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N (rl' il I~n I'fO IltIl.,IJ 1 
Umvm"'~ul F10J;~~ntin Smaranda~be 

D'Jpft o.,paritl:J prif11elor nun!ere ~11e revistei 41.,largf)'Z.i;1e;]:.c·~~ in 19CX). 
:lf11 F'i"inlit n1:-ti irIulre 'Scr~soli din jiferit~ colturi ale fur:-âi. 

P!intre ce] C2,re m]-3.U scns se numără şi lx~etJ. Tere:-inka PereLra. din 
Bluffton - Ohio iS.U A. i. oiigillart din Braziiia. Prin intem1e(liul ei. am 
Drimit si SC11SQn sermnte de Horentin Srnllrandll('h~. st::lbilit atunci in , > 

Alizona i S ,U .A, 1, Mi-,} tnmis manusC'l1sul volumuJui de ':e-rsun • ..E~yjsf 
impotriv~-"! mea!". care a apărut in 199-1. el1 illlst!'a~ii senmate de regret.1la 
artistj I'vlira-Dmnitr21ordacfle. 

L1-~SP;E'" \:OhUl1. poetul (;]1f"1)rghe Tomozei t trecut şi el in l~lnlea un1-
brejor~' s-.::rj:,.: ..... e 1:1 fel de lJC'tiumcât C:l Jloi tOf7 de FllJ)CJ7~1 Poeziei, :1cum 
c.fnd se '::1711,,1 de l'llh/eniul Tr6. t0tuşi o slujeşte cu imTijNt:i p.ltim.i. 
producind pentru cultuT:t rfvnjlljjor un nume re::OJl:1L·jl". 

Tot l3. Editma ,i\·hor1e. in 1996. ji va J..p~re:j volumul .. Emignmi la 
jJ1fj.nif - ,'eN1n americane", Poetul Cezar Ivănesm scria despre volum. 
printre :1ltele: .. ". :u1a pe C:li'e o prac-tid. o ars combjn.7toJi.~ prodi"zk::1s.1. fi 
'. '3 .~dlIce intr-o zj recllJi03şter-:?a lllJ3f111n.7 pe wre o melita ", 

J)'; J 09S, arn realiZJ.t impl'eună cu scriitoarea Veronica Bruaj .:mea de 
interviuri cu Florentin Smarandache, În interviul realizat de mine. Flo
rentin Smar:mcwche :11::-tfturisea, cu Xl1il-;tciune. pri\md dire~!iile spre care 
se îndreaptă CUitlil'Ct. <i1!' mai ales literatura rom;'mj.: .. Deoc.?md.lti. ii] 
xea .. 'I:l perioadJi ÎstOn'C1. \le-stuf estI! idealul nostru. Nilm:li că. p:.l'-n:7 :1,-'um. 
S-:t-JlJprumU[:1[ de-.?colo mai mult dul decit binele", 

FJorentin Slmrand,lche este un matem:ttician cunoscut printr-o serie de 
nOli~,U1i de Teoria Numerelor <:are-i )..'031-(:1 munele: fÎ.l11Cţ.iÎk Smanmdache, 
..... yV!'nţeJe de tip .. ~nltmJlJd::nhe. algoritmff Smarandache, 

Pri~tenuJ nostru S<l rernarc"l.t şi 1n alte oomenii, de exemplu clasa de 
parado.yurf semantice ~manJl1dache, iar Gl. aplicCl.lie practică §î ... 
nostimă. S3. citez deviz.:t mişcării sale p:uadoxis!e: TOTl.L E POSIBIL 
JJIXJ :')1 L~fPO~"'7B]}A L' 

A pubJic:tt rOD1aIle. iurnQl~. iar teatn11 S-..'\u ui11Dle să]} în tOJ.t~t }tJnl·~::L.~ 

îşi traduce singur ârlileJn limbile engleză şi'francezj. 
V olulTIul de interviuri • ..1r;ire3hii~mg. ",ă te.,ntreb"adaug3. noi ,.piese" 

:ca . .inter-iuri cu FJormiin SmanJJJf1aftJe". realiz3.te de VerD111cQ Bahj 
şi Miiui) 1. Viad (Editun Macari{', 19981. 

Florentin Smar:mdache se autodefineşte: un emigrant la in1Jnjt;' 



.. 
?c~Jj'iJ:llt;;11AllrTllL Pllj.JR1/l 1~4JL;J 

Îi,r tilfFLJi'11H
""" 

Inţero/i~,: 'lero~,j~a Bala) "'" Flol"entin 
Smaratlda~he 

(M~jo Ti:mJ.ş$.)~-~~~ noi~mbri~ ,1993) 

nlaten1ath.~ii s;: întâlIlcştr ta !fi Ion Earbu rll1ir;1pC:limeB in~]tă a 
poeli~]7 

F"S.: - Din păcaten~ da: L~neori sin1t t,:j )nft }-lierd creane: in direcţii 
dif~l~te. sinlt ·::ă cn{; rup in douj şi nu ajung ia nicI U!l ('apât. D~r nl.~ 
'pot S3 abando!l.;az pe nlon1cnt nici una: F:tra :;a ffi3.1 pt!H in bai~n!ă 
dl existen18 mi-0 asig:ur dilJ,.. computere ~ Aş zice' "n.rw 
~-omJ.711terdor·. fiindcă inc'Cpe sj mă atragă să ma ajute în 
redac.tarea lucribilor literare sau ştiin!ifice~ sto~are3. J.ctualizarea 
lor... B8 mai muit in . ., creaţia ţ"1Oetic5: Ptlr şi simplu nu vreau să-l 
urmez pe Ion BJrbu - deşi tOJtă lumen este tentată s{t facă această 
COi11para~ie datorit<.~ feml3.ţiei (şi info1111atiei ~ 1l1ele profesioI~ale. îJ 
s~fie de l~On-p{)\;rn~ s~n ~})c!en!,e anl. şi ('cn!lpur~ inc{L. :1s1stat de 
Jceast~ I118§111il ~;ectr0nică C3.re-H1Î devine indispensJci1?L ~~!11 sJ.ri~ 
peste ~8teV2 etape in evo~ut!3 ltHUi orn de iit~re: de la 5,::risul 
ol;Jgraf. chrect la 0rdin~tor~ .. ~ a!diC'J.: niciodat.:t l!-arn 905ed~t o 
rnaşinj d~ dacti10grafiat ip.clre ciudat pentru un hterat~ . ., 
fl1annscrÎsele tlindll-D1i bătrHe d,c ui1chiuJ Bleu. ori de secretare}. şi 
i1ici vreun \\;'ord Frocessof. ·Ca un aborigen de ia COJnUn8 
pnJ11itivă~ s~in(; pes(~ sclav~f!isn1 §i [et:daUSfi1,. in era eib:eD1etic3 
0Ccld-ent~J a ~ 

.!\şadar. 4 ' 81erg pe trf-l (lr:jn1uri,,~, j)rc1oabil de :Ji1Gl sin.~ur: Şi asta. 
cu at5t n1ai rău~ deoarece in SOclet~:lte~. n10dernă - şi rn{\ uit 10 
ameilc8ni - fiecare se perfeerioneaz?l într-un domeniu strict (din 
cauza concurentei şi-J expi0ziei de informaţij (QrelJ llU-j mai faci 
fn~ă~). imi trece prin mime un aforism cu humor al lui OCID-rian 
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Pskr; .. Spe<.'j3!I/;.1te,1 inseamna S;? cUlloşti din ce i'n ce fll,;j mult 
despre dia Cf' il; ce ;lui paţin, ,DinJ 3/lW,ţi 55 ştij tomi... despre 
nimic.:-', 
\ .B.: - Aţi răma:"> un ~ .. :rW!)r român indiferent de HmhHe in 
~~~ fiţ.i ţHJblicfrf: 

~xcep!ia lucrărilQr ~tjinţiriC'{!~ la C(lfe contează rllai illUlt 

ld~ilenoţiunile mmsmise ~i mai Plliin stilistica -. ce rost 11' avea S3 
C'.1-apuc eu'? Concmind cu. vorba ·ceea. 1x1ştinaşii: Am incercat 
tmducen intre cele trei ~jmbi - mai degrabd pentru deprlwkrea 
idio111urilor de care m-am izbii: fie lucrfmd in :\-iaroc. b un jice~' <:2 

profesor coo!Jerant. fie prin exil in America, 
DesigHr~ n1::U l!ŞC}f este să te exprilni in lin:b3 ill81ernă: de aceea 

i11"11 ~jn jvxn~dui in :~Qn13neşte. ~~ing:ltra cre.atie ~)e care 11181 sunt li1 

s;are $-() continui, .. Emignmru! pO<1rUi cu sine ~a.m în suflet. 
:"\1.1 !IU-a fost ~ tJJtuşi., dificil sa fac eXper11nente paradoxiste E1 

fr~mceza ŞI engleză. mai ales in poezie. îmi pbce să 1118 joc cu 
literele. câteodată. ca un copil in iăT~.nă! De la caligramele lui 
i\ppolinaire. dad,tisnml lui Tzara. absurdul lui lone~co. până la 
concretismu 1 brJzilian (Aug!.l.~to de Campus şi grupul 
:\oigandresL :\1;1 Jtrage avangarda literară fiindcă nu-s in stare să. 
Cl"eez Jlinlic CflSic; Pe urmă: in ~eneraL ':aut diferenta snecifica in 

~ ~ 1 

2Jtă de la un CfeDtor ia altul~ de la un gen literaT la airul - pentrt1 

incftlcarca tuturor frontiere lor. 
Lucrarile de cercetare nlaten1atică~ ~Ş3 CliB1 s-a-ncctaţenit in 

lu111ea ştiin1ifică .. le public norn181 în en~leză~ 
\!.B~: - SSi fa,r"enl 'CunD§tinţă 1211 nn1U} originaj rle aicj~ de 
SmRnmdaene. Flm~ntin: 

S-3 născut la 10 deceulbric 1954·~ in Bâlceşti .. jU(tet1ll "'\;~'·;}lcca .. 
din p5rin~ji Gh::m-ghe şi :\'181':a (MHrm:~M"Ul Smaran02Cn€ 
t:rmeaz<'l ;;(:08.1<1 genemiă In conm1l8 DJtală. apoi Lieul Pedagogic 
din C'aiova d9Î)G-IQ721 şi Rm. V5lcea (1q72-1974\ ootiilfmd 
dipioma de inV<1!Jtoi. C~ ele~;. se evidentiaz{t la olimpiadele 
~cobre de matematică. ob~injnd premii l~ fazele locale şi 

;1aţionale. în perioada 1974-975 efectueazâ stagiul militar cu 



tc-rmen redus <9 hmî) Î!J \1ed~ldi<1. Student la Fniversitatea din 
Cr:.1iova. F8cultJle~ de Ştiinţe. Secţi~i Infonrwtlc] ( 1975-1979L o 
Jb~01v~ ~~f d-= p1~On10!ie" prirnind rec011}andare de· 13 Consiliul 
Profesor::l.i CiI rnj\icrsită}ii să lucreze in invăţ{unântul superioL 
ParticÎpa la Olh11pi.1d3 StudenreascJ ~~TraiBn jA?Je.~"u4", (Cluj
"\apoca. 1977). la divers~ sesiuni ştiinţifice pentru studenţi 

\Cr3.lOva. L'lşi. i 978-19Î9L şi in CJorul cercurilor ştiinţifice 

universit[\re (conducător. Alexandru Dindi l. Îşi incepe 
eobborarea cu probleme propuse. note şi articole la .J;az('fa 
;;''101,0'}]7'''I'';'':;·'<;' ':l J

1te 1'0\'1' c;,'" l'On1";le<;ti Re1)ari'iL~"t 1" î·1·ren'·;11der~1 .. ;IiCi~/...- 4JC} .,~<I.-.' "5'.1. (\.. .\.. ~ ............ .u. ti. "'S 1~... ;- .. 1.- () ..... {<~ .. d i~ }".!l ........ ~~v 

de Ctilaj G~'en din Craiova. ca analist-programator (1979- j 981 ). 
:rece in tnv~tăn1ânt ca profesor dE"; 111atenlatică la Liceul .~Petr~l('he 
Poenaru" din Bălceştî ( 198 1-19S: \. dupa ;~ceea profesor cooperam 
in \hroc predând maîeî1lClti,..:ile in fr~mceza h Lycee Sidi El 
Hassail Lyoussi din Sefrrol1 (] 982-1 Q84). Ia contact cu 
matematicieni şi scriitori din perimetrul francofon (Fnm.('ois Lf 
Lionah •. Eugen Ione~L"o. Alain BosquaH. Tzvetan Ţf;dnI'oy. 

Grupul de literatură experimentJ1ă .. Vulipo'·din Paris etc. 1. 

Revenit in tarfl. este profesor la Colegiul uN. Bălcescu" din 
Cr2iova n 984-} Q85l. având printre elevi pe :VIirel Mncanu. 
:Vlu.gurej B~rc .. ~u. evidenriaţÎ la o3impiade1e interm:[ionak de 
mat.em8tica. şi la Şcoala GencralQ din Dragoteşti. Dolj U985-
1986). I se refuzJ dreptul de a participa la Congresul International 
al :vlatematicienilor din Berkeley. California. 1986. iar 
Inspectoraml Şcolar Judeţe32L pe motive po~itice. nu-i mai acordă 
post (septemhie 1986 - martie 1988). trăind din meditatii 
particulare de matematică. Din nou profesor la ŞCODla Generall't 
?\r. 32 Craiova. până in tozul1na :umlui 1988. cand obţine un 
paşaport de turist pentru Bulgaria, De ;:)1(1 se îmbarcă ilegal pe un 
VJpor ;.1jungând in Turcia. unde cere azil politlc o Petrece un an şi 

şJpte luni (9 septembrie 1988 - 23 J1l8rtje 1 Q90'l in lag,'ire1e turceşti 
din Instanbul şi Ankara. efectuand munci necalificate pentru ~ 

supravietui. 
Emi;r~lJ1t în Sîatele l'nite. !tlcreaz3 din iulie 1 ()C)(J ('a inginer la 

corporara de computere HO:1eywell din Phoenix. ArizOiiJ. Din 
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primăvara lui 1991 se inscrie la doctorat In Ţ earia Numerelor. la 
Arizona State t-niverslty. Tempe. sub indnnmrrea profesorului 
Andre"v Bremner din Anglia. 

Smarandache rămâne cunoscut în Teoria Analitică a :\umerelor 
prin noţiunea care-i poartă Ilumeie. 

Funcţia Smarandache: S(Il)= cel mai mic întreg astfel. încât. 
\ S( 11)}~ se divide cu n. (Vezi recenzia lui Constantin Conduneanu 
in .. Libertas :Hathemalica". Texas. State l'niversity. Arlington. 
VoI. 9. 1989. p. 175: articolele semnate de cunoscutul scientist 
englez ;\1ikr,: Mud~e despre « The Smardl1dt}!.:YJe FUllClÎO!l>' in 
.. Per. .. onal Compl1ter rrorJd". Londra. iulie. 1992. p. 420. 
respectiv. febmarie 1993. p. 403: nota <Smaraildac/Je FUilctiolJ 
letitured". de Debra .\ustin. in .. H01U!.v''i'/eH Pride". PhC\eni:'\. 
Arizona. 'iear 6. :\0. 10. iunie 22. 1993. p. 8 etc,\. 

Prof. rir. V. §d~acu şi lt>ct. cir. C. DumHrescll. de la 
Cniversitatea djn Craiova. împreună cu studenţii. au fonuat un 
colectiv de cercetare plivind proprietăţile acestei funcţii. 

Florentin Smarandache a colaborat la peste 40 periodice 
ştiinlifice româneşti şi străine ( •• Analele l Tnjy-ersitiilii Timişoara" . 
.• Bule/Mull iniversitiiţH Br8Şo}''' .•. Buletinul ştiinjii şi Tehnicii al 
Jnstillltllllli PoJileJmk Timişoara". u":5""iinjii şi tehnkă" .•• Rerue 
Roumaine de Linguistique" .•• :Ualematikai Lapok" ... American 
/'vlathematlcaJ NJonth~J''' .••. 'tlathemalics Jlagazine". ,.CoJiepe 
."VlathematicaJ Journai". ., The FiboTJ8d Quar/eri}···. ../\'ieuw 
/irchid H)OT' J,'J/is$kllJ1de", .JnteiHgenncer'. " P/orkJ Federation 
;Vew~lettt'r··. ., Garela /lyfalematica" etc). Este recenzat la 
.. ZeRlraJbJaatt fur }lJathematik" {Gem1anial în Teoria 
~:umerelor. şi editor asociat la revista •• Octogon" (Braşov). A 
publicat peste 40 articole şi note matematice, şi 4 culegeri ele 
matematică: •• Problem.~ a,:ec el saR5 ... problem,;;;!", Somipress. 
Fer. :\'laroc. 1983: ., Generalisatio11S el (;eneraHte.f;··. Eel. 
~ou\veîle. Fes. 198.:1.: • .Jnteflers Algorithm.1fi 10 .'ioln.' linear 
Eql1anHon." 1Jnd ,~):srems". Casablanca. 1984: •• Only Problems. 
noI SoJutions!". Xiquan PubL Hs .. Phoenix. 1991. Este membru la 
Societatea de Ştiinţe :\1atematice (Bucureşti 1 din 1980. 
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\'1athematical Association of America din 1983 şi AmericJn 
Ylathematical Societ' din 1992. 

S-a manifestat şi-n literatură ini!iind \'1işcarea Literară 

Ftlr~doxistă prin anii '80 C3 un protest impotriva tot~litaJismLllui : 
A sene literatura făra să scrii liter:1tma de foc (: i pagini .f!oale. 

desene. ciorne. semne arbitrare. picturi '" până la poezia 
generalizată in spaţii n-dimensionale sau de-a drepwl ştiinţifice 

(Banach. Lobacevsky. Riemann etc.\ ... de exemplu, un poem poate 
fi: un obiect. o fiinţa, un fenomen, o stare, o idee - inteligibiJ într
Ull limbaj universal: 

Astfel <1 creat: 
•• Le .5C11S du non~.w;·n.Iij". Ed. Artistiques. Fes. 1983: 

H.4ntkhambrcsIAntipoesie;;;/Bizarn:rie . .,,,. Ed, Inter-:\orea1. Caen. 
France. 1989: .,So11Pot:n1.Fii'·, Phoenix, 19q() . •• Le Parcdmâ"iJ1Je: un 
nou'vcau moun.:menl Htterairc", Bergerac, 19Q2: un roman 
intitulat în mod paradoxist .• ,VonRoman". Ed. Aius. Craioya, 
1993. o trilogie teatrală .jHe!al~tnrie", Ed. Dmis. Bucureşti. 1993, 
pe lâng.ă altele. Din 1985 îine un jumal (din timpul dictaturii. din 
lagăr. din exil" 

În domeniui literelor a colaborat la peste 70 periodice româneşti 
şi străine ( •. Luceafărul" - debutând sub semnul lui Gen 
Dumitrescu prin 1980 . .. Orizont .. , •. HaiJw", • .Lumea Liberă", 
•. Ramuri·', .. RebllS·', "The O.ren Hi()tcr", .• Tempu ... Fugit" . 
.• ppHVO·' .•. La LicomcH

, .,International Poetr)" etc.), şi a 
publicat i 6 volume. printre care: • .Legi de compoziţie internă, 
Poeme Cil .•. probleme.''', Fes. J 984: ,.(]Opotll] TăceriP' (versuri 
haiku 1. Bucureşti. 1993. Şi-a tradus o parte din lucrari în franceza 
şi engleză ( .... ".8n" moi, gue dcrit~ndrait la poe."k?", Editions de la 
Tombee, Quebec. 1993: •. Dark SnovF", Erhus t'niv, Press. 

Chicag.o , 1992 etC.i. alte1e i-au fost tă!măcjte in spanio15, 
portugheză şi italiană. A fost inclus in 17 antologii româneşti 
(" ['mbra LibcJuJej'·. editor flurin YasiUu. i 993l. franceze ( • .J.A.~' 
POt'fe.ftef F4merique"', Grassill. Paris. 1991). italiene (,.(;occia di 
Luna". editor Vlarisa Borrini. Bastremoli, 19931. amelicane 
(,.Peception,o;·'. VoI. 1 & 2. editor Rkharrl Hcar)'t', .\ew York. 
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1 qq j 1. indiene \ .. H-orJd Pod ry ". editor Krishna Srinh'a;;. 
\1adras. 1992) etc. Vlembm al mai multor organizaţii literare: 
Societatea Română de Haiku. \1odcrn Languages Assnciation 
\L'.5.A.1. 'Yorld Arademy of Arts and Culture. International 
Poet .. /~,cademJ dndi<1). Academic l"ran{'ophone (Fran~a). Wor1d 
Poetry Rescart.:h Institute (Republica Coreeană, etc. (Am citit din 
bibiografia autorului in EncicJopedia •• Români hl ştiinţa şi cl1itura 
din Ocdden!". aflati'! in curs de apariţie la Editura Academiei 
Româno-Americane din Califomia l. 
F.S.: - Vă mulţumesc ptntru această detaliată şi. totu~L 

sm:dntă prelcntare~ 

YS: - Litera scrisă. cu\'ântuJ stilizat artistic e semnifică pentru dv.': 
E ce"8. "ital? l'\evoia de J scrie. vreau să spun. 
F.S.: - Am considerat scrisul ca pe o metodă psihoterapeuticâ
şi astfel s-au născut jurnalele: din timpul dictaturii. din lagar 
(intitulat Fugit .... care trebuie să apară la sfârşitul acestui an. la 
Bucureşti). şi din exilul american: o descărcare a sufletului de toată 
durerea şi anxietalile care-J bântuie. \1;1 mir cum foaia de hârtie 
poate să suporte atâtea: - zic cu autoironie~ 

Am considerat scrisul ca pe un joc înalt. artistic. inventiv. 
neconformist - şi astfel s-a nascut paradoxismul. 
V.B.: - Coordonatele altor literaturi pe care le-aţi cuno~cut in 
comparaţie cu Htcmtura română ... C(' şanse avem să fim CCY8. 
('('va mai cunoscllţi mă{'ar acum in secolul "itezei informaţiilor? 
F.S.: - Odata cu deschiderea României spre lume cresc şansele ca 
literatura noastr~ să p3tnmdă in afara. Participăli cat mai muite la 
colocvii. seminarii. congrese. conferinţe. expoziţii. manifestări 

artistice... \1ă gândesc la succesele recente peste hotare ale 
Teatmlui :\aţiona} din Craiova cu piesa •. Titu') Andronicu.5". în 
regia lui Silviu Purcărete. Apoi traduceri. traduce!i. traduceri ... 
buna distribuire a cărţii ... în SCA există butada: să ştii sâ te l'inzi 
pe tine insuti. 5/i ş[ji s/j-ti laci reclama ... 

După revoluţie s-au deschis centre cultnr:lle româneşti in 
străinătate: la P~ljis. la :\ew ·York. Sper să urmeze şi in alte 
metropole: Tokio. :\1adrid etc. 
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V.B.: - Literatura romană. acolo. se :pare că nn :-1.: pr~a ... vede. 
r.s.: - Exist~ un mic interes al americanilor pentru lit~r3rură şi 
artă. in general. Acestea mai rezistti prin medii academice: 
uniwrsitJţî. cokgii şi organizatii ori asociaţii .. nonprofit". 

A 111 gasit prin unele biblioteci americane. in speciaL volume de 
versuri traduse din poeţi români contemporani. \1ai puţin sau 
deloc sunt cunoscut] prozatorii. dramatur~ii şi criticii literari -
probabil din cauză că tipălirea unui rom~m. de pildă. costă mai 
scump. 

ExiStă şi cărti il] chiar limba rom3.nă prin bibliotecile din St'A: 
însăşi Library of Congress din Washington D.e. deţine o fmmoas2 
colecţie. 

Eu arn donat o serie de reviste. broşuri. tomuri. căni. casete. 
video-casete. l1:anuscrÎse etc. româneşti. ori cu subiect rOî-n311esc. 
la Arizona State l'niversit:-. formând o colecţie specială. Au fost 
cazuri când studenti din Departamentul de Educatie ("jitori 
învăţători sau profesOli de şcoală elementară). având ca temă de 
seminar •. România'·, s-au documentat de-acolo. Se pune accent pe 
muiîiculturism intr-un continent ca acesta. unde ia naştere o nouă 
cultură dintr-un mozaic de culturi ~ 

Comunitatea românească din AIizona este mai pUiin numeroasă 
şi de dată recentă - comparată cu cele din Detroit. ~ew York. ori 
Los Ang:eles. 

Căutflm şi noi să reprezentăm tara de baştină cât mai bine. 
fiindcă despre Romanja se ştie doar că este tam lui ... Dracula! ... 
Omul de rând aşa gândeşte. 
V.B.: - Cum se poate edita 1) ~2rte în :\mcnca'; La noi costă 
imen~! 

F.S.: - Americanii apreciază C2u1ile care te-n'i3ţă să faci ceva. 
s-aplici în practică ... .. holv to books" le numesc ei. Ce se vinde pe 
piaţă contează: oroare. mister. aventuri. sex. parapsihologie ... 
Exista scnitori milionari. de pild:\ Steven King. ori ,?omen. Foarte 
rar şi greu se poate trăi din sens ~ În gener?J. multi practică o 
munc:'I. şi-i1limpulliber creează. :\tIai fiinlează unele fundaţii care 
acordă premii. excursii de documentare. Insă. procentul. celor care 
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benefiejaz5. eSte mic:. şi de durată scurtă. Nu trebuie să te ::1~t<;p~i la 
vreun profit materiaL de pildă. h aparitia unui volum de versuri. 
elI foarte miCI {'xcep\ij, 

Pentm publicarea lHlei cărţi in Americi1. se recurge la agenţi 
Eter3rl. care sondeaza editurile susceptibi le de-a fi interesate in 
subiectul tratat de autor. nee.ociaz3. nretuI etc. Bineinteles. o DaTle .... r.:. -" k 

din câştig. şi-J insuşes(' ei. Dar. in primul rând. trebuie să gaseşti un 
astfel de agent. fiindcă nici aceştia nu se bagă 1.111::1-Oouă penim 
orice lucrare. ci e~\amineaz?\ manuscrisuL iar majoritatea n-o fac pe 
gratis: Desigur. autorul poate investiga şi pe cont propJiu: are 
nevoie. însă. de timpul. banii şi informaţiile necesare. 
\'.B : - Şj~a('um. despn PRF'lldox;"l1J: int~nţiL arie d{: intere:ii. 
J"t!u,?jţe. perspt\'the. 
F.S.: - ';0; dma s:'i fiu concret ~j dit m;}i diversificat. De aceea. 
prin eit;;te. voi l:'\5a o gamă Îlltteagi'\ de scriitori. din ce-le patru 
col!\.lli ale globului. să-şi expună opiniile pro şi contn'i 
paradoxismului. Ca Într-un florilegin de jd~i. 

insa. mai Întâi o mică introdUCere: 
YHşC3rea literară paTuxistă s-a născut din refuzul de a crea 

într-o societate emletică unde pâna şi 5imţl.lrile erau controlate. 
Deci. a scrie fărJ a scrie ... a face literaturJ f.:lră liter<!tură .. , 

in final. \LL.P. a generalizat noţiunea de liteT<\tura. induzand in 
sfera acesteia elemente diametral opuse. De pildă", ia Fes/balul 
L'1fernaţi()nai df' Poezie (Bergerac o Franta. 13-14 iunie 1992). am 
vorbit despre poezia tridimensională. astfel: .. O poezie propriu
zisli reprezint/i un poem. o rachetă luândl1-şi zborul reprezhlt/i UJ] 

poem.,. lin tYet-/itor pe stradă reprezintif llIl ţk"'efll ajuJlg<1.11du-se 
,0511<'1 la ,L>oezi~7 ll-dimensje'jJBJ/i f folosindu-ne de fOnllJ abstractii il 
J]},cJtema/jcjj j. poezH l~'] Spet!ij Banaeh. poezi] in spaliuJ 
R jem111[!JJlJ.. . .. , 

Contrar celorlalte aV3.ngarde _ paradoxismul nu neagă curentele 
- şcolile - operde antenoare. ci le extinde spre infinit: Litf;;ramra 
obiect - preluata intocmai din m.Îură. ne<.11terată. 

In S'Ut\ editez fevlstG .. Tl:ie Panuioxf."it Literar.l" JHoremt?n! 
}OiJI'naF' (multilingvă L la care vă invit să colaborari (daca vă face 
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pl?c~re!). S-a publicat voluiîml eseu (dens. documentat. pm15nd 
punctul pe il: ,.,.:vJişmr:;a Li!{!rară P;jrado::r:istii". de ('.M. Popa. 
din Craiov~l. o .... ~l1tl]{)j{Jţ;,y of t]1f.;~ P.9rado}dsf Literar;
j';,}ovemcnl" (de .1can~MkheJ Levem.!rrl. Ion Rntarn. Arnoid 
Skf>JP...er): coment:1rii în hmb~ francez:1, romfmă. engleza. spanioLi. 
portugheză. if8ji~Bj ... car11bod:;ial1ă. chlnez3. privind 
paradoxisnml. 

Aie adepţi In vreo ~O de ran. $='\U mai bine. Corespondenţa 
pOŞlJ1i'l mă sufodl. mă sleieşte de puteri. ~;u mai am t:mp şi de 
nÎ!c:eva. Sunt prins până peste cap in acest parado:xism. şi nu pot 
(din păcate 03re n

) comp1eta prea mult jUn1<11ul. Doar v8;i impresii. 
ili.i1;icufi in ultimul timp. Sunt şi derutat. în Ce direqle $-0 :1puc: 

In 1993 rm-8 apărut primul roman intitulat in mod p3xado'\ist 
nOl1::#Toman { ~ f şi prillltd yolulT! de :.;ie.se de teatru u./'v]t:tl1i§;!o.i:rif,h 

(ti""ilo~}i:: .,1'orma.r;;a Omului ;'Vmr'{:i. j} lume in!tJar.;ă pe dos' 
~i .. Patria de A,.Biff'.aJe';). Tratează tema tot:llit91'isl1wltii. Au fost 
compuse in perioada dictaturii .. , cu frica in sân de-J nu fi 
descoperite ". Le-am ascuns inainte de-a eV::lda. in podul casei de 13 
Bâlce~tj {un exempltll. şi-n ... vie: \ingropat un ah exemplar. pus 
intr-o cutie de fier. lângă un piersic) ... 

rnc~rc~Sem să scot peste i!raniţă nişte lucrăIi printr-un Venşor 
marinm- pe Dunăre. dm- bjiJtul de :eamQ (cred că f~cuse pe el 1 ) ~ 

ars (1 part~. Sute de pagini de mmmscrise aIn pierdut, altele mi-al1 
fost confiscate de Secrnitme. bănuiesc. (fiindcă trei plicuri mari 
groz,se expediate recom3ndat din Craiova. la începutul lui 
sepkmbrie 1988 .. cMre ChmHaJ Signoret in Franţa. traducătoarea 
~'olmnului meu de poeme •• Fc.rn:mlt.>ţ."sel1tru ..-pf.rit"". n-au ajuns b 
destinatie: Păstrez şi ;}cum ehitG!1!ele de la poşt<i.: L .. (Extr::lse din 
inter~'iul cu Emili3n ?~/Iirea. pubHc(ite par11<l! în u1~aJ~jc:adJfJ~dln :0 

Să d<lU clJ\'8\1tul acum lui Ion Pm:.hia T'ltomir~sl'li.. c"re 
;:malîzeazj primul volum de poen1c paradoxlste: "Li' 5'f,'fl." du n{}n~ 
.'-Cll§·' \ S;;'}]$l11 !J01J5cn..;mJl1j). pe can'-l puoiicml1 in 1983 . 
. ~Editions /Arti.'>tfquC"i". Fes. \'Iaroc. ! Q83. Pe atunci semnan.l 
f)yidiu Fiî)rentin - de ruşine că. profesor de matematicfi fiind. 
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scriam poezii (~). Cronic3 lui se intitub .Jkhi de brflllZ"< 

~ O terţă 1->ersoani1 să citească urmatoarele comentmii: 
.,Luj O"jdiu Florei7fh] iSi? potrin:şte de minune a!':.YiSTl1uJ lui 

Cir! Salldburf!. diJl can? se deduce c5 poetul este «Ih'1 animal 
maân care triiieslf: Z;~ ll§Ca! si ar Trea să zbDa.re .... fn shmoilSeJe 

-".'! ,:. 

cdutdd ale teriteriului poetic. Chidill FloreiltijJ descopeFii -«.·"f}IL<iul 

fl{JJ1'jeJl .. uiui>·. Criticul }jferi7.T K. Raiss oDserv§ ,:ă Les sens du Jlon-
SeJJS -<ali-deja de ,">8 gaBJite de port-parole du fM~rado.'ldfmu:: et;le 

un manJft....,fe df:' l'.aJ1fj~J1tleratlU,(:"" CK. Ra1ss . .,0. FJDren!jn: 

ecrirez ros paradOJfe'<:". d~H1s L 'Opinion. Rabat. Maroc. .2 m3I'S 

;Q84. p. 6). 
jl1anlls~risul piachetei 

iniere5;ml". $flinmnn f'.,:JarnL" relev2 (:ă . .Intr-o J(l1711/i mai 
;:~JleraJ/i. ,/}[lFado.',;ul este rezultatul suprapililerÎi. COJlf'uziej s:w 
identiiJc.1rjj ,J d0U,1 l'lanmi disâncte ale Fea]jtă/iÎ. rile jimbajuÎiii. 
;Jle pâJ1dl:ri; sali tde comportamentului. Ti,ojc in aCeasta prhJll!fi 
este ldentiflc<ÎR3 jjm/xliului obiect cu mel'11Iillb,QjuJ'. 

Cercetările actuale priIirKl palado.ruJ şi gindirea cOiHcmportw:l 
(Solomon .:HarclL"', .,Paradoxw", Bucureşti, Ed. Albatlos. 1984. p. 
o) ilU j-:w fost str/ijlle lui Ovidiu Florentin. â. dimpot.rivâ. ele l-au 
determinat să punA in fruntea plachetej FlI discuJie llJ] illlen:S311i' 

.. ,(:\];:.mHe:f;!(: n(1.J]~{·nmorrfliste>'. pt.IUF un nOUT/eal! mOU1'emel1! 

Jjteraire: le .uaradoY.lsme ". Dar paradc.\isJ1wl lui O"idiu Floremin 
yizeaza 5~{ei-<' ,--oiidianu!ui, a realii/iti; imediate. fiind Ilwi iIm/elit cu 
literatur.FI ;)bSllldului. cu hreraturfl dadaisf/i: ..... sunetul şi spiritul 
Intlni!'estl.lJui fui O,jdiu Fforent1lJ nzet!za sfera cotidianului. .1 

realltăfji imediate. /Jind nUl} hJ.rudjt cu ]jteratura absllrduÎui. CI! 

literatura dad.,isl/j": .. .. ,Sunetu} şi :;piâtul mfiJlitesw}ui lui OFidhf 

FltvelllJiJ ,V,1JC ;:; descinde m.7i degrabzt dJ'1l acel ({iUoUrel1ienf 

J)au':i;..·. al c.1rui / .. }fY)lagonjst europea11 Fi fost TrjstaiJ Tza.rn: 
f'lortwik poetului sporesc parc/i nodul gordian aJ ork-ollturilor: 
!--,Y(1gh-w1!ils/il] pJ]lEşte. fIresc. aşa-zisa periferie ci paradoxis1J1uJui 
ElprÎfl1C'IIEc7 in <.propozitij naive.. coţjdielJE a a(,()J1tradkţiiJof' 

dure>'. a «..:anti!eze}r}r."· ": !o!o&u;§. 5e-ilCetlrci felul acesta de 
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p<lfadt'xI~<;m ÎiJ perimctml «e:J,:prt::siiJorfigl1ralf' ilJtf!rprf'tatc ca 
propH», aJ4ocurikrelf.' c111lj7te;~. mai precis. al C'.7Ji11li[1llnuilor. al 
,vdjsemantisflm/ui O.'UlllOTOliizflt şi, Il] ultima in5f/Jll{/i. inmjnd 
':ki/incÎJll1· paradexist<: il1 pro':erbe. propune "<j'JaTodH ale' 
pron:rbeJ{JT» S.,;, deduce UŞOI' din «Le .1cn ... · du 1]OI}-.fi;ens.'M ef;''''j1u! 
lui OnâjlJ FlorentjJJ de ::1 se iVjtl hteFl1l/lij i1't't!J1plfdiste şi cdâ fi 
absurdului. ÎiJdeos;;"oj prin frenentarea UlJor «pHfteTn»-uri 
inC0I7!est,1bi!e: Trista}] Tzara. Frml1z. /-idrian il;!a;;fl1. ]acqm:s 
PreH:r!, E[lţ!t'!U: J011e.<>I:o ş.a. O!·idju Fkven(jn, buhrfonz/lndu-se 
<;.'JowIleriz;jjJdu-se. dadaizf1'Jldu-se. Cli (1 sete copiiăr~.l5cJ de jO(' 

f BrâllCll."; zk:ea intf-FJJ celebru r;fnFÎsm: ,. Qwmd llz"'-l!5 ne sownmes 
,ulus elJf;w!s. nOU5 SOUJllj]Je5 dei'1 mOI1s"!. nu de PU/jiU: 011 reuşeşte 
.. sii farmece" receptorul: "Pdys-BiL<;. Haut df:5 CC1.f:UTS.'/ L3Îssez 1:7 
guen'ee17 palI», (,.Lr fant pnur rJl.:l1"j; ,.PÎelTc appeJ1e 5<1 pjesse a 

l'6ddjce' (,.Fn affreu.'Jl· Of'8uc p:re-'); .,La poJjce est eij tnun de 
l'oler eJl helicoptere'· {.u} Fordre alI jour desardia"!: . .Je Il 'ai ,DtlS 

desojn de frdre/mes desojns" ( •• TJJ§afre en parado]fe' 4 J: ... ,LucielJ 

f:st d<U1S Je.i costume D Adam" ( .. Des arfkwatkm dli JangElz,ae 
arlh.:'u1eo, i; .. Pour clwufler un l,-'iezr:e iJl a]jw71e le ie.u·· 1 •• Force de 
la faJbJe!iJie··): .. Ser."ruei est gaugher 111ai5 il pcut/du pied dmir' 
r «Cr..lJltradkt]rw,'i ]w:rJ-col1frarfoires->, r. 

1!! Poetni Constantin Dindi. din R{tn1l1icu V:ikeg: 
. Sif scni despre Parado.."Jsm IilSetiJ1111/! să stai cu capul În j{15 şj 

cu J]Jjlltea despletit/i. Parado.yuJ dimat. 
Dcu- p':tTtido:âsmuJ este Cf:l'(i normal. Dtlcli 5uiliem ,ollfin <:?!enfi la 

!iapi noastră. '.'edem C/j este COIJ1,OllSă in paT.'ldosuri. Paradoxj5mu] 
aedseşte. ,Ve spuJ1e cii e."âstli şi .:71!c.~'.',I. Ci e:dst5 totuşi o ieşire. (1 

eliberaJe. Cred d este Nile ca parado-:rismuJ 55 ehbereze leilSiuJ7e;; 

!inui fert. nu S;§ i,."'Tee;:e tensiunj, 
",·j\.JifCi1re.'J Panu..l(lxi5tă" dt')\edeşte d elistă (1 mişcare 

parc/doxa!/!. ds liU exist;"i p:lIi?dQ.L Adic5 eu spun lliJlli pTietelJ -lJe 
şi djn jJlJi7e - (',j iÎ) curb/! /lU esle bine s5 te iJllt'(ldep/işeş/l. iaT d lî"vi 
r/f5punde c.-] din contrii În :lcelloc est.;: necesar să te ;;7U/()depiişeştl. 

P..?radox şi tensiune. Apo; te intrebi: care p:m'ldt.."lY ~ ,--'::lR' tellsjune:' 
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PamdO.lismuJ e'âst/i djncoJo de ili/degere sau neill{eJegere (şi 
dincolo de maş]}la de scris). L/lllj spun că ilU eIjstk 

Eu spun că ideea de «paradoxi'iR1» se i'nt;Hneşte Cli principiul 
artei pentru anii. Dar JlU la nindul c.?talopu de clasici. Su/ltem ilJtr
lIlJ Secol tiI tehnkii. şi tehnic;] scrjjmrji nu pute,') r/imâ17e in :lhu-ă. 
Problemele suf7etuhd contemporan, coJJtorsiumJe. angoasele - dar 
şi bucuriile lui. 

P<uado]lÎslJluJ fjintează i'n mâsl!ra i'n care nu e ,11r/i posibilitafe. 
Par3do.1.'ul pramit este grtltlljt. Sli cunoaştem paradox 
imponderabil. Ar fi aI1ă pentru art.? golit.? de an;'i. 

POetul işi PUlle costumul cel mm bun. haiJ]j impecabilii. aa~'at/i 
in tOll, pantaloilii la dllllg:'i - şi 5e aşază la masa de scns. DarpaemJ 
esie desculţ şi plin casil11l1 tlI'c duşllfllea. ci pc1mâlJt. El trebuie s/i 
fin,? cO/Jt~1Ctul direct Cl] natura. sa aibă r/Jd/icÎnj." 

fAceast,? fotografie este lmc.1t/i in scop did.'1ctiCj", 

lar acum. nişte poeme matematice paradoxiste: 
al J,farii1lJ a plecat cu bjejc1etB ]a prietenul său. R(lata din laţă a 

bicicletei a parcurs lOt) m. şi roata din SPtlÎe 100 Jll. 

Câfi metri ti parcurs bicicleta iJl (Ofl'li:") 

Sau: 

b) Dillir-o buca!:,i de plastilină. un copil modeleaz/i un iepure. 
Apoi. lJeJlml[umit de felul cum cuafă iepura.şul. 17 .. strică.. şi lace 
din tlceea.şi plastilin/i lIIl elefant. 

Greutatea m,jj mare o are iepuraşul sau defantur 

® Geo Vasile. redactor cu!tural1a Bfu-lCada: 
.,{ ... } eram parado1.:ist f..iră s5 ştiu ( ! J. 

J1ăI1uriSe5c că de l<rlişcarea Literară Paradoxi§l.i sali. pe SCUJ1. 
Paradoxi':m1Ul. Il-am auzit dedt in un]}.? primirii la redacţie a unor 
lJlaten~lje semnate de FloreJJ!in :;]Jlarandi.1che. /11 prezent rezident 
perm;U7en( 1'n 5 l'~ 4. 

Surpriza.] fost amplificatJ de faptul eli aecit/şi colet. expedj,l{ 
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din Arizona. eL'ilţinea câteF.1 diplome. prin care eu. al/imri de 31ţi 
colegi de redc1c{1'e. er,Wl decJar3/l' membri de onoare ai pomenitei 
mişc/iri. Xe-a]}] bucurat II] primul dJJd \..'j Baricad<.1 <1 p5tn1l75 atât 
de repede. mesajul ei pt'litic şi cultural rellşind să com'Îilgâ pe 
corespondeiltlll nostn! romaI1 si-şi dez\iJluie lleSUfeliiJţ:i aproi"ipe 
ergaJlicft laf/i de totalitarislllul CC'JJl li 11 ist. ideJltitate,,,; 
pluridisciplinar/i şi mca!ia paradoxului ca mod de <1 rezista 
/117J.J0trha :1bsurdului 1ll011stnI05. 

f ,., j Jlult mai prowcatoare se arată ,'1 fI acthitate:1 Sti literar:'!. 
incepul/} in România in 1980. derh"U/i. se pare. din l7latellla{jca. 

Dar Florin SmaraJldtJ.che. tn calitate de ctitor al platfonllei
program Paradoxi .. mul. () mişcare jjterar/! al {'fuei preşedime şi 

Sllljiwr ii este. il devenit membm al multor aeademii. societii/i. 
asocia{jj. hii. unillni şi fimdarii de poezie şi creaţie din india. Sl:4. 
Anglia. Frall{tl. Rom/mia. 

Esenţial pentru Horemin SmaraJldache esre increderea sa 
IleţiJ71lUritii in propria expresie. fie ea jumal. letterism. graf1sm. 
eroşe. document. non-roman sau poezie. ElJeZSIia sa creafo,7J'e. 
aproape renascentistă. Se consum/! Pe cele mai labile zone. minate 
sau b/ftătorite stilistic. impoJ1ant este ca cn.:imoJ'OJluJ, diatriba. 
t:wdrerea. sfIdarea. non-sensul. paradt..,yul provOC,cltN şi 

pluriliJ1g l,iSfllllJ să fll/il1ioneze. Pelltru Florentin SnlJIiwdadJe TlU 

există tabuuri. ci doar libertatea celor mai izbitoare asocJ~'1fij' de 
cminte că.zute din aboliw! fllm Babel. Poetul nu ocoleşte nici 
locllrile comune. nici stările mapllc'1tiee. Ilici varia/iunile 
(Jleeoapte I pe ,'tceeaşi temă. conştieIlf e,i Jllu!fimea scurtc/rcllitekY 
nu pela/e să produc;] macar o singur/I carte de poezie. Între Gel/u 
S:wJ]] şi optzedşti, 

['n lu.y şi-o l'oluptate făTJ calm. o cultură poetici ţ /lsrissimă. 

iafli tot atiite:i arguJ1leJ}{e ce-j inplduieşte lui Flore!1filJ 
Smar;:11ldache să pozeze JÎl e.'wrcist al iflSi'işi ideii de literiUllră, /17fF

un bltind indjizitor ce paroeliJZj Însâşi repllfa{ia p,7J'ado.lllJui ca 
relaţie imre text. cititor şi autor. 
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lroIljl..-, p/in/i /it ptlIo\,;sm. paradoxal p:imi la SJjopsm. iconoclast 
P,l11fi la deJjcioase jocUli allilf!Iama{jce. Florentin Slnu<1ndac/]e 
este un computer-lalld al himerelor sah"dte", 
® Florcntin VasiHu, din Bucureşti (despre autor): 

.. ,4 Întemeiat llJl curell! lireTllf nOII: «JUişCare8 Paradtn.i .. tă» 
(iezi ~oJumlll «Le Paradoxisme: un nm.nceau mouvemcnt 
Htteraire». P/]oenj\, - CS4 'Be(I!entc - FranJ.? .\'jquan PlIblis!Jillg 
HOllse. 199::). ce are !lllJlJeroşi ;?dep(j. poe!j şi scnltoâ. linii de 
JlJ.ucă, de pe tonle meridianele nezi coperta .1 /l:'a din lllCT,ue!. 
Formula acestei lJlJ'şcări este de tip ilec>:n·811gardisl. ce 
experimenteaz/i [omle poetice llOl1Coll!omljste. llegatoare. «non~ 
poeme.» din c,ue a pllbiici1t şi câteţ';] mlllme ÎI7 limbile francez,? şi 
engleză" . 

." Criticul CnnsUintin L Popa. din Craiova. refelindu-se la stilul de 
viată al al1tomlui: 

.. Ruado.r.lJI existenţei sale atinge absurdul"'. 

@ Corneliu FIm'ea. din Canada. redactor al ... Jurnalului liber": 
.. CoIlsiderandu-se 11/1 «cetăţean al lumii». lui Florentjn 

~Jl1aralldache i se potrheşte de minune .UişcErea ParadoxL"tică pe 
c<ue o culth;/i. flÎJJddi la o asemenea lume plina de parado,'{uri ce Li 

maj potrhit nici llU se putea.' 
Eu mă simt indreptă/it s/i sper ca Floremill Smarandache pe 

JJngJ paradOyjsIll. nu-şi i'a uit,? Jjlllb3 şi l'atra oltelleasca. se '/3 

mg,1 şi le va apăra in lume". 
Ami-eroul nonromanului este botezat HOD Hyn. ideologia sa 

dictatorială se numeşte fonfoism. ţara peste care domneşte pOaJ1ă 
numele de Wodania, în ciuda rezonanţei asiotice. nu este greu de 
ghicit împotri\a cărui .,coildl1cawr" şi .. comaildaJl! suprem" . 
.. ctitoF ,îi {OIlf('lSIllUluj·'. îşi descarcă mânia justiţiara şi munitia 
verbal:"! automl. Citind acest eşafodaj întemeiat din aproape toate 
genuriie literare cunoscute. acest discurs polîmolf al scriitomlui. 
inţelegem că o doctrină totalitară nu poate fi demodată. ultragiată 
şi neutralizată în toate pliurile ei. decât la modul homeopatic. adică 
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adoptând instmmente de expresie .. fottujtmC''', Împotriva unui 
monstru nu se poate lupta decât deghizat in propriul lui 
echipament. Scriitura . .total/i', J iui Florent1n Smarandache 
izbuteşte astfel să fie antitotaJitara. Hon-romanul său încorporând 
antidotul la care se referea Octa'vian Pa)er în .. Caminanle" . 
.... pentru a-şi combate frica. omul trebuje să illce/ip/i pn!] a 
m,1J1urisi ... ". Carte a tuturor şi a nimanui. acest aide-memoire al 
traversării infernului. acest cocteil de stiluri ale anatemei 
anticomuniste. cuprlnzându-l bineînteles şi pe cel incendiar, este 
administrat după umoarea autorului foarte divesă. dar, în generaL 
neagră. Cn jumai ce debuteaz<'! epic C<1 in .. Toamna Patriarhului" 
de G8Td<:l Marquez. t,ecând de la fabulos la sarcasm. Demonul 
otnl1iprezcllt ai jocurilor lingvistice. uneoti hazardate şi juvenile. ii 
face pe autor să rateze rescrierea capodoperei celebrului 
columbian. FideL Însă. non-romanului său, Florentin Smarandache 
adoptă un fel de dicteu. abolind punctHatia ca şi Joyee. să zicem: 
dememll său investigativ şi inventiv ridică vălul ce oblitera o 
reaJjţate incredibilă acum: fonfoismul reuşise sa declanşeze un 
razboi intem al tumror împotriva tuturor. Pe acest fond de conflict 
perpetuu. de amenintare şi suspiciune pretutindenară şi biunivocă. 
milioane de români puteau fi victime sigme şi comode ale 
dopajului. fonroism. ale propagandei n~lional-comuniste. ale 
xenofobiei ca doctrina de stat, Abulici. supuşi dictatorului şi fi 
clanului, inregimentaţi in lungile cozi ale foamei. frigului şi fricii. 
deveniseră în scurt timp memblii ideali ai .,femleÎ aJJjmaJeior", 
c:'lci .. patria are JJevoje de k!iofj şj râmpjţi ;]JjeJ7a.ţi mhJtalj şj ;tiţi fjj 
mimm8ri. <1njmaji de <''1 Illllripellfm nemÎl şi fC1ră'·(p. 20). Ravagiile 
f('lJ1foismului se derulează la neverosimilele dimensiuni ale 
genocidului; aberaţia pOliticii demografice. ajimentalia 
.. r.lfioJlaij", culpabilizarea şi sufocarea oricărei personalităţi ce ar 
fi lndrăznit să-şi impU118 propri;) gândire sau creativitate. 
prig:onireJ intelectualităţii. intreaga tragedie era subtil ascunsa. 
sing.ura carte de vizită a ~ârii ce circuh fiind a lui Hon Hyn. 
împrel1l1ă cu zecik de volume ale Operei de două parale. conform 
căreia R.omâni1 se afla Încă de pe timpul lui Burebist<l pe .. dnm1UJ 
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cOlJstmini Soci:1Hsmului flw/rjlateml dezlOltar. Fundalul poleit 
idilic şi mioritic. festivitălile gaunoase la care copiii eran .,educ.1ji" 
să prosterneze in hta ,.p/irill{iIN I1tl!iuJlii·'. pe versurile poeţilor de 
cmte. presa oficială menită să faca non-stop apologia .. bdrbatului 
de star şi a Jealiz/inJor", totul era ticluit sa ascundă blestemul şi 
tragedia ce se abătnserâ asupra conştiinte]oL Realitatea devenise 
,.Q ;reali{tife sumarj", Totul friza absurdul şi ospiciul ce functionau 
ca un perpetuum mobile ale falimentului tuturor reperelo!'. 
Absurdul se autogenera. umanismul insemnfmd .. dnlgostea laj/i de 
aJlimal~", iar cutremuml din 1977 .. lin ,ibran{ omagiu adus 
condllditorului illbjr'. I\on-romanullui Florentin Smarandache are 
anvergura unui j"accllse f?J<1 restricţii de abordare sau limbaj, O 
carte În care ronfoismuJ este încol!it din toate părţile şi cu toate 
mijloacele de expresie. de la cele ştiinţifice pană 13 cele ale 
deriziunii şi blasfemiei. Hon Hyn fiind Încoronat cu laurii de 
violator al istoriei unei naţiuni. Demolarea a sute de locaşe de cult. 
spre a-şi exercita propriul cult indusiv megalomania urbanistică. 
antoproclamarea ca descălecător de ţară şi unic depozitar al 
panteonu]ui naţional. Hon Hyn atinge recordul batjocurii faţă de 
un neam, dar şi al patologiei totalitare. Imensa parodie ce s-a jucat 
in România este dejucată de Florentin Smarand;)che cu o 
exasperantă răbdare analitică. asemănătoare stării de implozie. În 
recurentul. totalul. febrilul denunţ oferit descifrăm imensa 
suferinţă In captivitate a milioane de victime aie fonfoismului. Cn 
imens gulag fără speranţă, căci Hyn decretase ,.iJ1stitllţÎollalizarea 
Apoca1ipsului c.1lonll/j de gu "emare " . •• }\/on-Toman"este cea mai 
incisivă ca..'1e ce s-a scris vreodată impotriva tiraniei totalitare. 
impotriva celei mai distmctive şi groteşti utopii, l'n pamflet baroc 
(nu scutit de imperfeqiuni. gratuităli. redundanţă. cădere in 
inventariere. de truisme 1. dar de o necruţătoare virulenţă, cu adresă 
directă. în ciuda parabolei cusute cu ală aibă. O carte care. dacă 
prin absurd. ar fi fost depistată sau publicată in timpul 
,.tovariişului", autom] ar fj fost omorât de-a binelea, Florentin 
Smarandache. scriind această carte in anii '80. când se afla încă în 
ţară. nu făcea altceva decât să-şi completeze datele personaie pe un 
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til)izat de condanm<lre 10. moarte. d<> ame!1in~area căreia n-3 scfrpat 
lncă~ Bon i-Iyn rHai nre Ul111<lşi şi dis("iţ)oli în ROlnânia şj in IUJne. 

10 Din nou G~) Va~ile: 
h'Jcl1izitorui 811{teJlc 

.. Cel 111.'1i reCel1Î ~,(lillm rmbJjc./t de FlareIltijJ Sma.T<1JJdache 
cuprinde trei piese. Ce se adcw§:A Js mc?5FuJ d05fJr al [W!oruJuj -

!'Îctirn/i şj acuzator deo,ootrJFă - al !ofa1jtarl~c;rlllljlli: Foml!lTetl 

omului nou. O lume lÎ1iOdIS<~ pe dos. P.:?ln[i de ,YlÎJ1];:de. Dacă in 
,<,ll1maJlll rie emigrant,., al tâJJJlvlui nostru soiitor. rezident din 

1990 În PhOeJ7ÎT rArizOH!ii. tip/rrit de edjtura CTB..Jo";eaJ1ă AICS. 
~merica este 17lfJl1j{ft ca imi-lIJl ieu de m[lSS8ere l}fiJ~l&xrtil 

",.paradisul diaroJlll11I'>. cele trei piese ,/l! ambiJÎ<1 «r-eranşej" 

totale impotrh'B llmâ sistem diaboJjc de ÎJ]doctrinare. indobitocire 
şj tOITwii morală de Cf'u-e tOCJll"i a/a111 sdlpat. 

«F:r)l7nBrea omWui nou;» are Joc. eFideflÎ. Intr-uJJ siwa/oriu, o 
stafie-pilot condus,? de Doctor şi Asistent, unde este adu5 
personaÎuJ BOlii/acio; incomod din pUJJct de n:dere 5ocial. deci, 
Vinol/a!, tidic/i deosebit de săBatos şi nOflllaJ illlT-O con]{mit<'1te de 
3bmliZaIi pe Glie,.] făuririi omului HOl!. Bonifacio işi dJ seama că 
e:rpeâmennJl Doctorului. lesml s/w prieten. nu se deosebeşte de 
inÎţialivele fâsciste sau secllliste de manipulare. 

Spălarea creÎe111111i. c'lbolireCi ratiunii Şl a realului. fi treeatului. ti 
mellJOriei. <Î numelui şl chiar a sexului, Toţi paciel1ţjj se numesc 
(,'iJeorghe şi :;011t progrf't1113ţj să «tI'ăfa.~if.'> 50 de tmi, atât cât por 
lucra. Omul nou este sfd.rşitul ciclului de el/oluţle bioJoţică. timpul 
iJlsuşi i11lpietreşte. dev-enind «llil calm deNTan!>'. Dictatura 
iJeCeSanl şi nesfăr.şitii j}U mai gelJereaz/i surpnze 5"fl! re FOlte: 

dTeS3;ul ;1 fost ,11,1t de cfijifjc[!t şi eficient. incAt omul nou nu maj 
are Ce face cu propria sa Jjbertate. Cit de actual ni Sf: pare acest 
5ubtjj paradC1.T al lui Flof"{?J1tÎll SmarfmdiJ.che, omul şi imeJeetua]uJ 
ce au refuzat ozeamc să del"jnj Omul-masă. l!îJ num/ir intr-o 
50dettJte i7J1iflci/1lă. in c:-.re «n.aot"ul infJoreşie in in!erionll ordJ:nh' 
pjetrific2te~>, Bomfacio. acest alta-ego al autorului iJ acuz.:? pe 
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Doctor de p~!1(lCÎd !Î]{JJ:7J. EXercjţijle de supunere. pcîw'i la 
de~'er .. "onaliz;;.re, ta:'''eall parte dm lleslârşitul refemI ai 11wtJiăJii 
sufletului Nu inleresa ilh-eJul de trai ,1] indivizilor, d llj",-e!lll de 
mo:vte pTÎn jJ10cuJitie ideok),ţică, Omulnoll trebUla sa lie o arfil;ve 
tic:ÎZ.1t.i. IlJ."Iimur,1 repetând demenp,11 Cln intele perfuzate, 

,ic,,?TS<'1 imensfi. de h ceti ,I.!t"lpu]:m'i pjJJ/J la Jllsce!Jârj]e mttc.1bre de 
8hlJJpvdii. ,'Ude ca Ull loc exrermh13(Or cea il]:]] smistrJ llîopie 
exp;:nI11eiJl-1tli .. pe 5liBet deschis". 

Cuvintele j)Jseşi par;"] Il "J/iguite priiJ 5upralÎdtarc. FloreI1(jjJ 
SJ11cvi:mdad;,: p,ITe 5ii-şi fj epuiza! rdu] de <1j]gelk a/orillyemil' 
Im.1JizitoT al Absurdului. 

intre timp insii.,.'- (.,Baricada"'. Bucureşti. i q octombrif' 19Q3. 
anul Pl. nr. 42 (197). p. 25), 

., «.4j]t[~]OgjB parod{}xistii,,· raill/me o urJj1.jii depozijie des,ure o 
jJllşcare cOll/Tadictorie. Înlloitoare şi pJjnă de or(f!inaJjtate, Cu âtât 
nlEli mult. cu cAt mai toate limbile g10bllJui au semnele traJ1scrise 
in pagijJjje ei. 

Ef..'"1rtunle dl'. de-a lUilgui anilor de ,9 striirui i"ntr-o idee. mi-aduc 
:.'ilniilte de l~lJacjtatea benedictiniloI ale caIN ':U110şljllţe rrebidnu 
să rodeascJ, jndlfereilt de jillempenjJe sociale sau de receplare, 
Apoi. j"nfiomtOIirf:.1 aşez<ve pe teme. capitole. al/ton". teaoJlice 
pagini - chiu' daci nu este <iŞa? - cakuhuorul '/a fost to':ară.ş de 
dn.Jm.''', 

~ hm Rotaru: 
.. Este 1.111 fXlet - bjne.clifl05Cl!t acum şi ca ,urozator - nu numai la 

Jjcj (CU deoseNTe hl CraiOl'a). d.u i17 timpul din urmii şi in ... 
America şi Ean"l!)(i Occidentalii (FlaI1ta. AIJgJja. Gemlania. Italia! 
uude fi izomjt s/f-şi afle gmpllâ de adere!}li la /lşa-ilUJllitii :l1işcan: 
ParadIJ.:d8tă. l v. FOJUflJllJ -{<Li' ParadoJ"isme; 1111 llOmeal1 

morrreIJ1en! JiUeraire». PhOellJ~i - USA. Berger8c-FraJlce. ,Yiqll<1il 
Pllblishing House. J 901 J pe c:tre i'nsllşi a Îlllemehu-o. Este UIJ ... 
lleo,n·.1.JJg<lldjst ce-şj propune să expeiimellteze fomlllle poetice 
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diJJlre celemaiinsolite.maiIJOllCOJJIOTllljste. in ac<yd (SJU in 
dez:tcord:') ClI mellfalitatea Collteflll'0ram'J de la noi şi din alte p/iTfi, 
Însuşi a publicat in !jmbile romanii. franceză ŞI ellţdezi1 lIlJ bun 
IJumăr de cllleţ:eri de «poeme» şi «nonpoeme>' prin care s-a impus 
Fn unele ţ:ntPllri de cjţjtori din Ellropa şi Americi}", 

Apropo de esellri «A Mstor,.'v of thc parado.1;ism» - pe ... 'are 
amoml l-a prezellfat in tumelll S/lll brazilhm din illllÎe 1993. in 'vitat 
de 5crJJ/ori şi lliliţ'ersitaţi din fara lui Pele", 

~ Constantin \1, Popa: 
.. Deşi RicdJldu-j «h.toria>' ii preţ:ăteşte Înhllmarea {(l a ;c'}J]!!arda, 

fie ei] şi post modema. (,daU iSWr1cizat,1 denlle UJJ "noJ]w:n.'i» 1. 

paradoyisl1l11J. se pare. dC'~jlle pdJ7demic". 

Reacţii din striinătate 

~ Poetul Pradip Choudhuri din Calcutta. India: . .Jllfrigatoare şi 
imeres:mt/J fiecare pagina djn această ami-carte. mi-:tduc ,W]illte 
acele zjle arzătoare ale anilor '60 caJld noi jj]i{iam in India 
."yJjşcarea Crl!neraţiei FJămânde. 

Din nou. dupi til/iria ani sunt emoţiom1f s/i-mi ',ăd nllJllele ca 
membru al Asocia/iei lvfişcării Litentre Parado,\'iste { ... J. 

).,hife. cm'iirşjtor acest r/ispuns de oriunde. inconjoară globul.' 
Vive le Afouvemelll,'''. (Scrisoare către autor în engleză ... şi 

fr;:mceză: ) 

'3 Poetul Skanda Pra§ad. preşedintele gmpului literar C'hetana. 
din ~1a!lgaJore. India: 

.. Pe cand unele din ideile dF. paT bune. eu l'g sugerez s:J 
modificali noţiunea de «paradoxi"im» Cil altcel'<I. de preferinţ/j 
cvaJu,il1d noile ~·ersuri. Ati putea să /lumi ti de e.\emp1u: 1\'ouJ Val 
Literar sau Noua /J.1iş('are RaţjnnaJislir Şi atlll/(..'j, ari plllet! {ace 
parte din orice mişcare, 

Este necesar ca liderii III poezie de onunde să-şi imp/i.rtăşedsd 
opinjile. s,j facil schimb. Propagarea nepoemelor sau jl0npoeme!or 
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nu sun/) frumos, .\'u ştiu dac;]' dL cunoaşte.ti CW1JVa /vli:.carea 
OlLmpoelidi p]"(lj1Jovat,1 de "'{'!efor OllI'iJl. care locuieşte in ,Vew 
} L1Jk 
~ Scr:itoml Jmnes R Lue31i, din Las Veg'ls. :\evada: 

,. \. "-aHi gJsjt Il] LHI:'!"ar.r l'darket Place şi 5Unt ,:urie's 55 atJn' ce 
este Jlişcan:8 Liferara Paraao}dstii :",' . 

. ~ Chdstoph HnHender, din DHsseldOîf. Germani:!: 
.j'yJişcaI'::;a Literară ParadD .. :ri»tă imi paTe o lJJ."wifestare 

neuzllCiIă si !i..'&Îe jjJieresD.JJ!/i relat.?ild oiiTerii;: suNeet;,;;: si 
:;J J,.' 

ciJ'tistice :tJe sml'toruhli. 
Ca UJ] ŞCOhlT ii: Jiterarurfi. deseoli eli incerc ,{să iRle1"prt'!<''Z 

lJfLfJterpretaJJJ111l'>_ dup/i cum ne sffitwjj 117 finele ma}]jfestu]uj', 

.) HeHe BU§accn. scriitoare din Fioreilţn. haliJ: 
. ,Ieri. ClI o prietell/i. am gâtjt ,-<Le Par,;Jdo.Yi5l11e: Ul'] nou,'eau 

1110Ilyezne1Jt Jitterah-e». care ne-a Bl1Wzat foarte. foarte mult"'. 

~ "IariB dn Carmi) Gaspar Of 0H"ier3a. poetă din Rio de Janeiro. 
Brazilia: 

.,Am [{"v/fzUl aprO~ipe in imrepme tOl11uslll «Tiu..' Par,aa(X'â51 

:Vo'Y-emen!7>. pe care-l consider destul de imEJ'eSBJl!' deoareCe ţ hil<1 

ilOFiS1T3. ~} tuturor. e un ].Nuadox. 
Ca sii l'orbes~' de lua mea. Brazjjjd. deslllJ de pa.f::do::Gt}J. 
Carte;;! J71e<'? «Fin do .rmmdo DU Fin do ~i,'i'ef.:f.]lo», e5t~ 

,o;'lrud .... "lx]~,t/i. Paginile J 9. _'":0 şi :! 1 din "duElu! meu "Espan?,'§.» ar.:: 
<.1 {lOczie Cl1e âduce. un pic . .9 p/lj<1do.'âsm ", 

t- "Hrheh: Of Laplante. editoare şi poetă din IVloi1îreaL C:mada; 
"Suntem tentaji 5/1 credem ~A aceaslfi tlIizoiogie exprim.? prin 

','0<.'('<1 diverşj)oT cJitid. J~7 eSE!1ţii <fIm flmJ fel de JiteraJuJ'ă~,. Este 
c conslat,CU'e celt.? zice Gokman. «coJ1l1"a comel'ciaJizărH artei"" 

Printre altele. <dH1pe;,~JhiHtatea dereI11tă poslbJJă;-, dete-.cteaz/l 
.1bSllT(b'î<:1fe<ţ totaJitaIismului sub foale aspectele sale, 

<"A fi emigral!! e i]11 M'a!uia]-" , S;Ullile un :iutor al aCestei 
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Jlltologii inAbuşjţe. 
A tligi din cauza asHriej hbertiirii de expresIe ,1b('I]eşte 

iIl~tiatiy~q. aCiJ\'ecu/i sulednp şi l..lee,ufi o re~{lltă ftmdtU11enta//i. 
Par,1doxÎsmuJ prezelJl este maretl durerotls/i.9 eTiluluj P0etuJuÎ 

lloiJ-sensului ... ". 

?> PaulCourget. pOet şi eseist din Borde<lux. Franţa: 
.. AJăfl1rl de poeme «::wgajale», găsim gralo-poeme. super

poeme. poeme desenate. poeme-ciomii. poeme fărJpoem,-: şi. o ce 
milJunat,' poeme traduse i11 fraJlceză il} «pkk05alloţ!Jai ... " de către 
autor' 

Aceste tmt'aljj modemiste ,ueJltm amatori averliztl/i de tlecare 

dat5 iRI le hpseşte mult 5)i ne lase cu gl/rt1 c/-lscat/i. /11 special acelea. 
apareJit făla telt. fje ale au!cmilii lilSllŞi. iJe traduse din sanscrit/i 
1.' 1, maJeză {". cel/fi (l j SiW c'hiar ... din lJlJJ]ic f care este. Jlll 11(' 

ilJdoim. o Jlou5 JilJlbă,' j au C!lL ..... !ctemlp//icut. i/lloc sii ne transforme 
in adepţi. să ne facă să reflectam asupra unor misterioase taine intr
un fel de dadaism depăşit. sau mai mult, ceea ce este hine J-Je/JtnJ 

inteJectllaJi. să ne surprindă distrâ/Jdu-ne". 

@ J 8cqueHnc Delpy. editoare a revistei HAr! el POt:.5je de 

TfJllraine" din Franîa. îl numeşte pe autor "nonconformist 
absolut" şi se întreabă .. P,wJ unde ,uoate mer~!!e rn'Oitn" autorului 
in poezie şi-n viaţă: 

~ Revista britanică •• }\'ewHope internationa) ReJiew". val. 16. nr. 
6. pe anul acesta. referindu-se la eseul despre parado;;;ism ;:JJ lui 
C:\1. Popa. conchide: 

.. Cartea pune o prohlemJ, Coordonatele ei trase.uă o penoadJ 
de ia [imlllz şi t'iena (J9:!O-1930j opândll.-se fa FlorentiJl 
Smarandddu? care pare râ.rfuf lHişc,,1di Liter/tre Paradoxjste, 
Elistâ dar un efort de a ~ăsi llJl pllnet comUlJ intre .[ceştÎ 5cnift"ITi 
comuni, 

AutonJ/ nOfeaz,j cllm Florel1tin «coJJsideră că in .. paţillJ 
poemuillJ poate intra orif'e» şi poeml creaz/i poemul «l/ersuri 
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negre.". c;m: este (1 p,ţţin,l neagră. !nteresant. dar literatura s-a 
,pierdut. 

Un rad pc7J"adox este c.7.îce!<7şi,o(Jef produce un fel de design ca 
o Cfllce a,·.7JJd clJFtlnml România in mijloc. j1iIJlfIJat. daI unde e 
literatura ?", 
V.B.: - Drumul d,· . literar ... 
F.S.: - Drumul meu literar J. fost anevoios. tarziu. cu obstacole şi 
mdivizi C[l.re s-au pus de-a latul numai să nu public. să nu merg la 
congrese (mă refer la obstmctia care am .. beneficiat" în perioada 
dictaturii l. La inceput semnam cu pseudonim Ovidiu FJorentin. Î3r 
câteva din primele poeme mi-au apăn1t şi in revista timişoreană 
.• Orizont" prin anii '80. iar o recenzie privind studiul lui 
Cnnstantin :.vL Popa. w'11jşc8rc.a Literară Paradoxism" C'8re se 
referea şj la volumul meu de nonpOeme ZI fost inserata in 
•• ReJ18ştcrea bănăţeană" anul trecut, 
V.B.: - \'ă rog. un gâni! pentru Ţimişoara! 
r.s.: - La Timişoara am prieteni şi colaboratori mai vechi: Ion 
Pachia Tatomirescu. Rodiea Berariu Drăghicescu şi. de ce nu ... 
Veronica Balap: Iar pe linie matematică: Tiin Andreescll - în 
prezent fiind profesor la Chicago. Dorel :\liheL .. dl.rora le 
transmit mesaj transoceanic prin intem1ediul postului de radio 
local. 

Oraşul revoluţiei. Timişoara. imi aminteşte de jumalul dv. din 
16-22 decembrie 1989. pe care ati avut amabilitatea să mi-l 
expediaţi în Sîatele L'nite. şi l-am citit pe nerasufiate. revolutie 
care m-a prins in Turcia - în 1 ag:ăru 1 de refugiati politici din 
Ankara -. ascultând cu urechea lipită de aparat ce se întâmpla în 
citadela de la Bega. strânşi ciorchine ... Apoi au incins o horă 
romanii de 13. hotel:-'lenecse. crezusem că Ceauşescu e nemuritor. 
e lipit de scaunul prezidential - aşa intepenise vremea ~ :\'1 ai târziu 
aveam s-aud că mulli timişoreni sarutau pămfmtu! de fericire - nu 
le venea să ere<ldă ochilor că s-a înfăptuit minunea şi tiranul a 
căzut! ~ 
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Int~viu: ML~ail 1 .. Vlad "'" 
Florentin Smarand.ache 

Febi"uari~ .1996, Târgo-vi~te.,TuC!son 

ţară a Hberî:ăţii depHne, S1:A': 
F.S.: - en scriitor de ÎimbJ română. scufundat int;'-ul1 o~eaD 
ang1ofon~ se pierdeoq <Excer;Jii!e c-onfil1nă regl-!la: J. 

Încearcă s<l-şi tmducQ op;;:ra. s-o difuzeze . ., D(\f nici în Alneri<: a 
mai mult de 2-3ct din ljtera~ nu pot trai <:li!} pana 101'. Toruşi. 

pentm mine scrisul rămâne un bobby. şi Înfrtlnl orice risc sau 
deriziune . 

.:\e amăgim. aş putea spune. colaborând la reviSfe şi antologii 
rom5nofone din exiL cu audienţă mica. IVIai schimbăm cfu11 Între 
noi. şi-n special epistole. iar dupa '89 ne indreptam w! mai des 
privire? catre cititorii din iară. 
?vlJ.\;'.: - ClîLB §f ~eptea2ă opera ~criitnr1.l111i F!Dyr;ntln 
Smarandaehe pe bătrânui continent, atund când se runoaştt: că 
autorul trăieşte în S"[A? 
F.S.: - Dac{i '/ă rcf~ri~i~ in spetă~ la ROH1[tilia - ('u oar~care interes. 
Acum rom5njj deschid ochii şi către literatura e>;iJu1ui. s-a terminat 
\'tI cenzUr::l - S18':8 Domnului: 

Desigur. că. [jind peste mări şi rari. com~\ctele 5Ui1t m~i tardive. 
Personal. eu am abonamente. sau îmi trimit din rară Plietenii: 
"Po1!sis". "LHerat()rl1l'~. "RomâniE liberă'; .•• 1/atra" ... D:u.:Jf! 

Ji!cr,,<trc7" .• ,REJTllll't" .• Slerllur-. wjTca", •• Tfirgmi,s,ie.a", .. Incerc 
să nu fac nici un caz de culorile lor politice, doar ?J'ta. cultura m 
;:ldevărQtu] sens preocupftndu-mc1, 

PriV1nd ~tite !~ri djn bâtrfu1ul continent: n1J-~nl f~cut re18~ii ŞI 

colaborez mai Jks în Fr<m~~. Belgia. apoi Ang.lin. şi dtha po.eţi 
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din Italia care m-au şi tradus. 
Din America. devenită actualmente un fel de centru al lumii. am 

luat contacte cu diverşi scriitori de pe toate contingentele (în 
special prin \1işrsrea Literară Paradoxistă. la care au aderat 
mulţi; din :"epaL Sri Lmka. Benin. Japonia etc .. ca sa dau exemple 
i113i exotice - nemaivorbind de Occident). 
\tU. \'.: - Cum POYCSC scriitorii de limbă română dezastrul 
culturii în ţara lor de baştină',' 
F.S.: - Economia .. de piaţă" incel-1e să funcţioneze şi-n cultura. 
!1U-i de mirare! Scriitorii de limbă română sunt preocupaţi. în 
principa1. de existenţa lor zilnică - şi va asigur că nu e chiar aşa 
simplu nici pe-aici. cum credeţi dv.~ În primul rand mă-nGoiesc că 
vreunul rezistă .. din scris". neavand o altă indeletnicire practicJ. 
din care să câştige bani. 

Este adevărat că unii stau pe Walfare (ajutor social). mai ales 
prin \'ew York. şi mai colaboreazj la ziare de exil pentru sume 
derizorii . .. J1esenile·' umaniste nu prea se caută ... 

.. Dezastrul" de care amintiti. pentru unii nu exista (mă refer la 
aceia care deţin şi-n prezent monopol asupra editurilor şi 

publicaţiilor finantate de stat!. 
:\1 .LV.: - Încotro credeţi că se îndreaptă culti.lra. dar mai ales 
literatura română'; 
F.S.: - Literatura. cultura. societatea din România converg vizibil 
modei ele occidentale: totul pentru consum şi profit financiar. 
Deocamdată. în această perioadă istorică. Vestul este idealui 
nostru. \'umai că. până acum. s-a-mprumntat de-acolo mai mult 
răul decât binele. 
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~{orcntin. 5maralufacJi.e 

~,I;Jf}llZIA il Il(Jlil1 p~1J1,r11l1j jU 1l6'1!.7 
Ijj,r lJ.:fJJJj71!J'I.1J11rl~ 

lJj\r l'AH1'IJli P/l T/J/l,'il (llilt'IJII1JI" 
3 " 

Interviu: Adrian Dinu Rachieru -
Florentin Smarandache 

- Stimate d~le Smarandache. literatura este pentru d1'. un 
hobby; Poate fi ea doar un hobby? Şi dacă nu e mai mult /e3 să 

rm zic totul) mai are rost să încercăm marea .. cu degetul"'; 
- La inceput arta (în general) a fost o retragere matematică. ;'\11 

puteam protesta lmpotriva totalitarismului prin cifre. ecuaţii şi 

trilmghiuri. Trebuia o defuJare ... 
Scriam poeme pentru sufletul meu, atât. mă Înmom1ântam pe 

mine. Dar erau prea intime. nu sufereau de nici un modemism. iar 
(din păcate'~) acele caiete nu le-am mai găsit. Le-aş fi nuntit 
cântece simple. prozaice. de om care plânge în interior. Doar 
tristete a de pe fală le maj trăda. O psihoterapie lirică. Să-Ii expui 
durerea pentru a scăpa de ea. Ceea ce era adevărat. însă. recitindu
le. mă încărcam dublu' (Vezi >.Formule pentru spiriţ"-la Pachia. 
ce-u mai rămas). 

Pe mine m-a afectat mult această dictatură. care m-a faultat prin 
interdicţii. culntinand cu şomajul anilor 1986-1988 dinaintea 
. .fllţ:ij", 

Într-o a doua etapă. literatura s-a transformat în hobby. odată cu 
paradoxlsmul. Amuzarea de propriile neputinţe \ de a publica. de a 
merge la congreSl: - a face literatură fără să faci literatură Ica un 
mutisl1ll: - a scrie fără să scrii", 

:'\u-s Jocuri absurde de cuvinte. cum probabil par h prima 
vedere. Ci metode foarte naturale. de exemplu: 

o căderea unei frunze (fenomenul concret): înseamnă un poem. 
care nu maÎ are nevoie de aşternere pe hârtie. de recitare - fiindcă 

ar fj deformat (ca de altfel orice lucru COllveltin (Poem vizual: dar 
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nu vizualizat. deoarece nu l-am desenat. scris): 
\9 mirosul :.mei păduri de brazi după ploaie (Poem oifactiv): 
!) zgomotul valurilor marii bătand in pietrele de pe dig (Poem 

auditivl. 
V -ati gândit vreodata la o banda care are inregistfJte pe 

P'::fcursul a 3-5 minute numai forfotele mării (fără nimic altceva) -
ş~ ascultată ca un poem': (inteligibil In toate limbile. nedefomlat 
incă o dată prin traducere 1. Etc. 

Acestea-s formele reduse. Pentnl că: 
e un meci de fotbal în care joacă Hag:i. de pildă: este un poem 

in mai multe direcţii - vizual. auditiv (duelul tribuneloT) etc. 
Şi-atunci. mi-am zis: ce rost mai are să inventăm lucruri deja 

inventate? (iar Ceauşescu nu poate nici cenzura:: şi nici interzice 
publicarea lor ... fiindcă se publică ele singure:), 

într-adevăr. nentm creatie îmi dau lotul dar trebuie Întâi să 
1 , 

supravieţuiesc fizic - de aceea am efectuat zeci de meserii marunte 
şi chiar umilitoare prin lagăr şi exil. pe-acasă ... Ce ll-aş da să deţin 
şi eu o .. funcţie'" culturală. adică să fiu şi eu plătit pentru scrierile 
mele - aşa cum sunt allii. chiar dacă nu li se vând cărţile (dar intră 
j 11 edituri de stat). 

Probabil nu mă credeţi: dar eu public extrem de greu. lumea e 
retractară la ideile mele (am impresia\. acum toti speră de la mine 
bani (eu fiind .. mjlioJlaruj'" sărac: din America~ l. Cheltuiesc mai 
multă energie cu demersurile pentm publicat (de aici vasta-mi 
corespondenţă:) decât cu creaţia propriu-zisă (in ultimul timp l. 
Aproape că-s extenuat. şi câteodată ... scârbit." 

),lă gândesc la Kavafis. funcţionar simplu de bancă. şi 

Fernando Pessoa. cel dezechilibrat. 
- Cum se simte un oltean în America'? 
- Ca pe o alta planetă. Pierdut in spaţiu: Am emigrat la o 

vârstă târzie (34 ani). şi se cunoaşte. De fapt. consider că-s un 
inadaptabil incurabil~ Voi ajunge vreodată 111 matca mea proprje: 
:\la indoiesc ... 

- Să insistăm asupra Diasporei româneşti. Este ca activă. 
unită, eficientă? Ce s~ar putea face pentru ra unda 

- 31-



românismului să :"c fortifice'? Mă gândesc chiar la UD roi 
comparabil cu cel al maghiarimii. solidară şi penet:rantă. Aveţi 
-.;reo idee'? 

- Politica şi religia ii despart pe cona11011a11. Dar, treptat se 
stratifică lucrurile. oamenii devin mai moderaţi. :\ici aÎre 
comunităţi nu-s unite. Din intâmplare. discutând cu greci. ruşi. 
bUlgari. iranieni. pakistanezi. am constatat acelaşi lucru: invidie. 
divergenţe. se feresc unii de alţii. familiile cum ajung în America. 
div0rtează (ca o maladie a devenit acest fenomen printre 
emigranţi ~ J. 

\hghiarimea este suportată fimmciar de la Budapesta şi dirijata 
pohtic. care face propagandă pe unde poate şi pe unde nu poate 
contra România (v. 113118 Transilvaniei) sunt destui români pat110ţi 
cu adevărat in exil. care au luat atitudine impotriva unor articole 
defăimatoare la adresa ţării noastre: Corneliu :Florea (Canadn). 
George Duma (SCA). Ioan :\'koară (Sl'A) etc. Şi o fac benevol. 
pe banii şi-n timpul lor liber. în vreme ce persoane de ia consulate 
şi ambasade româneşti nu-şi îndeplinesc misiunile. 

Revenind la politică. unii-s monarhişti (manipulaţi de ziarele 
din exill. alţii republicani. Şi de-aici discordia. l'nii-s favorabili 
actualului guvem. alţii împotrivă. 

- Când scrieţi'? Cum scrieţi'; 
- Scriu din mers. :\-am timp. Ideile l1131i imi vin uneori când 

sunt la volan. pe autostradă Whoenix - T ucson. ori invers 1 - le 
notez pe-un caiet rezemat pe bordul maşinii ... la peste 100 km/h 
(vorbesc serios. fiindcă străzi le sunt drepte ca lumâIlarea in sud
vestul Amelicii). Acasă. după aceea. dezvolt subiectuL 

Câteodată sunt ca prins în tranşă. şi-atunci creez in orice 
condiţii. şi nu mai pot face nimic altceva până nu mă .. eliberez" de 
ideea chinuitoare. 

- Să ne întoarcem la Iz..,.oarc. im.'cputurHe literare. Ce v·aţi 
propus la star!'? 

- ::\11 mi-am propus o tint~\. Pur şi simplu scriam fiindcă mă 
simţeam r,lu. Plânge2m in sufletul meu - dupfi repartiţia 

universitară. :\u puteam sa mă desfăşor. Eram Încorsetat cumva. 
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sufocat de 3tmosfera de-atunci. Foarte grel1 am reuşit să pvo]îc 
câte-un poem. mi vreo problemă propusă de matematică. 

- DaT maeştrii'; Ce n"iaeştri aţ1 avut. cre 1'01 au jucat? 
- :-;-n. :'/1-a'.; atras avang:ardele. mi Se pf\reau jong.lerii - mt~î 

efO române-asc;}. e"idem. Apoi [J(mţuzeascQ \ după trecerea prin 
':vlillo",: - .::: ani <:<1 profesor cooperantL Pe Ul111ă m-am extins: 
americană. braziliană ... Am luat cont2cte cu destui 5criitori străini 
de pe toate continel:tele. Cmiozitmea asupr:l scrierilor venite de la 
poli opuşi. dar şi ~ opiniilor <:ât mai diverse asupra operei mele 
(paradoxisle in speciall. Ar11 făcut literatura din dispret fa~a ek 
literatură - ziceam că ~ banală şi stă la îndemâna tuturor. Chi2.r şi 
d ... mea (: 1. 

- Cum erB C:raJOv2 arelnr ani'? 
- Cenuşie. sobră. Pentru mine acest oraş a Însemnat tristeţe -

incepand de la liceU 'Când stăteam inchis la intemat. şi-apoi 

serviciul in <:'Ol1t:a-i11;'isurii mele. Studenţia a fost mai ':ioaie. Nu se 
yin.;: în Ollenia. ci Se pleacă de-acolo l 

- Lgaţi crmoscul: pe ,.rra]()\:eanul" ({'li domidHu forţat l I.D, 
Sârbu. rm mare SCiHt!)! ~re{'~nt descoperit şi recuperat 1. ţinut, 

însă, ~ub obroc. :VhwginaH1.2i.rurios_ chiar de "cfIThişti" (ftlŞtii 
hli coIegit, redus 1a tăcere dţ: mrroiităl.i şi ignomt de eonfrnţL, 

- Din păcate nu personal. Efa încă 1<1 inceput cu ale scrisului, 
nebăgat deloc in seamă. tratat cumva ca ~m.,. mucios: .. RaJnllri"-le 
(in bi'iJaia vnumiui \ mî mi-au publicat nirnic pfmă hăt târzÎ\! (pareâ
i! . 8 7 un mic poem li1gn'Jnăclit intr-un colt de pagină), ?v1 -a debuat 
cu (l.de'iărat. Însa, Geo DumltreS{'ll în .. Li1Cf!fuJirlll'" şi chiar 
"Orizonro1h timişorean În 1980. 

1.D. Sârbu er8 totuşi un nume. deci nu îndrăzneam sa-I 
contactez {literaţi!. întâlniţi la Cenaclul lui M. §orescu. ori in 
redactiile vizitate - indusi v la fosta m;miră .. Casa Sdnteii". mi se 
DZtfe311 niste în2ârr1fati - bârfilori - certăreti intre ei .. , fanfaroni~), 
i .. "'-- :J .;o 

în TnrcÎJ. pe czmd eram in bgiir. l-am îm31nit pe JaGu~ 
CourrioL fratele lui Jean~L!)iu~ CourrioL profesor la 
Cniversitate<'1 de lyon nI. Departamentul de Roman;'!, căsă.\0fit cu 
o romfmcă. Ş! traducător in limba franceză din !-1Oeti rcmâni 
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contemporani. 
Veniseră amimdoi in Craioya şi apreciaseră .. bo,gata cultură" a 

;ui 1.D. Sflrbu. după câte mi-a mărtillisit Jacques. şi le plăetlser? 
baladele lui Tudor Gheo~he. 

- Ce temperament aveţi? 
- \1elancolic (de obicei). _. lot mereu visez! cu ochii deschişi). 

Coleric (cand mă enervează vreUlml L Srmg:nină \ cane îmi pnn 
aTIlbiţÎ<i să duc 13 bun sffuş~t vreo aqiune l. Flegmatic i când mii 
culc pe lauri, ori pe ghimpi:). 

- Poezia e {} salvare? 
- :'>iii. Jur11<11ul intim. da - m-a salvat în timpul dictaturii. in 

lagăr~ şi .. n ex~l inca de la a1ieH?Je (şi ... darnbla~ire~· spirituală~~. 

:vi-alTI confesat rnie însumi. lni-3TIl cură!ut Ş1 linişţit dureTile 
psihice. k-am ob1ojiL :vE-am lins ranile. 

Poe::i.a J fost pentru mine UD experiment. un cntuş pe teava 
g~l1difii. o transfigurare a numerelor naturaie. 
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jJ).,.""jl A'll'lIIJi J?J-jJLj jll;lWIJj~ A ffi:4Cli 
~ ~ t:::' ~ 

LITJillj.jTll1L4 FilHA LITIJJlilllJllA"lH> u 

mteniim Entilian Mirea .", Florentin 
Smara:ndache 

- Cint a fost Florentin Smanmdarhe in România ş] cine este 
2Clun fbrentin Smarandaehe in SUA'? O scurtă biografie în 
care aş vrea să yorbeşH despre cariera în România. emigrare, 
primii pa~i ÎI.! America, ocupaţia at'tu~dă. ..Funcţia 

Smarandache>~ elC, 
.\' . - .~rn lucrat in induSirk doi ani ((lJ1aliSt-programatoL rUG 

Crajova}~ şi-n 1nvătănl~nt (profesor de fl18tell1nticâ p1in \.rfJcea" 
Dolj şi ~"lM0C). 

Am incepu; să colaborez. fiind elev la Liceul Pedagogic 
Craiova. in revista şcolii .. Năzuinle'· (cu probleme propuse de 
matematică şi careuri de febu5.l prin 197 J, Apoi la .• Gazeta 
J1ateIlJIilkă,i şi alte publicatii rOlT1âneşti sau străine. Din J 979 
cream pOeme. debutând in .. Luceafăr1l1" 1<1 rubrica lui Gen 
Dun:litrcS{~n • • Atelier Jilerar» ( semnam O,,"idiu Horentin. 1980), 

Experienta marocană ( i 982-1984) ca "professeur cQoperant de 
mtlthe711atiques' mi-a lărgit enonn orizontuL scăpând din chingJ 
unui sistem rigid pe lin teren afânat. Predam IBtr-un orăşeL Sefrotl. 
12 Liceul Sidi El Hassan LYOlissi. Am cont"ct8l l-::latematicieni. 
i"eda~>ori. editori scriitori din perimet11l1 francofon. An fost cei 
mai fl1lillOşi aui din viaţa mea. În Maroc rn-am simtit mai bine 
dec3t in America: 

Intors in tara. m-am jzbit de tngedia g5.sirii unui loc de mUHc2 .. , 
panzl l~ urm5 am rămas definitiv şomer (septembrie 1986-martie 
1988) intr-un sta\ socialist prÎn .. grija" deosebit?, a Inspectoratului 
Şcolar Judeie<:m Dolj (inspector g.eneral Gheorghe Caibor.eanuJ. 
Trăiam din meditatii particulare ... lv1ai rău. am .. 0eneficiaf' de 
interdicţia de {l publica şi hlcrâri de matematică - deci nepolitice ... 

~li: 
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~).e-arunci mi-am pus in gând s~ .. fug:' ... ! 
in urma unei m.ldi~nie la Jm1 Trslan Ştcfăne5{Oll. prim-secretar 

de pJ.rtid. pe-atunci. h Dolj. am ob~inut dreptul de a merge in 
Bulgaria in vizită. 

Am .. evadat" relativ simph1 - fără prea mare risc. În Burgas. 
'"\) ~. ~ d . . r' por: i:; .y:.are2i ~"eagrn. un e aVe!ilJ11 nIşte cunoştmţe (proleson 

ii1talni~i ii} :\laroc; R05ita şi Slavenkr; Ylarlmv l. iTI-am inscris la (} 
agentie de tUflSJ11 pentnl o excursie de-tJ zi şi-o noapte 1!t IstanbllL 
Am pli1tlt biletul. 110 dobri, Era pe 8 septemblie 1988, Vorb!::am 
fluent franceză. VapoflJl pleca peste câteva ore (deci ml era timp 
,ie verificJri l. Pe puntea vasului şi-au dat seama Cq nu-s fnm!uz -
?J"attincl paşaportul, t'n ofiţer bulgar mi ]-a oprit. spnnând că mi-! 
\'~ retunl;J nUTI1a1 in Bulgari3. Erau in sp;;-ţb rcfe~işti .. pu!ini 
francezi din Alsacia. un bulgar C<'J'c s-a nimerit lângă mjne şi." un 
romim. Echipajul era msesC'. ,J)seti]-'a" parcă se numea vaporul. 
Pe ~ărn1UJ turcesc. hl.ră nici un act (paşaportul meu este şi-acum in 
Bulgaria). cu două genţi (in care aveam nişte dicţionare. o pereche 
de pijamale. un prosop. nişte ciorapi. o umbrelă .. , şi cam ,''\tat! ... 
Trecusem granita româno-bulgară cu trenuL şi nu vroiam să bat la 
ochi~) m-am despărţit de grup mergând la consulatul american, 
Aici. am primit formulare direct în limba romană 1 mulii marinC1ri 
români sareau în RosfoI". cerJnd azil politic), ':\1-8. trimis la poli!ia 
turcă (seqia pentm str8ini). De-aici m-au pus Într-un hotel - Ş~'E1. 

unde-am ruai g?sit trei romani. O doamnă s-a s1-1Criat de nlÎne,,, 
Eram tuns scurL ras - din aceleaşi .. motive" yamale.o> 1-3Jn auzit 
yorbind romfrneşte. spălau nişte legume la un robinet: 

.. - Sunteţj fOTJlafli? ... ., am intrat În vorbă. 
,. - .48 ... nu. nu ... ». nll-(l răspuns pe romfmeşte (!) fugind in 

cameră. l-J spus sorului. tremura: 
.. - AS!iÎ e de la Securitate. ti ,'elljt să ne amonTe {./ j'. O 

săpt5mană a1"n locuit la ŞaH. avand în cameră un bulgar-tun: şi-un 
neam~ din :\iirnberg .. O b:1bi\onÎe adevărati: ei nu ştiau nici o limb5 
străină. deci. mi-era imposibil să comunic. Am făcut i"l..JS! de-un 
diqiQnar francez-gennan şi invers. atunci mai convers:JTI1 foarte 
:>rrict şi anevoios cu ~orbeTt (din :'\ttmbergl. Dacă stăteam o lnn8 
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împreună. aş fi-nvi1Iat nitică ~ennană. ;\"e-mprietenisem. mă lua cu 
el prin oraş ... Vrând-nevrand trebuia să-i deprind vorba. Cum se
ntâmpbse cfl tocmai rămăsese fără bani. i se fmaseră. a trebuit 5-

ajungă la cons.ulatul germ8l! \ l-am descurcat eu cu ceva engleză 1 s
ammte un coieg din Gemtani<î pentru a primi mărci împrumut. 
Şi-n perioada ceea E1â.llca de la min~ pâine cu usturoi (sa mor dacă 
frint: l." românii ceilalţi îi dăduseră nişte mărunţiş ... 

Jucam şah cu bulgarul-turc. şi zicea el la regină tarina ... Pentru 
mine. suna comic! Apoi Înfuleca pftine cu ... Jubenită - parcă-i văd: 

Iar. ciudat: Când a plecat neamţul. mi-a lăsat mie aproape tot 
bagajul său: maşină de ras. s~pnn. sticlele goale de bere (pe care le
am vândut), cămăşi. ciorapi (spălaţi şi nespalati l. prosoape. 
pantaloni verzui \de soldat german~),., 

" - :\",1. mă. ci nz eşti emigr,wt.0. 
Toată averea mea pentru 19 luni in Turcia (Acibadem in partea 

asiatică. iar din septembrie 1989 mutati în Ankara Î. De la Şan au 
dat cu mine-n lagăr: Aici am dus o viaţă de câine: muncit la roaba. 
:,cos cuie din blăni. făcut beton. polizat. vopsit. Încărcat bălegar. 
tradus. şlefuit marmură ... 

Am erlligrat foarte greu. a fost un calvar: ... Cnii refugîali au 
aşteptat săracii şi 3 ani - in vreme ce fcU1ulille lor rămăseseră în 
lară. ;\n se ştia unde. când vom scăpa din acel infem de camp 
pestrit: multe nationalităii. bătăi. betii ... 

Şi-n Amelica a fost extrem de dificil în primele luni. :\u găseam 
muncă.nu-ntelegeam en,gleza ... A trebuit să mai aştept încă 11 luni 
până când familia mea să primească viza americană: Copilul cei 
mic se născuse după .. fuga" mea. ?\u l-am văzut decât la :2 ani şi 

jumătate: 

Lucrez în prezent ca inginer de software la Corpora.!ia 
Honeywel1 din Phoenix. Arizona. Posibil ca din februarie ori Îulie 
n.c. să fiu concediaL.. Şî-2tuncl o iau din nou de la zero ... 

Colegii de serviciu au fost draguţi cu mine. La sosirea familiei 
mi-al! dâruit haine. veselă de bucătărie şi mi-au făcut surpriza de 
a-mi publica o parte dintre manuscrisele de l:1atematicQ tratând un 
subiect de Teoria Numerelor (concepute pe când eram student la 
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Craiova. eu inversând primul articol în .. "4.J1aJeJe lnivcJ:.iitiiţjj 

Timişoara", 1980: .• 0 fl1I1cţie În teoria numt'reJor"): că11ulia. 
mai în glumă. mm în serios. Funcţia Smarandache. Americanilor le 
place să fie nostlmi. neprevăzuti (fun-i). 

- Cum este sr/\ pentru românul !'periat de comunism şi de 
sărărie': 

- Găsirea unui job este o problemă dură. Stilul de a căuta 
diferă total de cel ştiut în tară (resume-uri, interviem-uri ... l. 
America şochează. sperie. atrag.e. respinge ... Câţiva inşi sosiţi din 
iagăr (după bani:) n-au rezistat decât 6 luni-l an şi s-au intors in 
Romania, În jur de doi ani durează perioada de acomodare - după 
cum mărturiseau români mai vechi. 

Dacă gă.seşti un job. totul vine de la sine: bani. confort ... Deşi 
există instabilitate crescută. 

Plecând din comunism - unde statul decidea pent;ll fiecare -, in 
capitalism trebuie să te descurci singur. !\u mai aştepţi pomană de 
la cineva (Umbrela protectoare ori perturbatoare a sistemului), că 
să alergi. să ai noroc ... 

- Cum se comportă românii în conmnităţile româneşti din 
sr A şi românii din diasporă. în generat'? 

- Primii paşi pe tărâm străin il faci sprijinit de românii exilaţi. 
Pe mine ITI-a luat în primire. găzduit. sfătuit. d-i Ioan :\icoară de 
la .. Tolsto} Foundatjon". Bisericile şi cluburile/centrele culturale 
ii mai unesc pe romani. Împărţim ziare româneşti (din ţară ori de
afară) intre noi. mai rar dL1Î româneşti. :\e transmitem la telefon 
veşti din Romfmia de la rude. prieteni. 

Desigur există şi divergenţe. S-a infiintat Asociaţia Românilor 
din Arizona (J 992): preşedinte Laura Georgescu (de la Phoenix 
Refugee Centen. vicepreşedinte Ioan :\iroară. Iar un student la 
doctorat in Tempe (Alizona Satte University) a încercat să fonneze 
.\sodaţia Studenţilor Români din America (1991). Recent. d-l 
:\icoară a pus bazele filialei din Arizona a Societăţii •• A 'Vriun 
Iancu>' leu sediul in Cluj) pentru sprijinirea relatiilor cu 
T ransi J v'mia. 

- Ce este Fundaţia .. To15!oJ'·'. de re poartă acest nume. şi cu 
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intm:zbd-md, .f/i â;-ntmi 

ce se ocupă ea',' 
- Fundaţia .,Tol<ilvy"este o organizatie de stat. care se ocupă 

de integrarea en1igrantilor proaspăt sosiţi In societatea americană. 
Cea care a iniţiat-o era nepoaîa marelui scriitor ms Lev Tolstoi. de 
unde şi această denumire. 

- Ce este curentul paradoxist, prin ('C se manifestă ei in SrA. 
şi ce adepţi are în lume'; Există publicaţii care-l senesc şi susţin'? 

- Mişcarea literară paradoxistă s-a născut din refuzul de a crea 
lntr-o societate emletică unde până şi simţurile erau controlate. 
Deci. a scrie fără a scrie. a face literatură fără literatură ... 

în final. :\1.L.P. a generalizat noţiunea de literatură. incluzând în 
sfera acesteia elemente diametral opuse, De pildă. la Festivalul 
Internaţional de Poezie rBergerac. Franta. 13-14 iunie 1992) am 
vorbit despre poezia tridimensională. astfel: 

.. - o floare propIiu-zisJ reprezint;'i lllJ poem: 
e o rachet/i lu<?ndu-şi zborul reprezintă lin pc>em: 
® UJ] trecătorpe strada reprezintă un poem ajungându-se până la 

poezia nedi1l1ellSionaM {foloslI7du-ne de forma abstractii a 
matematicii;. poezii III spaţii Banach, poezii in spa/ii 
RielllmanJJ ... .. 

Contrar celorlalte avangarde. Parasoxismul nu neagă curentele
şcolile-operde anterioare. Ci le extinde spre infinit ~ LiteraturQ 
obiect - preluată întocmai din natură.. nealterata. 

In St'A editez revista •. The Paradoxist Literary lHoJ'emenl 
JournaJ" (multilingvăl.la care te invit să colaborezi (dacă ti face 
plăcere ~ 1. S-a publicat volumul eseu (dens. documentat. punand 
punctul pe Il: .. :Hişcarea Literară Paradoxl .. tă"de C.:V1. Popa din 
Craiova. În prezent. se află sub tipar o ,.Antholog;y of tne 
Parado:l{ist LHerar)' lHovemenl"(de Jean-Micbel Lewnard. Ion 
Rotaru. Arnold Skemerl: comentarii in franceză. română. 

engleză. spaniolă. portugheză. italiană .... cambodgiană. chineză 
privind paradoxismul. 

Are adepţi în vreo 20 de imi. sau mai bine. Corespondenta mea 
poştală mă sufocă. ma sleieşte de puteri. :"iu mai am timp şi de 
altceva. 
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- Cartea apărută în ţiam - "A,me,rica - paradi'iuJ diamlllJu;' 
jllT.7aJ de emigrant"' - a fost bine primită de puhlkul din 
România. rimează {} aHa, " continuare a ei': Ce alte planuri 
sumnrireşti şi editoriale li'? 

- Sunt prins până peste cap în acest paradoxism şi nu pot (din 
p{1C3te oare'!) completa prea mult jurnalu1. Doar vagi impresii. 
nimicuri in ultimul timp. Sunt şi derutat. În ce direcţie s-o apuc? 

În î 993 imi vor apare priiTIul roman intimlat in mod paradoxist 
:'\onroman (:). şi primul volum de piese de teatru ~Hetai'fito:rie 

Urilogie . •. Formarea Omului Nou" ( : l. •• 0 illme fJ1toaJ:~ pe dos" 
şi .. Patria de animale»). Tratează tema totalita,"'ismuJui. Au fost 
compuse in perioada dictaturii... cu frica în sân de-a llU fi 
descoperite ... Le-am ascuns. înainte de-a evada. în podul casei de 
la Băkeşti (un exemplal·). Şi-I1. .. vie! (Îngropat un aH exemplar. pus 
într-o cutie de fier. lângă un piersic L.. 

Încercasem să scot peste graniţă nişte lucrări printr-un venşor 
!11arinar pe Dunăre. dar băiatul de teamă (cred că făcuse pe el~) a 
ars o parte. Sute de pagini de manuscrise am pierdut. altele nu-au 
fost confiscate de Securitate. bănuiesc (fiindcă 3 plicuri mari. 
groase. expediate recomandat din Craiova. la începutul lui 
septembrie 1988. către ClumtaJ Signoret în Franţa. rraducătoarea 
volumului meu de poeme "Formule pentru -"piriţ» ... Il-au ajuns la 
destinaţie ~ Păstrez şi acum chitante1e de la poştă: ) .. . 

- Ce tratează noua apariţie 1~ •. :V()J1roman·~? 
- Disperarea intelectualuiui intr-un sistem totalitar. Proză 

barocă. eseistică. in mod ciclic. Semi-autobiografică în contra
sens. Despre indobitocire. 

- Ce înseamnă un week-enrl în stil american sau cum se 
distrează amenranu) În cur~u! :c;ăptămânii §au la 5m~it de 
;;ă ptămâ nă? 

- Americanul simte nevoia. in week-end. să iasă (to go out). 
Îşi suie familia in maşină. apoi merge la ll11 picnic. sau restaurant. 
fie vreo localitate turisticn din jur (până la 100-200 mile). Ori la 
film - cillematogwfele mai rezistă. Alţii-s ahtiati după fotba!ui 
american am fel de rugby l. baseba!1 (asemănător cu oina noastră). 

-40-



baschet ... 
Destui lucrează şi-n week-end ore suplimentare. Aici se 

munceşte mai mult decât în Europa: 
- Cum este privită îTI SrA P-uterea de la Bucureşti'? Cum au 

fost receptate acolO •• incidentele'· cu minerii ~j diversele 
.Jntâmpiări" mai puţin democratice din Rumânia? 

- Jliescu nu este agreat pe motiv că a fost comunist. Dar se 
trece cu vederea. de pildă. că şi Geza Domokos de la l'D?vIR a fost 
membru ce al PeR. Interesul politic poartă fesul~ Incidentele cu 
rninerii etc. au fost criticate în mass-media. Vreau să subliniez. 
totuşi. că americanul de rând se interesează puţin de politică -
incomparabil mai putin decât romanul de rând. Americanul de 
rând este preocupat de uvertura unui business. cum Să-ŞI 

il1vesteascJ. b~Ulii. cum să câştige cât mai mult,.\u pierde timpul cu 
baliveme: 

- Există lireo formulă a reuşitei În ·."iaţă în S"LA'! 
- Munca. Zbaterea. Şi. mai ales, şansa. 
- Ce ar trebui să facă românuI dornk de o "iaţă mai bună şi 

speriat de mmunism. care ar dori să devină un cetăţean onorabH 
al SrA? 

- Să obţină viza americană: Ori să intre ilegal pe teritoriul 
SCA şi să ceară regulat vize (de lucru. de rezidenţă. de aziL.) - dar 
asta nu mai e .. onorabiJ·'~ 

- Personal, ce crezi despre situaţia politică fi României de azi 
~i în ce măsură crezi (În raport de modul cum e văzută în SF4. 1 

că ea va fi. până la urmă. acceptată ca naţiune onorabilă şi in 
rurs de democratizare? 

- Procesul de democratizare este ireversibil. :\imeni nu se mai 
poate opune. 

l"n regizor francez. ,Jeancpaul Micol1lc8u. de 13 Institute 
d'Etudes Fran<;aises din Istanbul. estima cam la 10 ani perioada de 
tranziţie spre libertate a tărilor de Est. Etapă grea ... 

- in ce fel (c.a cetăţean american) crezi că va schimba puBlica 
SrA noua administraţie Clintnn'; 

- Eu nu-s incă cetătean american. Am nevoie de :; ani locuiţi 
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aici, Clinton spriji!1~ pătura mijlocie 3 popu13ţiel din care fac şi ~ll 
part(:'). Bush ~ra cu H igh Society l fost şi director CIA ). În ceea ce 
mă prive-ste. mă bucur că Bush Il-a fost reales: Colegii mei faceau 
poante pe seama lui: 

.. - De Ce mezge e.c01JOmja americană prest'?", 

'" - Fijndt,,,<:? ;tFem tufiş la carmi!."'. 
(BllS1J= arbon:. tufiş: OftYce- oficiu. aicI: Casa ... \lbăI. 
- Cu cine ai ~~ yotet~b? 
- Cu nimeni! :~-am avut drept de voL nefiind cetăţean, Aş 

prefera pe Pero! am tehnocrat). De minciunile politicienilor (de 
stanga. ori dreapta) sunt sătul până-n gat. Bush declara. inainte de
a fi ~lies. in campania din '88. că nu Y3 mid taxele. După 
inscăunare. in '89. prima măsură luată a fost mărirea taxelor:: Şi
(ltuilci ?? 

- Tt""~i reintGT:§ in RDmâ:i1l3 -vTeod9îă şi in re ronclilii7 
- Voi reyeni in tară cel mai târziu spre pensie.,. C3, scriitor de 

limbă româna. in strmnătate mă ratez. Sau mai devreme (in funqiJ 
de vitregia care mă va aştepta~ L. 

Decât 53 mătur străzi ori sa spăl vase In America - mai degraba 
profesor în Romani;:;. 

Limba-nli rămâne aici neeyoiuată. izolată. Vreau să m-abonez 
12 o revistă literară. poate • ..LitemtoTuj". dacă TI-a dat faliment. 
să-mj menţin prospetimea vo.:abuJa,'Lllui. Menţ1:1 o bibliotedi 
minusculă din clasicii români. şi coresponden~ă epistolară ('11 

prieteni şi rude. 



!'}{JlTl1i'7.11 1t'IJ-1 () /17C711Ji'lll 
v • 

PE ll/lJiT.!l~ l~j -It' iIMERICA:; fjJl'1Jll 
"" 

HJ1JlŢJLIJ SIJlt'11 l1lASJi l7lJ Ilf6L4 $b 

Interviu: Adrian Dmu RadUeru ..,. 
F!$)rentb'l Sma~anda~he 

- D~le FJol"entin Smanmdaehe, să pornim de la o inatacabilă 
con~t3mre; sunteţi oltean. Vă re3minte..~ :eă într-un faimos e~u 
(SociologiB şi metafiZica OHenien. p" Pandrea făcea remar~â: 
,,:\oi suntem nltenh ~le acest destin nu putem tr~{'e". Aţi putea 
t:r,e('~ peSl€ acesl destin': ATI oltenii un fain destin',' 

- Probabil C2 nu. deşi nu fi-am gândit la spusele lui Petre 
Pa.'ldrea. Când eram miI:.'. şi mă lua mama prin staţiuni. se spuneau 
tot felul de bancuri pe 5elliî13 oltenilor. Şi asta mă enerva. mă 
supăra. După o vreme m-am obişnuit ~i nu mai bă,gam in seamă. 
l:nele bancuri vechi. puerile chiar. mi le-amintesc ~i astăzi: 

al Cum foc oltenii laptele praf? Suie vaca în avion şi-i dat' 
drumul! Să se facă praf. 

b) De ce-şi fac oltenii casa rotundă'; C2 să nu se-ascundă hoţii 
pe la COlţUl;: 

C) Oltcanu.1 şi bănăteanul în tren: 
- Oitene. zice banăteanuL hai sa spunem fiecare câte o 

ghicitoare, Dacă eli nu o ghicesc pe-a ta. i~i dau zece ki. iar daca 
tu nu ghiceşti întrebarea mea îmi dai doi lei. 

Se-j)~e1eg ei. Şi bănăteanul spune o ghicitoare. olteanul nu ştie, 
şi-i plăteşte doi lei. Vine rândul olteanului. 

- Ce se scoală dilnineaţa în două picioare. la prânz merge in 
şapte. iar seara se culcă în cinci? 

Se gândeşte bănăţeanuL se gândeşte. 
- :\iă. oHene. nu ştiu. Uite. iti d~m zece lei. Dar spune-mi şi mie 

care- i răspunsul. 
OHeanul: - N a do} lei. că nu ştiu nici eu! 
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Dar nu ne lăsam nici noi. oltenii. mai prejos. şi nascoceam 
contra-bancuri: 

J) De ce poartă oltenii pantofi cu vârful ascuţit'; Ca să-şi faca 
loc printre proşti. Etc. 

Şi atunci mă bucuram că sunt oltean. Chiar ziceam că-s "PUF 

sâJlge". fiindcă eram din raionul Oltetu. dar pe umlă am ~ăsit alţii 
.. lllzd oltellj" ca mine: din satul Olteţu. raionul Oltep.l. regiunea 
Oltenia. Aşa mă gândeam eu: 

Şi. apropo de obârşia noastra. eram pe vremea copilăriei şi 

adolescenţei un suporter nebun al L:niversitătii Craiova la fotbal. 
în stare sa mă bat ClI oricine pentru Oblemenco şi ai lui. Când 
Craiova bătea. explodam. 

- Ei bine. acelaşi Petre Pandrea încerca 1) definiţie 

plauzibilă. propunând un spedfic~ Oltenia e •. 0 realitate 
sufletească şi antropologică" sau n ficţiune cartografică'? Există. 
nare. un specific? 

- Există. desigur. Oltenia nu-i o ficţiune pe hartă. Cti-11 

America. unde graniţele sunt trase cu rigla. ci un suflet românesc 
pef. Oltenii sunt mari patrioţi. 

- În fine. Pandrea vedea în Oltenia un rezervor de energie. 
Dacă vă amintili. chiar :Vluntenia devenea în odlli lui .. un fel de 
hintreland oltenesc". iar Bucureştii - () colon!c (fireşte. 

oltenească), Are această provincie o vitalitate excesivă? 
- Da. Uneori. chiar oltenii sunt o colonie a lor Înşişi! 
- Despre .• forţa de propulsie" a Olteniei s-a tot vorbit. 

Condiţia de oltean este o şansă'; 
- Depinde (de oltean şi de condiţie). 
- Vreau să vă reamintesc că despre spiritul oltean 

comentariile. arceptând ca {) c'\'idenţă vioiciunea inteligenţei. 

împing discuţia spre latura strict negustorească. spre 
men:antiHsm. Acceptaţf: Vă rerunoaşteţi'? 

- Eu mă consider t1i1 neiscusit negustor. mi-e chiar ruşine să 
fac pe vâllzătoml. 

- Câte ceva despre mi~raţhmea oltenească sau. cum s-a spu .. <Ii. 

despre imperialismul oltenesc. Cuceresc oltenii lumea'; Au 
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nevoie ei d~ • .spaUul vital>''? 
- ?viigraliUl1ea e caracteristică tuturor. Poate oltenii exced. 

Acum vrem să cucerim, .. America! 
- Bun. S!,mt ei expansinnişti'? Vă recunoaşteţi în stihd 

agresh. robust, locY3('e; A..-c!i un Hbido dominadii <pofta de a 
domina)': Sunteti ispitit de •. vointa sprt putere". d". care aţi fo§! 
Bir! un hărţuif.) Chiar, pDyestiţi~ne net3lmile autohtone şi apoL 
negreşH. avenîllToslll ci>'. traseu. Pi'z:radi"ul e in altă pBrt~: Sau. 
mai pe româneşte: exi.,tă. unde"'â. Paradisul'? 

- Nu am valenţe de dominator. Ceea ce mă (slforţez: 

răspfmdirea unor idei şi colaborare cu roata lumea, Pentru mine, 
Paradisul a fost intr-adevăr in aha parte. îl1 Craiova m-arn simtit 
rău (ca elev 11ltHU1 internat rigid), Din Cra.io';~ :se pleacf\. nu Se 

Viile. Sunt agreslv şi locvace dind mâenervez. 
- D~d, cum YB simţiţi in America': 
- Şi bine. şi rău. Parcă izolat. Aş vrea să am confortt:l mnter1?J 

ameriC3lL dar să trăiesc printre oamenii mei in România. 
- Df1r Amerka e un continent. Integrarea Civ. priveşte {l 

mi~uţă comunitate. SluJba "ă seacă. Când mai găsiţi timp pentru 
~elejaHe'? 

- în or;'i.şelul actuaL Gal1up. n-am nici o cât de l11icu~t\ 
comunitate românească. Fierb in suc propriu: Mă năpustesc pe 
telefoane şi scrisori în ţară. 

- Cmn e exHul românesc'? îi eunoflşit:ţi 'Pe marii no~î.ri 
~merica:niza!i? S.ă inrepem. de piidă. ('u :''ilaiei Călinescu". 

~}Trijjnă ei afirnlar~2 U!tor ron1âni? 
- ~u prea-i cunosc pe .. ill<!J-ii" amelicanlza~i. Nu prea sprijillJ. 

ei pe nimeni (nici măcar pe ... mine!L Fiecare pentn: el - asta-i 
legea in Occidem. Şi e păcat. Dacă unu] s-a (mai) realizat. celălalt 
11 piZinuie~te. 

- Să ne intoarcem la aştHiumita literatură a exHului 
MIn.âne!>\:. In primui rând să definim condiţia exilului, Care a 
fost motivalia; Cum se vede - de la distanţă - ~uitn:rl:i noastră'; 

- Eu am fugit \ .. JlUJ1alde18!1iirh, voI. J şi II) in 1988. fiindcă 
slmţeam ca mă inăbuş. în Turcia parcă plcasem din lac în puţ. 
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F\i\ind cultura noastră de l~ distanţă nu se cam 0bs.ervă. 
- Este BC't!s1 segment posthdic - cum susţin atâteB .... uci 

câ:rt'nta.şe. () ... ,.,;/i}Jară ii spirill1Jw'V; A f05! România un deşert 
cultural'; 

- :-;u cred. Însă. a fuyorizat Pe unii. şi a distms pe alţii. Eu am 
fost dintre cei terminaţi (şomer). interzişi (cărţile puse la index. la 
Bib1iote-ea Judeţeană V â1cea - zona natală). urmfuit de Securitatea 
din Craiova. 

- Noi am mizat atâţia ani ~ cnmpiidtatea dtitorului. De 
u:mle literatura • .Îmbi"obodită-" aluzivă. stilul esopk. Cenzura. in 
atâtea rânduri. a fost păci1ită sau, mă rog. S-R !ăsat păcăHtă. 

Programul elv. Hterar a fost o reactie la context? 
- Da. Aşa s-a născut ParadoxismuL ca o reacţie antitotalitară. 

camuflată: să faci literatură fără să faci literatură! Ciudat. nu? Sau. 
din anti-literatură să naşti literatură. 

- Ce am putea zice de~pre soarta culturii acum'; F...ste -vorba 
de n criză culrurală sau, mai degrabă. una a mijloacelor? E un 
teribil dezinteres pentru cultură. Cititorul ne-a părăsit? 

- Convergem spre Occident. Cultura ,.de consum" ne va căuta . 
.. Cititorul" nu va fi de-cât unul interesaî. Lumea va umbla tot mai 
mult după bani. nu după că11i de citit. 

- Orkum, poiitizarea ei este evidentă. E feroee această 
mentalitate, împinsă in "ialorizarea politică. 

• .funcţionează·" credem. reţeta proletcuitistă Întoarsă 
Cum vedeţi d'\'. !ucrurile? 

Ad.ică 

pe dos, 

- Aveţi dreptate. Se cade în păcatul comuniştilor. şi anume: 
evaluarea artistică. ba şi ştiinţifică din motive politice. chiar şi 
religioase. În Vest s-au acordat şi premii Nobel pentm literatură 
din raţiuni politice. 

- Credeţi di marea nuastră Hteratură s-a ~G'is în exil': Doar 
din afară se pot întocmi clasamente corecte:' Noi. rei rămaşi. 
~i.mtem incapabili să ne .,măsurăm"' valorile'; 

- ~1area literatură s-a scris şi-nauntrul şi-n afara granitelor. ~u 
cred că-Î o regulă. Desigur. o şansă mai mare o au scriitorii din ţară 
(fiind în mijiocul viesparului artistic, şî-avand publicul de partea 
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Ion. 
- Sincer să fiu. e pro-speră incă prejudecata tentreior străine 

de omn~are. Abia după ce străinătatea ne arată cu degetul 
anumite 'Hllo:rl le acceptăm şi noi. Poate fi parlsolatria () soluţie'? 

- Cred că datorită fortei de propulsie a centrelor străine. în 
special. vestice. Ele proiecteaza în 1; ni vers o personalitate. ;'-; oi nu 
avem această putere din cauza limbii mici şi-a tării mici. Şi-atunci. 
un român lansat In Occident devine recunoscut nu numai în 
România. dar şi-n alte ţ<'iJi. 

- Adrian Marinu punea a~tfd problema. s.trigând - prin 
exempiul domniei sale - dHemB~ fi fugi in Europa sau a aduce 
Europa acasă. D", ati ,.fugit'· în America. Cum este exilul 
românesr 2<.'0107 

- Diyizat. sep(ll'at in mici oaze, Cotidianul re seaca de puteri ~ 
Timpul trece şi-mi dau seama tarziu că ll-am mai creat nimic. iar 
la aCest interviu răspund abia după ... trei ani ~ 

- Dar cultura mller:kanâ? Bântuie mnfUlia dintre cll1tură şi 
ehHizaţie. Ce şan~ 3mroaţi culturii? 

- Cultura americana? Exista un dezintereS în masă~ Doar 
vfufuJ'ile. cazuri izolate. Cultura a decă..zut în detrimentul ştiinţei. 
tehnicii. şi al revolutiei infom1alionale. 

- Vom reveni. negreşit. asupra subiectului. Cum vedeţi - din 
:\'e1" :\1cxico - integrarea culturală:> Ce se ascunde indărătul 
oce..,tei sintagme'? Ce înseamnă .. a le integra"? 

- DiTI punctul meu de vedere încerc să-mi traduc operele în 
engleză. să iau contact cu scriitorii de prin diverse ţări. să am cărţi 
în cât mai multe biblioteci mari. piesele de teatm să-nu fie jucate 
de companii strmne. să obţin adepţi cât mai multi ]a paradoxism. 
Deja pe Internet există un Web-site (abia în vara lui '98 am învătat 
s5 creez. în limbajul HT~lL Homepage) cu poeme intr-un vers. 
poeme haiku. manifeste paradoxiste (in afara unor noţiuni 

matematice. precum Funcţii Smarandache. Secvente 
Smarandache. Constante Smarandache şi Pal-adoxuri Smarandache 
- prinse într-o encicJopedie matematica americană) se găsesc la: 
http·'//www.galJllp.l1nm.edll/smar.:radache(le puteti accesa şi din 
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Timişoara elv,). în prezent. ma omor cu o sp~cie nou5 de pc~zie: 
Distihul Paradoxist. care se defineşte ca un poem în două versuri. 
zt5tfel. indt al doilea contrazice pe primul. dar împreună au un 
inteles unitar definind (ori făcând o punte de legătură) cu titllll. De 
e:\enmln: Penx:tllDJ liljnbiJelÎ.l1tr?1) 51abiilVI.JJ:HahiHtatc. . . 
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~_~PÂ1,r;j jt',] lilifQ1, 
llrlJ P{}11 Dil (JPliIllllJllIJIAl'IA.J\'l'Ş§ 

;; 

Internu: Ada Cârstoiu ... 
F10rentm Smaranda~he 
Uebnmri~priUe :1998) 

A.C.: - Domnule Smarandache, afirmaţi cu convingere că nu 
faceţi literatură. dar cuvintele "ă wndamnă (trădează). Vreţi să 
('onvin~eţi că antiliteraţi literatura Hterând-o: Literaturi1.,aţi 

atunci Hmba'? 
F.S.: - Stilul tău mă impresionează ~ (Paradoxează. mai rău ~ ). ;.; li 
vreau să limitez literatura. ci s-o extind prin non-literatură. 

Antiliteratura devine. inevitabil. literatură. E o mutatie a poli lor. O 
cOl1wrgel1!a şi divergenţă dintr-una intr-alta. Ca o ameobă fără 
fonne fixe. fluidă. Limba dispare: de exemplu. in nonpeme. într
adevăr. vrei să faci ceva In viaţă şi-ţi iese invers ~ 
A.C.: - Dacă ar fi să discutaţi termenul •• paradox" prin şapte 
cuvinte. care ar fi acelea? 
F.S.: - Termenul "paradox". în şapte cuvinte. ar însemna: 
posihilul e imposibil şi imposibilul e posibil. 
A .C: - Vă ajută matematica în descoperirea ideilor 
paradoxiste: Lnde sunt punctele comune'? în care spaţiu trebuie 
căutate'; 

F.S.: - :vi atematica mă ajută să nu mă filologesc rău. să mai fiu şi 
raţional. şi inventiv. să gândesc şi contrasens. :\1atematica mă ajută 
încurcându-mă: 

A.C.: - Vlodul personal de a zire "il creează probleme'; 
F.S.: - Da. şj încă multe ~ 
A.C.: - Privind realitatea, cursul vieţii. şi gândindu.1iă la faptul 
că ce e azi nu e - poate - mâine. care ar fi termenUl care ar urma 
paradoxismului'; 
F.S.: - Post-paradoxismui. 
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A.C: - Credeţi că. dacă TIn aveaţi traie('iorh; ştiută. mai 
des.rl)~reaţi noţirmc;,,,{' 

F's,: - Probabil d'i nu. Sociologia culturii. Interrelatia dintre 
biografie şi operă. l\mm DV1H norore. vorba aceea. de ghinion: 
Sau: ferî':?e de poe}ii nefericiti! Pană nu sirnri. nu poti dQ opere de 
diamant. Durerea s? preface in nestema!ă. ca la SCOiC3 perI? 
fezultat6. din :gunoiul care o pătnlnde - pentJll a-i ani11il~L 
A.C.: - Pornind de la rEsemnarea făcută de Dumitru kh1m în 
PErtu}oxo!ogiE l'ieJfi ş1 ispit;'-iJ de l1ean!, .,creştinJsmlll este cel i.."'21''e 

8 inăJ!af paradv'){o]ogia .lJe culnE rEDor/ce", vă Intreb dad) 
tredfJi ~ă 3ce.3stă ştiirr}ă de:rivă din :reH.gje~ tlacă ac~:st-e-a rlDufl an 
elemente {'omune. 
F.S.: - In J8IgO 5eilSU. cred. \-'!~ gândesc. paradoxal poaie. la 
religia stilnre:i şi ştiinţa reiigiei. la un melanj umano-ştiin!ifi\:'. 
4~ ~c~: - ("~l~ {"8îc17a rU'1/inte t:are pol fi d~ifrat.e rl"E; pe C0perta 
1'olrmmlnl Scneri defecte t:rebni{; 3ă produră un efect dtilorulni': 
E§\te un fapt aleatoriu? 
F.s.: - Ai ghicit. Ca un algoritm aleatoriu. Scrieri deJÎ"elecuprinde 
exp,;rimente: intertextualitate. hipertext. cititorul devine scriitor. 
textul dispare (inlocuit de imagini). limbism (aş exagera). plagiat 
îHep1agiat~), stil al non-stilului (în răspăr\. Etc. 
A.C.: - Cum aţi reuşit să grupaţi, iI! -;;olumui Prin frmeie dE" 
ru}'iIJtf:~ intr==un rlrvânt=rh€ie~ f) ~intagnlir? 
F.S.: - Ca să fiu sinc'er. am ObSe!"'/at. lecturind versuri, că unele 
poeme s-ar reduce, in esenţa 101'. 1J o singură meU'lforă ori idee
cheie - restul fiind balast. Şi-awI1ci: ce rost ar mni a'iea supraf3~~ 
intinsi!. covorul de litere: 



lnt~nitl; Florentin Sm.aranda~he -
Ioan Nicoari 

F5.: - Do:mmde IOfln ~iroară, vOl"bipane de.f)pI'e începuturUe 
..:l ~ 1 • '. 1 v ".. 11 "' • A '::-1' A t ~~. uT. ma e enugr@ţie,; >ugarui om lîailB. €oosn'ea m ~"j ;:Cl>.. greu.ap 
ale inceputului, deprinderea limbH. găs:i1"~3 unui §errkiu'H 
1 S.: - Sosisem in Italia {cu paşaport pentru vizită) chiar l~ 

inceputul lui 1981. unde am Cerut azil politic. :'vli s-a spus că ltaba 
~ o !0I5, de enligr.anţi".~ că lJeste o jU111ătii"tc dic italieni trăiesc: in 
afara fromierelor lor '., 

Arn cemt Franţa Still Spania. dar mi s-a spus că trebuie SZ\ les din 
EuroP8. Aveam trei opţiuni: Australia. Canada sau SCA. Deci: engle
ză. engleză. engleză. Încercasem. in tară. să Învat şi această limbiL dar 
'.<1z.:'1nd că are mai multe exceptii decât reguli. m-am lăsat păg'Jbaş. 

În iag:2Jul din Latina nu pot spune că nu-a fost greu: doar că era 
un stagiu. o perioadă de stagnare şi, ca s-o fac mai plăcuta. am 
călătorit mult În sus şi-n jos prin peninsulă, 

în .. Ctmpo di Profijghj».:JID lucrat ]a administraţie, secretartll di
re<:tomJui adju.nct. C3.fiero. şi. de asemenea. eram solicitat şi de oi"i
gad.Îere .\'!arciano C3 interpret. ori de câte ori soseau români în lagoI. 

Lu-::ra.'11 doar 3 sau 4 ore pe zi, pentru un sala.."iu de 3-4.000 de lire. 
Aşadar. cu piata de pe o zi. de abia dacă 1nam două bilete de cinema. 

Când l1-Qveam bani pentm excursiL stăteam şi pictam. Era şi 
Jceasta o lnică sursă de caştig şi o petrecere a timpului. 

Fiindcă în ţarrt ftiNasem destulă foame. Îl1?J::!carea de aici mi 
s-a pămt bU.ilă şi îndestulătoare. incât ::ti-am .. pus pe picioare" bine, 

Am atel1zat pe aeroportul din Finix (eu Il SCf!U cum Se cite~tej, 

la 1 septembrie 1981 şi .la ieşirea din avion. mă ardea aerul in fJţă" 
Am crezut că -e vreun incendiu prin apropiere. 

Acum suntem la ~3 Septembrie şi teml0metml Înc"epe 53 
coboare puţin sub 40 de grade CelsIus. Slavă Cemlui ... 
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:\ici un inceput nu este uşor. O asociaţie catolică. ce-mi făcuse 
garantia. mi-a găsit de lucru. după două săptămâni: spălător de 
vase la restaurantul 1U1 ~ancuso. M-au Intrebat dacă accept... 

- Sigur că da. accept orice ... 
.\tia plăteau cu 3 dolari şi 35 cenţi pe oră. dar lucram numai 6 

ore pe zi: 5 zile pe săptămână. Din cei 390 S lumu'. doua sute se 
duceau la chirie. 30-40 1a autobuz. 70 pe mâncare. apoi ustensile 
personale. timbre. haine. incăltăminte ... şi-mi mai scăpau câte 15-
20 S lunar. să-i depun la bancă. Într-un timp. am mai luat şi un al 
doilea serviciu. ca să-mi pot plăti şi avionui cu care venisem din 
Roma. dar nu-mi mai rămăseseră decât câteva ore de dODuit. spre 
dimineaţă şi. după trei luni. eXtenuat. am fost nevoit să renunţ la el. 

După 7 luni de muncă serioasă la \1a11C1.1So. mi-au crescut 
salariul el! 15 cenţi pe oră. Dificultăţile de comunicare nu le-am 
prea simţit. D-l YIancuso vorbea italiana. iar doi budtari vorbeau 
spaniola. Astfel că nici nu ştiu când am învăţat şi engleza (pe care 
însă n-o vorbesc perfect nici acum 1. 

F.S.: - Caresi diferenţa dintre emignmţH români ai anilor '00 şi 
ce] din anii '90;:v1ă refer la condiţii de acceptare. atunci şi 

acum. acomodarea de atunci şi de acum. 
I..\'.: - Diferentă nu prea este. A fost greu să începi de la O şi în 
'80. şi în '90. De vreo doi ani. dosarul cu România este inchis. 
Guvemul SFA. consideră România ca ţară democratica şi nu mai 
dă azil politic românjlor. În vara anUlui trecut. când m-am dus 
prima dată în ţară. mi-am dat seama că acum. e democratie. Că 
viaţa e grea. că economlc stă rău de tot. asta-i o altă poveste. 

Acomodarea se face mai ales pe persoane: cei ce-au dus-o 
binişor acolo. aici li se pare foarte greu: cei ce-au dus-o greu acolo. 
se adaptează mai uşor la greul de aici. 

În generaL viaţa e mai uşoară aici. dar se munceşte. nu se 
chiuleşte. ceea ce consider just. Cei ce-au venit tineri au prins şi 
limba mai repede: s-au adaptat mai uşor. Cei ce şi-au petrecut 40-
50 de ani acolo. aici doar vegetează. cu gândulla ziua Întoarcerii, 
ruii s-au intors, 

Vreau să menţiO!leZ că. fără a şti cât de cat engleza, nu te 
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aeceptfl Bici la (l muncă de corvoadă. Dar mnericanii nu râd de tine 
dacă vorbeşti stâldt. ci cauta să te aJute. 
F.S,: - Au trenrî prin mâna dv ,.lncrând la THIstoy Foundation. 
!'lmlţj :refugiBti r'ojnânL re amintiri "Vă leagă de aceştia? Cum 5~ 
0U de5C1lfc8t românii stabiliţi i'n Arizona'; 
I~.: - Desigur că. între alte l1ationaiitări. am lucn:lt şi Cli mulţi 
romani. lVIi-a făcut pl?lcere să-i :tjut. să-i duc p'C la difel;t? oficii 
(inclusiv la doctor) şi să interpretez pentrtl ei. 1_:nii buni .. alţii rnai 
puţin buni. Unii mai ambiţioşi. au tras din greu (serviciu şi şcoală). 
reuşind să-şi echivaleze diplomele din tară. AI~ii abia trag: d-e la o 
lun6. la alta. să-şi plătească datoriile. Cnii s-au mutat prin alte state. 
nesuportând fierbin!e2îa. aHii au avut n,ide sau prieteni prin alte 
G13fl oraşe ~llneric~.ne ~ Cu D1Ulţi încă 111ai ţin Icgărtlra. 

F ~S +: ~ De rllrând ~~fl înfiinţa t L:~soria!~H RomflniltlT diIl 
AnZDYlB. Ce rl~tiYHăli §OC1D-fu1tT!.m]e ~flli desfăşurat în !:aarul 
mmlmităfii româneşti? Ce phmmi aveţi pe mai departe'? 
LN.: - Asociatia Română din Arizona am înfiinrat-o anul trecut. 
cu d-ra Laura Georges.cu (o persoană cu mult suflet pemru caUZ<l 
romaneasc{l). Această asociatie funcţionează pe lângă ArÎ2cna 
Intemational Refuge Consortium. unde mai sunt constituiti 
3fganii. <mg:01ezii.laolieilii. vietnamezii. somalezii şi. mai recent. 
s-au constituit şi irahenii. 

Fiind la inceput de dmm,. n-am avut încă prea multe activită!l . 
. \.(n p(u~ticipat şi nol .. În cadrJ.] Consortiunl-l11Lll., ]3 fcstivit;Jte~ 

anuală .. unde au fost prez~nte şi oficiRlităţl rtle statuh.1i Li\rizOnG. 
inc1'JSiv senatonll Dennis De Concini. Pe Îondul Baladei de 
Cipri?Jl Port1mbescu. d-l )"hrcea Deheleanu a făcut o s\:'urtj 
expunere despre lara noastră: s-au prezentat apoi cateva jocuri 
}.mpulare şi wsti.1ma!Îe na!lemală, 

La 6 noiembrie, se desfăsoară aici .. 1993 Sennvslooe Villa~e :l' .. ' '':' __ 

F aiI", ()fganizat de \Vestem lntematioî131 Cniversity, E o serbare 
an1..1a1;1 de diversită~j, Am solicitat in acest scop grupni de ebnsaton 
de la Biserica Ortodoxă Românâ .. SI. Ioan Botezătorul';, Vrem să 
prezentărn m~tncăruri şi costt1ma~ie specifice. muzică şi steagul 
ţării, Vor fi şi de l~ tdeviziune acolo, 

-53-



Interviu: Florentin Smarandache "" 
Cornel POl' 

Ianuarie 1994 

.,... ~ D' f' , D ' 'f' A l' t d b ~ t-.::.\.: - ~le,-,Urnej ~{)p. vOrmtl~ne. In ('a~]ta e e mem ru m 
Consiliul Parnhial al Bisericii Ortodoxe .,Sf. Ioan Botezătorul" 
din Plloenix. despre arest lăcaş creştin române.§{' in Phoenix
Arizon~ !SrA), când a luat fiinţă, când a început zidirea. 
prohleme finandare, sponsori :etc .• ded un mic istoric. 
e.p.: - Biserica .. Sf.loan Botezătorul" de aici. din Phoenix. a luat 
fiinţ{\ in urmă cu 11 ani. deci anul trecut am sărbătorit 10 ani de la 
înfiinţare o 

In anul 1982. un grup de români .. rătăciţi" pe aceste meleaguri 
a hot?xât să înfiinţeze o biserică ortodoxă românească. pentru ca să 
aibă unde să se roage. dar În acelaşi timp acesta a devenit un punct 
de gravitaţie pentlll mica comunitate. pentru că oamenii s-au 
adunat şi se adună ca să-şi povestească necazurile şi bucuriile. să 
caute soluţii la problemele cu care s-au confnmtat şi se confruntă. 

În cursul acelui an. ei au făcut toate demersurile necesare pentm 
infiinţare. iar la începutul anului 1983. acesta aceasta a fost 
inregistrată ca o organizaţie care nu aduce profit Î non-profit 
orlzanÎsatÎonl. aşa cum se procedează prin aceste locuri. Vreau să 
mentionez aici că toate bisericile din această Iară au şi trebuie să 
aibă acest statut. 

La inceput. au închiliat o sală de clasă. după un timp s-au mutat 
intr-un garaj. timp in care au !nceput să adune bani pentru 
cumpărarea unui .. petec" de pământ. in ideea ca pe viitor să 
construiască (' ha1ă multifuncţională. după care. atunci d.nd 
posibilităţile financiare le vor permite. să construiască biserica 
propriu-zisă. 

În anul 1988. am cumpărat pământul la adresa 374 ti W. 
Behrend Drive. Phoeni;,; Az. 85308. iar la începutul anului 1989 
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am inceput construirea halei. cu un apartamenî penlm preot. hală 
în care .. ne-am adus" şi biserica. Această hală o folosim la toate: 
slujbe religioase. nunti. botezuri. mese comune. spectacole 
culturale etc. 

Vreau să menţionez că acel grup de romi mi care a înfiinţat 

biserica aceasta a dus greul. făcând eforturi financiare cu totul şi cu 
totul deosebite. Aş vrea aici să amlntesc câ\iva dintre ei. şi anume: 
Jo11n Brejea. John Omoran. George Barac. George Zivan. Dimitrie 
Puseu. John Nun şi alţii. 

Vreau sa multumesc pe această cale sponsorului anonim. fără 
de ajutorul cămia nu am fi putut începe construcţia. el ajutându
ne cu o sumă substanţială. 
F.5,: - Pn::rentaţi=ne ceilalţi rnembri din Consiliul ParohiaL 
c.P.: - Din consiliu mai fac parte următorii: Peter Paseu 
preşedinte. John Brejea şi Ben Barbeş - vicepreşedinţi. John 
Ruzan - secretar. subsemnatul - casier. Petef Scofom. George 
Ardelean. Mihail Gilezan. Dimitrie Pascu. Silviu Rohan. Justin 
Berechet. Ken :\11 c~outhou. 
F.S.: - Pentru supravieţuirea acestei organizaţii aveţi nevoie de 
bani pentru aco~rirea cheltuielilor legate de întreţinere. ca apă. 
curent. imprumut. asigurări. Cum rezolvaţi aceste probleme? 
c.P.: - imr-adevăr. avem o grămadă de cheltuieli pentru a 11'; 

putea menţine la linia de plutire. dar prin donatiile venite de la 
enon aşi . pnn mesele lunare pe care .. Reuniunea de donmne'" le 
organizează. 'vinderea lumânărilor. ,.dmllriJe'· primite duminica. in 
timpul slujbei religioase (coş l. inchirierea sălii etc" reuşim să ne 
menţinem. 

F.S.: - Cu câtf"V3 hmi în urmă. am a"istat la un spectacol 
su."linut de Clanul Bănicii. aflat în turneu prin Canada şi SrA .. 
ru Dan Spătaru, Loredana Groza. \1ioora Um:on ş.a. Pe "mor. 
încercaţi să mai adu~eti şi alte formaţii din ţară pe această scenă 
rnmâneasdi din Phoenix? 
c.P.: - Da. intentionăm ca şi pe viitor să mijlocim asemenea 
speciac01e cu artişti romani in turneu pe aceste meleaguri. 
F.S,: - Exh;tă in Phoenix încă 1) bj~rică ortodoxă. trei 
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pentkostale şi două haptiste. §par put~a elHllVa face o cooperare 
intre 3{'!;:5te conmnităli româneşti, ind~ferent de religia fie<:ăre:ia'? 
Mă gânde-'>c :mai mult 1~ manifec/Oitări cultun11ecomune, 
CP.: - Da. există aici. in Phoenix. mai multe biserici româneşti. 
aşa cum ;li amintit mai sus. 

în afară de biserica nODstrn. există incă o biserid ortodoxă. care 
se immeşte .. Arhang:helii Mihail şi Gavril". dar este mult mai mică. 

Din păcate. nu putem vorbi de cooperare intre acest,;; biserici 
romime~ti in nici '.m domeniu. Pent1costaiii şi baptiştii conside;ră 

ac,ivitătile culturale ca . .lumeşti" şi nu vor să audă. de ,ele. 
Vreau sf! meniionez cu această oC<uie că e:"ishi pe aceste 

ln~le[tgurj Tome lTIuiţi r0111âni care nu fac parte din nici una din 
bisericile ar.nintite rnai SUS4 Stau şi n1ă Întreb df.1ca anii de edu·caţie 
<1teistă dii! România au avut un aşa efect asupra iOL Am Vă.ztit cu 
ochii mei copii de rOUl3ni venit1 pe aceste meleaguri de 7-8 ani, dar 
'::are nu ştiu să facă semnui cmcii ori să spună .,TatăI nnstnl'~ 
Când spun aceasta. nu mă gândesc la copiii baptjştilor ori ai 
penticostaliJor. care se roagă în felUl lor. ci la copiii celor care se 
autoproclama ortodocşi. dar care nu intra in biserică decât b Paşti 

~i la Cr'?!ciun, ori nici atunci ~ 
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lllilrl'J~)IA11'ICIENII RO)IÂl~I, ÎN'I'll"'O 
I~Nfl(~I.lOI)I~nll~ DI~ 2000 nJ~ l'll(JINI 

1l))1\11I1'1111 iN J~J.,OIIIn1l 

® AntigeometriUe lui Flmoentin Smarandache 
au uimit lumea 

în prestlglOasa editură americană CRe Press (Boca Raton, 
Floridal a apărut la sfârşitul anului 1998 enciclopedia de 2000 de 
pagini •• CRe Conafie El1c,,rdopedia ofl;;fathematic'ii", de ETic \V. 
Weis,."itein nSB:\ 0-8493-9640-9), distribuită]a nivel intemalionaL 
Printre noţiunile catalogate în această enciclopedie matematică se 
află şi unele de provenienţă românească. care au uimit lumea 
ştiinţifică: 

e o.FuncţHle Smartmdache" - Funcţia Pseudosmarandache (p. 
1459). Funcţia Plafon Smarandache (p. 1659). Funcţia 

Smarandache (p. 16601. cea mai cunoscută. Funcţia Smarandache
Kurepa (p. 16611. Funcţia Aproape-Primordială Smarandache (p. 
1661). Functia Smarandache-\Vagstaff (p. 1663 l: 

&l .SecJ!el1ţe ~'lnaral1d8che>' - sunt listate 41 astfel de secvenţe 
(p. 1661-16631. plus alte şapte secvenţe concatenate Smaraudache 
\p.310-3111: 

@ ,.lonstante :iiimarandache" (p. 1661 i. Cinci pagini largi din 
enciclopedic sunt dedicate acestor noţiuni: 

o •• Paradoxul ~"'marandache" (p. 1661). Cinci pagini largi din 
encic10pedie sunt dedicate acestor noţiuni. 

Alţi matematicieni români citati: \1. Bencze. E. Burton. C. 
Co:rduneanu. C. Dumitrescu. L şi S. Cn,jncaru. F. laeobeseu. L 
Radu.,T. Sandor. V. Sekeaeu. L Tuţcseu. 

(P.P .. România libera. nr. 2668i7 ianuarie 1999,. 
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1~I~ORI~N71'IN SMARi'NnA(;DI~ 

DIS11HlfRI PARiHJ().rrISl1J" 

Ce este distihul paradoxist: doun versuri antitctice unul altuia, 
dar care împreun3 se unesc Într-un intreg, definind sau făcând o 
punte de ieg,ătură cu titluL Distihul este ca o parabolă. hiperbolă. 
eiipsă geometrică unitară la frontierele dintre artă. filosofie. rebus 
şi matematică. Dan Ţopa. care prezintă cartea. afinnă că acest 
curent literar s-ar fi dezvoltat în anii 'SO. J'\u ştim dacă avem de-a 
face cu poezie sau ... jonglerie. Dovedeşte insă că mulţi oameni de 
cultură din diaspora (a-l Smarandache este profesor la t'niversity 
of :-:c\V \1exico. SC-\) au. nevoie. din când în când. să se relaxeze 
şi atunci produc asemenea texte anecdotice care amintesc de 
absurdul lăsat în ţară. Editura care a publicat cartea este Dorul din 
Danemarca. 

(Dan Stanca. România liberă, nr. 27 25/15 martie 1999) 

(~ONS711ilN'llIN l'1 .. )'OP 1\ ".. 
j'IISl'i.JIlllA LI17J7lJ.JJlĂ lJ AJlJ1IH).rrl.~1'Ă 

~ 

Florentin Smarandache rămâne. în primul rând. un insurgent. 
El lupUl împotriva totalitarismului prin tot ceea ce spune. scrie şi 
face. l-a rămas. din fericire. vie dorinţa de a construi. După primul 
moment al denuntării şi demolării. um1eaz{J clipa de inspiraţie 

creatoare. Credem că românul Florentin Smarandache nu aparrine, 
în ciuda unor evidente analizate. categoriei teoriştilor textuaJi. 
Vehementa negaţiei nu trebuie să inşele. Pe locul purificat va 
ridica noile edificii ale gândului şi limbajului. chiar dacă au sem
nul intors. Ceea ce propune el nu este neapărat nou. Demersul său 
aminteşte. cum am arătat. experientele avangardei istorice. 
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asumate Însă din perspectivă postmodemistă. :\"ouă este credinta 
că regenerarea va fi totuşi posibilă şi din neant. 

Fiorentin Smarandache vine dintr-o cultură care i-a dat lumii pe 
Tzara. hsou. Cioran. Eugen Ionescu şi acest lUCIU se vede 111 

dezinvoltura gesturilor sceptice. in obstinaţia cu care demască 
an"hilozarea. in creditul acordat an/i- şi non~Jjteralurii. Dar 
paradigma negării devine obiect literar. pentru că totul recade in 
literatură. Este un paradox inevitabil ( .. calamitate compro
miţătoare". spune Eugen Ionescol. demonstrat convingător de că
tre Adrian "lanno: . ..4 Impinge liter..'1tura Î11 imposibil. a proclama 
imposibjJitatea oricărei literaturi. fi te instala in ilega/ie şi a iace din 
obstmL1ia sistematică sensul Însuşi al literatllnJ cOllstimie esenf<'1 
acestei reli&ii a abseJJ!ej Jjterare", Este însa vorba de ,.moartea 
<",'ie>' a Iiterattlfl'j şj a cfuţij, prin reluzul de it scrie, c:1Fe descoped 
llJ} «centfll" alb de uJJde <11" putea ieşi toate cărţile. toate textele 
posibile", (Adrian :\Iarino. Hermeneutica ideii de literatl1ră. 
Editura Dacia. CJuj-~apoca. J 987. p. 4531. Florentin Smarandache 
a atins centrul alb. El impune imacularea sugestivă. o anume 
,.retoricii" a albului. Lipsa textului devine echivalentă .. literaturij·· 
fără text. Cu aceasta. literatura revine la esenţa sa. 

De 2jci şi orgoliul lui Florentin Smarandache de a-şi revendica 
paternitatea unei noi mişcări literare: paradoxismuL 

The ParadOJd .. t iUoremeni reconfirmă posibilitatea lărgirii 

literaturii prin concepte negative. Fiorentin Smarandache 
dovedeşte consecvenţă. curaj şi disponibilitate în susţinerea acestei 
idei generatoare de libertate. 

(Phoenix @ Chicago - Xiquan. Xiquan Publishing HOllse, 1992) 
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