Znáte spisovatele Jiřího Horáka?
Snad proto, že se věnoval různým oborům a žánrům a že o nich (o Praze, o fyzice, o mýtech) psal vybranou češtinou, nebyl tak věhlasný jako jiní, kteří nadbíhají povrchním zájmům čtenářů. Jiří Horák (1940-2004) měl smůlu i štěstí, a jistě to největší štěstí měl v tom, že se jeho žena stará s redaktorskou pečlivostí a láskou o jeho literární odkaz. Takže v průběhu jednoho roku vyšly v jejím nakladatelství Jaroslava Jiskrová - Máj dvě jeho knihy, první shrnula jeho rozhlasové hry a jmenuje se Říjen v Carlsbadu, druhá obsahuje pět filmových literárních scénářů a má název Krásní dnové koločavští. Smutně zajímavý je na nich fakt, že ani jeden nebyl natočen, ať už za minulého režimu nebo dnes. Je to zvláštní především proto, že jeho scénáře mají, dá-li se to tak vůbec říci, dokonalou formu: atmosféru místa a času, živost charakterů a půvabné dialogy, mají jasnou a pevnou konstrukci a kompozici, filmovou poetiku a dramatické napětí. Jiří Horák nevymýšlel příběhy, ale inspiroval se těmi, které už byly napsány, Těsnohlídkovou Liškou Bystrouškou, Třináctou komnatou Vladimíra Neffa, povídkami z oděského podsvětí Isaaka Babela, knihou Františka Stavinohy Figurky ze šmantů, jedině v titulním scénáři vycházel autor jen z dokumentárních materiálů o tom, jak Ivan Olbracht a Vladimír Vančura s Karlem Novým natáčeli v roce 1933 na Podkarpatské Rusi Marijku nevěrnici. Byla jistě v těch literárních předlohách témata, která Jiřího Horáka zaujala, ale jejich společným jmenovatelem byla jeho touha postihnout charakter a jednání lidí, vyrůstající v jedinečném prostředí, které je určuje a z něhož se zároveň určitým způsobem vymykají. Jiří Horák nás umí do jejich příběhů opravdu vtáhnout, a když si představíme, jak sugestivně by musely vypadat na filmovém plátně, je skutečnost, že ležely a dosud leží ladem, a patrně budou ležet dál, nejen smutná, ale vyvolává to silný pocit ztráty. Třeba Marie a zahradník, odehrávající se stejně jako Neffova povídka na Kampě, je napsaná tak, že ten jednoduchý příběh lásky a osamocení vnímáme nejen slovy, ale i obrazy. Při tom čtení tak vzlíná naše představivost a naše spoluúčast na lidských osudech, sevřených do několika okamžiků. 
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