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Acest studiu are în vedere analiza formelor de manifestare lingvistică ale 

comunicării prin muzică în textul biblic. Sunt luate în consideraţie traducerile biblice în 
limba română, din secolul al XVI-lea, până astăzi. Pornim de la premisa că studiul 
traducerilor biblice ar putea reflecta schimbările de mentalitate, în ceea ce priveşte relaţia 
cu textul sacru a traducătorului, în contextul în care limba română a devinit limbă de cult 
abia din secolul al XVII-lea, prin naţionalizarea serviciului divin.  

În analiza sferei onomasiologice a „muzicii”, avem în vedere acţiunea, actantul, 
obiectele muzicale. Trebuie să facem distincţia între diverse tipuri de instrumente şi 
funcţionalitatea acestora: trâmbiţa, timpanele, chitara, harfa etc. Cântăreţul individualizat 
faţă de masele populare este menţionat începând cu II Regi. În fapt, textul biblic atestă 
trecerea lentă de la utilizarea instrumentelor muzicale în luptă sau în contexte cu o 
puternică implicare spirituală (nuntă, înmormântare, serviciu divin), către o 
funcţionalitate pur estetică, o dată cu regele David, deşi rolul lor spiritual este, de regulă, 
implicit.  

Analiza filologică a manierei de redare a termenilor care se încadrează în sfera 
semantică a muzicii ia în considerare trei direcţii fundamentale: diacronică (pătrunderea 
neologismelor de diferite origini în diferite epoci), diastratică (relaţia limbaj cult-limbaj 
popular) şi diatopică (utilizarea şi circulaţia regionalismelor). Pornind de la aceste 
distincţii coşeriene, vom analiza câmpul semantic al muzicii, de la prima traducere a unor 
fragmente veterotestamentare în limba română (Palia de la Orăştie, 1582), până la 
versiunea oficială a Patriarhiei Române, publicată în 2008.  
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