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Krajiny na kraji kontinentu v díle  
Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
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Ostravská univerzita

Abstrakt

Tato esej analyzuje literární krajinomalbu v dílech dvou kalifornských autorů Robinsona Jefferse 
a Johna Steinbecka. Vedle mytologické roviny mapuje čtyři klíčové toposy: nížiny, výšiny, hlubiny 
a hranici. Symbolické významy jednotlivých toposů jsou interpretovány převážně prizmatem arche-
typální kritiky, která je doplněna ekokritickými pohledy na literární reprezentaci krajiny a environ-
mentalistický rozměr, jenž je přítomný v textech obou autorů. 

Abstract

This essay analyzes the literary landscapes sketched in the works of two Californian authors, Rob-
inson Jeffers and John Steinbeck. Besides the mythological level, the essay also maps out four 
crucial topoi: lowlands, mountains, oceanic depths and the frontier. The symbolic meanings of 
these individual topoi are interpreted primarily through the lens of archetypal criticism, which is 
complemented with an ecocritical perspective on the literary representations of the landscape and 
their environmentalist dimension, which is present in the texts of both authors.      
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Úvod
Přestože se Robinson Jeffers a John Steinbeck v šedesátých letech řadili k nejpopulárněj-
ším představitelům americké literatury v Československu, současnému českému čtenáři 
jsou vzdálení v prostoru i čase. Na první pohled jsou vzdálení i sami sobě. To platí o žánru 
i o tematickém zaměření. Bližší pohled však odkrývá v jejich životě a díle řadu podob-
ností. Oba autoři prožili notnou část života v montereyském okrese, kam situovali také 
mnoho svých děl. Setkali se jen dvakrát, zato své literární počiny navzájem bedlivě sle-
dovali a respektovali se. Málo zmapovanou oblast kalifornské literatury představuje vliv 
Jeffersovy poezie na Steinbeckovu ranou tvorbu. Hlubší studium Steinbeckovy korespon-
dence a pamětí jeho blízkých přátel dokazují, že Jeffersovy dramatické poémy, zejména 
Hřebec grošák (1925) a Ženy od mysu Sur (1927), měly určující vliv na začínajícího proza-
ika, který žil jen pár kilometrů od Jeffersova kamenného příbytku.1 Steinbeck v Jeffersovi 
spatřoval současně inspiraci a konkurenci. Na dálku s ním soupeřil o to, kdo lépe postihne 
ducha jejich domovského regionu.2

Přírodní scenérie pobřeží Pacifiku, nejzazší západní hranice americké pevniny, půso-
bily na východ od železné opony, ve stísněných poměrech české kotliny, téměř nadpozem-
sky. Popisy fyzické krajiny s metafyzickou, notně symbolickou nadstavbou, nejednomu 
čtenáři učarovaly. Nutno říci, že i v imaginaci Američanů se obraz Kalifornie dlouho odví-
jel od literární krajinomalby Jefferse a Steinbecka.3 Síla přírodních obrazů přitom spočívá 
právě ve zmíněné kombinaci realistického popisu přírody a mytologizující, symbolické 
roviny. Zatímco zobrazení přírodního prostředí se zpravidla opírá o erudici autorů v oblasti 
přírodních věd,4 která tehdy rozhodně nepatřila ke standardní výbavě literátů, symbolická 
dimenze čerpá z jejich filosoficko-spirituálního zakotvení. Autoři nevytvářejí pouze věrný 
obraz přírody, nýbrž tematizují a dramatizují její jednotlivé prvky. Cílem této statě je ana-
lyzovat pět tematických okruhů, konkrétně mytologické roviny, dále pak výšiny, nížiny, 
hlubiny, hranice a s nimi spojené toposy. Vzhledem k povaze přírodní obrazotvornosti 
v díle Jefferse a Steinbecka jsem se rozhodl doplnit tematologický přístup ekokritickými 
vstupy. Ekokritika, v anglosaských zemích respektovaný literárně-kritický proud, zkoumá 
hlubší filosofické souvislosti vztahu člověka a přírody.

Myt(olog)ická rovina 
Aniž by bylo potřeba zahltit čtenáře biografickými údaji, několik relevantních momentů 
z života autorů stojí za připomenutí. Mohou totiž částečně objasnit původ a význam 
mytologických prvků, které se objevují v díle Jefferse a Steinbecka. Vždyť mytologická 
(archetypální) literární kritika představuje jednu z raných odnoží tematologie. Oba autoři 
při líčení domovského kraje nezřídka čerpají z mytologických zdrojů, které se pojí s pra-
věkem, starověkem či křesťanstvím. Jak ve své pozoruhodné studii Archetypální západ: 
pacifické pobřeží jako literární region (Archetype West: The Pacific Coast as a Literary 
Region, 1976) tvrdí William Everson, Steinbeckova a především Jeffersova tvorba se mýty 
nejen inspiruje, nýbrž je sama mýtotvorná. Autoři ztvárňovali pobřeží Pacifiku jako koneč-
nou hranici a stanici americké expanze, ale také jako nejzazší mez západní civilizace, a to 
nejen v zeměpisném smyslu. V tomto světle je zřejmé, že fyzická krajina se v textech mísí 
s krajinou mytologickou.  
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Symbolický rozměr krajiny a vlastnosti, které do ní Jeffers i Steinbeck projektovali, 
nalézají do určité míry inspiraci v teoriích Carla Gustava Junga, jež měly zásadní vliv na 
intelektuální prostředí dvacátých let dvacátého století. Jeffersova žena Una v korespon-
denci potvrzuje básníkův „extrémní“ zájem o Jungovy teorie a dodává, že mezi nejlepší 
rodinné přátele patřila doktorka Baynesová, dlouholetá žákyně Junga, a její manžel, který 
překládal Junga do angličtiny (Jeffers, Selected Letters 202). Jung Jefferse inspiroval nejen 
k obdivuhodnému manuálnímu počinu, totiž stavbě kamenné věže,5 ale také k myšlenko-
vému vzepětí. Jeffers spatřoval imaginativní potenciál především v konceptu kolektivního 
nevědomí.6 Podobně tomu bylo i v případě Steinbecka. Důležitost Jungova vlivu na Stein-
becka rozpoznal ještě za autorova života Peter Lisca v knize Širý svět Johna Steinbecka 
(The Wide World of John Steinbeck, 1958). Na základě řady archiválií Liscovu hypotézu 
potvrdil i Jackson J. Benson v dosud nepřekonané biografii Dobrodružství Johna Stein-
becka, spisovatele (The True Adventures of John Steinbeck, Writer, 1984). Nutno ještě 
dodat, že Jungův koncept kolektivního nevědomí se dobře vzájemně doplňoval s ekolo-
gickou teorií kolektivního organismu (tzv. superorganismu), která významně formovala 
Steinbeckovu ranou tvorbu.7

Steinbeck si stěží mohl přát povolanějšího zprostředkovatele Jungova učení, než jakým 
byl Joseph Campbell. Tento významný myslitel a světově uznávaný odborník na mytologii 
strávil v roce 1932 několik měsíců v Monterey, převážně ve společnosti Eda Rickettse 
a Johna Steinbecka.8 Během svého pobytu Campbell zásadně ovlivnil podobu konečné 
verze románu Neznámému bohu (1933), v němž mýty a archetypy hrají podstatnou roli. 
Autoři Kritického průvodce životem a dílem Johna Steinbecka (Critical Companion to John 
Steinbeck, 2005) dokonce připomínají, že tato kniha „vypovídá více o Josephu Campbe-
llovi a jeho vlivu než o Steinbeckovi samotném“ (Schultz a Luchen 217, překlad autora).9 
Jakkoliv může znít toto tvrzení nadneseně, archetypální vzorce a monomytická struktura, 
kterou Campbell prezentoval ve svém životním opusu Tisíc tváří hrdiny (1948, český pře-
klad vyšel v roce 2000), jsou ve struktuře románu Neznámému bohu přítomné.10 Za zmínku 
také stojí, že i Campbell ve Steinbeckovi objevil nezměrný talent a kvalitu, jak se svěřil 
v nepublikovaném rozhovoru v roce 1983.11 V tomto rozhovoru Campbell také vzpomíná, 
že tématem nesčetných debat, které v roce 1932 vedl se Steinbeckem a Rickettsem, byly 
Jeffersovy verše. Pro všechny tři zúčastněné působil jako zjevení zejména Jeffersův Hře-
bec grošák. Campbell o setkání s Jeffersovou poezií mluví jako o formativním zážitku, 
který ho přiměl „radikálně zrevidovat postoj k celé řadě věcí“ (cit. v diZerega 19, překlad 
autora). Sílu Jeffersova vlivu lze doložit četnými odkazy na jeho myšlenky a verše. Napří-
klad v knize Tisíc tváří hrdiny Campbell uvádí citace z Hřebce grošáka. Jeffersovy básně 
Campbell užívá na úvod či závěr i v mnoha dalších studiích (cit. v diZerega 15).

Nížiny
V topografii obou autorů se dá snadno vysledovat vertikální členění. Nížiny jsou v něm 
dějištěm událostí, které odkrývají stinné stránky lidství. Zatímco Steinbeck za tímto úče-
lem hojně využívá topos údolí, v Jeffersově díle se objevuje spíše okrajově a bere na sebe 
podobu (velko)města. 

Jeffers na města pohlíží shůry, což i jeho obdivovatelé z řad významných básníků, 
kupříkladu Gary Snyder a Czesław Miłosz, považovali za pyšné.12 Zkaženost městské 
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civilizace kontrastuje s divokostí člověkem neposkvrněných hor. V básni „Spasitel“ pra-
nýřuje „strašná / zpupná velkoměsta. Vždycky se mi zdála hrozná s tím svým / nicotným 
blahobytem a se svou pýchou – tady odsud z výšin / vidím, jak propadají hnilobě“ (Jeffers, 
Maják 113). Topos není v Jeffersově poezii pouze prostorovou kategorií, někdy jej básník 
obdařuje i časovou dimenzí. Zatímco hora „sahá do minulosti a do budoucna“, města jsou 
pomíjivá a čeká je jen tragický pád (Jeffers, Maják 163). Nížiny a města Jeffers konzi-
stentně spojuje s úpadkem lidského pokolení. Ne nadarmo právě nízko položená města 
zobrazuje jako první a hlavní cíl očistné vlny, která zaplaví pevninu. Starozákonní ozvuky 
jsou zde zcela zjevné.

Odkazy na Starý zákon hrají význačnou roli i ve Steinbeckově krajinomalbě. Na tomto 
místě je třeba připomenout, že Kalifornie v mysli mnoha Američanů asociuje zaslíbe-
nou zemi. Úrodnost a slunné klima tamějších údolí ji předurčily k tomu, že v lidském 
povědomí vystupuje jako rajská zahrada.13 Tento hluboce zakořeněný mýtus Steinbeck ve 
svých povídkách a románech ustavičně problematizoval. Jak poznamenává John H. Tim-
merman v knize Dramatická krajina Steinbeckových povídek (The Dramatic Landscape of 
Steinbeck’s Short Stories, 1990), topos údolí je v autorových textech poznamenán rajskou 
kletbou (56). Tato kletba předznamenává nejen disharmonický vztah člověka k Bohu, ale 
také k přírodě. 

Steinbeck pojímá údolí jako dějiště společenského zápolení, v němž se lidé pokoušejí 
zbudovat své malé rajské zahrady. Jejich snažení ovšem končí buď příchodem cizího ele-
mentu, který vše zhatí (např. rodina Moranů v Nebeských pastvinách, 1932), nebo roz-
kladem způsobeným lidskou sebestředností a chamtivostí (např. v románu Na východ od 
ráje, 1952). Údolí a nížiny jsou místem, kde se nízké pudy derou na povrch a sny o harmo-
nickém soužití se záhy rozplývají. Další problematický aspekt lidské činnosti v údolních 
krajinách Steinbeck vidí v zemědělství. Za zhoubné považuje průmyslové zemědělství 
a těžkou mechanizaci, které člověka odcizují půdě. V esejistickém souboru O Americe 
a Američanech (1966, český překlad vyšel v roce 2003) nabízí velmi kritický pohled na 
nešetrné hospodaření, umocněné moderními technologiemi (70–71). Jen o něco subtilnější 
způsob vyjádření téhož zvolil autor v románu Hrozny hněvu (1939), kde kořistnický postoj 
člověka k zemi zosobňuje postava traktoristy v gumové masce a ochranných brýlích, který 
za sebou vláčí „dlouhé secí stroje – s dvanácti lomenými falickými hlavicemi vyrobe-
nými ve slévárně, jejichž orgasmy určoval chod stroje a které metodicky a bez vášně půdu 
znásilňovaly“ (42). Stroje a jejich nadvláda nad člověkem i zemí definitivně proměnily 
edenskou zahradu kalifornských údolí v očistec, ne-li přímo v peklo na zemi. Při prvním 
pohledu z horského hřebene na rozlehlý pás centrální Kalifornie rodina Joadů užasne. Pro-
stírají se před ní „vinice, sady, obrovské údolí, zelená a krásná rovina . . . vzdálená města, 
městečka uprostřed sadů a zahrad, údolí stopené v zlaté záři jitřního slunce“ (247). Tato 
úchvatná scenérie vzbuzuje po dlouhé cestě z Oklahomy velká očekávání. Ve skutečnosti 
však větší část údolí zakrývá opar a v dáli lze jen tušit „kontury země“. Nejasné kontury 
předznamenávají, že první dojmy mohou být klamné. Jak ve studii Re-vize Ameriky v díle 
Johna Steinbecka (John Steinbeck’s Re-Vision of America, 1985) přesvědčivě dokládá 
Louis Owens, následný sestup do údolí se nese ve znamení postupného střízlivění a dez-
iluze (136). Po naději, kterou skýtají hory, přichází pád.14  
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Výšiny
Známý americký myslitel George Santayana v roce 1911 pronesl na Kalifornské univer-
zitě v Berkeley památnou přednášku o zjemnělé tradici v americké filosofii. Zakončil ji 
následujícími větami:   

Nedávno jsem měl tu čest potkat Kaliforňana, který poznamenal, že kdyby filosofové 
žili mezi vašimi horami, jejich systémy by byly odlišné od těch stávajících . . . , neboť 
ty jsou egoistické, přímo či nepřímo antropocentrické a inspirované ješitnou předsta-
vou, že člověk . . . je středobodem a osou vesmíru. V přítomnosti zdejších hor a lesů 
byste se u takového tvrzení měli alespoň zastydět. (214, překlad autora)           

V intencích Santayanova výroku zvýznamňují hory i oba autoři. Ve svých textech je pojí-
mají jako teritorium, které je mimo lidskou kontrolu a někdy i chápání. Symbolika hor 
a kopců sestává z více vrstev, než je tomu u nížin a údolí. 

Je nesporné, že v typologii literárních krajin u Jefferse i Steinbecka vytvářejí hory 
kontrapunkt údolím a městům. Jak proklamuje Jeffers v poémě „Mara“, „Vy temné mladé 
hory se zvedáte ve světě, my lidé upadáme“ (Pastýřka, Mara, Hřebec 29). V poslední 
strofě „Mary“ básník dodává, že hory „pozorují / naše směšné a žabomyší tragédie, a zve-
dají vysoko nad ně své hroty. . .“ (Pastýřka, Mara, Hřebec 29). Steinbeck do hor zasazuje 
postavy, které se nad přízemní lopocení lidí dokážou povznést. Patří mezi ně poustevník 
v románu Neznámému bohu, Gitano v Ryzáčkovi (1933), nebo Pepé v povídce „Útěk“ 
(„Flight,“ 1938). Louis Owens mezi nekonvenční „horské hrdiny“ řadí i Hamiltonovy 
z románu Na východ od ráje. Ti na rozdíl od ostatních aktérů příběhu stojí díky svému 
sídlu v kopcích „nad iluzemi, které živí naději na zbohatnutí a blahobyt v údolí“ (Owens 
144, překlad autora). Lze tedy konstatovat, že těch několik postav, které se za rozličných 
okolností ocitají v horách, autoři obdařují nadhledem, ale též hlubším vhledem do podstaty 
věcí. Tím akcentují vertikální osu textů, která nese spirituální významy.               

Spojení toposu hor se spiritualitou má i v Kalifornii dlouhou tradici. Už v roce 1542 
Juan Rodriguez Cabrillo, první evropský mořeplavec, který spatřil kalifornské pobřeží, 
poznamenal: „Hory jako by se tam nebes dotýkaly“ (cit. v Powell 208, překlad autora). 
Tento výrok pregnantně vyjadřuje také způsob, jakým ztvárňují hory Jeffers a Steinbeck. 
Jeffersovo vyobrazení pobřežního horstva se v mnohém podobá Cabrillovu pojetí. Stejně 
jako Cabrillo z lodní paluby, i Jeffers z pobřeží vnímá a ve své poezii umocňuje mohutnost 
horských hřbetů, které se strmě zvedají do závratných výšin tam, kde se oceán střetává 
s pevninou. I on ve svých básních situuje kopce „blízko oblak“ a horské hřebeny „vysoko 
k nebesům“ (Jeffers, Pastýřka, Mara, Hřebec 107, 113). Ještě příměji vyjadřuje spirituální 
rozměr v případě božstev, s nimiž se setkáváme vysoko v horách. Tento rys je zřetelný 
v dramatické poémě Ženy od mysu Sur, kde hora slouží jako místo střetnutí s bohem: „Bůh, 
který roste ve stromech a tyčí se v kopcích . . . Byl jsem / na vrcholu hory a viděl jsem ho“ 
(44, 69). Posvátnost hor dále podtrhuje užitím sakrálních obrazů, například „kupolí hor“ 
(Ženy 85). V neposlední řadě využívá další charakteristický krajinný prvek pobřežních 
hor – monumentální sekvojové háje, které plní funkci přírodního svatostánku určeného 
k bohoslužbě (Jeffers, Maják 98). Sekvoje prodlužují duchovní vertikálu, kterou předsta-
vují hory, tyčící se vysoko nad oceánem a pobřežím. Není divu, tyto stromy totiž dosahují 
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největší výšky ze všech živých organismů na naší planetě, a také patří k nejstarším. Dají se 
tedy označit za přírodní obdobu středověkých katedrál.15

Transcendentní rysy při ztvárnění hor se objevují i u Steinbecka. Přímo emersonovský 
přídech má scéna v Hroznech hněvu, kde Casy popisuje, jak při svém rozjímání pozoro-
val z vrcholků hor zemi pod sebou: „Byly tam ty hory a byl jsem tam já a jako by nás od 
sebe už nic nedělilo. Byli jsme jedno. A ta naše dvojjedinost byla svatá“ (91). Duchovní 
rozměr je zachován i tam, kde autor přechází k psychologizaci. Tu uplatňuje nejzřetelněji 
v románu Na východ od ráje. V jeho úvodu načrtává kontrastní obraz východních a západ-
ních hor, který v sobě snoubí realistický popis krajiny s notně symbolickým zabarvením:

Pamatuji si, že Gabilanské hory na východní straně údolí byly světlé a veselé pohoří, 
prosluněné a půvabné a nějak pohostinné, že se člověku chtělo vylézt na jeho teplá 
předhoří, skoro tak, jako touží dítě vylézt si na klín milované mámě. Byly to přívětivé 
hory plné hnědé travnaté lásky. Hory Santa Lucias se rýsovaly na západní obloze, 
oddělovaly údolí od otevřeného moře a byly temné a zádumčivé – nevlídné a nebez-
pečné. Vždycky jsem se západu děsil, kdežto východ jsem miloval. (7)

S velmi podobným psychologizujícím horopisem se lze setkat v knize Ryzáček. V obou 
případech Steinbeck prostřednictvím těchto dvou pohoří, která lemují jeho rodné Sali-
naské údolí, vymezuje místo děje. Tematizace východních a západních hor se neodvíjí 
jen od pohybu slunce po obloze, souvisí také s počátkem a koncem osídlení Spojených 
států, které se ubíralo stejným směrem. Steinbeckova kompozice scény ale není prvo-
plánová. Západní hory sice v jeho textech většinou asociují konec, temnotu či neznámé 
teritorium, ne však zlo. Západ a tamější hory symbolizují konec jednoho cyklu a zároveň 
počátek nového, jehož povaha se skrývá právě v neprobádaných horách. Nejlépe to autor 
vystihl v následující, často citované větě: „Tady na západě se otevírá nové oko – nové 
vidění“ (cit. v Benson 260, překlad autora). Cesta k této nové vizi vede skrze tajemnou 
divočinu pobřežních hor. Jak říká Carl v Ryzáčkovi: „ . . . v celých Spojených státech není 
tolik neprobádaných míst jako v horách montereyského kraje“ (39). Steinbeck opakovaně 
naznačuje, že je potřeba zkoumat nejen horskou krajinu, ale i krajinu vnitřní, konkrétně 
lidské nevědomí.16 I v Jeffersových dramatických básních se odkrývání hlubších vrstev 
nevědomí často odehrává vysoko v horách. Jako příklad lze uvést proměnu Barclaye (Ženy 
od mysu Sur) či Kalifornie (Hřebec grošák). S jistou mírou nadsázky se dá říci, že Jeffers 
i Steinbeck jsou autory divokého západu. Nepíší ovšem o drsných kovbojích a ušlechti-
lých Indiánech, ale o nepoznaných zákoutích divočiny amerického západu a lidské mysli.   

Na topos hor lze také nahlédnout prizmatem estetiky vznešenosti. Vznešenost hor 
u Steinbecka má blíže k psychologizujícímu pojetí Edmunda Burkea, který člověka a jeho 
důležitost umenšuje v konfrontaci s ohromujícím až děsivým účinkem nezkrotných hor. 
Podle Burkea představuje nejvznešenější, tedy i nejsilnější emoci úděs. Podstatné jsou ale 
i vedlejší účinky, mezi které řadí obdiv, úctu a vážnost (57).17 Právě těmito atributy Stein-
beck hory opatřuje. Psychologizující přístup nabývá jasných obrysů například v románu 
Neznámému bohu, kde Josef v pohnutém stavu mysli vidí své tělo jako krajinu, které 
vládlo mohutné temné pohoří a „na rovině byla úrodná pole a domy a lidé byli tak malí, 
že je nebylo skoro rozeznat . . . zemi už unavovalo sedět pořád v jedné pozici. Náhle se 
pohnula a domy se zřítily, hory se vzduly a všechna práce miliónu let přišla nazmar“ (144). 
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V téže knize, ale i v Hroznech hněvu či v povídce „Útěk“ naopak personifikuje horskou 
krajinu prostřednictvím anatomických metafor. Skalní formace přirovnává k trčícím kos-
tem, rozeklané hřebeny k páteři nebo čelistem. 

S konceptem vznešenosti se ještě častěji setkáváme u Jefferse. O tom, že v tvorbě 
básníka hraje vznešenost stěžejní roli, vypovídá i titul nejnovější a zřejmě nejfundova-
nější odborné knihy o Jeffersovi, která nese titul Robinson Jeffers a americká vznešenost 
(Robinson Jeffers and the American Sublime, 2012). Podle jejího autora Roberta Zallera 
Jeffers vychází z transcendentálního pojetí vznešenosti, které je svázáno s Immanuelem 
Kantem (153). V Kritice soudnosti (1790) Kant označuje pojem vznešenosti za směs libých 
a nelibých pocitů a idejí vyvolaných divokou přírodní scenérií (81), přičemž „příroda nej-
více vzbuzuje ideje vznešenosti právě ve svém chaosu nebo ve svém nejdivočejším a nej-
nepravidelnějším nepořádku a zpustošení, ukazuje-li jen velikost a moc“ (82). Jeffersovo 
ztvárnění přírody je v těchto intencích. Básník navíc využívá dvojakosti konceptu vzneše-
nosti, která bere člověku iluze o jeho důležitosti, ale současně jej může spojit s všehomí-
rem. Hory jsou pro něj „mírou velikosti“, člověka přesahují fyzicky i metafyzicky. Je tedy 
typickým představitelem přírodní vznešenosti, které si, slovy Michala Peprníka, Ameri-
čané většinou vykládali „jako ohromující představení s transcendentálním, povznášejícím 
rozměrem, vypovídající o majestátu božím“ (86). 

Hlubiny
Jestliže západní hory představovaly nezmapovaný terén, o Tichém oceánu to platilo 
dvojnásob. Jak uvádí Gary Kroll v knize Oceánská divočina Ameriky: kulturní historie 
výzkumu ve dvacátém století (America’s Ocean Wilderness: A Cultural History of Twenti-
eth-Century Exploration, 2008), „v moderní kultuře Západu byl Tichý oceán dlouho pova-
žován za nedotčený a pravěký ráj“ (154). Během života obou autorů, především po druhé 
světové válce, však intenzivní rybolov a vojenský průmysl vedly k částečné demytizaci 
tichomořských hlubin.18

Jeffers i Steinbeck svou tvorbou k demytizaci oceánu rozhodně nepřispívali. Naopak 
jej často sami mytizovali. Znatelný je u nich vliv Carla Gustava Junga, který přirovnával 
lidské vědomí ke korku plovoucímu v rozbouřeném oceánu nevědomí. Tento příměr si 
oba vzali za svůj. Oceán je nositelem asociací, které se pojí s tajemnem, temnotou a nevě-
domím. Hlubiny oceánu užívají analogicky k hloubkovým proudům nevědomí. Oceán je 
oblast, kde postavy ztrácí pevnou půdu pod nohama.            

Steinbeck svůj pohled na oceán nejprecizněji formuluje v knize Palubní deník z Cor-
tézova moře (The Log from the Sea of Cortez, 1951).19 V tomto pozoruhodném travelogu 
mimo jiné píše: 

Neboť oceán, u dna hluboký a černý, je jako temné vrstvy naší mysli. V nich se líh-
nou a někdy i derou ven snové symboly jako Stařec a moře. A i když je symbolická 
vize plná hrůzy, je tady a je naše. Oceán bez svých nepojmenovaných nestvůr by byl 
jako spánek beze snů . . . často jsme přemýšleli nad touto mohutnou pamětí moře, 
nebo ideou moře, která žije hluboko v mysli. I když se někdo zeptá na definici nevě-
domí, odpoví se mu zase pomocí symbolu – temné vody. Světlo do ní pronikne jen 
malý kousek pod hladinu. (36–37, překlad autora)
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Oceán se zjevuje jako archetypální symbol nevědomí i v dalších částech této knihy, ale 
i v autorových prózách. Není divu, že nejvydatněji je tato symbolická rovina zastou-
pena v montereyské trilogii, která čítá romány Pláň Tortilla (1935), Na plechárně (1945) 
a Sladký čtvrtek (1954). Zatímco Danny v Pláni Tortilla se podvědomě odklání od civi-
lizace a krátce před smrtí medituje u hluboké černé vody oceánu, tajemný starý Číňan 
v románu Na plechárně každý večer při soumraku sestupuje k oceánu, kde mizí „tam někde 
mezi piloty a ocelovými pilíři, jež nesou molo“ (189).20 Steinbeck pracoval s oceánem 
jako přírodním předobrazem lidského nevědomí během celé své kariéry. Již v roce 1930, 
když dopsal jednu z mnoha verzí Neznámému bohu, se svěřil v dopise příteli s utkvělou 
představou, že „naše mozky jsou zakotvené v jakési černé, tajemné tmě podobné nesmír-
ným mořským hlubinám. Kdesi na dně mozku pomalu plavou ohyzdné ryby, které jsou 
slepé a hladové“ (cit. v Benson 220, překlad autora). S ještě větší intenzitou se k temnému 
a hrůzostrašnému obrazu oceánu vrací ve válečných reportážích z Evropy a Afriky, které 
souborně vyšly pod názvem Byla kdysi válka (1958).

V podobném duchu o oceánu píše ve svých verších Jeffers. I u něj se opakovaně setká-
váme s vlnami „oceánu nevědoucna“ (Ženy 136), těžkými hloubkami oceánu (Básně 62), 
či nedosažitelnými hlubinami (Básně 93). Na rozdíl od Steinbecka Jeffers spatřuje v oce-
ánu významný ničivý potenciál. Katastrofické obrazy často vystavuje prostřednictvím 
vzedmutých oceánských vln, jež zaplavují a následně očišťují svět. Činí tak i ve svých nej-
známějších dlouhých poémách (např. Hřebec grošák, Ženy od mysu Sur, Mara). Zatímco 
Steinbeck jen upozorňuje, že v hlubinách nevědomí číhají skrytá nebezpečí, Jeffers varuje, 
že dlouho střádané a skrývané nánosy nevědomí se brzy proderou na povrch a způsobí 
kataklyzma. Podobný proces popisuje na individuální úrovni, kdy příliš náhlé zvednutí 
stavidel nevědomí vede k záhubě. Nejlépe to ilustruje na postavě Barclayho v básni Ženy 
od mysu Sur. 

Svébytný rys u Jeffersovy poezie představuje provázanost oceánu a luny. Podobně jako 
u zobrazení jiných přírodních dějů, i v tomto případě je Jeffersova obrazotvornost ukot-
vená ve fyzikálních zákonitostech přílivu a odlivu. Například v básni „Úplněk“ je oceán 
zachycen jako „divoká černá voda,“ která „se táhne k patám luny“ (Jeffers, Maják 178). 
Básník nastiňuje zcela přímou vazbu mezi Tichým oceánem a lunou v příznačně nazvané 
básni „Gigantické zranění“:

Až hvězda vyrvala ze země vrchol jedné vlny – 
a tak byl vyvržen měsíc z lůna Pacifiku;
chladný bílý kámen,
         který nás nyní osvětluje
v noci, zanechal v zemi gigantickou jizvu . . .  (Jeffers, Sbohem 87) 

Je nabíledni, že pradávná jednota oceánu a luny ještě hlouběji zvýznamňuje funkci, kte-
rou oceán v kolektivním nevědomí zastává. Luna i pacifické lůno mají zároveň ženské 
atributy. Jeffers poukazuje kupříkladu na ženské měsíční cykly, které jsou ovládány lunou 
(Maják 178). Zejména však vyzdvihuje archetypální spojení oceánu a ženy. V básni „Na 
konci kontinentu“ oceán přirovnává k lůnu, z něhož se lidé vyplazili na pobřeží (Jeffers, 
Maják 54–55). Tuto představu ztělesňuje hned v úvodní scéně mimořádně úspěšné básně 
„Tamar“, kde opilý Lee spadne z útesu na pláž: „Vlna mu zalila hlavu, tělo / se plazilo 
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v bezvědomí jako stvoření bez kostí, / mořský červ“ (Collected Poetry 1, 19, překlad 
autora). Jeffers (nejen) v této básni zobrazuje oceán jako ženský element. Nevědomé „stvo-
ření bez kostí“ představuje plod vyvržený z mateřského lůna oceánu (Zaller 16). Oceán je 
tedy spojený se zrodem i zánikem, básník využívá jeho kreativní i destruktivní potenciál. 
Totéž se dá říci i na adresu Steinbeckova pojetí oceánu. Od svých raných povídek (např. 
„Útěk“ a „Had“) až po vědecko-populární pojednání o mořích,21 které napsal v roce 1966, 
autor oceán personifikuje a přisuzuje mu ženské vlastnosti. V Palubním deníku z Corté-
zova moře a v románu Na plechárně hrají stěžejní roli přílivové tůně, které jsou kolébkou 
života, bojištěm i hrobem. Jak výstižně konstatuje John Timmerman, když se Steinbeck 
noří do moře, sonduje současně původ života samotného, sestupuje do mytického nevě-
domí lidstva (190). Ve srovnání s Jeffersem však Steinbeck tento archetypální obraz tolik 
nerozpracovává a věnuje se spíše ekologii oceánu.              

Hranice
Oceán je autonomní tematickou kategorií, ale zároveň vymezuje topos hranice. V ame-
rickém prostředí není hranice jen abstraktní pojem. Jde o součást dynamického procesu, 
který měl klíčový význam pro formování národního charakteru. Nejen Spojené státy 
americké, ale také samotná idea americtví se utvářela mimo jiné prostřednictvím „civi-
lizování“ divočiny na ose východ-západ. Tato kolonizační etapa americké historie byla 
donedávna v americkém písemnictví a historiografii vyobrazována jako hrdinský epos. 
Z opanování celého kontinentu, od Atlantiku až po Pacifik, se stalo poslání, které bylo 
posvěceno i státní doktrínou (tzv. Manifest Destiny). Veskrze kladný obraz procesu kolo-
nizace kontinentu začala systematicky problematizovat až skupina historiků amerického 
západu na konci osmdesátých let dvacátého století.22 

Jeffers a Steinbeck patřili mezi první, kteří tento národní mýtus zpochybnili na poli 
literatury. Dosažení tichomořských břehů bílými osadníky, kteří putovali napříč kontinen-
tem, i oni vnímají jako vyvrcholení a uzavření důležitého historického cyklu. Na rozdíl od 
mnoha jiných však nové obyvatele považují spíše za dobyvatele. Nepřivírají oči nad tím, 
co se muselo v průběhu „západničení“ (westering) obětovat. Jak Steinbeck lakonicky píše 
v Hroznech hněvu, „Dědeček vybil Indiány, táta vyhubil na téhle půdě všechny hady“ (39). 
V jedné z mnoha variací na toto téma Jeffers s podobnou úsečností konstatuje: „ . . . tak jste 
přišli na západ a znásilnili / celý kontinent a vyhladili jeho lid“ (Maják 113). Jak ilustrují 
tyto úryvky, oba měli daleko k oslavě kolonizace a jejího dokončení na nejzazší západní 
hranici kontinentu. Zároveň si Jeffers i Steinbeck uvědomují, že zastavení expanze ubírá 
Americe na dynamičnosti a rozpouští iluze o nekonečnosti kontinentu a jeho zdrojů. Uza-
vření americké hranice, které se obvykle datuje koncem devatenáctého století,23 znamená 
ustrnutí. Pregnantně tento pocit vyjadřuje dědeček v závěru Steinbeckovy povídky pří-
značně nazvané „Vůdce lidu“: „Že jsme se sem dostali, nebylo to hlavní, hlavní byl ten 
pohyb na západ. . . Už není kam jít. Oceán tě zastaví. Na celém pobřeží žije hromada 
starých lidí a ti oceán nenávidí za to, že je zastavil“ (Ryzáček 90). 

Vědomí toho, že Kalifornie je konečná stanice migrace epických rozměrů a zároveň 
suchou nohou nepřekročitelná hranice, představuje pro oba autory zajímavý tvůrčí prostor. 
Jeffers tento prostor využívá už ve svých prvotinách. Ve svém básnickém debutu Džbány 
a jablka (Flagons and Apples, 1912), ještě s jistou mírou patosu a optimismu, píše: „Neboť 
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náš kraj tady na západě od všech věcí / je těhotný sny“ (45, překlad autora). I úvodní báseň 
druhé sbírky Kaliforňané (Californians, 1916) představuje Jefferse, jak ho v českém pře-
kladu neznáme. To se týká nejen obsahu, ale také formy. V básni „Invokace“ se obrací na 
udatné předky, kteří národ dovedli až k břehům Pacifiku:

Nyní vás ve své samotě
  vzývám ze samotného okraje, z písčité 
mělčiny, jež západu dává vale. Kolik úsilí a času to stálo,
Kam nás zavedeš teď? 
[...]
Kam dál na západ? Jaké další vznešené putování? (2–3, překlad autora) 

I ve svých pozdějších, mnohem vyzrálejších dílech Jeffers zachycuje krajní pozici Kali-
fornie, avšak v mnohem temnějších odstínech. Stále více usouvztažňuje zeměpisné a his-
torické postavení Kalifornie. Líčí ji jako nejzazší mez světadílu, ale také historické zkuše-
nosti celého národa, potažmo západní civilizace. Na této historické zkušenosti, utvářené 
především bezohlednou kolonizací kontinentu od východního pobřeží k západnímu, staví 
svůj pochmurný popis přítomnosti a vizi budoucnosti. Topos hranice zasazuje do mytic-
kého rámce. „Vyspělá“ západní civilizace v něm dorazila na samý kraj světa, k oceánu, 
z něhož vzešli její „primitivní“ předchůdci. Zpyšnělé civilizaci na pobřežních útesech 
hrozí pověstný pád.  Obdobný obraz, pozoruhodně ladící s tehdejším bestsellerem Oswalda 
Spenglera Zánik západu (1918),24 nastiňuje Jeffers ve svých nejúspěšnějších textech (např. 
Tamar, Hřebec grošák, Cawdor, Ženy od mysu Sur, Pastýřka putující k dubnu). V nejkon-
centrovanější podobě tuto myšlenku rozvíjí v básni „Na konci kontinentu“ (Continent’s 
End). Nutno říci, že dvojznačnost původního anglického názvu by v tomto případě lépe 
odrážel překlad „Konec kontinentu“. Co je však podstatnější, američtí editoři tuto Jeffer-
sovu báseň zařazují do literárních antologií častěji než kteroukoliv jinou. Ba co víc, autoři 
dvou význačných antologií kalifornské literatury z titulu básně učinili titul svého knižního 
výběru.25    

I Steinbeck pojímá hranici v širším kontextu. Rezolutně odmítá Turnerovo chápání 
hranice jako prostoru, skrze nějž do americké pustiny vstupuje civilizace a demokracie. 
Podle Owense Steinbeck v Turnerově pojetí hranice spatřuje „spíše ničivou a snad i osud-
nou iluzi, jež Američanům zabraňuje hlouběji poznat a pochopit světadíl, který překonali“ 
(4, překlad autora). K Owensovu postřehu lze jen dodat, že proces „západničení“ Stein-
beck chápe jako marnou snahu o nalezení země zaslíbené. Naděje na úspěch této mise 
se rozpouští právě na březích Tichého oceánu, odkud už není kam jít, protože jak říká 
vůdce lidu v Ryzáčkovi, „všechno už je zabrané“ (91). Podobnost se starozákonním příbě-
hem není náhodná. Autor zcela vědomě dává příběhu hranice biblický rozměr. Kalifornie 
v tomto příběhu zaujímá ústřední roli jako místo, kde cesta končí a toužebně očekávaný ráj 
na zemi zůstává pořád v nedohlednu. S různými obměnami tohoto scénáře se setkáváme 
v románech Neznámému bohu, Hrozny hněvu či Na východ od ráje. Po vydání posledního 
jmenovaného románu, pro nějž autor původně zamýšlel titul Údolí světa, Steinbeck své 
velké téma hranice opustil. Letmo se jej dotkl v populárně orientovaných textech v roce 
1966. Zatímco v eseji „Američané a budoucnost“ (Americans and the Future) konstatuje, 
že vesmír je „poslední prostor, vybízející k prozkoumání“ (91), v článku „Vyzvedněme si 
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opomíjené poklady z podmořského dna“ (Let’s Go After the Neglected Treasures Beneath 
the Seas) nabádá ke kolonizaci světa oceánů. Titul článku předznamenává utilitaristic-
kou povahu textu, v němž se mimo jiné dočteme: „Musíme prozkoumat náš svět, poté jej 
obhospodařit a sklidit plodiny. Musíme studovat, regulovat, zestádnit a zdokonalit zvířecí 
plemena, protože je budeme brzy potřebovat. A musíme těžit nerosty a rafinovat chemi-
kálie k našemu užitku“ (87). Dikce článku se diametrálně liší od environmentalistického 
ladění dřívějších textů, v nichž hranice symbolizuje mimo jiné zranitelnost a vyčerpatel-
nost přírody, kterou si Američané mohli uvědomit, jakmile se proklestili divočinou na 
samotný okraj světadílu. Tento posun souvisí s vytrácením mytologického rozměru v auto-
rově pozdní tvorbě, které je znatelné zvláště v dílech napsaných poté, co autor přesídlil na 
východní pobřeží.26   

Jeffers před otevíráním nových hranic mimo suchozemský svět, které slibovaly nastu-
pující technologie, varoval. Spíše ve svých verších naznačil možnost rozplynutí hra-
nice v Pacifickém okruhu (tzv. Pacific Rim), v němž by se propojily civilizace Východu 
a Západu.27 Není divu, Jeffers ze své Jestřábí věže pravidelně sledoval západ (slunce), 
přičemž v dálavách tušil obrysy Východu.          

Závěr
Jeffers a Steinbeck jsou bezpochyby mistři literární krajinomalby. K jejich mistrovství jim 
však vydatně dopomohla výjimečná topografie kraje, kde se na relativně malém prostoru 
soustřeďují rozmanité typy krajin, které navíc omývají vlny největšího světového oceánu. 
Tato bohatá přírodní scenérie je orámována zeměpisně-historickým významem hranice, 
která hrála a dodnes hraje významnou roli v americké imaginaci. Kolonizace celého konti-
nentu a uzavření hranice, doprovázené vyvražděním či podmaněním indiánů, vedly mimo 
jiné k ničení a ztrátě symbolických významů, s nimiž se v indiánské mytologii příroda 
pojila. Jeffers a Steinbeck proto znovunaplňovali obsahy místa, která v imaginaci novo-
usedlíků významy neoplývala. Díky nim se v očích a myslích nových Američanů krajina 
proměnila ve víc než zdroj zisku. S novými příběhy se do ní vrátila hodnota a úcta. Jeffers 
(v menší míře i Steinbeck) nepojímal krajinné prvky jen jako kulisy, které tvoří pozadí pro 
lidská dramata. Spíše než kulisou je krajina plnohodnotným aktérem příběhů. Svým dílem 
oba přispěli k větší vnímavosti čtenářů vůči místní krajině a citlivosti k přírodě obecně. 
Není tedy divu, že literární teritorium, které svou tvorbou pokryli, je po nich pojmeno-
váno. Je příznačné, že Jeffersův kraj a Steinbeckův kraj se značně překrývají. Totéž se totiž 
dá tvrdit i o způsobu, jakým svůj domovský kraj v literárních dílech ztvárnili.      

Poznámky
1 Podobnosti mezi románem Neznámému bohu a poémou Ženy od mysu Sur si všiml již Joseph 

Fontenrose v knize John Steinbeck: An Introduction and Interpretation (1963). Skutečnou srovná-
vací analýzu těchto děl provedl až Terry Beers v příspěvku nazvaném „Apology Accepted: John 
Steinbeck and Robinson Jeffers“ (American Literature Association Conference, San Francisco, 
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květen 2004). I díky archivním materiálům ze Steinbeckovy pozůstalosti vliv Jefferse na Stein-
becka obšírněji zdokumentoval Robert DeMott ve studii Steinbeck’s Typewriter (1996). 

2 Steinbeck Jefferse obdivoval jako největšího amerického básníka od dob Whitmana. Vyčítal 
mu ale zároveň, že jako „nerodilý“ Kaliforňan nemůže důvěrně zachytit ducha regionu. Otevřenou 
zpověď o svém vztahu k Jeffersovi Steinbeck zahrnul do dopisu, který adresoval svému příteli 
Robertu Ballou. Relevantní část dopisu cituje Robert DeMott v úvodu k anglickému vydání románu 
Neznámému bohu (New York: Penguin Books, 1995), xxx.   

3 Jeffers a Steinbeck jsou synonymem kalifornské krajiny i mimo oblast literatury. Jejich jména 
často figurují i v zeměpisných a dějepisných pojednáních o Kalifornii, kupříkladu v knize The 
Elusive Eden: A New History of California (2011), jejímiž autory jsou Richard B. Rice, William A. 
Bulough, Richard J. Orsi a Mary Ann Irwin.  

4 O pozoruhodném zájmu autorů o přírodní vědy bylo napsáno mnoho studií. K nejvýznamněj-
ším patří kolektivní monografie Steinbeck and the Environment (1997), kterou editovali Susan F. 
Beegel, Susan Shillinglaw a Wesley N. Tiffney, Jr. a stať „Jeffers’s Evolutionary Muse: A Reading 
of the ‚Unformed Volcanic Earth‘“ z pera Stevena Chapmana. 

5 Pozoruhodný text o toposu věže v Jeffersově tvorbě napsala Daniela Hodrová, „Příběhy věže,“ 
Poetika míst (Eds. D. Hodrová, Z. Hrbata., M. Kubínová, V. Macura). Praha: H&H, 1997. 199–216. 
Vynikající tematologickou studii o roli věže v životě a díle Jefferse, Junga, Yeatse a Rilkeho   před-
stavuje Theodore Ziolkowski v knize The View from the Tower (1998). 

6 Podrobnější analýzu Jungova vlivu na Jefferse představila například Deborah D. Fleming 
v článku „Rationalism and the great memory: a study of Jeffers and Yeats,“ Jeffers Studies 10.1 
(2006), 27–53.  

7 Původcem této teorie je významný americký biolog William Emerson Ritter (1856–1944). 
Superorganismus patří k základním prvkům ve stavbě několika románů. Řadí se mezi ně Bitva 
(1936), Hrozny hněvu (1939) a Na plechárně (1945). Vlivu Rittera na Steinbecka se věnuje Richard 
Astro v knize John Steinbeck and Edward F. Ricketts: The Shaping of a Novelist (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1973). Ve své doktorské práci toto téma pojednává také Kathleen 
Margaret Hicks, „Consilience and Ecological Vision in the Works of John Steinbeck,“ diss., Ari-
zona State University, 2003. O prolínání Jungovy a Ritterovy teorie se v životopisné studii o Stein-
beckovi John Steinbeck: A Biography (New York: Henry Holt and Company, 1995) zmiňuje i Jay 
Parini (119, 136–137).    

8 Vztah se Steinbeckem po čase začala komplikovat Campbellova milostná avantýra se spiso-
vatelovou první ženou Carol.  

9 Campbellův podíl na konečné podobě románu, stejně jako jeho vztah se Steinbeckem mapuje 
Robert DeMott v monografii Steinbeck’s Typewriter. Okolnosti Campbellova pobytu na monte-
reyském poloostrově přibližuje také Eric Enno Tamm v monografii Beyond the Outer Shores: The 
Untold Odyssey of Ed Ricketts, the Pioneering Ecologist Who Inspired John Steinbeck and Joseph 
Campbell (New York and London: Four Walls Eight Windows, 2004).

10 K této problematice se ve stati „Circles in the Forest: To a God Unknown and Deep Ecology“ 
(2011) vyjadřuje Rodney Rice.

11 „Rozhovor s Josephem Campbellem“ (28. listopadu 1983). Archiv Národního centra Johna 
Steinbecka v Salinas. Velmi pochvalně na adresu Steinbeckova literárního génia píše Campbell také 
v deníkových zápiscích z roku 1932 (cit. v DeMott 143). 

12 Snyder kritizuje Jeffersovu bohorovnost třeba v básni „Word Basket Woman,“ No Nature 
(New York and San Francisco: Pantheon Books, 1992), 371. Velmi podobně se vyjadřuje i Miłosz, 
který píše, že Jeffers „potřeboval vidět sebe sama na vyvýšeném místě, nade vším živým.“ Tato 
slova jsou otištěna v Miłoszově eseji „Robinson Jeffers,“ Centennial Essays for Robinson Jeffers, 
ed. Robert Zaller (Newark: University of Delaware Press, 1991), 270.      
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13 Jak připomíná Michal Peprník v knize Topos lesa v americké literatuře (Brno: Host, 2005), 
pastorální ideál byl dlouho spojován s „plochým rájem s hladkým povrchem.“ Toto byl ještě v osm-
náctém století poměrně rozšířený obraz vesmíru před vyhnáním z ráje (40–41).     

14 Příznačné je v této souvislosti slovní spojení „pád do ráje“, které použil v názvu své brilantní 
studie (zčásti o Steinbeckovi) David Wyatt, The Fall into Eden: Landscape and Imagination in 
California (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).  

15 Toposu lesa, včetně jeho spirituální dimenze, se zevrubně věnuje Michal Peprník v knize 
Topos lesa v americké literatuře. 

16 Steinbeck si na počátku třicátých let vytvořil seznam krajinných prvků, které slouží jako 
brány do nevědomí. Zalesněné horské soutěsky a jeskyně podle něj tento účel splňovaly nejlépe. 
Obšírněji se k tomuto tématu vyjadřuje Robert DeMott, „The Interior Distances of John Steinbeck,“ 
Steinbeck Quarterly 7.3–4 (1979): 86–99.  

17 O původu a užití konceptu vznešenosti v angloamerické literatuře pojednává výše zmíněný 
Michal Peprník či Zdeněk Hrbata a Martin Procházka, Romantismus a romantismy (Praha: Karoli-
num, 2005). 

18 Více k tomuto tématu píše Rob Wilson, Reimagining the American Pacific (Durham and Lon-
don: Duke University Press, 2000). 

19 Tento deník se datuje již rokem 1941, kdy vyšel pod titulem Cortézovo moře (Sea of Cortez) 
a jeho spoluautorem je Steinbeckův blízký přítel, biolog Ed Ricketts. Původní text Cortézova moře 
obsahoval i fylogenetický katalog organismů, který na základě výzkumu v Cortézově moři (Kali-
fornském zálivu) sestavil Ricketts. Palubní deník z Cortézova moře, vydaný po Rickettsově tra-
gické smrti, představuje pouze narativní část původní knihy. Přesto je nutno říci, že spoluautorství 
bylo Rickettsovi upřeno neprávem a proti vůli Steinbecka. Díky nedávno objevenému zápisníku 
z Rickettsovy pozůstalosti lze dnes již s určitostí tvrdit, že i Palubní deník z Cortézova moře je do 
velké míry dílem biologa.   

20 O vazbě mezi oceánem a nevědomím Steinbeckových postav píše Louis Owens, John Stein-
beck’s Re-Vision of America (Athens: The University of Georgia Press, 1985), 159–196. V případě 
Číňana Steinbeck spojuje archetypální obraz oceánu nevědomí s orientální mystikou. Tato kombi-
nace dává smysl, když si uvědomíme, že pohlížíme-li západním směrem na rozlehlý Pacifik z kali-
fornských břehů, díváme se vlastně na Východ, tedy na Orient.

21 John Steinbeck, „Let’s Go After the Neglected Treasures Beneath the Seas,“ Popular Science 
189 (1966): 84–87.

22 Ústřední postavou této školy je Patricia Nelson Limerick, autorka knihy The Legacy of 
Conquest: The Unbroken Past of the American West (1987).    

23 Tuto vlivnou hypotézu prezentoval již v roce 1893 Frederick Jackson Turner v přednášce 
nazvané „Význam hranice v americké historii“ (The Significance of the Frontier in American 
History).  

24 Česky kniha vyšla v roce 2010 v překladu Milana Váni (nakladatelství Academia).   
25 James Rorty, George Sterling, and Genevieve Taggard, eds., Continent’s End: An Anthology of 

Contemporary California Poets (San Francisco: The Book Club of California, 1925). Joseph Henry 
Jackson, ed., Continent’s End: A Collection of California Writing (New York, London: Whittlesey 
House, 1944).

26 Podrobněji se tomuto tématu věnuje Warren French, „The ‘California Quality’ of Steinbeck’s 
Best Fiction,“ San Jose Studies 1.3 (1975): 16–17.

27 Tuto vizi plně rozvinul jiný kalifornský básník Gary Snyder. Pro Snydera byl Jeffers v období 
rané tvorby velkou inspirací.  
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