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INTRODUÇÃO

John Steinbeck, que nasceu na Califórnia em 1902, não foi o primeiro a escrever sobre as paisagens dessa região e suas gentes. Contudo, ele foi o escritor da sua geração que mais conscientemente fez da Califórnia um domínio fértil para a imaginação romanesca.
Citando Nuno de Sampaio, diremos que na «pintura que Steinbeck faz do povo do seu país, que contudo não é optimista nem complacente, ele conserva intactas todas as suas qualidades de heroísmo e de tenacidade, todas as suas grandes virtudes criadoras». Mais adiante, podemos ler ainda: «a obra de Steinbeck á mais saudável, a mais tonificante e até a mais exaltante da moderna literatura americana».
Ao contrário dos escritores da geração perdida dos twenties, o autor de As Vinhas da Ira e A Leste do Paraíso conserva incólume a sua fé no homem. Assim, a sua obra é animada por um alto idealismo e uma profunda simpatia humana.
No nosso trabalho, sobre um dos seus primeiros livros, A um Deus Desconhecido, tentaremos desvendar o mistério que rodeia a personagem central da romance. Todos os pontos abordados terão o intuito de aprofundar o conhecimento de Joseph Wayne, o qual, possuído de uma comunhão com a terra, por ela dará a sua vida.
Partindo do facto de que este é um romance de personagem, sem deixarmos de salientar a importância do espaço físico, começaremos por analisar e descrever o nosso herói ao lado das personagens secundárias. Ele define-se pelas suas acções e pelo que os outros dizem de si. Num segundo momento, procuraremos deter-nos sobre dois pontos que contribuirão para abrangermos a psicologia densa e conturbada de Joseph Wayne. Um dos aspectos será a preocupação da herói com a chuva e a seca. Outro, os símbolos que rodeiam a imagética da narrativa.

I. CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA DO ROMANCE

Seguindo a classificação de Wolfgang Kayser, podemos falar em romance de acção ou de acontecimento, «caracterizado por uma intriga concentrada e fortemente desenhada com princípio, meio e fim bem estruturados»; romance de personagem, «caracterizado pela existência de uma única personagem central, que o autor desenha e estuda demoradamente e à qual obedece todo o desenvolvimento do romance»; e romance de espaço, «que se caracteriza pela primazia que concede a pintura do meio histórico e dos ambientes sociais nos quais decorre a intriga». SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e, Teoria da Literatura, 7ª edição, Coimbra, Livraria Almedina, 1986, pp. 684 e 685. Esta classificação e aceitável, mas não devemos conferir-lhe rigidez extrema.
A obra que nos propomos analisar pode ser classificada como um romance de personagem, uma vez que existe uma personagem central, ou protagonista (Joseph Wayne) e todo ele se centra nas vivências dessa personagem e de sua família. Não podemos, contudo, deixar de referir a importância que ao longo de todo o romance assume o espaço físico. É uma obra situada num espaço físico bem determinado (o Vale de Nuestra Señora), na Califórnia Central, que o autor vai descrevendo ao longo da narrativa.
Nuno de Sampaio, a propósito, diz que «e numa regido ainda primitiva do sul da Califórnia, entre o mar, o deserto e a montanha, que Steinbeck localiza a acção de muitas das suas histórias, e este rincão meio selvagem é um extremo na própria Califórnia, quer dizer, o lugar que recebeu e reteve a última onda de pioneiros». SAMPAIO, Nuno de, «John Steinbeck. Prémio Nobel da Literatura», in Colóquio, Revista de Artes e Letras, nº21, Dezembro de 1962, p. 42.
Podemos distinguir dois motivos básicos na ficção de Steinbeck. Ao primeiro chamamos-lhe motivo americano. «A celebrational sense of life, a sense of promise and possibility and of as yet unspoiled novelty in man and his habitation, a mystical sympathy both for the individual and for what Whitman called the 'en-masse'». CLEANTH BROOKS, R. W. B. LEWIS, ROBERT WARREN, American Literature, the Makers and the Making, vol. II, New York, St. Martin's Press, 1973, p. 2451. O segundo é o motivo contemporâneo: «This motif springs from the awareness of the fateful division between man and man; and of that division as a central feature of the mutilated life of which it is the novelist’s business to give a direct impression. The sense of division leads naturally to the political theme. (...) The political theme consists of a revolt against the forces that keep men separated, and its heart tends to beat to the formula of Albert Camus». Ibidem.
Steinbeck desenvolveu este tema principalmente em As Vinhas da Ira. O tema americano anuncia regularmente nas histórias deste autor uma imagem recorrente de um movimento para o Oeste, em particular, um movimento para a Califórnia, terra de sonhos. A um Deus Desconhecido, um dos primeiros romances de Steinbeck, começa com a partida de Joseph Wayne, «the book’s indistinctly godlike hero», da casa de sua família em Nova Inglaterra, perto de Pittsford, Vermont, para os verdes vales da Califórnia. « Tenho andado a ler coisas sobre o Oeste e há lá boa terra barata», diz ele a seu pai. «Tenho fome de terra, meu pai»; «Agora, Joseph, podes ir para o Oeste. Já nada te prende a mim», diz o pai.
O processo repete-se em A Leste do Paraíso, quando Adam Trask deixa Connecticut e parte para a Califórnia. Diz Adam: «It’s nice there, sun all the time and beautiful». E a família Joad, em As Vinhas da Ira, dirige-se do mesmo modo para as costas do Pacífico, não apenas para encontrar trabalho e um lugar para viver, mas também para encontrar uni novo mundo de esperança e oportunidade, depois da destruição do seu velho mundo com a crise dos anos vinte.

II. PERSONAGENS

Como afirma Aguiar e Silva, na Teoria da Literatura, «as personagens de romance compreendem uma personagem principal – o herói ou protagonista e personagens secundárias de importância funcional muito variável. O protagonista (...) é o núcleo ou o ponto cardeal por onde passam os vectores que configuram funcionalmente as outras personagens». SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e, op. cit., p. 699.
No nosso romance, a personagem principal é um homem, Joseph Wayne, de quem o autor nos conta as suas aventuras, a sua experiência amorosa, os conflitos e as desilusões, parte da vida e a sua morte.
É frequente o narrador apresentar a personagem fulcral nas primeiras páginas do romance. Assim acontece em A um Deus Desconhecido. O narrador dá-nos o retrato da personagem no primeiro capítulo da obra. Note-se, desde já, um dado importante para a compreensão do todo do livro este retrato surge lado a lado com o retrato do pai do protagonista. O autor começa por dizer que esses dois homens eram semelhantes. «Ambos tinham grandes narizes e as maçãs do rosto salientes; ambos os rostos pareciam feitos do mesmo material, mais duro e durável que a carne, uma substância semelhante a pedra, que não se altera com facilidade». STEINBECK, John, A um Deus Desconhecido, Lisboa, Edição Livros do Brasil, 1989. Tradução de Manuel Soares, p. 7.
Ambos possuíam barba, se bem que a de Joseph fosse «negra e sedosa» e a do velho pai «longa e branca», e os dois tinham olhos azuis.
Uma das características que melhor pode definir Joseph Wayne é o seu amor à terra. Todas as vivências da personagem mostram-nos isso mesmo. Joseph parte e abandona o lar, os irmãos e o seu velho pai; representa assim a luta pela sobrevivência e pela liberdade de ser feliz numa terra de promissão, mas ainda por descobrir. Este tema será explorado noutros romances do escritor. Joseph Wayne vai a procura de um terreno fértil para criar o seu mundo na vasta Califórnia. Aí, num local remoto, um velho e majestoso carvalho será o seu ponto de referência. Junto dele construirá a sua casa, nele reconhecerá a alma de seu pai, a quem ao despedir-se pediu a bênção e a ajuda.
Há em Joseph uma grande capacidade de perseverança. A sua luta será forte e contínua. A terra há-de vencer a seca e ele lutará até ao fim, chegando a sacrificar-se por ela até a morte. Homem e terra são uma e a mesma coisa.
Além do narrador, duas outras personagens descrevem Joseph: Elisabeth, sua esposa, e Rama, sua cunhada; principalmente aquilo que nos diz a segunda e bastante importante para conhecermos Joseph Wayne. Também ela fala da semelhança que existia entre Joseph e o pai. Sentimos a necessidade de transcrever textualmente esta passagem, ainda que possa parecer um tanto extensa, dada a sua primordial importância

«Mas ao Joseph não conheço porque não conheci o pai dele. (...) Talvez uma divindade venha viver para a terra de vez em quando. O Joseph possui força sobre uma visão confusa, tem a calma das montanhas e as suas emoções são tão selvagens, ferozes e vivas como relâmpagos, e tão destituídas de racionalidade quanto eu me possa ter apercebido (...) A sua figura crescera até se tornar enorme, até ser maior que as montanhas, e a sua força parecer-se-á com o irresistível impulso de vento. (...) Não se consegue conceber o Joseph a morrer. Ele é eterno. O seu pai morreu e isso não foi bem morrer, (...) garanto-te que esse homem não é um homem, a não ser que seja todos os homens. A força, a resistência, o longo e laborioso raciocínio de todos os homens, e também toda a alegria e sofrimento. (....) Ele é tudo isso, um repositório de um pedacinho de cada alma humana e, mais que isso, um símbolo do espírito da terra».  Idem, pp. 106,107.

Sintetizemos agora por que consideramos esta passagem tão significativa em primeiro lugar, Rama apresenta Joseph como uma espécie de divindade. Diz-nos que ele e” eterno e que não é um homem. Isto coloca-nos questões importantes que desenvolveremos mais adiante. Por outro lado, descreve Joseph como símbolo do espírito da terra e este facto é tanto mais significativo se pensarmos na forte relação que liga Joseph a terra, como atrás ficou dito. Por último, notamos que Rama, ao descrevê-lo, compara-o às montanhas, a relâmpagos e ao vento, surgindo Joseph como um elemento da própria natureza.
O nome e um elemento importante na caracterização da personagem, tal como refere Aguiar e Silva, pois «funciona frequentemente como um indício, como se a relação entre o significante (nome) e o significado (conteúdo psicológico, ideológico, etc.) da personagem fosse motivada intrinsecamente». SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e, op. cit., p. 704. Joseph é um nome de origem hebraica, que significa Deus acrescenta, e pode situar-se dentro de uma intertextualidade com a Bíblia. Na verdade, Joseph Wayne age a maneira de certas figuras bíblicas. Ha certa relação consciente, quando da elaboração da obra por parte do autor, com essas figuras.
Logo no primeiro capítulo sobressaem semelhanças flagrantes com Abraão, que deixa a casa de seu pai e parte para uma nova terra, a terra prometida por Deus onde abunda a carne, o mel e a fruta. Cfr. Génesis, nº 12.
No capítulo 6, o próprio Joseph Wayne, dirigindo-se a seu irmão Thomas, afirma: «O nosso pai deu-me a bênção antes de eu vir para ca, uma bênção a moda antiga, acho que como aquelas que a Bíblia fala». STEINBECK, John, op. cit., p. 48.
Folheando as paginas do Antigo Testamento, encontramos uma personagem, não Só com o mesmo nome, mas com certas características que se assemelham as de Joseph. E o José do Egipto. Tal como Joseph, era por parte do pai o mais querido dos filhos. Assim sendo, os irmãos decidiram desenvencilhar-se dele, vendendo-o como escravo a uns mercadores a caminho do Egipto. Tendo sido preso por razões de adultério, encontramo-lo na prisão a interpretar sonhos. Face a fama alcançada, é chamado para interpretar um sonho do Faraó. Nesse sonho previu sete anos de abundância, simbolizados em sete vacas gordas, e sete anos de fome, simbolizados em sete vacas magras. O Faraó, agradado, tomou-o como seu ministro. Quando a fome começou a grassar, perdoou aos irmãos a ofensa e acolheu-os na nova terra. Cfr. Génesis, 37 a 47.
Joseph não foi vendido como escravo nem desprezado pelos irmãos, mas, na altura em que recebeu uma nova terra, maior e mais fértil, chamou-os também para junto de si .Antevira, a semelhança do José bíblico, os anos de seca no Vale de Nuestra Señora e estava possuído pelo génio divino. José fora, de igual modo, protegido por Deus e conhecia os seus desígnios pela interpretação dos sonhos.
Uma outra referencia similar, que podemos considera-la gratuita, e o nome de um irmão de Joseph e de José: Benjamim.
Do novo Testamento, Joseph é comparado, por sua esposa, ao Crista crucificado. Ele e o próprio Deus que voltou, o Cristo que volta para salvar a terra da seca.
Dentro da distinção que E. M. Foster faz das personagens romanescas, não podemos classificar Joseph como personagem plana, mas como personagem redonda ou modelada. Se «ao traço recorrente próprio das personagens planas, corresponde a multiplicidade de traços particulares das personagens redondas» SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e, op. cit. , p. 710., então, a nossa personagem é uma personagem que oferece uma complexidade muito acentuada e o romancista esforça-se por caracterizá-la sob diversos aspectos.
As personagens secundárias deste romance são os membros da família de Joseph. E um romance de personagem, mas também um romance de família, a família Wayne. Do mesmo modo, As Vinhas da Ira, considerada a obra prima de Steinbeck, conta a exploração a que são submetidos os trabalhadores itinerantes e sazonais, através da história da família Joad, que migra para a Califórnia, atraída pela ilusória fartura da região.
O pai é num só tempo uma personagem ausente (morre logo no início da diegese) e uma personagem presente, dada a forte união, amor e reciprocidade que existe entre este e o seu filho Joseph, o qual partira em busca de uma nova terra e de uma melhor vida. Antes de partir seu pai abençoa-o e essa bênção liberta-o. Mais tarde Joseph toma conhecimento do que essa bênção significava: «Agora já sei qual era a bênção. Sei o que me foi destinado. Thomas e Burton podem gostar ou não gostar do que quiserem, mas só eu estou à parte. (...) Não posso ter sorte, nem azar. Não posso tomar conhecimento do que e bom ou do que é mau. Até uma simples sensação da diferença entre o prazer e o sofrimento me é negada. (...) Sei agora, meu pai, o que tu eras: solitário e para além da solidão, calmo porque recusavas todos os contactos». STEINBECK, John, op. cit. , p. 99.
O pai morre, contudo, continuara presente junto do filho encarnado no velho e majestoso carvalho. O pai e uma espécie de genius a maneira romana, que vela pela família, o anjo tutelar simbolizado num antepassado.
Surgindo como antagonista, personagem que se opõem a personagem principal, o irmão de Joseph, Burton, e um homem talhado para a vida religiosa. Acautelava-se do demónio e fortalecia-se na oração contínua. Nunca andava bem de saúde, «as maçãs do seu rosto eram chupadas e magras e tinha uns olhos esfomeados do prazer que não esperava desfrutar deste lado do céu». Idem, p. 36. Motivado por esse forte sentimento religioso, não compreende a veneração que Joseph tributa à árvore. Acusa-o de renegar Crista e de cumprir ritos dos velhos pagãos. Burton, para salvar o irmão do fogo eterno,

corta as raízes do carvalho e parte. A arvore morre e a fatalidade e a tragédia surgem na vida de Joseph. Steinbeck trouxe para todos os seus romances um sentimento natural de tragédia. Em A Um Deus Desconhecido a esposa de Joseph morre e a seca invade a terra.
Thomas era o mais velho dos irmãos, «um longo e robusto homem, com o cabelo dourado e um longo bigode amarelo. As maçãs do rosto eram arredondadas e vermelhas e tinha os olhos de um azul frio». Idem, p. 34. Dotado de grande afinidade com todos os animais, não era, porem, gentil com eles: «pelo menos não o era mais do que eles eram uns para os outros, mas devia comportar-se com atitudes que todas as bestas entendiam, porque todas o respeitavam. (...) Entendia os animais mas, quanto aos humanos, nem os entendia, nem confiava muito neles». Idem, p. 35. Joseph era a única pessoa com a qual conseguia falar sem receio. Não comunga do mesmo amor do irmão pela nova terra. Decide, por isso, abandoná-la, conduzindo o gado para outras pastagens, onde a seca não se faça sentir.
A esposa de Thomas, Rama, era «uma mulher forte e de seio farto», boa dona de casa e um terror para as crianças quando se portavam mal. «As leis de Rama nunca mudavam, mau era mau e era castigado, bom era bom eterna e deliciosamente». Idem, p. 36. Rama sentia em simultâneo amor, receio e ódio por Joseph.
Benjamin, o mais novo dos irmãos é um «fardo» para eles, tinha um ar jovem, indefeso e perdido que destroçava o coração de muitas mulheres. Na verdade, muitas vezes, se meteu em sarilhos por causa de saias. «Era um homem feliz e trazia felicidade e dor a todos os que o conheciam. Mentia, roubava um pouco, vigarizava, faltava a sua palavra e implorava bondade: todos gostavam dele, todos o desculpavam e protegiam». Idem, p. 37.
Juanito é o primeiro amigo que Joseph faz nas novas terras, o qual decide ficar com ele como seu criado. Sente grande afecto e dedicação pelo seu patrão. Num acidente, Juanito mata Benjy e parte por algum tempo até «os ossos estarem limpos». Quando regressa, encontra Joseph magro e doente e tenta ampará-lo. Era, contudo, demasiado tarde.
Elisabeth é a esposa de Joseph, de quem este teve um filho. «Era uma bonita rapariga, muito decidida. Tinha cabelo tufado, nariz pequeno e queixo firme. Era nos olhos que a sua beleza residia, olhos cinzentos (...). Era uma moça alta; não delgada mas magra, com força e firmeza, com rápida e nervosa energia. (...) Era desconhecida, misteriosa e desejável. Sabia fracções e poesia; era capaz de ler um pouco de francas. (...) Envolvia-a um manto de mistério e sabedoria e só tinha dezassete anos de idade. (...) Possuía mais elevado nível de educação que a maioria das professoras». Idem, p. 53 a 55.

III. IMPORTÂNCIA DO TEMPO METEOROLÓGICO

O tempo meteorológico assume vital importância neste romance. O narrador informa-nos frequentemente acerca do tempo. Quase todos os capítulos são iniciados com referência a estação do ano que está a decorrer: Verão, Outono, Inverno e Primavera, fenómenos naturais da fertilidade agraria, estão intimamente ligados à terra e à descrição que o narrador faz dela.
A chuva representa ao longo do romance a abundância e a fertilidade. A terra precisa da chuva para se conservar verde; para dar ao homem toda a riqueza que ela é capaz. Enquanto a chuva não faltou, a família Wayne prosperava feliz no Vale de Nuestra Señora. Joseph podia pressentir a chuva e as tempestades punham-no alegre.
A chuva esta presente nos momentos de felicidade e nos momentos de tragédia. Refiramos alguns desses momentos: quando Joseph chega ao vale pela primeira vez, surge a chuva «em gotas grossas e lentas, pingando das folhas. O trovão ressoou como se no céu estivessem a rebolar caixões. As gotas de chuva tornaram-se mais miúdas e espessas, varrendo a atmosfera e assobiando por entre as árvores». Idem, p. 16. Elisabeth e Joseph visitam a clareira. Devido a um pequeno acidente, Elisabeth morre. Nesse momento «pequenas gotas frias tombaram-lhe sobre a cabeça. Ergueu os olhos e viu que principiara a chover suavemente». Idem, p. 202.
O velho Romas fala a Joseph sobre os anos de seca: «Toda a terra secou, os poços também e o gado morreu. (...) Ficou tudo seco. (...) A chuva veio passado dez anos. Grandes enchentes. Depois voltou a erva e as árvores puseram–se verdes». Idem, p. 24.
Ao longo da narrativa vemos a preocupação de Joseph em relação à chuva; mantinha-se «muito tempo à chuva para se assegurar que não se tratava só de alguns pingos». Idem, p. 127.
Quando a árvore que ele venerava morre, começa a inquietação com a seca. Está-se em Novembro e continuavam sem chuva depois do intenso calor do Verão. As nascentes começam a secar, as colinas põem-se cinzentas, Joseph fica cada vez mais inquieto, pois instalara-se nele o receio de que os anos de seca tivessem chegado, «o ar poeirento e o barómetro alto não o deixavam descansar». Idem, p. 191. Joseph emagrecia e endurecia cada vez mais.
A seca vai destruir a terra, que era tio querida a Joseph, ele sente necessidade de lutar contra ela. A rocha da clareira vai constituir o seu refúgio, onde aguarda «barricado». Enquanto existir aquele fio de água na clareira, «é como se a terra não tivesse morrido, (...) é como uma veia que ainda transporta sangue». Idem, p. 200.
A estiagem instala-se na regue. O fim parece inevitável e a família decide partir à procura de pastos verdejantes para poder salvar o gado. Joseph, porém, permanece na quinta. Sabe estar em segurança na clareira, já que aí «existe a semente que se manterá viva até a chuva voltar. Isto é o coração da terra e ainda bate». Idem, p. 246.
No momento em que a seca parece ter chegado à própria clareira, Joseph teve o intuito de fugir ou desistir. Contudo, sacrifica-se pela terra. Com uma faca corta as veias dos pulsos e o seu corpo «subiu ao céu e dele tombou a fustigante chuva. «Eu devia ter sabido – murmurou. – a chuva sou eu!) (...) Sentia a chuva cair e ouvia-a fustigar o sois Via os outeiros escurecerem com a humidade». Idem, p. 276. A vida regressa com a chuva, a terra está salva, o povo de Nuestra Señora sai para a rua a festejar euforicamente.
Concluímos que o binómio seca/chuva é fundamental para toda a estruturação do discurso. É pela chuva e pela terra que Joseph dá a sua vida, à maneira de Cristo, que deu a sua vida pelos homens.

IV. OS SÍMBOLOS DO ROMANCE

John Steinbeck envolve as suas personagens numa trama de mistério em que o amor pela terra, a descoberta de novos espaços de liberdade, a tenacidade irredutível da vontade de vencer, formam parte da mesma mística americana. Este romance uma das primeiras tentativas de encontrar na terra-mãe os elos que ligam os homens à vida e à luta pela sobrevivência. Por isso podemos dizer que um dos símbolos do romance é a terra. Assim, atendamos, naquilo que nos diz a propósito Nuno de Sampaio: «O primitivismo de Steinbeck não é um defeito, antes constitui até uma das virtudes da sua obra, (...) ele está na base da força de Steinbeck, na amplitude do tom e na ressonância interna dos seus melhores romances, e tem na sua origem um grande impulso criador, cujas reservas, muito abundantes e ricas, ainda não se esgotaram completamente. Nenhum outro escritor americano se identifica como Steinbeck com as forças profundas, telúricas, criadoras da América, último eco das que lançaram toda a juventude de uma nação recém-formada nos trilhos selvagens do Oeste, na grande epopeia da expansão e da colonização». SAMPAIO, Nuno de, op. cit., p. 41.
Sente-se em Steinbeck uma veia de encantamento e de certo modo romântica imbuída de lirismo e panteísmo, manifesta na Taça de Ouro, Pastagens do Céu e A Um Deus Desconhecido, os seus três primeiros livros. Na sua obra «ne sait jamais effacée l’evocation de la Californie, la grande valée de Salinas et l’inévitable retour à l’Ouest». LAROUSSE, Díctionnaire Historique, Thematique et Tecnique des Literatures, p. 1567.
Já referimos, quando tentávamos caracterizar a personagem, o profundo amor que Joseph Wayne nutre pela terra. «A expressão faminta dos seus olhos tornou-se voraz, ao contemplar o extenso vale verde. A possessibilidade que o dominava transformou-se em paixão. 'É minha – murmurou. – Até às suas profundezas, pertence-me; até ao centro da terra'. (...) Deixou-se cair sobre a relva húmida, apoiando com força o rosto contra ela. Apertando-a com dedos convulsivos, arrancava-a e voltava a apertá-la. As suas coxas batiam com mais força no solo. (...) Durante um momento a terra fora sua amante». STEINBECK, John, op. cit. p. 17.
Esta é a sua terra e Joseph não consegue abandoná-la. A seca avança e a terra sofre. O dever de manter a vida na sua terra está para além do seu poder: «A terra foi ferida. Não foi morta, mas foi vencida por uma força grande demais para ela». Idem, p. 240. Depois de todas as tentativas para a salvar resultarem infrutíferas, Joseph encontra finalmente o caminho: «Então uma dor excruciante perfurou o coração do mundo. 'Eu sou a terra – exclamou –, e sou também a chuva. A erva crescera de mim dentro em pouco'». Idem, p. 277. O sacrifício foi feito, a chuva varre o vale e a terra está salva.
Um outro símbolo do romance o velho e majestoso carvalho que cobria a casa da família Wayne com seus ramos protectores. Joseph venera a árvore, pois nela reconhece a alma de seu pai. Já no vale, recebe uma carta a anunciar-lhe a morte do pai e o sentimento não é de tristeza, mas de boas-vindas: «a grande árvore agitou-se vivamente sob o vento. Joseph ergueu a cabeça e olhou para os seus velhos e enrugados ramos. Os olhos iluminaram-se-lhe em reconhecimento e desejou as boas-vindas ao ser forte e simples que era o seu pai, que paira, com a sua juventude, como uma nuvem de paz, penetrando na árvore. (...) ‘Estou contente por ter vindo’». Idem, p. 31. Há um sentimento de filiação com a árvore que ele confessa a Juanito: «O meu pai está dentro daquela árvore, o meu pai é aquela árvore!». Idem, p. 32.
Quando o irmão Burton lhe corta as raízes, assombrou-o um sentimento de perda: «todo o desgosto que deveria ter sentido quando o pai tinha morrido o envolveu». Idem, p. 186. As tragédias que se pré-anunciavam começam a suceder-se. Elisabeth morre e a seca instala-se em todo o vale, obrigando a família a abandonar o rancho.
O terceiro e último símbolo é a rocha. No centro de uma clareira embutida numa floresta densa existia uma rocha, «tão grande como uma casa , misteriosa e enorme. Dava a impressão de ser sábia e destramente talhada. (...) Parecia um altar que se tivesse fundido e rolado sobre si mesmo. Num dos lados da rocha havia uma pequena gruta (...) e dela corria silenciosamente um fio de água». Idem, p. 50. Joseph, apesar de nunca ter visto a rocha, pensava tê-la visto algures, «talvez num sonho». E diz a seu irmão: «Isto é sagrado e... muito antigo».
Elisabeth visita a clareira e tem também a sensação de já ter visto aquele lugar antes. Vê-se compelida a ir direito a ela. Recordações da infância passam pela retina da sua memória. Desabafara mais tarde: «Amei-a mais do que a ti, ao bebé ou a mim própria. (...) Enquanto me encontrava ali sentada, como que penetrei dentro do rochedo. A pequena corrente brotava de mim e eu era a rocha». Idem, p. 193. E continua: «Encontrava-se na clareira uma coisa má, uma coisa que me queria destruir. Fugi». Idem, p. 194. Esta visto começa a atormentar Elisabeth em sonhos e ela decide voltar ao local, acompanhada de Joseph. Numa atitude de desafio, sobe para a rocha e cai, morrendo.
Nos momentos desesperados que Joseph passa durante a seca, a rocha da clareira será o seu refúgio. Se o fio de água corresse, a terra não morreria. O rochedo deixa de ser algo separado de si: «Não tinha mais afeição por ele do que pelo seu próprio corpo. (...) 'A terra, se pudesse, viria cá dentro chupar este fio de água e sugar o meu sangue'». Idem, p. 246 Ali reside a semente de vida. É sobre o rochedo que Joseph morre, depois de cortar as veias para dar de beber à rocha e à terra.

CONCLUSÃO

Concluímos o nosso trabalho referenciando a aliança do primitivismo e de uma simbologia semi-bíblica, presentes na obra. O titulo do romance é uma alusão a uni episódio dos Actos dos Apóstolos. Dirigindo-se aos atenienses na sua primeira visita à cidade, São Paulo dizia: «Atenienses, vejo que sois, em tudo, os mais religiosos dos homens. Percorrendo a vossa cidade e examinando os vossos monumentos sagrados, até encontrei um altar com a inscrição: ‘Ao deus desconhecido’. É desse deus que vos falo».
O título do romance de Steinbeck, A Um Deus Desconhecido, parece ser uma dedicatória em epígrafe. O autor dedica o livro To A God Unknown. O poema da primeira página é disso testemunho. Por outro lado, parece-nos também que esse «Deus Desconhecido» é encarnado pela personagem central. Joseph Wayne age como um deus, morre e ressuscita na chuva e na erva que volta a crescer nos campos.
Se uma sensação de fatalismo paira no ar desde os primeiros capítulos, se a nossa personagem morre, juntamente com a esposa, há, todavia, uma esperança que brilha, pois a chuva regressa trazendo consigo a vida. Na obra, o autor, sem deixar de reconhecer que as trevas e o mal existem, dá-nos um homem iluminado de esperança.
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