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CAMERA OBSCURA
Roman Szpuk 

12. listopadu ‒ 12. prosince  2021
DK Metropol – 2. respirium, Senovážné nám. 2, České Budějovice

Vernisáž ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17.00 hodin.

Rodinná tiskárna s tradicí



Roman Szpuk 

Narodil se 4. 9. 1960 v Teplicích. Z matčiny strany 
v něm koluje krev česko-německá, z otcovy strany 
polsko-haličská. Pracoval jako geodet, dělník  
v chemičce, kreslič v projekci, později (v roce 1988) 
se oženil, odstěhoval se do Vimperku na Šumavu, 
kde dělal nočního hlídače v kravínu, strážce 
CHKO, lesního dělníka, poštovního doručovatele, 
truhláře, topiče, lepiče plakátů, staničního dělníka 
na dráze atd. Nyní pracuje jako pozorovatel 
počasí na meteorologické stanici na Churáňově. 
Má pět dětí. 

Verše a povídky psal od dětství. Během jedné 
letní noci v roce 1980 prožil na Komáří vížce  
v Krušných horách svůj stěžejní duchovní zážitek: 
Skrze hudbu J. S. Bacha splynutí s duchem této 

krajiny. Od té doby prochodil po těchto horách, často zcela sám a za noci, tisíce 
kilometrů. Tyto i více než sto kilometrové pochody se pro něj spolu s pokusy  
s halucinogenními houbami staly důležitým zdrojem sebepoznání. 

Další stěžejní událostí jeho tvůrčího života byl vznik literární Skupiny XXVI  
v Příchovicích v Jizerských horách. Toto antielitářské společenství zprvu 
křesťanského zaměření založil na tamní faře o Silvestra roku 1983. Kromě psaní se 
zabývá i fotografováním kamerou obskurou, kresbou (uhel, tuš) a grafikou (linoryt, 
suchá jehla). 

V rámci svého zaměstnání se specializuje na fotografii vzácných meteorologických 
a atmosférických jevů. Od roku 2013 je členem Cyrilometodějského poutního 
bratrstva velehradských poutníků. Vydal šestnáct básnických sbírek, např. Otisky 
dlaní (1990), Ohrožen skřivanem (1994), Bludiště (1994), Ker praskot (1997), 
Troucheň (2002), Silentio pro smíšený sbor (verše, 2009), Kámen v botě (haiku, 
2011), Hvězdy jedna po druhé hasnou (2021) a lyrické prózy Chraplavé chorály 
(2013), A zavaž si tkaničky (2016), Klika byla vysoko (2018).
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