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Denisa Valterová ve své práci, jak naznačuje již její podtitul, představuje základní rysy 

odborné diskuse o vztahu Richarda Wagnera a nacistické ideologie. Tato debata je  
pochopitelně již velmi košatá a stanoviska badatelů různorodá. 

Denisa Valterová ovšem  naštěstí nesestavila prostý seznam badatelů a jejich 
stanovisek. Představuje spíše samotný problém: jakou úlohu hrála ve Wagnerově 
rozmanitém díle nacionalistická ideologie, později přetavená v nacismus. Věnuje se tedy 
především jeho tzv. „regeneračním“ spisům, jejich souvislosti s Wagnerovým hudebním 
dílem a dále antisemitským postojům Wagnera a jeho rodiny, jež se promítaly do chodu 
uměleckého Bayreuthu a na něj navázaného periodika Bayreuthské listy. 

Svou otázku formuluje Valterová velmi obratně a obratně také kompiluje své prameny 
– přičemž pojem kompilát zde rozhodně nelze vnímat pejorativně. Dokazuje dobrou 
orientaci v materiálu, který umí i přehledně zorganizovat, tak aby čtenář v závěru nabyl 
všech podstatných informací. Ty v českém prostředí navíc nejsou v této detailnosti příliš 
známy, proto považuji tuto práci za velmi užitečnou. Poznámky, které dále uvedu, nelze 
tudíž brát jako výtky, spíše jako inspiraci k dalšímu bádání v této oblasti, neboť vím, že 
studentka chce ve svém výzkumu pokračovat.  

Denisa Valterová začíná svůj výklad oblibou Wagnerova díla v období nastupujícího 
nacismu. Ústí pak v otázku, zda sepětí Wagnera a nacismu není ,osobní „zásluhou“ 
Adolfa Hitlera.’ (s. 10). Domněnku pak autorka podpírá tím, že ostatní vrcholní politici 
NSDAP takovou slabost pro Wagnerovu hudbu neměli.  

Podotýkám k tomu, že Hitler ve své preciznosti usiloval o to, aby jeho zvrácená 
ideologie zasahovala do všech sfér lidské činnosti, a tedy aby se adekvátně projevila 
také v estetice a hudbě. Ostatní stoupenci jeho politického hnutí pochopitelně nemuseli 
nutně hledat pro své politické přesvědčení intelektuální zázemí, Hitler ovšem takové 
zázemí hledal: nejen proto, že bylo nutné definovat vzory pro tvorbu „pravověrných“ 



umělců,  ale také proto, že sepětí jeho ideologie s uměním umožňovalo přiklonit na 1

svou stranu také intelektuály. Ke splnění nacistických cílů bylo nutné si naklonit 
společnost napříč společenským spektrem.   

Richard Wagner byl k těmto účelům vhodný jednak proto, že jeho regenerační spisy 
měly na Hitlerovo formování jednoznačný vliv, jednak proto, že Wagnerovo hudebně-
dramatické dílo nabízelo pro nacistickou ideologii zázemí, které může rezonovat v celé 
společnosti, od lidí prostých po intelektuály. Wagner byl inspirován romantickým 
uvažováním a snahou oživit mýtus jako způsob národní sebeidentifikace a komunikace. 
Byl znalý také antické mytologie: právě z jeho nadšení Oresteiou vzniká Prsten 
Niebelungův. (Podobné snahy o znovustvoření národní mytologie ostatně 
nezaznamenáváme jen u německých romantiků, ale také např. v českém prostředí 
národního obrození.)  2

V této souvislosti nelze opomenout přátelství mladého Friedricha Nietzscheho s 
Richardem Wagnerem. Nietzsche v této době ještě o mýtu uvažuje pozitivně a vnímá jej 
jako vyjádření zdravého lidství, jako způsob, jak se nezprostředkovaně dotýkat podstaty 
věcí, a jak uchovat moudrost a civilizační poznání. Richarda Wagnera tedy vnímá jako 
člověka, který usiluje o takové „uzdravení“ lidstva prostřednictvím mýtu. Rozchod těchto 
dvou intelektuálů následuje poté, co se Nietzsche těchto svých myšlenek vzdává.  3

Není proto divu, že i Hitler touží po tom, aby se mytologie, tedy mytologie 
wagnerovská, stala „podhoubím“ jeho ideologie a stala se společným majetkem nového 
německého národa, vypěstovaného na základě jeho rasových teorií.  

Proto se domnívám, že pokud by se bádání Denisy Valterové mělo dále rozšířit, 
neměla by chybět pasáž věnovaná vztahu Wagnera k mýtu a romantickým pokusům 
mytologii znovustvořit. Podobně by nemělo v dalším větším výstupu z bádání chybět ani 
zohlednění dějin antisemitismu v umění, samozřejmě především v hudebním a 
divadelním kontextu. Denisa Walterová pochopitelně v této práci začíná dobovou 
nevraživostí konkurentů a antisemitů obecně vůči Meyerbeerovi a Mendelssohnovi, 
antisemitské projevy i jejich teoretické základy v uměleckém prostředí budou však jistě 
starší.  
!

 Viz např. studii Meyer, Michael. (1975). The Nazi Musicologist as Myth Maker in the Third Reich. 1

Journal of Contemporary History, 10 (4), 649-665. 

 K této problematice je základní monografií Rak, Jiří. Bývali Čechové. Historické mýty a 2

stereotypy. Jinočany : H & H, 1994, a dále může být nápomocen i Macura, Vladimír. Znamení 
zrodu. Jinočany: H&H, 1995. 

 Základní obrysy vztahu Nietzscheho k mytologii a k Wagnerovi viz ve např. ve studii Grottanelli, 3

Cristiano. Nietzsche and Myth. History of Religions, 37(1), 3-20, jakkoli je skutečně jen obrysová a 
některé aspekty problému pomíjí.  



Denisa Valterová pracuje s literaturou, jejíž rozsah je více než adekvátní pro potřeby 
bakalářské práce. Je však třeba upozornit, že k tématu existuje velké množství dílčích 
studií, které by bylo dobré v dalším bádání zohlednit, také proto, že se věnují právě 
onomu širšímu kontextu Wagnerova a Hitlerova úsilí.  

Po formální stránce práce netrpí žádnými významnými nedostatky, poukázala bych 
snad jen na drobnou nejednotnost v citačním aparátu: místa vydání jednotlivých 
publikacích jsou někdy citována v jazyce originálu (např. London, Leipzig), jindy v 
českém ekvivalentu (Curych).   
!
Práci hodnotím jako výbornou, doporučuji ji k obhajobě a po určitých úpravách také k 

publikaci v některém českém odborném periodiku. 


