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Rezumatul tezei 

 

 Având la bază interpretarea personajului principal (Regele George al VI-lea) din 

producția cinematografică The Kingʼs Speech (Discursul Regelui) de către actorul britanic 

Colin Firth, în lucrarea de față sunt prezentate o serie de metode de susținere, atât în teatru, cât 

și în film a organicității din punct de vedere tehnic a următoarelor defecte de rostire: bâlbâială, 

rotacism, sigmatism, palatalizare și subdialecte – moldovenesc, transilvănean, bănățean.  

 Tema defectelor de vorbire apare abordată în cărțile de specialitate astfel: din 

perspectiva modalităților de corectare și implicit a cauzelor care determină apariția lor și ca o 

posibilă variantă de caracterizare a unui personaj din punct de vedere vocal. 

 Într-unul dintre interviurile pe care Colin Firth le-a acordat în legătură cu prestația sa 

din The Kingʼs Speech acesta a afirmat că „A trebuit să învăț cum să fiu bâlbâit și apoi să joc 

pe cineva care se luptă cu disperare să nu fie.”1 

 Consider că un prim pas în conturarea unui personaj caracterizat de un defect de rostire 

îl reprezintă studierea din perspectiva tehnică a modului deficitar de vorbire. Înțelegând 

resorturile tehnice de formare ale unui defect de rostire actorul va putea, utilizând și trăsăturile 

psihologice regăsite în text să surprindă autenticitatea personajului interpretat. 

 Utilizarea defectelor de rostire în mod intenționat se va supune automat acelorași reguli 

de vorbire scenică, indiferent dacă este vorba despre obligativitatea textului, despre propunerea 

regizorului sau despre ideea actorului. Sunt de părere că o dicție cât mai bună este asemenea 

unei coli albe pe care la nevoie se poate desena orice lucru. 

Convingerea conform căreia este necesar ca un actor să stăpânească elementele 

definitorii ale unei dicții ireproșabile pentru a putea ulterior să folosească defectele de rostire, 

precum și detaliile oferite de către actorul Colin Firth în interviurile acordate în legătură cu 

 
1 https://www.theguardian.com/film/2011/jan/09/colin-firth-the-kings-speech, site accesat în data de 13. 05.2017, 

„I had to learn how to stammer and play someone trying desperately not to.”, traducere personală din limba 

engleză. 

 



6 
 

interpretarea sa din filmul „Discursul Regelui” reprezintă justificarea alegerii structurii acestei 

teze de cercetare. 

În primul capitol al lucrării – „Vorbirea scenică – unul dintre laitmotivele artei teatrale 

din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre” sunt prezentate pe scurt date generale despre 

domeniul vorbirii scenice. Studiul său face parte dintr-un amplu mecanism de învățare a artei 

dramatice. Un argument în acest sens îl constituie cartea „Munca actorului cu sine însuși” 

scrisă de către K. S. Stanislavski (este considerat a fi cel mai important nume din istoria artei 

teatrale datorită sistemului pe care l-a conceput în vederea construirii unui personaj; toate 

metodele de realizare a unui personaj au la bază sistemul de lucru stanislavskian care 

urmărește, printre altele, realismul psihologic al jocului actoricesc, al utilizării memoriei 

afective a actorilor sau al „magicului dacăˮ). Alături de capitolele dedicate, de exemplu, 

noțiunilor de imaginație, memorie, subtext etc. în paginile sale se regăsesc și cele în care sunt 

abordate aspecte ale vorbirii scenice. 

Prin urmare, se poate constata că fiecare element ce aparține artei actorului deține un rol 

la fel de important în etapele ce vor conduce ulterior la construirea unui personaj atât pe scenă, 

cât ți pe marele ecran. Astfel, un actor poate fi asemănat cu o mașinărie pentru a cărei bună 

funcționare este necesară conlucrarea mai multor piese – analiza de text, mișcarea scenică, 

dicția etc. În susținerea acestei analogii am ales să recurg la un exercițiu de improvizație 

conceput de către Viola Spolin (a fost actriță, regizoare și cea care a inventat un sistem de 

jocuri de improvizație pentru antrenamentul scenic) care se numește „Orchestrare” – exercițiul 

se regăsește în lucrarea sa intitulată „Improvizație pentru teatru” (U.N.A.T.C. Press, București, 

2008). Conform indicațiilor oferite de către autoare, etapele de desfășurare ale acestui joc sunt 

următoarele: un număr de minim patru participanți trebuie să își aleagă fiecare câte un 

instrument muzical, să exprime caracteristicile acestuia prin sunete și mișcări, iar apoi, la 

indicațiile conducătorului jocului (care dobândește rolul de dirijor), să funcționeze ca o 

orchestră. În cazul în care orchestra s-ar transforma într-un „actor – mașinărieˮ, protagoniștii ar 

trebui să opteze pentru una dintre noțiunile caracteristice studiului artei actorului (expresivitate 

corporală, vorbire scenică, canto, etc.) și, astfel, să reușească să funcționeze în armonie, în 

echilibru. Acest lucru presupune atenție și disponibilitate de adaptare la acțiunile întreprinse de 

ceilalți colegi. De exemplu, dacă cineva alege să rostească un exercițiu de dicție poate să 

realizeze această acțiune într-un ritm mai alert sau mai lent, în funcție de cadența mișcărilor 

propuse de persoana care a decis să redea expresivitatea corporală. Bineînțeles că și varianta 
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reciprocă este valabilă. În consecință, și vorbirea sa trebuie să se ridice la un nivel înalt de 

profesionalism, să nu aibă niciun fel de defect(e) care să îl împiedice să își înfăptuiască sarcinile 

scenice. Acest fapt se dobândește, se păstrează și, mai ales, se îmbunătățește printr-un 

antrenament efectuat zilnic.  

În lucrarea „Arta vorbirii scenice” (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972) 

Sandina Stan (a fost o actriță foarte apreciată și una dintre cele mai bune profesoare de 

vorbire din istoria artei teatrale de la noi din țară; a predat arta vorbirii scenice pentru o 

perioadă îndelungată în cadrul Institutului de Teatru din București, iar exercițiile de vorbire 

concepute de către aceasta reprezintă și în prezent o bază valabilă a unui antrenament vocal 

corect executat; cea mai cunoscută lucrare a sa în domeniul vorbirii este „Arta vorbirii 

sceniceˮ) împărtășește cititorilor convingerea sa conform căreia „Numai printr-un control 

riguros și o muncă perseverentă, actorul va putea atinge culmile artistice în care tehnica se 

transformă în măiestrie, iar meșteșugul în artă.ˮ2 Totuși sunt cunoscute și cazuri ale unor actori 

care au reușit să transforme defectul de dicție pe care îl aveau într-un avantaj. Un exemplu în 

acest sens este actorul Grigore Vasiliu Birlic (născut în data de 24 ianuarie 1905, la Fălticeni, 

a fost un renumit actor de comedie; a jucat în piese precum „Burghezul gentilom” de Molière, 

„O scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale etc.). Acesta a izbutit să folosească pelticia – o 

imperfecțiune de articulare ce apare în urma poziționării incorecte a apexului în timpul 

pronunțării fonemelor „Sˮ, „Zˮ și „Țˮ – în  beneficiul carierei sale. 

În urma experienței acumulate atât ca actriță, cât și ca profesor coordonator în cadrul 

mai multor ateliere de vorbire destinate atât actorilor, cât și non-actorilor, constat faptul că a 

avea o dicție bună, care tinde spre perfecțiune reprezintă întotdeauna un avantaj. 

De cele mai multe ori o vorbire deficitară îngrădește, limitează posibilitatea de 

exprimare verbală. De exemplu, adeseori, rostirea greșită a unui fonem echivalează cu obținerea 

unui efect comic nedorit. Astfel, din punctul meu de vedere, se susține ideea conform căreia 

rostirea joacă un rol esențial în definirea unui personaj sau așa cum a afirmat și actorul Richard 

Bovnoczki (este un actor de teatru și film; dintre piesele în care a jucat menționez: „Crimă și 

pedeapsă”, „Un tramvai numit dorință”, „No manʼs land”) în cadrul interviului pe care mi l-

a acordat, „Vorbirea unui intelectual din sud, să zicem, ar trebui să difere de cea a unui 

 

2 Sandina Stan, Arta vorbirii scenice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 7. 
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intelectual din nord. Cu atât mai mult față de cea a unui om dintr-o clasă socială diferită. Un 

muncitor de exemplu. Sau chiar și în București sunt cartiere cu jargoane străine centrului ori 

zonelor universitare ș.a.m.d.”.  

Fie că este vorba de teatru, fie că este vorba de film, actorul este cel care se află în prim-

plan. El devine emițător și, astfel, este responsabil ca mesajul piesei de teatru sau al filmului în 

care a fost distribuit, mesaj stabilit alături de regizor, scenarist etc., să ajungă la spectatori cu 

ușurință. Claritatea exprimării scenice din punct de vedere verbal și paraverbal presupune 

armonizarea între scopul personajului, modul său de a gândi și susținerea din punct de vedere 

tehnic a elementelor ce aparțin vorbirii scenice (procesul de respirație, intensitatea vocală, 

pronunțarea fonemelor etc.).  

Care este elementul definitoriu pentru vorbirea scenică? Citind mai multe cărți de 

specialitate, dar și unele despre cariera unor actori, regizori, mi s-a confirmat că respirația este 

cea care se află la temelia unui limbaj verbal teatral ce se dorește a deveni desăvârșit. Fiecare 

raportare la acest domeniu începe printr-o prezentare a procesului respirator.  

În subcapitolul I.2. „Berry, Cârstea – Simion, Covătariu, Dima, Linklater, Mateescu, 

Rodenburg, Stan – analiza metodelor de lucru” se regăsesc prezentate pe scurt mai multe 

tehnici de antrenament ale unor personalități din domeniul vorbirii scenice din România, dar și 

din Marea Britanie. 

Cicely Berry 

Referindu-se la lucrarea sa intitulată „Voice and the actor”, Cicely Berry (s-a născut în 

Anglia, în data de 17 mai 1962; a fost regizoare și profesoară de tehnică vocală) afirmă că 

„Cea mai utilă parte a acestei cărți o reprezintă, cu siguranță, exercițiile, pentru că exercițiile 

contează.”3 Această declarație a sa poate duce cu gândul la faptul că avem de-a face cu un 

profesionist care pune accentul doar pe partea tehnică a subiectului vorbirii scenice. 

De fapt, metoda sa urmărește să creeze un echilibru între aspectul tehnic și cel 

imaginativ al vorbirii. Astfel, din punctul său de vedere, doar așa actorul va dobândi capacitatea 

 
3 Cicely Berry, Voice and the actor, Wiley Publishing, Inc., New York, 1973, p. 11; „The  most useful part of this 

book will certainly be the exercises, for it is the exercises that matter.”, traducere personală din limba engleză. 
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de a se exprima pe scenă sau în fața camerei de filmat liber, cu ușurință. Acest lucru presupune 

ca artistul să nu se blocheze, ci să găsească, să propună rezolvări de ordin vocal foarte repede. 

În ceea ce privește tipul de exerciții pe care actorii trebuie să le lucreze, Berry consideră 

că aceștia trebuie să acorde o atenție sporită celor destinate relaxării, respirației și dezvoltării 

musculaturii buzelor și limbii. În concepția sa, aceste patru elemente reprezintă colacul de 

salvare din orice situație scenică mai puțin fericită. 

În viziunea sa, actorul este precum un sportiv de performanță sau un pianist. Așa cum 

ei își antrenează anumiți mușchi care să îi ajute să aibă performanță în domeniul ales, așa și 

actorul trebuie să identifice elementele care îl pot transforma într-un adevărat virtuoz. 

Odată stabilit programul de lucru, Berry susține că este necesară efectuarea sa cu 

regularitate pentru a avea rezultate satisfăcătoare. 

Ileana Cârstea  Simion 

Un antrenament complet în viziunea acestei profesoare presupune efectuarea exercițiilor 

de respirație, de încălzire facială, de exersare a modurilor corecte de rostire a fonemelor, de 

îndreptare a eventualelor defecte de rostire, de expresivitate vocală, de exersare a diferitelor 

variații de ritmuri și intensități vocale și de aplicare a noțiunilor tehnice în domeniul actoriei 

sau în cel al televiziunii.  

Una dintre convingerile sale este aceea conform căreia respirația reprezintă baza oricărui 

antrenament vocal. Doar după înțelegerea și dobândirea respirației costo-diafragmatice Ileana 

Cârstea Simion (este una dintre cele mai apreciate profesoare de dicție din România) continuă 

seria exercițiilor de vorbire. 

Valeria Covătariu  

Valeria Covătariu (a fost profesoară de vorbire în cadrul Universității de Artă Teatrală 

din Tg. Mureș, iar una dintre lucrările de referință din domeniul vorbirii scenice, „Cuvinte 

despre cuvântˮ, poartă semnătura ei) a ales să nu abordeze în lucrarea „Cuvinte despre cuvânt” 

subiectul modalităților precise de executare ale unor exerciții ce aparțin domeniului vorbirii 

scenice, optând să ofere, în schimb, explicații ceva mai detaliate despre subiecte precum 

fonetică, ortografie, ortoepie, folosirea corectă a accentului în cuvinte și propoziții, etc. Astfel, 
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citind cartea sa vom putea afla, de exemplu, informații referitoare la clasificarea vocalelor și a 

consoanelor în raport cu spațiul și maniera lor de articulare, la modurile în care se pronunță 

fonemul „Xˮ în funcție de locul pe care îl ocupă în cuvinte, la greșelile de vorbire întâlnite în 

mass-media etc. 

 Așadar, în această carte nu se regăsesc informații, metode concrete despre îndreptarea 

unui defect de rostire, dar autoarea propune în schimb o serie de texte destinate antrenamentului 

vocal, un antrenament ce are ca scop dobândirea unei articulații corecte a fonemelor din limba 

română. Acestea sunt împărțite în categorii precum cele ce urmăresc rostirea corectă a 

vocalelor, a consoanelor, a cuvintelor care conțin diftongi („oa”, „ea”) etc. 

Chiar dacă un actor nu are probleme de vorbire, el are nevoie de exerciții efectuate zilnic 

care să îi permită să se exprime cu lejeritate pe scenă, să fie capabil să se adapteze într-un timp 

foarte scurt cerințelor vocale ale personajului interpretat sau să își adapteze intensitatea vocală 

cu ușurință, indiferent de dimensiunea spațiului în care joacă. În acest sens, sunt de părere că 

textele propuse de către autoare în capitolul intitulat „Pentru dificultăți de articulare” pot 

reprezenta un adevărat ajutor. 

Cella Dima 

În cartea sa „De la vorbire la elocință”, Cella Dima (a fost actriță de teatru, film și 

televiziune; dintre spectacolele în care a jucat amintesc: „Zoo” și „Un fluture pe lampă; dintre 

filmele în care a jucat amintesc: „Bădăranii” și „B.D. în acțiune”)  menționează că „Vocea se 

dezvoltă cu încetul. Nu acumulările cantitative, imediate, vor fi urmărite, ci o muncă de zi cu 

zi, condusă cu răbdare și tenacitate.”4 Așadar, se poate afirma că una dintre caracteristicile 

metodei sale de lucru o reprezintă necesitatea efectuării zilnice a unui antrenament vocal. 

 În cadrul lucrării sale, Cella Dima abordează subiecte precum: anatomia și fiziologia 

aparatului fono-respirator, respirația, vocalele, consoanele, dicția etc. 

Una dintre modalitățile de corectare a defectelor de vorbire (rotacism, sigmatism etc.) 

indicată de către Cella Dima în lucrarea sa „De la vorbire la elocință” o reprezintă rostirea 

unor grupuri de litere, cuvinte sau texte utilizând un creion așezat în spatele caninilor. În ultima 

vreme acest exercițiu a căpătat un caracter controversat. Consider că eficacitatea lui în cazul în 

 
4 Cella Dima, De la vorbire la elocință, Editura Albatros, București, 1982, p. 96. 
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care se urmărește, de exemplu, corectarea rotacismului este nulă. Afirmația mea are la bază 

următorul considerent: creionul devine un obstacol în calea apexului care trebuie să capete 

reflexul de a se poziționa în timpul rostirii fonemului afectat – „R”. Acest lucru este valabil în 

cazul pronunțării oricărei litere; prin folosirea creionului, vârful limbii va fi împiedicat să se 

poziționeze în mod natural în spatele incisivilor superiori, respectiv inferiori. În plus, vorbirea 

va căpăta un caracter încleștat din cauza faptului că maxilarul nu va putea face mișcarea de 

deschidere specifică fiecărei vocale. În ceea ce privește subiectul tezei de față, acela de a stabili 

diverse modalități de susținere din punct de vedere tehnic a organicității unor defecte de vorbire, 

sunt de părere că exersarea acestui exercițiu este total nerecomandată deoarece ar constitui un 

impediment în cazul expresivității vocale.  

Pe baza acestor observații, consider că acest exercițiu poate fi folositor doar pentru 

antrenarea musculaturii faciale. În acest sens, modul său de efectuare ar fi următorul: folosind 

creionul poziționat în spatele caninilor se zâmbește, iar apoi se realizează mișcarea prin care 

buzele sunt țuguiate. 

Kristin Linklater 

În cartea sa „Freeing the natural voice”, Kristin Linklater (născută la 22 aprilie 1936 

în Anglia a fost actriță, profesoară de actorie și de tehnică vocală) se referă la voce ca fiind un 

element natural de care orice individ dispune. 

Și în ceea ce privește metoda de lucru propusă de Linklater respirația ocupă un rol 

important. Alături de cavitățile rezonatoare (cavitatea toracică, cavitatea nazală, cavitatea 

bucală) autoarea consideră respirația costo-diafragmatică ca fiind una dintre modalitățile cele 

mai sigure de a dobândi o voce autentică, nuanțată.  

Olga Delia Mateescu 

Cu toate că Olga Delia Mateescu (s-a născut în data de 6 noiembrie 1949; este 

cunoscută publicului datorită spectacolelor în care a jucat, dar și a cărților scrise – „Urme”, 

„Basme cu O-Glinda” etc.) nu consideră despre lucrarea sa –  „Vorbirea, joc al identității” că 

este un curs care urmărește dezvoltarea tehnicii vocale, în paginile sale se regăsesc informații 

utile în acest sens. În plus, datorită modului în care este realizată structura acestei cărți se pot 

stabili câteva coordonate ale unui posibil antrenament vocal bazat pe propunerile sale de 

exerciții: 
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● Exerciții de respirație; 

● Exerciții pentru încălzirea apratului fono-respirator; 

● Exerciții destinate exersării vocalelor; 

● Exerciții destinate exersării consoanelor; 

● Exerciții pentru exersarea articulării; 

● Exerciții de improvizație destinate obținerii libertății vocale. 

Ca și Ileana Cârstea Simion, Olga Delia Mateescu este de părere că acest antrenament 

nu poate fi unul ocazional, ci trebuie repetat cu strictețe, zilnic. 

Patsy Rodenburg 

În introducerea cărții „The actors speaks”, Patsy Rodenburg (născută în Anglia, în data 

de 2 septembrie 1953, este regizor și profesor de tehnică vocală) își exprimă părerea despre 

actori și despre ceea ce presupune meseria lor. Pornind de la premisa că aceștia au repetiții sau 

spectacole în fiecare zi, aceasta îi aseamănă cu niște sportivi care fac sport de performanță. Așa 

cum cei din urmă se antrenează pentru a obține rezultate cât mai bune, așa și actorii au nevoie 

de un antrenament vocal care să le faciliteze îndeplinirea cu ușurință a tuturor cerințelor vocale 

ale personajelor interpretate. Cu alte cuvinte, cu cât acestui antrenament i se acordă mai multă 

atenție, cu atât actorii vor putea fi mai prompți în modalitatea de a face față cerințelor scenice.  

Rodenburg este de părere că acest antrenament trebuie executat zilnic. Din perspectiva 

sa un actor nu își poate exercita meseria fără a-și însuși elementele vorbirii. Această preocupare 

este un proces continuu. Prin urmare, este indicat ca un actor să se antreneze zilnic, indiferent 

de anii săi de carieră.  

Patsy Rodenburg consideră că un prim pas în desfășurarea antrenamentului vocal îl 

reprezintă înțelegerea aparatului fono-respirator, atât din punct de vedere al anatomiei, cât și al 

fiziologiei sale. 
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Sandina Stan 

Autoarea cărții „Arta vorbirii scenice”, Sandina Stan  consideră că o rostire corectă 

este caracterizată de simplitate, expresivitate și naturalețe.  Realizând o paralelă între vorbirea 

corectă și vorbirea în care se folosește intenționat un defect de rostire, consider că cele trei 

calități enumerate mai sus sunt potrivite în ambele cazuri.  

Sunt de părere că un antrenament vocal bazat pe exercițiile recomandate de către 

Sandina Stan în lucrarea sa „Arta vorbirii scenice” ar putea fi alcătuit din următoarele 

componente: 

● Exerciții de respirație; 

● Exerciții pentru optimizarea rostirii consoanelor și vocalelor; 

● Exerciții pentru o voce expresivă. 

Prin realizarea analizei pe scurt a acestor metode de lucru am dorit să subliniez faptul 

că un actor nu ar putea să susțină din punct de vedere tehnic un defect de vorbire dacă nu ar 

avea o rostire impecabilă. Un mod propriu de a vorbi defectuos nu ar face decât să îngreuneze 

și să altereze procesul de lucru pentru dobândirea unui alt defect de rostire care definește 

personajul interpretat. Astfel, personajul în cauză nu ar mai beneficia de un mod autentic de 

exprimare vocală. Menționez că tehnicile de lucru analizate au reprezentat o adevărată sursă de 

inspirație în conturarea diverselor metode de a susține din punct de vedere tehnic defectele de 

rostire alese. 

În următorul capitol –  „Creativitatea limbajului verbal în teatru și film” subiectul 

limbajului verbal este abordat din punct de vedere al creativității. Tot în cadrul acestui capitol 

se găsesc referiri în ceea ce privește definiția conceptului de „creativitate”, dar și la elementele 

ce pot caracteriza creativitatea unui actor. Printre cei care s-au preocupat de definirea acestui 

concept se numără Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Abraham Maslow, Carl 

Rogers, Teresa Amabile. 

Gabriela Popescu a definit în lucrarea sa „Psihologia creativitățiiˮ (Editura Fundației 

România de Mâine, Bucureşti, 2004) creativitatea scenică, creativitatea actorilor, ca 

reprezentând o îmbinare între arta cuvântului și pantomimă, o artă care deține trei dimensiuni 
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majore (cognitivă, afectivă și expresivă) și care presupune existența obligatorie a următoarelor 

calități: cultură generală și de specialitate, dicție, expresivitate a limbajului verbal și gestual, 

capacitate de autoinducere și exprimare a emoțiilor. 

Spre deosebire de ceilalți artiști care nu sunt chiar atât de condiționați de timp, actorii, 

vrând-nevrând, atunci când pășesc pe scenă sau pe platoul de filmare – pentru repetiții sau 

spectacol – trebuie să fie creativi.  

Care sunt modalitățile prin care se poate ajunge la performanță în ceea ce privește 

creativitatea? Cred că un posibil răspuns constă în disponibilitatea oricărui actor de a se juca, 

de a redeveni curios precum un copil cu ocazia fiecărui rol pe care îl interpretează. 

Consider că în cazul creativității, pe lângă disponibilitatea de a o lua mereu de la început, 

un rol important îl reprezintă și curajul. Keith Johnstone (actor și regizor de teatru; este 

renumit pentru tehnica de improvizație pe care a dezvoltat-o) afirma că există oameni care 

preferă să răspundă afirmativ provocărilor scenice și alții care aleg să spună „nuˮ. Cei care spun 

„daˮ sunt răsplătiți pentru alegerea făcută prin intermediul aventurilor artistice pe care le trăiesc, 

în timp ce ceilalți primesc drept răspuns la alegerea lor dobândirea sentimentului de siguranță. 

Blocajele care pot apărea , de exemplu din cauza fricii de eșec, au și un rol pozitiv. Acest lucru 

se întâmplă în cazul în care artiștii, actorii le recunosc, le acceptă și luptă pentru a le exclude 

din viețile lor. Lupta pentru a le depăși înseamnă o mai bună cunoaștere de sine, așadar o 

evoluție. Descoperim că avem resurse creative de care habar nu aveam, că putem face analogii 

între lucruri sau idei existente care să conducă la noi rezolvări ale unei probleme. Paradoxal, 

frica poate susține, poate înnobila creativitatea. 

În ceea ce privește creativitatea actorilor de teatru în comparație cu cea a actorilor de 

film în raport cu tehnica vocală consider că se poate pune semnul egal între aceștia; ce îi 

diferențiază este modul în care trebuie să susțină alegerile făcute din punct de vedere tehnic. 

Și în cazul vorbirii scenice, indiferent dacă este vorba de film sau teatru, jocurile de 

improvizație sunt importante; pot fi adaptate în funcție de scopul urmărit (înțelegerea 

modalității de rostire a unui fonem, rostirea în mod intenționat a unui fonem, exersarea 

vorbitului pe efort, etc.). Consider că acestea sunt benefice mai ales în cazul în care personajul 

are un defect de vorbire. Rolul lor este de a-l ajuta pe actor să înțeleagă mai bine modalitatea 

de formare a problemei vocale, dar și de a-i oferi acestuia posibilitatea de a lucra fără 
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încrâncenare, fără a pune vreo presiune asupra aparatului fono-respirator, presiune care poate 

avea efecte negative asupra sănătății sale. Bineînțeles că această metodă poate fi adoptată și în 

cazul în care se dorește corectarea unui defect de rostire. Dintre jocurile de improvizație pe care 

le-am adaptat amintesc: Mișcare – sunet, Numărat de la 1 la 100, Sunet – replică, Cântec și 

Mașinăria. 

În capitolul III – „Influențele vorbirii necorespunzătoare asupra elementelor 

constitutive ale aparatului fono – respirator” se regăsesc informații despre: 

● anatomia și fiziologia aparatului fono-respirator; 

● modul în care se rostesc în mod corect fonemele din limba română;  

●clasificarea defectelor de dicție; 

●influențele unei vorbiri defectuoase asupra aparatului fono-respirator;  

● sănătatea aparatului fono-respirator. 

În funcție de modul în care „se greşeşte” articularea unui fonem există mai multe defecte 

de dicție. În opinia Sandinei Stan „Defectele de rostire pot fi determinate de cauze mecanice 

sau de cauze psihice. Defectele mecanice, la rândul lor pot fi organice, adică să aibă la bază o 

defecțiune congenitală a aparatului fono-respirator, sau pot fi de ordin funcțional, deci pot să 

apară dintr-o greșită întrebuințare a acestui aparat. Cauzele psihice, cum ar fi: timiditatea, 

neîncrederea, emoția, oboseala, decalajul între gândire și vorbire etc. duc tot la o greșită 

întrebuințare a aparatului fono-respirator, însă sunt mai greu de determinat și corectarea e 

mai anevoioasă.ˮ5 

În ceea ce privește rostirea defectuoasă, Sandina Stan este de părere că „În general, cele 

mai frecvente defecte de dicțiune se observă în rostirea consoanelor, deoarece acestea cer o 

funcționare foarte precisă și activă a diferitelor părți ale aparatului fonator, părți care servesc 

drept piedici ale curentului de aer; prin învingerea acestor piedici se produc zgomotele ce 

constituie baza consoanelor.ˮ6 În funcție de fonemul sau de grupul de foneme care este afectat 

de o vorbire incorectă există mai multe tipuri de defecte: rotacism, sigmatism, palatalizare, 

 
5 Sandina Stan, Arta vorbirii scenice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 77. 
6 Ibidem, p. 83. 
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bâlbâială. Din categoria defectelor de dicție fac parte și subdialectele: moldovenesc, bănățean 

și transilvănean. 

Consider că este necesar ca un actor să aibă cunoștințe despre buna funcționare a 

aparatului fono-respirator, mai ales în cazul în care folosește un defect de rostire pentru un 

personaj interpretat. 

Având ca scop realizarea unei serii de antrenamente vocale care să conducă la utilizarea 

naturală de către actori a unei imperfecțiuni de rostire, am considerat a fi oportună existența 

capitolului „Personalitate. Persoană. Personaj” în structura tezei de doctorat. 

Personalitatea a constituit un subiect de cercetare pentru mulți specialiști (Adler, 

Erikson etc.), dar am ales să fac referire doar la Freud, Jung, Briggs și Myers din următoarele 

considerente: 

1. Sigmund Freud  – pentru că a fost cel care a pus bazele studiului psihanalizei; 

2. Carl Gustav Jung – pentru că a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori a lui 

Freud, iar clasificarea tipurilor de personalitate pe care a realizat-o este folosită și în 

prezent; 

3. Katharine Cook Briggs și Isabel Briggs Myers – pentru că au conceput un test de 

personalitate (ce are la bază studiile lui Jung) care este cea mai frecvent utilizată lucrare 

de acest gen, chiar și în prezent. 

Prin urmare, în subcapitolul „IV.2. Studiu – Tipul de personalitate și expresivitatea 

limbajului verbal” m-am raportat la tipurile generale de personalitate, tipul introvertit și cel 

extrovertit, pentru a stabili un tipar al modului de exprimare al unor persoane, ce poate constitui 

o sursă de inspirație în construirea limbajului verbal ce poate caracteriza ulterior un personaj.  

Primul pas în concretizarea acestui studiu l-a reprezentat stabilirea tipului de 

personalitate al fiecărui participant. Menționez că pentru acest lucru am folosit clasificările 

realizate de către C. G. Jung și Myers – Briggs; am ales să nu folosesc anumite teste de 

personalitate deoarece consider că este nevoie de experiență în domeniul psihologiei pentru a 

putea fi interpretate în mod just. Un alt motiv care m-a determinat să aleg clasificările 
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specialiștilor enumerați mai sus este următorul: și în prezent testele psihologice sunt concepute 

pornind de la teoriile lor. 

Următoarea etapă a constat în alegerea unor texte; am dorit să fie vorba despre unul 

clasic și unul din dramaturgia contemporană deoarece limbajele verbale sunt diferite.  De aceea, 

am optat pentru un monolog al personajului Tom din piesa „Menajeria de sticlăˮ de Tennessee 

Williams și pentru unul al Helenei din „Visul unei nopți de varăˮ de William Shakespeare. 

Concluziile studiului: 

● Ritmul vorbirii poate fi considerat un rezultat al apartenenței la o anumită categorie 

de personalitate – ritm mai alert pentru personalitatea extravertă și ritm mai lent pentru 

cea introvertă; 

● Pronunțarea clară a vocalelor poate fi specifică personalității extrovertite; 

● Limbajul nonverbal este mai mult întâlnit în cazul celor care sunt extrovertiți; 

● În cazul precipitării cel mai mult au de suferit vocalele, pentru că sunt omise; 

● Intensitatea vocală a celor extrovertiți a fost mai ridicată decât în cazul introvertiților. 

Din punctul meu de vedere, una dintre concluziile importante ale următorului capitol 

(„Limbajul verbal – marcă definitorie a unui personaj”) o reprezintă faptul că modul de 

exprimare vocală definește un personaj. Replica Regelui George al VI – lea, interpretat de Colin 

Firth, în filmul „The Kingʼs Speech”, referitoare la faptul că a fost nevoit să greșească rostirea 

fonemului „Wˮ pentru a putea fi recunoscut de cei care au ascultat mesajul prin care a anunțat 

intrarea Marii Britanii în al doilea război mondial, este unul dintre argumentele de bază a acestei 

concluzii.  

Un alt factor care susține concluzia mai sus amintită este reprezentat de preocuparea 

actorilor din filmele analizate („Discursul Regelui”, „Rain Man”, „Nașul”) pentru a 

caracteriza personajele lor ținând cont și de limbajul verbal. Totodată, așa cum a afirmat și 

Marian Rîlea atunci când a răspuns la întrebarea „Credeți că limbajul verbal poate fi 

considerat punctul de pornire în construirea unui personaj?ˮ se poate observa, și în cazurile 

filmelor supuse cercetării în această lucrare, că prin modul în care este rostit de către un actor, 

cuvântul devine chiar el un personaj. Acest lucru este evident mai ales în cazul interpretării lui 
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Colin Firth din „The Kingʼs Speech – Discursul Regeluiˮ. Astfel, cuvintele nerostite ale 

personajului său sunt scheletul care susține orice cuvânt ce urmează a fi pronunțat. Colin Firth 

chiar declară faptul că a fost preocupat să descopere factorii care au condus la apariția 

balbismului în cazul personajului său. 

Astfel, se mai conturează o concluzie a acestui capitol, și anume cea a influenței 

elementelor psihologice în modul de rostire al cuvintelor.  

În plus, consider că defectele de dicție reprezintă o sursă de creativitate în demersul de 

construire a unui personaj de către un actor. Dar acestea nu trebuie alese la întâmplare, ci trebuie 

justificate din punct de vedere al poveștii lor și al influenței pe care o manifestă asupra unui 

personaj. 

Așadar, limbajul verbal simbolizează o adevărata sursă de inspirație de la care pleacă 

orice analiză din punct de vedere vocal a unui personaj. 

În perioada elaborării acestei teze de cercetare am colaborat cu mai mulți actori pentru 

a găsi diverse metode de a susține, din punct de vedere tehnic, construcția unui defect de vorbire 

în așa fel încât acesta să capete organicitate. Am pornit în această etapă a studiului de la ideea 

că elementele tehnice ale vorbirii se îmbină perfect cu cele de ordin artistic. În timpul lucrului, 

atât eu cât și actorii alături de care am lucrat, am observat că și o simplă temă de improvizație 

(de exemplu, citirea textului ca și când este un discurs) contribuie la susținerea tehnică a unui 

defect de vorbire. Așadar, se poate afirma că partea tehnică nu poate fi separată de cea artistică, 

așa cum nici cea artistică nu poate fi separată de cea tehnică. Cu alte cuvinte, degeaba simțim 

dacă nu avem mijloacele tehnice să exprimăm sentimentele pe care le trăim; și degeaba 

dispunem de calități tehnice dacă nu le putem pune în valoare din punct de vedere artistic.  

În încheierea capitolului „Modalități de susținere tehnică ale unor defecte de vorbire” 

am ales să prezint pentru fiecare defect de dicție analizat o schemă de lucru. Așadar: 

● Bâlbâială 

- Scriere texte în funcție de forma de bâlbâială aleasă pentru exersare; 

- Antrenament vocal de bază; 

- Jocuri de improvizație; 
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- Exerciții pentru vocale; 

- Citit texte folosind un ritm; 

- Jocuri de improvizație bazate pe structura de formare a balbismului; 

- Exerciții pentru revenirea la vorbirea corectă; 

- Exerciții de relaxare. 

 

● Rotacism 

- Scriere texte în funcție de forma de rotacism aleasă pentru exersare; 

- Antrenament vocal de bază; 

- Jocuri de improvizație; 

- Exerciții pentru consoanele „T”, „D”, „L”, „N”; 

- Exerciții pentru consoanele „Ș” și „J”; 

- Exerciții pentru vocale; 

- Antrenament greșit pentru  fonemul „R”; 

- Citire nazalizată a unor texte; 

- Citire texte în funcție de forma de rotacism aleasă; 

- Jocuri de improvizație bazate pe structura de formare a rotacismului; 

- Exerciții pentru revenirea la vorbirea corectă; 

- Exerciții de relaxare. 
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● Palatalizare 

- Scriere texte în funcție de forma de palatalizare aleasă pentru exersare; 

- Antrenament vocal de bază; 

- Jocuri de improvizație; 

- Exerciții pentru consoanele „T”, „D”, „Ș” și „J”; 

- Exerciții pentru consoanele „E” și „I”; 

- Jocuri de improvizație bazate pe structura de formare a palatalizării; 

- Exerciții pentru revenirea la vorbirea corectă; 

- Exerciții de relaxare. 

 

● Sigmatism 

- Scriere texte în funcție de forma de sigmatism aleasă pentru exersare; 

- Antrenament vocal de bază; 

- Jocuri de improvizație; 

- Exerciții pentru consoanele „T”, „D”, „L”, „N”, „Ț”; 

- Exerciții pentru consoane; 

- Exerciții pentru vocale; 

- Jocuri de improvizație bazate pe structura de formare a sigmatismului; 

- Exerciții pentru revenirea la vorbirea corectă; 

- Exerciții de relaxare. 
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● Subdialecte 

- Scriere texte în funcție de subdialectul ales pentru exersare; 

- Antrenament vocal de bază; 

- Jocuri de improvizație; 

- Exerciții pentru grupurile „Ce”, „Ci”, „Ge”, „Gi”; 

- Citire texte subdialect pe silabe; 

- Exerciții pentru revenirea la vorbirea corectă; 

- Exerciții de relaxare. 

Actorii trebuie să se preocupe mereu de vorbirea scenică, indiferent dacă joacă pe scenă 

sau în fața unei camere de filmat. Ei trebuie să se folosească de antrenamentele tehnice specifice 

pentru a se putea exprima în orice condiții: săli mai mari de spectacole, săli mai mici, costume 

incomode etc. Din categoria „orice condiții” face parte și  posibilitatea de a utiliza un defect de 

rostire cu scopul de a defini din punct de vedere vocal personajul interpretat. 

Pentru un actor domeniul vorbirii scenice este esențial. El are la îndemână, în primul 

rând, textul scris, cuvintele alese de autorul piesei/scenariului pentru a începe analiza 

personajului său. Toate acestea se încadrează în categoria limbajului verbal. Iar apoi, pe 

parcursul studiului integrează și limbajele paraverbal și nonverbal.   

Prin urmare, pentru un actor cele trei tipuri de limbaj constituie o inepuizabilă resursă 

creatoare de nuanțe în demersul său de a construi un personaj credibil din punct de vedere al 

mijloacelor de exprimare verbală. 

Am ales această temă de cercetare, respectiv stabilirea unor modalități de susținere din 

punct de vedere tehnic a unor defecte de vorbire în așa fel încât să fie organice, deoarece 

consider că stăpânirea acestor noțiuni reprezintă un mijloc infinit de exprimare în cariera unui 

actor, un mijloc care îi oferă acestuia libertate artistică. Cu cât va cunoaşte mai multe aspecte 

ale tehnicii vocale, cu atât vorbirea sa scenică va fi mereu una definitorie pentru fiecare personaj 

interpretat. Astfel, niciun personaj nu va semăna cu altul din punct de vedere al limbajului vocal. 



22 
 

Modul în care am lucrat alături de actorii care au participat la studiile ce se regăsesc în 

paginile lucrării de față, cât și rezultatele obținute, confirmă faptul că nu este posibilă conturarea 

unui defect de vorbire fără a avea o dicție ireproșabilă. 

Așadar, sunt de părere că studiul pentru obținerea organicității defectelor de vorbire în 

teatru și film merită la fel de multă atenție ca și cel îndreptat către obținerea unei rostiri corecte. 

Prin urmare, din punctul meu de vedere, organicitatea defectelor de vorbire reprezintă un capitol 

important al domeniului vorbirii scenice. 
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