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Posudek bakalářské práce 

DAGMAR ZÁZVŮRKOVÉ 

ENZO JANNACCI, 

Ústav románských studií FFUK 

 

 Dagmar Zázvůrková si zvolila za téma své práce výraznou osobnost italské kultury 

druhé poloviny 20. století Enza Jannacciho. Připomněla jeho mnohostranné aktivity 

(kabaretiér, herec, skladatel aj.), zaměřila se však především na Jannacciho autora písňových 

textů. Plným právem: Jannacci „cantautore“ je nesporně kulturní zjev prvního řádu, který ve 

svých lehce groteskních písních odzrcadlil – metaforicky, ale velice přesně – řadu 

charakteristických dobových fenoménů, postojů a nálad a zároveň ovlivnil vkus minimálně 

dvou generací. 

 Práce je rozčleněna do tří oddílů. 

 V prvním podala autorka přehled Jannacciho života a tvorby. Je zjevné, že si opatřila 

kvalitní informace (svědčí o tom i citovaná literatura) a zpracovala tuto kapitolu velmi 

solidním způsobem: Jannacciho portrét je vykreslen skutečně detailně a jeho „dílo“ je tu 

zmapováno v plné šíři. Zvláště je však třeba ocenit, že autorka průběžně promítá životopisnou 

faktografii na širší kulturní pozadí, takže se tu dozvídáme leccos i o proměnách italské 

popkultury od padesátých let, o nástupu „cantautori“, o působení americké hudby, o 

narůstajícím vlivu televizní zábavy, o zrodu moderního kabaretu  nebo o funkci nářečí 

v písničkářské produkci.  

 Druhý oddíl přináší charakteristiky a analýzy Jannacciho písňových textů. Vzhledem 

k tomu, že Jannacciho diskografie je poměrně rozsáhlá (27 alb), vytipovala autorka sedmnáct 

písní, na jejichž základě se pokusila stanovit určité tematické konstanty a příznačné formální 

postupy. Řekl bych, že jí to vyšlo a že typologie Jannacciho písní, jak ji shrnuje na s. 19, je 

poměrně přesná (komické absurdity, sociálně citlivá tematizace lidí ze společenského okraje, 

politicko-společenská kritika, intimně lyrické texty kontra narativně baladické příběhy). 

Oceňuji však i řadu drobnějších postřehů: upozornění na fakt, že Jannacci se příležitostně 

inspiruje i folklorní tradicí, že není jen bystrým pozorovatelem současného dění, ale v řadě 
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písní dává výraz i svému historickému vědomí, že jeho texty mají často silně dramatický 

charakter a plně ožívají teprve při vlastní performanci, při svém „divadelním ztvárnění“. 

 Ve třetím oddíle se autorka pokusila o typologické srovnání Enza Jannacciho a Jiřího 

Suchého. Dokládá, že je spojuje mnohé: generační příslušnost, orientace na „divadla malých 

forem“ a láska ke „kabaretu“, podvojná role textaře a zpěváka. Dodal bych, že je spojuje i to, 

že se alespoň v jedné fázi své kariéry trefili do doby disponující kulturní vnímavostí, jež 

dokázala jejich mimořádnou originalitu po zásluze ocenit – v obou případech mám na mysli 

šedesátá léta. Zázvůrková však velice přesně postihuje i to, čím se oba autoři liší: rozdíly 

v hudební inspiraci, v interpretační praxi, stylizaci. A dobře charakterizuje i to, co je v tomto 

srovnání nejpodstatnější: rozdíly ve vlastní poetice jejich skladeb (Suchého téměř principiální 

apolitičnost, poetistická hravost a formální bravura proti Jannacciho – jakkoli neagresívním a 

nedidaktickým – politickým akcentům a humoru dramatického skeče). Je výborné, že 

v závěru této kapitoly zazní i hlas samotného Jiřího Suchého.  

Práci pokládám za zdařilou, poctivou a v mnoha ohledech nápaditou. Je zjevné, že 

autorka mluví o něčem, co velmi dobře zná z vlastní praxe, a že její pohled na zpracovanou 

problematiku je vskutku „zasvěcený“. Práce je však i dobře napsána, má velmi slušnou 

stylistickou úroveň a všechny technické náležitosti. Užitečná je i příloha s dobrými překlady 

Jannacciho textů. 

Práci hodnotím známkou výborně. 
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