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Rezumat 

 

 

Într-o cultură ca cea de astăzi, dominată de traficul cu imagini, curgând în șuvoi neoprit și 

de multă vreme deposedate de sens, dar menite să spună, fiecare în parte, „mai mult decât o mie 

de cuvinte”, vorba bine rostită devine litanie. Cascada de imagini, dorind să fie atotcuprinzătoare, 

în fapt ajunge să limiteze imaginația și să dirijeze privirea către un punct de vedere, către acea 

viziune despre un lucru sau altul, către o unică perspectivă. Imaginea descrie, vorba care zboară 

trimite, indică, suscită ochiul interior, prealenevit azi de soluțiile de sens pe care vizualul le oferă 

pe tavă, gata ambalate, receptorului. 

Cuvântul, purtător de semnificații, poate crea o pluralitate de sensuri, în funcție de 

enciclopedia culturală a ascultătorului, iar cuvântul bine rostit poate declanșa în mintea 

spectatorului nu o imagine, nu o mie, ci o întreagă lume. 

În condițiile în care Danemarca în care trăim e o închisoare a ecranelor, ieșită din țâțâni și 

întoarsă pe dos, mi s-a părut, mai mult decât tentant, obligatoriu, să cercetez ceva ce astăzi poate 

părea vorbă goală: importanța rostirii la nivel de performanță.  

Nădăjduiesc ca rezultatele studiului meu să devină instrumente folositoare celor care, prin 

natura profesiei lor, se adresează nu doar ochilor publicului ațintiți asupra scenei, ci și vederii 

interioare a celor din sală. Altfel spus, această cercetare își dorește să fie de folos tinerilor artiști 

aflați la început de drum, dar nu numai, celor care vor să găsească soluții pentru problemele de 

dicție sau de frazare, dar și celor care încă nu văd rostul disciplinei zilnice în făurirea și întreținerea 

unei vorbiri de performanță. Pe cât va fi posibil, mi-am propus să folosesc un limbaj mai puțin 

tehnic, cu explicații clare și concise, deoarece majoritatea lucrărilor de specialitate folosesc 

termeni cunoscuți doar de către profesioniștii din acest domeniu.  

Exercițiile rezultate în urma unor cercetări de ani de zile s-au constituit deja într-o metodă 

care intenționează să ofere răspunsuri și soluții pentru cele mai des întâlnite întrebări și probleme 

dedicate subiectului. Îmi doresc să-l conving pe studentul la Arta Actorului cât de importat este să 

fie stăpân pe modul în care vorbește, să aprecieze orele de vorbire scenică și pe cele de canto din 

timpul anilor de studiu și să realizeze câte beneficii va avea dacă va continua să mențină o 



disciplină de lucru și după perioada studenției. De cele mai multe ori, astfel de exerciții dispar 

complet din rutina de pregătire a tânărului actor. Foarte puțini sunt aceia care continuă să se 

antreneze, dar cei care o fac au beneficii nenumărate. Șerban Pavlu spunea într-un interviu1 pe care 

a avut amabilitatea să mi-l ofere, că se antrenează săptămânal, citind cel puțin o pagină de text cu 

voce tare pentru a se putea auzi, pentru a pronunța cât mai clar. Câți actori mai sunt asemenea lui? 

Câți actori mai fac astfel de exerciții? La fel de trist este și faptul că vorbirea scenică și atelierele 

de dicție au dispărut complet din programa teatrelor. Câte teatre mai fac astfel de cursuri cu actorii 

care încep repetițiile pentru un nou spectacol? Câți actori se mai antrenează cu astfel de exerciții 

pentru perfecționarea dicției, pentru voce și impostație sau pentru a studia frazarea și modul în care 

sunt accentuate cuvintele într-un text?  

Încă din deschiderea tezei am considerat că este necesar să amintesc despre problemele de 

vorbire cu care m-am confruntat și despre perioada pe care am traversat-o din copilărie și până la 

vârsta la care, adult fiind, m-am hotărât să pornesc această luptă, deoarece îndreptarea vorbirii 

devenise o necesitate. Sesiunile intense de antrenamente și perioada de recuperare prin care am 

trecut, nu au făcut nimic altceva decât să mă împingă la studiu. Am analizat care sunt necesitățile 

unei persoane care se confruntă cu astfel de defecte pe propria-mi piele, de la debutul 

antrenamentelor până la apariția progresului și automatizarea noilor abilități dobândite.  

Știu ce înseamnă să te confrunți cu probleme de vorbire. Știu cum este să treci printr-o 

perioadă de recuperare. Am scris această lucrare din postura celui care s-a luptat pentru a-și 

recăpăta vorbirea și sper ca rezultatele cercetării de față să fie de folos, în primul rând, celor care 

au nevoie de ajutor. 

 

 

Capitolul I. Umbra cuvântului într-o societate a imaginii. Microradiografie 

Moda, prin trecerea ei prin vremuri, poate crea și impune modéle, care nu sunt neapărat 

cele mai fericite din perspectivă axiologică. Însă ele își cuceresc locul prin cantitate, prin 

vizibilitate și expunere supradimensionată și nu prin calitate, competență sau profesionalism. 

Astfel, s-a produs o confuzie majoră a valorii declinate din numărul de aprecieri, iar impostorii, 

care au ajuns vedete prin autointitulare, reprezintă adevărate modele de „carton”, percepute însă 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=WsdbdQEXFlM (accesat la data de 6 octombrie 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=WsdbdQEXFlM


de către tineri drept faruri luminând o viitoare carieră, un mod de a reuși în societate și, mai grav, 

stâlpi de rezistență pe care își pot clădi personalitatea. 

În spațiul mass media asistăm la o disipare a valorii în detrimentul promovării 

superficialității. Chiar sub ochii noștri, se petrece o confuzie majoră a termenului „vedetă” (care, 

cu ani în urmă, putea să reprezinte un etalon în domeniul din care făcea parte), cu termenul de 

„model”. Vedetele de odinioară „stăteau în atenția opiniei publice câteva decenii, în ultima vreme 

(...) vedetele autentice (nu surogatele lor apărute ca ciupercile după ploaie) se trec mai iute, au, ca 

să spunem așa, o viață de fluture.”2 În tot acest peisaj pestriț în care vedeta poate deveni cu ușurință 

model și competența profesională nu mai este necesară în evaluarea individului, este suficient ca 

un surogat să fie gata să se expună, indiferent de situație sau context, și are de câștigat, chiar dacă 

nu oferă un conținut relevant, de calitate. Or, în aceste expuneri cu prea multe vizualizări, greșelile 

de exprimare în vorbire se aud atât de des încât au ajuns să pară normalitate și se propagă cu 

repeziciune. Cu atât mai mult, acestea se strecoară și în scris la cei care au sute de mii de urmăritori 

pe rețelele sociale. 

La fel s-a întâmplat și în cazul cuvântului „artist”. Sensul acestuia a fost mult diluat și și-a 

pierdut strălucirea din cauza uzurii  extreme la care a fost supus în ultimii ani. În ziua de azi, „arta” 

este pe buzele tuturor, oricine apare la televizor este artist: orice cântăreț, orice dansator, orice 

desenator, indiferent dacă are sau nu studii în domeniu. Toată lumea face artă. La fel se întâmplă 

și în cazul cuvântului „actor”, oricine apare la televizor, în seriale sau în reclame este numit 

„artist”. De câte ori nu au fost prezentate în știrile sau în emisiunile de divertisment persoane care 

nu studiaseră actoria și la adresa cărora s-au folosit expresii precum „cunoscuta actriță” sau 

„cunoscutul actor”. Prin urmare, ajungem în punctul în care nu mai putem face diferența dintre 

artă și extraesteticul ultramediatizat. Dar să analizăm din ce cauză s-a ajuns aici. 

În tot acest peisaj din ce în ca mai populat de nonvedete care se perindă în spațiul media, 

ne întrebăm la cine se mai uită adolescenții? Mai au de unde să își tragă seva culturală, educațională 

sau artistică? Mai au unde să găsească un model valid, demn de urmat? Ce valoare mai are expresia 

„ai carte, ai parte” în ziua de azi, în condițiile în care așa zise vedete, cu limbaj frivol, și cu un 

bagaj firav de cuvinte, fără educație, de cele mai multe ori sunt prezente peste tot? „Orice tânăr, 

                                                             
2 Ceaușu, G., Lumea ca spectacol și spectacolul ca lume, Editura Paralela 45, Pitești, 2010, p. 234.  



oriunde ar fi, își dorește un model de succes. Imaginea de succes înseamnă vizibilitate publică”3, 

spunea antropologul Vintilă Mihăilescu. Iar dacă această vizibilitate publică este atât de apreciată 

de tineri, atunci ar fi firesc să ne uităm în jurul nostru și să observăm cine mai poate fi luat drept 

model în ziua de azi când prin fața tinerilor, pe ecranele televizoarelor, sunt prezentate drept vedete 

foste neveste de pseudovedete, care în urma divorțului, sunt invitate în emisiunile mondene pentru 

a povesti cum a fost despărțirea. Oricum am privi aceste aspecte, tinerii au nevoie de repere pentru 

că „modelele sunt surse importante în formarea identității la adolescenți deoarece impun standarde, 

etaloane din care pot prelua valori și atitudini dezirabile.”4 

Știrile despre teatru, film și actori, despre festivaluri de teatru sau de film, apar extrem de 

rar și, de cele mai multe ori doar pe site-urile de specialitate. În grupajele informative ale 

televiziunilor private sunt prezentate știri de acest gen doar cu ocazia evenimentelor culturale mari, 

precum Festivalul Internațional de Film Transilvania, Festivalul Internațional de Teatru la Sibiu, 

Festivalul Național de Teatru sau Festivalul „George Enescu”, deoarece aceste manifestări 

culturale au reușit să depășească granițele țării și astfel de știri nu mai pot fi ignorate. Evenimentele 

de o anvergură mai mică din zona culturală cu greu își găsesc locul în ședințele de sumar ale 

marilor redacții din țară. Cât timp în societate nu sunt promovate mai des astfel de exemple, 

tinerilor nu le rămâne decât să își caute singuri tiparul pe care vor să îl urmeze în peisajul din ce 

în ce mai colorat de persoane transparente, fără fond, și tot mai sărăcit de personalități.  

În contextul actual, rețelele sociale dau tonul și arată cine urcă pe podiumul dedicat 

persoanelor cu notorietate din spațiul public. Nu mai este la modă vechiul tipar de vedetă, bazat 

pe reușite educaționale sau profesionale. În prezent, succesul se măsoară prin postările din rețelele 

sociale, numărul mare de aprecieri și aparițiile la televizor sau în presa mondenă. Așadar, validarea 

indivizilor se face și prin intermediul acestor rețele, iar ridicarea lor la rang de vedetă se face prin 

prisma numărului de urmăritori. Gradul de notorietate este cuantificat prin numărul de aprecieri 

pe care îl înregistrează postarea pe care ai făcut-o sau ce număr de vizualizări are videoclipul 

încărcat pe platforma respectivă. Astfel, o persoană ajunge să fie populară și poate fi considerată 

model, de ce nu, în funcție de numărul de persoane care o urmăresc pe Facebook, Instagram, Tik 

Tok, Twitter sau Youtube. Aceste rețele au ajuns în zilele noastre să dicteze cine este popular, în 

                                                             
3 https://www.digi24.ro/special/reportaje/reportaj/bonton-cum-au-evoluat-valorile-si-modelele-tinerilor-din-

romania-11895  - (accesat la data de 7 septembrie 2020) 
4 Dobrescu, A. I., Adolescența azi. Aspecte psihologice, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, p. 

150. 

https://www.digi24.ro/special/reportaje/reportaj/bonton-cum-au-evoluat-valorile-si-modelele-tinerilor-din-romania-11895
https://www.digi24.ro/special/reportaje/reportaj/bonton-cum-au-evoluat-valorile-si-modelele-tinerilor-din-romania-11895


special în rândul tinerilor, și să promoveze un nou model de „carton” care și-a cucerit locul nu prin 

calitate, ci prin cantitatea de postări, prin numărul de urmăritori, de aprecieri, de vizualizări etc. 

Toate acestea au dus la apariția unei confuzii a valorilor declinate din numărul de fani de 

pe astfel de rețele și la o suprapunere a doi termeni diferiți: „vedetă” și „model”? Vedeta poate fi 

model? Cu siguranță da, atâta vreme cât realizările profesionale au adus-o în această postură. A fi 

vedetă, implică și a fi model? Nu, din păcate. Multe dintre vedetele din ziua de azi au ajuns la un 

asemenea statut fără merit și fără realizări. Unele dintre acestea ajung să se intituleze singure 

vedete. Din păcate, presa mondenă folosește din ce în ce mai des expresii precum „regina 

Instagramului” sau „vedeta Tik Tok”, care ajung să fie preluate și de adolescenți. Iar astfel de 

titulaturi le sunt adresate și de către mass media, care îi prezintă pe acești tineri cu aceste apelative.  

Discursul neîngrijit a devenit regulă, dacă nu chiar normă, și în cazul acelora care își 

arborează, în multe ore la TV, statutul de „jurnalist”. Adesea asistăm la discuții în care realizatorii 

de emisiuni sunt martorii sau protagoniștii unor greșeli flagrante de exprimare care, din păcate, 

sunt tratate ca o normalitate care poate fi contagioasă pentru cei din platoul de televiziune, dar, 

mai ales, pentru publicul tânăr.  

Odată ce am ajuns în situația în care uzul să bată norma, suntem martori la demonizarea 

cuvântului care se petrece chiar în fața noastră și la sărăcirea acestuia de sens. În această ordine de 

idei se înscrie și tocirea limbii române prin folosirea din ce în ce mai scăzută a familiilor lexicale, 

a sinonimelor și a sensurilor conotative, atât de bogate, ale cuvintelor din masa vocabularului 

nostru. Se optează, în schimb, pentru folosirea sensului prim, pentru expresii de import și pentru 

uzitarea unui număr îngrijorător de limitat de cuvinte, de cele mai multe ori aparținând lexicului 

de bază.  

„Înnoirea vocabularului unei limbi este un proces esențial și inevitabil, în condițiile 

schimbărilor care au loc permanent în societatea umană”5 și, până la urmă, acesta este un proces 

firesc. Dar oare unde este limita? Importul masiv de cuvinte din limba engleză poate fi analizat și 

criticat dar supremația limbii engleze este de necontestat. Aceasta a devenit o limbă universală 

care a contribuit masiv la evoluția comunicării și la răspândirea informației la nivel global. 

Necesitatea de a comunica rapid a făcut ca limba engleză să fie intens folosită nu doar de către 

tineri, ci să fie o unealtă importantă în dezvoltarea economiei, acolo unde limbajul de specialitate 

                                                             
5 Trăistaru, L., „Moda anglicismelor în limba română”, în Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și 

etnofolclorică românească și contextul european, Editura Alfa, Iași, 2009, p. 721. 



din diferite domenii de activitate a fost necesar. Dacă în anumite domenii folosirea neologismelor 

a fost utilă, în ceea ce-i privește pe tineri, aceștia nu au mai ținut cont de nicio barieră. Limba 

engleză a devenit o modă care s-a impus lejer în vocabularul acestora. Astfel, prin folosirea 

excesivă, doar din dorința de a fi cool, unele cuvinte provenite din limba engleză au ajuns să fie 

cunoscute de majoritate și integrate din ce în ce mai des în vorbirea curentă. Odată ajunși în acest 

punct, nu a mai fost nevoie decât de un singur pas până la instituirea romglezei ca limbă oficială a 

multor categorii de români.  

Termenul de romgleză a fost folosit de Adriana Stoichițoiu Ichim cu referire la invazia 

cuvintelor provenite din limba engleză, și specifică faptul că a fost compus după cunoscutul 

franglais, termen introdus de Maurice Rat. Totodată aceasta remarcă faptul că „romgleza se înscrie 

într-o serie de termeni-valiză înregistrați de Wikipedia, care ilustrează «hibridizarea» diverselor 

limbi sub aspectul englezei.”6 Cu o poziție destul de fermă, Mioara Avram nu se opune acestui 

fenomen și spune că engleza „este un fenomen internațional care nu are nimic negativ în sine și nu 

e mai periculoasă pentru limba română decât alte influențe din trecut.”7 Deși de-a lungul timpului 

au mai fost perioade în care anumite limbi au avut impact asupra limbii române, cum ar fi perioada 

interbelică, în care limba franceză era la modă, se pare că limba engleză se ancorează din ce în ce 

mai puternic în prezentul nostru. 

Romgleza a ajuns un soi de Esperanto de secol XXI la care doresc să adere din ce în ce 

mai mulți, fiind o marcă a succesului, a bunăstării și a recunoașterii. Întrebarea, care rămâne parcă 

suspendată în aer, este cum își face loc Actorul, iar nu vedeta, printre noianul de falsuri sclipitoare 

și cum își poate perfecționa continuu vorbirea fără a fi luat de valul modelor fără consistență care 

sărăcesc limba și spiritul? Altfel spus, aproape utopic în zilele acestea, să ai popularitate fără a fi 

popular, să pui jaloane de gând în era copy-paste, să trasezi o direcție de drum fără a fi amestecat 

în turma veselă, colorată și din ce în ce mai numeroasă a celor care și-au abandonat cu prea mare 

ușurință dreptul la individualitate pentru a adula o lucitoare autoritate de plastic. Vreau să cred, cu 

modestie o afirm, că soluția s-ar afla în întoarcerea la casta elitei, privită azi ca un vetust turn de 

fildeș, ca o adunătură netrebuincioasă și snoabă, ca un artefact cel mult demn de muzeu, dacă nu 

                                                             
6 Stoichițoiu Ichim, A., „«Romgleza» turismului în contextul globalizării”, în Perspective comparative și diacronice 

asupra limbii române, Editura Universității București, București, 2016, p. 361. 
7 Avram, M., Anglicisme în limba româna, Editura Academiei Române, București, 1997, p. 9. 



mai bine îngropat pentru eternitate. Și când te gândești că, la origine, cuvântul „elită” trimitea tot 

la o biată oaie, cea ieșită din turmă…  

În toată această avalanșă de cuvinte importate masiv, tânărul actor, abia ieșit din 

adolescență, este deja contaminat. Și nici nu avea cum să fie altfel când, în lumina reflectoarelor 

propagate de rețelele sociale, radiouri și televiziuni, romgleza strălucește puternic și parcă prevede 

succesul celui care o folosește. Timpul petrecut alături de studenți mi-a arătat că, deși sunt extrem 

de inteligenți, în vocabularul lor și-au găsit locul nenumărate cuvinte și expresii de genul celor 

prezentate anterior, care sunt folosite spontan în discurs. 

În perioada în care mai „tinerele” cuvinte ale romglezei din ce în ce mai populare și mai 

ispititoare sunt pe buzele tuturor și încep să se înșurubeze atât de confortabil în limba română, 

unde trebuie să se plaseze actorul și ce ar trebui să facă? Să fie în pas cu moda sau să jongleze în 

permanență cu vorbele îngrijite, cu scopul de evidenția limbajul cult?  

Limba s-a modificat și se va modifica în continuare, indiferent de moda vremurilor prin 

care trecem și, din orice unghi am privi situația din prezent, actorul va rămâne un reper al 

cuvântului bine rostit. Rămâne de văzut cum își va manifesta grija pentru limbajul cultivat și dacă 

acesta se va regăsi printre obiectivele unei cariere de succes. 

 

 

 Capitolul II. Principii ale rostirii și actorul ca model 

  Vorbirea presupune cu obligativitate comunicarea, iar pentru ca un bun comunicator să 

ajungă la vorbirea performanță este nevoie de antrenamente periodice și efort susținut pentru a-și 

putea menține abilitățile deprinse. Pornind de la antrenamente de respirație și de gimnastică 

articulatorie și ajungând la cele mai solicitante exerciții de dicție care implică mari dificultăți de 

pronunție. Doar așa poate evolua. Acestea sunt treptele pe care un actor va urca înspre vorbirea 

scenică, extrem de necesare mai cu seamă în cazul unor personaje care necesită, în compunerea 

lor, particularități de discurs, precum defecte de vorbire, balbism ș.a.m.d. Doar așa se poate ajunge 

la compoziția dorită, atunci când normalitatea vorbirii se poate îmbina cu tehnica deprinsă din 

antrenamente, pentru a tinde spre o perfecțiune a vorbirii scenice. 

Dacă în viața de zi cu zi actorul își poate adapta și modifica vorbirea în funcție de situația 

în care se află și de persoanele cu care interacționează (aspecte valabile și pentru alte meserii care 

presupun vorbirea în public), atunci când este prezent pe scenă, vorbirea acestuia trebuie să 



dezvăluie arta pronunției desăvârșite. Fie că vorbim despre televiziune, radio sau despre aparițiile 

video în mediul online, extrem de populare în ultimul timp, care s-au dovedit a fi utile în 

comunicarea cu publicul, o comunicare corectă implică obligatoriu claritatea și limpezimea rostirii 

cuvintelor. 

Mai mult decât atât, în fața asaltului constant asupra limbii care se manifestă prin abaterile 

de la regulile gramaticale și pronunția defectuoasă, actorul reprezintă unul dintre reperele atât de 

necesare pentru ca normele să poată supraviețui. În tot acest peisaj eterogen, plin de așa zise vedete 

care au prins rădăcini adânci în spațiul public, veritabili deformatori de opinie și de cultură, pentru 

care cuvintele nu reprezintă nimic altceva decât sunete emise pentru a rupe tăcerea, actorul este 

cel care poate genera un model autentic, nu doar atunci când este pe scenă.  

Teatrul poate fi definit ca artă a vorbirii și artă a comunicării în care „actorii rostesc un text 

care a fost scris pentru a fi spus, iar această rostire trebuie să creeze senzația unei improvizații, a 

vorbelor rostite acum, aici, pentru prima oară”8. Oare cum putem să cunoaștem mai bine această 

artă dacă nu prin studiu și statornicie în muncă? Personaj central al artei teatrale și al vorbitului în 

public, actorul are nu doar datoria, ci și obligația de a se perfecționa pentru a ajunge un model 

demn de urmat în ceea ce privește arta vorbirii. Cum putem tinde spre perfecțiune dacă nu prin 

antrenament constant? Doar atunci teatrul poate „să devină o școală a vorbirii, iar actorul un model 

pentru spectator”9. 

Din perspectiva actului de comunicare, actorul este emițătorul mesajului. Acesta este cel 

care înglobează viziunea regizorului, a autorului și a sa în textul pe care îl rostește și-l face să se 

audă în sală și să ajungă până la urechile spectatorului din ultimul rând. Așadar, actorul are 

responsabilitatea de a emite mesajul într-o manieră clară, deoarece rostirea defectuoasă poate 

reprezenta bruiajul propriului mesaj. Având în vedere că cea mai mare parte din felul în care este 

transmis mesajul se face prin vorbire, actorul, prin definiție, trebuie să fie un maestru al cuvântului 

rostit și al vorbirii corecte.  

Despre performanță se vorbește în sport, acolo unde sunt anumite norme și rigori care 

definesc gradul de complexitate al exercițiului fizic și în baza cărora se pot primi note. Desigur în 

cazul vorbirii de performanță nu putem cuantifica aceste norme, totuși antrenamentele specifice 

artei actorului sunt extrem de importante și necesare. Pentru ca vorbirea să fie una de performanță, 
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actorul trebuie să se antreneze în permanență, temeinic, rezultatele urmând a fi vizibile în timp. 

Deoarece rezultatele nu apar pe neașteptate, dar nici nu se lasă mult așteptate dacă interpretul are 

un scop și muncește pentru a-l atinge.   

Întrucât, de cele mai multe ori apare o confuzie între termenii „pronunție” și „dicție”, 

trebuie să menționez că pronunția poate fi definită ca modul specific al fiecărei limbi în care se 

articulează sunetele, iar dicția reprezintă arta vorbirii prin care sunetele sunt emise clar și îngrijit10. 

Astfel, pentru a stăpâni arta vorbirii, actorul trebuie să se pregătească constant pentru a-și șlefui 

rostirea și pentru a-și adapta emisia în funcție de spațiul în care își desfășoară activitatea.  

În cazul studenților care au probleme de vorbire, aceștia trebuie să se antreneze constant, 

să fie motivați, susținuți și încurajați pentru a le putea îndrepta. Corectarea defectelor de vorbire 

(a dislaliei sau a tahilaliei) poate fi realizată alături de un profesor care, folosind exerciții de 

specialitate ce țin de domeniului logopediei, le adaptează în funcție de necesități. Este extrem de 

important ca setul de exerciții propus celui care are nevoie de ajutor să fie personalizat. Doar în 

această situație rezultatele vor fi optime.  

În cazul studenților care au un accent specific zonei în care au crescut, aceștia trebuie 

încurajați și ajutați să-l îndepărteze. Din fericire, aici nu vorbim de un defect de vorbire, ci de 

graiul specific regiunii în care au copilărit și pe care și l-au însușit. Cu toate acestea, în unele cazuri, 

îndepărtarea accentului, presupune antrenamente la fel de serioase.  

Astfel, corectarea defectelor de vorbire și îndepărtarea accentului specific zonei din care 

provine un student trebuie să pornească odată cu începerea primului an de facultate și ar trebui să 

reprezinte o obligație ca până la absolvire, studentul să se recupereze.  

Chiar și în cazul studenților care nu au defecte de vorbire sau accent regional, antrenarea 

vocii și a dicției trebuie să reprezinte o constantă în programul de repetiții pentru ca vorbirea de 

performanță să nu se erodeze odată cu trecerea timpului. Conștientizarea acestei răspunderi 

reprezintă elementul care trebuie să stea la baza unui profesionist, mai ales în domeniul teatrului, 

deoarece scena nu acceptă limbajul cotidian. Cu toate acestea, din păcate în ziua de azi, actorii fac 

din ce în ce mai puțin astfel de antrenamente. Cursurile de dicție nu mai fac parte din programul 

de repetiție al teatrelor de stat și nici al teatrelor independente. Situația este similară și în ceea ce 
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privește programul de repetiții al actorilor care se află pe platourile de filmare. Din păcate, lipsa 

acestor antrenamente a devenit o modă. 

Spre deosebire de vorbirea cotidiană, scena impune o anumită rigoare, deoarece rostirea 

neîngrijită poate fi interpretată ca nepăsare din partea actorului. Din această cauză, întreținerea 

dicției este un proces de durată care n-ar trebui să fie abandonat de actor. Lipsa antrenamentului 

este chiar cauza deteriorării acesteia, deoarece vorbirea cotidiană își poate transfera aspectul 

neîngrijit în vorbirea scenică. Tocmai datorită studiului rostirea actorului este diferită de cea a 

omului de rând. Pe scenă actorul nu trebuie să se gândească la „cum”  spune, ci la „ce” spune, iar 

pentru ca problemele de dicție să fie corectate este nevoie de antrenamente constante, deoarece 

pentru a dobândi o nouă abilitate și a o transforma în reflex este nevoie de timp.  

Doar atunci când defectele de vorbire, accentul regional și problemele de dicție nu vor 

periclita actul artistic se va ajunge la vorbirea de performanță, care nu înseamnă doar pregătirea 

actorului pentru vorbirea scenică, ci și pregătirea pentru vorbitul în public, munca în televiziune și 

radio (acolo unde vorbirea la microfon ar trebui studiată minuțios), sau pe platourile de filmare. 

Pregătirea este utilă pentru toate aceste situații, după cum am arătat în capitolul anterior, unde am 

prezentat aspecte legate de comunicarea de masă și meseriile conexe pentru care actorul trebuie să 

se pregătească încă din anii studenției. Antrenamentele sunt necesare atât pentru a deprinde și 

stăpânii tehnica rostirii, cât și pentru adaptarea intensității emisiei vocale, în funcție de spațiul în 

care se află. Întrucât vorbirea de performanță nu înseamnă un standard, ci un țel care ar trebui să 

sălășluiască în fiecare actor, deoarece dicția este o artă. Asemenea cubului din poezia lui Nichita 

Stănescu, în care perfecțiunea poate fi atât de aproape de imperfecțiune, în cazul în care nu ar avea 

vreun colț sfărâmat11. 

Dacă am folosit toate argumentele prezentate mai sus pentru a descrie vorbirea de 

performanță, atunci vorbirea scenică reprezintă modul în care actorul reușește să adapteze tehnica 

deprinsă în antrenamentele de vorbire la felul în care își construiește personajul pe care îl are de 

interpretat. Atunci când vorbește de pronunția scenică, Lidia Sfârlea menționează faptul că scena 

poate impune actorului să se adapteze și să utilizeze într-un anumit fel pronunția literară, până la 

a merge în abatere de la reguli, ceea ce reprezintă „un stil funcțional al pronunțării literare”12. Olga 
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concluzie: „Ce cub perfect ar fost acesta de n-ar fi avut un colț sfărâmat.” 
12 Sfârlea, L., op.cit., p. 26. 



Delia Mateescu aduce în prim-plan termenul de rostire definitorie a personajului, ca parte a vorbirii 

scenice, care se realizează atunci când actorul „selectează acele abateri de la vorbirea cultă 

acceptate ca identitate din punctul de vedere al personajului”13. Aceste abateri despre care vorbesc 

cele două autoare, reprezintă tușul de originalitate pe care actorul poate să îl aducă personajului 

său. Este nevoie de studiu pentru a se alege abaterile care vor fi făcute de la pronunția literară, în 

concordanță cu felul de a vorbi al personajului,  pentru a se ajunge la pronunția scenică. Astfel, 

prin măiestrie, actorul poate mânui rostirea de la imperfecțiune la perfecțiune (și invers) și ajunge 

la rostirea definitorie atunci când reușește să-și părăsească  „eul” vorbirii sale pentru a putea vorbi 

asemenea personajului pe care îl compune. 

Indiferent de metoda prin care actorul comunică cu publicul său acesta are nevoie de cuvânt 

deoarece „cuvântul rostit nu e nimic altceva decât  un semnal care, odată ajuns la receptor, poate 

sau nu să iște în mintea acestuia un înțeles, strict condiționat însă de cunoașterea unui cod anume, 

în absența căruia comunicarea este imposibilă.”14 Meseria unui actor are la bază cuvântul. 

Cuvântul este un ajutor și, în același timp, un suport și un mijloc pentru imaginea actorului și a 

meseriei sale. Păstrând legătura permanentă cu publicul, informându-l constant despre proiectele 

în care este angrenat, actorul devine din ce în ce mai cunoscut. Astfel, prin comunicare, acesta 

contribuie în mod activ la promovarea teatrului și a trupei de care aparține. Cu ajutorul cuvântului 

(chiar și în cazurile în care acesta se exprimă în scris), indiferent de mediile în care se expune, 

actorul poate aduce cultura mai aproape de cetățeni și poate servi drept model.  

Teatrul a fost și trebuie să rămână o emblemă a bunei rostiri, deoarece, în esență, teatrul 

înseamnă comunicare. Mai mult decât atât, teatrul este cel care duce comunicarea într-o sferă mult 

mai înaltă și o ridică la rang de artă. Arta de care oamenii au atâta nevoie, arta pe care o caută și 

pe care vor să o urmărească, la care vor să fie martori. Pentru că ceea ce face teatrul cel mai bine 

este să aducă oameni la un loc și să creeze comunități. Prin cuvânt și dialog, actorul are 

posibilitatea să împărtășească idei doar de el știute, celor curioși, care se găsesc în fața scenei.  

Comunicând, actorul sădește în mintea acestora semințe care mai apoi pot încolți și pot crea lumi 

neștiute până atunci. 
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Capitolul III. Metode de antrenare ale vorbirii de performanță 

 De-a lungul timpului, antrenamentele pentru vorbirea de performanță au evoluat și s-au 

îmbunătățit constant. Din dorința a studia toate aceste aspecte, de la indicațiile legate de 

pronunțarea sunetelor, până la cele mai eficiente exerciții de dicție, am parcurs bibliografia de 

specialitate, începând cu Marieta Sadova, Cella Dima și Sandina Stan, până la Olga Delia 

Mateescu, Valeria Covătariu și Thomas Ciocșirescu. Iar pentru ca imaginea de ansamblu să fie cât 

mai bine conturată, am consultat și bibliografia de specialitate din domeniul logopediei, începând 

cu tratatele lui Emil Verza și până la una dintre cele mai recente cărți din sfera defectologiei, 

semnate de Carolina Bodea Hațegan.  

Toată această analiză a fost corelată cu metoda personală care s-a format și dezvoltat din 

îmbinarea antrenamentelor desfășurate alături de actrița Olga Delia Mateescu, în timpul orelor la 

clasa de actorie a ciclului de licență din cadrul U.N.A.T.C. „I. L. Caragiale” București, din 

indicațiile pentru corectarea defectelor de vorbire primite de la logopedul Emil Verza, în timpul 

ciclului de master din cadrul Facultății de Psihologie București și din perioada de ucenicie pe care 

am petrecut-o lângă regizoarea Ileana Cârstea Simion, în calitate de asistent. 

De aici încolo, în ani de studiu, am perfecționat un set de exerciții pe care voi încerca să le 

explic cât mai clar, instrumente de lucru care formează un antrenament eficient ce stă la baza 

metodei mele de perfecționare a vorbirii. Antrenamentele de dicție și de gimnastică articulatorie, 

care conțin și unele dintre exercițiile care m-au ajutat să-mi rezolv propriile probleme de vorbire, 

și-au dovedit eficiența în timp, ajutând majoritatea elevilor care au participat la cursurile pe care 

le-am susținut în cei peste 12 ani de activitate.   

Deși multe dintre ele au dat un randament extrem de bun de-a lungul timpului, fiind 

exerciții ce aduc îmbunătățiri majore dicției, aceste antrenamente lipsesc cu desăvârșire din 

repetițiile trupelor de actori. În ciuda faptului că se aud adesea voci ale regizorilor și criticilor de 

teatru și de film care spun că actorii nu mai sunt atât de bine pregătiți pentru vorbirea de 

performanță, constat cu tristețe că a devenit o obișnuință lipsa acestor antrenamente atât din teatre, 

cât și pe platourile de filmare. Mai mult decât atât, vorbirea neîngrijită sau defectuoasă a cutărui 

actor este uneori aplaudată și confundată cu „naturalețea” scenică prea des invocată. 

Antrenamentele pe care le voi aduce în prim-plan au la bază unele dintre exercițiile 

prezentate de câteva autoare de referință în domeniu, fără de care teza de față nu ar fi fost posibilă: 

Marieta Sadova, Anca Livescu, Sandina Stan, Cella Dima, Valeria Covătariu și Olga Delia 



Mateescu. Aceste tehnici de șlefuire a pronunției sunt general valabile pentru orice persoană care 

dorește să își îmbunătățească dicția și frazarea. Cu toate acestea, pentru a ajunge la vorbirea de 

performanță, antrenamentul trebuie să fie unul personalizat și direcționat către necesitățile celui 

care se pregătește pentru a vorbi pe scenă. Nu trebuie neglijate nici antrenamentele „unu la unu” 

care sunt vitale atunci când parcurgem un astfel de drum, deoarece doar prin personalizarea 

exercițiilor de către un profesor și prin ajustarea în permanență a intensității antrenamentului, 

rezultatele elevului pot fi maxime.  

De altfel, personalizarea antrenamentului aduce cele mai bune și rapide rezultate și stă la 

baza metodei pe care am construit-o. Așadar, antrenamentul care urmează să fie gândit este unic 

și se construiește exclusiv pentru persoana care dorește să-și îmbunătățească pronunția, în funcție 

de problemele identificate și de dificultățile care apar în pronunție.  

De cele mai multe ori, apar probleme atunci când se învecinează anumite sunete (care fac 

parte din aceeași silabă sau din silabe alăturate) sau când se învecinează anumite silabe (care fac 

parte din același cuvânt sau din cuvinte alăturate). Așadar, primul pas în construirea 

antrenamentului personalizat îl reprezintă antrenarea și perfecționarea mișcărilor pe care le fac 

buzele și limba, după care se formează silabe care au același tipar sau un tipar asemănător cu cele 

în care au fost depistate problemele, iar mai apoi se ajunge la cuvinte care să conțină structura 

silabei respective. Ultimul pas îl reprezintă compunerea unor texte personalizate pentru fiecare 

individ, folosind cuvintele care au fost identificate mai devreme. În acest fel se ajunge la unul 

dintre cele mai eficiente antrenamente din metoda verificată de mine și anume „lista de cuvinte”, 

care reprezintă nu doar o componentă originală, ci și una extrem de eficientă: acest exercițiu este 

cel care a adus rezultate foarte bune tuturor celor pe care i-am antrenat. El presupune compunerea 

unui text specific, alcătuit din anume cuvinte, astfel încât să devină un antrenament unic dedicat 

anumitor probleme de pronunție, altfel spus, care să conțină sunetele afectate sau cuvintele și/sau 

expresiile care să ajute la îndreptarea greșelilor de vorbire. Acest mecanism stă la baza 

personalizării exercițiilor de gimnastică articulatorie, cât și la baza exercițiilor pentru 

perfecționarea dicției, care pot fi construite după același tipar.  

Pe de altă parte, având o importanță la fel de mare în îmbunătățirea pronunției, 

antrenamentele de gimnastică articulatorie pentru buze și limbă ajung să nu fie executate cu atenție, 

fără un scop anume sau, de cele mai multe ori, nu sunt executate deloc.  



Modalitatea cea mai bună prin care se poate ajunge la vorbirea de performanță are la bază 

un antrenament cât mai eficient al acestor grupe de mușchi, tocmai pentru ca articularea sunetului 

să fie una corectă și precisă. Pentru a face acest lucru mai ușor de înțeles și mai lesne de însușit și 

aplicat, am introdus o nouă clasificare a principalelor sunete care stau la baza mișcărilor buzelor 

și ale limbii și am propus denumiri noi, deoarece termenii științifici din tratatele de logopedie sau 

din cărțile de dicție sunt greu de reținut de către elevi și sunt greu de asociat cu mișcările efectuate. 

Așadar, pornind de la vechile denumiri ale sunetelor care se găsesc atât în tratatele de 

logopedie cât și în cărțile de dicție, sunetele au fost împărțite în două grupe, după cum urmează: 

„sunetele” buzelor (grupă din care fac parte consoanele și vocalele pentru a căror pronunțare buzele 

execută mișcări precise de lipire, rotunjire sau surâs) și „sunetele” limbii (grupă din care fac parte 

consoanele și vocalele pentru a căror pronunție limba se ridică la incisivii superiori sau se sprijină 

pe incisivii inferiori). Aceste noi denumiri au fost inspirate din mișcările efectuate de limbă și de 

buze atunci când este pronunțat sunetul respectiv. 

Actorul, prin natura profesiei sale, este unul dintre personajele centrale ale cuvântului rostit 

în public, având astfel datoria de a-și recalibra în permanență vorbirea pentru a aduce în prim-plan 

rostirea îngrijită.  

Așadar, pregătirea pentru vorbirea de performanță necesită un antrenament complex și 

extrem de bine elaborat, la fel ca în sport sau în muzică, acolo unde repetițiile sunt efectuate zilnic, 

cu rigurozitate. De la exercițiile de gimnastică articulatorie, la exercițiile de dicție și de respirație 

până la studiul textului pentru a identifica cu precizie acele cuvinte pline de valoare semantică, 

pentru a ajunge la vorbirea de performanță este nevoie ca persoana în cauză să își corecteze 

defectele de vorbire care nu pot să reprezinte decât un impediment în vorbirea scenică. Mai apoi, 

studiul individual ar fi necesar să continue cu vorbirea în public, pe scenă sau la microfon. Toate 

aceste antrenamente sunt importante pentru aceia care vor ajunge să lucreze în radio, în televiziune, 

pe platourile de filmare sau atunci când vor folosi noile mijloace de comunicare pe care internetul 

le pune la dispoziție și care s-au dovedit extrem de utile persoanelor publice, mai ales în ultima 

perioadă.    

Deși respirația reprezintă un subiect extrem de important, în lucrarea de față am ales să nu 

dezvolt noțiunile legate de tipurile de respirație și exercițiile tehnice pentru acest antrenamentul 

specific, deoarece subiectul a fost dezbătut în numeroase cărți de specialitate. Dintre acestea, 

doresc să menționez două studii în care consider că subiectul a fost tratat pe larg și în care au fost 



prezentate aspecte și exerciții importante: „Arta vorbirii scenice” de Sandina Stan15, și „Cântul și 

vorbirea de performanță” de Sorina Creangă16.  

 

 

Capitolul IV. Rolul cuvântului cheie în vorbirea de performanță  

Deoarece literatura de specialitate este săracă în acest domeniu, acest capitol a fost dedicat 

frazării. În „Arta vorbirii scenice”17 de Sandina Stan se găsesc o serie de recomandări și indicații 

despre anumite părți de vorbire care pot fi accentuate. Totodată, necesitatea acestei cercetări a fost 

semnalată în timp prin numeroasele discuții pe care le-am avut cu elevii care participau la cursuri. 

Cum putem fi siguri că identificăm corect cuvântul cel mai important dintr-un enunț? Aceasta a 

fost una dintre întrebările care au stat la baza studiului care s-a desfășurat pe trei mari paliere, 

pentru a putea identifica un tipar care poate duce la depistarea cuvântului cheie dintr-un propoziție.  

Nu voi vorbi despre accentul care se pune în interiorul unui cuvânt, ci despre modul în care 

poate fi depistat sau selectat acel cuvânt dintr-un enunț care urmează să fie accentuat pentru a da 

sens unei propoziții sau unei idei. Astfel, voi defini cuvântul cheie ca fiind acel cuvânt (sau acea 

expresie) care este purtător (purtătoare) de accent cu scopul de a contura cel mai bine ideea 

exprimată în raport cu subtextul și cu situația în care se găsește emițătorul. Iar pentru ca acest lucru 

să se poată realiza în condiții cât mai bune este strict necesar ca persoana care începe să se 

pregătească pentru a rosti un text să se documenteze temeinic. În cazul unui actor, pornind de la 

autorul care a scris piesa, până la situația exactă în care se găsește personajul care urmează să fie 

interpretat. Modul în care un cuvânt poate fi accentuat ține de măiestria fiecărei persoane în parte 

și poate fi făcut în feluri numeroase folosind, ca de exemplu: un accent de intensitate plasat într-o 

anumită zonă a cuvântului, coborând sau ridicând tonul, rărind sau grăbind ritmul, lungind o vocală 

sau chiar o silabă etc.  

Atunci când vorbește despre maniera în care textul trebuie studiat pentru a se depista 

cuvintele cheie, Sandina Stan menționează importanța alegerii „cuvintelor de valoare”18, iar atunci 

când prezintă regulile de frazare, folosește noțiunea de accent logic19. La fel și în cazul Valeriei 

                                                             
15 Stan, S., op.cit. 
16 Creangă, S., Cântul și vorbirea de performanță, Editura Universitară, București, 2014 
17 Stan, S., op.cit. 
18 Stan, S., op. cit., p. 173. 
19 Ibidem, p. 178. 



Covătariu, care definește accentul logic ca fiind „acel cuvânt către care se îndreaptă energia 

gândirii în comunicare.”20  Cred că, în acest caz, expresia „cuvânt cheie” descrie mult mai clar 

faptul că vorbim despre cuvântul care este accentuat pentru a clarifica enunțul exprimat și nu lasă 

loc de interpretări.  

Astfel, am început această cercetare cu un studiu de caz: Stela Popescu, actor exemplar al 

rostirii de performanță. Am monitorizat o serie de înregistrări ale acesteia, am identificat cuvintele 

cheie pe care le pune în evidență, în mai multe roluri interpretate și am analizat cu atenție dacă pot 

fi identificate sau nu asemănări în felul în care cuvintele purtătoare de accent au fost alese. 

A doua etapă a cercetării a fost reprezentată de o analiză de conținut pe care am realizat-o 

cu ajutorul a trei actori: Florina Gleznea, Cristina Casian și Ionuț Grama, analiză pe care am 

realizat-o pe baza unor înregistrări audio. Aceștia au interpretat un număr de 17 propoziții în trei 

situații/roluri diferite. La fel ca în studiul de caz de la primul punct, și aici am analizat dacă există 

o legătura în felul în care au fost alese cuvintele cheie în funcție de rolul interpretat și dacă există 

diferențe sau dacă se schimbă cuvântul cheie atunci când același text este spus de alt personaj.  

A treia parte a studiului reprezintă o cercetare cantitativă, pe care am realizat-o cu ajutorul 

unui chestionar compus din 17 propoziții diferite (aceleași propoziții pe care le-au interpretat și 

actorii implicați în analiza de conținut). Chestionarul a fost completat online prin platforma Google 

Forms de un eșantion format din 193 de actori. În acest studiu am urmărit care sunt cuvintele cheie 

pe care actorii au preferat să le accentueze, în diferite tipuri de enunțuri și ce funcție au acestea ca 

parte de vorbire și ca parte de propoziție.  

Scopul întregului studiu a fost de a observa și de a compara rezultatele obținute pe toate 

cele trei paliere. Astfel, am analizat cu atenție dacă există asemănări sau trăsături comune între 

cuvintele care au fost accentuate. 

Rezultatele, care vor fi prezentate pe larg la finalul ultimului capitol, au fost concludente 

și relevante, deoarece au fost observate multe elemente comune în felul în care au fost alese 

cuvintele cheie de către toți actorii implicați în această cercetare. Ele arată foarte clar care sunt 

acele cuvinte pe care majoritatea a ales să le scoată în evidență și ce reprezintă ca parte de vorbire 

sau ca parte de propoziție. Interpretarea acestor rezultate a adus lămuriri importante asupra 

modului în care putem decide care este cuvântul cel mai valoros dintr-un text. Pe baza lor se poate 

                                                             
20 Covătariu, V., Studii teatrale: vocea, vorbire, dicțiunea pentru actori și redactori din mass-media, Institutul 

Internațional de Teatru, Catedra UNESCO, 2003, p. 117. 



contura o posibilă metodă care se poate transforma într-un îndrumar cu reguli de frazare care să 

fie util atât actorilor, cât și regizorilor. Desigur că aceste recomandări sunt valabile pentru toate 

profesiile care au legătură cu vorbirea în public și comunicarea care depășește nivelul 

interpersonal. Voi vorbi pe larg despre acest studiu în capitolul dedicat frazării.  

 

Încă din prag am încercat să arăt că drumul sinuos al cercetării mele prin pădurea de vorbe 

care cer să fie rostite corect are o motivație personală și că alegerea de a parcurge aceste cărări a 

fost infuzată în permanență cu experiențele mele care, prin doctorat, s-au obiectivat și au devenit 

premise pentru o posibilă muncă a actorului cu sine însuși, asupra vorbirii sale de performanță. 

Cred și acum, la sfârșitul travaliului meu, că reușita unei cercetări și procentul său de originalitate 

depind în mare măsură de acel „de ce” al fiecărui student, care îl împinge, motivându-l, spre locul 

în care trebuie să ajungă. Totodată, am mai aflat, pe parcursul acestor ani, că, vorba lui O. Paler, 

„nu ținta spune ceva despre tine, ci oboseala călătoriei”, iar dacă vrei să ajungi să împărtășești cu 

ceilalți experiențele tale, mai cu seamă cele științifice, trebuie să fii atent nu doar la locurile prin 

care treci, ci și la chipul cu care le privești. 

„Purtător de cuvânt al textului scris”21 pe scenă sau pe ecran, actorul, mai cu seamă cel 

tânăr, trebuie să tindă și să-și asume statutul de persoană publică, rol care, dincolo de lauri și de 

sclipirea reflectoarelor, implică o etică profesională și nu numai. Iar astăzi, când abia ne facem loc 

prin desișul de nonvaloare, actorul are responsabilitatea de a sluji cuvântul și buna rostire, năzuind 

să devină un model călăuzitor. 

În formarea mea ca profesionist au avut o contribuție extrem de importantă două persoane, 

cărora vreau să le mulțumesc, cu toată recunoștința: doamna Olga Delia Mateescu și doamna Ileana 

Cârstea Simion, care nu doar că m-au ajutat să-mi corectez propriile defecte de vorbire, dar și au 

sădit în mine dorința de a înțelege cât mai bine vorbirea ca artă, de a cerceta în profunzime și 

nuanțat detaliile domeniului și de a încerca, analizând și sintetizând, să formulez o metodă care să-

i ajute și pe alții, la rândul lor. 

 

 

 

                                                             
21 Marian Popescu, Teatrul și comunicare, Editura Unitext, București, 2011, p. 56 
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