
 
  
 
 

 

 

V nových povídkách Viktora Špačka není šílenství nikdy daleko. 

Čistý, skromný život. Tak se jmenuje nový soubor povídek spisovatele, výtvarníka 

a básníka Viktora Špačka. Představuje nám postavy lidí, kteří se nacházejí většinou ve 

středním věku a my jako bychom je dobře znali z vlastního života; nezáleží ale tolik na 

tom, jak vypadají — tím hlavním je tok jejich myšlenek a vnitřní život. Každá z plasticky 

vykreslených postav se totiž musí s něčím vyrovnávat a čtenář sleduje, jestli se jí to daří, 

nebo nedaří.  

 

Sám Špaček přiznává, že se jako spisovatel cítí být tak trochu každou ze svých postav. „Předlohy 

hledám zásadně sám v sobě. Spoléhám přitom na to, že se mi strašně rychle mění osobnost. 

Vždycky když něco píšu, tak píšu velice o sobě. Jenomže jak se pak změním, tak se v tom už 

nepoznám,“ popisuje s nadsázkou Špaček.  

 

Ten je nejen spisovatelem (v roce 2015 mu vyšla povídek Něco cirkusového) ale i básníkem, který 

vydal tři básnické sbírky (ta poslední, Nejasný rozměr, vyšla také před sedmi lety) a jeho texty 

byly několikrát vybrány i do ročenky Nejlepší české básně. Zároveň je i výtvarník, absolvoval 

sochařství na VŠUP v ateliéru Kurta Gebauera. Říká, že psaní i výtvarné umění mají něco 

společného, jeden základ, z kterého však později vedou různé cesty.  

V poslední době se Špaček v oblasti literatury vydává spíše na prozaickou cestu. „V jeden 

okamžik mi přišlo, že psát básně je tak neúnosně těžké, že prostě musím změnit obor. To jsem 

ovšem ještě nevěděl, jak těžké je psát prózu. Teď už ale nemůžu zpátky — psát básně jsem totiž 

mezitím úplně zapomněl,“ tvrdí.  

 

Jeho povídky odhalují mimo jiné to, že každý máme svou pravdu, která ovšem ostatním jako 

pravda připadat nemusí. Ve skutečnosti může být naší slabinou, někdy úsměvnou, jindy 

bolestivou. „Ano, všichni jsme takoví,“ říká Špaček. Jeho povídky jsou tak především pečlivě 

zpracovanou studií každého z nás. A záleží jen na tom, kde se kdo pozná.  

 

Pokud máte o knihu Viktora Špačka zájem, rád Vám ji poskytnu jako recenzní výtisk či recenzní 

PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím zprostředkovat kontakt na autora v případě, že byste 

měli zájem o rozhovor. 
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