Z mladíků – muži

Román Jiřího Horáka (1940–2004) Modrý sen je jednak připomínkou spisovatele (jeho Kniha o staré Praze vyšla vloni již potřetí, Kniha o nové fyzice v roce 2004) a dramatika (je autorem řady životopisných her), jednak však doby, na niž ti, kteří ji prožívali, vzpomínají někdy s nostalgií, častěji však hořce. Léta padesátá strávená na vojně, ať v prezenční službě (byla dvouletá, u letectva dokonce tříletá), nebo kdy studovali jako autor na některém z vojenských učilišť.
Známe to trochu z Tankového praporu Josefa Škvoreckého nebo z Černých baronů Miloslava Švandrlíka – próz nazíraných s humorem. Pohled je to sice pro čtenáře příjemný, ale komické stylizace karikovaných postav velitelů nepostihují tehdejší ovzduší plné zastrašování a vyhrožování.
Jiří Horák zachytil v Modrém snu tragický příběh několika dní přísného vyšetřování na vojenské střední škole zprvu ve scénáři televizní hry z konce šedesátých let, která nebyla realizována. Prozaickou podobu jí dal počátkem let osmdesátých – ale opět: knižně nebyla publikována. Vychází proto poprvé teprve nyní, dva roky po jeho smrti, péčí nakladatelství Jaroslava Jiskrová – Máj, v produkci nakl. Dokořán (stran 272, cena 249 Kč). 
Oč jde: deset mladých mužů, celá rota, je vedením školy podvedeno. Těšili se a připravovali na Letecké učiliště, na to, že se stanou piloty vojenských letadel, a náhle, těsně před maturitními otázkami, se dozvěděli, že si o tom mohou nechat jen zdát. Letectvo si vybere jen absolventy, kteří složí maturitní zkoušky s vyznamenáním. Ostatní budou převeleni podle potřeb armády k nejrůznějších zbraním.
Aby „zaručeně“ obstáli, rozhodnou se vloupat v noci do trezoru, opatrně rozpečetit obálky s tématy písemek, znovu je zalepit… Jeden za všechny, všichni za jednoho…
Jak věc proběhne, a hlavně jak dopadne, jsem naznačila. Nicméně dvoupointa příběhu přesto čtenáře překvapí.
Próza Modrý sen má přesvědčivost autentičnosti. První polovina textu je sice dost popisná, nicméně druhá část, a zvláště závěrečné kapitoly, nepostrádá gradaci. Ocenění zasluhuje psychologická kresba různých charakterů některých mladých mužů (Koubek, Pavlík, Wolf, Števček), a především velitelů – plukovníka Vlasáka a nadporučíka Sabiny, morálně poznamenaných vojenskou službou a společensko-politickou atmosférou tehdejší doby. 
Kniha je ilustrována známým výtvarníkem Tomášem Bímem.
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