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Meduňčin rozhovor

„Nebojte se jíst kdekoliv. Pokud vám ne
vadí trochu ostřejší kuchyně, čerstvé jídlo 
na ulici je chutné všude. Rýže se zeleninou, 
čočkou a  kari omáčkou se dá jíst denně, 
alespoň já to tak mám. Teď už jsem ma
linko opatrnější na vodu, ale když jsem byl 
v Indii poprvé, v jedné malé restauraci jsem 
viděl kluka, jak jde ven z kuchyně s kýblem, 
nabírá do něj vodu z Gangy a nese ho zpět. 
Pak jsem se ptal, jestli i v našich sklenicích, 
které jsme už vypili, byla voda z  Gangy, 
a on řekl, že samozřejmě, že by si ani nedo
volil nabídnout něco jiného než vodu z po
svátné Matky Gangy. Takže jsme pili vodu, 
v níž se myjí lidé, auta i zvířata. Když jste 
rozhodnuti, že vám to neublíží, tak se nic 
nestane. Na cesty, ať je to kamkoli, se ani 
neočkuji.“ Z režisérových slov jsem pocho
pila, že při návštěvě této země s pověstně 
nízkou hygienou je tedy především třeba 
bez odporu splynout s prostředím. 

▼ Natáčení seriálu Duše východu bylo 
začátkem devadesátých let přelomové 
nejen ve vaší kariéře, ale i v televizním 
vysílání. Jak vlastně vznikal?

Způsob práce tenkrát a dnes je nesrov
natelný. Dnes natočíme třeba i  tři hodiny 
za  den, ale tenkrát jsme vyjeli do  Indie 
na tři měsíce s filmovým negativem na pět 
hodin záznamu, protože kamery na video
záznam byly v  té době buď velmi drahé, 
nebo technicky nedokonalé. Takže jsme 
kaž dý záběr museli zvážit velmi pečlivě. 
Přesto z  natočeného materiálu vzniklo 
sedm dílů po půl hodině. Odpad byl tedy 
minimální, což se dnes už nikomu nechce 
věřit. Přálo nám štěstí a podařilo se nám 
natáčet i  s  dalajlamou. Zatím naposledy 
jsem s ním natáčel na Silvestra 2012 pro 
dokumentární film Dalajlama v  Buddho-
vých stopách, který Česká televize vysílala 
v prosinci. Mimo jiné tam jsou místa spja
tá s  životem Buddhy, třeba Sárnáth, kde 
Buddha poprvé promluvil o svém poznání. 

▼ Jak se zařizuje natáčení s dalajlamou?
Setkal jsem se s ním vícekrát a vždy byl 

velmi vstřícný, ale oficiální cestou přes kan
celář to trvá dlouho. První natáčení jsem 
před lety domlouval s  jeho tajemníkem 

▼ Je tedy úplně normální…
Je i vtipný, neformální, hravý, v jeho síd

le v Dharamsale jsme ho natočili i na po
silovacích strojích a také v jeho kutilském 
koutku, kde má dlátka, pilníčky a další ná
řadí – rád třeba opravuje hodinky.

▼ Jak vaše profese ovlivňuje váš osobní 
vývoj? 

V  mém životě nebyly žádné velké ná
zorové zvraty. O  věcech duchovní povahy 
jsem přemýšlel, co mi paměť sahá, a když 
mi na  moje otázky nedokázali odpovědět 
dospělí, doufal jsem, že to časem přijde ji
nak. Baví mě, že nyní můžu zachytit určitou 
inspiraci a zprostředkovat ji lidem. U kaž
dého člověka přitom považuji za  důležité 
otevření a rozvíjení jeho vlastní spirituality 
založené na osobní zkušenosti.

Některé věci mě překvapí, ale v  pod
statě nijak zásadně. To, s čím se setkávám 
a co se dozvídám, jsem vždy nějak cítil. Ča
sem se to jen prohlubuje a upevňuje. 

Ve filmu Dalajlama v Buddhových sto-
pách je například Buddhův citát, že účelem 
duchovního života není získávat nějaké 
dary, slávu, vědění nebo úctu, ale podsta Fo
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S režisérem Viliamem Poltikovičem, autorem více než sto padesáti dokumentárních filmů převážně s duchovní 
tematikou, jsme se k rozhovoru sešli na podzim krátce před mojí první návštěvou Indie. A protože právě v této zemi 
byl díky natáčení už asi patnáctkrát, dal mi několik rad. Především se na mě ale usmíval. 

Viliam Poltikovič: 
Hledám odpovědi na věčné otázky

v Pra ze. Pak jsem mu v Dillí napsal dopis, 
který sice měl všechny formální patřičnos
ti, ale přesto byl poněkud neomalený. Psal 
jsem v něm, že cestuji po Indii, mám dost 
nabitý program, a že by se mi hodilo, kdy
by nás přijal koncem roku. A vzkaz mi může 
nechat na  naší ambasádě v  Dillí, protože 
jsem k nezastižení – mobily tehdy ještě ne
byly. Po čase jsem z jedné telefonní budky 
v rádžasthánské polopoušti volal na amba
sádu, kde mi skutečně řekli, že tam vzkaz 
mám a  dalajlama nás přijme na  Silvestra. 
Byl to rok 1991. Dalajlama nás pak přijal ve
lice vřele, objal nás a celý den jsme točili, co 
jsme chtěli. Dokonce nám k natáčení nabídl 
i další den, ale to jsme už přejížděli do Lada
ku. Tím, že Václav Havel ho přijal jako první 
hlava státu, dává nám a také Tchajwancům 
přednost. Nechal nás natočit i to, jak udílel 
mnichům nejvyšší buddhistické vysvěcení. 
Šeptal jim mantry, které nejsou v  knihách 
a předávají se pouze ústně. Stál jsem s ka
meramanem Radimem Jurčekou vedle něj 
a v tom dalajlama obřad přerušil a řekl, aby 
kameraman šel na místo, kde bude mít lepší 
světlo, a že si můžeme říct, kdybychom ně
jaký záběr potřebovali zopakovat.

↑ S manželkou Hankou jsou svoji už dvacet let. „Když jsem se s Viliamem seznámila, byla jsem 
zasažená jeho láskyplností, jakou jsem doposud nepoznala,“ říká Hanka Poltikovičová. 
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středit na přítomnost čili co nejvíce vnímat 
přítomný okamžik. 

▼ Většinou však myšlenky stále utíkají 
do minulosti nebo budoucnosti… 

S tím je třeba pracovat a stále se vra
cet do tady a teď. Rušivé myšlenky nechat 
odeznít a  nerozvádět je. Práce s  myslí je 
důležitá, protože když s  ní nic neděláme, 
jsme jejím otrokem. Například v době umí
rání se to projeví tak, že jsme vlečeni jejími 
tendencemi a situaci nemáme pod kontro
lou. Pak ten proces nemůžeme nasměro
vat tam, kam bychom chtěli. Najednou se 
naskýtají nové možnosti, ale my nejsme 
schopni to ukočírovat. Pokud jsme nebyli 
zvyklí pracovat s myslí už tady, táhne nás 
to pak někam, kam třeba ani nechceme.

Mluvil o tom i dalajlama ve smyslu, že 
jsme zvyklí provádět hygienu tělesnou, 
ale vůbec nic neděláme s hygienou emocí 
a mysli, a přitom to je důležitější. A že by se 
to mělo stát přirozenou součástí výchovy 
spolu s  etikou a morálkou. Jinak bude ve 
společnosti narůstat agrese.

▼ Za agresí je přitom vždycky strach. 
Také někdy zmiňujete multidimenzionální 
vesmír. O co jde?

To, že žijeme v mnoharozměrném jsouc
nu, je už starý šamanský koncept. Dnes se 
to ve vědě snaží uchopit tzv. teorie strun. Je 
stále pojímána jako neprokázaná, ale před 
časem mě v  této souvislosti na  internetu 
zaujal rozhovor s tvůrcem nejmodernějšího 
kvantového počítače – říká, že úspěšnost 
počítače je daná mimo jiné i tím, že komu
nikuje s mnohadimenzionální realitou. Zde 
tedy už nejde o teorii. Jsem přesvědčen, že 
jsme multidimenzionální bytosti, které kro
mě naší reality zároveň existují i v mnoha 
dalších. 

Vesmírný přelud

▼ Proces změny se velmi zrychluje a pro 
jiné, řekněme duchovní vnímání světa, se 
otevírá stále více lidí…

Ano a  navíc to jde napříč sociálním 
spek trem. Přitom všem, co se ve  světě 
děje, mě to naplňuje optimismem. Lidé 
chtějí změnu a uvědomují si, že musejí za
čít u sebe. Je už jasné, že politika výraznou 
kvalitativní změnu nepřinese.

▼ Naše tzv. postmoderní společnost už 
vydala, co mohla, a tak se zákonitě musí 
zrodit něco nového…

Jde o to, abychom dokázali změnit své 
vědomí, svůj přístup. Na podzim jsme měli 
s  Jardou Duškem besedu v  Dublinu, kam 
přišlo kolem dvou set Čechů a  Slováků. 
Nikdo z nich se neptal na veselé historky 
z natáčení, ale povídali jsme si o podstat
ných tématech, třeba i o smrti, a lidé byli 
nadšeni.

▼ Je spiritualita automatickou součástí 
vašeho života?

Spíš to beru jako poznávání přesahu 
našeho bytí a hledání odpovědí na  věčné 
otázky o podstatě existence. Mnozí vědci 
se přiklánějí k tomu, že naše bytí je virtu
ální, že můžeme existovat i v jiných, mno
hem zajímavějších realitách. Ale podstatné 
je, jak se chováme sami k sobě a k druhým, 
jak moc chápeme jednotu všeho a jak do
kážeme projevit láskyplnost. 

▼ Co říkáte skeptikům, kteří jsou stále 
jenom ve hmotě?

Je to jejich právo. Většinou nic jiného ne
mají, a tak si to přirozeně nechtějí nechat 
vzít. Když se ale podíváme hlouběji do nit
ra hmoty, mystérium neuchopitelnosti jede 
naplno.

▼ Váš seriál věnovaný tématu smrti 
s názvem Brána smrti, který se nedávno 
vysílal v televizi, měl velký ohlas. Na čem 
pracujete nyní?

Vznikla i  kniha se stejným názvem 
a  patrně vznikne i  celovečerní dokument 
na  toto téma, který ale bude více zamě
řený na strach ze smrti a  jeho překonání. 
Moje žena Hanka nyní zpracovává výpovědi 
z natáčení v Peru do knihy o šamanismu. 
Do filmu se totiž vždy dostane jen několik 
vět, ale zajímavého materiálu je víc.

Práce mám relativně dost, protože když 
chcete cokoliv dělat pořádně, není to hned. 
Navíc se vždy dělá více věcí najednou – 
něco se připravuje, jiná věc se dokončuje 
a  jsou to nejen filmy, ale i  knihy, besedy 
atd. Na  podzim jsem České televizi, kde 
působím externě, nabídl šest nových ná
mětů, ale nechtěli ani jeden.

▼ Dotklo se to vašeho režisérského ega?
Ne. Já si i  rád odpočinu. Těším se, že 

bude více času dívat se třeba na  filmy 
a v klidu promýšlet další projekty. Stále ze 
sebe vydávám a takhle budu mít čas i na
bírat. Vždy se něco objeví, nedělám jen pro 
ČT. Svoji práci nevnímám jako kariéru, ale 
jsem rád, že tady tímto způsobem můžu 
existovat a snad i inspirovat. 

Rád bych se s kamerou podíval do Aus
trálie k Aboridžincům, uvažuji o netradičně 
pojatém filmu o Karlu IV. a budu pokračo
vat ve  spolupráci s  Jaroslavem Duškem. 
Nechávám se ale překvapit  tím, co přijde 
a co se otevře.

▼ Jak vnímáte příchod nového roku?
Někdy to bývá záminka k  předsevzetí, 

ale ke změně je podle mého názoru vhodný 
jakýkoliv okamžik. Když k něčemu dozraje
te a cítíte to, je třeba se pevně rozhodnout, 
dát tomu sílu a  nepolevit. Pak můžete 
změnit cokoli.  ◆

Věra Keilová

tou je neotřesitelné osvobození srdce čili 
vnitřní svoboda. Jsme totiž strašně sešně
rovaní zvyklostmi a  tradicemi. Přejímáme 
i  věci, které by pro nás jinak byly nepři
jatelné, ale potom je nedokážeme pustit. 
Vidíme to ve srovnání s jinými kulturami.

Vytoužená cesta za kameru

▼ Jaká vlastně byla vaše cesta k filmování?
Už v předškolním věku jsem si rozkreslo

val jakoby filmová políčka do  krabičky od 
žiletek. Maminka je fotografka a to mě in
spirovalo. Doma jsme kromě jiného měli 
i  amatérskou osmičkovou kameru, s  níž 
jsem pak začal natáčet asi ve  čtrnácti le
tech. Vlastně jsem začal dřív točit než fo
tografovat. Natáčel jsem různé reportáže, 
pocitové věci a  už jako malý jsem chtěl 
natočit další film o Vinnetouovi s klukama 
z paneláku. Zároveň ve mně odmalička byla 
touha po poznání. Zajímalo mě, odkud jsme 
přišli, proč tu jsme a kam jdeme. Po gym
náziu jsem proto šel do Prahy studovat ja
dernou fyziku a myslel si, že věda mi odpoví 
na otázku, co je prostor, čas a vědomí. Ne
stalo se, spíš jsem si uvědomil limity vědy, 
a tak jsem studia po roce zanechal. Praco
val jsem potom v  Československé televizi 
jako asistent filmového střihu a podal si při
hlášku na FAMU, kde jsem pak vystudoval 
Katedru dokumentární tvorby. 

Po absolvování FAMU v roce 1984 jsem 
natáčel různá psychosociální témata včet
ně romské otázky. Uvažoval jsem i o tom, 
že filmařiny nechám, protože kdo nebyl 
v komunistické straně, dostal práci jen stě
ží, a navíc se vše přísně cenzurovalo. Přišly 
ale podněty, abych vydržel. Mimo jiné mi to 
sdělili astrologové. Řekli mi, že budu hodně 
cestovat a natáčet filmy s duchovní tema
tikou a že to bude mít význam. Když se to 
po  roce 1989 konečně otevřelo, opravdu 
jsem začal dost cestovat. 

▼ Tenkrát jste určitě ani netušil, kam 
všude se s kamerou podíváte. Předloni jste 
dokonce už potřetí obešel nejposvátnější 
tibetskou horu Kailás. Jaké to bylo?

Kailás pro mě patří k  nejpůsobivějším 
místům na Zemi. Je to náročná cesta, a to 
nikoliv tím, že je dlouhá asi 53 kilometrů, 
ale především proto, že se nachází ve výš
ce více než pět tisíc metrů nad mořem. 
Vzduch je poměrně řídký a my jsme si na
víc všechno nesli na zádech. Hanka tam se 
mnou byla v roce 2005.

Nemám až takovou fyzičku, ale doháním 
to silou vůle. V letadle je dost času, a tak si 
tam se svým tělem povídám a vnitřně mu 
říkám, že bude následovat zátěž a aby se 
na to buňky připravily.

▼ Věnujete se také meditacím?
Spíš sleduji proces mysli. Zdánlivě nej

jednodušším cvičením je co nejvíce se sou


