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ATLAS https://vimeo.com/152412211 
DE CÂTEVA TIPURI PRINCIPALE DE DISCURS

Domnului Doctor C.T.
Medic primar al Ospiciului Mărcuţa,

Drept stimă şi amiciţie

 

 Cuceririle moderne ale ştiinţelor şi ale industriei pot da ajutoare, din 
cele mai însemnate, artelor şi în particular poeziei. Nu numai artele plastice, 
teatrale, vizuale au ştiut să profite de aceste ajutoare, cât şi Clinica, Clinica 
poeziei mai cu deosebire, care culege pretutindeni elemente, cu scopul de a deveni 
exactă, nu a lipsit de a se servi de ştiinţa informaţiei prin care se pot disipa 
caracterele fizionomiei unui discurs şi astfel a se compara cu caracterele altuia 
sau cu ale lui însuşi reutilizat.
 Deja o serie de clinicieni ai poeziei şi cercetători au litografiat câteva 
tipuri interesante. Modificările ce se produc pe fizionomia unui discurs diferă 
de la autor la autor, după forma limbajului de care este afectat, cu alte cuvinte, 
fiecare formă de discurs are o mască proprie pe care oricine se interesează 
de această categorie de artă trebuie s-o cunoască. Proprietatea pe care o au 
obiectele de a fi descompuse de cuvinte, precum şi introducerea noilor tehnologii 
informaţionale permit ca imaginea discursurilor în mişcare să fie reprodusă într-
un mod instantaneu şi prin urmare, atitudinea şi expresia obişnuită a fizionomiei 
lor pot fi reprezentate în modul cel mai artificial. De aceea, am preferat a recurge 
la ştiinţa informaţiei, pentru a reproduce, prin simulare, tipurile principale 
ale discursurilor, pe care am avut ocazia a le studia, sub toate formele şi fazele 
lor, în Azilul Mărcuţa, în timp de mai bine de un an.
 Avantajele pe care le pot aduce asemenea colecţii de discursuri sunt 
evidente. Criticul care nu s-a putut încă familiariza cu această categorie de 
texte consultă colecţia cu succes; elevul care în Facultatea noastră este lipsit 
de Clinica poeziei, studiind tipurile principale ale discursurilor cu ajutorul 
unui atlas, nu rămâne străin de cunoştinţa fizionomiei acestora.
 De asemenea, persoanele străine de clinica poeziei, precum magistraţii, 
pictorii etc., în lipsă de specimene vii, pot profita de un asemenea atlas, având 
în vedere tipul unui discurs.
 S-a utilizat deja acest mijloc ştiinţific pentru refolosirea de discursuri, 
înainte şi după Clinica poeziei, în Amfiteatrul spitalului nostru. De asemenea 
este cunoscut tuturor Atlasul de Geografie patologică, compus de distinsul 
nostru operator, Domnul Dr. S. B. Apitan. Dar pentru prima oară, se aplică teoria 
informaţională la reproducerea fizionomiei discursurilor. Nu ne-am disimulat 
nicidecum dificultăţile ce vom avea a întâmpina cu aceste feluri de discurs, însă 
credem că am reuşit pe deplin, graţie abilităţii ştiinţifice cunoscute a D-lui I. 
Urtamili.
 Avem convingerea că prin formarea acestui atlas, am făcut un serviciu util 
publicului luminat şi mai cu deosebire criticului şi dacă aprecierea noastră ar 
putea fi împărtăşită, vom fi fericiţi de a ne fi împlinit scopul ce ne-am propus.




















































