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Profit de ţară: Republica Arabă Siriană

Capitala: Damasc. Principalele oraşe: Alep, Homs, Lattakia

Limba oficială: araba. 

Ziua naţională: 17 aprilie (Ziua Independenţei)

Forma de guvernământ: republică parlamentară.

Siria, unul dintre străvechile centre de civilizaţie din Orientul Mijlociu, a intrat

în 1920 sub mandatul Ligii Naţiunilor, care a predat-o spre administrare Franţei.

În cursul celui de-al doilea război mondial, a fost ocupată de trupe britanice şi franceze. 

În septembrie 1941 s-a proclamat Republica Independentă Siria dar  prerogativele puterii au fost predate guvernului sirian 
abia în ianuarie 1944. Independenţa reală şi deplină a fost obţinută doar la 17 aprilie 1946.

În perioada 1966-1970, Siria a cunoscut 2 lovituri de stat, amândouă realizate cu sprijinul alauiţilor, sectă şiită minoritară în 
Siria, ultima având ca urmare preluarea puterii de către generalul Hafez Al Assad, care a exercitat funcţia de preşedinte al 
ţării până în iunie 2000, când, după decesul său, conducerea ţării a fost asumată de fiul său, Bashar Al Assad. 

Începând cu 2011, Siria traversează cea mai cumplită criză din toată existenţa sa. Criza din Siria a produs un

exod de populaţie fără precedent. Sute de mii de sirieni sunt forţaţi să-şi părăsească ţara căutând un sprijin

în taberele de refugiaţi amenajate în Iordania şi Turcia iar mii de sirieni recurg la metode ilegale pentru a

ajunge în ţările Europei.

Relaţiile diplomatice cu România:

Relaţiile diplomatice cu România s-au stabilit iniţial la nivel de legaţie, la 9 august 1955 iar în 1957, s-a convenit ridicarea
reprezentării la nivel de ambasade, care se menţin deschise şi la ora actuală.
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Descriere:
Programul a fost Iniţiat în 2016, 
Programul cuprinde:
�Proiectul editorial  Antologie Lirică-Nizar Qabbani – implementat în 2016
�Proiectul cultural Antologie Lirică-Nizar Qabbani la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus – implementat în 2016
�Proiectul editorial Zile împreună cu el – Colette Khouri 

�Proiectul editorial Antologie lirică – Adonis

�Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură sirieni
�Activităţi şi acţiuni pentru consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ambasada R.A. Siriene
�Diversificarea acţiunilor şi activităţilor, în funcţie de evoluţia evenimentelor din Siria
� Începând cu 2017, activităţile de mare amploare desfăşurate la nivel naţional şi internaţional au fost  incluse în programul 

cultural “România în lume, imagine, cultură, spiritualitate”

Finanţatori

Editura Proema ANCI

Colaboratori:
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada Siriei în România 
Consiliul Judeţean Maramureş
Ambasador Dumitru Chican
Prof. Dr. Terezia Filip
Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu

Grup ţintă: românii din 
Siria, comunitatea 

Siriană din România

Obiective

Îmbogăţirea cunoaşterii 
reciproce a bogatului 

tezaur spiritual al 
culturii române şisirian

Promovarea schimbului 
intercultural

româno-siriană şi 
diversitatea culturală

Identificarea de oportunităţi de 
colaborare în domeniul cultural 

şi educaţional cu entităţi 
juridice din Siria
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2016                               Proiectul Cultural

Finanţator                                                            Cofinanţator
Administraţia Fondului                                                     Editura Proema
Cultural Naţional Baia Mare

Proiectul editorial “Antologie lirică-Nizar Qabbani”, se derulează în perioada 01 august 2016-15 noiembrie 2016 şi a fost 
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

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
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.

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.
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.
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 lansarea 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- 2017

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 în programul cultural, “România în lume, imagine, cultură, spiritualitate”, care să cuprindă activităţi 
referitoare la cultura siriană  şi lansarea acestora în România şi în afara graniţelor ţării

Strategii- 2017
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 în programul cultural, “România în lume, imagine, cultură, spiritualitate”, care să cuprindă activităţi 
referitoare la cultura siriană  şi lansarea acestora în România şi în afara graniţelor ţării



15

Proiectul cultural

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”

Proiectul cultural cuprinde:
� 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”

2017
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“Antologie lirică – Adonis”
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Lansare în cadrul Festivalului Internaţional de carte 
Transilvania Cluj, 3-8 octombrie 2017
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Proiectul editorial

Romanul siriencei Colette Khouri vine din acea “regiune” a literaturii care este 
acoperită de lumea arabă şi a fost receptat, în momentul apariţiei sale (1959), 
fie la modul elogios, fie cu o virulenţă critică, din perspectiva căreia  cartea a 
fost etichetată drept “scandaloasă” şi sfidătoare a rânduielilor sociale şi a 
cutumelor tabuizate din intimitatea comunităţii orientale islamice a epocii. 
Editat pentru prima dată în limba română,, în elaborarea lucrării s-a folosit 
versiunea originală, în limba arabă, a romanului publicat la Editura Dar Al-

Kutub, Beirut, 1959.

Strategii 2017-2020

Începând cu anul 2017, activităţile de mare amploare în România şi în afara graniţelor ţării, referitoare la cultura siriană 
şi a relaţiilor româno-siriene au fost incluse în cadrul programului cultural “România în lume-imagine, cultură, 
spiritualitate”

�În 2017 a fost publicat volumul “Punte între lumi şi inimi.Selecţie din lirica 
română şi arabă contemporană care a inclus versuri din lirica poetului sirian 

Nizar Qabbani


