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Prolificul scriitor oltean Florentin Smarandache, 

stabilit în SUA de dinainte de 1990, a publicat un volum 

antologic cuprinzând câteva portrete ale unor scriitori și 

publiciști olteni din Dolj și Vâlcea. Din prefață aflăm că 

„Popasuri scriitoricești...“ reprezintă un mai vechi proiect 

publicistic al româno-americanului Smarandache, acela 

de a reuni într-o carte poeți și scriitori născuți sau 

transferați într-o anumită arie geografică, pe Olt și Olteț, 

spațiul acesta însemnând, în opinia autorului, „un nucleu 

de inspirație“. „Simțul neobosit al detaliului, sublimele 

gânduri, dinamismul nepotolit al veacului, nicidecum al 

scriitorilor, împodobesc atmosfera de idei, desprinsă din 

creațiile celor prezentați în volum...“, adaugă în cuvântul 

înainte Florentin Smarandache. Prima întrebare pe care 

trebuie să o punem în legătură cu acest volum antologic 

este să stabilim genul lucrării. Autorul nu și-a propus să 

scrie o istorie completă a publiciștilor și scriitorilor de pe 

Olt și Olteț, ci a creionat câteva portrete, în ordine 

alfabetică, care ar putea fi probabil utile și unor eventuali 

cercetători avizați ai fenomenului literar din această parte 
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a Olteniei, contribuțiile lui Florentin Smarandache fiind 

de ordin documentar. El nu s-a hazardat în judecăți critice 

personale, ci a procedat la o sinteză a biografiei și operei 

celor creionați. Scriitorii importanți sunt reprezentați în 

acest volum antologic și cu fragmente din operă. 

„Popasuri scriitoricești...“ se deschide cu marele Valeriu 

Anania (cu nume de mirean Bartolomeu Anania), originar 

din comuna Glăvile-Piteșteana (județul Vâlcea), autorul 

creionându-i un portret inedit. Cartea cuprinde 21 de 

„popasuri“. Pe lângă scriitori și publiciști, autorul 

nominalizează - fără însă să le facă portrete - și alte 

personalități din anumite localități, precum Tetoiu, Valea 

Mare, Rusănești, Bălcești, Bulzești, Băbeni, Lădești, 

Călimănești, Laloșu, Amărăști (de Vâlcea), Vaideeni, 

Diculești, Tomșani, Mihăești, Stroești, Vlădești, Stănești, 

Grădiște, Păușești, Lăpușata, Ghioroiu, Dăești, Crețeni, 

Ocnele Mari, Cernișoara, Copăceni. 




