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Andru[a R. V~TUIU

În vara anului 2015, profesorul univer-
sitar dr. Florentin Smarandache ne-a surprins
cu o nou  carte „Am ajuns în Rai!”- un foto-
reportaj instantaneu din Polinezia Francez .
Autor, co-autor, editor, co-editor a peste 140
de c i i peste 175 lucr ri tiin ifice, mate-
matician renumit, a p sit pentru o perioad
lumea numerelor, a paradoxului i a neutro-
sofiei, pentru a p trunde într-o lume mirific ,
un arhipelag pierdut undeva în Pacific, unde
natura explodeaz  prin imagini ie ite din co-
mun, unde ritmul de via  parc  este altul
decât cel cotidian iar oamenii î i dezv luie
toat  prietenia i dragostea de care sunt în
stare.

Titlul „Am ajuns în Rai!” este mai mult
decât sugestiv, iar autorul tie, cu o precizie
matematic , s  ne prezinte, printr-o suit  de
fotografii i un text adecvat, imagini de ne-
uitat. Omul de tiin  din el, l-a împins spre
cercetarea i analizarea tuturor aspectelor
întâlnite, pornind de la fauna i flora bogat
din zon , la datele istorice, geografice, so-
ciale i culturale, neuitând tradi ia local , arta
culinar i chiar un studiu lingvistic, reu ind

 ne prezinte o lucrare complex , bine docu-
mentat i explicat , care impresioneaz  pro-
fund mentalul cititorului.

Relatarea începe cu data de 03.07.2015,
când Florentin Smarandache ne descrie cum
i-a ales inta excursiei. „Când am câte-un

necaz mare în via a mea, ies într-o excursie
exotic , mare, s -1 contrabalansez... Acum
Tahiti! Visez s  scriu un superjurnal i s
public o super-carte.”

Cartea deruleaz  aventura din Tahiti
printr-un text secven ial ce înregistreaz  in-
forma ii aparent simple, prin limbajul neso-
fisticat al autorului, dar exacte i documen-
tate pân  la detaliu, informa ii care tr deaz
înclina ia lui Florentin Smarandache spre lu-
crurile ordonate printr-o precizie matematic .

sim un text u or de citit, care te instig  la
utare continu  cu o curiozitate investiga-

toare neobosit , ce transform  cititorul într-
un partener de c torie al autorului, la fel de
curios în a afla date despre Polinezia Fran-
cez . Textul este completat cu imagini foto-
grafice deosebite care l rgesc orizontul cu-
noa terii i te determin  pe tine, cititor, s
vizualizezi aceast  lume mirific , printr-o ima-
gine complex . Textul sugestiv, completat de
imagini la fel de sugestive se contopesc men-
tal într-o imagine virtual  cuprinz toare. Nu
pot s  nu compar tehnica de crea ie a auto-
rului în aceast  form , cu tehnica rul rii ima-
ginilor cinematografice de pe banda de celu-
loid. A a cum banda de celuloid con ine o
în iruire de imagini statice care privite sepa-
rat nu spun mare lucru, dar atunci când ban-
da aceasta de celuloid se deplaseaz  cu o
vitez  de 16 cadre pe secund , ne arunc
prin lentilele obiectivului o lume în continu
mi care, p lind ochiul uman care nu mai
reu te s  vad  secven ele, el vizualizând
doar efervescen a mi rii. A a i cartea lui
Florentin Smarandache, de i este prezentat
printr-un text secven ial completat cu un co-
laj de imagini fotografice statice, induce în
memoria noastr  imagini virtuale mi toare.
Nu tiu dac  autorul s-a gândit s  realizeze
aceste secven e într-o caden  care s  ne in-
duc  aceste imagini complexe sau curiozi-
tatea noastr  se armonizeaz  cu caden a lu-
cr rii. Indiferent c  vorbim de tehnica auto-
rului sau de capacitatea combinatorie a men-
talului uman, cert este c  rezultatul este fan-
tastic.

Am primit cartea on line, descoperind-o
pe e-mail, undeva în jurul orei 24,00. M-a
captat a a de tare c  am uitat de somn, de i
a doua zi aveam un program aglomerat i nu
am p sit calculatorul pân  nu am citit i
ultima pagin . Am felicitat autorul, împ rt -
indu-i câteva dintre primele impresii. Cu cât

trundeam mai profund în con inutul lu-
cr rii, mintea mea compunea secven ele ex-
puse într-o imagine complex , care îmi p -
lea neuronii dându-mi chiar unele senza ii
olfactive sau auditive.

Nu m-ar mira ca într-un viitor apropiat,
matematicianul Florentin Smarandache s  ne
prezinte i o formul  matematic  ce va înche-
ga în ea eventuale legi de compozi ie literar ,
care manifestându-se într-o structur  anume

 genereze tr iri psihologice virtuale.
 ne întoarcem la con inutul lucr rii care

demonstreaz  abilitatea autorului de a sur-
prinde sub form  de flashuri, cele mai semni-
ficative informa ii.

Dup  ce ne explic  cum s-a „antrenat” în
Parcul Memorial Saucedo din Gallup, bron-
zându-se câte o jum tate de or  pe zi i apli-
când terapia chinez  prin umblatul descul
prin pietri  a pornit brusc spre c toria mult
visat . Spune: „Fericirea este în tine. Nu con-
teaz  unde mergi sau nu mergi, câ i du mani
sau prieteni ai, dac  e ti bogat sau s rac, în
ce pozi ie social  te afli sau nu te afli... Feri-
cirea este în tine. Caut-o i-ai s-o g se ti.”

sim de ertul new-mexican din Gallup
i înso im autorul spre Albuquerque, de unde

îl a teapt  o curs  aerian  în cadrul c reia va
schimba trei avioane.

În sfâr it, la 31.07.2015 la orele 5,30 a
aterizat cu Air France pe Aeroportul Fa’a’
din Pape’ete. La scara avionului, c torii
erau a tepta i de femei cu flori în p r i cos-
tume tradi ionale, rochii albastre cu înflorituri
albe, plus cânt re i care interpretau melodii
la instrumentele locale: kamaka - un fel de
cobz , toere i chitar .

Ajunsese în „Rai” a a cum s-a gândit s -
i intituleze cartea.

În capitolul al doilea, autorul ne c u-
ze te pe insula Moorea din arhipelagul poli-
nezian. Moorea este supranumit i Gr dina
din Eden. Date istorice, geografice i sociale
completeaz  imaginea înregistrat  la primul
contact vizual. Suntem plimba i printre impor-
tante obiective sociale i culturale dar i prin
pie e i restaurante, unde afl m date despre

„Am ajuns @în Rai!”
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diferite fructe i modul de preparare al sucu-
rilor exotice, precum i pre ul lor sau al berii
locale (Hinano). În Moorea i Mel Gibson a
turnat un film.

În sfâr it, ajungem în Tahiti „Insula lui
Gauguin”. Afl m despre Contele Bougain-
ville, comandantul fregatei La Boudeuse, care
a efectuat prima expedi ie francez  în jurul
lumii, în 1768. Dup  o mul ime de date istorice
i geografice, afl m c  în La Pape’ete, capi-

tala Tahiti-ului exist  o strad  Paul Gauguin,
în amintirea celebrului pictor i sculptor care
sup rat, dezam git de via a tumultoas  pari-
zian , s-a retras în afara lumii zbuciumate pe-
o insul ... i a creat genial - cucerindu- i faima
mondial . Avea s  tr iasc  restul vie ii ca un
pictor controversat. Tablourile sale cu femei
tahitiene erau considerate urâte, mult mai
târziu au fost recunoscute mondial. A murit
la 8 mai 1903. Un muzeu i un liceu îi poart
numele.

Florentin Smarandache ne plimb  prin
Muzeul perlelor. Afl m de cea mai mare perl
neagr  din Tahiti creat  de scoica Pinctada
margaritifera, care tr ie te 15-30 de ani i cân-

re te pân  la 5 kg. Nu lipsesc datele i des-
pre alte vie uitoare marine.

Ajungem în arhipelagul Tuamotu, supra-
numit „Poarta Paradisului”. „Este cel mai mare
arhipelag polinezian, cu lagune întinse i nu-
mero i atoli, cu insule coraliere, ape cristaline
i vestitele perle negre, unice în lume. Atolii,

inele de p mânt, în untru ap , iar afar  tot
ap , îmi p reau ni te jocuri ale naturii.”

O serie de date biologice ale faunei ocea-
nice al turi de informa ii despre activitatea
vulcanic  , ne sporesc aten ia în continuare.
Datele sociale i istorice ale zonei, comple-
teaz  imaginea de ansamblu. Florentin Sma-
randache scrie; „Polinezia e Fran a, dar...
diferit  !”

Autorul îl descoper i pe Henri Matisse,
celebrul pictor francez, care a pictat în 1930
mai multe tablouri, în timpul debarc rii sale

la Pape’ete. În libr ria din Place de la Catedrala
Notre Dame, autorul a g sit numeroase c i
ale unor autori francezi cunoscu i, care trecu-
ser  pe aici. A vizitat Farul de la Pointe Ve-
nus, Gr dinile de Ap  Vaipahi, planta iile de
bumbac, Templul Chinez, insuli a Motu
Mute, plaja Aorai Tihihai cu nisip negru.

Intrând în via a cultural , a fost prezentat
i la televiziune pe canalul Polinesie 1 la tele-

jurnalul de sear .
i, ca orice român, Florentin Smaran-

dache nu putea s  nu observe circulând pe
str zi ma ini construite în România. „Ia uite,
domnule, ma ini Dacia Duster se vând i-n
Tahiti i peste tot în lume! Renault a cum-

rat uzinele Dacia. Unele au logo Renault,
altele au logo Dacia. Cic  se vând bine în
Fran a, în Tahiti…”

Iar ca orice literat, autorul nu a sc pat
ocazia de a studia i Guide de conversation
tahitien/de poche, stârnindu-i curiozitatea i
lexicul (cuvintele cu mai multe vocale decât
consoane). A re inut o serie de curiozit i
lingvistice i unele sociale. Noteaz  ca me-
morabile urm toarele:
- Nu se practic  ciubucul.
- Dac i se ofer  daruri s  nu refuzi.
- Este indicat s  faci daruri la rândul t u.
- Nu este politicos s  interoghezi pe cineva
despre originea sa.
- Tonul (vocii) face muzica.
- Înainte de a ac iona, observ i cuget .

Ultimul capitol se refer  la organizarea
statal , moned , personalit i politice i ad-
ministrative contemporane, culte religioase
i unele cuget ri de sfâr it de c torie.

Exuberan a sim it  la începutul c ii este
estompat  în final, de regretul desp irii de
acest „Rai”. Florentin Smarandache încheie

a: „îndr gosti ii, romanticii sunt sedu i de
atmosfera acestor locuri care- i taie respira ia
de pl cere. Ferici i cu duhul cei care tr iesc
aici !” Sub ultima poz , ca o sintez  a celor
ilustrate, autorul noteaz : „Insulele acestea
tropicale, pline de plante exotice i flori cu
mii de culori i mirosuri îmb toare sunt,

parc , raiul pe p mânt!”
Autorul a realizat

un frumos fotoreportaj
instantaneu din Poline-
zia Francez , care î i în-
cânt  nu numai ochiul
dar i celelalte sim uri,
care î i ine treaz  aten-
ia pe tot cuprinsul lu-

cr rii, dar care te în-
deamn i la o anumit
reflec ie.

Am citit cartea cu o
real  pl cere i o reco-
mand, la rândul meu,
tuturor cititorilor.

Pierre Bonnard - În baie




