
Eledríaí snyslu jedné básně Celanov.y

Dvě protokoIové věty:básně R Celana faseinuj í /tol.n;pií
se,níkoli každébonale anohé/ a žádná boseř Celana není
od zaěátku až do konee PlDě srozupitelná.Že fascinuje
to'co je aesrozrrnítelné nebo jen nrpolo srozu.uítelné,

eo je tedy vÍoe aebo néně záhsdné,není věe aos\ýcbaná,
lýbtž, spÍše triviáInío0 noderaím heroetíckéo básnie-
tví / "kaun oíno ZeíLe voIL zu versteben,,/ se utvoříl

&,or,Že předstarnrje "absolutní uněnÍ sIovan,unění ne-
přednětnéoco se tÍn nyslí?NepŤedpokládá se,že estetic-
ky relevantnÍ je poubá zvuková podoba ítvaru"S1ovo
jako eleuent jazyka zahrnuje zw.k i qfznanosrovo
jednak ptřÍ do jazyka jako dnrhá stránka znaku, jednak
odkazuje mino jazyk do světa věcÍoJazykoqi význan a
věaná reforence s}ov se nekqrjÍ,i WyŽ zpravidla vý.
unaut s}ouŽí referenei.Yázne-lí odkaz sIovg do světa
věcí,rrystupují ,1*" vnitroja zykové vztahy,vatab ulezí
zvuken a výanane' a vztah. vezí jazykorryni qiznauy

slovo

Wl,rvotnÍ a íporny ;^,Wzat,že
ještě v této době jsou ještě nožné básník a báseř.
Báseň v snyslu odedávaa přijetfu,t j. jako artistnÍ
jazykový rítvar,kte4f také něco sděIuje o světu a o
básníkovi. Jazykový arti sutug se konečně o věcné
sdělení,třebas druhotaé,opÍrá. Je jist é,Ža gdělení

núže být jeann,áznakové a do pronlouvánÍ nůže být
u,a,,ao,eoiW.Y jednon qiroku o ton,proě se
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odhod}ával psát básně,Ce}nn se nedv3snyslně dovo}al

"své skuteěností79u eir ř irk}íehkeit zu eltvff i"/"

MezÍ pokusy o interpretaei Ce]ane,protážející ne-

srozu&itelaosti a usilující o průběžný a oelistvý vý.

klad,pros}ul ^oFej. !Í.Je.n,sq o jedné básně ze sbírby

Sprachgi ,,",.u|#Wffittw"; příIiš teuoá e zěésti
je třoba souhlásit g Jensovou ínterpretacÍ.Jcle o

bageř !íBtiěre cle Bretegae:

GiTster}ích!' geIp,{íe ..g.el.tern gen rILBBol.oer uorn
wirbt uň ťlie mrndé.es leutet
darin.es ist Abend.tlas Nicbts
roIL!: seíne $e.erg žor lqťla.oht,
clas Blutsegel helt auf dieh zu.

Trocken.verlandet
das Betf binter dir.verschilft
seiae Stunde.gben.
bein Stern.díe nilchigen
Frie1e gchíg8tzen in'sďh}annnSteiadatte1.
rlnten, 4e}up'eh!'k]s#t ins Gób1áu, eíne Staude
Y erErnga]'cnEe].[. gctlon 3
grtišst -dein GeťlÉchtni šo

/Kap!pt- ibr nich,
trenqeYlco glnÁ
e"-g.g+ueligř. tÍ9g, dop ido+ g.sbelteň' lÍ9g'do1 ih'.wiest.neil Mund
spl.9 ge1neg ĎgnoTterel9P gBg'pe}ne áe]'tr'řšiň.řňáá..lreřňťě;#;t.íň'8i.s3ffi!fě"]i.'' . lLkanntet ihr micff

ag.Belne ze
Sóhatten -

HEnde.die dorn
unworbene Eunťlg.eg }eutet.
Hlnile.dgs Nichtš. seíne Meére.
H&de' im Ginsterlícbt, das
Blutšeee}

helt auř dich zuo

Ih
lebrst
du lebrst deine Hande
du lehrst deiae Enade du lehrst
du lehrst deine Hínde schlafeu

První s}oka je jasně popis výbrůžné,jedovaté kra.

jiny bretaňského pobřeží za zápdu slunceoStráně

jsou porostlé knrěinkou,veěernÍ zvonění,moře 8e

vadouvé,ale světlá ár"ř kruěinky připníná hnis,

kdo svolává uoře k pobožnosti jo nísto Boha NIc'

Fíade?Icb gj
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trn keřů loudÍ rfuy,toáta s krvavě ěervenou p}achtou ná

namÍřeno k chodci"

Druhá sloka se obracÍ k trnnezí zewě a moře. Za odlivu vy-

schlé dao,jako vžďy,odbývá sóuloŽ s bvězdou nahoře,v bahně,
--'-----\,
i ie živo'-_--\iako vždy1jako s3mbo} poníjejícností tu stojí osalDo-

cený keř,on zdravÍ paněř chodce.čím cbodce oslovuje'ge ne-

říká"

hIší sloEy,tj.závěr básně, jsou však záhadnéoKlíěo1ýn slo

ven obou slok jsou "ruce"oNejprve jsou to ruce jako u.kazo-

vatel cesty,ktorou ehodec nJroí šeI,ale nají patrně ještě

da}ší význan,ktetý dává snysl závěru básněo0bodec pŤech,6zí

do první osoby,když osIovuje rrtsvé" ruco,když naznaěuje,Že

ruee nu ukazovaly cestu gvou dobouoJeště jednou je ryvo}én

jed krajiny,ale do zvolánÍ jsou teá zahrnuty rnce.Závěreu

chodec,?'nova v clruhé osobě,prohlašuje,Že své ruce uěí s;xtt.

Jens chápe závét básně jako vyznání křesřanské:ráaa spá&

chaná trnen se stává }rvavýn znaken Páne a purpurová plach.

ta suknem pašijníu"Avšak "evokací rukou" Jeas pcnecbává

nevysvětlenou.

Rrrce v této fu jistě aejsou synbol křesíansbý,aýbtž,

židovsbý:symbo} kohenrlnkněžského rodu,podle kněŽského po.

žehnání ,/birkat kohaniď.Symbol zl6ný tÍn,žo byI pravidel.

ně vypodobněn na náhrobcíeb kobenů"

Chápene-Ii takto oruce'' v Celanově básní,[d6ÍTffiBt399gts

výslednou iuterpretaci JensovuoSta]- se závér básně nyní pr

hlednějšÍ?chodec se ařejně vyznává,Že šel svou žívotnÍ

cestu pod znanenín rukou jedovatýn krajen.& pcsled'ní řádp

\r'adá se,přijímají znametí rukou jako hřbitovnÍ smybolo

Totožné se snrtÍ je pro básníka oněmění.štu't byl vypuštěn

z jeho íst.Náaov }íterárněh1storický snad odkazuje * tepe.
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tieky na literatunr.




