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Proiectul editorial “Antologie lirică-Nizar Qabbani”, se derulează în perioada 01 august 2016-15
noiembrie 2016 şi este finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional prin programul de 
finanţare nerambursabilă a editării de lucrări  din categoria  culturii scrise, EDIŢIE DE POEZIE 
Cofinanţator al proiectului editorial: Proema SRL

Grupuri ţintă:

Cititorul român - iubitor de poezie

Obiective:

.

Promovarea diversităţii culturale, a   
creaţiei contemporane, respectiv 
creaţia de poezie contemporană 

siriană

Dinamizarea unei mai bune 
cunoaşteri şi apropieri reciproce  

între identităţile culturale şi spirituale 
ale României şi ale popoarelor arabe 

care aparţin  Orientului Mijlociu

Nizar Qabbani (21 martie 1923-30 aprilie 1998), poet sirian şi consilier pentru probleme culturale la ambasadele ţării sale din 
Beirut, Cairo, Istanbul, Madrid, Beijing în perioada 1945 -1966,  este considerat drept creatorul liric şi militantul social care a 
debarasat decisiv concepţia poetică, stilul şi tematica poeticii arabe,  eliberând-o din canoanele inerţiale ale unui clasicism 
conservator şi  proiectând-o pe orbita gândirii, esteticii şi stilisticii poetice moderne. 
Traducerile din poezia lui realizate şi publicate în limba română sunt puţine şi  au apărut sporadic în reviste literare şi în volume 
cu tematică erotică.
Titlul editorial „Antologie lirică - Nizar Qabbani”, oferă iubitorilor de cultură şi estetică poetică o riguroasă selecţie  de versuri 

reprezentând aproximativ 70% din totalul volumelor antume şi postume ale poetului sirian, fiind   un experiment unic şi inedit 
în peisajul editorial românesc şi cvasi-inexistent, în acest format, în întregul areal cultural european. 
Publicarea titlului editorial înseamnă nu numai un demers cultural în sine, ci şi o reconfirmare  a interesului pe care  arealul 
cultural românesc şi  instituţiile  sale de profil  îl manifestă pentru îmbogăţirea şi diversificarea legăturilor cu lumea arabă, aflată 
în prezent într-un moment critic de răscruce al istoriei sale moderne, pentru a cărei traversare, volumul „Antologie lirică – Nizar 
Qabbani” are şi valenţa şisimbolistica unei solidarităţi şi susţineri morale a relaţiilor prieteneşti româno-arabe

Eliminarea prejudecăţor și 
stereotipurilor în relaţiile 

interumane prin cunoaștere și 
înţelegere a comunităţilor cu 
mentalităţi şi valori diferite
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Volumul se deschide printr-un „Cuvânt Înainte” realizat de Prof. Dr
.Mahmud Ahmad Al-Sayyd, vicepreşdinte al Academiei de Ştiinţă din 
Damasc. Traducătorul-antologator Dumitru Chican, este şi autorul 
introducerii în care surprinde atât aspecte din viaţa şi activitatea 
poetului  cât şi influenţa pe care acesta a avut-o în  activitatea 
cultural-diplomatică a lumii arabe.
Titlul editorial „Antologie lirică – Nizar Qabbani” este secţionat în 2 
părţi, după tematica operei poetice a lui Nizar Qabbani iar volumele 
din care s-au executat traducerile în limba română sunt ordonate în 
funcţie de anul apariţiei lor pe piaţa editorială a Orietului Mijlociu.
Partea I. „POEMELE IUBIRII” cuprinde selecţii din  poemele cu 
tematică erotică publicate de Qabbani în volumele: 
Aşa-mi vorbi bruneta (1944); Copilăria unui sân (1948); Samba (1949);  
Eşti a mea (1950); Poeme (1956);  Iubita mea (1961); Desenând în 

cuvinte (1966); Poeme sãlbatice (1970);  Cartea iubirii (1970), 100 

scrisori de iubire (1970), Te iubesc… şi restul va veni (1978);  
Mărturisesc: nici o altă femeie în afară de tine (1979);  Poem pentru 

Balqis (1982);  Iubirea nu se opreşte la stop (1985); Carnetele secrete 

ale amantului karmat (1988); Auzi cum nechează tristeţea ? (1991);  
Variaţiuni în tempoul iubirii (1995)
Partea a II-a “POET ÎN AGORA” cuprinde selecţii din poemele cu 
tematică politică publicate în volumele:
Poeme în afara legii (1972); Poezii incomode (1986); Trilogia copiilor 

pietrei (1988);  Cu chibritul în mânǎ (1989); Marginalii la marginalii

(1991); Poeme politice. Varia

Lansarea pe piaţa românească a titlului editorial,  înseamnă nu numai 
un demers cultural în sine, ci şi o reconfirmare  a interesului pe care  
arealul cultural românesc îl manifestă pentru îmbogăţirea şi 
diversificarea legăturilor cu lumea arabă, aflată în prezent într-un 
moment critic de răscruce al istoriei sale moderne, pentru a cărei 
traversare, volumul Antologie lirică – Nizar Qabbani are şi valenţa 

şi simbolistica unei solidarităţi şi susţineri morale a 
relaţiilor prieteneşti româno-arabe

.
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Poetul sirian Nizar Qabbani ale cărui poeme, sunt tălmăcite 
pentru prima oară în format editorial în ţara noastră, sunt 
o permanentă chemare la iubire, la frăţietate şi mâini 
întinse întru conlucrare şi edificare comună.
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Invitaţie eveniment lansare
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Antologie lirică - Nizar Qabbani

La Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus-
Bucureşti

16 – 20 noiembrie 2016
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Standul

Editurii Proema-ANCI
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Evenimentul de lansare
18 noiembrie 2016, orele 19

Moderator: Prof. Dr. Terezia Filip
Vorbitori: dl. Ali Makin - consul al ambasadei siriene la Bucureşti, 

Dumitru Chican şi Nicolae Dobrişan, experţi în limba şi civilizaţia arabă
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“Lansarea acestei tălmăciri din versurile “poetului sirian al iubirii şi patriei” a prilejuit un intim şi emoţionant memento al 
relaţiilor afective care, de multă vreme, ne leagă de Siria şi de poporul sirian prieten, lansarea acestui florilegiu poetic, după o 
mai îndelungată absenţă a culturii şi spiritualităţii poporului din “ţara Sham” a avut virtutea de a afirma că nu întotdeaunaeste 

adevărat vechiul dicton latin care vrea ca “atunci când armele vorbesc, muzele să  păstreze tăcerea” şi că vicisitudinile şi 
vâltorile unei istorii autoritare nu au puterea de a rupe punţile spirituale între oameni şi nici de a perverti vechimea şi 
consistenţa unor relaţii bilaterale a căror vitalitate se regăşeşte chiar în vechimea şi bogăţia lor”. (Dumitru Chican)
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“Diplomat, om de cultură, poet, emisar al ţării sale în multe din capitalele lumii, Nizar Qabban este o fulminantă personalitate
modernă, un intelectual și un diplomat de secol XX, care,traversând civilizaţiile lumii din Cairo la Barcelona și Madrid, apoi la 
Paris și Londra, adună o vastă experienţă culturală și socială. Lirica sa erotică, de-o forţă și frumuseţe aparte, transmite o undă de 
afecţiune într-o gamă complexă de trăiri codificate în simboluri inedite, moderne, de mare prospeţime și frumuseţe”. 

(Terezia Filip)
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Imagini de la lansare

Ali Makin - consul al ambasadei Republicii Arabe 
Siriene la Bucureşti

Ali Makin - consul al ambasadei Republicii Arabe 
Siriene la Bucureşti
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Reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Arabe Siria
şi ai asociaţiilor siriene din România 

la evenimentul de lansare a poemelor lui Nizar Qabbani pe piaţa editorială românească 

Ali Makin - consul, secretar intai , Samer Al Homsi - atasat contabil

Liga Arabilor Sirieni, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Sirieni, Uniunea Studentilor Sirieni, Scola Arabă Siriană
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Ecouri
15 septembrie - Comunicat de presă,  publicat în cotidianul “Graiul Maramureşului”

29 noiembrie - Articol:
“Gaudeamus 2016 – Un festin al cărţii. 
autor Prof. Dr. Terezia Filip, publicat în 
cotidianul „Graiul Maramureşului”, 
(extras)

“Lansarea acestei tălmăciri din versurile 
“poetului sirian al iubirii şi patriei” a 
prilejuit un intim şi emoţionant 
memento al relaţiilor afective care, de 
multă vreme, îi leagă de Siria şi de 
poporul sirian prieten. Lansarea acestui 
florilegiu poetic, demonstrează că 
vicisitudinile şi vâltorile istoriei nu au 
puterea de a rupe punţile spirituale 
între oameni şi nici de a perverti 
vechimea şi consistenţa unor relaţii 
bilaterale a căror vitalitate se regăşeşte 
chiar în vechimea şi bogăţia lor. “

Strategii
Publicarea volumului “ Zile impreună cu el”, al scriitoarei şi întemeietoare a feminismului în literatura siriană, Colette Khouri

Lansările volumelor “Antologie lirică – Nizar Qabbani” şi ““ Zile impreună cu el”, la Baia Mare

Publicarea altor titluri editoriale din litareatura siriană şi lansarea lor pe piaţa românescă

Includerea proiectului într-un program cultural, care să cuprindă lucrări referitoare la cultura siriană  şi lansarea acestora 

în România şi în afara graniţelor ţării

Strategii
Publicarea volumului “ Zile impreună cu el”, al scriitoarei şi întemeietoare a feminismului în literatura siriană, Colette Khouri

Lansările volumelor “Antologie lirică – Nizar Qabbani” şi ““ Zile impreună cu el”, la Baia Mare

Publicarea altor titluri editoriale din litareatura siriană şi lansarea lor pe piaţa românescă

Includerea proiectului într-un program cultural, care să cuprindă lucrări referitoare la cultura siriană  şi lansarea acestora 

în România şi în afara graniţelor ţării


