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Předložená disertační práce o románu Následník trůnu je zevrubnou literárně-

historickou i literárně-kritickou analýzou jednotlivých aspektů vrcholného díla Ludwiga 

Windera (1889-1946), rodáka z moravského Šafova, významného představitele tzv. pražské 

německé literatury a dlouholetého redaktora pražského německého deníku Prager Zeitung 

Bohemia. Winderův román je hlubokým psychologickým ponorem do nitra velkovévody 

Františka Ferdinanda d’Este, následníka trůnu v habsburské monarchii, a zároveň plastickým 

obrazem posledních desetiletí politických bojů a mocenských sporů uvnitř i vně habsburského 

soustátí. Právem proto bývá řazen k „psychologickým dramatům“ moderního německého 

písemnictví.

Kandidátka vymezuje hlavní téma románu jako moc a touhu po ní, jimž hlavní 

protagonista románu František Ferdinand jako věrný obraz své předčasně zemřelé matky 

Marie Annunciáty podřizuje veškeré své jednání i chování, a z tohoto úhlu pohledu přistupuje 

k analýze textu. V této souvislosti vhodně upozorňuje (kapitola Ludwig Winder und seine 

Stellung in der Prager deutschen Literatur) na dobový kvas v literatuře a psychologii, jemuž 

se autor nemohl vyhnout, a na roli, kterou v jeho uměleckém zrání sehrál pobyt ve Vídni, 

která žila moderní Freudovou psychoanalýzou, její literární aplikací  Arthurem Schnitzlerem a 

sžíravým jízlivým žurnalismem solitérního Karla Krause. Přes nesporný vliv  Vídeňské 

moderny na autorovu tvorbu však neopomněla zdůraznit i roli berlínské moderny, jež 

v osobách Richarda Dehmela a Detleva von Liliencron přitahovala hlavně pražské německé 

autory a bývá některými interprety považována za důkaz ostentativního odklonu pražské 

literární scény od vídeňského literárního života.  

Analytických prací u Ludwigu Winderovi prozatím není mnoho. Předložená disertace 

vychází z průkopnické práce Kurta Krolopa Ludwig Winder (1889-1946). Sein Leben und 



sein erzählerisches Frühwerk. Ein Beitrag zur Geschichte der Prager deutschen Literatur. 

Halle 1967 ze šedesátých let a z práce Judithy von Sternburg (Gottes böse Träume. Die 

Romane Ludwig Winders. Paderborn 1994), která je důsledkem zvýšeného zájmu o autory 

pražské německé literatury u německých nakladatelů a literárních historiků po nebývalém 

úspěchu výpravné publikace publicisty Jürgena Serka Böhmische Dörfer. Wanderungen durch 

eine verlassene literarische Landschaft z roku 1987, která mezitím vyšla i v českém překladu. 

Je s podivem, že právě tato publikace chybí v přehledu literatury, stejně jako svého času velmi 

diskutovaná práce izraelské literární historičky Margarity von Pazi Fünf Autoren des Prager 

Kreises (Frankfurt: Lang, 1978), v níž je jedna kapitola věnována právě Ludwigu Winderovi a 

je v pořadí po Krolopovi druhou významnější literárně-historickou prací o autorovi.

Pět ústředních kapitol práce je věnováno psychologickému rozboru postavy Marie 

Annunciáty (42-59) a Františka Ferdinanda (60-146), Winderovu literárnímu obrazu 

sarajevského atentátu (155-224), jeho způsobu, jak literárně zachytit skutečnost (225-243) a 

konečně i jeho postupu, jak literárně uchopit téma moci (147-154). 

Především kapitola o Františku Ferdinandovi je rozpracována do takových detailů, že 

snad není témata a motivu, kterého by se autorka nedotkla. Vystavila se ovšem nebezpečí 

určité roztříštěnosti. Této kapitole by prospělo zúžení záběru na tři velké celky – vztah 

k lidem v následníkově okolí (včetně konfrontace českého a německého prvku – pán na 

Konopišti), následníkovy politické názory a jeho soukromý život včetně zálib, z nichž by 

závěrečným shrnutím logicky vyplynul složitý psychologický obraz této rozporuplné 

osobnosti. Autorka  si je vědoma nejednoznačnosti literárního obrazu této historické postavy, 

proto ji konfrontuje s historickými monografiemi, na jejichž pozadí získává Winderovo pojetí 

následníka přesvědčivé kontury. Obdobnou konfrontační metodou postupuje i v kapitole Das 

Attentat, kdy srovnává literární zachycení průběhu atentátu v několika dobových románech na 

toto téma z meziválečného období (Bruno Brehm, Bruno Adler), z nichž Winderovo pojetí je 

psychologickou sondou do hrdinova nitra nejzajímavější, a navíc podrobuje Winderův 

literární obraz události konfrontaci se závěry odborné historické literatury. V kapitole o 

literárním Winderově obrazu skutečnosti autorka vychází z premisy o psychologizaci 

skutečnosti, která do děje vstupuje pouze prizmatem jednající postavy a jen v objemu 

nezbytně nutném pro rozvíjení děje. Tomu napomáhá i výběr jazykových prostředků. Tuto 

kapitolu (Zur Sprachgestaltung, 244-272) práce považuji za stěžejní a velmi zdařilou. Autorka 

hovoří o umělé struktuře textu, kterou správně vysvětluje vzájemným pronikáním dvou sfér 

zobrazované skutečnosti – jednak věcných, historicky doložitelných faktů ze života hlavního 

protagonisty, jednak fiktivním pronikáním autora do psychologie svého hrdiny (244n.). 



Takový postup, jak správně autorka poznamenává (246n.), vyžaduje speciální prostředky 

lexikální a syntaktické, jejichž variováním a důsledným využíváním Winder zvyšuje 

receptivní účinnost textu a povyšuje je na typický výrazový prostředek svých děl.

Závěrečné kapitoly o zařazení románu Následník trůnu do kontextu Winderovy 

prozaické tvorby a o způsobu, jakým jsou v něm zachyceny historické skutečnosti svým 

způsobem shrnují a doplňují závěry předešlých kapitol, že Winderovým životním tématem 

bylo zachycení a postupné odhalování nitra a povah hrdinů svých děl (294), z nichž 

vyvozoval jejich úspěšný či zmařený boj o moc, a že se autor drží věrně historicky 

doložených faktů.

Předkládaná disertační práce je některými svými parametry, samozřejmě i rozsahem, 

vskutku mimořádným výkonem, který ve všech ohledech splňuje nároky na disertační práci 

kladené. Je metodicky přehledná (určité výhrady viz výše), napsána vynikající němčinou, 

svědčí o promyšleném zvládnutí tématu i tvůrčím osvojení použité sekundární literatury. Do 

českého resumé se vloudilo několik germanismů (362), není jistě nutné uvádět v českém textu 

názvy děl uvozovkami. V práci je několik hlavně interpunkčních chyb, které jsem všechny 

označil v mnou používaném výtisku práce.

Práci doporučuji k obhajobě.
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