Eledríaí snyslu jedné básně Celanov.y
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První s}oka je jasně popis výbrůžné,jedovaté
kra.
jiny bretaňského pobřeží za zápdu slunceoStráně
jsou porostlé knrěinkou,veěernÍzvonění,moře8e
vadouvé,ale světlá ár"ř kruěinky připníná

hnis,
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Druhá sloka se obracÍ k trnnezízewě a moře.Za odlivu vyschlé dao,jako vžďy,odbývásóuloŽ s bvězdou nahoře,v bahně,
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vždy1jako s3mbo}poníjejícností tu stojí osalDoiie živo'-_--\iako
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cbodce oslovuje'ge neříká"
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básně,jsou však záhadnéoKlíěo1ýn

hIší sloEy,tj.závěr

ven obou slok jsou "ruce"oNejprve jsou to ruce jako u.kazovatel cesty,ktorou ehodecnJroíšeI,ale nají patrně ještě
da}ší význan,ktetý dává snysl závěru básněo0bodecpŤech,6zí
do první osoby,kdyžosIovuje rrtsvé"ruco,když naznaěuje,Že
ruee nu ukazovaly cestu gvou dobouoJeštějednou je ryvo}én
jed krajiny,ale

do zvolánÍ jsou teá zahrnuty rnce.Závěreu

chodec,?'novav clruhéosobě,prohlašuje,Žesvé ruce uěí s;xtt.
Jens chápe závét básně jako vyznání křesřanské:ráaa spá&
chaná trnen se stává }rvavýn znaken Páne a purpurová plach.
ta suknempašijníu"Avšak "evokací rukou" Jeas pcnecbává
nevysvětlenou.
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jistě aejsou synbol křesíansbý,aýbtž,

židovsbý:symbo}kohenrlnkněžského
rodu,podle kněŽskéhopo.
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?chodecse ařejně vyznává,Že šel svou žívotnÍ
cestu pod znanenín rukou jedovatýn krajen.& pcsled'ní řádp
\r'adá se,přijímají znametírukou jako hřbitovnÍ smybolo
Totožnése snrtÍ je pro básníka oněmění.štu't byl vypuštěn
z jeho íst.Náaov }íterárněh1storický snad odkazuje *
tieky na literatunr.
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