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Kniha, která k čtenáři mluví

Deset rozhlasových her z literární pozůstalosti Jiřího Horáka (1940–2004) vychází pod titulem jedné z nich – podle mého názoru nejlepší – Říjen v Carlsbadu.
Hry vznikaly v osmdesátých a v polovině devadesátých let, kdy se vzhledem k jejich tématům začaly otevírat možnosti uvedení. Všechny totiž jako by měly jediné společné téma: tristní zápas jedinců (jimiž jsou konkrétní historické osobnosti) s brutální silou moci. Boj, v němž často podléhají, většinou fyzicky, ale často i psychicky.
Jde o moc církevní – uplatněnou proti Jeronýmu Pražském anebo proti Galileu Galileimu (tato v autorově tvorbě potenciálně nejambicióznější práce zůstala bohužel nedokončena, torzo, jež se z ní zachovalo, je ale podstatné a průkazné), jindy jde o moc politickou – například jen zdánlivě vyhraný kutnohorský proces K. H. Borovského, vyhlazení Lidic, krvavé výslechy Milady Horákové, zvrhlost uzurpátorského cara Petra Velikého v Říjnu v Carlsbadu, jež si nezadala s nacistickými a komunistickými mučiteli.
Proces postupného ochromování duševních sil a psychiky je zdařile zachycen jak v Domovském právu (účin vyobcování slovesného umělce z rodné země), tak ve zvlášť dojemné hře o nadané herečce Národního divadla, dnes už polozapomenuté Jarmile Horákové, s níž se tenkrát, v roce 1928, verši rozloučil jen o málo starší její vrstevník Jaroslav Seifert. Umělkyně, zasažená v samém rozletu – nebylo jí ještě ani čtyřiadvacet let – zákeřnou nemocí, totiž hra o jejím osudu, mi do jisté míry připomněla Mozartovo Rekviem. Jako by autor Jiří Horák, v době, kdy hru psal (1989–1990), ještě zcela zdravý muž, si její stavy ve vlastním životě o více než desetiletí později zopakoval. 
Vystudovaný dramaturg, scenárista a režisér, autor řady knih (připomenutých v příloze) se – o tom jsem přesvědčena – ve formě rozhlasové hry umělecky našel. Cítil specifiku žánru, přesný rozsah, kouzlo zvuků, jež dokáží v posluchačově fantazii vyvolat plastický obraz prostředí – katedrály, svěží zahrady, nemocnice, násilí na obětech, vydaných všanc mučitelům, hrůzám všeho druhu... V Československém rozhlasu našel skvělé spolupracovníky – některé z nich nalézáme na fotografiích v dokumentární příloze. A vynikající herce, ty především. My máme vzácnou příležitost četbou si znovu vyvolat ve vzpomínce jejich hlasy.
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