca a asigurat supravieţuirea limbii în care dumnezeu a vorbit cu oamenii, singura limbă cunoscută şi utilizată pe pământ. Iniţierea 

construirii Turnului Babel L-a determinat pe Dumnezeu să pulverizeze unitatea limbii omeneşti, spulberând-o în nenumărate şi felurite limbi în aşa fel 

încât oamenii să nu se mai poată înţelege între ei. 
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transformat în scânduri şi pus în lucrare, la sfârşirea construcţiei, se înălţa, ceva făcut de 
mâna omului. Acel ceva avea dimensiuni colosale, chiar şi pentru zilele noastre.  

Sonotopul care a dominat perioada de construire şi spaţiul în care a fost construită 
Arca poate fi identificat şi asemuit cu un sonotop specific prelucrării lemnului.  

Un astfel de sonotop este tipic fie pentru tăietorii de lemne, fie pentru cei care 
prelucrează lemnul transformându-l în prefabricate, ori a celor care-l pun în operă, 
dulgheri sau tâmplari. 

Pentru toate aceste sonotopuri sunetul specific şi dominant este cel emis de 
acţiunea omului asupra lemnului, prin frecare, sau lovire. Este acelaşi sonotop care L-a 
înconjurat pe Isus în perioada prunciei, ca membru al familiei unui tâmplar şi tinereţea 
Sa, timp care El însuşi a practicat această meserie. Sunetele de lemn lovit Iau fost şi 
preludiu sonor la momentele finale ale împlinirii menirii Sale pe Pământ. Probabil că în 
amintirea acestor momente biserica răsăriteană a păstrat sunetul de lemn lovit în 
practicarea „cântului de toacă”. 

Pe măsură ce construcţia avansa respectând planurile lui Dumnezeu cei care 
participau la înălţarea ei, constatau şi începeau să se familiarizeze cu situaţii acustice 
inedite şi tot mai ciudate. Interiorul artefactului devenise, în anumite puncte care se tot 
înmulţeau, un loc în care se produceau fenomene stranii în planul celor ce puteau fi 
auzite. Totul suna din ce în ce „mai altfel” decât în lumea de dinafara Arcei: şi respiraţia, 
şi vorbele, şi paşii, şi cu atât mai mult zgomotele stârnite de muncă. Niciodată, până 
atunci, în Biblie nu este relatat că, până la acea dată, vre-un personaj, Noe sau alţii, să se 
fi mişcat în interiorul unei construcţii solide de asemenea dimensiuni. Şi probabil nici 
efectul de „ecou” nu le era cunoscut. Practic, Noe construise ceva care se dovedea a fi şi 
o colosală cutie de rezonanţă. 

Primele senzaţii acustice ciudate şi inedite au început să fie remarcate atunci când 
pereţii verticali ai construcţiei au ajuns la o înălţime puţin mai mare decât statura unui om 
obişnuit.2 Cum şi-a explicat Noe sieşi, iar mai apoi celor din jur, ceea ce se întâmpla în 
planul auzirii, nu ne este cunoscut. Cititorii de azi ai Bibliei, cei pentru care aşa numitele 
„efecte sonore speciale” sunt la ordinea zilei, şi care au experienţa auzirii unui repertoriul 
de sunete şi de zgomote dintre cele mai îndepărtate de cele naturale, îşi pot destul de greu 
imagina ce a simţit cel care, pentru prima dată, s-a aflat într-un punct de receptare sonoră 
în care evoluţia sunetelor funcţiona altfel decât în situaţiile normale, cotidiene, naturale, 
domestice. 

Amenajările poruncite de Dumnezeu în interiorul construcţiei, au dus, printre 
altele, la modelarea prototipului conceptului de unitate multiplă de locuire. Potrivit 
acestuia peretele unei încăperi este perete comun fiind în acelaşi timp şi peretele încăperii 
vecine. Acelaşi principiu este valabil şi pe verticală: podeaua unei încăperi este tavan 
pentru cea de dedesubtul ei. Din punct de vedere sonor, în lipsa unei izolaţii fonice 

                                                 
2  Acustica discută despre fenomenele de reverberaţie şi cel de ecou. Pentru ca acestea să se manifeste spaţiul trebuie să aibă unii parametrii speciali. 
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speciale fiecare încăpere transmite sunetele conţinute încăperilor cu care are pereţi 
comuni. Fiind construiţi tot din lemn pereţii nu erau doar permeabili sonor ci funcţionau 
şi ca surse de sunete, ca membrane captatoare şi amplificatoare a tuturor sunetelor 
produse pe ele sau în preajma lor.  

După terminarea enormei construcţii şi a „finisajelor de interior”, în imensul 
şantier s-a aşternut o fantă de linişte, timp în care Arca a fost probabil doar rezonatorul 
sunetelor care pătrundeau din exterior.  Această situaţie s-a terminat probabil destul de 
curând. Au început să apară „producătorii” sunetelor care începeau să structureze 
sonotopul a ceea ce Dumnezeu dorea să devină Arca: „colecţia” acelor vietăţi din Creaţia 
iniţială care prin comportament s-au validat pentru continuarea vieţuirii şi convieţuirii pe 
pământ. (Interesant de remarcat că printre acestea s-au numărat şi o mulţime de varietăţii 
ale şarpelui). A început o nouă secvenţă: popularea Arcei. Ordinea în care vietăţile au 
intrat în Arcă, nu este specificată de textul biblic deci este necunoscută şi probabil 
nesemnificativă. Nu se ştie  nici măcar dacă oamenii au fost primii, sau careva animale. 
Nici viteza cu care se succedau perechile. Un lucru este cert: cu cât creştea numărul celor 
care intrau în Arcă, spaţiul devenea mai populat, iar „peisajul” sonor îşi schimba 
parametrii, direct proporţional cu numărul de producători de sunete. În tot mai populata 
cutie de rezonanţă sporea şi intensitatea generală a ambianţei sonore. Iar Arca a devenit 
mai bine de un an şi colecţia sui generis a tuturor producţiilor sonore animale şi umane. 
De notat că totul se desfăşura într-un spaţiu închis şi cu calităţi acustice remarcabile.3  

Înainte ca apele Potopului să se dezlănţuie, în momentul în care populaţia Arcei a 
ajuns la parametrii hotărâţi de Dumnezeu, atât ca număr, cât şi ca varietate „Domnul a 
închis uşa după ei4”. „Închiderea uşii” a avut semnificaţii şi implicaţii importante în 
domeniul sonorului. Acea închidere a uşii a marcat momentul în care universul de 
dinlăuntrul Arcei a fost separat de cel de din afara ei, iar corpul Arcei a devenit şi, graniţă 
delimitând cele două „lumi”.  

Una era lumea exterioară care-şi continua în lumină şi aparentă linişte „calea 
stricată”5 pe care o pornise. Liniştea era însă liniştea de dinaintea furtunii, şi nu a oricărei 
furtuni ci, pentru tot restului populaţiei pământului era furtuna finală. În afara 
construcţiei protectoare au rămas vietăţilor sortite pieirii. Exteriorul Arcei a fost locul în 
care Dumnezeu a desfăşurat, pentru întreaga Sa creaţie, cea mai formidabilă şi elocventă 
demonstraţie a mâniei Sale. Această dezlănţuire de mânie a avut cu siguranţă şi o 
spectaculoasă componentă sonoră. În componenţa sonotopului exterior Arcei au dominat 
sunetele naturii, cele ale elementelor dezlănţuite chiar de către Dumnezeu pentru a 
curma răul care se întinsese pe întreg pământul şi în „întocmirile gândurilor 
oamenilor”6. Desigur că acea demonstraţie nu era pentru cei care urmau să piară ci tot 
                                                 
3 Pereţii arcei erau construiţi din lemn de gofer. Goferul, sau chiparosul, face parte din aceaşi familie cu bradul şi pinul, specii din care, până în ziua de 

astăzi, oferă cel mai bun lemn de rezonanţă pentru constructorii de viori, viole şi violoncei sau contrabaşi, dar şi pentru placarea, în sopul îmbunătăţirii 

parametrilor acustici, ai oricărui spaţiu construit.  

4 Genesa 7:16 
5
 Genesa 6:12  „Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat, căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.” 

6 Genesa 6:5 
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pentru cei care urmau să fie salvaţi. Însă pentru ca cei protejaţi de / din Arcă să nu fie 
afectaţi de consecinţele sonore ale Mâniei lui Dumnezeu, Cel Preaînalt a pus între ei şi 
ucigătoarele sonorităţi din exterior mai multe bariere de protecţie fonică: întâi cea 
formată de corpul navei şi mai apoi, acea „anvelopă” de sunete, constituită din însăşi 
„gălăgioasa” sonosferă din interiorul Arcei.  

Sonotopul interior, cel din Arcă era unul dintre cele mai ciudate, inedit şi cu 
unicat în întreaga istorie a Creaţiei. În Arcă se afla, sublimată la maxim, acea parte a 
omenirii şi a creaţiei animale pe care Dumnezeu a hotărât să o păstreze ca genitori, 
strămoşi pentru viitoarea populaţie animală şi umană a Pământului.  

Arca, interiorul ei devine un spaţiu special, conţinătorul sonotopului în care 
domină sunetele produse de către vietăţile aflate sub protecţia şi în ascultare de 
Dumnezeu. De aici se poate dezvolta o întreagă demonstraţie a posibilităţii de 
coexistenţă, cu finalitate pozitivă, nu numai a căprioarei cu lupul, sau a tigrului cu 
antilopa, ori a elefantului cu ţânţarul, ş.a.m.d., ci şi a tuturor vieţuitoarelor care au sisteme 
auditive, deci şi a omului, cu totalitatea sunetelor pe care întreg regnul animal îl produce 
în permanenţă şi în acelaşi loc, şi încă la „modul” amplificat. Cu siguranţă că acolo, în 
Arcă, toate vietăţile s-a manifestat sonor nu după cum le-au dictat instinctele, poftele sau 
cheful, ci după cum a hotărât Dumnezeu. Aşa cum Noe şi familia lui erau „în ascultare 

de Dumnezeu” şi animalele7 se aflau în aceeaşi stare binecuvântată. Dacă nu ar fi fost 
aşa, după trăirea timp de mai de un an de zile într-un astfel de regim sonor, Biblia ar fi 
trebuit să relateze despre descinderea din Arcă a unor oameni şi animale cu serioase 
deviaţii auditive şi chiar psihice. Pentru noi, cei de astăzi, care ne apropiem vertiginos de 
condiţiile acustice din Arcă, una dintre marile curiozităţi ar fi cea de a cunoaşte 
algoritmul convieţuirii sonore (şi nu numai sonore) corecte din Arcă. 

Sonotopul din Arcă s-a constituit şi s-a desfăşurat în parametrii voinţei lui 
Dumnezeu8. Acesta a fost, cu siguranţă, motivul principal din cauza căruia toată lumea a 
trecut „cu bine” încercarea, validându-se încă o dată promisiunea potrivit căreia Creatorul 
nu pune pe umerii celui încercat poveri mai mari decât poate să ducă. Probabil că 
Dumnezeu a operat „modificări de comportament” atât la animale cât şi la oameni şi nu 
numai la capitolul comportament sonor ci şi în alte domenii cum ar fi cel al respiraţiei, al 
olfactivului, sau al văzului (aerul necesar respiraţiei, la fel ca şi  hrana, gestiunea 
dejecţiilor, sau lumina au fost tot timpul asigurate probabil, în chip miraculos). Să 
încercăm derularea secvenţei de populare a Arcei: şi oamenii şi animale au intrat în noua 
situaţie printr-o „poartă strâmtă”. Pentru toate animalele care au intrat în acel nou univers 
senzaţiile erau cele induse de întunerecul care domnea şi ecourile ciudate pe care mersul 
lor le stârnea.  

                                                 
7 Noe şi familia lui au dovedit acest statut atunci când s-au apucat deconstruit halucinanul proiect plutitor. Animalele ne sunt prezentate ca fiind în 

ascultare de Dumnezeu atunci când ni se relatează venirea lor, pe perechi şi în ordine pentru „îmbarcare”. Nimeni nu le mâna de la spate, nimeni nu le 

proteja pe niciunele dintre ele de duşmanii lor naturali aflaţi în aceaşi încăpere cu ele. 

8 Există felurite posibilităţi de a structura o ambianţă sonoră: în parametrii lui Dumnezeu, ai diavolului sau ai personalităţii proprii aflate în „voia 

minţii sale blestemate”. De asemenea se poate  face distincţie între parametrii comunitari ai atmosferei sonore şi cei personali. 
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Fiecare animal era obişnuit să-şi audă amprenta sonoră a mersului pe diverse 
suporturi. Fiecare „ştia” cum sună călcătura pe nisip, pe pământul bătătorit, pe pietriş ori 
stâncă, prin apă sau prin iarbă. Cu siguranţă că nici una dintre făpturile găzduite de Arcă 
nu a păşit cu picioarele sau cu copitele, ori ghearele pe scânduri care se aflau, culmea, 
într-o cutie de rezonanţă. Nici fâlfâitul aripilor sau al elitrelor nu a „scăpat” de noile 
„dimensiuni” oferite de noile condiţii acustice.  Cu cât populaţia sporea sporea şi gradul 
de intensitate şi de complexitate a sunetului de fond, a sonotopului din interiorul Arcei. 
Miracolul afluirii ordonate şi disciplinate a animalelor a continuat cu miracolul 
convieţuirii aproape în comun a animalelor, multe dintre ele aflate în relaţie de prădător-
pradă.  

Pentru oameni situaţia nu era atât de stresantă pentru că ei erau cei care 
construiseră acest mediu. Garanţia pentru o finalitate pozitivă o constituiau faptul că Arca 
era construită la porunca şi după planurile lui Dumnezeu. Şi funcţionalitatea ei era 
cunoscută: Arca îi va salva de la moartea la care au fost condamnaţi toţi cei rămaşi în 
afara ei. Dar şi din punctul de vedere omenesc situaţia sonoră în Arcă era inedită din 
multe puncte de vedere. Preajma sonoră, sonotopul era continuu şi avea un nivel de 
intensitate mare. Chiar dacă animalele nu scoteau sunetele pe care le-ar fi produs în caz 
de pericol sau nemulţumire ori perioadă de împerechiere, sunetele produse de mişcarea 
lor chiar pe loc, compuse cu cele produse de respiraţie, de alimentare, de rumegare etc. 
structurau un sonotop foarte complex la care se adăugau sunetele zburătoarelor de tot 
felul -de la insecte la păsările mari- sau sâsâiturile tuturor soiurilor de reptile. Sonosfera 
era continuă căci animalele aveau bioritmuri diferite: unele erau cu activitate diurnă, 
altele cu activitate nocturnă. Probabil că relaţionarea lor sonoră devenise problematică. 
Pentru a putea comunica între ei trebuiau să strige unii la alţii.  

Următoarea secvenţă este cea din timpul diluviului.  

Pentru ascultătorii aflaţi în afara Arcei probabil că totul a început ca o furtună 
care s-a înteţit continuu. La sunetele tot mai puternice ale vântului şi a ploii, de la un 
moment dat, s-au adăugat şi strigătele oamenilor şi ale animalelor surprinse de şuvoaiele 
de apă care năpădeau din toate părţile. Tunetele tot mai dese concurau şi mai apoi 
acopereau trosnetele prăbuşirii chiar şi ale celor mai solide case. Cei care se aflau în 
apropierea Arcei, pricepând prea târziu rostul acesteia precum şi adevărul proorocirii lui 
Noe încercau probabil cu disperare să pătrundă în navă, bătând în bordajul navei cu 
puterea pe care o dă doar frica de moarte. Singura intrare era închisă şi sigilată de poziţia 
în care fusese amplasată şi care se găsea amplasată „din proiectare”, strategic, mult sub 
nivelul apelor. În scurt timp strigătele oamenilor şi animalelor s-au stins. Afară, în 
exteriorul Arcei era probabil un sonotop ce amintea de cel de dinainte de Creaţie, atunci 
când Duhul Domnului se mişca „peste faţa adâncului de ape”, „pe deasupra apelor.”9 Ca 
şi atunci şi acum doar Creatorul era singurul „ascultător” singurul „beneficiar” al acelui 
sonotop.  

                                                 
9 Genesa 1:2 
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Pentru cei aflaţi în Arcă sonosfera era total diferită. Cu siguranţă că din 
momentul în care Arca a început să  plutească nivelul sonotopului a crescu brusc şi a 
căpătat accente dramatice. Pentru oameni şi animale Dumnezeu a îngăduit şapte zile 
probabil pentru acomodare. A mai durat probabil câteva zile până când apele au ajuns să 
crească într-atâta încât imensa construcţie a început să plutească. Deşi afară se 
dezlănţuise Potopul sunetul primilor stropi de ploaie, sau sunetele stârnite de vânt nu au 
pătruns până la urechile celor adăpostiţi în Arcă din cauza vacarmului produs de 
coexistenţa, chiar paşnică, a întregii zoologii de pe întreaga faţă a pământului adunată pe 
15 000 de coţi pătraţi şi situată pe trei nivel, aflate toate în interiorul unei foarte 
performante cutii de rezonanţă. Când însă Arca a pornit să se clatine, începându-şi 
plutirea cu siguranţă că nivelul sonotopului din Arcă a cunoscut o bruscă şi dramatică 
intensificare. Se pierduse şi ultima asemănare cu situaţiile unei vieţuiri normale 
reprezentată de fermitatea suportului pe care se găseau. Despre nici o fiinţă vie, fie 
animal ori om Biblia nu relatează că au cunoscut până în acel moment senzaţia de plutire. 
Oamenii rămăseseră însă cu fermitatea Cuvântului lui Dumnezeu, a promisiunii Sale. 
Prin credinţă Noe şi familia lui au rămas probabil relativ liniştiţi. Nu au deschis fereastra 
să vadă ce se întâmplă afară. Despre toate plutirile relatate în Biblie se poate remarca 
faptul că s-au petrecut cu nave care permiteau vizibilitatea a ceea ce se petrece în jur. 
Unii ar fi tentaţi să asemene situaţia lui Noe, a familiei sale cu cea a lui Iona aflat în burta 
chitului. Asemănarea era numai una aparentă. Noe şi Iona au fost protejaţi în mijlocul 
valurilor în interiorul unei structuri miraculoase datorate lui Dumnezeu. Dar de aici 
similitudinile dispar. Noe şi-a construit singur vehiculul salvării la prunca lui Dumnezeu 
şi după planurile Lui. El se afla în Arcă din cauza ascultării lui Dumnezeu. Chitul, fiinţă 
vie, era creaţia lui Dumnezeu, iar Iona se afla în burta lui din cauza neascultării de 
Dumnezeu.  

Situaţia sonoră din interiorul Arcei a revenit la un „echilibru” odată cu obişnuirea 
animalelor cu noua situaţie flotantă. Scăzând nivelul sonotopului interior sunetele 
exteriorului au început să se audă tot mai pregnant. De acum ceea ce Dumnezeu 
despărţise fizic prin bordajul Arcei, adică lumea exterioară acesteia, sortită pieirii şi cea 
protejată în interior menită a fi genitoarea noii populaţii a pământului, începe să se 
mixeze. Singurul mediu, singurul plan în care această întrepătrundere s-a  
întâmplat a fost cel al sonorului.   

La fel ca şi în realitate, de-a lungul întregii relatări biblice se poate urmări o 
dinamică evidentă a fiinţării a  sonotopurilor identificate.  

Declanşate de „evenimentele” care se petreceau, sonorităţile însoţitoare au 
conturat o veritabilă dramaturgie interpretabilă şi ca încă o demonstrare a felului în care 
Dumnezeu propune un plan al „dezvoltării” a orice, fie plantă, ori animal, sau chiar 
acţiune. De data aceasta este vorba despre modul în care poate evolua o situaţie sonoră  -
cei drept cu totul specială- de la „nimic”, la un punct culminant şi care, mai apoi, tot din 
voinţa lui Dumnezeu, „se rezolvă” şi capătă un deznodământ. Un astfel de tipar de 
dezvoltare a unei situaţii sonore, se regăseşte şi în majoritatea structurărilor muzicale, ale 
sonorului produs de către oameni. Cei care urmăresc fenomenul desemnat de sintagma 
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„muzică cultă”  pot recunoaşte cu uşurinţă „forma de boltă”10 a planului de dezvoltare 
formală din discursurile muzicale, frecvent utilizat în majoritatea epocilor stilistice, încă 
dinainte de perioada clasicismului vienez.  

Dacă prima secvenţă, cea a construirii Arcei a putut fi denumită ca sonotop de 
prelucrare a lemnului secvenţa furtunii, partea cea mai spectaculoasă, dar şi cea mai 
zgomotoasă a relatării biblice poate fi considerată ca fiind un sonotop de plutire. Din 
punctul de vedere al celor care au beneficiat de el, acesta ar putea fi caracterizat ca fiind 
un sonotop de interior, cu condiţii acustice speciale şi cu un anumit grad de protecţie 
fonică căci deşi cea mai semnificativă parte a plutirii s-a petrecut pe timp de furtună 
cumplită, sunetele acesteia, au fost estompate de către Dumnezeu până la limita 
suportabilului.  

Comparân sonotopul de plutire al Arcei lui Noe  alte sonotopuri de plutire 
întâlnite în relatările Bibliei se observă că majoritatea celorlalte sunt sonotopuri de 
exterior. În aceste situaţii omul nu era protejat fonic, fiind expus tuturor sunetelor naturii 
prin care se manifestă glasului lui Dumnezeu: valuri, vânt, fulgere, sau gemetele 
componentelor  vasului, uneori, cum a fost cazul lui Petru atunci când a început să umble 
pe apă, chiar glasul lui Dumnezeu-Isus. 

Noe şi aparţinătorii au avut şansa să fie supravieţuitorii celei mai formidabile 
furtuni din istoria omenirii, pe care au auzind-o doar undeva dincolo de pereţii siguri ai 
celei mai performante şi sigure capsule de supravieţuire.  

La o scară mult mai redusă, de o astfel de plutire protejată, va avea parte doar nou 
născutul Moise plutind pe Nil, în periplul său miraculos, de la statutul de prunc evreu, 
condamnat la moarte, la cea de membru de vază al casei faraonice egiptene.  

Încetarea vacarmului produs de diluviu, componenta „exterioară” a sonosferei 
generale, dar şi liniştirea plutirii  domolirea şi mai apoi, sistarea tangajului şi  a ruliului au 
fost semnale pozitive şi încurajatoare pentru Noe ca acesta să aibă libertatea de a face 
gesturile necesare, pentru a vedea care este situaţia din exterior şi a corobora informaţia 
auditivă cu cea vizuală. Orientându-se „după ureche,” deci după percepţiile sonore, Noe a 
deschis fereastra Arcei. Informaţia vizuală imaginea văzută a confirmat informaţia sonoră 
auzită: furtuna încetase, potopul se oprise. În contrast izbitor cu continuum-ul vacarmului 
sonor interior Arcei afară era o linişte „de început de lume”. Clipocitul apei care lovea 
bordajul încercatei nave probabil că trecea chiar nebăgat în seamă.  

După cele 150 de zile de acalmie sonoră din timpul care a trecut până ce apele de 
pe pământ au scăzut11 şi care pe o  eventuală diagramă reprezentând evoluţia 

                                                 
10 Punctul cel mai ridicat al bolţii nu este amplasat întotdeauna la mijloc, central. Culminaţia bolţii este situată, în majoritatea cazurilor undeva, într-un 

punct care este amplasat în aşa fel încât reprezentat matematic face trimiteri la şirului lui Fibonacci sau poate ilustra încă o „aplicaţie” a secţiunii de aur. 

Un chiţibuşar pasionat ar putea reface graficul imaginar al nivelului de intensitate a sonorului în timpul construcţiei şi plutirii Arcei . Ar fi interesant de 

remarcat şi comentat figura descrisă de acest grafic. 

11 Genesa  8:3 
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intensităţilor sonore la care erau expuşi locuitorii Arcei ar avea formă „de platou”, a mai 
urmat doar un singur „vârf” de creştere: punctuaţia finală a plutirii şi a funcţionalităţii ei: 
un teribil zgomot şi o înspăimântătoare zguduitură care a marcat reaşezarea Arcei pe 
pământul ferm. După o perioadă de acalmie sonoră în interiorul Arcei evenimentul a 
stârnit cu siguranţă sunetele prin care fiecare animal, după soiul lui, şi-a manifestat 
neliniştea, poate chiar spaima. Dar în scurt timp, constatând cu toţii noua situaţie de 
fermitate, agrementată cu un fir de aer proaspăt pătruns şi o luminiţă ivită în urma 
deschiderii uşii, manifestările sonore au căpătat o nouă conotaţie, cea de aşteptare de 
speranţă într-o situaţie nouă, mai confortabilă.  

A început secvenţa debarcării. 

Promisiunea s-a adeverit şi fiecare animal s-a eliberat din cochilia încercatei 
corăbii. Toţi şi toate au ieşit din întunerecul, şi vacarmul perioadei cât a durat călătoria, 
din limitele impuse de Arcă după recluziunea de un an şi zece zile la noua lume, curăţită 
de vechile plămădiri. După păşitul pe scândurile răsunătoare ale Arcei mişcarea de 
deplasare a fiecărei vietăţi şi-a recăpătat sonoritatea naturală. După situaţia supraacustică 
din Arcă în care fâlfâiturile, bâzâiturile, respiraţia, sau rumegăturile, sâsâiturile, 
ciripiturile, mugetele, urletele, bocăniturile, ori croncăniturile şi tot restul de producţii 
sonore animale sau umane au fost amplificate şi reverberate uneori chiar deranjant, toate 
au revenit, în exterior la dimensiunile şi sonoritatea iniţială, la naturalul de dinainte 
timpul petrecut în Arcă.  La fel ca la îmbarcare şi la debarcare cel care a condus totul a 
fost Duhul lui Dumnezeu. El a stabilit ordinea şi tempo-ul procesului care a durat 
probabil destul de mult timp, timp în care s-au putut auzi mai variate semnale sonore. 
Pentru oamenii care au asistat la „debarcare” acesta a fost probabil ultimul prilej de a mai 
auzi multe dintre producţiile sonore ale regnului animal. Odată cu vânzoleala debarcării 
tuturor reprezentanţilor regnului animal pe pământul curăţat de creaturile anterioare şi cu 
răspândirea acestora în cele patru zări, cei opt oameni şi animalele sortite jertfirii au 
rămas singuri, cu propriile producţii sonore puţine şi firave în comparaţie cu tot ceea ce 
auziseră în ultimele luni. Opt oameni au convieţuit cu întreaga lume animală a 
Pământului mai mult de un an fără nici un fel de incident, fără nici un fel de „pierderi”, 
suportându-se reciproc ajungând la finele „experimentului” fără nici cea mai mică 
sminteală, nici măcar în plan psihic. Constatarea rezultatul reuşit al ascultării lui Noe 
poate sta la baza oricărui demers care are certitudinea călăuzirii sacre.  

Dumnezeu s-a ţinut de cuvânt.  

Construcţia proiectată a putut cuprinde pe toţi reprezentanţii regnului animal.  

Arca a rezistat diluviului care a distrus tot ce era în exteriorul ei.  

În Arcă convieţuirea aflată sub controlul lui Dumnezeu nu a creat nici un fel de 
probleme în nici un plan, nici pentru oameni nici pentru animale. „În ascultare de 
Dumnezeu” au putut fi depăşite toate vicisitudinile reprezentate de recluziunea într-un 
spaţiu minim. 
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Chiar şi din felul mai puţin tradiţional în care a fost abordată relatarea scripturală 
a Potopului reiese cu pregnanţă aceeaşi evidenţiere a faptul că nimic din ceea ce a hotărât 
Dumnezeu să se petreacă nu este lipsită de motivare şi că nimic nu se întâmplă degeaba. 
Cele şapte zile pe care Dumnezeu le-a lăsat să treacă de la închiderea şi sigilarea intrării 
(şi ieşirii) Arcei şi până la pornirea potopului, timp în care aparent „nu s-a întâmplat 
nimic”, a fost vremea de acomodare acordată oamenilor din Arcă ca ei să intre în 
postura de „gestionari” ai celei mai complexe menajerii din toate vremurile. Pentru 
animalele intrate în Arcă, la porunca lui Dumnezeu, această vreme le-a fost dată pentru 
acomodarea cu spaţiul şi vecinătăţile cele mai curioase şi total neobişnuite în care „s-au 
trezit”.  Pe parcursul primelor şapte zile comportamentul lor a început, încetul cu încetul, 
să se calmeze, să se liniştească după „stress-ul înghesuirii” într-un spaţiu limitat şi total 
diferit de cel natural.12  

De abia după trecerea celor şapte zile „de acomodare” a început Potopul, ceea ce, 
din punctul de vedere al dinamicii „dramaturgiei sonotopului” a reprezentat o cu totul altă 
„etapă”. Acomodarea în domeniul sonorului a trebuit să se facă atât din punct de vedere 
cantitativ cât şi calitativ.  

Cantitativ este evidentă „inflaţia” de evenimente sonore la care era supusă 
percepţia fiecărei vietăţi fie ea om sau animal. Nu numai numărul acestor evenimente 
era mare ci, cu siguranţă şi succesiunea extrem de precipitată a apariţiei lor era total 
diferită de cea de dinainte de „îmbarcare”. Totul a avut ca rezultat o intensitate generală 
mult mai mare decât fondul sonor pe care-şi desfăşuraseră, oricare dintre ele viaţa de 
până acum. Faptul că în acelaşi spaţiu limitat au convieţuit atât animale cu activitate 
diurnă cât şi cele nocturne, au dat intensităţii sonotopului un caracter continuu de 
intensitate mare.  

Calitativ preajma sonoră, a animalelor şi a oamenilor a fost una cu totul nouă, 
diferită de cea a „vechi lumi”, cea din care veniseră şi în care trăiseră cu toţii viaţă de 
până atunci. Pentru oricare „locatar” din Arcă noua preajmă era plină de sunete inedite, 
căci nava cuprindea într-un spaţiu extrem de parcimonios toate sursele sonore vii pe care 
Dumnezeu hotărâse să le păstreze pentru „noua lume”. Unii dintre locuitorii temporali ai 
Arcei  recunoşteau producţiile sonore ale altora şi le identificau ca provenind de la 
prieteni sau de la duşmani. Altele erau complet noi. Deşi practic toţi aveau acces la 
producţiile sonore ale tuturor, situaţia nouă în care se aflau a „şters” vechile conotaţii 
oricărei producţii sonore. În Arcă, pe tot parcursul călătoriei nici un sunet nu semnala 

vre-o ameninţare pentru nimeni. De altfel chiar şi sunetele familiare unora dintre 

                                                 
12 Iluminatul era complet diferit de cel natural, ventilaţia ca şi hrănitul au fost „rezolvate” în chip miraculos, vecinătăţile erau dintre cele mai 

neobişnuite. Nu trebuie să neglijăm nici faptul că printre animalele care populează astăzi pământul şi ale căror strămoşi au fost şi ei pe arcă se află dintre 

acelea care-şi trăiesc partea activă a vieţii pe timp de întunerec, cele numite nocturne. Alte animale cu necesităţi speciale pe care Dumnezeu le-a rezolvat 

în chip miraculos sunt cele care-şi petrec o mare parte din viaţă în apă, fără a fi însă animale acvatice dintre care amintim hipopotamul sau crocodilul. 
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locuitorii Arcei, în noile condiţii acustice, amplificarea şi reverberaţia, rezultate din forma 
şi dimensiunea spaţiului închis în care se aflau, dădeau acelor sunete noi calităţi. 
Noutatea absolută, ceea ce dădea calitatea de „total diferit” în sonosfera din Arcă era 
absenţa desăvârşită a sunetele naturii specifice din structura preajmei sonore, lipsa 
unora dintre cele mai importante percepţii sonore pe care animalele, dar şi oamenii, le-au 
avut de când s-a născut fiecare, care îi înconjuraseră pe fiecare şi cu care toţi era 
obişnuiţi. Nimeni nu a mai auzit nici foşnetul ierbii, sau al frunzelor, nici adierea ori 
şuierul sălbatic al vântului, nici măcar clipocitul apei13. Primele sunete naturale provenite 
din exterior şi care ar fi amintit de vechea situaţie sonoră au fost cele produse de primii 
stropi de ploaie care au atins imensa construcţie din lemn de gofer când a pornit diluviul. 
Ele au trecut probabil neauzite de către „populaţia” Arcei14. Puţinii oameni erau ocupaţi 
cu situaţia inedită şi teribil de ambarasantă creată de prezenţa atâtor animale în jurul lor.  

O altă absenţă notabilă din sonotopul Arcei a fost tăcerea, sau măcar momente 
de relaxare a intensităţii sonorului. Odată cu sporirea intensităţii furtunii a crescut şi 
intensitatea sunetelor care însoţeau furtuna. Complexei şi zgomotoasei ambianţe sonore 
din interior, produsă în exclusivitatea de animale şi de oameni, au început să i se adauge 
şi sunetele furtunii, sunetele lui Dumnezeu, sunetele din afara ariei protejate a Arcei, 
sunetele exteriorului pe care nimeni nu-l mai văzuse de mai mult zile. Pentru oameni cât 
şi pentru animale acestea erau cu siguranţă semnale îngrijorătoare. Ele aminteau de 
sunetele naturii de care au fost despărţiţi prin pecetluirea Arcei, însă sunau cu totul altfel. 
Iar„glasul diluviului” a tot sporit în intensitate devenind la un moment dat într-atât de tare 
încât nu numai că răzbătea peste situaţia sonoră, din interiorul Arcei ci începea chiar să o 
domine.  

Corpul navei, Arca în sine a devenit cutie de rezonanţă şi mixaj pentru mai 
multe categorii de sunete.  

În primul rând ea reverbera şi rezona imensa şi variata producţie sonoră animală 
şi umană din interiorul Arcei. 

Apoi Arca reverbera şi amplifica propriile sunetele rezultate din loviturile 
primite din partea valurilor dezlănţuite.  

În al treilea rând Arca a funcţionat ca şi cutie de rezonanţă şi amplificator şi 
pentru expresia sonore a mâniei pedepsitoare a lui Dumnezeu manifestată prin 
sunetele din exteriorul ei: prin vânt,  tunete şi valuri.  

Călătoria lui Noe, a fost prima călătorie prin credinţă. Ea a fost făcută, de 
către o familie, la comanda lui Dumnezeu, şi a devenit la fel de pilduitoare ca şi călătoria 
pe care o va face Avraam. Ea a salvat nu doar vieţile oamenilor selectaţi de Dumnezeu 
pentru săvârşirea călătoriei ci şi a restului vietăţilor care, mai apoi, au repopulat întreg 

                                                 
13

 Din acest punct de vedere anumite sonotopuri contemporane se apropie foarte mult de ceea din Arcă 
14

 Dacă acesta s-a desfăşurat după o „diagramă normală” dinamica a fost de la piano în crescendo, deşi Dumnezeu ar fi putut revărsa instantaneu toată 

enorma cantitate de apă peste faţa pământului.  
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pământul. Merită remarcat faptul ca ea s-a petrecut cu ajutorul unui vehicul a cărui 
proiect a fost primit prin revelaţie, punerea în practică fiind însă realizată prin credinţă de 
către om. Un om al credinţei. 

Tranziţia, fie cu Arca fie cu Exodul pentru a avea sorţi de izbândă trebuie să fie 
poruncită de Dumnezeu şi ascultată de participanţi.  

Extinzând aria discuţiilor şi asupra parametrului sonor al vieţuirii concluzia care 
se desprinde şi în acest plan este aceeaşi: câtă vreme oamenii sunt în ascultare de 
Dumnezeu ei pot convieţui fără incidente de nici un fel indiferent cât de variate şi intense 
sunt percepţiile lor sonore. Cu această condiţie ei pot depăşi conţinutul semantic al 
semnalelor sonore. Aşa se explică faptul că „nimeni nu a murit de frică” auzind şi de 
afară şi de dinăuntru cele mai grave ameninţări venite pe cale auditivă, timp de mai multe 
luni „de afară” se auzeau trăsnetele cumplite şi bubuiturile valurilor, iar înăuntru era un 
continuum-ul manifestărilor sonore stârnite de animalele conţinute de Arcă şi iar despre 
multe dintre acestea şi Noe şi restul familiei ştiau cu exactitate că sunt periculoase chiar 
pentru viaţa lor. 
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