
Cu Grete Tartler 
despre poezia 

pentru copii
interviu realizat de Roxana Din 

R.D.: Cum ați început să scrieți pentru copii? A 
fost subliniată adesea legătura dintre experiența 
poetică și experiența maternității. Este poezia 
pentru copii un gen feminin?

G.T.: Modelul meu este, și în cazul 
literaturii pentru copii, Mozart. Mi-am dorit 
întotdeauna să scriu lucruri luminoase, în 
aparență vesele și în realitate profunde. În 
comunism nu puteai să fii vesel însă, ar fi 
însemnat ceva nefiresc… Așa că am recurs 
la jocurile pentru copii. E adevărat că 
începutul a fost provocat de joaca și glumele 
cu propria mea fiică. Împreună cu ea și 
soțul meu petreceam dimineți năstrușnice, 
râdeam cu lacrimi. Distracția a continuat 
de-a lungul anilor, am descoperit că rămâne 
o oază chiar și după ce unul dintre noi trei 
nu mai este, iar fiica noastră a devenit un 
foarte serios cercetător universitar… Cred 
deci că poezia pentru copii, dacă ai norocul 
să nimerești armoniile potrivite, e o poezie 
pentru toate vârstele, conferă tinerețe în 
primul rând celui care scrie, dar ideal e că 
poți să-i întinerești și pe alții. 

R.D.: Vă luați în serios ca scriitor pentru copii 
sau e un divertisment?

G.T.: Acum mă iau în serios, fiindcă sunt la 
vârsta când nu mai fac decât lucruri care 
merită să fie făcute.

R.D.: Ce credeți că deosebește poezia lui Grete 
Tartler de poezia pentru copii semnată de 
Coșbuc sau de Topîrceanu? Poezia pentru copii 
poate să fie și ea, ca și „marea” poezie, clasică, 
modernă, postmodernă?

G.T.: Evident că nici copiii de astăzi nu 
mai sunt cei din epoca autorilor pe care 
i-ați numit, așteaptă și jocuri pe măsura 

veacului care înaintează, ca să citez tot un 
clasic. Eu cred că identitatea unui copil 
din zilele noastre, a unui tânăr în formare, 
nu trebuie să ignore cercul lingvistic. 
Acum, un copil care trăiește în România 
nu mai învață doar românește, ci e – sau 
ar trebui să fie – cel puțin bilingv. Pentru 
a învăța limba română în așa fel încât să 
nu rămână definitiv cu un bagaj de numai 
câteva sute de cuvinte, la concurență cu 
cele câteva sute de cuvinte englezești 
sine qua non, contează foarte mult ceea ce 
memorează. De aceea mi se pare important 
să pun în prim-plan jocurile de cuvinte, 
capcanele limbii române. Eu însămi am 
crescut în bilingvism (român/german), 
la fel fiica mea, și tocmai de aceea știu 
cât de important e să ai un spirit deschis 
spre multilingvism și mai ales să cunoști 
bine toate substraturile limbilor învățate. 
Acești copii vor trăi nu numai în România, 
ci și în Europa, pentru ei acest nou cerc 
identitar va fi concrescut. Nu mai poți să 
le raportezi educația doar la vechile tipare 
românești. Dar, pe de altă parte, trebuie 
să păstreze în suflet frumusețea limbii lor 
și să nu se lase furați de omogenizarea 
posibilă adusă de globalizare. Poezia mea 
are, cred, acest rost. Mai are și menirea de 
a stimula fantezia, visul, curajul asociativ. 
M-aș bucura dacă, auzindu-le, copiii ar 
începe să se joace și ei cu vorbele, dându-
și totodată la iveală bogăția imaginației. 

R.D.: Citiți poezie/literatură pentru copii în 
general? Ce autori vă plac?

G.T.: Am concepția oarecum demodată că 
un autor bun pentru copii trebuie să fie 
un scriitor mare și în alte genuri. Citesc 
cu mare plăcere autori precum Ringelna�, 
Wilhelm Busch, Stevenson, E.E. Cummings, 
Silverstein ș.a., iar în literatura română mi 
se par foarte buni Florin Bican, Mircea 
Cărtărescu, Daniela Crăsnaru, Simona 
Popescu, și mai sunt destui. 
R.D.: Este ușor să scrii pentru copii? Cum 
deosebim o poezie pentru copii valoroasă de o 
simplă versificaţie? 

G.T.: Păi, trebuie să-i considerăm pe copii 
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Grete Tartler , Gulii verzi în 
țara pisicilor
Editura Paralela 45, 2009

Grete Tartler, Motanul 
invizibil
Editura Paralela 45, 2009



egalii noștri, minți strălucite cărora nu se 
cuvine să le oferim orice însăilare. Ce ne 
face nouă plăcere le place și lor. Din acest 
punct de vedere, eu recomand părinților 
să le citească preșcolarilor Iliada, Renart 
Vulpoiul și alte romane cavalerești, basme 
persane etc. Tot ce va trebui să intre ca bază 
fundamentală culturală ar trebui ascultat 
deja în prima copilărie, ca o muzică de 
fond care poate nu e totdeauna înțeleasă, 
dar își lasă urmele misterioase asupra 
devenirii noastre… 

R.D.: De ce credeți că trebuie să se apropie 
copiii de poezie?

G.T.: Nu numai de poezie; copiii ar trebui să 
se apropie în primul rând de muzică. Poezia 
ordonează și ea, ca și muzica, armoniile 
interioare, dezvoltă memoria, imaginația 
și spiritul limbii, e un fel de grădinărit, un 
plivit al primelor bălării; e un stil de viață 
alternativ, care ne poate salva mai târziu.

R.D.: Ce rol atribuiți ilustrației de carte pentru 
copii? Cum lucrați concret cu ilustratorul? 

G.T.: Ilustraţia e importantă, desigur. Până 
acum, ilustratorii au continuat sugestiile de 
joc ale textelor mele.

R.D.: N. Manolescu afirmă în Istoria… sa: „Lucru 
curios, neexplicat până acum, este puți nătatea și 
precaritatea literaturii române pentru copii și 
tineret. Cea adresată copiilor scapă, în definitiv, 
competenței criticii literare, cu excepția basmelor, 
singurul capitol de altfel reprezentat onorabil de 
Petre Ispirescu și genial de Ion Creangă.” Cum 
comentați această poziție critică? De competența 
cui este totuși literatura pentru copii?

G.T.: În România, țară până nu de mult 
impregnată de tradiții rurale, nici copiii, 
nici femeile n-au avut parte de atenția 
cuvenită, spre deosebire de Germania, 
de exemplu, unde încă în romantism 
copilul era așezat în același plan cu geniul 
– capabil de scurtcircuitări în atingerea 
esenței. De aceea îi avem în Germania 
pe E.T.A. Hoffmann, Frații Grimm, 
Clemens Brentano, Achim von Arnim
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GRETE TARTLER, n. 1948, 
București. Doctor în filozofie 

(Universitatea București, 1995), 
licențiată în filologie (engleză, limbi 
orientale, Universitatea București, 
1978) și în muzică (Conservatorul 

București, 1972).

De la debutul în 1970 a publicat 
douăsprezece volume de versuri, 

cel mai recent fiind Materia 
signata, Cartea Românească, 

2004; șase volume de poezii pentru 
copii (cele mai recente: Motanul 
invizibil și Gulii verzi în țara 

pisicilor, Paralela 45, 2009), șase 
volume de eseuri (cele mai recente: 

Identitate europeană, Polirom, 
2006; Înțeleptul singuratic, 

Humanitas, 2006). 

Traduceri din opera proprie au 
apărut în engleză (Orient Express, 

Oxford University Press, 1990, 
semnate de Fleur Adcock), în 
suedeză (Ion Milos: Med fyra 
vingar, AB Gondolin Förlags, 

1995, și Dan Shafran). În diverse 
publicații au apărut poezii scrise 
direct în germană sau rescrise de 

autoare în germană (cel mai recent 
în Spiegelungen, München, 2009).

ilustrații de Cristina Radu



 etc. În apus, trecerea la familia modernă, 
intimistă, care se ocupă în mod egal de 
toți membrii ei, s-a făcut mai devreme 
decât în sud-est, unde, mult timp, numai 
capul familiei a fost important. Dar dracul 
nu e chiar așa de negru, pentru că toată 
literatura română e destul de recentă. 
Acum lucrurile sunt privite cu altă lentilă, 
cea europeană, iar răsturnările de situație 
nu vor întârzia să apară. O carte, fie ea 
pentru oameni în toată firea, fie pentru 
copii, va fi „de competența” criticii doar 
dacă e competitivă în plan internațional. 
Iar „criticii” vor fi cu totul altceva decât 
au fost până acum, vor fi nu doar buni 
comparatiști, ci și posesorii unui tip 
mai amplu de cultură… Dar asta e altă 
poveste. Veți vedea cât de radicale vor fi 
schimbările, mai vorbim peste zece ani.

R.D.: O viitoare carte pentru copii?

G.T.: Chiar mai multe. Continuarea 
la Motanul invizibil în primul rând. O 
antologie multilingvă cu poezii celebre de 
autori pe care copiii să îi memoreze și în 
original, și în traducere românească. Un 
volum de Versuri și uscate…
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Prezentă în antologii din SUA, 
Marea Britanie, Germania, Spania, 
Grecia, Turcia, Italia.

Traduceri de proză, poezie, 
filozofie din germană în română 
(Goethe, Patrick Süskind, 
poezie austriacă și germană 
contemporană), din română 
în germană (în revista Neue 
Literatur, 1987-1991), din araba 
clasică (poezie preislamică, 
filozofie islamică), din engleză 
(poeți contemporani) și daneză 
(Hans Christian Andersen, 
Bazarul unui poet, Univers, 
2000). În 2007 a publicat o 
antologie cu Cele mai frumoase 
poeme de dragoste din literatura 
universală (Humanitas), în 
traducere proprie. 

Premii ale Uniunii Scriitorilor 
(1978, 1985, 2000) și premiul 
pentru poezie al Academiei Române.

Din 1992 până în 2008 a lucrat în 
diplomație, la Viena, Copenhaga, 
Reykjavik, Atena. În prezent este 
profesor asociat la SNSPA și 
scriitor liber profesionist.



Biblioteca clasei. 
„Dăruiește o 
carte!”

Mo�o: „Eu mi-am imaginat întotdeauna 
Paradisul sub forma unei biblioteci.” J. L. 

Borges 

Chiar dacă pentru mulți bibliotecile nu au 
nicio legătură cu fericirea paradisiacă, ele sunt 
vitale pentru educația și cultura unei națiuni. 
Un instrument modern de completare a 
educației, o modalitate prin care se vine în 
întâmpinarea dorințelor și preocupărilor 
elevilor îl constituie parteneriatele între 
școală, familie și comunitate. 
Din această perspectivă, am inițiat un 
proiect educativ local intitulat „Dăruiește o 
carte!”, proiect care prevede înființarea unei 
minibiblioteci a clasei. Proiectul se desfășoară 
pe parcursul a 2 ani școlari (noiembrie 2009 – 
iunie 2011). Ideea bază a fost că, totuși, elevul 
trebuie să redescopere biblioteca (clasică!) 
într-o lume în care imaginea video asaltează 
conștiințele din toate direcțiile. 
Ora de limba română înseamnă comunicare 
ce presupune un om și o carte. Lectura 
este una din importantele căi de formare, 
îmbogățire și de nuanțare a exprimării 
elevilor. Programa oferă posibilitatea stabilirii 
bibliografiei obligatorii, de referință, pe care 
elevul trebuie să o parcurgă pentru a-și 
forma o cultură generală, pentru a-și educa 
gustul și simțul estetic.
Dat fiind faptul că sunt coordonator 
al colectivului clasei a IX-a D, cunosc 
posibilitățile familiilor elevilor: majoritatea 
părinților acestora sunt pensionari sau șomeri. 
Cei mai mulți dintre elevi provin din mediul 
rural și de aici accesul dificil și disfuncțional 
la carte (prin biblioteca personală sau prin 
biblioteca școlară și publică), având în vedere 
că sunt navetiști. 
Ținând cont de faptul că puterea de cumpărare 
scăzută îndepărtează cartea de elevi, un 
parteneriat încheiat între școală, familie și 
comunitate nu poate fi decât benefic.
Pentru demararea și pentru buna desfășurare 
a proiectului am avut în vedere cooptarea  

diferitelor unități/societăți comerciale, a 
agenților economici și a administrației locale. 
Fondurile bănești obținute prin sponsorizări 
și chiar donațiile de carte constituie un aport 
esențial în dotarea bibliotecii cu cărți absolut 
necesare: dicționare, beletristică etc. Ne-am 
propus ca biblioteca să răspundă cerințelor 
programei școlare în vigoare, în special 
a celei de Limba și literatura română. De 
aceea am avut în vedere achiziționarea unui 
număr de câte trei exemplare din fiecare titlu 
din lista autorilor canonici, ținând cont de 
numărul de elevi  (26), deci o carte pentru 
aproximativ nouă elevi. 
În ceea ce privește sustenabilitatea 
proiectului, de fondul de carte existent va 
beneficia generația următoare de elevi. 
Dacă scopul rezultă suficient de clar din 
ceea ce am spus mai sus, voi menționa intre 
obiective următoarele: achiziționarea cărților, 
motivarea elevilor pentru a se informa și 
a citi, servirea promptă a utilizatorilor și 
deservirea lor prelungită, implementarea 
unor metode interactive de comunicare în 
cadrul comunicării cu părinții și dezvoltarea 
competențelor de colaborare cadru didactic 
– membrii comunității.
Materializarea proiectului (în prezent 
biblioteca numără 56 de cărți) este posibilă ca 
urmare a implicării Primăriei orașului Aleșd, 
a reprezentanților din toate segmentele 
comunității, a membrilor comitetului de 
părinți și, nu în ultimul rând, a elevilor.
Beneficiarii acestui proiect, elevii clasei pe 
care o coordonez, au datoria de a-și gestiona 
eficient  fondul de carte, în sprijinul lor venind 
regulamentul de organizare și funcționare a 
bibliotecii clasei. Trei dintre ei sunt învestiți 
cu funcția de „bibliotecari”.

Șarlota Băican
Colegiul Tehnic Alexandru Roman, 

Aleșd, jud. Bihor
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