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Un posibil mod de abordare a textului biblic 

Sonosferă-sonotop-relaţii 
 

Genesa 1- 4:26 
  

 1. Un posibil model de analiză 

 
Sonorul, aşa cum apare el pe paginile Bibliei, cu problemele pe care le implică, 

constituie un domeniu pe cât de vast pe atât de puţin tratat ca atare. Literatura română de 

specialitate nu oferă prea multe referinţe în acest sens. Abordarea acestuia a generat o 

metodologie proprie, originală, chiar dacă, parţial aminteşte de structuralismul generativ.  

 

1.1.Mediul sonor. 

 Conceptul de MEDIUL SONOR se referă la un parametru ecologic, similar celui de 

ambianţă, sau preajmă sonoră, propriu unei persoane sau unui grup de persoane. Este 

vorba despre zona în care personajul analizat are acces auditiv. Limitele mediului sonor 

natural al oricărui om sunt date de posibilităţile acestuia de a-l percepe cu ajutorul 

analizorului acustic propriu şi „neprotezat”.1 

La fel cum, până mai ieri, aerul (atmosfera), ori apa (hidrosfera), cele mai banale 

componente ale mediului, nu au constituit obiecte speciale ale atenţiei omului sau ale 

societăţii, starea componentei sonore a mediului nu a ajuns să fie cercetată temeinic încă 

nici în zilele noastre.  

De factorii de mediu şi importanţa lor, în general, a început să se ţină seama doar 

după ce omul, în urma unor intense şi nesăbuite activităţi, puse sub semnul „îmbunătăţirii 

vieţii”, a „deranjat” aceste „cadouri” primite de la Dumnezeu în stare perfectă, într-atât 

încât viaţa a devenit din ce în ce mai dificilă, ba chiar periculoasă. Şi mediul sonor a 

căzut „victimă” aceloraşi elanuri optimizatoare ale omului şi ar fi de dorit să nu se ajungă 

în punctul din care unele tulburări majore pe care modul de viaţă contemporan le 

                                                 
1
 Aşa cum, de la o vreme, văzul a început să fie „ajutat” de diverse aparate, în special pentru a mării distanţa la care să se poată vedea, dar 

şi pentru a putea pătrunde în intimitatea materiei din care ne-a făurit Dumnezeu, la un moment dat şi auzul a căpătat ajutoare pentru ca 

omul să poată avea acces auditiv la spaţii în care altfel nu poate auzi. Este vorba de diversele sisteme de amplificare, mai apoi de transmitere 

şi receptare a sunetului la distanţă, etc. 
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declanşează, să nu mai poată fi „remediate”. Cercetarea parametrului sonor al preajmei 

generează o seamă de constatări. 

Cea mai la îndemână se referă la faptul că, în diversele analize, ori în simplele discuţii 

referitoare la condiţia omului, mediul sonor nu este îndeajuns de „băgat în seamă”, de 

luat în considerare. Mediul sonor nu stă în atenţia nici a celor care contribuie la 

formarea lui, nici a celor care îl receptează conştient sau inconştient şi, până la urmă, 

sunt beneficiarii lui.  

Îngrijorător este faptul că nici măcar ecologii, cei care ar trebui să studieze toţi 

factorii de mediu, deci să monitorizeze şi mediului sonor, nu dau semne prea concrete de 

interes în această direcţie.  

Poate că a venit timpul ca şi situaţia preajmei sonore să devină obiectul unei 

cercetări mai atente. Din multiplele puncte de vedere din care poate fi abordată 

problematica, materialul de faţă propune doar una dintre ele, şi care însă nu exclude alte 

modalităţi de cercetare a acesteia. În măsura în care ea se va dovedi eficientă şi creativă, 

se va adăuga, probabil la altele care eventual existente deja. Pentru operativitate au fost 

introduse şi utilizate două concepte noi în analiza mediului, cea de sonosferă şi cea de 

sonotop. 

Perspectiva propusă pentru abordare este cea creaţionistă şi rezultă din studierea 

Sfintei Scripturi, a Bibliei.  

 

1.1.1. Sonosfera 

Conceptul de SONOSFERĂ este folosit pentru a desemna „învelişul de sunete al 

pământului”, în întregimea sa, însă doar atât cât este accesibil auzului omului normal. 

Omul trăieşte în permanenţă,2 „scăldat” nu doar de aer, ci şi de diverse forme 

de vibraţii: căldură, lumină, şi sunete.  

                                                 
2 

Chiar dacă porţiuni de timp sonorul este mai redus ca intensitate el nu dispare cu totul. Nu se poate nici concepe nici vorbi despre o 

linişte totală ca lipsă a oricărei manifestări sonore. Omul, ca organism, chiar în stare de repaus produce involuntar, diverse manifestări 

sonore. Respiraţia are o componentă sonoră deşi noi cei care respirăm o neglijăm, dar medicii o iau în considerare atunci când fac 

anamneza unei afecţiuni. Circulaţia sângelui este posibilă şi datorită bunei funcţionări a inimii. Cel mai bun reper pentru medici în a 

constata starea de sănătate a acestui organ vital este „auscutaţia”. Aceasta nu e altceva decât amplificarea, cu ajutorul stetoscopului a 

sunetelor produse de „lup-dup”-ul inimii. Şi funcţia digestivă a omului produce diverse manifestări sonore. Iată de ce chiar şi în cea mai 

deplină „linişte,” diverse sunete se aud totuşi. Iar acestea se compun cu cele care sunt deja în preajma celui care ascultă şi care sunt produse 

de mişcarea diverselor componente ale mediului, aer, apă, vegetaţie, faună.  Probabil că această stare de linişte totală, deci suspendarea 

sonosferei, va exista doar în momentul descris în Apocalipsa şi va reprezenta o situaţie extrem de gravă. 



 3

Sonosfera poate fi definită ca fiind continuum-ul de vibraţii perceptibile 

analizorului acustic al omului.  

Deschizând Biblia, chiar din Geneza, se poate constata faptul că, înainte de a-L 

face pe om, Dumnezeu a creat tot ceea ce este necesar pentru ca acesta să vieţuiască într-

un mediu optim, confortabil. Iniţial, mediul era unul ideal. Pretutindeni, mediul „edenic” 

este pomenit cu o evidentă şi pronunţată nuanţă de regret. 

Această parte a Creaţiei divine este desemnată ca fiind etapa facerii naturii. De 

abia după încheierea acestea urmează încununarea Creaţiei prin facerea omului.  

Din punctul de vedere al ecologiei3, natura este considerată ca fiind totalitatea 

unor entităţi, denumite factori de mediu. Ştiinţele contemporane au denumit majoritatea 

factorilor de mediu prin noţiuni care se termină cu sufixul  

„-sferă”. 

Se vorbeşte şi se studiază despre hidro-sferă, atmo-sferă,  lito-sferă,  bio-sferă,  

noo-sferă, etc. De dimensiunea sonoră a ceea ce-l înconjoară pe om ecologia se ocupă 

doar la modul foarte superficial, aproape formal.  

Ar fi timpul ca să înceapă să i se acorde o mai mare atenţie studierii sonorului, a 

acestei zone atât de „vitregite” până acum. 

Noţiunea de sonor va fi utilizată cu precădere pentru a desemna doar ceea ce 

poate fi receptat de către om cu ajutorul aparatului său auditiv4.  

Urechea este unul dintre cele 5 organe de simţ cu care Dumnezeu L-a înzestrat pe 

om5. Funcţia specifică a acestui organ este aceea de a-l servi pe om în relaţionarea cu 

mediul şi cu semenii, prin receptarea pe cale auditivă6. Trebuie subliniat faptul că 

relaţionarea omului cu mediul său sonor este una continuă. Ea nu poate fi întreruptă în 

                                                 
3
 Ecologia este un domeniu relativ nou al ştiinţei care se ocupă de mediu şi de relaţiile existente între componentele sale. 

4
 Desigur că şi animalele au felurite modalităţi de a reacţiona la vibraţiile sonore. Aceeaşi remarcă se poate face şi referitor la plante. Unii 

ar  include şi partea  ne vie a Creaţiei printre cea care are anumite „reacţii” faţă de sunete. Studiul de faţă se va limita doar la reacţiile 

omului la percepţiile sonore receptate cu ajutorul aparatului auditiv. Specificam acest lucru deoarece omul este sensibil la diversele vibraţii 

înconjurătoare prin intermediul tegumentului sau al altor organe. Despre acest tip de reacţie şi relaţie a omului cu mediul studiul de fata nu 

se ocupă 

5
 Urechea este denumirea generică folosită în vorbirea curentă pentru ceea ce anatomia denumeşte organul auditiv al omului. Foarte 

interesant de remarcat pare constatarea faptului că Dumnezeu a aşezat în alcătuirea acestui aparat şi acei senzori care constată parametrul 

de echilibru al omului. 

6 Prima menţionare a relaţionării auditivă a omului cu Dumnezeu este prezentată în Geneza 2:16 atunci când Dumnezeu i se adresează 

verbal, iar Adam reacţionează. 
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mod voluntar de către om, aşa cum se întâmplă în cazul recepţionării imaginilor, a 

mirosului, a informaţiilor tactila ori a gustului. Cea mai plastică formalizare a situaţiei în 

care se află auzul omului faţă de celelalte simţuri este aceea care constată că Dumnezeu 

L-a înzestrat pe om cu pleoape la urechi. 

Din punctul de vedere al relaţionării sonore a omului, una dintre cele mai 

importante caracteristici ale perioadei edenice, indiferent cât timp a durat ea, a fost faptul 

că doar în acea perioadă de timp toţi oamenii, se relaţionau nu numai cu semenii şi cu 

mediul în care trăiau, ci şi cu Creatorul, cu Dumnezeu. Oamenii erau în relaţie directă 

cu Dumnezeu. Ei Îl vedeau şi Îl auzeau pe Creatorul lor şi-I vorbeau ”faţă în faţă” . 

Sonosfera este continuă şi veşnică. Infinitatea ei este declarată chiar de la 

începutul Evangheliei lui Ioan: 

         „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era 

Dumnezeu”7  

Sunetul există de-odată cu Dumnezeu: „şi va exista atâta timp cât va exista 

Dumnezeu”. 

Starea sonoră a Cuvântului lui Dumnezeu a fost chiar ceea ce, mai apoi, a luat 

chip de om şi s-a numit Messia, Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos.  

Forma iniţială, o proto-sonosferă a preexistat momentului Creaţiei. Cu 

siguranţă că atunci când Dumnezeu a creat lumea, implicit, El a creat şi o parte a 

sonosferei, întregind-o prin manifestările sonore pe care cei creaţi, creaturile, le-au 

produs şi continuă să le producă şi să beneficieze de ele, mai mult sau mai puţin 

conştienţi8. Apocalipsa relatează o extrem de bogată şi bine structurată sonoritate a 

universului apocaliptic la care a avut acces acelaşi evanghelist Ioan, după multă vreme de 

la redactarea Evangheliei. 

Până la momentul Facerii Omului, sonosfera se raporta exclusiv la Dumnezeu.  

                                                 
7 Ioan 1:1 

8 
Dacă dorim să fim extrem de minuţioşi am putea propune o „periodizare” a veşniciei sonosferei. Constăm o perioadă în care a existat doar 

Dumnezeu care, prin intermediul Cuvântului „dialoga” prin Fiul cu Duhul Sfânt. Această „vreme”A existat apoi perioada de după rostirea 

Cuvintelor care au declanşat şi provocat Creaţia. Apoi, evident artificial delimitată, a început perioada în care a apărut în peisajul Creaţiei şi-

a început activitatea sono-modelatoare omul,. Probabil că ar putea fi propusă şi un alt reper care să marcheze o nouă stare a sonosferei, 

momentul în care omului i-a fost îngăduit să facă descoperirile care l-au dus la crearea aparaturii de practică sonoră cu care a împânzit tot 

globul. Aceasta are ca urmare starea actuală a sonosferei. Situaţia are şi feedback Omul a deschis ”cutia pandorei” iar din ea s-e revarsă o 

mulţime de situaţii din ce în ce mai necontrolabile, dar care toate au influenţe nu dintre cele mai pozitive asupra întregii omeniri. 
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Dumnezeu şi Îngerii erau singurii receptori ai acesteia.  

Dumnezeu era unicul „beneficiar” şi judecător -în sensul de evaluator- al 

dimensiuni sonore a Creaţiei Sale. 

Din momentul în care Dumnezeu a creat fiinţele vii, înzestrate9 şi cu organe 

speciale de relaţionare sonoră cu mediul10 au apărut mult mai multe puncte de 

raportare a acesteia, mult mai mulţi „beneficiari” ai acestui factor de mediu. Dintre 

aceştia, unul dintre reperele faţă de care poate fi raportată sonosfera şi cel care 

interesează studiul de faţă este omul, încununarea suitei de gesturi creatoare ale lui 

Dumnezeu. 

Adam, omul, nu a fost lăsat să rămână singur. Dumnezeu însuşi a constatat că „nu 

este bine ca omul să fie singur
11” şi a  mai creat o variantă a omului, uşor diferită: 

femeia.  

Celor doi, Dumnezeu le-a poruncit să crească, să se înmulţească şi să populeze 

întreg pământul,12 întregul mediul pre-creat. 

Atât din Biblie, cât şi din istoria ulterioară se poate consta că „bunele intenţii” ale 

lui Dumnezeu nu au fost onorate şi continuate de către om, de-a lungul existenţei sale. 

Aşteptările lui Dumnezeu nu au fost şi nu sunt nici în zilele noastre împlinite de către om 

în întregime. Constatarea este, din păcate, valabilă şi în domeniul sonorului. Se poate 

observa faptul că deşi Dumnezeu doreşte o anumită atitudine a omului faţă de această 

dimensiune a Creaţiei, iar omului i se face cunoscuta aceasta, omul preferă să aibă o 

părere diferită despre modul în care se raportează la ea.  

Una dintre cele mai mari pierderi pe care au suferit-o Adam şi Eva -deci 

„omenirea”- în momentul alungării din Grădina Edenului, a fost aceea a pierderii 

contactul direct cu Dumnezeu.  

Până în momentul venirii lui Isus Cristos pe pământ, legătura omului cu 

Dumnezeu a fost doar una pe cale sonoră. Relatările biblice consemnează că se 

întâmpla sporadic şi extrem de selectiv. Posibilitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu au 
                                                 
9 
Omul a „descoperit” doar de relativ puţină vreme complexitatea alcătuirii sale. 

10 
Aceasta însemnând atât auzirea acestuia cât şi intervenţia asupra mediului sonor. Din mediu fac parte desigur şi semenii, fiinţe din 

aceeaşi categorie a creaţiei,  sau din una diferită.  

11 Geneza 2 : 18 
12

  Geneza 1 : 28 
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primit-o, prin har, şi numai ocazional, doar  proorocii.  Iar aceştia diseminau, la rândul 

lor, informaţia tot pe cale sonoră, prin viu grai. 

Referitor la situaţia edenică se mai poate adăuga un alt aspect al relaţionării 

sonore a omului. El nu numai că auzea „tot ceea ce-l înconjura” ci şi înţelegea conţinutul 

manifestărilor sonore ale animalelor, cea mai elocventă dovadă fiind conversaţia atât de 

convingătoare, dar atât de păguboasă, ca rezultat dintre femeie şi şarpe. 

Alungarea din Eden a însemnat pentru om pierderea, şi a capacităţii de relaţionare 

lingvistică cu animalele13. 

 

      1.1.2. Sonotopul 

În discuţiile ce vizează mediul sonor în vederea caracterizării şi analizării unor situaţii 

relativ asemănătoare din punct de vedere sonor va fi utilizat conceptul de SONOTOP. 

Astfel de situaţii sunt, generate, de regulă, de dinamica elementelor naturii, sau/şi în 

combinaţie cu acţiunile omului. Sonotopul este tratat ca o subunitate a sonosferei. Unele 

dintre cele mai frecvente sonotopuri vor fi prezentate mai amănunţit şi va fi propusă şi o 

posibilă schiţă a unei tipologii a acestora. Sursa principală a informaţiei despre obiectul 

analizei va fi în continuare Sfânta Scriptură, constatându-se, într-o primă etapă modului 

în care se raportează Dumnezeu la sonosferă. Mai apoi se va încerca surprinderea 

modului în care aceeaşi sursă, Biblia, consemnează raportarea omul la acelaşi parametru 

al Creaţiei. În final se va încerca constatarea poziţiei omului contemporan relativ la 

acelaşi parametru. 

 

 

1.2. Relaţii  

Scriptura conţine multiple tipuri de relaţionări la sonorul înconjurător.  

 

                                                 
13

 Există doar două momente în tot ceea ce s-a întâmplat după alungarea din Eden în care ni se relatează că omul înţelege ce spune un 

animal: adresarea asinului pe care-l călărea Balaam. Şi ceea ceia ce au vorbit caii dintre mirţii din vedenia lui Zaharia Dar acestea sunt 

momente singulare în care probabil că Dumnezeu I-a învrednicit pe măgar şi caii să poată emite posibil chiar cuvinte.  
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 1.2.1. Relaţia Dumnezeu – sunet   

Alături de constatarea poziţiei lui Dumnezeu cu privire la o seamă de probleme 

majore, Biblia oferă celor interesaţi şi poziţia lui Dumnezeu faţă de sunet. Chiar în 

primele 25 de versete ale Sfintei Scripturi informaţiile pot fi definitorii pentru subiect. 

Transcrierea fragmentului, va fi făcută cu sublinierea, prin îngroşare, a cuvintelor cu 

implicaţii sonore: 

Geneza 1:1 „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. 

Geneza 1:2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era  

întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. 

Geneza 1:3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină” 

Gen 1:5 „Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. 

Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi. 

Geneza 1:6 Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă  

apele de ape.” 

Geneza 1:7 Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele cari sunt  

dedesubtul întinderii de apele cari sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. 

Geneza 1:8 Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi  

a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua. 

Geneza 1:9 Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele cari sunt  

dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost. 

Geneza 1:10 Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a  

numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 

Geneza 1:11 Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu  

sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi cari să aibă în ei sămânţa lor 

pe pământ.” Şi aşa a fost. 

Geneza 1:12 Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei, şi  

pomi carie fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că 

lucrul acesta era bun. 

Geneza 1:13 Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost  

ziua a treia. 

Geneza 1:14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului,  
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ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; 

Geneza 1:15 şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să  

lumineze pământul.” Şi aşa a fost.” 

 

Geneza 1:20 „Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare, şi să  

zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.” 

Geneza 1:21 Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se  

mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după 

soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. 

Geneza 1:22 Dumnezeu le-a binecuvântat, şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă,  

şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ”. 

Geneza 1:23 Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost  

ziua a cincia. 

Geneza 1:24 Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor,  

vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost. 

Geneza 1:25 Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele  

după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau 

bune.” 

Aceste versete şi mai apoi cele cu care începe una din cărţile de căpătâi din Noul 

Testament, Evanghelia lui Ioan, conţin elementele uneia dintre cele mai importante 

caracteristici ale sonosferei şi a raportului ei cu Dumnezeu. Sonosfera este una dintre 

consecinţele existenţei lui Dumnezeu. Pentru că ea este legată indisolubil de Dumnezeu 

se poate conchide că sonosfera a existat şi va exista de-a pururi:  

Ioan 1:1 „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 

Dumnezeu.  

           Ioan 1:2  El era la început cu Dumnezeu. 

 Ioan 3:3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a 

fost făcut fără El.” 

Din cel mai important document pe care-l are la îndemână omenirea, Biblia, cel 

care este interesat de întreaga lume a sunetelor, poate afla despre „componentele” care 

alcătuiesc sonosfera de după Creaţie şi a modului în care sunt ele organizate, despre 
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ordinea „intrării” acestora în compunerea universului sonor înconjurător precum şi 

funcţionalitatea sunetelor „manevrate” de Dumnezeu.   

După afirmaţia capitală cu care debutează Sfânta Scriptură: „La început 

Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”,14 al treilea verset face deja o primă referire la 

sunet15:  

Geneza 1:3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină”. 

Interesant de subliniat este consemnarea, în mod repetat, a faptului că pentru a crea, în 

etape, universul Dumnezeu a apelat de fiecare dată la formalizarea sonoră a comenzii 

creatoare deşi din aceeaşi sursă se poate afla şi despre alte modalităţi de comenzi care pot 

produce consecinţe în diversele domenii ale mediului doar prin puterea gândului, deci 

fără a formaliza prin grai, scriere, ori prin vre-un gest. 

Existenţa sonorului poate fi constatată chiar „de la început” în cele două 

ipostaze ale apariţiei / fiinţării acestuia  

- modul organizat - limbajul  

- modul aleator  

Această dihotomie este valabilă numai raportată la modul de percepere a sunetelor 

de către om. Referitor la sunetele ordonate se poate face constatarea cum că ele sunt 

„creatoare”. Fiinţare celorlalte,  aparent16 nu are nici o urmare. 

Sursa primordială a sunetelor este însuşi Dumnezeu, dar El se relevă ca fiind 

şi creatorul altor surse de sunete, exterioare Lui. Ordinea apariţiei acestor surse de 

sunete în peisajul realului este, conform Sfintei Scripturi, următoarea: materia 

neînsufleţită, materia vie, plantele şi animalele şi, în final, omul. 

Toate aceste „rezultate” ale Creaţiei produc „componente” care, de la Facere şi 

până la sfârşitul acesteia, contribuie la structurarea anvelopei sonore a pământului, a 

sonosferei.  

„Scena” iniţială în care se petrece Creaţia este extrem de succint prezentată şi 

chiar dacă nu are elemente imagistice cu siguranţă are componente sonore.  

Geneza 1:2 „Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era  

                                                 
14 Geneza 1:1 

15
 Primele sunete despre care aflăm din Biblie sunt zgomote organizate în limbaj lingvistic 

16 Dumnezeu ne previne şi ne atrage însă atenţia asupra faptului că nimic nu este întâmplător. Urmează să încercăm să aflăm noima 

ambianţei sonore, rostul şi „modul de funcţionare” a acesteia. 
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întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor”. 

În surdină, undeva, într-un plan îndepărtat, permanentă, şi monotonă răsuna 

singura componentă a sonosferei primare, sunetul mişcării feţei adâncurilor apelor. 

Acesta a fost probabil „fundalul” sonor pe care Dumnezeu a rostit Comenzile Sonore 

Creatoare.  

În această ambianţă sonoră, haotică (pentru urechea umană), Dumnezeu a rostit 

cuvintele care au declanşat Creaţia. Este, de fapt, primul gest creator a lui Dumnezeu şi 

care a avut loc în domeniul sonorului. Despre acest moment nu se prea vorbeşte: crearea 

sunetelor ordonate, structurate diferite de cele în care acestea au răsunat. Într-un mediu 

compus din sonorităţi „dezordonate”, la un moment dat, s-au petrecut şi sunete 

organizate, parte a unui limbaj sonor17. Unele din acestea au avut efecte creatoare. În 

urma unor asemenea rostiri au luat fiinţă rezultatele zilelor Creaţiei. Altele au reprezentat 

denominări ale rezultantelor Facerii: „a numit”
18

. Indiferent de consecinţe, cuvintele 

rostite de Dumnezeu s-au adăugat sonorului existent:  „Dumnezeu „a zis”
19

, „a 

binecuvântat”
20

 etc.  

Trebuie remarcat faptul că în urma fiecărei „etape” ale Creaţiei, începând din ziua 

a treia, se constatată şi o modificare a ambianţei sonore, prin adăugarea a noi sonorităţi la 

cele existente. Fiecare zi a Creaţiei are ca rezultat materializarea unor pre-comenzi 

sonore. Despărţirea apelor de uscat, sau vremea în care uscatul a fost acoperit de 

vegetaţie şi mai apoi de vieţuitoare, a marcat şi spectaculoase consecinţe şi în plan sonor 

chiar dacă ele nu sunt menţionate în mod expres în textul sacru.  

În timpul Creaţiei, nu au fost zămislite doar părţile lumii materiale ci şi cele 

ale universului sonor.  De la zi la zi lumea sonorului s-a îmbogăţit tot mai mult, 

sunetelor existente adăugându-se tot mai multe tipuri de manifestări sonore. 

„Beneficiarul” şi ascultătorul acestora era în acea vreme, doar Dumnezeu (şi probabil 

îngerii). 

                                                 
17 

Elementele sonore din care sunt structurate cuvintele sunt numite în limbaj contemporan zgomote, mai precis foneme şi morfeme. Mai 

trebuie adăugat faptul că limbajul lingvistic, cel alcătuit din cuvinte, încifrează întotdeauna un mesaj care, în mod firesc „circulă” de la autor 

către destinatarul acestuia. 

18 Geneza 1:5, şi 8 

19 Geneza 1: 3, 6, 9, 11, 14, 20, 29,  şi  2:18          

20 Geneza 1: 22, 28  şi  5:2 
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După ce au fost create păsările şi toate vieţuitoarele care se mişcă21 şi li s-a 

poruncit să se înmulţească şi să umple întreg pământul, totul a devenit mult mai bogat şi 

mai variat şi din punct de vedere sonor. Şi „receptorii” dimensiunii sonore s-au 

diversificat, cunoscut fiind faptul că o majoritatea componentelor lumii vii percep şi 

reacţionează la sunete, ele însele fiind extrem de variate producătoare de sunete. De la 

ţânţari, cicade, greieri şi alte insecte, la croncănitul şi clămpănitul diverselor păsări,22 apoi 

la manifestările sonore ale majorităţii animalelor terestre şi ale multora dintre cele 

acvatice, aproape toate componentele zoologiei sunt producătoare de sunete.  

O categorie aparte de sunete au rezultat ca urmare a mişcării şi interacţiunii 

tuturor acestor vietăţi şi plante cu mediul proxim. O altă categorie de manifestări 

sonore care au început să se audă au fost acelea considerate azi ca fiind un soi de inter-

comunicare între membrii aceloraşi specii.23  

Atunci când se fac referi la Facere, în majoritatea cazurilor se accentuează 

aproape în exclusivitate „venirea în fire” a părţii materiale a universului. Simultan cu 

crearea lumii materiale, Dumnezeu dă naştere şi unei replici sonore a acesteia. 

Dumnezeu, creatorul lumii materiale, este şi creatorul lumii imateriale a sunetelor.  

 

 1.2 .2. Relaţia OM - SUNET. 

 Mediu fizic ideal pe care L-a pregătit Dumnezeu omului care urma să fie creat a 

avut şi o dimensiune sonoră, care a preexistat creaţiei omului. Dumnezeu a făcut în aşa 

fel încât mişcările diferitelor elemente ale Creaţiei, ale mediului fizic, sau ale vietăţilor 

care-l populează, stârnesc felurite sunete, au consecinţe şi sonore. Încă înainte de 

                                                 
21  Geneza 1:20-22 

22  Compozitorul francez din sec XX Olivier Messiaen a „valorificat” muzical manifestările sonore ale păsărilor în creaţiile sale cuprinse în 

volumul „Livre des oiseaux” (Catalogul păsărilor). Influenţat de intonaţia „ciripită a acestui tip de vieţuitoare Messiaen imaginează un stil 

special de muzică numit în mod curent „stile oiseaux”. Istoria intonaţiei auzite la păsări este însă foarte veche în istoria cunoscută a muzicii 

culte europene şi are pe la începuturi, în perioada claveciniştilor francezi preclasici lucrări „de referinţă” cum este „Găina” de Couprin, sau 

nenumăratele referiri ornitologice exprese din Concertele pentru vioară şi orchestră Anotimpurile de Antonio Vivaldi. Nu putem să nu 

remarcăm că şi în folclor există impulsul implicării muzicale a lumii păsărilor. Pentru civilizaţia de pe meleagurile româneşti celebra 

„Ciocârlie” este relevantă pentru ceea ce dorim să relevăm. 

23  Cu ajutorul unor aparaturi din ce în ce mai perfecţionate pe care Dumnezeu le-a îngăduit să le dezvoltăm se pun în evidenţă manifestări 

traductibile în sonorul perceptibil şi urechii noastre şi a manifestărilor sonore ale locuitorilor adâncurilor de ape. Există studii destul de 

avansate în legătură cu sunetul, „cântecul”, limbajul sonor, al delfinilor sau al balenelor. Iar aceste studii pun în evidenţă faptul că 

Dumnezeu le-a înzestrat pe aceste vieţuitoare cu posibilitatea de a produce sunete ce pot fi „auzite” de către semeni de-ai lor la distanţe nu 

de metrii, cum aud oamenii, ci de mii de kilometrii. 
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creaţia omului Dumnezeu a stabilit atât parametrii sonori ai diverselor mişcări, 

legităţile de fiinţare a acestora cât şi posibilităţile de organizare a oricăror feluri de 

percepţii sonore.  

Componenta sonoră a mediului edenic similar cu celelalte componente a fost 

probabil tot una ideală. Cunoaşterea „calităţilor” acestui mediu sonor ar oferi indicii 

importante asupra felului în care Dumnezeu concepe idealul în domeniul sonorului.  

Odată cu creaţia omului starea sonosferei a intrat într-o nouă etapă. 

Cei care studiază momentul facerii omului insistă asupra felului în care 

Dumnezeu „l-a creat pe om după chipul Său”,24. iar faptul că omul este înzestrat cu 

aparat auditiv,25 şi organ fonator constituie parte din caracteristicile care îl aseamănă 

cu Creatorul său.26.   

Aşa cum reiese din Biblie, prima relaţie a lui Dumnezeu cu creatura Sa, cu 

omul, a fost una exprimată în formă sonoră.  

După versetul în care este descrisă facerea omului urmează imediat versetul în 

care este relatat faptul că: 

Geneza 1:27 „Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis”
  

Din verset reiese şi faptul că omul era înzestrat deja cu posibilitatea de a auzi şi 

de a înţelege ceea ce aude.  

Timp de mai multe versete,27 omul este şi rămâne doar în postura de ascultător. 

El este doar receptor a ceea ce Dumnezeu Îi comunică sonor. 

Geneza 1:28,29 „Dumnezeu zice”  

Formulat în limbaj contemporan, perioada poate fi desemnată ca fiind una a 

transferului de informaţii, încifrate în formă de mesaje sonore. 

Faptul că, totul se petrecea în domeniul sonorului este subliniat de foarte puţin 

de către cei care discută acele momente. Situaţia prezentată în această parte este una 

specială şi distinctă şi marchează vremea, în care, în noianul de sunete şi zgomote care 

                                                 
24 Geneza 1:27 

25
 Anatomia îl denumeşte aparat „acustico-vestibular” 

26 Din sistemul de auzire face parte analizorul acustic şi tot ceea ce ţine de decodarea şi reprezentarea corticală a 

senzaţiilor auditive, iar din aparatul fonator acele organe cu care putem emite atât sunetele ce alcătuiesc vorbirea cât şi 

cele care alcătuiesc cântarea. 

27 
 22 de versete 
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alcătuiau sonosfera momentului, au apărut sunetele articulate şi organizate într-un 

limbaj lingvistic, prin care DUMNEZEU comunică, adresându-se unor fiinţe vii. 

Până atunci formulările sonore ale lui Dumnezeu se adresau materiei neînsufleţite, 

comenzile stârneau „doar” remodelări creatoare ale mediului.   

De acum, prin intermediul acestui limbaj din domeniul sonorului, Dumnezeu Îi 

dă omului primele şi cele mai importante sfaturi. Iar Biblia perpetuează ceea ce, într-o 

limbă care a dăinuit probabil până la momentul Babel, Dumnezeu Le-a spus 

oamenilor:  

Geneza 1:28 ”Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l, şi stăpâniţi 

peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe 

pământ 

      Geneza 1:29  „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa 

întregului pământ, şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana 

voastră.” 

Geneza 2:16 „…..Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar 

din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din 

el, vei muri negreşit.”  

Din păcate, la fel ca în toate timpurile, unele dintre cele mai importante  

încifrări sonore ale unor imperative de maximă importanţă au rămas doar la stadiu de 

element component sonosferei, părţi ale unui „decor sonor”, fără ca să-şi împlinească 

menirea, aceea de modificare a comportamentului celui care-l aude şi-i înţelege şi 

asimilează conţinutul semantic. 

Geneza relatează că prima contribuţie sonoră a omului în sonosfera din 

perioada de imediat după Creaţie28 a fost una lingvistică. La fel ca şi cuvintele lui 

Dumnezeu care „la început” au creat lumea, cuvintele omului, la începutul existenţei sale, 

au creat ceva: denumiri pentru toate vietăţile. Acţiunea s-a petrecut în domeniul 

sonorului. Omul a „creat” „etichete sonore” pentru toate vietăţile pe care Dumnezeu le 

făcuse dinainte:  

                                                 
28 

Creaţia încă nu era încheiată căci Dumnezeu încă nu făurise femeia din coasta bărbatului. 
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 Geneza 2:18 „Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi 

toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice 

nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele  

     Geneza 2:19 Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor 

fiarelor câmpului”.  

      După denumirea componentelor regnului animal, tot omul este cel care îşi 

denumeşte şi perechea potrivită, pe care Dumnezeu tocmai i-a făurit-o, dintr-o coastă a 

lui29. 

Apoi începe perioada comunicării sonore şi între oameni. La început conform 

situaţiei existente ea are loc doar între bărbat şi femeie. Cu siguranţă că această 

comunicarea sonoră, în cadrul perechii primordiale, între Adam şi Eva a funcţionat 

perfect. Dovada cea mai elocventă este faptul că, Eva ştia exact ceea ce Dumnezeu a 

rostit ca poruncă restrictivă referitoare la folosirea roadelor pomului cunoaşterii binelui şi 

a răului, deşi Eva, încă nici nu era creată atunci când acea poruncă a fost dată. Pe atunci 

Adam, era singurul om de pe faţa pământului. Neavând date despre „comunicarea în 

scris” se poate deduce că, după ce a fost creată, Eva a aflat de la Adam despre restricţia 

impusă de Dumnezeu prin comunicare verbală. 

Geneza 2:16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să 

mănânci după plăcere din orice pom din grădină; 

Geneza 2:17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci 

în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” 

Geneza 2:18 Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; 

am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” 

Tot în vremea edenică, ceva mai târziu, se constată o „diversificare” a 

interlocutorilor pe care i-a avut omul.  

 

După constatarea consemnării comunicări sonoră petrecută între cele două 

personaje care alcătuiau „omenirea” precum şi dintre aceştia şi Creatorul lor, comunicare 

sonoră se înfiripă şi între oameni şi animale, aceasta deîndată ce în sonosfera edenică a 

apărut şi alt timbru, o altă voce, cea a Şarpelui. „Cel mai şiret dintre toate fiarele 

                                                 
29 Geneza 2:23 
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câmpului”
30este singura creatură, din domeniul viului, alta decât omul, pe parcursul 

întregii cărţi a Facerii, care organizează sunetele în limbaj lingvistic.  

Momentul „căderii în păcat”, este marcat de acel moment în care auzul 

omului se defocalizează de la sursele corecte şi se concentrează asupra unei alte voci 

decât a celei „corecte”. Momentul călcării poruncii divine poate fi denumit şi ca 

moment în care omul ascultă şi alte voci decât cele ale celor care sunt asemănătoare cu a 

lui şi, evident, altă voce decât a lui Dumnezeu.  

După căderea în păcat, aşa cum s-a observat, au loc modificări majore ale 

condiţiei omului şi implicit în modului în care el receptează preajma sonoră.  

Imediat după ce a păcătuit, unele dintre simţurile omului şi-au schimbat 

anumite calităţi. 

Legat de văz este scris: „Atunci li s-au deschis ochii la amândoi”
31.  

Imediat urmează o referire şi la auz „au auzit glasul Domnului Dumnezeu care 

umbla prin grădină”.
32   

În Biblie, în original, ceea ce au auzit ei, păcătoşii, este consemnat prin 

noţiunea „bath kol”
33

. 

În întreaga Biblie formularea este utilizată atunci când este vorba doar de 

glasul lui Dumnezeu atunci când El nu este vizibil.  

Până în acel moment comunicarea sonoră cu Dumnezeu avea loc doar în 

situaţia în care interlocutorii erau faţă în faţă, iar Creatorul era prezent şi ca imagine. 

În continuare nu se specifică dacă Dumnezeu era şi prezent, dar ştim că lui 

Adam i se adresează prin viu grai ca celui care este responsabil de acţiunile Evei34.  

Mai apoi I se adresează verbal, sonor Evei ca „veriga slabă”, responsabilă şi 

ea pentru gestul care a prăbuşit omenirea în păcat35. 

                                                 
30 Geneza 3:1 

31  Geneza 3:7 

32  Geneza 3:8 

33  O expunere detaliată asupra acestei formulări poate fi întâlnită în Jewish Encyclopedia, II, 588ff; 

“Bath Kol” in TSBA, IX, 18; 

34  Geneza 3:9 

35  Geneza 3:13 
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Dumnezeu Îi vorbeşte şi şarpelui în aşa fel încât cei care au fost păcăliţi şi 

au păcătuit36 să poată auzi şi înţelege, iar condamnările care urmează sunt exprimate de 

către Dumnezeu tot sonor37 

Dumnezeu I  adresează mai întâi şarpelui:  

Geneza 3:14 „Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul 

acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele 

vieţii tale să te târăşti pe pântece, şi să mănânci ţărână. 

Geneza 3:15 Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi 

sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”  

Următorul destinatar al mesajului sonor al lui Dumnezeu este femeia: Geneza 

3:16 Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi  

însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţinea după bărbatul 

tău, iar el va stăpâni peste tine.”
38

 

       De abia după aceea este informat bărbatul, tot printr-un mesaj  

sonor, despre blestemul sub care este de-acum pământul: 

                 Geneza 3:17 Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai 

mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el,” blestemat 

este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele 

vieţii tale; 

Geneza 3:18 spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp”. 

Cronologic, s-a constatat că până la acest moment Scriptura a consemnat că 

au existat schimburi de mesaje sonore între Dumnezeu şi creaturile sale, între creaturi 

de acelaşi fel –bărbat femeie-, sau făcând parte din regnuri diferite -om-animal. În 

continuare există un moment foarte interesant în care Dumnezeu se adresează sonor şi 

celorlalţi componenţi ai Tri-unităţii Sale. Semnificativ este faptul că omului i se 

îngăduie să fie martor auzitor şi înţelegător al acestei convorbiri. 

Geneza 3:22 „Dumnezeu a zis: ”Iată că omul a ajuns ca unul din Noi,  

                                                 
36  Geneza 3:14,15 

37  Este probabil primul moment de glosolalie din Scriptură, mult înainte de cel de la Cincizecime şi mult mai complex, dat fiind faptul că 

cele spuse de Dumnezeu  le-au înţeles şi  pământul şi şarpele şi oamenii. 

38 Este interesant de remarcat faptul că blestemele asupra şarpelui şi femeii se referă atât la personajele în cauză dar şi la relaţiile dintre 

ele. Femeii îi mai adaugă un grad de dependenţă faţă de bărbatul ei şi care  „va stăpâni peste ea” 
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cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să 

ia şi din pomul vieţii, să mănânce, şi să trăiască în veci”. 

      Până în aceste momente omul a beneficiat de cel mai neîngrădit acces la 

universul sonor, organizat în limbaj verbal. Nu a existat nici un fel de segregare nici în 

planul celui care emitea comunicarea nici în cel al destinatarul căruia îi era adresată acea 

comunicare.   

      În urma păcatului  totul se schimbă. 

Începând cu cele relatate în versetul 23 al capitolului 3 din Geneza, acţiunile 

din Biblie se vor petrece în două zone total distincte şi diferite. 

Unul este limitat atât în spaţiu, cât şi în timp. Spaţiul accesului începe doar 

din locul în care Dumnezeu i-a aşezat pe heruvimii care, învârtind săbii învăpăiate, 

păzesc drumul care duce înapoi, la pomul vieţii39. El cuprinde tot teritoriul călcat de 

piciorul omului până la moartea sa fizică, indiferent unde s-a petrecut ea. Este spaţiul 

extra-Eden-ului, locul exilului omului căzut în păcat.  

Cealaltă zonă este spaţiul infinit a ceea ce este „dincolo” de spaţiul în care 

omul s-a mişcat în timpul vieţii. Este „spaţiul” inaccesibilului în care vom ajunge cu 

toţii, dar numai după moarte.  

Până la revelaţia lui Moise, notată în Geneza, informaţiile despre Eden s-au 

transmis, pentru multe generaţii doar prin sonoritatea povestirilor celor care au trăit acolo 

şi, mai apoi, a urmaşilor acestora.  

Informaţii despre „zona de dincolo” sunt primite tot prin intermediari umani, 

de la cei care au avut harul viziunilor şi al vedeniilor: Daniel, Ezechiel, Zaharia, şi în 

vremea notată în Noul Testament, ucenicul Ştefan şi evanghelistul Ioan, apostolul. Ei au 

avut şansa ca, pentru scurt timp, să vadă şi să audă câte ceva din ceea ce este „dincolo”. 

Şi ceea ce a fost necesar să aflăm şi noi, cei de după, ei au notat, iar Biblia a perpetuat. 

În pofida faptului că omul a devenit o „creatură căzută,” Dumnezeu a păstrat 

relaţia cu el chiar şi în plan sonor. 

Dumnezeu li se adresează prin viu grai şi celor din „a doua generaţie”  şi 

înainte de fratricid, preventiv, dar şi după comitere, punitiv:  

Mai întâi îl previne pe Cain spunându-i: 

                                                 
39  Geneza 3:24 
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Geneza 4:6 „Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat, şi  

pentru ce ţi s-a posomorât faţa? 

Geneza 4:7 Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci 

rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” 

      Dumnezeu îi mai vorbeşte lui Cain chiar şi după ce acesta şi-a ucis fratele, 

comunicându-i verbal, sonor deci, consecinţele faptei comise: 

      Geneza 4:9 „Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a 

răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 

      Geneza 4:10 Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău 

strigă din pământ la Mine. 

      Geneza 4:11 Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a 

deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău! 

      Geneza 4:12 Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag 

şi fugar să fii pe pământ.” 

Paginile Vechiului Testament păstrează, în formă grafică, chiar şi mărturia 

unei veritabile „negocieri”  care a avut loc între Dumnezeu şi Cain, cel care, încărcat de 

păcatul primordial, a mai adăugat şi unul propriu la statutul omului „nu de mult creat”. 

Nu este de neglijat faptul că „negocierea” s-a desfăşurat în plan sonor: 

Geneza 4:13 „Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot 

suferi. 

Geneza 4:14 Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu voi trebui 

să mă ascund de Faţa Ta, şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ; şi oricine mă va găsi, mă 

va omorâ.” 

Din cele relatate până acum se poate constata faptul că oamenii prezentaţi de 

paginile Sfintei Scripturi, sunt atât producător, cât şi auzitor de sunete. Deşi Biblia 

menţionează cu precădere sunetele organizate în cuvinte, cele prin care se comunică 

informaţie semantică, din experienţa fiecăruia se cunoaşte că majoritatea sunetelor 

produse de către om sunt sunete reziduale, urmări ale unor acţiuni pe care acesta le 

întreprinde. Astfel de sunete, care au „populat” preajma omului biblic, erau urmarea unor 

ocupaţii desfăşurate în ceea ce azi numim „mediul rural”, cum ar fi agricultura şi 

păstoritul, culesul, vânătoarea, dar şi cele care marcau desfăşurarea relaţionării dintre 
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oameni, sau cele care rezultau ca urmare a unor activităţi ale vieţii de zi cu zi: 

deplasarea, gătitul, transportul, creşterea copiilor, etc. La acestea se adaugă, „pe rând” 

sunetele produse în timpul unor altfel de activităţi.  

Una dintre acestea este  cea de constructor.  

Cu siguranţă că blestemul rostit de Dumnezeu, „pământul, să nu-ţi mai dea 

bogăţia lui”, funcţiona. Una dintre urmări a fost „reconversia profesională” a lui Cain. Se 

relatează că el a devenit constructor. Se pare că noua vocaţie nu a fost doar una 

temporară, pentru a-şi ridica un adăpost lui şi familia sale, ci s-a întins pe o perioadă mai 

mare timp în care a ridicat o întreagă cetate: 

Geneza 4:17 „Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată şi a 

născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăţi numele 

fiului său Enoh.” 

În cronologia relatărilor Bibliei, urmează prezentarea faptului că în sonosferă 

apar sunetele specifice ocupaţiei de crescător de vite: 

Geneza 4:20 „Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în 

corturi şi păzesc vitele.” 

Din aceeaşi generaţie a făcut parte şi strămoşul muzicienilor care cântă la 

instrumente muzicale: 

Geneza 4:21 „Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce 

cântă cu alăuta şi cu cavalul.” 

Aceasta este prima menţionare a unei noi modalităţi de ingerinţă a omului în 

sonotopul din care face parte: cântatul. Faptul că despre cântatul instrumental se 

vorbeşte, înaintea cântatului vocal este o surpriză pentru multă lume. Legat de relativ 

târzia apariţie a primei menţionări a muzicii sau tema primordialităţii diferitelor 

modalităţi de producere a sunetelor muzicale şi pot purtate nenumărate discuţii. În pofida 

faptului că nu există nici o menţiune referitor la cântarea vocală, probabil că ea exista 

totuşi măcar de când Adam şi Eva au avut primul copil. Este aproape imposibil de 

imaginat o altă situaţie mai fertilă în idei, decât cea a unei mame care doreşte să-şi 

liniştească şi să-şi adoarmă copilul. Într-o astfel de încercare probabil că au răsunat şi 

primele sunete cântate de către Eva. Dar, pentru că erau rezultatul folosirii vocii umane, 

„procedeul” n-a găsit o consemnare specială. 
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Vremea şi genealogia persoanei care a fost strămoşul constructorilor unor 

dispozitive, exterioare omului, care să producă sunete muzicale, în diferite modalităţi, 

mai precis prin acţionarea unor corzi tensionate –din care au evoluat toate instrumentele 

cordofone- sau prin punerea în vibrare a unor coloane de aer, adică instrumentele de 

suflat sunt menţionate. În „apropiere” se află şi timpul şi „responsabilul” apariţiei 

primelor sunete rezultate din acţiunea unor unelte metalice. În sonosferă apare astfel şi 

componenta de percuţie metalică. 

Geneza 4:22 ”Ţila, de partea ei, a născut şi ea pe Tubal-Cain, făuritorul 

tuturor uneltelor de aramă şi de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama”. 

Se poate remarca descendenţa cainită atât a muzicienilor instrumentişti, cât 

şi a celor ce astăzi sunt cunoscuţi ca fiind „constructori de utilaje”. 

Nu peste mut timp apare relatarea acţiunii de închinare, un complex de 

activităţi care au repercusiuni şi în domeniul sonorului.   

Geneza 4:26 „Lui Set i s-a născut şi lui un fiu, şi i-a pus numele Enos. Atunci au 

început oamenii să cheme Numele Domnului.” 

Ce păcat că cei care au început să „cheme numele Domnului”, cei care au 

încercat, să reia relaţia cu Dumnezeu au fost doar cei descendenţi din filiaţia setită.  


