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LIVIU ANTONESEI (25 aprilie 1953, Vlãdeni, Iaºi) este
scriitor, jurnalist de presã scrisã, cadru didactic la facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii „Al. I. Cuza” din Iaºi,
preºedintele fondator al Fundaþiei Culturale „Timpul”, editoarea
revistei de culturã omonime. Autor a circa 2000 de articole, eseuri,
cronici în presa culturalã ºi curentã; tradus în antologii de poezie ºi
în reviste din Ungaria, SUA, Grecia, Italia, Germania, Rusia, Franþa
etc. A debutat în volum, cu eseuri, în 1988, cu Semnele timpului, iar
pînã în prezent a publicat peste 20 de cãrþi, de specialitate, poezie,
prozã scurtã, eseuri, interviuri.

NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI
Aceastã carte a apãrut într-o primã versiune
cu prilejul Crãciunului din anul 2000, la editura ieºeanã
Ars Longa. A fost scrisã în vara aceluiaºi an, fiind
prima mea carte scrisã direct la computer. A trecut
ºi am trecut prin niºte peripeþii, descrise în finalul
cãrþii. Din pãcate, din pricina grabei de a prinde
principala sãrbãtoare creºtinã de iarnã, acea ediþie
are ºi cîteva greºeli de redactare, nu multe, însã unele
supãrãtoare, dar ºi cîteva repetiþii inutile. M-am
strãduit sã aduc îndreptãrile necesare în ediþia a II-a,
electronicã, apãrutã în 2003 la Liternet. A fost prima
mea carte editatã electronic ºi, cu acest prilej, am
descoperit potenþialul uriaº pe care aceastã formã
de „tipãrire” îl oferã – în primul an de la postare,
cartea a avut un „tiraj” de peste zece ori mai mare
decît cel al ediþiei pe hîrtie. Din acest motiv, am mai
postat cîteva dintre cãrþile mele pe acel remarcabil
portal cultural.
Este limpede, prin urmare, cã nu dispreþuiesc
– ba din contra, încerc sã profit cît mai mult de
existenþa acesteia! – editarea în format electronic.
Pe de altã parte, sînt, dacã nu un „om vechi”, atunci
mãcar unul „de tranziþie”, încã puternic legat de
editarea tradiþionalã, de „fiinþa de hîrtie” care este
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cartea de la Gutenberg încoace. Din acest motiv,
aceastã a III-a ediþie a eseului meu despre dragoste
s-a îndreptat din nou cãtre forma de tipãrire tradiþionalã. Am recitit iarãºi textul, efectuînd cîteva mici
îndreptãri stilistice ºi cîteva adãugiri, fãrã a interveni
însã asupra argumentaþiei cãrþii, nici în cea de
ansamblu, nici în chestiuni de detaliu. Am mai
completat, de asemenea, ºi cîteva goluri din mica
bibliografie orientativã. Nu cred cã voi mai interveni
vreodatã asupra acestei cãrþi, aºa cã îºi binemeritã
numele de „ediþie definitivã”. Mulþumesc Aurei
Christi, lui Andrei Potlog ºi editurii Ideea Europeanã
în totul pentru faptul de a fi socotit acest mic eseu
demn de o nouã ediþie.
25 Februarie 2008, în Iaºi
LIVIU ANTONESEI

Se dedicã Eonei,
în toate ipostazele sale –
odinioarã, întotdeauna
ºi acum.
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PREFAÞÃ LA PRIMA EDIÞIE
În preadolescenþã, în nebunii ani ºaizeci,
obiºnuiam sã calculez vîrsta pe care urma s-o am în
anul 2000 ºi sã-mi imaginez ce voi face atunci. Vîrsta
aceea calculatã mi se pãrea cu totul neverosimilã,
cum neverosimil mi se pare acum cã nu mã imaginam
cosmonaut sau constructor de roboþi. În fond, pe
„filiera sovieticã”, literatura science fiction intrase
într-o veritabilã explozie. ªi nu cred cã doar ca un
mijloc de evaziune, ci ºi pentru cã, fiinþe legate de
timp cum sîntem, viitorul ne intereseazã, poate chiar
mai mult decît trecutul. Adevãrul este cã-mi închipuiam
cã voi fi scriitor, scriitor de romane, probabil pentru
cã, dintodeauna, mã fascinaserã istoriile, poveºtile –
ascultate, mai întîi, „la gura sobei” de la bunica, apoi
citite, deºi lectura n-a înlocuit niciodatã cu totul
talentul de ascultãtor. Cred cã umplusem deja cîteva
caiete cu „romane” despre partizani – efectul lecturilor vremii – ºi poveºti cu cowboys ºi piei roºii –
tocmai îl „cunoscusem” pe John Wayne, cred cã în
Diligenþa, ºi începuserã sã ruleze westernurile spaghetti. Naraþiuni fracturate de desene naive, hiperrealiste, de un kitsch remarcabil, pentru cã se inventaserã stilourile cariocas, care mã fascinau prin
curcubeul nesfîrºit al culorilor. Virtuþile rãzboinice mi

