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Siria – cultură 
şi istorie
Program cultural

Adonis-Antologie lirică
Proiect cultural

În toamna anului 2017, Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare în colaborare cu Editura 
Proema implementează:

� Proiectul editorial  “Adonis-Antologie lirică”
� Acţiunea culturală “Adonis la Festivalul Internaţional de carte Transilvania, Cluj Napoca”
� Acţiunea culturală “Adonis la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti”

Finanţatori:                                                          Colaboratori:

Prof. Dr. Terezia Filip
Prof. Amb. Dumitru Chican
Cotidianul “Graiul Maramureşului”
Grup Media “Transilvania Reporter”
Fundaţia Eikon
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Proiectul editorial

Adonis - Antologie lirică
01.08.2017 – 01.10.2017

Adonis, (Ali Ahmad Said Esber), considerat drept cel mai proeminent poet modernist în viaţă a literaturii arabe,
a văzut lumina zilei la 1 ianuarie 1930 într-o familie modestă din localitatea Qassabin, situată pe coasta siriană a
Mediteranei, nu departe deoraşul-port Lattakia.
Intelectual al “angajamentului civilizaţional” cum el însuşi se autodefineşte, Adonis edifică, de peste şase
decenii, o constelaţie poetică fixată în peste 20 de volume de versuri şi peste 60 de volume de critică şi istorie
literară, studii estetice, dezbateripolitice, traduceri ş.a.
Proiectul editorial cuprinde publicarea în limba română în cadrul colecţiei “Biblioteca Arabă”, a unei selecţii
din lirica poetului Adonis, care este realizată în traducerea prof. Ambasador Dumitru Chican.
În realizarea acestei antologii s-a folosit ediţia arabă“Adonis: Integrala poetică” (Adūnīs: AlA’māl AšŠi’riya Al
Kāmila), vol. I-III, Editura Al-Madā, Beirut, 1996, sub îngrijirea autorului,precum şi volume independente din
biblioteca personală a traducătorului.
Poemele sunt selectate din volumele :
� “Poeme prime”
� “Frunze în vânt”
� “Cântecele lui Mihyar Damaschinul”
� “Cartea prefacerilor şi migraţiei în ţinuturile 
zilei şi a nopţii”
� “Teatrul şi oglinzile”
� “Singular cu forma de plural”
� “Acesta este numele meu”
� “Cartea asediului”
� “Proroceşte, tu, orbule!”
� “Începutul trupului, sfârşitul oceanului”
� “Istoria se destramă într-un trup de femeie”
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Adonis – Antologie lirică
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Lansare în cadrul Festivalului Internaţional de carte Transilvania Cluj


