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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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Z d e n ì k  R o t r e k l
S e t k á v á n í

Tvùr èí vzo rec Ger tru dy Gru be ro vé-Go ep fer to vé se od dìt ských let po-
divuhodnì roz ví jel tøe mi plo cha mi: ver šem, pró zou a kres bou. Ty se 
zpo èát ku za èa ly ob je vo vat ve stu dent ských èa so pi sech vá leè né do  by, 
ale jak pøi zná vá v již ne uve øej nì ném roz ho vo ru pro ètrnác ti de ník 
Ob ro da v ro ce 1968, psát vlast nì za èa la už na obec né ško le do pøí-
loh ne dìl ních no vin. (Za nì ko lik let po té mì síè ník ka to lic kých stu-
den tù Ji tro jen ve škol ním ro ce 1941–42 pu b li ku je osmnác ti le té ma-
turantce ky jov ské ho gym ná zi a èty øi pró zy a šest kre seb.) Spo je ní 
kres by, poz dì ji i fan tas tic kých ak va re lù, gra fi ky a pro zaic ké ho slo va 
sou vi sí u ní s umì ním pøes né ho po zo ro vá ní a por t ré ty: nej pr ve Ja ku-
ba De mla, Ja na Èe pa, Ma ri e Ro sy Ju no vé. Ješ tì za vál ky se do stá vá 
do okru hu re vu e Ja na Za hrad níè ka, zá hy po vál ce se vdá vá a stì-
huje se s man že lem Le o nem do Pra hy.

Na pøí mlu vu ar chi tek ta Ja na So ko la ji do své tøí dy pøi jí má ma líø 
Fran ti šek Ti chý. Je jím spo lu žá kem ze zná mìj ších je Mi ku láš Me dek, 
Kláp štì, Zby nìk Se kal; po dvou le tech však pøe chá zí do ate li é ru 
Anto ní na Strna de la. V ro ce 1948 od jíž dí na sti pen di um do Züri chu, 
pro dì lá vá pra xi v li to gra fic kém zá vo dì a po do b ro druž né ces tì z po-
ú no ro vé ho Èe s ko slo ven ska za ní pøi jíž dí i man žel.

Až do ro ku 1953 po kra èu je ve stu di ích Éco le Na ti o na le Su pé-
rieu re des Be aux-Arts v Pa øí ži, od ro ku 1958 ilu s tru je pod pseu do-
nymem Pi e rret te èa so pi sy Are na a Der Eu ro pä is che Osten. Vì nu je 
se gra fi kám, kniž ním výt var ným do pro vo dùm za po èa tým již v ro ce 
1940 ilu s t ra cí sbír ky Ja na Ry by Sbo hem, má kra ji no, poz dì ji knih Ja-
ku ba De mla a Ti mot he a Vo diè ky až po obál ku sbír ky ver šù Zdeò ka 
Ro tre kla Ho vo ry s ma te øí douš kou (1978) a dal ších knih z edic øím ské 
Køes śan ské aka de mi e.

Tam ta ké v ro ce 1966 vy chá zí sbír ka ver šù Hej no ste h lí kù a de-
vìt let na to ve Švý car sku ilu s tro va ná kníž ka Ohòos troj mar nos ti. Nyní 
vy dá va ný sou bor ob sa hu je ješ tì od dí ly z po sled ní do by: Pom pe je, 
Ko lo toè a Vor. „Kraj mùj je do mne vyryt,“ sdì lu je bá s níø ka a my, tá-
za jí cí se po je jích in spi raè ních zdro jích, jak po nich u bá s ní ka pá t ral 
Jan Èep — kte rý uve dl mla dou Ger tru du Go ep fer to vou do li te rár ní ho 
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svì ta —, na ra zi li jsme prá vì na je den z nich. V kra ji nì, je jíž sou èás-
tí je kraj a ja ký si po cit stá lé ho ven ko van ství, po tká vá „sta ré zná mé 
/ zdra ví mì a zvou / za stá dem chu do bek / s pas tý øem bod lá kem / 
pá mel ník na ro hu“, tam ta ké i „ptá ci se do má ha jí ja ra“. V té to kra ji-
nì „na pou ti dí tì ztra cené“ zjiš śu je, že „nej vìt ší jsem by la, když jsem 
by la ma lá“. V po ci tu udi ve né ho dìt ství, kte ré si ja ko by opa ku je 
s vlast ní mi dìt mi, ne chy bí ces ta do Be tlé ma ani ko lo toè: „dìt ství je 
ko lo toè / bu douc nost všu de ko lem / v ose mi nu lost ta sto jí / Gru šen-
ka skoèí na vra ní ka“...

Po tøe ba èis to ty a ob no vo vá ní èis to ty v kre seb nos ti ta hù („osno-
vo ko ber ce / o plav bì do rá je“) se ná hle za sta ví: v bás ni V by tì kte-
rým pro šla smrt. Bá s níø ka, „loï kte rá ne kot ví“, exu lantka, pøe hlí ží ze -
mi vy stì ho val cù a opa ku je si svùj dáv ný verš o do mo vu, v nìmž by 
chtì la ješ tì jed nou za žít „bla že nost sym bi ó zy s kra ji nou“.

Se Su zan ne Re naud, je jíž jmé no a dí lo mì stá le na pa dá, má 
spo leè né i vì do mí, že „Bùh je / pro to že ne ur èi té ho / ne ní nic“.

Po sbír ce próz Cho roš (Tri ni tas–Køes śan ská aka de mi e 2002), 
po jme no va né po dle pró zy, kte rá vy šla v jed nom z po sled ních èí sel 
mni chov ské Ná rod ní po li ti ky v kvìt nu 1991, kam na psa la i pou ta vé 
vzpo mín ky na do bu praž ských stu di í, vy chá zí ny ní èest né ob èan ce 
mìs ta Ky jo va ten to soubor ver šù, tak že k úpl né mu por t ré tu chy bí 
pou ze mo no gra fi e o je jím dí le výt var ném.

listopad 2002
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E d i è n í  p o z n á m k a

Sou bor bás ní Zim ní kla vír vy chá zí v au tor èi nì uspo øá dá ní. Pro od díl 
Hej no ste h lí kù by lo vý cho zím tex tem kniž ní vy dá ní sbír ky Hej no steh-
lí kù (Øím, Køes śan ská aka de mi e 1966); pro od díl Ohòos troj mar-
nosti vy dá ní sbír ky Ohòos troj mar nos ti (Švýcarsko 1975, s au tor èiný-
mi lino ry ty). Au tor ka v tex tu pro ve dla drob né, vìt ši nou pra vo pis né 
úpravy. Li no ry ty v od dí le Ohòos troj mar nos ti se až na nì ko lik au tor-
èi ných úprav sho du jí s li no ry ty ve švý car ském vy dá ní sbír ky. Tøe tí od -
díl, Ze mì vy stì ho val cù, ob sa hu je bás nì kniž nì do sud ne pu b li ko -
vané (dílem rukopisné, dílem otištìné v domácích a zahranièních 
èasopisech); bás nì Pes, Smrt pejska, Vzpomínám na psa a Sen 
o mrtvém psovi vy šly ja ko sou kro mý ne pro dej ný tisk ve tøi nác ti èí s lo-
va ných vý tis cích v bi bli o fi li i Vzpo mí nám na pej ska (Ky jov, His to ri a 
et Ars Ky jo vi en sis 1999).
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O  a u t o r c e

Ger tru da Go ep fer to vá-Gru be ro vá, bá s níø ka, pro zaiè ka a výt var ni ce, 
se na ro di la 16. 4. 1924 v Janštý nì u Ji hla vy. Po chá zí ze skláø ské ro-
di ny po ot ci a ze man ské po mat ce. V ro ce 1943 ma tu ro va la na Klva-
òo vì gym ná zi u v Ky jo vì, 11. 11. 1944 se provdala za Lea Grubera, 
do ro ku 1945 by la to tál nì na sa ze na v ky jov ské sklár nì. V le tech 
1946–1949 stu do va la na Vy so ké ško le umì lec ko prù my s lo vé v Pra-
ze (u Ti ché ho a Strna de la). Za ná vr hy na zá pal ko vé kra biè ky do sta la 
v ro ce 1949 ce nu mi ni s ter stva prù my slu a sti pen di um na li to grafic-
kou pra xi v Cu ry chu. Do Èe s ko slo ven ska se teh dy již ne vrá tila a pøe-
stì ho va la se do Fran ci e. V le tech 1949–1952 na vštì vo va la pa øíž-
skou stát ní aka de mi i (Éco le Na ti o na le Supé ri eu re des Be aux--Arts). 
V ro ce 1953 ode šla do Mni cho va, kde je jí man žel Leo pra coval 
ja ko re dak tor v Rá di u Svo bod ná Ev ro pa. Od roku 1979 ži je v Rosen-
hei mu.
Od dìt ství pro je vo va la výt var né i slo ves né na dá ní.
De bu to va la ja ko ško laè ka v dìt ské pøí lo ze Ná rod ní po li ti ky, pøi spí-
vala do Akor du, Ji tra, Rozkvì tu, Øá du a Stu dent ské ho èa so pi su, 
v exi lu do Hla su do mo va (Mel bour ne), No vé ho ži vo ta (Øím), Per spek-
tiv (New York), Pro mìn (New York), Zpra vo da je (Cu rych) aj. V še de-
sátých le tech spo lu pra co va la s Køes śan skou aka de mi í v Øí mì — na-
vr ho va la obál ky knih, vy da la pa pí ro vý vá noè ní be tlém a bá s nic kou 
sbír ku Hej no ste h lí kù (1966). Dru hou sbír ku, Ohòos troj mar nos ti, 
pu b li ko va la ve Švý car sku (1975, edi ce Akt) s vlast ní mi li no ry ty. V ro-
ce 2002 vy da la sou bor próz Cho roš (Svi ta vy, Tri ni tas), v ro ce 2003 
vy šly je jí zá pi sy dì do vých vy prá vì ní a dal ší pró zy pod ná z vem Ro dok-
men (Pra ha, Tri á da).
Prv ní sa mo stat nou výs ta vu mì la ve Vel kém Me zi øí èí ješ tì za gym na-
zi ál ních let, pak v Ky jo vì, Pa øí ži (1950), Mni cho vì (1958) aj. Zú èast-
ni la se mno ha sku pi no vých výs tav, me zi ji ný mi pa øíž ských Sa lo nù, 
výs tav v Bon nu, Be rlí nì, No rim ber ku, Mni cho vì, Stuttgartu ad. Své 
ces to pis né èr ty o ná vštì vách ba vor ských ves nic do pro vá ze né kres-
ba mi se bra la do knih Ober ba y e ris che Dorf skiz zen blät ter (Gra ben-
stätt, Drei Lin den Ve rlag 1984) a Neu e Dorf skiz zen blät ter aus Ober-
ba y ern (Ro sen heim, Förg 1997).
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O b s a h

HEJNO STEHLÍKÙ

Snad

Snad   9
Domove   10
Dìtská   11
Na rubu mého dìtství   12
Matìjská pouś   13
Záøí   16
Pochodové cvièení   18
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Cestující   24
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Zacházka

Až nastane jaro   33
Láska   34
Sen   35
Chýše z hedvábí   36
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Hra v písku   39
Samota   40
Netøesk v kamení   41
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Odpoèinek   43
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