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VALEA, Lucian (Alexandru Astalo?i)

[1]

Poet, prozator, eseist.
S-a n?scut la 4 martie 1924, în satul ?an?, jude?ul Bistri?a.
Studii:
Studiile liceale la Cluj ?i Bra?ov
Facultatea de Filologie din Bucure?ti (1949).
Profesii ?i locuri de munc? :
Debuteaz? la “Tribuna” din Cluj
Redactor la Gazeta Transilvaniei ( 1942-1944). Împreun? cu Gherghinescu Vania înfiin?eaz?
la Bra?ov revista Calviaturi, un caiet de poezie unde scriu nume importante ale literaturii
române, între care Lucian Blaga ?i Tudor Arghezi.
Odat? cu schimbarea regimului politic, Lucian Valea are de suferit. Este trimis în temni?ele
politice ale vremii, f?când ?i 4 ani de canal. Eliberat din închisoare, începe o via?? de pribeag
prin România, suportând nemeritat consecin?ele unei false vinov??ii. Vreme de 10-15 ani
colaboreaz? sporadic la ziare ?i reviste obscure, fiindu-i interzise apari?iile la revistele ?i
editurile importante.
La Darabani locuie?te între 1964 ?i 1969, fiind exilat politic de regimul comunist. În acest timp
reu?e?te s? creeze aici o atmosfer? cultural? ?i, mai ales, literar?, nemaiîntâlnite pân? atunci.
Influen?a sa binef?c?toare se simte ?i în înv???mânt, punând cu adev?rat în practic? ideea
de cultur? general? autentic?.
În jurul s?u se adun? mul?i tineri cu veleit??i literare, care, împreun? cu mentorul lor, scot
revista cultural? Hyperion (1968), distinc? cu locul 3 în ?ar? la concursul revistelor ?colare de
profil. Despre Hyperion scriu publica?ii importante (România literar?, Revista Arge? etc.) ?i
oameni de cultur? cunoscu?i (Alexandru Husar, ?t. Augustin Doina? etc.). În revist? public?
tinere condeie locale care, mai târziu, vor deveni membri ai Uniunii Scriitorilor (Dumitru
?iganiuc, Corneliu Popel, Victor Tei?anu, Valeriu Imbir, Anca Cârligeanu etc.).
Volume publicate:
M?t?nii pentru fata ardelean? (1941)
Întoarcerea lâng? p?mânt (1942)
Întoarcerea lui Don Quijote (1972)
Vocile (1975)
Oameni pe care i-am iubit (1977)
Singur?tate în Itacha (1978)
Groapa cu lei (1979)
Co?buc în c?utarea universului liric (1980)
Un lungan cu-n geamantan (1981)
Autoportret în timp (1983)

Pe urmele lui Co?buc (1986)
Genera?ia amânat? (postum, 2002)
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