
Posudek bakalářské práce Jiřího Sirůčka Hluboký čas země: Aguirre, Hněv boží 

 

Bakalářské práce Jiřího Sirůčka o filmu Wernera Herzoga Aguirre, Hněv boží je práce 

rozsáhlá, obsažná a mnohostranná. Soustřeďuje se na zdánlivě na jediný film Wernera 

Herzoga, ale nezůstává jen u něj. Analýze samotného filmu předchází rozsáhlá kapitola, 

která představuje dvě důležité teoretické koncepce koncepci “hlubokého času”, a tzv. 

spekulativní realismus, obě jsou je úzce svázán s kritikou antropocénu. Představení těchto 

koncepcí se rozprostírá v bakalářské práci v neobvyklé šíři, vytváří síť různorodých 

možností a vztahů. Jde skoro již o houštinu filozofie, ekologie, přírodních věd a umění, 

kterými se Jiří Sirůček chce a potřebuje prodrat. Toto procházení houštinou je vlastně 

metodou, protože se přiznává, že nejde jen o film a metodu psaní o filmu, která by byla 

dostatečně současná. Teoretická část signalizuje, že pro Jiřího Sirůčka je film vztah ke 

světu, i psát o něm, je vztah ke světu, a. v tomto smyslu je bakalářská práce autentickým 

odborným pokusem – slovo autentický tu znamená hodnověrný. Práce je hodna důvěry a 

hodna tím pádem také pozornosti. V takovém případě je akceptovatelné, že je část 

teoretická tedy vysvětlující koncepty, je podle mého názoru extenzivní a rozbíhavá, Avšak 

je mnohem podstatnější, že jde o odborný problém, který se dotýká nejen filmu Wernera 

Herzoga, ale samého Jiřího Sirůčka a jeho uvažování. 

Jiřího Sirůčka vede představa, že umění je poznávací nástroj, způsob rozumění světa. Tato 

teze platí pro režiséra typu Werner Herzoga. Herzog je umělcem, pro nějž byly vždy 

podstatné takové přístupy ke světu, které vystavují člověka jeho vlastním limitům. Těmito 

přístupy mohou být mystika, staré filozofie, ale také věda. Pro pochopení Herzogova filmu 

není pominutelné vlastní intenzivní prožívání a poznávání světa tak, jak je to vidět v 

cestovním deníku z roku 1978. 

Slova jednoho z nejvýraznějších soudobých představitelů tzv. spekulativního realismu 

Grahama Harmana, pokud ve zkratce budeme parafrázovat, že nemůžeme myslet svět bez 

lidského, nebo lidské bez světa, neznamenají, že lidské musí být v samém centru a je 

nejdůležitějším úhlem pohledu, v mnohém platí o Herzogových filmech. Harman 

pojmenovává své uvažování podivný realismus objektu (weird realism). Víme že věci  

jsou, ale nevíme, jaké mají kvality. Tím uznáváme, že by našemu pohledu měla být vlastní 

pokora, neboť nemůže být jiný než spekulativní, metaforický. Ono „nevíme“ je podle mého 

názoru klíčový moment setkávání se filmy Wernera Herzoga, tak jak na to upozorňuje Jiří 

Sirůček. Pokud se připravíme, o toto nevíme, stáváme se španělskými dobyvateli, kteří se 

postupně stále více propadají do podivného objektu (přírody) a do času, kterému 

nerozumí, který je zcela přesahuje. 

Metaforické myšlení, charakteristické pro filmy W. Herzoga, jak ukazuje Sirůček, 

paradoxně prohlubuje naše nevědění, odhaluje naši tělesnost naši „podivnost“..  Není jistě 

samospasitelný – jde však o nutnost. Aquirre, Hněv boží v tomto úhlu pohledu je film o 

stále obsesivním trvání na tom, co je pro nás pravda.  



Pro Sirůčkovo uvažování o filmu je charakteristické, že těchto filozofujících analýza 

včleňuje pohled čistě filmovědný. Do hry se musí vzít kamera – je jedním z dalších weird 

objektů – myslí a dívá se. Tato část by mohla být více rozvinuta. 

Bakalářská práce Jiřího Sirůčka je v mnoha ohledech mimořádná. Kazí ji občasné formální 

nedostatky, jako např. neshody podmětu a přísudku. Ale jinak autor projevuje neobvyklou 

a zralou schopnost porozumět složitým teoriím, I když by jeho uvažování mělo být více 

koncentrované, některé jevy fungují spíše jako horizont, v němž se analýza filmu 

odehrává. Možná nebylo ani nutno, je tak obšírně popisovat.  

 

Plně práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.  
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