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Plecat de pe plaiurile Bălceştiului de Olteţ, profesorul şi 

scriitorul Florentin Smarandache, actualmente profesor uni-

versitar în Statele Unite,  face parte din acea categorie a per-

sonalităţilor complexe, neliniştite, însetate de cunoaştere şi 

de adevăr, aflat tot timpul pe un drum care nu se va termina 

niciodată, al căutării absolutului şi al căutării de sine, al 

creaţiei şi descoperirii.  Personalitate creatoare multiplă,  se 

ilustrează cu lucrări de cercetare şi creaţie în mai toate 

domeniile cunoaşterii.  

Plecat din România încă de pe vremea Dictaturii comu-

niste, ajuns în Statele Unite, Florentin Smarandache îşi ia 

masteratele şi doctoratele ca şi cum ar  lua mesele de prânz, 

fiind solicitat să predea la mai multe Universităţi americane.  

Din acest punct de vedere, seamănă cu un alt neobosit om de 

spirit şi de conştiinţă român, este vorba despre marele 

gazetar Petre Pandrea, plecat şi el tot de pe Olteţ, dar de la 

Balş, oraş aflat aproape de Bălceşti.  

Ceea ce îl caracterizează pe Florentin Smarandache, şi îl 

defineşte în mod fundamental, singularizându-l atât în rândul 

oamenilor de ştiinţă, cât şi al scriitorilor, este  polifonicitatea, 

polisemanticitatea personalităţi sale în spaţiul cunoaşterii 

umane, cât şi setea sa mereu nesatisfăcută de a călători pe 

glob, de a cunoaşte culturi, popoare, scriitori,  oameni de 

ştiinţă, evenimente, mărturii istorice. Ca om de ştiinţă, este 

autorul unor lucrări de pionierat în domeniile matematicii 
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(teoria numerelor, statistică, geometrie non-Euclidiană), 

computere (inteligenţa artificială, fuziunea informaţiei), fizică 

(fizica cuantică, fizica particulelor), economie (economia 

culturală, teoria poly-emporium), filozofie (neutrosofie - o 

generalizare a dialecticii, logica neutrosofică), literatură, 

poezie, proză, roman, eseuri, nuvele, drame, teatru pentru 

copii, colaje, pictură de avangardă.    

Prototipul uman al creatorului complex, care nu poate să-

şi găsească liniştea şi nici locul, Florentin Smarandache este la 

ora actuală unul dintre cei mai buni ambasadori ai României şi 

ai culturii române pe meridianele Globului. 




