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Vychází poprvé, stojí na přebalu knihy Na počátku bylo slovo... Pozůstalost Jaroslava Dietla (1929 - 1985) vydala další "televizní" román. Ve společné edici jej na pulty knihkupectví přinášejí dvě úzce spolupracující pražská nakladatelství Máj a Dokořán. Podobně jako loni publikovaný Doktor Marcus a jeho rod, i tento text vznikl už před mnoha lety na zakázku z Německa jako předloha televizního seriálu. Ani on však nebyl nikdy natočen. 
"Po třeskutém úspěchu televizního seriálu Nemocnice na kraji města ve východní i západní zóně rozděleného Německa byl její autor Jaroslav Dietl vyzván hamburskou státní televizí, aby se zamyslel nad dalšími náměty, které by mohl nabídnout," vzpomíná v úvodu knihy autorova žena Magdalena Dietlová. Jedno z možných témat mu pak dodala sama. Zaujala ji totiž fakta z historie vzniku tiskových agentur, které na fakultě žurnalistiky přednášela profesorka Alice Bunzlová. "Hladce nás přenesla zhruba o sto padesát let zpátky a velice zasvěceně vyprávěla o jednom zkrachovalém pařížském bankéři, který ke svým padesátinám s údivem zjistil, že z velkého jmění mu nezbylo nic, jen dobré konexe a cenné informace. Aby s ještě větším údivem po čase pochopil, že i s nimi se dá obchodovat jako s každým jiným zbožím," líčí Dietlová. 
Bankéř se jmenoval Charles-Louis Havas. V roce 1835 založil první tiskovou agenturu na světě. Jeho životní příběh je jistě zajímavý jen sám o sobě. Prolíná se ovšem i s příběhy zakladatelů dalších velkých agentur, Bernharda Wolffa a Paula Julia Reutera, kteří se u něho vyučili agenturnímu řemeslu. A Dietlovi nedalo, aby tři slavná jména a tři osudy nespojil v jeden celek.
Hamburské dramaturgii se námět zamlouval. Po důkladném studiu literatury, které u něho bylo zvykem, Dietl během podzimu 1981 připravil plánovaných sedm dílů. Oficiální tuzemská místa však další spolupráci na seriálu překazila. Tehdejší ředitel Československé televize Dietlovi sdělil, že jeho příběh je "oslavou nadnárodních imperialistických tiskových monopolů". Dietl rukopis z Německa nestáhl - přesto předloha nedošla nikdy naplnění. 
Životopisný text "o slovutných pánech Havasovi, Reuterovi a Wolffovi", jak praví podtitul knihy, nebyl původně určen k otištění. Styl televizní předlohy z něho ovšem poněkud paradoxně činí knihu, která se čte jedním dechem. Důraz je položen na přímou řeč, na dialog. Popisy postav a situací jsou lakonicky strohé, přesto však výstižné. Otevření scény bývá rychlé: "Starý pařížský dům, nevalné prostředí. Po úzkých schodech stoupá Pavel Julius Reuter. Plášť, malé cestovní zavazadlo, únava ve tváři..." 
Dietl usiloval o věrohodnost, nešlo mu ale o zdramatizovaný dějepis. Důležité jsou u něho, jako vždy, lidské osudy, složité vztahy postav, vášně všedního dne. Dobové a odborné peripetie, byť barvité, mu pak slouží jen jako jejich nutný rámec. V tom se ostatně velmi podobal svému oblíbenému Alexandru Dumasovi. Na záložce nové knihy za výčtem filmových a televizních děl, která vznikla podle Dietlových předloh, stojí: "Další seriály zůstaly v autorově pozůstalosti, z různých důvodů nebyly realizovány a cestu ke čtenáři si nacházejí teprve v knižní podobě." Milovníci Dietlových příběhů se tedy možná mohou těšit, že po dvou už vydaných "televizních" románech, přijdou další....
Jaroslav Dietl: Na počátku bylo slovo... Nakl. Máj a Dokořán, Praha 2003. Vázáno, 224 strany.


