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INTRODUCERE
Vorbirea și vocea sunt manifestări umane complexe, de care suntem
mai legaţi decât am bănui. Cei mai mulţi dintre noi ne manifestăm vocal din
primele clipe ale vieţii, prin ţipăt. Primul ţipătul al nou-născutului se
consideră că pornește funcţionarea corpului. În plămâni intră aer, pornind
funcţia respiratorie, care va atrage după sine și funcţia cardiacă.
Durează ani întregi până învăţăm să vorbim. În acei ani, repetăm
sunetele limbii vorbite de către cei din jurul nostru. Acestea nu sunt însoţite
de sensuri, ele se vor adăuga mai târziu, când apar și cuvintele propriu-zise.
Fiecare cuvânt pe care reușim să îl rostim este o mare cucerire. Prin primul
cuvânt rostit înţelegem o lume și o lume întreagă cuprindeacel cuvânt.
Cuvântul este mama sau tata. Este viaţa. Cuvântul este viaţă. O altă legătură
cu vorbirea, pe care cu toţii o avem.
Anii trec și ce era dificil la început, devine din ce în ce mai simplu,
dar cuvântul este tot viaţă pentru noi. Deși încep nesigur, sunt oase, mușchi,
organe și creierul care lucrează laolaltă pentru a putea vorbi; o fac din ce mai
ușor. Cu cât devine mai simplu să înţelegem și să folosim cuvântul, cu atât
importanţa pe care i-o acordăm scade și viaţa din vorbire pălește.
Neacordând importanţă vorbirii, slăbim și legăturile ce ne unesc. A
ajuns să fieunul dintre subiectele contemporane preferate dezbaterilor.
Indiferent în ce colţ al lumii te-ai afla, vei întâlni aceeași tânguială la
căpătâiul limbii degradate de vorbire sau groaza faţă de vorbirea
defectuoasă. Cel mai adesea degetul acuzator se îndreaptă către tineri și cei
mai tineri. Nu pentru că aceste categorii sunt acelea care greșesc cel mai des,
ci pentru că vocea lor este foarte rar auzită în discursul public.
Fiind preocupat de acest domeniu de aproape zece ani, am urmărit cu
atenţie fenomenul și la noi în ţară, aplicat la limba română. Sunt lucruri
adevărate, în discursurile acestor dezbateri, dar uneori exagerăm. Exagerările
pornesc din reperele moștenite și perpetuate. Unele dintre ele sunt discutabile
de decenii întregi. Atrag atenţia asupra unora. Limba română vorbită nu are
un standard, așa cum ar trebui să aibă, după aproape două milenii. Standardul
este limba literară, dar care se apleacă, în mod just și firesc, asupra limbii
scrise și pasager asupra limbii vorbite. Gramatica limbii române acordă
capitolului fonetică, tot atâta atenţie cât acordă șiintroducerii sau cuvântului
înainte. La tot pasul întâlnești neclarităţi ale limbii române vorbite și există
probabilitatea de a nu te lămuri, chiar dacă citești literatura știinţifică, care
pune în discuţie o anumită problematică, propune și soluţii, dar fără o
reglementare clară și coerentă, neclaritatea va persista.
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Foarte adesea confundăm dinamica limbii vorbite cu degradarea
acesteia. Am simţit dezamăgirea, auzind, de atâtea ori, de prea multe ori,
abordarea unilaterală a problemelor limbii române vorbite, prin reacţiile la
împrumuturile din alte limbi, unele nejustificate, este adevărat.Veritabile
pledoarii pentru cuvinte care și-au piedut sensul în contemporaneitate, pentru
regionalisme sau chiar arhaisme, dar nimic despre rostirea corectă, nimic
despre accentele în cuvinte, nimic despre muzicalitatea limbii române, nimic
de milioanele de vorbitori de limbă română care vorbesc din ce în ce mai
puţin și mai rar limba lor maternă.
Pentru toţi acei care au fost, mai mult sau mai puţin, mai des sau mai
rar, arătaţi ce degetul sau s-au simţit astfel, din pricina vorbirii și sunt
preocupaţi de limba română vorbită, Universitatea Naţională de Artă Teatrală
și Cinematografică „I L.Caragiale” București, prin proiectul UNATC junior,
le dăruiește această carte, prin care sper să le ușurăm să facă un prim pas în a
înţelege cum oasele, mușchii și organele acelea ne ajută să vorbim, cum
mintea și corpul trezesc la viaţă legăturile atât de puternice și importante pe
care le avem cu vorbirea și cum toate acestea se relaţionează cu limba
noastră, limba română.
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1. CE ESTE VORBIREA?

Imaginea nr. 1: Vorbireai

“A vorbi este mult mai
mult decȃt a citi,
deoarece vorbirea este
precedată de gȃndire și
de preocuparea pentru
formularea gȃndirii.”

„Toate vieţuitoarele
comunică într-un fel
sau altul între ele,
însă numai oamenii
se bucură de vorbire”
Cella Dima

Valeria Covătariu

“Limba de toate zilele este o unealtă și o formă a spiritului.”
Lucian Blaga

11

De ce vorbim?
Dacă ne întoarcem la momentul primului cuvânt rostit, mama sau tata,
putem da, mai ușor, răspunsul la această întrebare. Până în acel punct, când
ne era foame, ne era sete, cald, frig, somn, plângeam. Mama și/sau tata ne
erau alături. Ușor am învăţat că, atunci când plângem, ei sau unul dintre ei,
dacă nu sunt acolo, vor veni imediat și totul va fi bine. Uneori, chiar dacă
veneau, nu înţelegeau foarte clar ce dorim de la ei. Astfel, plânsul de foame
nu a mai însemnat mi-e foame, ci mama, tata mi-e foame. Dar tot nu era
suficient. Tot repetând sunetele auzite la cei din jurul nostru, ne-am dat
seama că reușind să le dăm și sens, împreună cu gesturile e mult mai ușor să
îi chemăm, dacă avem nevoie de ei și ne vor înţelege mai ușor.
Vorbim pentru că avem nevoie să transmitem ceva, să spunem ceva, unei
singure persoane sau mai multor persoane. Vorbirea ne ajută în comunicare.
Ce se întâmplă în corpul nostru când vorbim? Mecanismul vorbirii
Tot ce se întâmplă în corpul nostru este pornit sau/și reglat de creier. Așa se
întâmplă și în cazul vorbirii. Putem spune că vorbirea pornește din creierul
nostru care dă ocomandă. Participarea creierului în vorbire o numim
segmentul reglator.
Comanda aceasta, cu o viteză foarte mare, se transmite în diferite părţi ale
corpului. Corpul va reacţiona și va pune în mișcare mai multe mecanisme.
Unul dintre acestea este respiraţia. Aerul va pătrunde în organism, prin
inspiraţie și va ieși, prin expiraţie. Acesta este segmentul respirator.
În drumul său aerul expirat va întâlni laringele, aici se găsesc coardele
vocale. Impulsurile nervoase date prin comanda creierului și presiunea
aerului expirat le vor face să se miște. Mișcarea este oscilatorie, coardele
vibrează. În felul acesta se produce un sunet incipient, pe care îl numim
sunetul iniţial. Acest mecanism se numește fonaţie, iar segmentul fonator.
Sunetul primar părăsește, în același timp cu aerul, laringele și înaintează prin
faringe către gură și nas. Atât sunetul cât și aerul vor suferi modificări.
Sunetul se va îmbogăţi, în funcţie de lungimile, formele și mărimile
cavităţilor pe care le va străbate. Prin acest mecasim sunetul va fi prelungit și
intensificat; se va îmbogăţi. Acesta este segmentul rezonator.
Următoarele modificări pe care le vor suferi aerul și sunetul se vor realiza
aproape de ieșirea acestora din organism. Fie vor ieși libere și se vor
transforma doar prin modificarea mărimii și formei cavităţilor prin care ies,
fie vor ieși după ce aerul este oprit sau calea de ieșire este mult îngustată.
Fiecare dintre aceste sunete vor putea fi diferenţiate unele de altele de către
vorbitori. Ele sunt sunetele articulate. Acesta este segmetul articulator.
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