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Abstrakt

Článek se zabývá recepcí díla Johna Steinbecka a Robinsona Jefferse v Československu v letech 
1941–1971. Na základě dobových kritických ohlasů sleduje trendy a proměny ve způsobu inter-
pretace obou kalifornských autorů. Primárním cílem studie tedy není hodnocení uměleckých kva-
lit Steinbecka a Jefferse. Předmětem analýzy jsou především ideologické aspekty soudobé kritiky, 
která byla do značné míry ovlivněna dogmaty oficiální kulturní politiky. 

Abstract

The essay examines the reception of the work of John Steinbeck and Robinson Jeffers in Czecho-
slovakia between 1941 and 1971. On the basis of criticism from this period the author traces the 
trends and changes in the interpretation of both Californian writers. The primary goal of the essay 
is not the evaluation of the artistic merits of Steinbeck and Jeffers. Instead, the analysis focuses 
on the ideological aspects of the criticism, which was largely influenced by the dogmas of official 
cultural policy.    
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Během výzkumných pobytů v Kalifornii jsem nesčetněkrát čelil dotazům literárních vědců 
na adresu popularity Johna Steinbecka a Robinsona Jefferse v Československu. Jak je 
možné, že se tito autoři, kteří jsou považováni za kvintesenci Kalifornie na poli literatury, 
těšili většímu ohlasu v zemi tak vzdálené? Čím si vysvětlit, že právě v malé komunistické 
zemi uprostřed Evropy Steinbeck a Jeffers tak zdomácněli? 

Dát na tyto otázky jednoznačnou odpověď nelze. Fenomenální úspěch Steinbecka 
a Jefferse vyvěrá z celé řady faktorů, mezi nimiž nepochybně dominuje samotná literární 
kvalita díla a um těch, kteří skrze překlad tuto kvalitu zprostředkovávali. Málo prozkou-
maným zdrojem jejich popularity však souvisí právě s dobou a místem, v nichž se k nim 
čtenáři v Československu dostávali. Tato stať mapuje turbulentní období tří dekád (1941–
1971), které je ohraničeno prvním vydáním Steinbeckova stěžejního opusu Hrozny hněvu 
na jedné straně, a publikací Bednářova pozoruhodného životopisu Jefferse Přátelství přes 
oceán na straně druhé.1 Toto období se vyznačovalo omezenou mírou svobody, což se 
pochopitelně projevovalo také na umělecké scéně. Kritéria hodnocení literárního textu 
byla podřízena politickým potřebám vládnoucí elity. Ideologické aspekty díla proto byly 
bedlivě sledovány a vyhodnocovány. Právě na tuto mimoliterární dimenzi bude zaměřena 
pozornost. V následující stati tedy nepůjde o sledování umělecké hodnoty textů, ale pře-
devším o kontext, v němž byly publikovány. Analýza tak necílí na způsob uměleckého 
zpracování, spíše na „ideologické zpracování,“ které mělo často podobu předmluvy či 
doslovu ke knize, popřípadě autoritativního výkladu na stránkách nejčtenějších periodik. 
Steinbeckovy a Jeffersovy texty byly v diskutovaném období do značné míry pojímány 
jako politikum, stejně jako tomu bylo i u dalších amerických autorů. Tato složka dobové 
recepce je tedy hlavním předmětem rozboru.2

Prolog, aneb americká literatura v Československu
Před rozborem dobových kritik Jefferse a Steinbecka je nutné nastínit alespoň základní 
obrysy vydavatelské politiky v letech 1941–1971. Je nesporné, že vydavatelská činnost 
prošla v tomto období překotným vývojem. Požadavky kladené na literární produkci ofici-
álními místy se během těchto tří dekád několikrát změnily. Ve svém článku v Literárních 
novinách, nazvaném „Amerika minulých let,“ Ivo Fleischmann tyto proměny obrazně při-
rovnává k ročnímu cyklu v přírodě: „Střídavá roční období naší ediční politiky staví lite-
rárního pracovníka s vytrvalou svižností denně před nové problémy“ (4). Fleischmann si 
náhlé změny klimatu nejen dobře uvědomoval, ale dokázal se na ně i promptně adaptovat.   

Překladová literatura americké provenience byla patrně četnými turbulencemi posti-
žena nejvíce. Po německé okupaci Československa sice následoval nejdříve zákaz sovět-
ské, francouzské či britské umělecké produkce, americké filmy a knihy však přišly na 
řadu nedlouho poté, konkrétně v roce 1941. Osvobození země sovětskými a americkými 
vojsky v roce 1945 vedlo sice k návratu ke svobodným poměrům v oblasti nakladatelské 
činnosti, avšak již v tomto období byl patrný příklon k těm americkým autorům, kteří pou-
kazovali na nešvary kapitalismu. Mezi nejúspěšnější americké romanopisce v poválečném 
Československu patřil Upton Sinclair, Sinclair Lewis či právě John Steinbeck. Na kulturní 
a samozřejmě i na politické frontě byl již v letech 1945–1948 patrný sílící prosovětský 
trend, z nějž se po Vítězném únoru stala oficiální prosovětská politika. Jak konstatuje Jiřina 
Šmejkalová, „krátce po únoru 1948 ohlásila Komunistická strana nové směry v kulturní 
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politice. Ty byly uváděny do praxe zvláštními komisemi, které vydaly několik seznamů 
libri prohibiti pro veřejné knihovny“ (94, překlad autora). V této době se jako hlavní proud 
literatury v Československu začíná formovat socialistický realismus. Postavit se tomuto 
proudu bylo v následujících letech téměř nemožné. Hlavním předmětem zájmu se podle 
nových norem měla stát oslava pracujícího člověka a nově nastoleného řádu. Americká 
literatura si našla cestu k českému čtenáři jen za předpokladu, že splňovala tyto parametry, 
respektive přidala autentické svědectví o vykořisťování dělníků kapitalistickým řádem. 
K ustavení základů nové kulturní politiky přispěl svými statěmi o jazykovědě i samotný 
Stalin. Jak ve své pozoruhodné studii „The Politics of Artistic Identity: the Czech Art 
World in the 1950s and 1960s“ (Politika umělecké identity: český svět umění v padesá-
tých a šedesátých letech) uvádí Maruška Svašek, „ve stalinistickém diskursu byly umění 
a kultura interpretovány jako veřejný statek, který měl být použit k propagaci komunis-
tických hodnot“ (386, překlad autora). Není žádným překvapením, že ve stejném duchu 
se na prvním sjezdu Komunistické strany po únorovém převratu vyjadřoval i Klement 
Gottwald. Ten definoval roli umělce jako politického propagandisty. Skrze prisma tehdejší 
politické korektnosti byla poměřována i díla amerických spisovatelů. Vycházet tak u nás 
mohla jen díla, která byla v souladu s novým politickým diskursem. Jejich autoři byli 
vnímáni jako zvěstovatelé nového řádu v buržoazií režírovaném společenském dramatu 
za železnou oponou. 

V našem prostředí novým požadavkům nejvíce vycházel vstříc Howard Fast, o němž 
dokonce v roce 1953 vyšla ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 
(SNKLHU) odborná kniha s titulem Průkopník socialistického realismu v USA. V prvních 
letech existence SNKLHU byl podle Evy Kondrysové, tehdejší redaktorky nakladatelství, 
stanoven pro americkou literaturu limit jedné knihy ročně. Tento limit, především díky 
svému členství v americké komunistické straně, spolehlivě naplnil právě Fast (Semínová, 
Valášek 97). Jak ve svém článku „The Reception of American Literature in Czechoslovakia 
under Communism: 1945–1989” (Recepce americké literatury v komunistickém Česko-
slovensku: 1945–1989) uvádí Hana Ulmanová, Fast ztratil přízeň SNKLHU v roce 1956, 
kdy se jeho politické postoje změnily v důsledku potlačení maďarského povstání sovět-
skou armádou (33).3 I tento případ potvrzuje, že jakékoliv odchýlení se od pevně vytyče-
ného politického (dis)kurzu se neodpouštělo. Státní propaganda samozřejmě zasáhla i lite-
rární scénu. Svou roli v antiamerické kampani sehrály i první ročníky Literárních novin, 
jejichž vznik se datuje rokem 1952. Ve stejném roce byla vydána také nechvalně známá 
Boučkova „studie“ Trubaduři nenávisti: Studie o současné západní úpadkové literatuře, 
která se prezentovala jako ideologický literární průvodce. Jak příznačně konstatuje Josef 
Jařab, „přijetí do Boučkovy literární společnosti mohl zajistit jen členský průkaz Komuni-
stické strany USA“ (401). 

Zatímco v sousedním Polsku v roce 1956 vrcholí období „ideologického tání,“ které 
v praxi znamenalo odstraňování stalinistických dogmat v kulturní oblasti, v Českoslo-
vensku ledy teprve začaly pozvolna praskat.4 K narušování zamrzlých struktur dochází 
také za přispění nově vzniklého časopisu Světová literatura.5 Již v prvním ročníku v něm 
vyšel odvážný text Josefa Škvoreckého „Některé pohledy na americkou literaturu,“ 
v němž autor na příkladu Ernesta Hemingwaye odsuzuje metody svých profesních kolegů, 
mezi něž řadí „násilnou interpretaci, zamlčování důležitých rysů díla, neodůvodněná tvr-
zení, podkládání zlých úmyslů, papouškování cizích názorů i přímé a vědomé falšování 
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faktů, jako je obsah, děj a pod.“ (180). K celkovému uvolnění u nás začíná docházet až na 
samotném konci dekády. S ním přichází také nový pohled na americkou literaturu, který je 
mnohem méně zatížen ideologickými dogmaty a schematickým myšlením. Šedesátá léta 
se vyznačují příznivým klimatem jak pro časopisecké, tak pro knižní vydávání textů ame-
rických spisovatelů v šedesátých letech. V souvislosti s kulturně orientovanými časopisy 
je také třeba zmínit jejich rostoucí počet i význam, který souvisí právě s ústupem dog-
matismu. To však neznamená, že časopisecké tituly přestaly plnit společensko-politickou 
funkci, právě naopak. Jak ve své stati „Myšlení o literatuře v prostředí českých literárních 
časopisů šedesátých let“ upozorňuje a dokládá Tomáš Kubíček, vnímání literárních perio-
dik jako „politicko-kulturní tribuny“ se v šedesátých letech notně prohloubilo (126).

John Steinbeck
Uvedení Johna Steinbecka na českou literární scénu provázela řada nesnází. Autorův debut 
v podobě seriálového vydání románu Slunce a víno chudých (známý spíše jako Pláň Torti-
lla) chystaly již v lednu roku 1940 Lidové noviny. Ještě 31. ledna 1940 na svých stránkách 
slibovaly, že na toto „krásné a zábavné čtení, které vás na chvíli odvede do jiných světů 
a životů“ se mohou čtenáři sobotního raníku těšit již od 3. února (12). K tomu ale nedošlo 
ani v avizovaném termínu, ani později. Lze jen spekulovat o tom, co se v inkriminova-
ných třech dnech stalo. Čtenáři se dočkali až v následujícím roce, kdy byl vydán román 
Hrozny hněvu v překladu Vladimíra Procházky. Při vědomí skutečnosti, že americká lite-
ratura může být každým dnem nacisty v Československu zakázána, zvládl Procházka tento 
objemný román přeložit za čtyři měsíce.6 V tradiční anketě Lidových novin byl román 
vyhlášen bezkonkurenčně nejvýznamnějším literárním počinem roku 1941 (Stuchl 4). 
V doslovech k poválečným vydáním románu překladatel popisuje, co mu bylo v oněch 
měsících hnací silou. Svěřuje se, že „v autorovi pociťoval tichého spolubojovníka proti 
okupantům a velkou duchovní posilu v oněch dobách“ (Procházka 397). Nebývalý úspěch 
románu u čtenářů vysvětluje mj. tím, že symbolizoval  „bojovný odpor vůči útlaku . . . 
nejhoršímu útlaku svých dějin“ (397). V recenzi nazvané „Amerika, jaká vskutku je“ pou-
kazuje A. J. Urban na další přínos Hroznů hněvu. Vnímá jej mimo jiné jako korekci mýtu 
o americkém Divokém západě, který byl v meziválečném období šířen prostřednictvím 
filmů, rodokapsů a trampského hnutí (Urban 3).7 

Asi málokterá země se v roce 1947 mohla pyšnit již čtyřmi vydáními překladu Hroznů 
hněvu. Dvakrát kniha vyšla v roce 1941, jednou pak v roce 1946 a 1947. Mimoto v roce 
1947 vyšel i slovenský překlad (Ovocie hnevu). V témže roce se uskutečnila také první 
návštěva Steinbecka v Československu. V srpnovém vydání deníku Pravda se lze dočíst, 
že pozvání spisovateli zaslal Václav Kopecký, který v té době zastával funkci ministra 
informací („Zájem Johna Steinbecka o Československo“ 4). Během svého pobytu v Praze 
Steinbeck zhlédl i divadelní inscenaci své novely O myších a lidech v Realistickém diva-
dle. Představení sledoval společně s ministrem sociální péče Zdeňkem Nejedlým a minis-
trem financí, Jaromírem Dolanským („John Steinbeck v Praze“ 5). Všichni uvedení mini-
stři byli v té době členy KSČ a věrnými spojenci Klementa Gottwalda. Je tedy zjevné, 
že Steinbeckova návštěva byla využita Komunistickou stranou k propagaci její politiky, 
s níž se u nás v té době Steinbeck povětšinou spojoval. Dokládá to kupříkladu článek A. 
J. Šťastného v Rudém právu, který je nadepsán „Steinbeckova pouť z Nového světa do 



149

Petr Kopecký • ‘John Steinbeck a Robinson Jeffers: literární ikony Kalifornie v Československu

Nové země.“ V juxtapozici proti Novému světu (tj. Americe) zde vystupuje v roli klad-
ného „hrdiny“ Nová země (Sovětský svaz). Šťastný zdůrazňuje, že Steinbeck se k úspěchu 
„propracovával houževnatě . . . poctivým úsilím a pilnou prací“ a ve svém díle „líčí zubo-
žené a zcela proti duchu ústavy nešťastné vyděděnce z amerického ráje“ (2). Vedle Rudého 
práva o Steinbeckově první návštěvě Československa nejčastěji referovaly Svobodné 
noviny, bez zjevných zásahů cenzury, přesto s již rozpoznatelnou prosovětskou rétorikou 
(Steinbeck do Československa zamířil po několikatýdenním pobytu v Sovětském svazu).            

V návaznosti na výše citovaný článek A. J. Šťastného vyznívá text stejného autora ze 
7. dubna 1948, nazvaný „Záhada Johna Steinbecka,“ jako aprílový žert. Šťastný sotva po 
půl roce na stránkách téhož deníku vylíčil spisovatele v poněkud odlišném světle. Steinbec-
kovi  vyčítá ambivalentní obraz Sovětského svazu v cestopisu A Russian Journal (Ruský 
deník 1948), z něhož „si může každý vybrat co chce. I největší nepřítel SSSR si tam najde 
zrnka pro sebe“ (3). Se značnou mírou účelovosti připomíná, že Steinbeck „napsal něko-
lik knih, které budí dojem, jako by je psal uvědomělý marxista, ale on přitom marxismus 
vůbec neznal“ (3). Deziluze Šťastného mohla pramenit i z jeho mylného výkladu Bitvy 
a Hroznů hněvu, za nimiž viděl „autora pokrokového, bojovně socialistického, ne-li přímo 
marxistického“ (3). Šťastný jako by nechtěl vidět, že byť se v těchto románech Stein-
beck zaobíral vykořisťováním dělníků a poukazoval na nešvary kapitalismu, nečinil tak 
z pozice socialismu či marxismu. Vlastně mu šlo primárně o důvěrné zachycení situace, 
s níž byl velmi dobře obeznámen. Jeho líčení šlo mimo jakákoli ideologická schémata 
a nemělo ani ambici nabídnout východisko. Tyto rysy Steinbeckova díla byly po únoro-
vém převratu vnímány v lepším případě jako slabost a odchylka od nově nastoupeného 
kurzu. I v těch nejobjektivnějších dobových recenzích Steinbecka se ideologicky orien-
tovaná kritika stává leitmotivem. Například Jiří V. Svoboda v poměrně vyvážené recenzi 
knihy Měsíc zapadá (1948) vyjadřuje názor, že „se Steinbeck v poslední době snad ze 
strachu, snad z pohodlnosti konformuje často s nepokrokovými proudy dnešní Ameriky. 
Odsuzujeme ho za to“ („Skvělá nebo slabá kniha“ 6). 

V této souvislosti je relevantní také postřeh Josefa Jařaba, který ilustruje zvýšenou 
citlivost vůči ideologické složce uměleckých děl poukazem na citát z deníku Jana Zábrany, 
který se datuje květnem roku 1948. Zábrana zde komentuje filmovou adaptaci novely 
O myších a lidech, kterou nadšeně zhlédl hned dva dny po sobě, následujícím způsobem: 
„Zajímavá je též touha všech osob ve filmu, touha po soukromém majetku, touha dělat na 
svém, být svým pánem, třeba ve skromných poměrech. Touha společná všem chudákům. 
Tím snad neúmyslně, ale opravdu a silně film vyznívá protikomunisticky“ (Zábrana 12). 
Jařab vnímá tato slova jako jeden z příznaků toho, „že se v poměrech komunistického Čes-
koslovenska v průběhu následujících desetiletí literatura a kultura Spojených států změnila 
na alternativní politikum“ (Jařab 402).    

Zcela jiného přijetí než u Zábrany se Steinbeckovi dostalo od již zmíněného Jaro-
slava Boučka v ideologickém průvodci západní literaturou Trubaduři nenávisti: Studie 
o současné západní úpadkové literatuře (1952). Domnělou degeneraci americké literatury 
Bouček dokládá také na kalifornských románech Johna Steinbecka: 

S jakou duší [Steinbeck] počítal, když v „Toulavém autobusu“ předvedl odpornou 
sérii lidských kreatur, jako zrůdné rodiče Pritchardovy, jejich úchylnou dceru Mil-
dred, zvráceného chorého starce, zvířecího šoféra Juana a jeho ženu alkoholičku … 
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Nebo v „Řadě konserv“, když středem učinil vandráky, prostitutky a zvrhlého „dok-
tora“ … Steinbeck může sloužit jako příklad, kam může dojít talentovaný spisovatel, 
nechá-li se korumpovat vládnoucím vkusem.  (20–21)
         

Na citované pasáži je pozoruhodný nejen Boučkův nesmířlivý tón, ale také jeho pochy-
bený překlad  titulu románu Cannery Row jako „Řada konserv.“ Byť si jej pro potřeby své 
brožury  Bouček přeložil jen pracovně, je zjevné, že buď nevládl angličtinou, nebo román 
vůbec nečetl. Pravděpodobnější je druhá varianta, protože vysvětlením slovního spojení 
Cannery Row celá kniha začíná. Boučkova zjevného lapsu si v článku „Některé pohledy 
na americkou literaturu“ již v roce 1956 všímá i Josef Škvorecký, který s humorem a iro-
nií kvituje, že Bouček nenahlédl do Jungova anglického slovníku: „Pak by nás byl třeba 
obdařil Rvačkou v konservárně, nebo dokonce Konservovanou kaší“ (189).8 

V prvních letech své existence nešetřily Steinbecka ani Literární noviny. Ve sloupku 
nazvaném „Z džunglí americké ‚kultury’,“ což je nepochybně aluze na Sinclairův román 
Džungle, je Steinbeck anonymním redaktorem vykreslen jako „aktivní propagandista 
atomového imperialismu“ (8). V témže periodiku se o rok později objevuje český pře-
klad stati ze sovětského listu Litěraturnaja gazeta s titulem „‘Filosofie‘ Mr. Steinbecka,“ 
v němž J. Romanova kritizuje Na východ od ráje za „odporné scény násilí a zvrhlosti, 
kterými román oplývá“ (9). Romanova se rozhořčuje také nad tím, že 

v průběhu celého románu napodobuje Steinbeck množství banálních motivů otře-
paných v reakční buržoasní literatuře Spojených států… Reakčnost, protilidovost 
nynějšího světového názoru Steinbeckova se projevuje v každé z těch „filosofických“ 
vložek… V ideji kolektivu spatřuje Steinbeck největší nebezpečí naší doby a přeje 
si vyvolat u čtenářů nenávist k těm státům, které jsou založeny na zásadách kolekti-
vismu.  (9)

Romanova dokonce autora označuje za rasistu. Toto tvrzení dokládá především replikami 
postav románu. Naprosto tendenčně tak ztotožňuje názory románových hrdinů s názory 
autora.

Výpady proti Steinbeckovi v periodickém tisku byly provázeny bojkotem autora na 
ediční frontě. V letech 1948–1958 nevyšel v Československu jediný knižní překlad Stein-
beckova díla. Po této dekádě se Steinbeck vrátil na scénu díky pátému vydání Hroznů hněvu 
(1958) a druhému vydání Bitvy (1959). U románu Bitva stojí za zmínku zdánlivě nepod-
statný překlad titulu. Zatímco původní anglický název zní In Dubious Battle (V pochybné 
bitvě), v češtině se „pochybný“ prvek z pochopitelných důvodů zamlčuje. Zato obálku 
českého vydání Bitvy stylově zdobí zaťatá pěst v rudém provedení. Za textem románu 
pak následuje doslov s titulem „Steinbeckova nejbojovnější kniha,“ který nabízí správný 
ideologický výklad, jak bylo tehdy u tohoto „žánru“ zvykem. Šťastný zmírňuje ostrou 
rétoriku předchozích let, Steinbeck se mu „jeví jako veliký básník společenského rozkladu 
na konci kapitalistické éry, jako veliký kritik, soudce a hledač lidskosti…, mýlí se jen tam, 
kde mu chybí to nejpřesnější poznání, které může dát jenom dialektický materialismus. 
Ten zná Steinbeck jenom zkresleně a spíš od jeho odpůrců“ (272). V tomto konkrétním 
případě je umírněný tón kritiky dán také faktem, že Šťastný dotyčný román přeložil a měl 
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zájem na tom, aby po dlouhých čtrnácti letech vyšel ve druhém vydání. Ve svém doslovu 
tak vedle kvalit knihy poukazuje také na její nejednoznačné ideologické vyznění.9

K Bitvě se ve svém doslovu k novele O myších a  lidech vrací Vladimír Vendyš. I zde se 
mísí zasvěcené literárně kritické soudy s čistě ideologicky vedenou polemikou. Na adresu 
románu Bitva říká, že „puká pobuřující sociální skutečností, jak ji viděl očitý svědek. Ale 
ten svědek se bojí z ní vyvozovat závěry, nebo to nedovede, a jakousi náhražku závěrů dá 
vyrábět biologicky filosofujícímu lékaři… A tak ústřední postavy, profesionální revolucio-
náři, jsou prostě výtvory nepoučeného romanopisce“ (108). V této pasáži se zcela zřetelně 
vyjevuje typický rys tehdejší literární kritiky, spočívající v hodnocení krásné literatury 
skrze ideologické hledisko. Uvedený rys byl často doprovázen naprostou absencí kritic-
kého odstupu, jenž by umožnil ocenit i díla, která ideově nekorespondovala se světonázo-
rem kritika. Toto fatální  nepochopení pregnantně vystihl Antonín Přidal ve své esejistické 
apologetice autora nazvané „Případ Steinbeck.“ V polemice s těmi, kteří autora haní za 
ideologickou bezradnost, Přidal klade otázku, „zda by se Steinbeck nezavděčil víc, kdyby 
místo románů psal rovnou učebnice politické ekonomie“ (51). Na adresu kritiků, kteří ve 
Steinbeckovi viděli nebo chtěli vidět kritika či obhájce určitého společenského zřízení, 
sám autor řekl: „Použil jsem malou stávku v sadařském údolí jako symbol věčného a trp-
kého boje člověka sama se sebou… Nezajímá mě tlachání o spravedlnosti a útlaku, pou-
hých symptomech, které naznačují stav“ (In Steinbeck and Wallsten 98, překlad autora). 
Právě kritické ohlasy na Bitvu nejlépe ilustrují prvoplánové čtení Steinbeckova díla a pře-
hlížení symbolických rovin, které hrají především v rané tvorbě autora důležitou roli.10      

Ideologické tání let šedesátých s sebou přineslo i komplexnější hodnocení Steinbec-
kova díla. Kritici se již nesoustředili pouze na ideové a ideologické aspekty, zabývali se 
také uměleckou hodnotou díla. Po dlouhých letech tak byl čtenářům nabídnut mnohem 
plastičtější obraz autora. Mezi jinými k němu přispěl i Josef Svoboda v recenzi románu 
Pláň Tortilla, kde příběh Dannyho a jeho přátel pojímá jako podobenství, které je možno 
vykládat mnoha způsoby. Zájem o autora u laické i odborné veřejnosti stoupl poté, co se 
v roce 1962 stal Steinbeck laureátem Nobelovy ceny za literaturu. Jeho druhá návštěva 
Československa na podzim následujícího roku byla i proto ostře sledovanou událostí. Ve 
svém článku „O Steinbeckovi a jiných“ se k návštěvě autora vrací i Josef Škvorecký. 
Vymezuje se vůči mnoha jiným kritikům a „milovníkům literatury“, které Steinbeck zkla-
mal nejen svým přílišným holdováním vodce a zamračeným výrazem, ale také svými 
posledními literárními výtvory. Škvorecký ve Steinbeckově společnosti strávil v Praze 
mnoho hodin a nezastírá, že na něm pozoroval „ten starý, příznačný a úchvatný rozdíl 
mezi fyzickou podobou člověka a jeho podobou duchovní, která je v knihách“ (Škvorecký, 
„O Steinbeckovi a jiných“ 9). V článku ale především polemizuje s kritiky fundovanými 
v oblasti teorie, kteří však nedisponují tvůrčími schopnostmi. Vlastně jsou podle něj pra-
vým opakem Steinbecka. Toho Škvorecký hájí jako autora knih, které jsou prodchnuty 
duchem člověka, jenž je mu blízký. Vyznává se z lásky ke všem jeho „literárním dětem,“ 
které odmítá odměřovat na vahách. Svou plamennou obhajobu autora uzavírá Škvorecký 
následovně: „Tak Steinbeck vás prý zklamal. Ale něco vám řeknu: umělec, který hodil do 
světa tolik perel, může už zklamat jenom ty příslovečné tvory, kteří se živí vším možným, 
jenom ne perlami“ (Škvorecký 9). 

Zastání se Steinbeckovi v polovině šedesátých let dostalo i od dalších osobností lite-
rárního života. Jiří Opelík se v článku „Hallo Mr. Steinbeck!“ „rozplývá“ nad knihou 
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Toulky s Charleym za poznáním Ameriky. Vykresluje Steinbecka jako člověka, kterému je 
„absolutně cizí jakákoli ortodoxie a fanatismus z ní se rodící; ustavičně zdůrazňuje ohrani-
čenost vlastního pohledu na americkou skutečnost“ (Opelík 12). Podobně jako Škvorecký 
i Opelík zakončuje svůj text narážkou na své profesní kolegy, patrně především dogmatiky 
kolem Ladislava Štolla, když píše: „Teď už jenom čekám, že mi tuhle krásnou knížku 
o životě někdo ukradne“ (Opelík 12). Mýtus o „chátrajícím velikánovi“ vyvrací v již zmí-
něném článku „Případ Steinbeck“ i Antonín Přidal. Významnou složkou onoho mýtu je 
Steinbeckova údajná politická bezradnost. Přidal vyjadřuje přesvědčení, že Toulky s Char-
leym jasně dokazují, že Steinbeck není „politická naivka, která rozpory své země nevidí 
nebo nepoznává nebo dokonce za každou cenu ,pseudofilosoficky’ omlouvá“ (Přidal 50). 
Nestranným komentářem o „nepředvídatelných fluktuacích“, kterými procházelo hodno-
cení amerických autorů, včetně Johna Steinbecka, přispěl ve stati „Americká literatura 
v ČSSR po válce“ i Zdeněk Vančura.

V době, kdy Steinbeck úspěšně znovunabýval pošramocenou reputaci, přišel pro české 
čtenáře i kritiky šok v podobě autorovy obhajoby amerického vojenského tažení ve Viet-
namu. Na počátku roku 1967 začal deník New York Herald Tribune uveřejňovat Steinbec-
kovy dopisy z Vietnamu, adresované fiktivní dívce. Odezva v českých periodikách na sebe 
nenechala dlouho čekat. Ještě v lednu vyšly dvě obsáhlé reakce, konkrétně „Vietnamský 
John Steinbeck… bez Charlieho“ z pera Evžena Štefana, a zejména text Arnošta Lustiga 
„Našel John Steinbeck pravdu?“, který vyšel v Rudém právu. Lustigův článek snad nejlépe 
vystihuje deziluzi, kterou mnozí Steinbeckovi čtenáři tehdy pociťovali. Lustig se v této 
obsáhlé polemice se Steinbeckem pokouší o objektivní analýzu, připouští, že zvěrstva 
byla páchána na obou stranách. Poukazuje především na nekonzistentnost Steinbeckova 
vietnamského angažmá s jeho literární tvorbou. V sérii rétorických otázek, na něž nee-
xistuje uspokojivá odpověď, se Lustig mimo jiné ptá: „Ale co to musí být ve vzduchu, 
že to změní ducha a názory člověka, který doposud znamenal to nejlepší v Americe?“ 
(4). Rozčarování nad Steinbeckovým počínáním tlumočili kupříkladu i členové židovské 
obce v článku „Hledání pravdy a východiska.“ Stejně jako Lustig i anonymní autor tohoto 
článku nechápe, jak jedna a tatáž osoba může mít na svědomí Hrozny hněvu a Zápisky 
z vietnamských cest. Steinbeck „ztratil náhle tvář,“ uvádí se lakonicky v článku. 

V letech 1967 a 1968 se v periodickém tisku jméno John Steinbeck zpravidla pojí 
s válkou ve Vietnamu. V některých případech dokonce nejde ani o spisovatele Johna Stein-
becka, nýbrž o jeho stejnojmenného syna, který ve Vietnamu bojoval. V jednom případě 
novinové glosy citují jeho výrok o tom, že „tři čtvrtiny amerických vojáků v jižním Viet-
namu se omamuje marihuanou“ („Tři čtvrtiny“ 3), jinde přinášejí zprávu, že „syn známého 
amerického spisovatele byl zatčen ve Washingtonu pro obvinění z pašování omamných 
jedů“ („21letý John Steinbeck“ 2). Nejednalo se sice o cílenou diskreditační kampaň, avšak 
Steinbeck se v těchto letech zmiňoval spíše v negativním kontextu války ve Vietnamu. 
Teprve ve druhé polovině roku 1968 byl zčásti rehabilitován. Jak uvádí ve své recenzi 
prvního českého vydání románu Na východ od ráje Václav Šašek, Steinbeck se „od svých 
vietnamských reportáží později sám distancoval“ (2). Tato recenze snad nejlépe vystihuje 
typický způsob psaní o Steinbeckovi v tomto období. Samotné recenzi románu, která je 
veskrze pozitivní, předchází obligátní připomínka autorova ideologického a morálního 
selhání. Podle Šaška „Steinbeckův postoj zarážel a odpuzoval“ a jeho dílo se nám „chtěj, 
nechtěj odcizilo,“ díky korekci svého názoru na Vietnam však „aspoň částečně získal 
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ztracený prestiž jako člověk“ (2). Steinbeck byl skutečně omilostněn, o čemž také svědčí 
již zmíněné první vydání knihy Na východ od ráje a šesté vydání Hroznů hněvu v roce 
1968. V následujícím roce vyšly poprvé česky Nebeské pastviny, o rok později pak román 
Neznámému bohu (Arbeit, Vacca 1516–1517).           

Robinson Jeffers
Básně Robinsona Jefferse se knižního překladu dočkaly mnohem později než Steinbeckova 
próza. Poprvé se v knižní podobě Jeffers dostal ke čtenářům v roce 1958, kdy vyšla jedna 
z jeho narativních básní Mara, kterou přeložil Kamil Bednář. Bednář zasvětil překladu 
Jeffersovy tvorby poslední dvě dekády svého života a jeho jméno je v českých zemích 
s americkým básníkem nerozlučně spjato. Podle Bibliografie americké literatury v čes-
kých překladech však Jeffers v Československu debutoval na stránkách časopisu Kvart na 
přelomu let 1947 a 1948 (Arbeit a Vacca 811). Na konci roku 1947 vyšla na titulní straně 
Svobodných novin také krátká báseň „Lože u okna“ v překladu Františka Kožíka, který 
později proslul především svými životopisnými romány. 

V roce 1970 Kamil Bednář publikoval ve zpravodaji americké Asociace Robinsona 
Jefferse článek nazvaný „Jeffers in Czechoslovakia“ (Jeffers v Československu). Hned 
v úvodním odstavci se svěřuje, že Jeffersovy verše začal překládat již v roce 1950. Jed-
nalo se však pouze o „šuplíkové“ překlady, které se předávaly z ruky do ruky. Ačkoli 
Bednář v této souvislosti neužívá slovo samizdat, jeho líčení distribuce i recepce Jefferso-
vých básní samizdatovou literaturu nutně asociuje. Bednář vzpomíná, že „v těch časech – 
v padesátých letech – měl kult Jefferse příchuť zakázaného požitku“ (8, překlad autora). 
Pro dokreslení je třeba zmínit Bednářova slova v rozhovoru pro Literární noviny z roku 
1967: „V době, kdy nemohl zaznít můj vlastní hlas, osud či múzy mi seslaly Robinsona 
Jefferse. Jeffers není běžný překladatelský čin. Mluvím skrze něho já sám“ (Burda 4). Byť 
se v citované pasáži nezapře Bednářův sklon k patosu, je nesporné, že některé jeho bás-
nické sbírky ze třicátých let (Kámen v dlažbě, 1937 a Kamenný pláč, 1939), kdy Bednář 
Jefferse ještě neznal, mají mnoho společného s tvorbou amerického básníka. Nejnápadněj-
ším společným rysem je akcentovaná symbolika kamene či apokalyptičnost. 

Zatímco pro Steinbecka rok 1958 znamenal návrat k českým čtenářům po dlouhých 
deseti letech, tentýž rok je spojen i s knižním debutem Robinsona Jefferse. Přestože je 
patrné, že konec padesátých let znamenal uvolnění dogmatických poměrů v nakladatelské 
činnosti, první ohlasy na Bednářův překlad Mary se vyznačují schematičností. Ivo Fleis-
chmann v Literárních novinách komentuje Maru ve stati s titulem „Amerika minulých 
let.“ Zatímco v úvodu Fleischmann konstatuje, že Jeffersovo dílo nelze číst jako obraz 
dnešní Ameriky, v tomtéž textu vyzdvihuje faktografii Jeffersových básní, jeho „portrét 
prostého Američana našich let,“ a dodává: 

A objevujeme s Jeffersem psychu lidí, o kterých již tak dlouho zde v Evropě víme, 
že je duší nedospělou. Že je to duše dětí prosycená primitivní náboženskou výcho-
vou, obhroublá přízemností mravů, které nutí vydělávat, jen vydělávat. Duše dětí, 
které touží po něčem lepším, ale které nevědí, po čem. Odtud jejich zběsilost, jejich 
komplexy, které je činí tak nebezpečnými, dostanou-li se do kulturní Evropy, kulturní 
Asie… Dostanou-li se tváří v tvář něčemu tak kulturnímu a vědeckému, jako je třeba 
marxismus.  (4)   
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Ve své závěrečné úvaze přidružuje Fleischmann k Jeffersovi další americké autory, 
Heming waye, Faulknera a Steinbecka nevyjímaje, a uzavírá slovy: „Je jich hodně. Všichni 
těžcí, smutní, plní beznaděje. Tvář světa, od kterého je nutno se vzdalovat, nemá-li zvítězit 
zmar, který je také zánikem umění“ (4). 

Ve zcela jiném duchu se již nese představení Jefferse v revue Světová literatura, které 
taktéž proběhlo v roce 1958. Zde byla otištěna poéma Hungerfield, která měla, také díky 
ojedinělému postavení časopisu, velký ohlas. Jak uvádí ve Slovníku české literatury po 
roce 1945 Miroslav Zelinský, Hungerfield patřil mezi tituly publikované ve Světové lite-
ratuře, které měly „povahu zásadní informace, popř. inspiračního impulsu“ (Zelinský). 
Není samozřejmě možné přesně určit dopad této poémy a Jeffersovy tvorby obecně na 
českou literární scénu, následující odstavce však platnost Zelinského tvrzení do značné 
míry potvrzují. Platný je bezesporu výrok Kamila Bednáře, který tvrdí, že „Jeffers se zjevil 
v české poezii právě ve chvíli, kdy se česká literatura probouzela z mrazivého snu zvaného 
schematismus v literatuře“ („Jeffers in Czechoslovakia“ 8, překlad autora).  

V roce 1960 se k Jeffersovi vrací výše citovaný Ivo Fleischmann v článku „Velký bás-
ník průhledného rozporu.” Hned na prvních řádcích se pozastavuje nad nečekaným úspě-
chem Jeffersovy poezie v Československu: „Kdo by se nadál, že knihy veršů Robinsona 
Jefferse budou mít právě teď a u nás ohlas, který mají“ (4). Druhou polovinu pojednání 
o Jeffersovi zasazuje do ideologického rámce, ohraničeného učením Karla Marxe. Podle 
Fleischmanna jen marxistické vidění pomůže čtenáři zorientovat se v „pralese“ Jeffersovy 
poezie, kterou je „nutno číst do značné míry s krajně kritickým, dialektikou vyzbrojeným 
duševním úsilím“ (4). Svůj text uzavírá Fleischmann v duchu budovatelského optimismu: 
„My budeme číst Jefferse po svém… Všecko, co je v pokladnici lidské kultury cenné, patří 
nakonec a s konečnou platností strůjcům zítřka“ (4).

Ve zcela jiném duchu se nese recenze výboru Jestřábí křik (1960). Recenze z pera 
uznávaného českého spisovatele Jiřího Šotoly, příznačně nazvaná „Objev Ameriky v poe-
zii,“ líčí Jefferse jako jednoho z největších básníků 20. století. Šotolovo hodnocení je již 
prosté obligátních ideologických klišé, zaměřuje se na samotnou Jeffersovu tvorbu, její 
obsah i formu. Pozitivní ohlasy na Jeffersovu poezii Šotola vnímá mj. jako rehabilitaci 
epiky v kontextu moderní poezie. Stran obsahu, Šotola oceňuje neústupnost, s jakou Jef-
fers čelí lži a sebeklamu. Neopomíjí zmínit ani básníkův odpor k válce a na Jeffersovu 
adresu dodává: „Tvrdošíjně nedůvěřuje v americkou civilizaci: tu civilizaci, která k vál-
kám vede“ (4). Přes protiamerické ladění této části recenze je třeba poznamenat, že na 
rozdíl od jiných kritiků, Šotola nesmlčuje skutečnost, že Jeffers odmítá civilizaci vůbec, 
byť jeho vizi hodnotí jako „zjednodušující.“ V každém případě tato recenze představuje 
první jednoznačně příznivý pohled a předznamenává ústup ideologického hlediska, který 
je v šedesátých letech znatelný.

Robinson Jeffers zesnul 20. ledna 1962. Shodou okolností se v téže době na pulty čes-
kých knihkupectví dostala kniha Pastýřka putující k dubnu, která se u čtenářů setkala snad 
s největší odezvou ze všech básníkových děl. V první únorové dekádě se v českých perio-
dikách objevilo hned několik nekrologů. S prvním přispěchal Jeffersův „dvorní“ překlada-
tel Kamil Bednář. Píše v něm mimo jiné, že „Robinson Jeffers a Československo, to bude 
jednou zvláštní kapitola v jeho životopise. Čeští čtenáři pochopili Jefferse možná lépe než 
sami jeho krajané, nestalo se to u nás poprvé od Mozarta“ („Robinson Jeffers zemřel“ 2).    
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Jen o dva dny později svou poctu Jeffersovi přidává také jindy kritický Ivo Fleis-
chmann. V textu s titulem „Básník trvalého významu“ Fleischmann ctí žánr nekrologu, 
o Jeffersovi píše pochvalně a uctivě. Jeffersova poezie už pro něj není dekadentní, vlastně 
spíše kritická vůči americké společnosti. O nebývalém ohlasu jeho poezie u nás prohla-
šuje, že „je jistě příznačný pro rostoucí zájem nových pokolení nového společenského 
řádu o problémy etického charakteru“ (9). Hold Jeffersovi formou básně („Předjitřní: 
Za Robinsonem Jeffersem“) složil také František Vinant.11 Báseň se objevila dokonce na 
titulní straně týdeníku Kultura. Jeffersovo jméno se o několik měsíců později objevovalo 
na novinových stránkách také díky jeho básnickému zpracování Euripidovy klasické tra-
gédie Medea, které bylo inscenováno v libeňském divadle. Zatímco recenze v Literár-
ních novinách („Médein Jestřábí křik“) či Divadelních novinách („Euripidova a Jeffersova 
Medea“) hodnotí Jeffersovo zpracování vesměs kladně a bez ideologického balastu, Jan 
Kopecký, uznávaný teatrolog, v Rudém právu sice uznává nesporné kvality Jeffersova díla, 
zároveň ale dodává, že „vyznavač Marxovy devízy ‘člověk-to je svět člověka’ nemůže při 
vší úctě k tomuto dílu smlčet, že jeho filosofie je na opačném pólu přesvědčení našeho“ 
(Kopecký 4).12        

Při mapování obrazu Robinsona Jefferse v Československu první poloviny šedesátých 
let hrají značnou roli předmluvy a doslovy k překladům, které byly v režii samotného 
Bednáře. I zde je patrná politická linie, bez níž by dost možná Hlavní správa tiskového 
dozoru knihu k vydání neschválila. V tomto ohledu si Bednář počíná elegantněji než mnozí 
jeho souputníci. Vystačí si i bez odkazů na marxismus, komunismus, kapitalismus a jiné 
-ismy, kterými se tehdy v doslovech zrovna nešetřilo. Požadavkům ideologů vyhovuje 
tím, že účelově a účelně přirovnává vybrané aspekty Jeffersovy tvorby k režimem propa-
govaným klasikům, například ke Gorkému, Máchovi, Němcové či Halasovi. Bednář také 
často akcentuje protiválečnou dimenzi Jeffersovy poezie. V souladu s Jeffersem odsuzuje 
válku jako celek, aniž by stranil jedné ze stran konfliktu, jak to činí kupříkladu v doslovu 
k Hřebci grošákovi (83). V doslovu k již zmíněné Pastýřce putující k dubnu je Bednář 
poněkud adresnější. Jeffersův negativní postoj k soudobé společnosti ztotožňuje s kritikou 
„americké civilizace.“ Za úlitbu ideologickým lektorům lze považovat i pasáž z Pastýřky, 
na níž Bednář ilustruje Jeffersovo soucítění se sociálně a ekonomicky utlačovanými vrst-
vami americké společnosti: „Každoročně vzrůstají na zdejším pobřeží daně a je stále těžší 
udržet vlastní půdu; chudí se proto musejí stěhovat jinam“ (Bednář, Doslov k básni Pas-
týřka putující k dubnu 95). Netřeba asi dodávat, že tato pasáž je v kontextu dané básnické 
povídky nevýznamná a snadno tak u čtenáře projde bez povšimnutí. 

Bednář se ve svých komentářích zhusta vyjadřuje k jiné podobě útlaku, kterou Jeffers 
v poezii zachycuje – k útlaku etnických menšin. Věnuje se především indiánským posta-
vám v Jeffersových básních. Bednář sympatizuje s indiánem Onoriem, který vystupuje 
v Pastýřce a v Ženách od mysu Sur. Na něm podle Bednáře básník chtěl demonstrovat, 
že „právě tato rasa byla blíže k životu a lásce než běžný americký typ“ (Bednář, Doslov 
k básni Pastýřka putující k dubnu 95). Bednář v tomto udeřil na strunu, která rezonovala 
u českého publika. To na vztah Američanů k indiánům pohlíželo poněkud zjednodušeně, 
každopádně velmi kriticky. Problematiku rasového atavismu rozvádí Bednář i v předmluvě 
k výboru z Jeffersovy tvorby Básně z Jestřábí věže, který vyšel roce 1964 v neobvykle 
vysokém nákladu 24 tisíc výtisků.13 Zde upozorňuje na mimoliterární okolnosti autorova 
života: „Není bez významu ani drobný, ale příznačný fakt, že se Jeffers po leta přátelil 
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s největším černošským básníkem Ameriky Langstonem Hughesem a dokonce mu kdysi 
dal svůj rukopis s přáním, aby byl vydražen ve prospěch obhajoby uvězněných černochů“ 
(Bednář, „Samotář myslící na osud lidstva“ 21). Nutno podotknout, že Langston Hughes 
patřil k několika málo americkým autorům, kteří v Československu vycházeli i v nejtuž-
ším období politického konformismu a dogmatičnosti, tj. v padesátých letech. Jeho verše 
překládal dokonce Jaroslav Bouček, autor již zmíněných Trubadurů nenávisti. 

O strmě rostoucí popularitě Jefferse v první polovině šedesátých let svědčí nejen zájem 
o autora v periodickém tisku, ale také ohlasy v původní tvorbě. Velmi důležitou součástí 
kulturního kvasu počátku dekády byla v Praze poetická kavárna Viola. V ní se kromě veršů 
Ginsberga či Ferlinghettiho inscenovaly také básně Jeffersovy. Jistou měrou k tomu při-
spěla i skutečnost, že spoluzakladatelem Violy a jedním z recitátorů byl syn Kamila Bed-
náře Jiří.14 O univerzálnosti Jeffersova apelu u nás svědčí také pestrá škála českých autorů, 
kteří se k Jeffersovi ve své tvorbě obraceli. Patří mezi ně polistopadový český premiér 
a předseda Senátu ČR Petr Pithart, který v roce 1962 publikoval „Dopis R. Jeffersovi,“ 
napsaný ve verších (Pithart). V téže době oslovili ve své poezii Jefferse také Ivan Diviš 
a Egon Bondy. Diviš své „krátké psaní“ Robinsonu Jeffersovi posílá

až do kamenné vesnice, kde žiješ,
nevrlý, nerudný,
ruce složeny na vazbě světového žaltáře, 
 jehož četba tě tak zklamala
a který my, na opačné straně rozrýhované buňky, 
 trháme prudce ve hřbetě a přetiskujeme
v čítanku plnou rudých jablek…  (51)

Zatímco Divišovi rudá jablka zhořkla v ústech natolik, že v roce 1969 emigroval do západ-
ního Německa, Egon Bondy jen zatrpkle pozoroval a komentoval Jeffersovo počínání:

Robinson Jeffers mohl vlastníma rukama 
z žulových kvádrů přinášených od moře
vystavět pro svou ženu dům
Já mohu leda na brigádě okopávat šnytlík
nebo vlastníma rukama z žulových kvádrů
stavět novou přehradu jež bude napájet 
slabým světlem několik vesnických žárovek
a vysokým napětím novou zbrojní továrnu  (111)

Jeffers Bondyho neinspiroval jen po ideové, ale také po formální stránce. Jak uvádí Milan 
Machovec, který edičně připravil rozsáhlý výbor Bondyho poezie Ve všední den i v neděli... 
(2009), Bondy v „prozaizaci poezie však jistě nebyl ojedinělý, jedním z jeho velkých uči-
telů byl např. Robinson Jeffers“ (In Dvořák). Jeffers měl zásadní vliv i na generaci nej-
mladších básníků. Potvrzuje to mimo jiné Ludvík Hess, spoluzakladatel a šéf redaktor lite-
rárního časopisu Divoké víno. Karel Hvížďala se v rozhovoru pro Host (5/2007) ptá Hesse, 
kdo pro něj a jeho spolupracovníky byl v šedesátých letech vzorem. Hessova odpověď zní 
následovně: „Milovali jsme Robinsona Jefferse, ten byl pro nás modla“ (Hvížďala 48).15    



157

Petr Kopecký • ‘John Steinbeck a Robinson Jeffers: literární ikony Kalifornie v Československu

O tom, že se Jeffers v Československu brzy stal obecně známým pojmem svědčí také 
způsob, jakým byl pojednán ve dvou literárně laděných cestopisech z pera Miroslava 
Holuba (Anděl na kolečkách, 1963) a Ireny Dubské (Americký rok, 1966).16 Ani v jedné 
z těchto knih nemusel být Jeffers čtenáři představen, jejich autoři jej již pojímali jako 
osobnost obecně známou. Obrazy Ameriky z pera Holuba a Dubské nesporně ovlivnily 
smýšlení čtenářů o Americe. Vždyť patřily ve své době k několika málo relativně věrohod-
ným portrétům země, která byla především v padesátých letech a pak v období normali-
zace ustavičně démonizována. Není bez zajímavosti, že Holub při popisu Jeffersova kraje 
zdůrazňuje, že divokost Carmel a okolí byla zdecimována sterilní průmyslovou civilizací, 
zatímco Dubská dějiště dobře známých básní poznává a utvrzuje se v tom, že je ideál-
ním místem „pro dramatickou a prapůvodní konfrontaci člověka a světa“ (Dubská 173).17 
Nelze se tedy divit, že když v roce 1965 navštívil Prahu kalifornský spisovatel Irving 
Stone, žasl nad ohlasem svého krajana Jefferse u nás i neuvěřitelným nákladem vydání 
jeho básní (Maršíček 2).  

S uvolněním poměrů na politické scéně se v polovině šedesátých let osměluje ve svých 
komentářích k překladům i Kamil Bednář. V doslovu k básnickému dramatu Ženy od mysu 
Sur již Bednář necítí potřebu kamuflovat, jeho výklad je prostý zjednodušujících narážek 
na zkorumpovanost Ameriky, které byly ještě nedávno nezbytností. Nejen že Bednář odha-
luje univerzálnost Jeffersovy kritiky civilizace a lidského pokolení obecně, ale dovoluje 
si i interpretaci, která se v našem politickém kontextu těžko dala číst jinak než jako popis 
let právě minulých. Píše o „bludu moderních tyranů a diktátorů, kteří nevidí jedince, ale 
pohybují milionovými armádami poddaných, nehledíce na bolest či radost jedince, nýbrž 
na součet všech radostí a bolestí – čímž je možno s diktátorským optimismem vytvořit pro 
jedince pravé peklo na zemi“ (Doslov k básnické povídce Ženy od mysu Sur 163).

O politickém „oteplování“ v souvislosti s Jeffersem píše v článku „Na západ od ráje“ 
také Milan Hulík, který se v sedmdesátých a osmdesátých letech zapojil do řady protire-
žimních aktivit. Hulík v článku věrně líčí, co v očích mladé generace Jeffers v šedesátých 
letech představoval. Zdůrazňuje kontrast Jeffersovy poetické mluvy s komunistickou han-
týrkou. Připomíná klíčovou roli, kterou při popularizaci Jefferse sehrála kavárna Viola. 
Především ale upozorňuje na jiný faktor, který do značné míry vysvětluje oblibu Jefferse 
u nás, totiž na dobový politický kontext: 

Tehdejší popularita tohoto básníka v Československu měla samozřejmě co dělat i se 
samotnou skutečností, že byl básníkem americkým. Adjektivum „americký“ v té 
době mělo mnoho synonym. Pro komunisty „imperialistický“, pro nekomunisty 
„svobodný“ a „demokratický“. I Jeffers byl přísně cenzurován. Možná, že kdyby 
byl v Americe známější, tak by jej komunističtí cenzoři asi nepovolili. Takto mohl 
být dokonce prezentován jako básník, kterého objevují socialističtí čtenáři, zatímco 
kapitalističtí nakladatelé jej pro jeho pokrokovost nechtějí tisknout… Jeffers byl ve 
své době populárním autorem, četly jej dvě generace Američanů, největší slávy si 
však užil u nás, jeho českoslovenští čtenáři byli nejvnímavější.  (Hulík)  

Hulík na malém prostoru otevřel hned několik důležitých aspektů recepce básní-
kovy tvorby u nás. Přestože linie mezi komunisty a nekomunisty nebyla tak ostrá, jak 
ji Hulík načrtl, jeho vysvětlení je v zásadě platné. Jak již bylo řečeno, v komunistickém 
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Československu existovalo velmi omezené množství informačních kanálů, z nichž se člo-
věk mohl dozvědět spolehlivé informace o zemi, která byla propagandou prezentována 
jako říše zla. Hulík má jistě pravdu v tom, že americká poezie, včetně té Jeffersovy, byla 
mnohými vnímána jako politikum. Hodnotný je i jeho postřeh ohledně apropriace Jefferse 
socialistickým čtenářem a tendenční označení jeho poezie jako ostře protiamerické. Těžko 
soudit, z jakých informací Hulík vychází, když mluví o přísné cenzuře básníka. Sám Bed-
nář tuto domněnku nepotvrdil ani v poměrně otevřené zpovědi v rozhovoru s Vladimírem 
Burdou v Literárních novinách. Poměřovat slávu Jefferse v Československu a v Americe 
je ošidné. I když o nesmírné popularitě básníka v Československu se zmiňují i přední 
američtí odborníci na dílo Jefferse,18 v absolutních číslech se ve Spojených státech prodalo 
nepochybně více výtisků jeho veršů než u nás. Relativní číslo v poměru na obyvatele však 
hovoří výrazně v náš prospěch. Podle Bednářovy ženy Emílie se v Československu pro-
dalo přibližně 120 tisíc výtisků Jeffersovy poezie v překladu jejího manžela („Research in 
Foreign Translation“ 8). 

Ačkoliv Jeffers měl u nás největší ohlas zejména v šedesátých letech, jeho básně 
vycházely i v období normalizace. Čtenáři se však mohli s Jeffersem setkat i v pozoru-
hodné knize Kamila Bednáře Přátelství přes oceán (1971), která je vyznáním obdivu bás-
níkovi a zároveň jeho životopisem. Žádný jiný text tak průzračně nevyjevuje fascinaci 
Jeffersovou poezií, která tehdy postihla řadu čtenářů. Z mnoha pasáží je zjevné, že Bednář 
se do Jeffersova díla nořil, aby utekl od ponuré reality doby a místa, které obýval v reál-
ném životě. Již v úvodu knihy tento pocit explicitně vyjadřuje: „[E]xistence Robina a jeho 
poezie, to že ji překládám, že skrze ni žiji v kouzelném snovém světě, pohádkovém, a při-
tom nanejvýš reálném, to všechno je nepochopitelný zázrak…“ (8).  Rád se nechal pohltit 
divokostí pobřežní krajiny Big Sur a nekonečností oceánu, které umenšovaly jeho „klaus-
trofobii, úzkost z uzavřeného prostoru,“ kterou tehdy Bednář podle svých slov trpěl (12). 
Představa rozlehlého Tichého oceánu, která se jako leitmotiv vine celou knihou, pomáhala 
Bednářovi zbavit se sevřenosti a otevírala netušené prostory představivosti: „Pacifik. To 
slovo zní trochu ocelí, je to největší oceán země, je v něm nejvyšší pro nás představitelná 
svoboda, je v něm nezkrotnost, gigantická síla a nadzemská krása“ (21). 

Překládání Jefferse Bednář považoval za „očistnou koupel“. Toto přirovnání má v kon-
textu Bednářova života a tvorby zřetelně duchovní rozměr. Bednář se identifikuje s Brat-
rem Antoniem (Williamem Eversonem), který považoval Jefferse za svého „guru“, v jehož 
knihách hledal přítomnost „spirituální a psychologické substance“ (156). Obdobně své 
vnímání Jefferse Bednář vyjádřil i v článku „Jeffers in Czechoslovakia.“ V něm akcentuje 
nezměrnou spirituální sílu básníka, která mu dodávala odvahu čelit pravdě. Bednář zde 
uvádí i příklad osmnáctiletého chlapce, který se mu svěřil, že s Jeffersem nemá strach, 
zatímco bez něj ano (8). Tyto výroky, stejně jako mnoho dalších, mají nesporný politický 
podtext. Bednář Jefferse prezentuje jako stavitele odolné kamenné věže, ale také trvalej-
ších a hodnotnějších světů než byl ten, ve kterém tehdy přebýval Bednář. Soustavně na 
něm oceňuje spirituální přesah, který byl v rozporu jak s dogmatickou vírou, tak s vědec-
kým ateismem.  

Nepřekvapí tedy, že v atmosféře socialistického Československa nabýval Jeffers a jeho 
dílo téměř kultovních rozměrů.
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Doslov
Jak již bylo uvedeno výše, doslov byl v diskutovaném období svébytným žánrem, jenž 
spočíval v návodu, jak si dané dílo správně politicky vyložit. V tomto případě má jiný 
účel. Jednak nabízí stručné srovnání osudu Steinbecka a Jefferse v Československu, jed-
nak v kontrapunktu k prologu, který nahlíží na vydávání americké literatury u nás obecně, 
nastiňuje příběhy několika konkrétních lidí, kteří nám tvorbu autorů zprostředkovávali, ať 
už jako překladatelé, nebo jako kritici. 

Zcela zásadní rozdíl v recepci těchto dvou kalifornských autorů spočívá v tom, že 
zatímco Steinbeckovy knihy se k českému čtenáři dostaly většinou s nevelkou prodlevou,19 
u stěžejních Jeffersových poém tato prodleva činila několik desetiletí. Zatímco Steinbeck 
se četl a poměřoval se svými reálnými literárními souputníky a soupeři, především Faulk-
nerem a Hemingwayem, Jeffers se u nás v šedesátých letech stal kultovní postavou až 
s beatnickými autory (Ginsberg, Kerouac, Corso či jim blízký Ferlinghetti). Vždyť reper-
toár poetické kavárny Viola sestával z valné části právě z básní beatniků a Jefferse. Přitom 
Jeffers v té době byl ve své rodné zemi jen málo známým autorem, jeho věhlas z let dva-
cátých a třicátých byl zapomenut. To však svědčí o tom, že Jeffersova poezie byla nadča-
sová, její ohlas nebyl tolik závislý na společenských poměrech. Jeho verše se v různých 
podobách vyjadřují k zotročení lidského ducha, ať už tyranskou vládou, moderní vědou 
a technikou či prostými lidskými touhami. Steinbeckova obliba byla také spojena s osvo-
bozováním člověka, avšak na méně subtilní rovině. Steinbeck byl a stále je u nás vnímán 
především jako sociálně orientovaný spisovatel, který zachycoval a pranýřoval zejména 
ekonomický útlak. Je bez pochyby, že tento pohled je příliš omezený a nepostihuje hlubší 
vrstvy autorova díla. Pojednání na toto téma však vyžaduje zevrubnější rozbor, který jde 
nad rámec tohoto textu. Lze však s jistotou říci, že Steinbeck byl cenzory a kritiky para-
doxně hodnocen přísněji než Jeffers, protože se očekávalo, že všechny jeho knihy budou 
stejně kritické vůči americké společnosti jako Hrozny hněvu.

O tom, že při vydávání i čtení americké literatury byla ideologie určujícím prvkem, 
vypovídá také životní příběh několika výše citovaných osob. Jaroslav Bouček, autor pro-
pagandistické knihy Trubaduři nenávisti: Studie o současné západní úpadkové literatuře, 
byl v letech 1949–1956 šéfredaktorem nakladatelství Mladá fronta. Podle Evy Kondrysové 
si vedl v této pozici velmi dobře a vydal řadu kvalitních knih. Ironií osudu byl obviněn 
z ideologické diverze a preferování západní literatury. Přes podporu celé redakce musel 
z tohoto postu odejít. V šedesátých letech psal Bouček pro Rudé právo, ale i tamější půso-
bení musel z politických důvodů na začátku normalizace ukončit (Kondrysová). Velmi 
pohnutý a plný zvratů je také život Aloise Josefa Šťastného, který překládal i vykládal 
Steinbecka. Do historie se nesmazatelně zapsal atentátem na předsedu první českosloven-
ské vlády, Karla Kramáře. Kramář dva výstřely zblízka přežil jen díky náprsní tašce, od 
níž se patrony odrazily. Díky svému otci, který byl tehdy senátorem, dostal Šťastný milost 
a brzy nato vycestoval do Ameriky. Po svém návratu se profiloval jako zarputilý kritik 
kapitalistické Ameriky. Také díky své revoluční minulosti se těšil přízni KSČ, tedy až do 
roku 1968, kdy na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy vystoupil ze strany (Kon-
drysová). Téměř exkluzivní překladatel Jefferse, Kamil Bednář, nikdy nepodlehl svodům 
komunismu, jakkoliv umně dokázal Jefferse prezentovat komunistickým cenzorům. Ve 
třicátých letech psal existenciálně laděnou poezii a za druhé světové války byl považován 
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„za vůdčí osobnost nastupující básnické generace“ (Janoušek a kol. 161). Po únorovém 
převratu v roce 1948 se z politických důvodů stáhl na nějakou dobu jako autor do ústraní. 
Začal se věnovat mimo jiné překládání a původní tvorbě pro děti. V pozdější vlastní tvorbě 
se již k existencialismu nevrátil, svou tvůrčí osobnost však uplatnil v kongeniálních pře-
kladech Jeffersovy poezie.

Poznámky
1 Recepce díla Steinbecka a Jefferse v období normalizace tvoří neméně zajímavou kapitolu. 

Výklad obou autorů byl i v sedmdesátých a osmdesátých letech zatížen ideologií, která měla zpra-
vidla subtilnější podobu. Toto období si nepochybně zaslouží samostatné pojednání.   

2 V názvu článku figuruje tehdejší název země (Československo), analýza je však zaměřena 
výhradně na české překlady a jejich kritickou odezvu v česky psaných periodikách. Pro větší plynu-
lost textu jsem se také rozhodl v článku pojímat jméno Amerika (a odvozené tvary) jako ekvivalent 
Spojených států amerických.    

3 Ulmanová ve svém článku také věnuje pozornost roli SNKLHU. Upozorňuje na programo-
vou snahu o glorifikaci dělníka skrze vybrané americké tituly. V neposlední řadě poukazuje také 
na skutečnost, že SNKLHU mělo hlavní slovo při rozhodování o politické korektnosti knih (33).  

4 Co se týče počátku ideologického tání v Československu, (literární) historikové se neshodují 
v jeho datování. Zatímco Maruška Svašek („The Politics of Artistic Identity: the Czech Art World 
in the 1950s and 1960s”) jej datuje koncem padesátých let, Jiří Knapík („K počátkům ‘tání’ v české 
kultuře 1951–1952”) jej spojuje s rokem 1953. Osobně se ztotožňuji s názorem Rudolfa Vévody 
(„Mezi Seinou a Vislou. Kulturní politika v čase ‘tání’: polský model”), který v této souvislosti 
uvádí rok 1956.         

5 Významná role časopisu Světová literatura při zprostředkování (anglo)americké literatury 
v Československu je zevrubně popsána ve stati Zuzany Semínové „Počátky časopisu Světová lite-
ratura a angloameričtí autoři.“ 

6 Podle slov významné redaktorky a překladatelky Evy Kondrysové posílal Procházka překlad 
do tiskárny po stránkách, aby tak urychlil celý proces (Kondrysová). 

7 Tomuto tématu se podrobněji věnují Don Sparling a Tomáš Pospíšil („Thirteen Ways of Look-
ing at America“) či Petr Kopecký („The Wild West through Czech Eyes: Cowboys and Indians in 
the Heart of Europe”)        

8 Česky vyšel román knižně pod názvem Na plechárně (SNKLU, 1965).   
9 Šťastný tak činí přesně v míře, jež uspokojila ideologické pracovníky Hlavní správy tisko-

vého dohledu, kteří fakticky schvalovali konečné znění každé jednotlivé stránky. Taková byla praxe 
u překladové literatury v padesátých letech. Schvalovací procedury, v nichž se redaktoři s cenzory 
často dohadovali o znění jediné věty, věrně popsala v rozhovoru pro Souvislosti Eva Kondrysová 
(Semínová, Valášek 97–104).

10 Do mozaiky pozoruhodných ohlasů na tento román lze zařadit také pasáže z doslovů na jiné 
Steinbeckovy knihy, kupříkladu doslov Jaroslava Schejbala k Toulavému autobusu (Praha: Máj, 
1966). 

11 František Vinant (vlastním jménem František Petiška), bratr Eduarda Petišky, patřil mezi 
významné postavy literární scény šedesátých let. V roce 1963 se stal prvním šéfredaktorem kul-
turního měsíčníku Tvář.

12 Jan Kopecký v šedesátých letech působil jako profesor a vedoucí katedry dějin a teorie diva-
dla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1968–69 dokonce zastával post náměstka 
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ministra kultury. V roce 1971 však byl z Filozofické fakulty propuštěn a během normalizace se živil 
mj. jako čerpač vody (Blažíček).   

13 Tato předmluva byla použita i jako doslov ve výboru Jeffersovy poezie Maják v bouři (1983), 
který připravila k vydání 11 let po Bednářově smrti jeho žena Emilie. Jedná se o nejreprezentativ-
nější výbor Jeffersova díla, jaký v Československu kdy vyšel. 

14 Jiří Bednář sice nezasvětil Jeffersovi tak velkou porci svého života jako jeho otec, zato jej 
však popularizoval v divadle a televizi. Napsal scénář k filmu Cawdor a Fera (1986). Jefferse adap-
toval na televizní obrazovce i po sametové revoluci ve snímcích Gudrun (1996) a Samota (2002). 
Na jeffersovské motivy napsal dokonce libreto k opeře Nenávistná láska, která byla uvedena ve 
Státní opeře Praha v roce 2002.

15 Ludvík Hess se k Jeffersovi ve vzpomínkách vrací i ve své dosud poslední knize Romance 
o klisničkách a balady o ženách (2010). I zde jej označuje za idol svých gymnaziálních let (91).   

16 V kontextu této statě nelze nezmínit srovnávací studii Holubova Anděla na kolečkách a 
Steinbeckovy knihy Toulky s Charleym, nazvanou „Visions of 1960s America from American and 
East (European) Intellectual Perspective,“ z pera Stanislava Koláře. 

17 Příslušná kapitola byla otištěna také na stránkách týdeníku Kulturní tvorba 3 (1965). Význam 
Ireny Dubské jako portrétistky amerického života vyzdvihuje Josef Jařab (404). Není divu, vždyť 
zmíněný Americký rok vyšel v nákladu 20 tisíc výtisků. 

18 Například Alex A. Vardamis tvrdí, že Jeffers je v Československu populárnější než v mnoha 
amerických regionech („Robinson Jeffers: Poet of Controversy“ 59).   

19 O čekání na české překlady jednotlivých Steinbeckových knih podrobněji pojednává Martin 
Malenovský v článku „Americký spisovatel John Steinbeck v českých překladech.“    
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