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Pavel Rajchman 

*** 
Pod sněhem 
dřímá pavouk 
jeho duše 
je vzhůru 
Věřící lidé 
nevěří 
že pavouk 
má duši 
Nevěřící lidé 
si myslí 
že pavouk  
je mrtvý 
Já si myslím 
že duše 
pavouka 
je má 
duše 
a má duše 
že je 
duše 
pavouka 
A také si 
myslím 
že člověk 
je návnada 

AUTOR, TEXT, INTERPRETACE 
Básník PAVEL RAJCHMAN se narodil v Mostě v roce 1958. Celý život pracuje na 
železnici a poezie i literatura obecně jsou jeho vášní, nikoli však profesí. V současnosti 
je strojvůdcem měřící drezíny, na které objíždí lokální tratě po celé České republice 
a vyhodnocuje jejich technický stav. Železnice se tak stala nedílnou součástí nejen 
jeho života, ale také básní, v nichž je často přítomen pomalý, jakoby trhaný pohyb, 
výhledy do krajiny a neustálé plynutí času. Rajchmanova poezie vychází od 90. let 
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časopisecky, publikoval např. v Iniciálách, Fragmentu, Těžkoříct, Hostu, Literárních 
novinách, Tvaru, Welesu, Prostoru, Textech a Protimluvu. První básnická sbírka mu 
vyšla v roce 1993 pod názvem Apeiron (Mladá fronta) a do dneška vydal dalších sedm 
knih. Toto číslo je pro Rajchmana příznačné, protože je také editorem sborníků 7edm, 
které vycházely v letech 2005–2011. 

Rajchman je básníkem velmi osobitým, jeho verše mají nezaměnitelnou poetiku 
a mnohdy až magickou atmosféru. Je u něj patrná velmi poctivá obeznámenost 
s českými, ale i světovými básníky. Důraz na slovo, jeho mnohovýznamovost a častá 
absence interpunkce v mnohém připomínají avantgardní a modernistické básnické 
směry. Rajchmanovy verše jsou plné fantazie, přesto umí napsat jednoduché, čisté 
obrazy, které se ptají po základních věcech lidského bytí – Jaké je naše místo na 
světě? Co tu vlastně děláme? Je vůbec možné, aby si lidé byli blízko, nejsou odsouzeni 
k samotě? A velkým tématem je u Rajchmana také čas.  

Báseň ze sbírky Dny ze dna (Triáda 2017) je bezejmenná. Začíná trochu tajemně: 
„Pod sněhem/ dřímá pavouk“ a pavouk je skutečně hlavním objektem básně. Musíme 
ho však chápat jako metaforu, i když se s ním lyrický subjekt v závěru ztotožňuje, jejich 
duše jsou jedno. Oni jsou jakousi konstantou ve světě, který se kolem nich různě 
převrací, věřící lidé nevěří v jeho duši, nevěřící věří, že je mrtvý, jako by byl kusem 
dřeva, kamenem na cestě, věcí, která si nezaslouží příliš pozornosti. V pavoukovi však 
dříme mnohem víc, což si lyrický subjekt uvědomuje a v druhé polovině báseň obrací. 
Člověk ustupuje do pozadí a pavouk ožívá, stává se mnohem důležitějším a z člověka 
se stává „návnada“. Spící pavouk pod sněhem je tedy nositel tajemství i pravdy o nás 
lidech, kteří nevidíme drobnosti a jsme přesvědčeni o vlastní jedinečnosti. Rajchman, 
jako básník, nás upozorňuje na pravý opak, že jedinečnost se ukrývá právě 
v drobnostech. 

Báseň není nijak rozsáhlá, Rajchman nevyužívá žádných klasických kompozičních 
prvků jako je dělení do strof, rytmizace či rýmů. Jednotlivé verše jsou úsečné, stručné, 
často jen o dvou nebo třech slovech. Dosahuje tím poměrně banálního, ovšem v poezii 
velmi důležitého efektu, nutí čtenáře zastavovat se nad každým slovem. Zpomaluje 
čtení, a prohlubuje tak prožívání a vnímání významů jednotlivých slov. Slovům 
a slovním spojením jako duše, pavouk, má duše, věřící lidé, nevěřící lidé přidává na 
důrazu i naléhavosti. Stejně tak sugestivně promlouvá lyrický subjekt ke čtenářům, 
jeho „Já si myslím“ v druhé polovině básně dokáže najednou přehlušit všechno 
doposud vyřčené.  
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Tato báseň je klasickou ukázkou Rajchmanova způsobu uvažování a vidění světa. 
Vždycky si najde obraz, maličkost, něco zcela obyčejného, co jiní opomíjí, a na tom 
vystaví celou báseň. Navíc se nebojí neobvyklých spojení, kdy asociativně rozvíjí 
metafory zdánlivě do absurdních situací: „Padají perly./ Lehčí než sníh. Prosinec./ 
Perly přesto rozbíjejí/ hlavy tvrdohlavých./ Únik informací./ Perly propadají/ do hlav.“ 
Jednoduchá metafora perel a vloček sněhu, která vypadá velmi nevině a něžně, 
doslova ztěžkne, když si představíme, že by to byly opravdové perly, jež jsou schopny 
nám rozbít i hlavu, a z té by pak mohly uniknout naše myšlenky.  

Určitá absurdnost života je Rajchmanovi opravdu vlastní, a tak jsou jeho verše 
protkány i jemným smíchem, něžným humorem, který vyvěrá z jeho obraznosti 
a nepřeberných možností jazyka. 

Náměty k další práci s textem: 
Zkuste báseň přepsat do vět a doplnit interpunkci. Co se stane se slovy a s významy, 
když zmizí dělení do veršů? (zrychlení čtení, upozadění pavouka, změna atmosféry...) 



TENTO MATERIÁL VZNIKL V RÁMCI VÝUKY PŘEDMĚTŮ 
POPULARIZAČNÍ WORKSHOP, TVŮRČÍ PSANÍ A VÝJEZDNÍ 

WORKSHOP OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA NA FILOZOFICKO-
PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ 

MODERNÍ POEZIE DO ŠKOL 
PAVEL RAJCHMAN: POD SNĚHEM 

PRACOVNÍ LIST – VIZUALIZACE 

Cíl: Rajchmanova poezie je dobrým příkladem toho, že básně mohou otevírat 
prostor k zamyšlení. Můžeme přemýšlet nad konkrétními metaforami, jejich 
mnohovýznamovostí, hledat další a další významy, stejně tak se můžeme 
ztotožnit s lyrickým subjektem a pokusit se vidět svět jeho očima, zamýšlet se 
stejně jako on nad tím, co vyjadřuje v básni. Poezie má svůj filozofický rozměr 
a je zároveň nenahraditelným médiem pro specifický způsob poznávání světa. 

Jak je ve vizualizaci dosaženo splynutí pavouka s lyrickým 
subjektem/člověkem? (Využití lidských dlaní a prstů, které při pohybu mohou 
připomínat pavouka. Spojení jejich „duší“ nad zrcadlem.) 

Proč se ve druhém obrazu změní světelné podmínky? (Odlišení věřících lidí od 
nevěřících. Věřící jen nevěří v jeho duši, je tu život, tedy i světlo. Nevěřící si myslí, že 
pavouk je mrtvý, smrt je spojena s temnotou.) 

Máte vlastní náměty, jak byste báseň vizuálně ztvárnili? 

Jakou funkci má v této básni opakování a která slova se opakují nejčastěji? 
(Statistika vypadá následovně: pavouk, duše (5x), věřit (3x, včetně nevěřící), myslet 
(3x), lidé (2x). Z distribuce je patrné, co je podstatné – zvířecí, pavoučí, duševní rozměr 
světa, který je ještě znásoben i dvěma slovesnými základy – věřit a myslet, v těchto 
protikladech se přeci také většinou uvažuje o světě, buďto má duši, je v něm cosi 
nadpozemského, toho se dotýkáme spíše skrze víru, anebo jde jen o materiální 
rozvržení energie a hmoty, k takovému světu se spíše dobíráme skrze myšlení. Až na 
konci tohoto řetězce jsou lidé, i když se k nim ještě přiřazuje člověk použitý tu pro 
označení lidstva jako celku, tedy jako synekdocha – částí označujeme celek.)  

Co z toho lze vyvodit? projevilo se to nějak i ve vizuálním ztvárnění básně? Volili 
byste jiný prostředek? Jaký a proč?  


