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Dans l’article „La réproduction du message idéique et émotionnel dans le cadre de la 

narration” est examiné le problème de la récitation et de la narration comme genre du 
théâtre auditif. L’article reflète les éléments communs de l’art de l’interprétation et celle de 
la récitation, aussi bien que les différences entre elles. Aussi sont indiqués quelques éléments 
techniques et la méthode d’analyse logique du texte pour obtenir la transmission artistique 
du message émotionnel et idéique du texte.  
 

Teatrul, după cum se ştie, 
pune în discuţie probleme ale fin-
ţei omeneşti. Reflectă ca într-o 
oglindă, vorba lui Shakespeare, 
relaţiile dintre indivizi, conflictele 
ce se iscă din cauza unor interese 
de ordin personal, manifestarea 
caracterelor în căutarea soluţiei 
optime pentru a obţine satisfacţia. 
Sau, cum defineşte I. L. Caragiale: 
„Teatrul este o artă constructivă, al 
cărei material sunt conflictele ivite 
între oameni din cauza caracterelor şi 
patimilor lor. Elementele cu care 
lucrează sunt chiar arătările vii şi 
imediate ale acestor conflicte” [1]. 

Ei bine, aceste conflicte îşi 
găsesc reflectarea, „vie şi imedia-
tă” în arta dramatică, în spectaco-
lele de teatru, în care actorii dau 
grai, viaţă personajelor. Interpre-
tul retrăieşte în scenă emoţiile per-
sonajului său, iar toate acţiunile 
sale sunt motivate prin caracterul 
personajului constituit de drama-
turg. Personajul din piesă repre-
zintă o canava, pe care interpretul 
urmează să-şi aştearnă propria 

„broderie” în funcţie de măiestria, 
de imaginaţia şi talentul său. Ori-
cum, interpretul păstrează în min-
tea sa imaginea unui singur per-
sonaj şi, deoarece arta dramatică 
este convenţională, personajul lui 
nu poate şti, nu are de unde să 
ştie ce se va întîmpla ulterior, 
fiindcă acţiunea se petrece acum, 
aici, sub ochii spectatorului. 

Dar atât actorul-interpret, 
cât şi naratorul se servesc în arta 
lor de un text străin, de textul 
autorului, căruia, în măsura talen-
tului lor, îi dau viaţă scenică, ex-
presie artistică. Şi interpretul, şi 
naratorul trebuie să posede o vor-
bire clară, o dicţie impecabilă, o 
voce melodioasă şi expresivă; să 
respecte normele ortoepice ale 
limbii române, să ştie a-şi însuşi 
textul, adică a-l asimila; să se păt-
rundă de ideea autorului şi să o 
transmită sălii, spectatorului; să 
stăpânească acţiunea verbală, să 
comunice activ cu partenerul şi să 
aibă o atitudine clară faţă de aces-
ta; să dea o apreciere justă eveni-
mentelor etc. 
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Aceste momente, aceste ele-
mente ale creaţiei sunt proprii atât 
artei interpretării, cât şi artei reci-
tării, naraţiunii. 

Există însă şi unele deosebiri 
între ele. Vom prezenta câteva. 

În primul rând, acţiunea 
propriu-zisă a interpretului are loc, 
după cum s-a menţionat mai sus, 
„acum şi aici”, în vreme ce narato-
rul vorbeşte despre fapte, eveni-
mente care s-au produs deja. Tim-
pul interpretului este prezentul, 
timpul naratorului – trecutul. Per-
sonajul creat de actor, habar nu 
are de ce se va întâmpla mai de-
parte, pe când naratorul cunoaşte 
evenimentele până în cele mai 
mici amănunte. Mai mult decât 
atât, partenerul interpretului se 
află şi el în scenă, în vreme ce par-
tenerul naratorului nu este decât 
publicul-spectator din sală, iar co-
municarea se produce de la rampă. 

Actorul narator trebuie să 
cunoască perfect limba. Astfel, va 
da dovadă de respect şi preţuire 
pentru poporul său, care a creat şi 
a cizelat în decurs de veacuri 
această limbă. Astfel, va stăpâni 
cel mai important şi mai necesar 
lucru în meseria sa - cunoaşterea 
celor mai exacte şi mai fine nuanţe 
de redare a gândirii şi simţirii. 

Nu este suficient însă ca să 
posezi o voce frumoasă, o dicţie 
bună. Mai e nevoie să manifeşti o 
proprie atitudine creatoare, o pro-
prie înţelegere, viziune, şi să fii 
apt, prin măiestria ta, să dirijezi, 
să manipulezi reacţia ascultătoru-
lui în aşa mod, ca ideea lucrării 
literare, evenimentele, faptele şi 
acţiunile personajelor să fie recep-

tate de auditoriu just, să-l captive-
ze, să nu-l lase pasiv şi indiferent, 
ci să-i mobilizeze gândirea, să-l în-
demne la fapte, acţiuni, adică să 
tragă concluzii adecvate şi să ia o 
anumită atitudine. 

Dar, pentru a putea recita 
artistic, actorul trebuie să se îngri-
jească de formarea sa profesiona-
lă, să-şi cultive harul cu care l-a 
înzestrat natura gratuit, să-şi per-
fecţioneze, în primul rând, apara-
tul de vorbire, ca unic instrument 
de expresie sonoră a gândurilor şi 
sentimentelor, a intenţiilor. 

Studenţii-viitori actori îşi 
acumulează cunoştinţele şi deprin-
derile necesare la orele de Arta 
vorbirii scenice. 

Aş vrea doar să atrag atenţia 
asupra unor momente, în special 
asupra rolului ce-i revine diafrag-
mei în actul respiraţiei. Diafrag-
ma, acest organ muscular-tendi-
nos, separă cavitatea toracică de 
abdomen şi se sprijină pe presa 
abdominală ce reglează respiraţia, 
care se mai numeşte şi sprijin res-
pirator, sau presă respiratorie. Aceas-
tă presă, pe parcursul întregii lec-
turi, trebuie să se afle într-o stare 
mobilizată, pentru ca, în orice cli-
pă, la comanda sistemului nervos 
şi a voinţei, să furnizeze cantitatea 
de aer necesară. Jetul de aer tre-
buie să fie de consistenţa necesară 
momentului. Iscusinţa de a dirija 
respiraţia în timpul naraţiunii 
constă în faptul ca respiraţia să 
nu-l împiedice pe narator să po-
vestească, iar pe ascultător să as-
culte. Se inspiră atâta aer de cât 
este nevoie pentru un anumit vo-
lum de text, un anumit număr de 
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cuvinte, după care aerul poate fi 
uşor completat, împrospătat. Fra-
zarea textului, aşezarea justă a 
pauzelor, stabilirea duratei lor, ne 
vor ajuta să ne dirijăm corect res-
piraţia. Căci o respiraţie firească şi 
corectă constituie un element de 
bază pentru actorul - narator. 

Anume o diafragmă bine an-
trenată este în măsură să subordo-
neze procesul respirator voinţei 
actorului în funcţie de sens şi de 
sarcina emoţională. 

Se va ţine cont că sunetul 
trebuie să rezoneze în mască, adi-
că în oasele craniului. Masca im-
primă sunetului „metal”, făcând 
vocea puternică, sonoră şi dându-i 
intonaţiei precizie. 

K. S. Stanislavski în cartea sa 
„Munca actorului cu sine însuşi” 
menţiona: „Sunetul, când este adus 
la dinţi sau trimis în oasele craniului, 
capătă metal şi putere. În timp ce sune-
tul care nimereşte în palatul moale 
sau în glotă, rezonează ca în vată” [2]. 

Ca sunetul să ajungă în mas-
că, jetul de aer expirat nu trebuie 
să pătrundă imediat în cavitatea 
bucală, ci să umple masca (nazo-
faringele şi bolta palatină) şi, 
astfel, craniul va funcţiona ca o 
cutie de rezonanţă, ca un amplifi-
cator. Cum am putea verifica dacă 
aerul nimereşte anume în mască? 
Încercaţi să imitaţi emiterea sune-
tului „M” cât mai prelung cu gura 
închisă, cu maxilarul inferior lăsat 
în jos, cu limba retrasă în poziţia 
vocalei „U”, dar nesonorizat, ci 
doar expirând aerul pe nas şi 
menţinând gura în această poziţie. 
Repetaţi apoi sonorizat, mârâiţi de 
câteva ori consoana „M” sporind 

treptat intensitatea vocii. Sau, reţi-
nând puţin aerul, daţi-i drumul 
prin rostirea explozivă a consoa-
nei „b”, ca o erupţie. 

Şi încă un moment impor-
tant. Trebuie să se ţină cont de fap-
tul că unicul instrument cu ajuto-
rul căruia naratorul poate să-şi 
transmită mesajul, ideea şi reflec-
ţiile cuprinse în text este vocea. Şi 
deoarece textul conţine multe şi 
diverse judecăţi, cu mesaje variate 
şi vocea actorului–narator trebuie 
să fie maleabilă, docilă, melodioa-
să şi expresivă, capabilă să redea 
nuanţele cele mai fine ale simţirii 
şi gândirii. O voce stridentă însă 
irită, derutează. Totodată, vocea 
trebuie să fie suficient de dură, in-
tensă, bogată în obertonuri, adică 
în sunete secundare, cu registre 
uniforme. Cu cât ambitusul vocal, 
diapazonul va fi mai întins, cu 
atât mai lesne actorul va putea in-
clude în repertoriul său lucrări 
diferite ca gen literar: poezia liri-
că, civică, eroico-dramatică, diver-
se schiţe, nuvele, pagini de roman, 
literatură umoristică, satirică etc. 

Totuşi elementele tehnice 
(respiraţie, dicţiune, voce) sunt 
necesare ca etapă incipientă în 
procesul de formare a actorului-
narator. Iar primul pas în lucrul 
asupra textului îl constituie anali-
za logică, frazarea, scoaterea în re-
lief a principalelor cuvinte purtă-
toare de sens. Fără de această ana-
liză temeinică, fără disecarea tex-
tului, nici nu poţi descoperi şi în-
ţelege ideea, intenţia autorului, şi 
nici nu-ţi poţi stabili propriul scop 
al naraţiunii. De fapt, momentul 
creativ în lucrul la text începe în 
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clipa în care actorul poate da răs-
puns la două întrebări: 
1. Ce constituie principalul, esen-
ţialul în lucrarea prezentată? 
2. Ce scop urmăresc eu ca narator? 

Adică ce? şi de ce? 
Lecturarea logică, după sens 

a textului te ajută să te descurci, 
să-l înţelegi mai în detaliu, temeinic. 

Principalul în arta naraţiunii 
nu constă totuşi doar în dicţie, 
voce, sau în înţelegerea şi redarea 
logică a sensului, ci în măiestria 
de a trata just lucrarea, adică, eta-
lând ideea autorului, întregind-o, 
completând-o, îmbogăţind-o cu 
propria-ţi atitudine activă şi, dato-
rită perceperii juste a evenimente-
lor, apreciindu-le adecvat, dând 
naştere intonaţiei corespunzătoa-
re, prin inflexiunile vocii, să reali-
zezi propria intenţie creativă, sco-
pul ca atare al naraţiunii. 

Naratorul urmează, aşadar, 
să-şi stabilească scopul naraţiunii 
sale, să relateze despre evenimen-
te în succesiune, desfăşurarea lor 
gradată; să cunoască în cele mai 
mici detalii atât interacţiunea per-
sonajelor, cât şi motivele faptelor 
lor; să-şi imagineze clar şi precis 
chipul personajului principal, cel 
al povestitorului însuşi, din partea 
căruia derulează întreaga naraţiu-
ne şi încă multe alte amănunte, 
fără de care vorbirea orală nu poa-
te influenţa şi impresiona în vreun 
mod oarecare ascultătorul. Puţini 
sunt actorii care posedă acest har 
al naraţiunii, acea forţă invizibilă, 

magică, care te captivează, te păt-
runde, purtându-te prin labirin-
turile imaginaţiei lor artistice. 

Importă, fireşte, în primul 
rând, atât calitatea ideatică a textu-
lui, cât şi cea artistică. Dar actorul-
narator trebuie să cucerească pu-
blicul, să-l captiveze prin propriul 
său farmec scenic, prin inspiraţie, 
vorbă vie, expresivă, încărcată de 
sensuri. Să ştii a vorbi, a povesti 
frumos, dar, totodată, simplu, sin-
cer, inspirat, e o mare artă şi îţi so-
licită o măiestrie desăvârşită. 

Mimica, privirea, gestul, 
precum şi intonaţia, pauza, accen-
tul – ca semne prozodice ce reflec-
tă starea afectivă – vor fi veridice, 
expresive şi convingătoare doar 
dacă naratorul va trăi cu inima, cu 
tot sufletul fiecare cuvânt şi va fi 
capabil să redea până şi nuanţele 
abia perceptibile ale textului. Nu-
mai aşa va putea reda latura emo-
ţională a textului. 

Astfel, naraţiunea, ca parte 
componentă a teatrului literar, ca 
artă auditivă, îşi aduce contribuţia 
la opera de propagare a valorilor, 
de educaţie şi înnobilare a indivi-
dului. Arta, ca şi religia, posedă o 
forţă magică, satisfăcând nevoile 
spirituale ale omului. Căci s-a do-
vedit pe parcursul vremii că nece-
sităţile spirituale ale omului se 
situează mai presus de lupta sa 
pentru existenţă. 
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