
Declama ia textului în opera romantică, modernă i contemporană.ț ș

 Studii de caz pe repertoriul propriu.

Subiectul de cercetare al acestei teze face referire, după cum se poate observa încă din

titlu,  la  una  dintre  principalele  îndatoriri  ale  fiecărui  artist  liric  profesionist,  transmiterea

mesajului libretului lucrării interpretate, i anume la ș declama ia textului în crea ii de operă iț ț ș

analiza articulării cuvântului, respectiv a frazei din care acesta face parte. Alegerea acestuia

a fost făcută sub considerentul doctorandului, conform căruia dic ia i pronun ia textului suntț ș ț

esen iale i de o importan ă majoră în realizarea vocală i în elegerea rolului, a raporturilorț ș ț ș ț

dintre personaje. Fiecare artist liric ar trebui să fie, pe lângă un bun cântăre , i un bun actor,ț ș

care să acorde laturii teatrale, i implicit textului, o importan ă aproape egală procentual cuș ț

cea  pe care  o acordă  celei  muzicale,  în  special  acum,  când calită ile  vocale  nu mai  suntț

singurele care primează în aprecierea unui interpret i cântăre ul de operă de succes trebuie săș ț

fie pachetul scenic complet, să fie capabil să îndeplinească la cel mai înalt nivel toate cerin eleț

enun ate de regizori i dirijori.  ț ș

Astfel, studiul aprofundat al acestui subiect a fost ini iat prin alegerea unor lucrări aleț

genului de operă din perioada romantică, modernă i contemporană studiate personaj i, înș ș

majoritate, interpretate scenic, în 5 limbi diferite, printre care se numără italiana, germana,

franceza, rusa i poloneza. Pe parcursul cercetării,  este demonstrat faptul că, în func ie deș ț

limba originală a libretului unei opere,  pronun ia textului se studiată diferen iat,  utilizând,ț ț

însă, acela i sistem (IPA) i urmărind fiecare silabă în conformitate cu toate func iile calitativeș ș ț

ale vocii, în cea mai clară, curată i comodă pozi ie fiziologică. Acest sistem este deja utilizatș ț

în colile de canto din occident, unele lucrări ale genului de operă fiind transcrise în limbajulș

său  simbolic  de  către  mae tri  cu  îndelungă  experien ă  scenică,  studiul  tradi ional  fiindș ț ț

considerat perimat.

De amintit în acest sens sunt Nico Castel, un autor care a realizat transcrierea mai multe

opere celebre, utilizate frecvente de arti tii în devenire i nu numai, în interpretarea lucrărilorș ș

respective, dar i Timothy Cheek i a sa scriere, ș ș Singing in Czech (2001).

Nico Castel este un fost tenor angajat al operei metropolitane din New York. Pe lângă

cariera de interpret liric, pe care a îmbră i at-o cu succes în atât de multe titluri i care l-aț ș ș

purtat pe la cele mai mari i celebre opere ale lumii, a reu it să pună în practică un sistem deș ș

predare a dic iei, folosindu-se de Alfabetul Fonetic Interna ional. Opera pentru care va rămâneț ț

pentru totdeauna în istoria acestei forme de artă este munca depusă în transcrierea fonetică iș

traducerea  în  limba  engleză,  a  unui  număr  impresionant  de  opere.  Acestea  sunt  atât  de



complex transcrise încât studiul, din punctul de vedere al dic iei i în elegerii operelor, a trecutț ș ț

la un alt nivel al pregătirii tinerelor talente i nu numai. ș

Complexitatea  lumii  teatrale  de  astăzi  ne  obligă  să  căutăm  moduri  inedite  de

perfec ionare, din ce în ce mai diverse. Avem nevoie de bagaje de cuno tin e din ce în ce maiț ș ț

vaste,  iar  cunoa terea  lucrărilor  pe  cale  de  interpretare  trebuie  fidelizată  în  profunzime.ș

Modalitatea propusă de Nico Castel ne oferă un limbaj unic de nota ie pentru în elegerea câtț ț

mai  aprofundată  a  partiturii  muzicale.  Dic ia  este  una  dintre  cele  mai  dificile  bariere  aleț

oricărui interpret de scenă, atât pentru actorii de teatru, cât i pentru cântăre ii de operă.ș ț

Alfabetul  Fonetic  Interna ional  ne  oferă  toate  aceste  simboluri,  nu  numai  pentruț

desemnarea modului i locului exact de pronun ie, ci i pentru intona ie. Vom spune că înș ț ș ț

operă,  intona ia este  deja  oferită  de partitura muzicală,  dar  nu este suficient!  Cunoa tereaț ș

intona iei exacte a cuvântului este un factor extrem de important, deoarece combina ia dintreț ț

aceasta i intona ia muzicală este exact ceea ce auzea compozitorul în momentul crea iei.ș ț ț

Primul capitol serve te ca prezentare a sistemului IPA, detaliind felul în care acestaș

poate fi utilizat atât în vorbire, cât i în cânt. De asemenea, trebuie cunoscut contextul în careș

acest  sistem a  apărut  i  secolului  din  care  datează,  pentru  a  avea  o imagine  completă  iș ș

complexă asupra scopurilor care au dus la închegarea sa. Astfel, în incipitul primului capitol

se oferă aceste detalii, men ionând faptul că în anul 1886 este înfiin ată ț ț Dhi Phonètik Tîcerz'

Asóciécon, siglă  care  reprezintă  exact  transcrierea  fonetică  a  The  Phonetic  Teachers

Association (Asocia ia Profesorilor de Fonetică),  care mai târziu,  se va transforma în  ț The

International  Phonetic  Association (Asocia ia  Fonetică  Interna ională),  abreviat  IPA,ț ț

fondatorul acesteia fiind Paul Passy (1859-1940). Sistemul a suferit  pe parcurs o serie de

modificări, atât în denumire, cât i în structură, putând a fi enumerate următoarele evenimenteș

din  cadrul  acestora:  împreună  cu  un  grup de  11 lingvi ti  i  foneticieni  francezi,  Passy  aș ș

început să perfec ioneze un sistem de simboluri, care să reprezinte cât mai precis pronun iaț ț

sunetelor  vorbite,  din limbile  care  se  studiau  în  institu iile  didactice;  în  1887,  reu esc  săț ș

schi eze un tabel cu simboluri, pe care, în 1888 îl vor cuprinde în prima variantă editată aț

alfabetului fonetic; în 1888, s-a redactat prima edi ie oficială a ț Alfabetului Revizuit, bazându-

se pe ase reguli de bază; următoarele revizuiri ale  ș Alfabetului Fonetic Interna ionalț , după

varianta ini ială, de la 1888, au avut loc în 1900, 1932, 1989, 1993 i ultima, în mai 2005,ț ș

când Consiliul Asocia iei Fonetice Interna ionale a aprobat i adăugat alfabetului consoaneleț ț ș

cu atac labiodental. 

Pentru  a  avea  o  imagine  mai  clară  asupra  nivelului  de  avansare  în  studiul  fonetic,

alfabetul fonetic este reprezentat ca în zilele noastre, sub formă tabelară împăr ită pe modurileț



articulatorii. În forma originală, a fost editată sub formă de listă, cu exemple din limbi de

circula ie interna ională.ț ț

Ca i simboluri, sunt folosite, în primul rând, caractere ale alfabetului latin, având înș

vedere că sunt cele mai larg răspândite în sistemele de nota ie ale lumii. Pe lângă acestea, dinț

cauza  numărului  mult  mai  mare  de  simboluri  necesare  (decât  poate  să  ofere  paleta  de

caractere a alfabetului latin), a fost obligatoriu să se recurgă i la utilizarea unor simboluri dinș

alte surse,

respectând  principiile  de  bază.  Utilizarea  secven elor  de  scriere  fonetică,  se  nume teț ș

transcriere fonemică.

Alfabetului  Fonetic  Interna ional  reprezintă  un  reper  important  în  studiul  iț ș

aprofundarea dic iei în limbile străine, atât de importante în unele domenii ale artelor scenice,ț

i  de aceea considerăm extrem de utilă traducerea acestuia  în limba română. De-a lungulș

timpului s-au făcut mai multe modificări, dar nu au existat schimbări majore, fa ă de variantaț

propusă la sfâr itul secolului al XIX-lea.ș

tiin a foneticii este una extrem de vastă, iar cercetarea tuturor idiomurilor vorbite peȘ ț

glob ne-ar fi imposibil de restrâns într-o singură lucrare tiin ifică. Din acest motiv ne vomș ț

restrânge aria de cercetare, parcurgând factorii rela iona i cu arta cântului.ț ț

Cuvintele  se  formează  din  combina ia  consoanelor  i  a  vocalelor. Defini ia  lor  esteț ș ț

destul de simplă: vocalele se produc fără a împiedica deloc (sau aproape deloc) fluxul aerului,

pe un tract deschis, iar consoanele se produc prin închiderea par ială sau totală a tractuluiț

vocal. 

Consoanele  se  pot  clasifica  în  func ie  de  modul  de  articulare  (oclusive,  africate,ț

fricative,  nazale,  laterale,  vibrante,  sonante),  dar  i  în  func ie  de  locurile  de  articulareș ț

(bilabiale, labiodentale, dentale, alveolare, postalveolare, palatale, velare, glotale). 

În ceea ce prive te vocalele, acestea se pot clasifica în func ie de deschidere (închise,ș ț

cvasiînchise, semiînchise, mijlocii, semideschise, cvasideschise, deschise), dar i în func ie deș ț

anterioritate (anterioare, semianterioare, centrale, semiposterioare, posterioare). În func ie deț

locul de articulare, vocalele se mai pot împăr i în cinci categorii, după rotunjime, nazalizare,ț

încordare, desonorizare, alte moduri de articulare). 

Există, pe lângă elementele segmentale (consoană i vocală), i un număr de proprietă iș ș ț

adi ionale ale vorbirii, care formează baza de exprimare a cuvintelor, respectiv a frazelor. Aiciț

 vorbim de intona ie, accentuare i ton, care, la rândul lor, de in un set de simboluri separate,ț ș ț

în

Alfabetul Fonetic Interna ional i se numesc simboluri suprasegmentale.ț ș



Repertoriul  care  a  servit  ca  suport  cercetării  prezentate  în  această  lucrare  este  unul

diversificat în ceea ce prive te limbile originale de scriere ale libretelor i cuprinde lucrăriș ș

interpretate de către doctorand în calitate de artist liric pe scenele na ionale i interna ionaleț ș ț

ale teatrelor de operă. Vor fi, de asemenea, ata ate materiale video ale următoarelor titluri:ș

Baronul Scarpia din opera Tosca de Giacomo Puccini va fi subiectul italian de analiză, în timp

ce cel francez va fi reprezentat de rolul Valentin din opera Faust de Charles Gounod; limba

germană poate  pune multe  piedici  celor  care  o  abordează,  în  special  celor  a  căror  limbă

maternă  este  una  de  origine  latină,  iar  rolul  ales  pentru  analiza  acesteia  este  Der

Rosenkavalier  („Cavalerul  Rozelor”)  de  Richard  Strauss;  în  ceea  ce  prive te  limbile  deș

origine slavă, o altă provocare majoră pentru majoritatea arti tilor lirici, am ales două titluri,ș

ambele necunoscute pentru doctorand:  Evgheni Oneghin din opera omonimă de Piotr  Ilici

Ceaikovski (limbă rusă) i Tadeusz din opera  ș Die Passagierin  („Pasagera”) de Mieczyslaw

Weinberg (limba poloneză,  rar  abordată  i  de o dificultate aparte).  Fiecăruia  dintre acesteș

titluri i-a fost acordat un capitol, în care au fost detaliate aspecte, precum fonologia limbii,

repere dramaturgice, probleme de pronun ie i diferen a dintre sunetul vorbit i  cel cântat,ț ș ț ș

transcrierea fonetică i traducerea textelor, evolu ia istorică i originea limbii. ș ț ș

În concluzie, principalul avantaj al sistemului IPA (International Phonetic Alphabet) este

faptul că reduce dependen a permanentă a cântăre ului fa ă de un  ț ț ț coach  lingvistic. De i nuș

este unul facil utilizabil, acest sistem a devenit o necesitate a secolului, care ar trebui să fie

preluată de to ii arti tii lirici, acest sistem făcând ca studiul partiturii i al scenariului să fieț ș ș

mult mai complex aprofundat.

În urma parcurgerii materialul existent referitor la acest alfabet fonetic, am sesizat că

există mult mai multe aplica ii practice posibile pentru cântul artistic decât cele pentru care aț

fost utilizat până în zilele noastre. Pronun ia corectă se referă la materialul care ajunge până laț

public  dar  ceea  ce  face  artistul  pentru  a  ob ine  acel  efect  este,  de  multe  ori,  diferit  caț

modalitate de producere. Factorul principal îl reprezintă modul în care fiecare artist în parte

utilizează  sunetele  impostate  deoarece  fiecare  cântăre  are  un  mod  unic  de  producere  aț

sunetelor, în func ie de fiziologia proprie. Uneori aceste particularită i pot îngreuna sau faceț ț

imposibilă pronun ia corectă a fonemelor notate. ț

Pe parcursul lucrării,  apar tabele i  scheme reprezentative pentru explica iile  date  iș ț ș

pentru concluziile la care s-a ajuns în urma cercetării, dar i fragmente muzicale din cadrulș

rolurilor asupra cărora a fost exercitată analiza textului, tot pentru a ilustra ideile enun ate.ț

Fiecare rol utilizat ca material de cercetare a fost tradus din limba originală în limba română,

dar i în alfabetul IPA, în cadrul unor anexe ata ate capitolelor aferente. ș ș




