
motto : 

„În lumea sufletelor incertitudinea e suverană” - Camil Petrescu

Argus, anul XVII, nr.4068, 10 nov 1926

 “  Principiile esenţiale ale jocului actoricesc

I. gândirea efectivă în scenă

1. vorbitul repede, fără preocupări de dicţiune

2. prelungirea vocalelor în momentele de emoţie

3. pregătirea nervoasă a momentelor de explozie

4. participarea întregului corp la acţiune

5. gesturile suspendate

6. privirea efectivă

7. replica adresată, controlarea actului de a fi fost primită, nu se continuă decât respectându-
se acest ritm al replicilor conjugate

8. schimbarea succesivă de atitudine fizică într-o povestire, pentru a se marca trecerile de 
atitudine în text. Dacă s-a vorbit mergându-se, sublinierea se va face printr-o oprire bruscă 
şi dimpotrivă

9. descărcarea bruscă a corpului şi totală  ca să poată fi efectiv reluată

10.gestul întrerupt sau suspendat în momentul în care actorul vorbeşte (e vorba de gestul care 
lucrează efectiv)

11. fierberea fizică

12.mobilitatea corpului ca să nu  înţepenească în poze când numai o mână gesticulează

13. sublinierea prin pauze a unui cuvânt. Pauză înainte şi pauză apoi

14. tensiunea mută dinainte de un gest important

15.pauză nervoasă înainte de a lansa o frază importantă – poziţia de aşteptare a corpului

16. întâi gestul şi pe urmă, uneori după un răstimp, cuvântul (dar şi invers)

17. efectul realizat mai întâi în partener. Un gest nu e întreg dacă nu se realizează şi rezonanţa 
ori reacţia lui în partener

18.halo-ul de intenţie şi sugestii în jurul unui cuvânt

19. accentuarea  gestului  şi  cuvântului  prin  colaborarea  decorului  (vas  trântit,  căzut,  uşă 
trântită, ori dimpotrivă : obiect ridicat, dezordine aranjată, condeiul aruncat din mână)

20. căderea bruscă, moale, a braţelor

21. căutarea cu ochii a intenţiei realizate (priveşte lung un obiect, pe urmă : ia asta)

22. atenţie  absolută  la  cerinţele  fizice  ale  rolului  (îmbrăcămintea,  gesticulaţia,  mersul, 
fumatul, nervozitatea etc.)

23.o tiradă e precedată de o ascultare în sine, în ea  se subliniază trecerile de ton.
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24. cel  care  ascultă joacă cu mâinile şi subliniază, solicită povestirea, dacă sunt mai mulţi 
diseminează momente de interes : nu ascultă parcă o secundă şi pe urmă brusc interesat de 
un amănunt etc, etc.

25.pauza  de  încărcătură  de  dinaintea  unei  confesiuni  :  încărcătură  tranşată  printr-un  gest 
brusc

26. sublinierea prin intercalare a unei fraze vorbite încet în mijlocul unui pasagiu spus tare

27.nici o repetiţie de text în acelaşi plan : ori urcă tonul ori se frânge, reluând cuvântul

28.gestul care nu reia nimic din ceea ce a spus fraza

29. efectul adevărat este efectul asupra partenerului nu asupra publicului. Fie în comedie, fie 
în dramă. Deci dacă se face un gest (se anunţă o veste) se reia în comic un efect, efectul 
va fi întreg când se redă asupra partenerului. Aceasta permite ca uneori publicul să ştie 
deja despre ce este vorba şi totuşi actul să aibă efect.

30.gândirea este respiraţie (William James), respiraţia însă e coordonată în mod absolut cu 
gesturile mâinilor. Jocul decisiv al mâinilor. Mâinile sunt în corelaţie cu gândirea. Mâinile 
inerte, gândire inertă, deci trăire liminară. Studiul reflexelor mâinii. ”Naturaleţea” vine 
din jocul mâinilor.

31. actorul   joacă   pe   replicile   partenerului   (îl  surprind,  le  refuză,  le  acceptă,  speră, 
descurajează etc.)

32. sublinierea prin diferenţa de  gesticulaţie. Dacă normal gesticulează mult, în momentele 
esenţiale scade brusc, dar se poate întâmpla şi dimpotrivă.

33. teoria silabelor care nu trebuie să se audă – a pasagiilor care trebuie trecute repede

34. luciditatea în analiză

35. joc încărcat, descărcat

36. energia exprimată prin variaţii în ritmul, în viteza debitului. Se poate păstra o atitudine 
oarecum imobilă şi se poate  renunţa la gesticulaţie când poate fi înlocuită cu variaţii 
corespunzătoare în viteza debitului, cu uşoare modulaţii

M ă  gândea m,  ades ea  î n  an i i  de  de mu l t

î ndep ă r t a ţ i  an i i  t u tu r o r  du r e r i l o r

37.orice modificare insolită în gestul cu mâna ori în gestul frazării împiedică respiraţia şi 
respiraţia împiedică gândirea şi trăirea efectivă

ritmul e dictat de gândire

gest — — — frazare — — — respiraţie — — — trăire — gândire

gestul ajută gândirea

trebuie să se conserve circuitul

38.mimica nu ne dă decât  atitudini. Atitudinile  (când nu sunt convenţionale)  n-au nici o 
semnificaţie, nici un înţeles. Gândirea le dă înţeles, dar gândirea nu apare în mimică, ci se 
traduce prin vorbă sau prin gest. Atitudinile ne dau în schimb participarea eului, gradul de 
intensitate la actul trăirii. Se poate spune mai bine că există o atitudine temperamentală 
(emotivitate). În această fierbere, în această vibrare emotivă, gândirea dă configuraţie sau 
succesiune  de  configurări,  adică  sentimente  ori  succesiune  de  sentimente,  cum  se 
încheagă din noi forme, adică dă expresie. Raporturile (cu funcţie indicativă) expresive se 
întregesc în două moduri : aducând în sprijinul atitudinii gesturi convenţionale, cu restul 
corpului, prin colaborarea cu obiectele la îndemână, a cadrului întreg prin sugestia lui şi 
prin ceea ce s-a dat anterior, prin motivul primordial, prim.
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39. există actori care au studiat efectele otrăvii, paralizia generală, au obsevat gesturi, ticuri la 
cei din jurul lor – ştienţificizarea jocului (verismul exterior); actorii se mândresc cu asta, 
dar  uită  sau  nu  ştiu  că  există  şi  o  veracitate  interioară  mult  mai  importantă.  Studiul 
expresiei în legătură cu stările adânci sufleteşti. (Experienţele lui Pudovkin cu Mosjukin.)1 

Primejdie: naturalismul flecar al unor actori.

40. sublinierile: prin ridicarea vocii

prin scăderea tonului

prin întreruperea trăirii

prin pauze înainte şi după

41.un rol trebuie să fie plin de intenţii, dar intenţiile  să fie ale personajului, nu ale actorului.

42.pauza e activă, nu e moartă. Nu se scade tonul. E o suspensiune, nu o oprire.

Rolul pauzelor :

1) Să sublinieze cuvântul care va veni

2) Să marcheze parantezele

3) Să vizeze… să apară intenţia

4) Să dea variaţie debitului

Rolul reluărilor în alt ton :

1) Subliniem o nouă propoziţie

2) Subliniem un nou paragraf (intelectual luat)

3) Evită pauzele în scenele de înfrigurare

43. expresia este spontană şi condiţionată organic, mimica este voită şi dirijată. Teatrul trebuie 
să  transforme  deci  mimica  funcţională  în  expresie,  în  realitate  să  folosească  numai 
expresia,  mimica  nefolosindu-i  decât  intermitent  ca  punct  de  plecare,  ca  pornirea  la 
automobil. În general, mimica nu duce la expresie decât întâmplător. Libertatea noastră de 
a folosi o expresie spontană este confundată cu libertatea de a găsi o mimică. Simplul gest 
de  a  găsi  o  strâmbătură  amuzantă  ca  să  speriem un  copil  nu  este  mimică,  ci  un  act 
gândit… Câtă vreme mimica nu poate fi separată de actul de gândire, câtă vreme actul de 
gândire este mai curând în puterea voinţei noastre, actul de gândire rămâne şi originar. 
Există, e adevărat, un paralelism gândire – mimică, dar mimica apare mai curând ca o 
dublură, menită să îngroaşe expresia… De aceea, e în raport cu aceleaşi gânduri originare, 
dar totdeauna subordonată. Când vrem să exprimăm abstract un sentiment  din gândire, e 
o încercare care poate reuşi, dar reuşeşte cu aproximaţie destul de grosolană.

44. emoţia  actorului.  Dacă  ar  fi  vorba  de  imitaţia  trăirii  actorul  ar  trebui  să  imite  şi 
manifestările involuntare ale trăirii:  palpitaţiile,  paloarea, lacrimile,  crisparea întregului 
corp, modificările vocale, ale mimicii etc.  În realitate, când chiar prin artificii poate imita 
una din aceste manifestări este într-un mod destul de insuficient şi nu poate înşela decât o 
lume care nu-i prea obişnuită cu teatrul, nu o societate suprasaturată de spectacole cum e 
cea modernă, faţă de aceea din veacurile trecute care aducea o emoţionantă naivitate în 
admiraţia ei fără discernământ pentru actori. Trăirea intensă reprezintă un adevărat tumult  
interior, o luptă de gânduri opuse, de sentimente contradictorii din care numai o mică 
parte apare în expresia orală. Din tot acest zbucium facem o selecţie şi această intenţie 
selectivă se adaugă ea însăşi tumultului şi va trebui să apară clar în expresia interpretului. 

1 De fapt este vorba de experienţele regizorului Lev Kuleşov cu actorul  Ivan Mosjukin (nu ale lui Pudovkin, cum spune C.P.) . 
Kuleşov a filmat un cadru cu o expresie dramatică a actorului şi apoi l-a montat alături de trei cadre diferite reprezentând o farfurie 
de supă, o poartă de închisoare şi sicriul unui copil. Expresia neschimbată era, de fapt, la fel de grăitoare în toate cele trei cazuri.
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Sunt de pildă anumite expresii care, folosite cu măsură, dau un relief deosebit momentului 
scenic.

45. rolul memoriei afective în teatru. Emoţia în teatru este o emoţie provocată de un concept 
care acţionează prin apel la memorie. Experienţa actorului îl face să retrăiască. Arta este 
deci  o  retrăire  sub  aspect  psihologic.  Sculptorul  însuşi  (de  poet  nu  mai  vorbim)  nu 
reproduce emoţia originară ci pe cea trăită “adineauri” ; chiar în arhitectură ne aflăm în 
afara emoţiei directe, eterogenă artei (cenestezică).

46. trăirea falsă şi neadevărată nu este posibilă ori aproape nu e posibilă. Teza lui Diderot că 
actorul cel mare, opunându-se instinctului mărginit al naturii, impresionează prin jocul său 
exclusiv exterior se infirmă. Asemenea joc presupune un lucru: anume că există un obiect 
care poate fi învăţat, că adică  în capul nostru există anumite atitudini, gesturi şi mimică, 
despre  care  să  se  poată  spune  că  exprimă  sentimente  interioare  cărora  le  corespund 
exclusiv.  Dar tocmai aci este deficienţa unei asemenea explicaţii  şi  eroarea unei lungi 
strădanii în ale teatrului. Mimica nu pare chiar atât de individualizată cât s-a crezut. Nu se 
poate spune că fiecare stare sufletească are o mimică strict corespunzătore. Ar fi poate 
exagerat dacă s-ar afirma chiar că sunt grupuri de stări sufleteşti care se proiectează pe 
aceleaşi coordonate exterioare, pentru că în realitate stări sufleteşti din cele mai opuse au 
aceeaşi expresie exterioară. Grimasa râsului şi  a plânsului sunt foarte apropiate şi  ştie 
oricine că anumite izbucniri în râs  seamănă adesea cu hohotele de plâns, câteva secunde, 
la început. În fotografie, anumite zâmbete ies grimase de durere. În realitate, e nevoie de 
întregul complex vital ca să se poată interpreta mimica şi gestul.

47. toate emoţiile au cauza excitantă într-un concept, care concept (adaug eu) este totdeauna 
conceptul unei  prezenţe (chiar în vis, chiar când e o prezenţă simbolică, de pildă). Deci 
emoţia este corelativă oricărei realităţi concrete, adică este corelativă oricărei prezenţe 
efective. Raportul de reprezentări neconcrete nu poate provoca emoţii, deşi afirmaţia că 7 
+ 3 = 6 poate să tulbure, fiindcă e în conflict cu 7 + 3 = 10.

48.prezenţa  este  favorabilă  ori  nefavorabilă  vieţii.  Dar  în  afară  de  conceptul  declanşant,  
excitant mai este şi  conceptul despre prezenţa emoţiei  însăşi,  care o adânceşte şi-i  dă 
efectiv realitate, altfel rămâne un reflex condiţionat. Nu ?

49. luciditatea emoţiei sporeşte şi defineşte puterea inteligenţei care depăşeşte instinctul (de 
conservare).

50. toată lumea vorbeşte de sentiment, de adevărul sentimentului la actor. Până azi nimeni n-a 
vorbit de gândirea în scenă, care e infinit mai importantă, mai ales, în teatrul modern. Nu 
sentimentul  sugerează  viaţă,  ci  gândirea  efectivă.  De  obicei,  la  actor  funcţionează 
memoria, analog logicii gramaticale. Nici nu încape discuţie că gândirea trebuie să fie 
efectivă. Când a început filmul sonor erau numai sentimente. Gândirea e întovărăşită de 
manifestări ale vieţii vegetative care îi dau caracterul vieţii autentice. Actorul are darul, 
prin puterea de autosugestie, de a-şi influenţa viaţa vegetativă. Autosugestia, deci.

Viaţa vegetativă :

1. funcţionarea reflexelor

2. respiraţia normală

3. gândirea efectivă

4. vocea individualizată

5. selectivitatea atitudinii

6. impresia generală de spontaneitate

7. absenţa intenţiei de efect
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8. participarea întregului corp (trup, umeri, mâini, ochi).

Atunci impresia pe care o dă are ceva halucinant în ea.

51. esenţial : actorul trebuie să joace astfel ca un discurs ori o tiradă să pară improvizaţie, să nu 
aibă aerul  că ştie  tot  ce  urmează,  să  fie  surprins  şi  el  de  evenimente.  Actorii  trebuie  să 
prefigureze emoţia publicului, căci ei între ei sunt public.

52. actorul trebuie să  gândească în  scenă  actul,  nu sentimentul,  adică  nu  trebuie să spună 
“acum exprim gelozia astfel” , ci  “acum el o sărută, ah!”  “

[ …]

 “  JOCUL ACTORILOR

1. Punctuaţia  efectivă  (punct, virgulă, trei puncte, punct şi virgulă, suspensie, paranteze, 
ghilimele, propoziţiune principală, propoziţiune secundară, opoziţie).

2. Accentul pe cuvânt în frază. Culori pe primele cuvinte. Gradare : a) pauză de valoare, b) 
lungirea unei silabe, c) lungirea a două silabe, d) moment culminant — toate silabele 
sporite.

3. Respiraţia. a) atitudinea corpului să permită respiraţia, b) nu se face mimică în timpul 
vorbirii, căci nu se poate respira, c) tensiune nervoasă fără respiraţie, d) “descărcarea” 
după momentele de tensiune.

4. Gestul. Foloseşte ca regulator al debitului şi,  deci,  al ritmului, căci impune o anumită 
atitudine corporală,  o scufundare în trăire, un soi de uitare a lumii externe.

Gestul e cel mai uşor act autentic şi se poate declanşa ca manivela-motor.

5. In genere, activitatea corpului, mimica (nu mimica obrazului) înlesneşte gândirea şi dă 
expresie frazei care trebuie spusă simplu.

6. Ascultarea efectivă — dialog mimic (întregul corp) cu cel ce vorbeşte efectiv —  implică 
gândirea în pauză. Efect: mobilarea pauzelor, deci, dublarea rolului.

7. Inventarea de gesturi suplimentare, întregitoare.

8. De clarificat fazele fiecărui rol (actorii îşi vor face carnete de joc).

9. Dialogul e pe bază de reacţie. Care sunt motivele (ideile, vorbele) care provoacă reacţie.

10. Nimeni nu vorbeşte dacă nu este ascultat de partenerul lui. Un partener care nu ascultă 
împiedică sala să asculte. El e cel care controlează şi marchează (ca în viaţă, controlul 
prin: “Înţelegi ?”).

11. Mimica precede sau succede fraza rostită liniar (mai mult sau mai puţin intens).

12. Atenţia impusă prin accent în privire (un fel de “ascultă!” spus cu suspendarea atitudinii, 
a gestului, a mimicii, a privirii).

13. să se schimbe atitudinea corpului (puţin, mult, total) după punct, aliniat, paragraf. O mică 
suspensie marchează aceasta.

14. Orice replică este adresată partenerului, acesta ascultă şi e controlat dacă ascultă. Dacă 
partenerul nu ascultă, actorul suspendă totul.

15. Nu se va tolera nici un gest fals, fiindcă un gest fals alterează totul.

16. Replicile adverse se opun, se ciocnesc, sunt replici  (morfologic), nu trec unele pe lângă 
altele ca loviturile ratate. Adversarul acuză lovitura.

17. Se va preciza ce e legato  de ceea ce e staccato.
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18. Se va preciza ce e muzical, ce e din culisele sufletului, de ceea ce e actual.

19. Sunt atitudini intenţionat prelungite.

20. Niciodată  ceea  ce  se  repetă  în  text  nu  se  repetă  cu  acelaşi  ton  şi  cu  acelaşi  gest. 
Se  scade  ori  se  coboară.

21. De căutat momentele căptuşite, dublu ton, sensuri opuse în acelaşi gest.

22. Absenţele  necesare  în  joc,  distracţiile  obligatorii  (cu  chemări  la  ordine  din  partea 
partenerului).

23. Gesturile gratuite.

24. Fiecare actor îşi face un text mut, întregitor. Acesta îl ajută la punerea punctuaţiei,  la 
trăirea  pauzelor,  la  autenticitatea  trăirii  pur  şi  simplu,  căci  este  un  act  intim,  fără 
destinaţie.

25. Ideal ar fi ca actorii să puie intenţie în privire, să varieze  intenţia  în  privire, să  devină 
transparenţi  gândurilor  lor  proprii.

26. Vorbirea tare (când nu e necesară) falsifică trăirea şi gramatica sensurilor în acelaşi  timp. 
E preferabil ca anumite lucruri să nu se audă prea bine.

27. Bâlbâielile  necesare:  actorul când uită cuvintele să fie ca personajul.

28. Vorbirea seacă, scurtă, cu anumite silabe mâncate (dar restituite cu gesturile, cu privirea).

29. Cititul  repede  dă  ritm, căci dă sens când e bine făcut. “

Petrescu, CamilPetrescu, Camil –  “Comentarii şi delimitări în teatru”, Ediţie, studiu introductiv, note deComentarii şi delimitări în teatru”, Ediţie, studiu introductiv, note de  
FLORICA ICHIM  FLORICA ICHIM  Ed. EMINESCU, Bucureşti, 1983, pag.362-367 — 368-370.
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