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Posudek bakalá řské práce Enzo Jannacci, 

kterou p ředložila Dagmar Zázv ůrková, 

na oboru italianistika ÚRS FFUK v Praze, 

leden 2013 

 

 

 

Dagmar Zázvůrková se vzhledem ke svému profesnímu zaměření rozhodla zabývat 

tvorbou italského „cantautora“ Enza Jannacciho. Její práce je tak poněkud atypická, 

neboť nestojí na čistě literárních textech, ba ani textech dramatických, nýbrž na 

písňových textech, jejichž potenciál – jak na to sama správně upozorňuje – se projeví 

teprve při Jannacciho specifickém přednesu a projevu. Markantní je to právě při 

prováděném srovnání s Jiřím Suchým (což byl skutečně výborný nápad, jelikož práce 

tím byla obohacena o další rozměr), kdy se ukáže, že Suchého texty mnohem lépe 

obstojí a fungují i samostatně.  I pří těchto „limitech“ výchozích textů zvládla Dagmar 

Zázvůrková svůj úkol velmi dobře.  

 Velkou část, téměř polovinu práce věnovala Jannacciho životní a zejména 

tvůrčí dráze.  Zmapovala ji přehledně a s řadou cenných detailů, pomocí nichž se 

zlehka dotkla také proměn nálad a vkusu italské společnosti od šedesátých let do 

současnosti. Akcent na společenský kontext je v tomto případě důležitý, neboť italští 

„cantautori“ představují skutečně svébytný fenomén, jejich tvorba je založena na 

přímé interakci s publikem, na dialogu, stávají se (alespoň někteří) glosátory své 

doby. V práci se tak jasně ukazuje proměna Jannacciho výrazu právě v závislosti na 

dobových souvislostech. Od nonsensové rozpustilosti let šedesátých až po explicitní 

a snad až příliš doslovnou společensko-politickou kritiku z počátku nového století. I 

zde se v porovnání se Suchým ukazují odlišnosti, které ostatně výstižně zformuloval 
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sám Jiří Suchý, když zdůraznil, že jeho pohled na realitu je oproti tomu Jannaccimu 

stylizovanější, nerealističtější (viz s. 39). Za osobními poetikami obou autorů a 

odlišnostmi pramenícími z jejich charakterů se samozřejmě projevuje i odlišná 

dobová, společenská a politická situace, v níž tvořili. Hlubší analýza těchto 

souvislostí by vyžadovala samostatnou kapitolu, ale Dagmar Zázvůrková je ve své 

práci alespoň zběžně reflektuje.  

 Z bohaté Jannacciho tvorby vybrala ty nejvýraznější písně, které jsou 

emblematické pro jednotlivé fáze jeho kariéry, a srovnáním s texty Jiřího Suchého 

hledá jejich tematické konstanty (život, politika, láska...) . Její postřehy jsou 

přesvědčivé a podařilo se jí vytvořit dost plastický obraz Jannacciho poetiky.  

 Výhrady k práci nemám. Snad jen pár poznámek „pod čarou“:  Informace, že 

kabaret se v Itálii zformoval až v 50. letech 20. století v Miláně, je trochu zkreslující. 

Tvrdí to sice i wikipedia, nicméně nesmíme zapomínat na italské „teatro di rivista“ 

nebo „teatro di avanspettacolo“, které mělo možná blíže k francouzským café-

chantant (počeštěno „šantán“, jejichž obdivovatelem je právě Jiří Suchý“), nicméně 

 někteří umělci, jako byl Ettore Petrolini, Renato Rascel, Totò či Aldo Fabrizzi, 

povyšovali svými nápaditými texty a skeči tuto formu lehčí, lidové zábavy o několik 

stupňů výš. Zejména Petrolini byl zcela nepřehlédnutelná figura, jeho komické 

výstupy korespondovaly s dobovými uměleckými proudy: futurismus, dada, 

surrealismus.   

Drobné chyby se objevují v překladech Jannacciho textů, např. v Psovi 

s vlasy: „dar retta a qualcuno“ zde má spíše význam „popřát sluchu, věnovat někomu 

pozornost“. „Dát na něj“ by znamenalo, že je chtěl o něčem přesvědčit, radil jim, 

zatímco on si chtěl jen koupit cigarety a oni ho ignorovali. Podobných významových 

posunů je v překladech víc, nicméně nejde o chyby závažné, měnící smysl textu. 
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Závěr: Práci Dagmar Zázvůzkové hodnotím jako samostatnou a nápaditou. 

Obsahově i po formální stránce odpovídá běžně kladeným kritériím, a proto ji mohu 

doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

 

V Praze 5/2/2013     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 


