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Schùzka s Bostonem
zatímco jsem odøíkala svìtu
který se o mne ucházel
èekal ve snu za moøem
ten jemuž jsem dávala
schùzku se sluncem
stínovaný z mých barvièek
dílna v pøístavì z krabièek
kouøila doutník komína
v dýmu pyšnìla dìvèátka
obleèena oblaènì volánky
pod zimníkem a ne jen
v žáru božítìlovém
kluk šel do školy pøejeden
svátky z nejbìlejší výražky
propuštìn v rybáøském
výšlapy nevydìlával limonádu
pod chodci by se proboøila
papírová zem
a tetièka nespráskla ruce
kam se propadnem
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Mušle
navenek pláty døeva
ale uvnitø
kraj mùj je do mne vyryt
jen hlínu vsadit a do pece vložit
napohled mrtvá mušle
za bouøe vyštvaná z moøe
na tvrdém bøehu vysušená
kdo by však pøiložil k uchu
slyšel by hukot mých lesù
slyšel by vraníky dupat
slyšel by zaskøípìt kola
slyšel by cymbál mùj potok
hrát palièkou na kamení
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Zdenìk Rotrekl
Setkávání
Tvùrèí vzorec Gertrudy Gruberové-Goepfertové se od dìtských let podivuhodnì rozvíjel tøemi plochami: veršem, prózou a kresbou. Ty se
zpoèátku zaèaly objevovat ve studentských èasopisech váleèné doby,
ale jak pøiznává v již neuveøejnìném rozhovoru pro ètrnáctideník
Obroda v roce 1968, psát vlastnì zaèala už na obecné škole do pøíloh nedìlních novin. (Za nìkolik let poté mìsíèník katolických studentù Jitro jen ve školním roce 1941–42 publikuje osmnáctileté maturantce kyjovského gymnázia ètyøi prózy a šest kreseb.) Spojení
kresby, pozdìji i fantastických akvarelù, grafiky a prozaického slova
souvisí u ní s umìním pøesného pozorování a portréty: nejprve Jakuba Demla, Jana Èepa, Marie Rosy Junové. Ještì za války se dostává
do okruhu revue Jana Zahradníèka, záhy po válce se vdává a stìhuje se s manželem Leonem do Prahy.
Na pøímluvu architekta Jana Sokola ji do své tøídy pøijímá malíø
František Tichý. Jejím spolužákem ze známìjších je Mikuláš Medek,
Klápštì, Zbynìk Sekal; po dvou letech však pøechází do ateliéru
Antonína Strnadela. V roce 1948 odjíždí na stipendium do Zürichu,
prodìlává praxi v litografickém závodì a po dobrodružné cestì z poúnorového Èeskoslovenska za ní pøijíždí i manžel.
Až do roku 1953 pokraèuje ve studiích École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paøíži, od roku 1958 ilustruje pod pseudonymem Pierrette èasopisy Arena a Der Europäische Osten. Vìnuje
se grafikám, knižním výtvarným doprovodùm zapoèatým již v roce
1940 ilustrací sbírky Jana Ryby Sbohem, má krajino, pozdìji knih Jakuba Demla a Timothea Vodièky až po obálku sbírky veršù Zdeòka
Rotrekla Hovory s mateøídouškou (1978) a dalších knih z edic øímské
Køesśanské akademie.
Tam také v roce 1966 vychází sbírka veršù Hejno stehlíkù a devìt let nato ve Švýcarsku ilustrovaná knížka Ohòostroj marnosti. Nyní
vydávaný soubor obsahuje ještì oddíly z poslední doby: Pompeje,
Kolotoè a Vor. „Kraj mùj je do mne vyryt,“ sdìluje básníøka a my, tázající se po jejích inspiraèních zdrojích, jak po nich u básníka pátral
Jan Èep — který uvedl mladou Gertrudu Goepfertovou do literárního
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svìta —, narazili jsme právì na jeden z nich. V krajinì, jejíž souèástí je kraj a jakýsi pocit stálého venkovanství, potkává „staré známé
/ zdraví mì a zvou / za stádem chudobek / s pastýøem bodlákem /
pámelník na rohu“, tam také i „ptáci se domáhají jara“. V této krajinì „na pouti dítì ztracené“ zjišśuje, že „nejvìtší jsem byla, když jsem
byla malá“. V pocitu udiveného dìtství, které si jakoby opakuje
s vlastními dìtmi, nechybí cesta do Betléma ani kolotoè: „dìtství je
kolotoè / budoucnost všude kolem / v ose minulost ta stojí / Grušenka skoèí na vraníka“...
Potøeba èistoty a obnovování èistoty v kresebnosti tahù („osnovo koberce / o plavbì do ráje“) se náhle zastaví: v básni V bytì kterým prošla smrt. Básníøka, „loï která nekotví“, exulantka, pøehlíží zemi vystìhovalcù a opakuje si svùj dávný verš o domovu, v nìmž by
chtìla ještì jednou zažít „blaženost symbiózy s krajinou“.
Se Suzanne Renaud, jejíž jméno a dílo mì stále napadá, má
spoleèné i vìdomí, že „Bùh je / protože neurèitého / není nic“.
Po sbírce próz Choroš (Trinitas–Køesśanská akademie 2002),
pojmenované podle prózy, která vyšla v jednom z posledních èísel
mnichovské Národní politiky v kvìtnu 1991, kam napsala i poutavé
vzpomínky na dobu pražských studií, vychází nyní èestné obèance
mìsta Kyjova tento soubor veršù, takže k úplnému portrétu chybí
pouze monografie o jejím díle výtvarném.
listopad 2002
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Edièní poznámka
Soubor básní Zimní klavír vychází v autorèinì uspoøádání. Pro oddíl
Hejno stehlíkù bylo výchozím textem knižní vydání sbírky Hejno stehlíkù (Øím, Køesśanská akademie 1966); pro oddíl Ohòostroj marnosti vydání sbírky Ohòostroj marnosti (Švýcarsko 1975, s autorèinými linoryty). Autorka v textu provedla drobné, vìtšinou pravopisné
úpravy. Linoryty v oddíle Ohòostroj marnosti se až na nìkolik autorèiných úprav shodují s linoryty ve švýcarském vydání sbírky. Tøetí oddíl, Zemì vystìhovalcù, obsahuje básnì knižnì dosud nepublikované (dílem rukopisné, dílem otištìné v domácích a zahranièních
èasopisech); básnì Pes, Smrt pejska, Vzpomínám na psa a Sen
o mrtvém psovi vyšly jako soukromý neprodejný tisk ve tøinácti èíslovaných výtiscích v bibliofilii Vzpomínám na pejska (Kyjov, Historia
et Ars Kyjoviensis 1999).
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O autorce
Gertruda Goepfertová-Gruberová, básníøka, prozaièka a výtvarnice,
se narodila 16. 4. 1924 v Janštýnì u Jihlavy. Pochází ze skláøské rodiny po otci a zemanské po matce. V roce 1943 maturovala na Klvaòovì gymnáziu v Kyjovì, 11. 11. 1944 se provdala za Lea Grubera,
do roku 1945 byla totálnì nasazena v kyjovské sklárnì. V letech
1946–1949 studovala na Vysoké škole umìleckoprùmyslové v Praze (u Tichého a Strnadela). Za návrhy na zápalkové krabièky dostala
v roce 1949 cenu ministerstva prùmyslu a stipendium na litografickou praxi v Curychu. Do Èeskoslovenska se tehdy již nevrátila a pøestìhovala se do Francie. V letech 1949–1952 navštìvovala paøížskou státní akademii (École Nationale Supérieure des Beaux--Arts).
V roce 1953 odešla do Mnichova, kde její manžel Leo pracoval
jako redaktor v Rádiu Svobodná Evropa. Od roku 1979 žije v Rosenheimu.
Od dìtství projevovala výtvarné i slovesné nadání.
Debutovala jako školaèka v dìtské pøíloze Národní politiky, pøispívala do Akordu, Jitra, Rozkvìtu, Øádu a Studentského èasopisu,
v exilu do Hlasu domova (Melbourne), Nového života (Øím), Perspektiv (New York), Promìn (New York), Zpravodaje (Curych) aj. V šedesátých letech spolupracovala s Køesśanskou akademií v Øímì — navrhovala obálky knih, vydala papírový vánoèní betlém a básnickou
sbírku Hejno stehlíkù (1966). Druhou sbírku, Ohòostroj marnosti,
publikovala ve Švýcarsku (1975, edice Akt) s vlastními linoryty. V roce 2002 vydala soubor próz Choroš (Svitavy, Trinitas), v roce 2003
vyšly její zápisy dìdových vyprávìní a další prózy pod názvem Rodokmen (Praha, Triáda).
První samostatnou výstavu mìla ve Velkém Meziøíèí ještì za gymnaziálních let, pak v Kyjovì, Paøíži (1950), Mnichovì (1958) aj. Zúèastnila se mnoha skupinových výstav, mezi jinými paøížských Salonù,
výstav v Bonnu, Berlínì, Norimberku, Mnichovì, Stuttgartu ad. Své
cestopisné èrty o návštìvách bavorských vesnic doprovázené kresbami sebrala do knih Oberbayerische Dorfskizzenblätter (Grabenstätt, Drei Linden Verlag 1984) a Neue Dorfskizzenblätter aus Oberbayern (Rosenheim, Förg 1997).
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