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'Parcă vrâfldsă fie in ton cu parado.tismul, 'să~tcofififm~ tlifat, 
modul de> rece'plate a "scriiforului"m'ateMâtiiHa».": Fforen1tn 
Smarandache este ... paradoxal: atât despre omul de stiintă, ~Cât'si 

d~spre sriuirandachism '-' humele pe care i (-au dcit futfc'iritlon Rota;u 
ş(rztu Popescu- s-au scris dejazed dlcărţi, 'stUdiI'şi atti~ole, fnsă 
paradoxisful'numarul laI lumii e'sM putin Ctiflasdit'tizfura' sa de 
()rigine. Pe de' altă parte, 'umi cercetători' (Jt:zcques'Sarthou,'" Dan 
Tărchild, Dor'uMoţdc şi chiar ... IOn Rotatu) [-au declarat geiz ial (sau pe 
aproal!e!);, în ~reme ce câţiva îl ignoră sau -dovadă nu de ignorare, d de 
ignoranţă! -n~au auzit înCă despre el ' , ' " 

Fără să fie deranjat de vreuna dintre cele" două tendinţe 
contradictorii, românul oltean, stabilit în New Mexico, creează în 
continuare lucrări pedormante aparţinând celor două vaste domenii -
literatura şi matem(lfidle (dat şi alfor arfe şi ştiinţe). " 

Am dtit cu atentie întreaga operă literară a scriitorului 
Smarandache (pilrcursd';poradic, pe "piese" sau pe"moduluri", ea 
poate fi nedreptsaufjreşit reteptald!),'pretUm 'şi -atâta'câf mi-au fost 
accesibile ca înţelegere - o parte' din' creaţiile' sale' mritematice; 
filosofice, en igmistice etc. Măifurisesc, am avut mai fot timpillfevelaţia 
noutăţii, ba chiar uri' fel de"şoc" prelungit: "iz'eoavangardistulN 

româno-amerţcan este creatorul unui "sistem II - teoretic şi, deopotrivă, 
practic - bine închegat în prindpalele sale articulatii, tu nimic mai 
prejos' (în unele "ca#ri, dimpotrivă!) decât alte cu;ente artistice ale 
ultimelor secole. Dăc~ (lŞ fiJfosf) singurul "receptorii, Cu astfel de reacţi~ 
m-as fi putut suspeda 'eu,'primul; de subiectivism; oFide exaltare, în 

J , . • 

fata insolitului - oricum, reell! - al acestei noi miscări literare. Reactii , " 
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asemănătoare au avut, însă, înaintea mea, o serie de scriitori străini şi 
romăni, printre care J Levenard, A Skemer, Teresinka Pe re ira, Khalid 
Rais, Claude Le Roy, Constantin M Popa, Titu Popescu. Florin Vasiliu, 
Gheorghe Tomozei ş.a. De ce, atunci, Smarandache (încă) nu se bucură 
de o (re)cunoaştere pe măsura talentului şi originalităţii salei Să fie, 
oare, la mijloc acele (re)sentimente omeneşti despre care vorbeam cu 
altă ocazie? Sau, conform noilor ~rincfpii axiologice (pro)clamate de 
postmodernişti, omologarea şi considerarea modelelor şi valorilor de 
excepţie ale spiritului uman nu mai sunt considerate obligatorii, fiecare 
individ avănd - virtual- şansa de a fi "calif pentru o zi'? Oricare dintre 
aceste ipoteze poate fi plauzibilă, amândouă la un loc sau din fiecare 
câte ceva! Considerăm,.totuşi, că principala cauză trebuie căutată în 
altă parte. 

Postmodernismul ne apare ca o mişcare atât de largă, cât toată 
sfera artistică şi literară a lumii, cât însăşi postmodernitatea. De multe 
ori, însă, se trece cu vederea, faptul că între postmodernitate şi gradul 
de cultură şi civilizaţie al unei ţări există o relaţie dialectică, la fel de 
valabilă în cazul când primul termen al acesteia este înlocuit de 
postmodernism. 

În momentul când a descoperit posibilitatea transferării în 
literatură a paradoxurilor din matematică şi a celor din viaţa de toate 
zilele, Smarandache ar fi putut exclama precum învăţatul antic: 
"Evrika!". În acelaşi moment, el depăşea pericolul artificiului sau al 
"importului" de idei. Ulterior, sistemul său -original şi autohton -căpăta 
generalitate şi in ternaţiona1izare. 

Apare cu atât mai evidentă omiterea, de către unii exegeţz: a 
acestei trăsături esenţiale a paradoxismului, analiza lui fiind deplasată 
spre aspecte colaterale ţinând de. mijloacele artistice utilizate sau de 
limbaj -practică neintentionată, desigur, dar care conduce la afirmaţii 
exagerate privind afinităţile mişcării cu avangardele din prima 
jumătate a secolului xx. 

În postmodernitate, existenta si lupta "contrariilor" sunt mai , , 
acerbe ca oricând. În mod normal, paradoxismul îşi va găsi aici un 
teren încă mai larg şi mai fertil~ păstrându-şi, însă,. umyrad mare de 
individualitate -avantaj care î(favorizează ascensiunea şi expansiunea 
într-o lume artistică proteică şi, parţial, debusolată. Sprijin in du-ne pe 
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aceste constatări, cim încercat să demonstrăm, în lucrarea de faţă, că 
paradoxismul nu numai că nu se află în raport de subordonare faţă de 
postmodernism; ci tinde - de pe poziţii de egalitate' - să se suprapună 
peste acesta; totodată, există, din partea postmodernismului, tendinţe 
certe de acaparare a "smarandachismului", într-o reciprocitate 
amintind de principiul vaselor comunicante. Într-un capitol separat, 
am dOvedit - pe baiă: r:k exemple din cfetiţitle . lui Florentin 
Smarandache - că scrierile acestuia porn" ~ lirJvendicate" de 
postmodernism, dar am reliefat şi trăsăturile ce deosebesc cele două 
mişcări, insistând pe caracteristicile care "îi conferij originalitate 
paradoxismului şi, mai ales, pe avantajele ce~(asigu~â {ongevitq.te. 

i Ca produs al acestei s()cietăţi, scriitorul F{orentin 
Smaraitdache este ~l însuşi un.<ghem ·di. co.ntra,<;licţii: încrezător 
copilăreste în oameni, el devine nu o daiă nedrept de sUspiciOS; 
optimist, îşi construieşte cu migală şi har soclul, ca un mic' faraon -
piramida, însă cade deseori în stări de negru pesimism, trăindu-şi acut 
un pre~upus sfârsit literar (stare detectabilă, de altfel, în multe creatii . , , 
smaranfiachiene); rădăcini ataviţe îl trag spre pămăntul de origine al 
Bă/ceştilor Vă/cii, în timp ce Statele ... şi lumea toată nu-i ajung pentru 
zborul său; modest din·fire, ca· toate valorile umane autentice, el este 
cuprins alteorideun ne'rnăsurat orgoliu, care fi determină săse simtă, 
fără nici un fel $i:,o'!}p{exe, egalul fiecărui fefde stat, .al orică~ui geniu 
şi chiar al ... Creatorului însuşil (v. poezia Audienţă la Dumnezeu din 
voi. Exist împotriva: ~41); llrtistprolific şi prolix în multe creaţii, 

reuşeşte deseori să şlefuiască .mici bijuterii în poezie, proză şi teatru; 
dezarmant de simplu şi:.de sincer în .expresie, el devine nu o dată 
pitoresc prin expresivitate voluntară, neocolind (arghezian) cuvintele 
tari, "florile de mucigaz'". ale Hmbii vOrbite etc. .'. .. 

Adevărat Fernando Pessoa al' românilor, întemeietorul 
paradoxismului reprezintă,:de fapt, prin personalitatea sa contradicto
rie, întâiul izvor al piiradonsmului.· 
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