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Variaţiile pe teme audio-vizuale nu sunt în stare să revoluţioneze lumea, dar, în mod sigur, oferă 
mari posibilităţi de a îmbogăţi vocabularul filmic.După Roger Manvell „folosirea sunetului duce fără 
îndoială la o creştere a potenţialului expresiv al filmului”, la o poezie filmică „mai complexă şi mai 
bogată” [6, 366], ca urmare a corespondenţei imaginilor cu sunetul şi a sunetului cu imaginile vizuale, 
a căror mobilitate constituie, desigur, primul element al artei cinematografice.

Antrenarea studenţilor la rezolvarea unui şir de subiecte diferite ca tematică şi modalitate de rea-
lizare este o bună verificare a cunoştinţelor teoretice şi o posibilitate de a le aplica în practică, folosind 
diverse încercări chiar şi din cele mai îndrăzneţe. Scopul acestor experienţe este de a contribui la fo-
losirea sunetului în avantajul său, de a înţeleze că pentru un realizator este foarte puţin să dispună la 
montaj de un material sonor corect, să angajeze un regizor de sunet bun, un compozitor talentat care 
vor fabrica sunete, ci mai degrabă ar trebui să conceapă filmul gândindu-se la sunet, să permită con-
tribuţiilor sunetului să înfluienţeze deciziile creative în alte domenii profesionale.
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În articol se atrage atenţia asupra rolului şi importanţei tehnicii vorbirii în arta dramatică. Aşa cum vocea şi vorbirea 
fac parte din arsenalul de mijloace de expresie ale actorului, autoarea face referinţă la aparatul fonorespirator, la formarea 
şi producerea vocii vorbite. Într-un mod concis sunt arătate elementele principale ce contribuie la calitatea emisiei, cum ar fi 
articularea, rezonarea, atacul sunetului etc. 

Dificienţle întâlnite în activitatea aparatului fonorespirator şi celui articulator pot  fi cauza unei proaste sonorităţi. Este 
recomandată utilizarea consoanelor M, N, Z, J, L ca exerciţiu iniţial de canalizare a sunetului.
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The article considers the role and importance of the speech technique in dramatic art. As the voice and speech are integrant 
parts of the arsenal of means of expression – attention is drawn to the component parts that produce and from the voice, there 
is recommended one of the ways of teaching favorable qualities of the voice. The author describes in a concise way the main 
elements that contribute to teaching spoken voice such as articulation, resonance, sound attack etc. The difficulties met in the 
work of both the articulating and breathing apparatus can be the reason of poor sonority. The table of the sonorous consonants 
M, N, Z, J, L is recommended for training in the process of teaching the spoken voice as the first exercise for drilling.

Keywords: articulation, resonance sound attack, range of voice, register.

În arta dramatică, factorul principal este cuvîntul. Atât ideile autorului, cât şi atitudinea proprie 
a actorului faţă de rolul jucat sunt redate cu ajutorul cuvântului. Pentru a exprima prin cuvinte ceea 
ce are de spus spectatorului personajul interpretat, actorul, pe lângă talent, trebuie să posede o voce 
puternică şi flexibilă, o dicţiune clară, perfectă. De aceea studentul trebuie, încă din primii ani de 
studii, să-şi pregătească aparatul său de vorbire în aşa fel, ca fiecare cuvânt să sune limpede, expresiv, 
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califonic. Pentru a atinge o asemenea performanţă, este nevoie de a însuşi şi practica în permanenţă 
o serie de exerciţii tehnice menite să susţină şi să dezvolte harul artistic cu care l-a înzestrat natura. 

Orice artă are la bază anumite procedee tehnice pe care, dacă nu le cunoşti, nu le stăpâneşti deplin, 
nu te poţi perfecţiona ca profesionist. E valabil pentru toate artele, inclusiv pentru arta vorbirii – ele-
ment constitutiv al artei actorului. Pentru a deveni un adevărat maestru al scenei, al cuvîntului, este 
necesar să faci şcoală, să însuşeşti elementele tehnice, fără de care este imposibil să atingi măestria, 
să-ţi dezvolţi creativitatea, să devii tu însuţi un creator. Marele Caragiale zice: “Instituţiile de cultură 
înaltă, publice şi private, sunt menite şi datoare nu să producă talente, ci să iniţieze în secretele tehnice 
ale artei pe cei ce, cu mult înainte de a le păşi pragul,  erau talente” [1, p.192].

Vorbirea,  precum se ştie, se produce în  rezultatul   funcţionării coordonate a aparatelor respirator, 
fonator şi articulator, interacţiunea lor fiind asigurată de sistemul nervos central. Actorii dramatici, ca 
şi cîntăreţii, apelează la acelaşi mijloc greu de observat şi de controlat – respiraţia – un proces com-
plex, ce depinde de mai mulţi factori, aproape imperceptibili. Respiraţia necesită antrenare în poziţie 
atât statică cât şi dinamică, în timpul mersului. Mişcarea influeţează mult procesul respirator. Întreg 
aparatul fonorespirator efectuează o activitate destul de complexă, în special când actorul vorbeşte pe 
scenă în timpul mişcării. Antrenarea respiraţiei presupune totodată şi educarea unei prestanţe bune - 
ţinuta corporală atât static, cât şi în poziţie şezând pe scaun. Dar formarea noilor deprinderi necesită 
timp, răbdare şi perseverenţă. Ba şi mai mult, nici starea emoţională nu este de neglijat, ci din contra. 
Satisfacţia, mulţumirea generează emoţii pozitive, făcând procesul de instruire să fie mai plăcut şi mai 
rezultativ. Metoda de predare a tehnicii vorbirii este una activă ce stimulează activitatea şi creativitatea 
individuală a studenţilor.  

Instrumentul de lucru al actorului este reprezentat de însuşi corpul lui, de vocea, vorbirea sa. Atât vo-
cea, cât şi vorbirea sunt strict individuale. Particularităţile anatomice ale rezonatorilor, strucura sistemelor 
nervos, cardiovascular determină şi particularităţile timbrale ale vocii, ce diferă de la om la  om. Putem 
recunoaşte persoana după timbru, după glas, fără să o vedem. Tot vocea, prin inflexiunile ei, trădează starea 
individului, atât fizică cât şi psihică (obosit, odihnit, supărat, mulţumit, bolnav, bine dispus etc).

Actorul dramatic, pe parcursul carierei sale artistice, dă viaţă scenică mai multor personaje, fiec-
are având o structură proprie neuropsihică, ce îi şi dtermină caracterul, acţiunile, comportamentul 
etc. Întrucât vocea şi vorbirea sunt parte integrantă a arsenalului de mijloace de expresie, studentul 
actor trebuie să ştie cum să-şi dezvolte, să-şi perfecţioneze aparatul fonorespirator, pentru a-şi educa 
vocea, a şi-o pregăti pentru fonaţiune, pentru o vorbire performanţă.  Rolul  fundamental în fonaţiune 
îl are laringele. Aici se produce sunetul, vibraţia prin contracţie a coardelor vocale.

“Laringele însă nu produce sunet pur, ci numai aşa  numitul sunet fundamental care este însoţit 
de tonuri, sunete armonice, ele îmbogăţind şi personalizând sunetul fundamental. Tonul fundamental 
depinde de  presiunea suflului respirator, de forma glotei şi tensiunea coardelor vocale… Formarea şi 
producerea vocii  prezintă analogie cu producerea sunetelor prin instrumentele muzicale  de suflat, 
având trei componente:

— o forţă de punere în mişcare a mecanismului fonator, reprezentată de plămâni şi de muşchii 
toracici; 

— un aparat în care se produc vibraţiile sonore, reprezentat de glota cu coardele vocale; 
— un rezonator compus din vestibulul laringian, faringe, cavităţile: bucală nazale şi cranieene, 

precum şi din cavitatea toracică” [2, p.15]. 
  Anume în laringe se formează calităţile de bază ale vocii – înălţime, intensitate auditivă, tim-

bru primar. Antrenarea vocii presupune descoperirea celor mai bune calităţi vocale, proprii persoanei 
date, adaptarea acestora pentru emisia profesională. Calităţile favorabile ale vocii trebuie formate în 
ansamblu prin:

— dezvoltarea respiraţiei fonatoare în interacţiune cu procesul articulatoriu;       
— coordonarea articulaţiei intrafaringiene şi celei exterioare; 
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— senzaţia de rezonare în poziţia relaxată a aparatului articulator; 
— dezvoltarea simţurilor auditiv şi muscular. 
În vederea dezvoltării vocii vorbite este necesar ca studenţii să-şi  formeze o idee despre articulare, 

rezonare, despre atacul sunetului, registre, întinderea vocii. Vom încerca, foarte succint, să le definim.
 Articulare înseamnă  pronunţarea, rostirea unui sunet, a unui cuvânt cu ajutorul organelor de 

vorbire.
Rezonare înseamnă concentrarea maximală a undelor sonore. Cavităţile de rezonanţă sau rezona-

torii fiziologici sunt: cutia toracică, traheia, bronhiile, palatul dur, faringele, cavităţile nazale, dantura. 
În procesul de vorbire toate părţile aparatului rezonator-articulator se află într-o strânsă interdepen-
denţă având scopul de a forma şi emite sunetul dictat de imaginaţia auditivă.

Atacul sunetului, al vocii îl constituie momentul formării, emiterii lui. Există trei tipuri de atac al 
sunetului: dur, moale şi aspirat, în funcţie de gradul de acolare (alipire) a coardelor vocale şi de pre-
siunea suflului respirator. 

Atacul se numeşte dur, dacă acolarea coardelor vocale este tensionată; dacă  presiunea subglotică 
a aerului este mare şi explozia puternică – are loc o dezlipire bruscă a coardelor, vocea căpătând un 
timbru aspru. Emiterea începe cu un sunet asemănător cu “K” (ca o lovitură de glotă).  

Atacul moale presupune acolarea firească, netensionată a coardelor vocale, în momentul decuplării 
sunetul este moale, catifelat, îmbogăţit cu armonici. Pentru limba română este caracteristic atacul 
moale al vocii. Atacul moale, ca şi cel dur, nu permite scurgerea aerului. El constă în acuplarea coard-
elor vocale deasupra coloanei de aer expirat.

În timpul atacului aspirat coardele vocale nu se acuplează complet, apropiinu-se insuficient, ceea 
ce provoacă scurgerea aerului şi, odată cu vocala, se aude şi un “h”. Nu se recomandă utilizarea atacului 
aspirat în formarea vocii vorbite. Actorul poate folosi atacul aspirat pentru a reda vorbirea definitorie 
a personajului, precum şi  anumite stări: spaima, frica, neputinţa, etc. Deşi, uneori, pentru activiza-
rea aparatului de vorbire, pentru a înlătura moliciunea motilităţii coardelor vocale, se poate practica 
atacul dur. 

La  antrenarea vocii vorbite, însă, o atenţie sporită trebuie acordată atacului moale, care e totodată 
şi un element al culturii vorbirii.

Vocea trebuie să sune armonios, egal pe toată întinderea ei, de la nota cea mai joasă pînă la nota 
cea mai înaltă. Întinderea vocii se mai numeşte ambitus, ca şi în muzică, sau  diapazon.

Seria de sunete similare, produse de acelaşi mechanism vocal, se numeşte registru. Vocea umană 
are, convenţional, trei registre:

1. Registrul grav, sau de piept. Este situat în partea inferioară a registrului vocal. În acest registru 
vocea rezonează preponderant în piept. 

2. Registrul acut, sau de cap. Este situat în partea superioară a registrului vocal. Vocea rezonează 
preponderant în cap, în oasele cutiei craniene.

3. Registrul mixt, sau mediu. În vocea vorbită registrul mediu constituie centrul vocii, cel mai 
comod pentru vorbirea obişnuită. 

Limitele registrelor la diverse personae sunt diferite, în funcţie de constituţia lor anatomică. 
Vocalele corect organizate imprimă vorbirii melodicitate şi sporesc sonoritatea vocii. 
În timpul rostirii vocalelor, laringele ba se ridică, (I,E) ba coboară (U,O), ba rămâne la un nivel 

mediu (A), palatul moale se ridică. 
Vocala I, de exemplu, aduce sunetul în faţă.
 Dacă vocalele O şi U contribuie la concentrarea sunetului, la formarea lui aprofundată, A este mai 

neutru raportat la calităţile acustice.
Vocalele I şi E conţin mai multe sunete acute, în registrul de cap; vocalele O şi U au mai multe 

sunete grave, în registrul de piept; vocala A rezonează în ambele registre.
În studiul tehnicii vorbirii, se acordă atenţie sporită articulării – activităţii muşchilor labiali, lin-
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guali şi intrafaringieni.  De ce este nevoie ca muşchii linguali şi labiali să fie bine antrenaţi? Fiindcă de 
buna lor funcţionare depinde calitatea vorbirii.   

Organizarea conştientă a mişcărilor de articulare exterioară (limbă, buze, mandibulă) înlătură 
încordările musculare, reglează poziţia liberă a laringelui în timpul fonaţiei, favorizează justa senzaţie 
a spaţiului rezonator. Poziţionarea corectă a buzelor facilitează rostirea, adică formarea calitativă a 
sunetului, în vreme ce articularea lor incorectă dăunează dezvoltării vocii.    

Mişcările corecte ale  limbii asigură o pronunţie clară şi exercită influenţă totodată, asupra cavi-
tăţii intrafaringiene. Mişcarea corectă, activă a rădăcinii limbii contribuie la funcţionarea corectă a 
faringelui. Poziţionarea incorectă a limbii defavorizează calitatea sunetului, dicţiunea devine dificilă. 

Mişcarea corectă a mandibulei asigură buna articulare a buzelor, influenţează favorabil  activitătea 
muşchilor intrafaringieni. Funcţionarea mandibulei, la rîndul său, depinde într-o anumită măsură de 
poziţia capului, de mişcările articulatorii ale limbii şi buzelor. Constatăm deci că articularea intrafa-
ringiană şi cea exterioară, maxilofacială sunt interdependente. Dificultăţile în funcţionarea aparatului 
articulator, cât şi a celui respirator pot fi cauza proastei sonorităţi a vocii.

În timpul fonaţiei, coardele vocale produc mişcări de apropiere şi de depărtare reciprocă, vibraţie, sau 
motilitate. Este un act comandat de sistemul nervos central şi susţinut de suflul respirator. Nu în zadar stu-
diul vorbirii scenice începe cu studiul respiraţiei. Pe parcursul semestrului I, de exemplu,  studentul actor ia 
cunoştinţă de tipurile de respiraţie, însuşeşte respiraţia mixtă costodiafragmatică, îşi lărgeşte prin exerciţii 
sistematice capacitatea respiratorie, îşi optimizează mobilitatea  aparatului articulator. Semestrul  II include 
şi exerciţii de fonaţie, în special automasajul sonor vibrator şi antrenarea muşchilor intrafaringieni. (Am 
vorbit despre modul de efectuare a lui în articolul „Antrenarea aparatului fonorespirator”, publicat în Anuar 
ştiinţific: Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău 2006, p. 223-228).

În  exererciţiul iniţial de impostaţie, de pregătire a vocii vorbite pentru fonaţie, se utilizează con-
soanele sonore M, N, Z, J, L. Respiraţia costodiafragmatică, cea mai indicată pentru vocea vorbită, 
bine susţinută de peretele abdominal, asigură emiterea lină şi continuă a acestor sunete.  Palma pusă 
pe piept va resimţi o vibraţie, dovadă că sunetul se reflectă în rezonatorul toracic. O altă palmă pusă 
pe creştet va simţi vibraţia oaselor craniene – sunetul se va reflecta în registrul de cap. Emiterea tă-
răgănată a sunetelor M şi N, precum şi abundenţa lor în text este un bun exerciţiu pentru antrenarea 
rezonatorului nazofaringian (sau rinofaringian), nasul având în fonaţie un rol deosebit de important. 
Sunetele Z şi L fac să intre în rezonanţă, în vibraţie părţile dure ale cavităţi bucale. Sunetul L face să 
rezoneze palatul dur – baza rezonatorului nazal. 

Aşadar, anume aceste sunete constituie elementele exerciţiului de stimulare a rezonatorilor, sau ale 
exerciţiului iniţial de impostaţie. 

Consoanele M, N, Z, J, L se psalmodează (cîntă) tărăgănat, prelung. De la sunet la sunet se trece 
lin, ca şi cum am mişca arcuşul pe strune de vioară. Sunetul trebuie să fie bine susţinut de suflul res-
pirator, de parcă s-ar aşterne pe coloana de aer. Aerul, astfel, se consumă cu economie, nu produce 
presiune subglotică excesivă asupra coardelor vocale. O presiune subglotică prea mare provoacă su-
pracontracţia coardelor vocale, ce poate duce la traumatizarea lor. Dacă însă presiunea subglotică este 
minoră,coardele vocale nu se acuplează suficient, producându-se o scurgere inutilă de aer. Pe când 
vorbirea tărăgănată, psalmodiată este posibilă doar prin scurgerea lentă a fluxului expirator.

Grupul consonatic M, N, Z, J, L se utilizează apoi şi în asociere cu vocalele A, E, I, O, U  în cele mai 
variate combinaţii ce asigură o bună vibraţie sonoră.

Treptat se recurge la exerciţii mai complexe, inclusiv cu texte, atât în poziţie statică, cât şi în miş-
care, scopul fiind fortificarea întregului aparat fonorespirator, sporirea rezistenţei lui, lărgirea diapazo-
nului, dirijarea acusticii sonore în funcţie de sarcinile scenice impuse de rolul interpretat. 

„Cele două condiţii pentru o bună impostaţie a vocii sunt următoarele: 
a) Coloana de aer ce poartă vocea trebuie să ţâşnească cu putere şi fără să întâlnească obstacole 

(de exemplu, un laringe închis sau o deschidere insuficientă a maxilarelor); 
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b) Sunetul trebuie amplificat în rezonatorii fiziologici. 
Toate astea sunt strâns legate de o respiraţie corectă”  [3, p.77].
Deprinderile necesare, elementele tehnice ale artei vorbirii se dobândesc în primii doi ani de stu-

diu. Doar un aparat fonorespirator bine pregătit poate să pună în valoare sensibilitatea artistică a ac-
torului, intenţiile lui de creaţie.

„Pentru a dezvălui prin mijloace exterioare cele mai subtile şi, uneori, inconştiente aspecte din 
viaţa naturii noastre organice, este absolut necesar să dispunem de o voce şi de un aparat de vorbire 
extrem de sensibil şi bine dezvoltat, care să ne permită să redăm cu o deosebită fineţe şi  sinceritate, 
momentan şi exact, cele mai subtile şi, uneori, imperceptibile trăiri sufleteşti” [4, p.357].                               
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