HUTKOVY FEJETONY SE ČTOU JAKO ROMÁN

Velkorysý projekt vydání celoživotního literárního díla písničkáře, básníka i spisovatele Jaroslava Hutky pokračuje svazkem, shrnujícím všechny zachované fejetony a další prozaické texty „fejetonu příbuzné“. Kniha obsahuje materiály převážně z rozmezí let 1977 až 2008, včetně řady dosud nepublikovaných textů. Nabízí osobitý pohled na dobu totality z pozice „nepohodlného“ umělce a posléze emigranta z donucení i řadu trefných komentářů k „posametové“ realitě.
Nejstarší text, úvaha o vnitřní svobodě a štěstí jedince nazvaná Hra, pochází již z roku 1969. Hutka se však začal pravidelně věnovat fejetonům až od roku 1977, kdy mu režim znemožnil koncertní vystupování. Fejetony Hutkovi nahrazovaly kontakt s publikem, když kolovaly mezi lidmi coby samizdaty a v opisech.

Od fejetonu k životopisné črtě
Ne všechny texty naplňují definici fejetonu, občas se mění spíše v krátké životopisné črty, ale to vůbec není podstatné. Důležitější je, že díky návaznosti témat a plastičnosti obrazů dokáží strhnout, působí nejen jako subjektivní glosy minulých událostí, ale spíše jako čtivá osnova k biografickému románu, souvislá próza o životě pod tlakem mocenské zvůle komunistů a jejich policejního aparátu i o rozčarování bezprávnou „svobodou“ dnešního českého politického Kocourkova.

„Jen“ poctivý vlastní názor
Hutka je výborný pozorovatel, je mu cizí lhostejnost. Chybí mu shovívavost, občas z něj mluví zahořklost - naštěstí. Ono bývá často prospěšné hořkosti vyplivnout a formulovat názor natvrdo. Navíc těší, že Hutka sám sebe neidealizuje, nestydí se odkrývat vlastní hněvivost, vlastní chyby a pochyby. Nehraje si na zneuznaného posledního spravedlivého, byť tento pocit by šlo některým fejetonům z poslední doby podsunout. Jen poctivě říká vlastní názor.
Hutkovy Spisy vycházejí na přeskáčku. Fejetony nesou pořadové číslo 3 a na trhu již je díl druhý, shrnující Hutkovu básnickou tvorbu. Následovat budou opožděný svazek první s Hutkovými písňovými texty a dalších pět knih Spisů, kompletujících prózy, rozhovory i dobové dokumenty. Fejetony ovšem obstojí i mimo řadu, jako samostatná kniha.


