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Posudek disertační práce 
Jindry Broukalové 
Zur Analyse von Ludwig Winders Roman „Der Thronfolger. Ein Franz Ferdinand Roman“ im 
Kontext des erzählerischen Früh- und Spätwerkes seines Verfassers
FF UK Praha 2005, 379 str.

Práce navazuje na disertaci Kurta Krolopa Ludwig Winder. Sein Leben und sein erzählerisches 

Frühwerk (Halle 1967)  s tím, že se soustřeďuje na román z autorova pozdního období (vyd. 1938); 

tento román je nicméně průběžně zasazován do kontextu celého autorova díla, popř. pražské 

německé literatury a do souvislosti historické, vzpomínkové i beletristické literatury o Františku 

Ferdinandovi a rozpadu Rakouska-Uherska.

Úvodní kapitola (2-20) podává stručnou, ale materiálově bohatou charakteristiku pražské 

německé literatury, včetně jejího dobově-politického, kulturního a národnostního pozadí (soužití 

Čechů, Němců a Židů). Kap. 2 (21-41) líčí autorův život (cenné je zejména shrnutí novějších 

poznatků o autorově tvorbě a působení v anglickém exilu), spisovatelský vývoj i jeho novinářské 

působení a podává stručně anotovaný přehled hlavních lit. děl, popř. určuje jeho místo v pražské 

německé literatuře. 

Vlastní rozbor románu začíná v kap. 3 (42-59), věnované postavě hrdinovy matky Marie 

Annunciaty (Sicilské, neteře Františka Josefa I.), jejíž názorové i charakterové dědictví (touhu po 

moci aj.) podle Windera zřejmě určovalo i pozdější vývoj Františka Ferdinanda; Winderův pohled je 

konfrontován s názory některých historiků (58n). 

Nejrozsáhlejší, samotnému hrdinovi věnovaná kap. 4 (60-146) podrobně shrnuje životní osudy, 

sociální okolí, povahové rysy i názory, z nichž Winder buduje charakter i smysl postavy Františka 

Ferdinanda: zdůrazňuje u něho zejména neschopnost navazovat kontakt s lidmi a touhu po moci, tj. 

determinanty, která z něho udělají osamělého, téměř misantropního osamělce a netrpělivého 

„věčného čekatele“ na trůn obsazený strýcem. Jakýmsi dovětkem této kapitoly je kap. 5 (147-154), 

shrnující Winderovo znázornění problému moci, se stručným odkazem na Canettiho pozdější esej 

Masa a moc (152n).

Kap. 6 (155-224) prokazuje autorčinu širokou a důkladnou obeznámenost s tematikou, popř. 

literaturou o ní, když přináší srovnání Winderova pojetí Františka Ferdinanda s několika dalšími 

díly, hlavně románovými, jež se touto postavou zabývala před Winderem i po něm: je to mj. 

anonymně vydaný Franz Ferdinands Lebensroman (1919, patrně od A. Müllera-Guttenbrunna), B. 

Brehm: Apis und Este (1931), B. Adler: Der Schuß in den Weltfrieden (1930), E.J. Görlich: Der 

Thronfolger (1961) a příslušné pasáže v dílech J. Rotha (Pochod Radeckého), F. Werfela a K. 

Krause. Ve srovnání s těmito autory se zřetelně ukazuje Winderův kritický odstup od tematiky 
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zániku starého Rakouska i od titulní postavy samé a její historické role; tím se – přes některé dílčí 

shody (autorka namnoze zjišťuje, že Winder z uvedených knih část. čerpal)  Winder odlišuje jak od 

německo-nacionalistického, tak rakousko-apologetického přístupu jiných autorů: nepodléhá  

„habsburskému mýtu“ (224).

Kap. 7 a 8 (225-272) pojednávají o Winderových způsobech zobrazení a stylu („Zur Darstellung 

der Wirklichkeit“, resp. „Zur Sprachgestaltung“), přičemž se ovšem obě tato hlediska, avizovaná 

tituly, ve vlastním vypracování částečně překrývají: např. „Erzählstil“ (popsaný hlavně ve smyslu 

využití biblického jazyka) se probírá v kap. 7 (s. 237nn) i v kap. 8 (244n: v této pasáži se mluví spíš 

o způsobu psychologické kresby postav, patřícím do kap. 7, než o jazykovém stylu v užším smyslu). 

Kladem těchto kapitol nicméně je, že nezůstávají jen u Následníka trůnu, ale odkazují průběžně i na 

ostatní Winderova díla.

Také kap. 9 (273-296) zařazuje Následníka trůnu do celého autorova díla: jde sice o jeho jediný 

historický román, ale autorka nachází řadu spojitostí (v psychologické kresbě hrdiny apod.) 

s dřívějšími prózami (např. se Židovskými varhanami). U některých prvků Winderovy 

psychologické charakteristiky Františka Ferdinanda vidí autorka paralelitu s tezemi Alfreda Adlera 

(288n).

Kap. 10 (297-346) souhrnně konfrontuje Winderovy románové charakteristiky osob i událostí 

s historicky prokazatelnými fakty, popř. s příslušnou vzpomínkovou a odbornou literaturou, takže 

tato kapitola vlastně představuje historickou matrici k beletristickému ztvárnění popsanému v kap. 3 

a 4. Vcelku autorka prokazuje, že Winderův román podává historicky objektivní pohled na Františka 

Ferdinanda a dobové události (pokud může být nějaký historický pohled „objektivní“), a po této 

stránce dokonce obstojí i ve srovnání s moderními historickými pracemi (302). Sám o sobě cenný je 

už přehled historických i vzpomínkových prací k tématu: přináší řadu zajímavých a ne běžně 

známých fakt, např. o práci Milana Hodži pro Františka Ferdinanda (311) apod.  Ve vypracování 

kap. 10 se však bohužel často opakuje nebo parafrázuje to, co už bylo řečeno v kap. 3 a 4, např.: 

obětavost nevlastní matky Marie Terezie (62 // 319 místy doslovně), příznivý vliv Sofie Chotkové 

na manželovo vyléčení (84 // 325) aj. Oba pohledy (románový a historický) se až příliš prolínají a 

překrývají: historická charakteristika Chotkové se dokládá citacemi z románu (326), a naopak už 

při popisu románových postav a dějů v kap. 3 a 4 se často uvádějí potvrzující nebo rektifikující 

údaje z odborné literatury (123nn Pernes, Polatchek, Urban atd.); skoro celá podkapitola o 

Františkově vztahu k Čechům a češtině (135nn) by logicky patřila do kap. 10. Důslednější rozlišení 

skutečností „románových“ a „historických“, popř. proškrtání pasáží o těch prvních v kap. 10 by bylo 
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vůbec prospělo celé práci (nebo se naopak mohly románové výpovědi konfrontovat s historickými 

údaji průběžně už v kap. 3 a 4, a tedy kap. 10 „rozpustit“ jednak v kap. 3 a 4, jednak v závěrečném 

shrnutí). 

Shrnutí německé (347-360) i české (361-366) je výstižné a dobře představuje hlavní výsledky 

práce. Němčina práce je výborná (drobné překlepy nebo přehlédnutí jsem vyznačil ve svém 

exempláři).

Co do techniky filologické práce nelze disertaci nic závažného vytknout; upozorňuji jen, že 

číselné odkazy na některá díla (Urban aj.) v seznamu literatury nesouhlasí (216, 219, 258, 301, 321, 

330).

Závěr:

Předložená disertace paní Jindry Broukalové představuje do značné míry samostatný a velmi 

užitečný příspěvek k poznání Winderova díla i pražské německé literatury. Splňuje všechny 

formální i obsahové požadavky na disertační práci, a proto ji bez výhrad 

doporučuji k obhajobě.
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