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Průsečíky v životě a tvorbě  
Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka

Petr Kopecký

Ostravská univerzita

Abstrakt

Tato esej se zaobírá styčnými plochami v životě a díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. 
Přestože oba patřili v komunistickém Československu k nejpopulárnějším americkým autorům, sou-
vislost mezi nimi hledal jen málokdo. Představená analýza se opírá jak o archiválie z pozůstalosti 
autorů, tak rozbor primárních textů. Zaměřuje se přitom na ozvuky Jeffersovy poezie ve Steinbec-
kově rané tvorbě, které lze vysledovat především v románu Neznámému bohu. 

Abstract

This essay probes the contact zones in the lives and works of Robinson Jeffers and John Steinbeck. 
Despite the fact that both ranked among the most popular American authors in communist Czecho-
slovakia, hardly anyone has sought points of similarity between them. The analysis presented in 
this paper draws on archival materials as well as on a close reading of primary texts. In so doing, 
it focuses on the echoes of Jeffers’ poetry in the early works of John Steinbeck, which can be traced 
especially in the novel To a God Unknown. 
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Esej vznikla v rámci postdoktorského projektu GA ČR Jeffersova a(nebo) Steinbeckova země: lite-
rární bitva o Kalifornii (P406/10/P297). 
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Úvod
Robinson Jeffers a John Steinbeck patřili zejména v šedesátých letech dvacátého sto-
letí mezi nejčtenější americké autory v komunistickém Československu. Přestože oba 
v dobách své slávy žili na pobřeží střední Kalifornie, kde jsou zasazeny mnohé jejich 
texty, málokterý český čtenář vnímal jakoukoliv spojitost mezi těmito autory. Přitom právě 
způsob, jakým Jeffers a Steinbeck ztvárňují kalifornskou přírodu, vykazuje mnoho společ-
ných znaků. Dílo obou autorů je místně ukotvené a opírá se také o hlubokou znalost pří-
rodních věd. Není tedy divu, že zájem o texty Jefferse a Steinbecka se v posledních letech 
zvedl i díky ekologické literární kritice (tzv. ekokritice), která zkoumá (eko)filosofické 
aspekty vztahu člověka a přírody. V této eseji ovšem nejde primárně o zmapování analo-
gických prvků v tvorbě autorů. Jejím cílem je prokázat výrazný vliv Jeffersovy poezie na 
ranou tvorbu jeho kolegy romanopisce. Nutno říci, že k dnešnímu dni nebyla na toto téma 
sepsána jediná komplexní studie. 

Osobní a tvůrčí setkání
Donedávna převládal mezi badateli studujícími život a dílo Jefferse a Steinbecka názor, 
že tito autoři se nikdy nesetkali (např. Baird 1; Fensch 3). Nezřídka byl tento názor pode-
přený Steinbeckovým výrokem z roku 1935, kdy se v Publishers Weekly nechal slyšet, že 
se s Jeffersem nikdy nesetkal a ani by k tomu nesebral odvahu, protože jeho poezie byla 
pro něj „příliš dokonalá“ a „člověk by neměl směšovat autora a jeho dílo“ (cit. v Benson 
318, překlad autora). Díky pečlivě zdokumentované pozůstalosti obou autorů a jejich přá-
tel a spolupracovníků ale dnes už s jistotou můžeme tvrdit, že se sešli minimálně dvakrát. 
První jejich setkání zprostředkoval a záznam o něm zanechal Bennett Cerf, spoluzaklada-
tel a prezident nakladatelství Random House (cit. v Shillinglawová 136). Došlo k němu 
v roce 1938, tedy v době, kdy Jeffersova hvězda vyhasínala, zatímco ta Steinbeckova byla 
na vzestupu. Druhé střetnutí z roku 1944 je doloženo oboustranně. Píše o něm v korespon-
denci jak Steinbeck,1 tak Jeffersova žena Una.2 Zda Steinbeck navštívil Jefferse přímo 
v jeho kamenném domě v městečku Carmel, jak tvrdí Kathleen a Gerald Hillovi v knize 
Carmel a Monterey: Ráj u moře (Carmel and Monterey: Eden by the Sea, 1999), nelze 
ani za pomoci archivních materiálů doložit. Dostatečnou oporu nelze najít ani pro tvrzení, 
že Steinbeckova a Jeffersova matka se přátelily (Larsen and Larsen 180).3 V každém pří-
padě platí, že Steinbeckova matka měla pro poezii Robinsona Jefferse slabost (Parini 119; 
Laws 53). 

Jeffers a Steinbeck se vzájemně respektovali a dokázali jeden druhého i veřejně po -
chválit. Jeffers tak učinil v rozhovoru, který s ním vedla Toni Jacksonová, manželka Eda 
Rickettse, vynikajícího biologa a nejbližšího přítele Johna Steinbecka. V rozhovoru bás-
ník přiznává, že rád čte moderní literaturu „počínaje Steinbeckem“ (Jackson 14, překlad 
autora). Steinbeck Jeffersovu tvorbu velmi dobře znal i uznával. Prozrazuje to mimo jiné 
publikace Steinbeckova četba: Katalog vlastněných a vypůjčených knih (Steinbeck’s Rea-
ding: A Catalogue of Books Owned and Borrowed, 1984), podle níž autor přečetl nej-
méně devět Jeffersových děl (DeMott 60–61). Ta ho rozhodně nenechala chladným. Nej-
více jej však ovlivnily dlouhé debaty, které v roce 1932 vedl s přítelem Edem Rickettsem 
a významným religionistou Josephem Campbellem nad Hřebcem grošákem.4 Debaty se 
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týkaly zejména pasáže o lidství, jehož skořápku je nutné prorazit (viz poznámka č. 7). Tyto 
verše nadšeně předčítala v Rickettsově laboratoři Steinbeckova první žena Carol, jak na 
unikátní archivní nahrávce prozrazuje Joseph Campbell (cit. v Pearsonová). Na téže audio-
nahrávce Campbell hovoří o úctě, kterou Steinbeck k Jeffersovi choval (cit. v Pearsonová). 
Později Steinbeck dokonce prohlásil, že žádný jiný básník si nezaslouží Nobelovu cenu 
víc než Jeffers (cit. v DeMott, Introduction xxxi). Paradoxně tuto cenu získal v roce 1962 
sám Steinbeck, zatímco Jeffers se žádného významného ocenění nedočkal. 

Přestože Steinbeck zahrnul Jefferse mnoha dalšími lichotkami, když jej kupříkladu 
označil za nejlepšího amerického básníka od dob Walta Whitmana („A Letter“ 3), jeho 
vztah ke staršímu profesnímu kolegovi byl poněkud složitější. Renomovaný literární kri-
tik Lawrence Clark Powell se mýlil, když tvrdil, že Jeffers se Steinbeckem spolu nijak 
nesoutěžili (220). O opaku svědčí Steinbeckův dopis adresovaný Robertovi O. Ballouovi, 
který je uložen v archivu Texaské univerzity v Austinu. Dosud z něj byly uveřejněny jen 
fragmenty. Bezpochyby nejpozoruhodnější pasáž odhaluje, že Steinbeck se na počátku 
své kariéry, v době, kdy pracoval na románu Neznámému bohu, vymezoval právě vůči 
Jeffersovi:

Můj kraj se liší od zbytku světa. Je jedním z plodných míst, na nichž se rodí záz-
raky. Lhasa k nim také patří. V této knize se snažím dát výraz svému lidu a kraji. 
Děsí mě to. Jeffers přišel do mého kraje a cítil jej. Při jeho líčení se ale vyjadřoval 
prostřednictvím symbolů Pittsburghu. Nedokážu psát poezii jako Jeffers, ale k míst-
nímu bohu mám blíže než on, protože jsem se tady narodil a taky můj táta. Naše 
těla vzešla z této země […] naše kosti vzešly […] z vápence našich hor a naše krev 
je výtažkem ze zemských šťáv. Povídám ti, že můj kraj – sto mil dlouhý a padesát 
široký – nemá ve světě obdoby […] Tak dlouho jsem chtěl tuto knihu napsat a tolik 
jsem se toho bál. Byl jsem příliš mladý, neznalý a natvrdlý. Po Hřebci grošákovi jsem 
si myslel, že to Jeffers dokáže, ale to se nestalo. Dostal ho Spengler a středoškolačky 
[…] Psal tu nejlepší poezii od dob Whitmana, ale nepsal o mém kraji. Možná ani 
nechtěl. („A Letter to Robert“ 3, překlad autora)

Z výňatku je patrné, že Jeffersova poezie byla pro Steinbecka současně hrozbou a výzvou. 
Jak výstižně poznamenává Robert DeMott, Steinbeck reaguje na vetřelce z Pensylvánie 
bez známek humoru (DeMott, Steinbeck’s Typewriter 132). V korespondenci jej přitom 
zpravidla používal k odlehčení podobně vážných témat. Bez nadsázky se dá říci, že Stein-
beck zde na dálku svádí bitvu o teritorium. Pravidla určuje tak, že svého soka diskvalifi-
kuje kvůli jeho ne-kalifornskému původu. Působí při tom poněkud dogmaticky. V textu 
lze vystopovat i vliv biologického determinismu, který zdůrazňuje význam prostředí při 
formování osobnosti. Kromě toho svou roli sehrály rovněž ambice začínajícího autora, ale 
také jeho vnitřní nevyrovnanost a neklid, jež detailně zdokumentoval Steinbeckův životo-
pisec Jackson J. Benson. Ironií osudu ze Steinbecka učinila neklidná povaha novodobého 
nomáda hledajícího místo pro život nejdříve v různých koutech Kalifornie, aby se nakonec 
rozhodl usadit na východním pobřeží, zatímco Jeffers zakořenil a do konce života setrval 
v Carmelu. Ať už Steinbecka přimělo k výpadu vůči Jeffersovi cokoliv, musel nést velmi 
nelibě, když se v krátké recenzi románu Neznámému bohu dočetl, že příběh se odehrává 
v místech, která turisté budou znát jako „kraj Robinsona Jefferse“ („Recenze“ 456, překlad 
autora). Situace se ale záhy začala měnit, když jeho další romány z kalifornského prostředí 
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zaznamenaly úspěch. Když v roce 1947 pěl Freeman Champney ódy na již slavného roma-
nopisce v článku „John Steinbeck, Kaliforňan“ (John Steinbeck, Californian), o Jeffersově 
kraji mluvil už jen v minulém čase (Champney 347). 

Paralely
Vraťme se opět do raných třicátých let, kdy Jeffersova popularita dosáhla kulminačního 
bodu a kalifornští literární novici s ním byli poměřováni. U mladého Steinbecka bylo 
toto poměřování opodstatněné, neboť román Neznámému bohu v mnohém Jefferse při-
pomíná. Jako první si toho všiml redaktor týdeníku The Nation, který označil knihu za 
„románovou verzi Jefferse“ („Recenze“ 456, překlad autora). Podobnost mezi románem 
a tvorbou básníka zaznamenal také Thomas King Whipple (Study Out the Land 108). Tyto 
letmé zmínky však zůstaly více méně bez povšimnutí a nikdo na ně dlouho nenavázal. 
Teprve v roce 1971 opatřil Lawrence Clark Powell román Neznámému bohu přídomkem 
„Jeffers v próze“ (225, překlad autora). Sedmnáct let nato přirovnal Steinbecka k Jeffer-
sovi v úvodu ke knize Rozhovory s Johnem Steinbeckem (Conversations with John Stein-
beck, 1988) i Thomas Fensch. Teprve v poslední dekádě minulého století se pak paralely 
mezi Jeffersem a Steinbeckem staly předmětem zájmu literárních vědců Roberta DeMotta 
a Jamese Bairda. O několik let později se k nim přidal Terry Beers. Nutno dodat, že nej-
fundovanější analýzu představují texty Roberta DeMotta.5 

Zajímavé analogie mezi autory se nevztahují jen na literární oblast. Za pozornost stojí 
vřelé city, které Jeffers a Steinbeck chovali k psům. Návštěva Jeffersových v monterey-
ském domě Johna Steinbecka v roce 1944 se do značné míry točila kolem anglického 
ovčáka hostitelů.6 Své psí druhy zvěčnili oba autoři i v tvorbě. Zatímco Jeffers vyznává 
lásku a oddanost svému buldokovi v citově pohnuté básni „Hrob domácího psa“ (The 
House-Dog’s Grave), Steinbeckův vřelý vztah ke psům nejvěrněji zachycuje kniha Toulky 
s Charleym (1962). Ani radost, kterou pro ně čtyřnozí přátelé představovali, je však neu-
bránila před pocity úzkosti a opakujícími se depresemi. Ve Steinbeckově případě se dosta-
vovaly během turbulencí v prvních dvou manželstvích i jako důsledek slávy a mediálního 
zájmu, s nímž se autor zpočátku nedokázal vypořádat. Jeffers se zase těžce a dlouho vypo-
řádával se smrtí své ženy Uny. Oba autoři v kritických obdobích zápasili sami se sebou, ale 
také s alkoholem, v němž se neúspěšně pokoušeli rozpustit své strasti. Skutečnou útěchu 
nacházeli na Point Lobos, rozeklaných útesech nedaleko Carmelu. Jeffers o tomto zamilo-
vaném místě napsal hned několik básní (v českém překladu jsou to mj. „Mnohost zjevů“, 
„Mračna večera“, „Žula a cypřiše“, „Přileťte, ptáčátka“). Steinbeck toto místo miloval již 
jako chlapec. Po jeho skonu proto jeho žena Elaine a syn Thom na Point Lobos uspořádali 
pro rodinné příslušníky smuteční obřad, při němž rozprášili Johnův popel. 

Výčet styčných bodů na životní dráze obou autorů by mohl pokračovat, podstatnější 
ovšem jsou paralely, které se týkají jejich literárního odkazu. Na nepopsaný přírodní terén 
nanášeli Jeffers i Steinbeck kulturní a historické asociace. Neztratili přitom ze zřetele sku-
tečnost, že přírodní prostředí pojímali mýtotvorně již dávno před nimi indiáni. Svůj domov-
ský region zasadili do nového kulturního rámce, přičemž navazovali na stěžejní hodnoty 
přírodních národů, které jejich předkové vyhladili. K těmto hodnotám patřilo sepětí s mís-
tem a jeho detailní znalost, kterou zprostředkovávala autorům ekologie. Od holisticky 
založené ekologie vedla také přímá cesta k vědomí souvislostí a cyklické povahy života. 
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Po této trase došli oba k závěru, že člověka nelze vyjímat z živočišné říše, a lidskou výluč-
nost a povýšenost považovali za zhoubnou víru, která v důsledku může dovést na pokraj 
vyhubení i člověka samotného. Lišili se pochopitelně v důrazu, jaký kladli na jednotlivé 
aspekty, a v názorové konzistentnosti, která byla znatelně vyšší u Jefferse. Steinbeckova 
nedůslednost byla do jisté míry způsobena jeho bezbřehým synkretismem. Právě Jeffers 
byl přitom jedním ze zdrojů, z nichž Steinbeck v rané tvorbě čerpal. 

Vlivy
Především v raných třicátých letech najdeme u obou mnoho shodných myšlenek, které jsou 
navíc vyjádřeny podobným způsobem. Míra a frekvence podobností je natolik vysoká, že 
jen stěží jde o náhodu. Stopy Jeffersova vlivu lze ve Steinbeckově díle, dení cích a kore-
spondenci sledovat od roku 1932, kdy společně s Rickettsem a Campbellem objevili 
Hřebce grošáka, který pak určoval směr jejich diskusí. Zatímco však Campbell dopad 
Jeffersovy poezie na své myšlení neskrýval, naopak jej pravidelně připomínal, Steinbeck 
se v otevřených zdrojích o Jeffersovi nezmiňuje. O Jeffersovi píše jen ve svých denících 
a v korespondenci, přičemž největší prostor mu věnuje ve výše citovaném dopise. Nezařa-
zení příslušné části dopisu do svazku vybrané korespondence, kterou edičně připravovala 
vdova po Steinbeckovi Elaine, vzbuzuje podezření, že spisovatel nechtěl odkrýt vliv kali-
fornského básníka, který pro něj byl inspirací, ale ve třicátých letech zejména konkurencí. 

Steinbeck nápadně navazuje na Jefferse v případě tzv. „filosofie“ průlomu (breaking 
through), která se u Jefferse pojí s anti-antropocentrickým postojem a splynutím člověka 
s přírodou.7 Steinbeck se přitom opírá o výklad Eda Rickettse, který tento ústřední koncept 
Jeffersovy poetické vize dále rozpracoval ve dvou esejích: „Filosofie průlomu“ (The Philo-
sophy of „Breaking Through“) a „Spirituální morfologie poezie“ (A Spiritual Morphology 
of Poetry). Text první z nich se rodil v průběhu třicátých let, často jako důsledek rozho-
vorů a korespondence, které Ricketts vedl s Campbellem a Steinbeckem (Rodgerová 89). 
Ricketts v ní označuje Jeffersova Hřebce grošáka a Ženy od mysu Sur za nejpregnantnější 
vyjádření prolomení antropocentrického pojetí světa.8 Výrazné rysy této vize lze podle něj 
najít v poezii Williama Blakea či Walta Whitmana nebo ve Steinbeckově románu Nezná-
mému bohu (Ricketts „The Philosophy“ 93–94). V textu tohoto románu skutečně nalez-
neme řadu parafrází na téma prolomení skořápky lidství. V anglickém originálu Steinbeck 
dokonce explicitně odkazuje na verš z Hřebce grošáka, když mluví o extatickém tanci, 
díky němuž se „prolomil k vizi“ (To a God Unknown 94). I v Palubním deníku z Cortézova 
moře (The Log from the Sea of Cortez, 1951) se objevují ozvuky Jefferse, například fráze 
„skořápka, kterou je třeba prolomit“ (175).9 Zřetelné rysy tohoto konceptu vykazují i jiné 
Steinbeckovy texty z třicátých let včetně Nebeských pastvin, Bitvy a Hroznů hněvu.10 Není 
pochyb o tom, že Steinbeck odkazuje na Jeffersovy verše, o nichž na počátku třicátých let 
zaníceně diskutoval s Rickettsem a Campbellem. Zůstává jen otázkou, zda či do jaké míry 
Ricketts a Campbell Steinbeckovi ideu průlomu zprostředkovali. Přestože někteří bada-
telé v této souvislosti zdůrazňují roli Campbella (diZerega) a Rickettse (Astro), převládá 
názor, že Steinbeckovo chápaní „filosofie“ průlomu nebylo zprostředkované (DeMott, 
Gaither, Beers). 

Ať už byl vliv na Steinbecka v tomto ohledu více či méně zprostředkovaný, je třeba 
zdůraznit, že autor „filosofii“ průlomu pojímal v původních intencích Jefferse. Toto tvrzení 
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dokládá básníkův dopis Rudolphu Gilbertovi z roku 1929. Přímočaře v něm vysvětluje 
podstatu svého pojetí průlomu. Důraz klade mimo jiné na nové vědomí sounáležitosti 
s vesmírem a nové zření (Karman 883). O velké vizi, která se „sklání, aby políbila lidské 
oči“ (Collected Poetry 4, 340, překlad autora), píše i v básni příznačně nazvané „Kris-
tus pobřežních hor“ (The Coast-Range Christ). Právě v době, kdy spolu s Rickettsem 
a Campbellem objevoval Jeffersovo „průlomové“ poselství, si Steinbeck poznamenal do 
deníku následující slova: „Tady na západě se otevírá nové oko – nový způsob vidění“ 
(Po známky, překlad autora). V témže záznamu ještě dodává, že mu implikace příběhu 
Neznámému bohu někdy až nahánějí hrůzu. Tu verbalizuje v románu páter Angelo, když 
hovoří o niterné Josefově síle, která otřásá základy křesťanství a lidství samotného: „Díky 
Bohu, že ten člověk nemá žádné poslání a nic nehlásá. Díky Bohu, že se nechce vepsat 
do věčné paměti, že nechce, aby se v něj věřilo […]. Jinak by snad tady na Západě ještě 
vyvstal nový Kristus“ (185). V románu Neznámému bohu se při pečlivém čtení dají najít 
i další aluze, které směřují k Jeffersově tvorbě. Řadí se k nim zdánlivě nepodstatný příběh 
o bájném Orestovi, který vypráví Josefovi jeho žena Eliza (113). Díky Robertu DeMottovi 
víme,11 že Steinbeck četl Jeffersovu báseň „Věž mimo tragédii“ (The Tower Beyond Tra-
gedy), v níž je Orestes ztělesněním prolomení sebestředného pojetí lidství.12 Ne náhodou 
právě na této básni ilustruje „průlom“ i Ed Ricketts v eseji „Spirituální morfologie poezie“ 
(Rodgerová 114). 

Prolamování skořápky lidství je úzce spjato s jiným charakteristickým prvkem Stein-
beckovy rané tvorby, kterým je ne-teleologické myšlení. V autorově pojetí to zjednodu-
šeně řečeno znamená, že člověk nesměřuje ve svém myšlení a jednání k určitému cíli. 
Dává jej do souvislosti především s vědou, která nechce prostě vědět, ale také ovládat 
a manipulovat. Ne-teleologické myšlení je spojeno s nestranným pozorováním věcí tak, 
jak doopravdy jsou. Steinbeck se přitom vědomě vymezuje vůči antropocentrickému 
vidění světa, které vede k upevnění lidské dominance. Je to mimo jiné i pokus o prolnutí 
filosofického a ekologického holismu. Netřeba snad ani opakovat, že tyto atributy jsou 
příznačné i pro Jefferse. Ten si ve své poezii povětšinou udržuje pro vědu typický odstup. 
Protagonisté jeho básní jsou často necílevědomí, což platí kupříkladu u Klárky v Pas-
týřce putující k dubnu, která nemá jasný cíl putování (18), nebo u Barclayho v Ženách 
od mysu Sur, jenž „příčiny odhodil“ (41). O ucelené vyjádření ne-teleologického myšlení 
se pokusil Ed Ricketts v „Eseji o ne-teleologickém myšlení“ (Essay on Non-teleological 
Thinking). Tuto esej, která přímo navazuje na pojednání „Filosofie průlomu“, Steinbeck 
rozšířil a zařadil jako samostatnou kapitolu do Palubního deníku z Cortézova moře.13 Ne-
-teleologické myšlení je však přítomné i v raných prózách, kde jej ztělesňují postavy, 
které jsou vystavěny po vzoru Eda Rickettse. Doktor Burton je v angažované Bitvě neza-
ujatý pozorovatel, jemuž jsou cíle stávkujících česáčů lhostejné. Ti jej naopak vidí jako 
člověka, jehož (ne-teleologické) myšlení by je „dohnalo do zmatků“, neboť kdo ví příliš 
mnoho, nedokáže udělat nic (113). Obdobnou roli objektivního pozorovatele zastává dok-
tor i v knize Na plechárně. Ne-teleologické myšlení se ale odráží i v narativní metodě. 
Vypravěč si drží odstup a do děje nezasahuje. Tato metoda je popsána prostřednictvím 
biologické metafory hned v úvodu románu: 

Jak zachytit tu báseň, ten smrad, ten randál, to skřípění, ten záchvěv světla, útržek 
hudby, tu sílu zvyku a sen, aby z nich nevyprchal život? Kdybyste sbírali mořské 
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živočichy, přišli byste na jistý druh plochých červíků, tak křehkých, že je skoro 
nemožné chytit je celé, rozpadají se a drolí při sebemenším doteku. Musíte je nechat, 
aby se sami vzlínáním vsoukali na čepel nože, a pak je opatrně přenést do láhve 
s mořskou vodou. 

Tahle knížka by možná měla být napsána podobným způsobem – otevřeme tedy 
nepopsanou stránku, nechť si na ni naše příběhy samy nalezou.

(176) 

Tato pasáž v sobě snoubí poetický přístup a vědecký odstup, tedy vlastnosti, které byly 
vlastní rovněž Jeffersovi. Steinbeck v románu skutečně pozoruje dění v Monterey nezú-
častněně. Vědomě přitom napodobuje Rickettsovy laboratorní postupy. Podobně si při 
psaní počíná i Jeffers, jenž jako pozorovatelnu užíval Jestřábí věž, z níž denně sledoval 
oceán i nebe. 

Další v řadě nápadných podobností mezi texty obou autorů se pojí se zlými duchy. 
Jeffers se s nimi vypořádává v celé své tvorbě. Otevřeně o tom píše v básni „Obrana zlých 
snů“: „Vzdávej zápalné oběti jedenkrát v roce, / abys magicky zahnal / hrůzu od tohoto 
domu“ (Maják 128). Tato pasáž je zasazena do strofy, v níž Jeffers naléhavě opakuje, že 
„toto pobřeží přivolává tragédii jako všechna krásná místa“ (Maják 128). James Baird 
přesvědčivě dokládá, že identické motivy se vyskytují i v románu Neznámému bohu. Má 
konkrétně na mysli scénu, v níž se Josef s bratrem setkají s podivínským staříkem, který 
bydlí na vysokém útesu nad Pacifikem, na samém okraji světa, odkud jako poslední člověk 
v západním světě pozoruje slunce (158–159). Každý západ uctívá zvířecí obětinou a jen 
neochotně přiznává, že tak zahání vlastní obavy a strach, který v sobě dusí (159). Baird tuto 
pasáž Steinbeckova románu považuje za jasný odkaz k Jeffersovi (5). Na věrohodnosti této 
hypotéze přidává i Steinbeckův deníkový záznam, který ani Bairdovi nebyl známý. V roce 
1951 si Steinbeck poznamenal myšlenku, která mu zjevně nadlouho utkvěla v paměti: 
„Robinson Jeffers jednou řekl, že psal o čarodějnicích a démonech vně domu proto, aby se 
nedostali dovnitř. Asi to tak trošku dělá každý“ (cit. v Benson 693, překlad autora). 

V příslušné pasáži románu Neznámému bohu najdeme další analogický prvek k básni 
„Obrana zlých snů“. Jedná se o scenérii zapadajícího slunce, na jejímž pozadí se odehrá-
vají obětní rituály. Jeffers v básni předznamenává krvavou obětinu slovy „V purpurovém 
světle, obtěžkány borovými kmeny“ (Maják 127), přičemž v anglickém originále se místo 
borovice objevuje červenokorá sekvoj, anglicky redwood (doslova červené dřevo). Stein-
beck v dané pasáži vykresluje západ slunce v podobných barvách: „Rudá zář zaplavila 
hory i dům“ (Neznámému bohu 158). Tato podobnost není jistě nijak neobvyklá. Pozo-
ruhodný je ovšem obraz oceánu, který, viděno z pacifických břehů, pohlcuje zapadající 
slunce. Jeffers jej ztvárňuje následovně: 

  A pak oceán
jako velký balvan, jejž kdosi ostře vybrousil a vyleštil
 při okrajích, aby se blyštěl.
Za ním pramenné ložisko
a tavná pec neuvěřitelné záře, šlehající vzhůru
 z potopeného slunce. (Maják 127) 
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I Steinbeck ztvárňuje oceán jako řezný nástroj, který připravuje každý večer slunce o vládu 
nad západním světem a obětinu o život: „Moře rudlo a hřbety vln se proměnily v dlouhé 
meče karmínového světla. Stařík se rychle otočil ke stolu. ‚Teď!‘ řekl a prořízl prasátku 
hrdlo“ (Neznámému bohu 158).14 I samotný způsob obětního aktu, jak jej provádí sta-
řík na kraji kontinentu, upomíná na Jeffersovu „Obranu zlých snů“. Jak podotýká Terry 
Beers, Jeffers v této básni spojuje obětní rituály s regenerativními mýty zániku a zno-
vuzrození. Zároveň vyjadřuje osobní přesvědčení, že totiž „oheň, změna, trýzeň a odvěké 
návraty“ nemají žádné příčiny (Collected Poetry 1, 211, překlad autora).15 I v těchto dvou 
aspektech, souvisejících s regenerativní a ne-teleologickou povahou obětního aktu, scéna 
z románu Neznámému bohu výrazně připomíná Jeffersovu báseň (Beers 14). 

O tom, že Steinbeck byl na počátku své umělecké kariéry ovlivněn Jeffersem, svědčí 
i autorova korespondence. V dopise z roku 1934, jehož adresátem byl spisovatel George 
Albee, stojí: „Nemám žádné velké potřeby, a proto moc nemiluji ani nenávidím, nemám 
smysl pro spravedlnost, ani sklony ke krutosti. Velmi nerad ubližuji zvířatům, nerad je 
zabíjím. Toť vše. Nemám morálku. Možná sis myslel, že mám, ale to jen proto, že amorál-
nost byla pošetilá a neefektivní“ (cit. v Steinbeck E. a Waalsten 93, překlad autora). Tato 
ne-teleologicky laděná pasáž mnohem lépe vystihuje Jeffersův postoj k životu, který byl 
chladný a bez vášní. U Steinbecka se jednalo jen o pomíjivou vlnu nadšení, které nekore-
spondovalo s jeho skutečným naturelem. Jeffersova divokost, jeho dionýsovská nespouta-
nost a odvaha vzepřít se zákonům a celé civilizaci, jej bezpochyby fascinovaly.16 Sám však 
do tohoto teritoria jen nahlížel, aniž by se v něm dlouho zdržoval. Výše popsaná návštěva 
staříka uctívajícího kult slunce je toho příkladem. V knize Neznámému bohu se ale setkáme 
i s přímým odkazem na Dionýsa, potažmo na Jefferse. Ten představuje historka o ohnivém 
kozlu, který za soumraku překračuje Carmelské údolí. Carmelské údolí se nachází až za 
hřebenem pobřežního pohoří Santa Lucia. Když Steinbeck román psal, bylo toto údolí již 
součástí Jeffersova kraje, tedy oblasti, kterou si lidé spojovali s poezií slavného básníka. 
Co se ohnivého kozla týče, ten v antické mytologii představuje právě Dionýsa.17 Dodejme 
ještě, že kozel je jako dionýský element vyobrazený i v podstatné části jedenácté kapitoly 
románu (Neznámému bohu 66–67). 

Neznámý bůh od mysu Sur
Ze Steinbeckových děl se v této eseji nejčastěji cituje román Neznámému bohu. To není 
samo sebou. Tato raná próza je totiž nepřímějším důkazem o Jeffersově vlivu na Stein-
becka.18 Jako první na tuto skutečnost upozornili Joseph Fontenrose (18) a Lawrence Clark 
Powell (225–226). Oba rozpoznali souvislost mezi texty Jefferse a Steinbecka spíše intu-
itivně a nepokoušeli se o hlubší rozbor paralel. Až s notným časovým odstupem předsta-
vil srovnávací analýzu Robert DeMott v knize Steinbeck’s Typewriter: Essays on his Art 
(1966). Oproti svým předchůdcům DeMott pouze nespekuluje, ale opírá se o materiály 
z písemné pozůstalosti Steinbecka, které potvrzují, že Jeffers byl pro začínajícího Stein-
becka důležitým tvůrčím impulzem. Platí to zvláště o dramatické básni Ženy od mysu Sur. 

Příbuznost zkoumaných děl DeMott dokumentuje mimo jiné na formálních aspektech. 
Knihu Neznámému bohu neoznačuje za tradiční román zrcadlící reálný svět, nýbrž za roz-
sáhlou poému. Dokládá dokonce i podobnosti související s rytmickou a lyrickou slož-
kou textů. Steinbeck si podle něj v posledních pěti kapitolách evidentně osvojil Jeffersův 
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rytmus. Při hlasitém čtení se vyjevuje zvukomalebnost prozaického textu. Jeho zvučnost 
a pravidelný rytmus ilustruje DeMott na několika ukázkách (Steinbeck’s Typewriter 133). 
Při překladu do českého jazyka se tato charakteristika vytrácí, proto ji nelze doložit citací.

Mnohem více průsečíků mezi texty najdeme v obsahové rovině. Hned v předehře 
k básni Ženy od mysu Sur Jeffers opakuje klíčové verše z Hřebce grošáka,19 které Stein-
beckovi a jeho dvěma druhům v roce 1932 tak imponovaly: „Lidství je start v závodě, 
brána, kterou / je třeba prolomit, / uhel, jejž nutno rozdmýchat v oheň“ (6). Připomeňme, 
že výrazného zastoupení konceptu průlomu v knize Neznámému bohu si všiml Ed Ricketts 
i mnozí odborníci na Steinbeckovu tvorbu. Bez povšimnutí ale zůstal jiný motivický prvek 
z předehry  k Jeffersově básni, který figuruje i v románu. Jde o mrtvého jestřába. V obou 
případech je tento vznešený dravec, usmrcený lidskou rukou, znakem krutosti člověka. Na 
počátku románu jej Steinbeck využívá také k dokreslení nevědomosti protagonisty (36). 

Jak již zaznělo, kromě jestřába Jeffers ve své poezii hojně využívá a významy naplňuje 
také kameny a skály. Ve Steinbeckově díle se kameny a skály zdaleka tak často nevy-
skytují, a pokud ano, nejsou obdařeny tolika významy. Román Neznámému bohu je však 
v tomto ohledu výjimkou. Svou roli v tom hraje také autorův rodokmen. Stejně jako Jef-
fers i on byl hrdý na své irské kořeny a Irsko dokonce označil za svůj druhý domov (cit. 
v Benson 352). S Jeffersem sdílel i zálibu v keltské mytologii a v pravěkých kamenných 
monumentech.20 V příběhu románu Neznámému bohu jsou kameny a skály nadány živo-
tem a významy, které jsou typické pro Jeffersovu poetiku. Asociují nadčasovost, integritu 
a pevnost. 

V obou textech nalezneme ale i konkrétní analogické postupy. Barclay v Jeffersově 
básni mluví ke svému neznámému bohu ze skály na vrcholu útesu (Ženy 21, 49) a na 
tomto místě také nejintenzivněji pociťuje nutnost prolomení a chce se dotknout primár-
ních sil. Skála má i rituální funkci, Barclay ji v extatickém momentu potřísňuje vlastní 
krví. Neznámá božstva sídlí i ve skále, která je středobodem Steinbeckova románu. I ona 
je „nejsilnější“ ze všech pozemských věcí, skrze ni otevírají nové brány vnímání Eliza 
i Josef. Je pro ně branou do jiného světa i oltářem (Neznámému bohu 38–39, 133).

Řadu styčných ploch lze najít také ve způsobu, jakým autoři vystavěli hlavní hrdiny. 
Barclay se postupně z proroka stává šílencem, který svou představivost a vůli zaměňuje 
za mimolidskou skutečnost (Zaller 179). Přivlastňuje si božské vlastnosti a podléhá iluzi, 
že v sobě zahrnuje veškerý svět, nikoliv naopak. Je příkladem nezdařeného prolomení, 
které se zvrhne v pravý opak, tedy v naprostou lidskou sebestřednost a víru ve vlastní jedi-
nečnost. Josef Wayne prochází v románu podobným vývojem. I on začne věřit ve vlastní 
výjimečnost a ochotně přijímá roli spasitele. Přitom Eliza Josefa varuje, že přílišné sply-
nutí s kopci jej může dovést na scestí (Neznámému bohu 66). Toto splynutí má v Josefově 
případě podobu projektování stavu mysli do okolní přírody. Josef nabývá přesvědčení, že 
je mučedníkem s posláním. Jeho mystická vize jednoty je ale spíše výsledkem blouznění, 
které přestává brát v potaz přírodní zákonitosti. Novousedlík Josef doplácí na to, že se 
nepřizpůsobil místním poměrům, protože jim nestačil porozumět. 

Osudy Barclayho a Waynea jsou souběžné až do samého konce. Oba se noří do sebe 
sama, nikoliv do mimolidského světa. Oba také volí sebeobětování v bláhové víře, že svou 
smrtí vykoupí doslova i obrazně vyprahlou zemi. V jejich podání se však nejedná o mučed-
nickou smrt v křesťanské tradici. Barclay je odpadlík od církve a křesťanství je podle něj 
klam (Ženy 18). Wayne také postupně ztrácí víru v křesťanského boha, až se rozhodne 
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opustit vyznání i církev (Neznámému bohu 181). Nepřehlédnutelná je také podobnost mezi 
závěrečnými scénami poémy Ženy od mysu Sur a románu. Barclay umírá uprostřed země 
spálené požárem. Po rukou mu stéká vlahá krev, zatímco hrdlo má vyschlé, neboť byl 
tři dny bez vody. Jeho poslední slova jsou „Jsem nevyčerpatelný“ (Ženy 151). I Wayne 
umírá ve vyprahlé pustině, kterou zavlažují pouze potůčky jeho krve, se slovy „Já jsem 
ten kraj, a já jsem ten déšť. A za malou chvíli ze mě poroste tráva“ (Neznámému bohu 
191). Zatímco Barclay v závěrečné promluvě poznamenává, že „vítr nad pouští se obrátil“, 
Steinbeck otevírá prostor pro různé interpretace tím, že poslední slova Waynea doprová-
zejí kapky deště, které posléze přejdou v neutuchající průtrž. 

Závěr
Jeffersův rukopis je ve Steinbeckově rané tvorbě, zejména v románu Neznámému bohu, 
znatelný. Teprve nedávno objevené primární texty ze Steinbeckovy pozůstalosti ale 
poskytly vodítko, díky němuž je možné při pozorném čtení podpořit domněnky a spe-
kulace konkrétními důkazy. Na počátku své umělecké dráhy viděl Steinbeck v Jeffersovi 
zdroj inspirace. Těch bylo více, a ne vždy zůstaly nepoznané. Například v roce 1934 se 
Steinbeck v dopise poníženě omlouval Edith Wagnerové za to, že literárně ztvárnil její pří-
běhy, aniž by ji o tom zpravil. V dopise se autor nazývá „nestydatou strakou, která vyzobe 
vše, co se leskne, ať už jde o příhodu, situaci či postavu“ (cit. v Steinbecková, E. a Wallsten 
95, překlad autora). V případě Steinbeckova nakládání s Jeffersovou poémou jistě nešlo 
o uměleckou loupež ve smyslu bezduché imitace. Několik částí románu Neznámému bohu 
lze však označit za variace na téma Jeffers. Svým způsobem šlo o vzdání holdu básníkovi, 
který byl Steinbeckovi velmi blízký také proto, že čerpal z podobných filosofických, myto-
logických a vědeckých pramenů. Tento hold byl pochopitelný, vezmeme-li v úvahu fakt, 
že v dané době mnozí Jefferse velebili jako největšího amerického básníka. Je také potřeba 
zdůraznit, že Steinbeck se z Jeffersova vlivu brzy vymanil. Od druhé poloviny třicátých 
let už ke čtenářům promlouvá vlastním hlasem. Jen tu a tam v něm můžeme zaslechnout 
ozvuky veršů básníka, s nímž sdílel více než oblast Montereyského poloostrova. 

Poznámky
1 Viz Steinbeckův dopis adresovaný Elizabeth Otisové (6. listopadu 1944), Department of Spe-

cial Collections, Stanford University Libraries (2). 
2 Viz dopis Uny Jeffersové, jejímž příjemcem byla Blanche Matthiasová (25. října 1944), in 

Robinson Jeffers Newsletter 53 (1979): 45. Příslušný dopis bude přetištěn i v chystaném svazku The 
Collected Letters of Robinson Jeffers, with Selected Letters of Una Jeffers, vol. 3. 

3 Manželé Larsenovi vydali již v roce 1994 výňatek z knihy A Fire in the Mind: The Life of Joseph 
Campbell (1991) ve zpravodaji Robinson Jeffers Newsletter. Editor do textu vstupuje s poznámkou, 
že přátelský vztah mezi matkami autorů je velmi nepravděpodobný (Larsen a Larsen 10). 

4 Ed Ricketts (1897–1947) je dnes vnímán jako průkopník holistické biologie. Jeho zásadní vliv 
na Steinbeckovo dílo zmapoval už v roce 1973 Richard Astro v knize John Steinbeck and Edward 
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F. Ricketts: The Shaping of a Novelist. O vlivu Rickettse vypovídá mimo jiné množství literárních 
postav, při jejichž charakterizaci se Steinbeck inspiroval svým přítelem. Mezi ty nejznámější patří 
doktor Burton v Bitvě (1936), Jim Casy v Hroznech hněvu (1939), doktor v románu Na plechárně 
(1945) či Lee v knize Na východ od ráje (1952). Joseph Campbell, který se později stal světově 
uznávaným odborníkem v oblasti mýtů a náboženství, v roce 1932 pobýval v Monterey. 

5 James Baird a Terry Beers přednesli své příspěvky na konferencích. Oba je laskavě poskytli 
autorovi tohoto textu. 

6 Unu Jeffersovou ovčák jménem Willie okouzlil, jak se dočítáme v jejím dopise z 25. října 
1944. 

7 Jeffers tento obraz poprvé použil v poémě Hřebec grošák: „Lidství je start v závodě; pravím, / 
lidství je kadlub, z něhož nutno vyrazit, skořápka, kterou / nutno prorazit“ (23). Tato pasáž patří 
v odborných studiích k nejčastěji citovaným veršům básníka.

8 Jeffers sám v korespondenci přiznává, že při psaní poémy Ženy od mysu Sur pociťoval největší 
rozhořčení nad tím, jak nemístně se přeceňuje role lidského vědomí (cit. v Ridgeway 195). 

9 Stejně jako u Jefferse je i u Steinbecka prolomení skořápky finálním stadiem vývoje osobnosti, 
jemuž předchází vědomí propojenosti všech forem života a jejich vzájemné závislosti (Gaither 31).

10 Viz Richard Astro (John Steinbeck and Edward F. Ricketts: The Shaping of a Novelist) 
a Robert DeMott (Steinbeck’s Reading: A Catalogue of Books Owned and Borrowed). 

11 DeMott dokládá, že Steinbeck přečetl a komentoval vydání Jeffersovy sbírky Hřebec grošák 
(1925), která obsahuje také „Věž mimo tragédii“ (DeMott 1984, 60). 

12 Orestes je u Jefferse prototypem zdařeného prolomení a spojení s mimolidským světem. 
Barclay v Ženách od mysu Sur při svém pokusu selhává, totéž lze říci o Josefovi v románu Nezná-
mému bohu. 

13 O tom, že Steinbeck jen mechanicky Rickettsův text nepřejal, ale významně se na jeho for-
mování a rozšíření podílel, píše Katharine A. Rodger v knize Breaking Through: Essays, Journals, 
and Travelogues of Edward F. Ricketts (2006).

14 Terry Beers věnuje podobnostem mezi těmito pasážemi ještě více prostoru. Zdůrazňuje také, 
že Steinbeck Jeffersovu „Obranu zlých snů“ nepochybně četl (14). 

15 Bednářův překlad příslušného verše je fakticky nepřesný. Proto je použit odkaz na původní 
text. 

16 V dopisu Uně z roku 1912 Jeffers označuje Dionýsa za patrona jejich vztahu (cit. v Karman 
323). Dionýské tematice v Jeffersově tvorbě se věnuje William Everson v knize The Excesses of 
God: Robinson Jeffers as a Religious Figure (1988). 

17 O dionýských znacích v románu Neznámému bohu píše zasvěceně Louis Owens (15–16). 
18 Steinbeckovi byla zpočátku předlohou nedokončená hra The Green Lady, kterou v roce 1927 

napsal jeho spolužák ze Stanfordovy univerzity Webster Street. Filosofická dimenze a řada motivic-
kých prvků příběhu je ale spíše spojena s Jeffersem, jehož vliv se promítl do konečné verze románu. 

19 Tyto verše nejsou zcela identické. Od příslušné pasáže v Hřebci grošákovi se však liší jen 
drobně. 

20 Jen pro připomenutí, poslední roky života se Steinbeck k tomuto oblíbenému tématu znovu 
vrátil, když pracoval na knize s artušovskou tematikou. 
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