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dùm a jeho karma

Kapitola 2

KARMA VAŠEHO DOMOVA

Nadosmrti asi nezapomenu, co se odehrálo v jeden 
letní den roku 1989. I když už od onoho léta uběhlo více 
než deset let, dodnes se mi o něm často v noci zdá a já 
znovu prožívám tu noční můru a cítím ledový chlad, 
který jsem prožila na vlastní kůži. Mnohokrát jsem se 
sama sebe ptala, co se vlastně stalo, a snažila jsem se to 
pochopit, vyptávala se senzibilů, babiček mastičkářek, 
specialistů na rušení kleteb, vědců, lékařů… avšak jed-
noznačnou odpověď jsem dodnes nedostala.

Bylo to v červnu, kdy v Petěrburku nastává obdo-
bí bílých nocí. To léto se můj dům stal doslova terčem 
vpádu nečekaných hostí: přijížděli ze všech koutů země 
– sotva se za jedněmi zavřely dveře, za brankou již če-
kali další. 

Většinou říkali:
„Ahoj! Vůbec jsme návštěvu do Petěrburku neplá-

novali, ale stalo se a jsme tady.“
S některými z přátel jsem se neviděla pěknou řádku 

let, proto mě jejich příjezd potěšil. Mám ráda návštěvy: 
líbí se mi, když jim mohu ukazovat krásy našeho města, 
uvařit jim něco dobrého a popovídat si s nimi. Dvanáct 
manželských párů během jednoho měsíce však bylo pří-
liš i na mne. Připadalo mi, jako by se můj dům proměnil 
v bezplatný hotel a já sama se stala pokojskou, kuchař-
kou a turistickou průvodkyní v jedné osobě. 
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V onen osudný večer jsem byla velmi unavená. S ka-
marádkou jsme umyly velké množství nádobí i všech- 
ny podlahy a pak ještě venku vyklepaly koberce. Pro-
to jsme se rozhodly, že si půjdeme lehnout trochu dří-
ve, abychom ráno mohly přivítat další hosty z Udmur-
tie, přátele našich přátel, kteří nás poprosili, abychom  
u sebe jejich rodinu na pár dní ubytovali.

Sobě jsem ustlala na pohovce a Táňu uložila na roz- 
kládací křeslo. Už jsem poklimbávala, když jsem zce-
la zřetelně uviděla (oči jsem přitom měla zavřené), jak 
k oknu přistoupili dva muži nejpříšernějšího vzhledu, 
jaký jsem kdy viděla. Jeden z nich vypadal, jako by prá-
vě slezl ze šibenice, byl celý modrý a tvář měl posetu 
šrámy, druhý muž byl celý pokrytý jakýmisi fleky. Oči
měli oba bělavé, velmi světlé, takové, jež vás dokážou 
propíchnout skrz naskrz, prostě hrozivé. Z obou chláp-
ků mi naskákala husí kůže a po zádech se mi doslova 
rozběhli mravenci. Slyším, jak si mezi sebou říkají cosi, 
z čeho jsem pochopila, že sem přišli, aby nás zabili. Pro- 
to přišli dva. Ze strachu jsem se nemohla ani pohnout 
a skoro jsem ze sebe nevydala hlásku. Jen jsem šepta-
la, aby to nedělali a nechali nás na pokoji, že nás nemá 
smysl ani okrást, protože nic cenného nemáme, nač 
tedy páchat zbytečný hřích? Ležím a něco podobného 
brumlám a ještě si říkám: vždyť jsou za oknem, třeba 
je ani nenapadne sklo rozbít, co kdyby to někdo slyšel? 
A do domu vejít nemohou, vždyť nemají klíč... Ležím, 
schoulená na pohovce, a určitě nepřeháním, když řeknu, 
že mi vlasy stály hrůzou na hlavě. Tu vidím, že ti dva už 
nejsou za oknem, nýbrž vešli do domu, jen tak, bez klí-
čů, prostě se protáhli klíčovou dírkou, stojí nade mnou 
a dívají se. Tak postáli chviličku, která se mně zdála být 
jako celá věčnost, a odešli.

Konečně jsem mohla vydechnout.
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Myslela jsem si, že se mi to jen zdálo a že je ten 
strašný sen pryč. Jenže tu ke mne přistoupí Táňa a s hrů- 
zou v očích se ptá:

„Proboha, co to bylo?“
Tak jsme si podělily zážitky, co která z nás viděla. 
Předtím jsem si myslela, že už asi začínám ztrá-

cet rozum. Ovšem dvě najednou rozum jen těžko mů-
žeme ztratit, to by bylo značně nepravděpodobné. I ona 
ty dva návštěvníky viděla a slyšela, o čem si povídali, 
taky se nad ní skláněli a dívali se jí do tváře. Ona také 
ztratila hlas a nebyla schopna mne zavolat na pomoc.

Raději se proto přemístila na mou pohovku, a tak 
jsme – téměř v objetí – společně usnuly. 

Ti dva zabijáci se u domu již nikdy neukázali. Co 
byli vlastně zač, to dodnes nevím. Někteří znalci říkali, 
že to byly bytosti z nižšího světa, jež se snažily získat 
naše duše. Jiní zase tvrdili, že šlo přímo o naše bludné 
duše, a ty se na nás přišly podívat. Nejpravděpodobněj-
ší mi připadá verze moskevské léčitelky Světlany, která 
celou temnou záležitost vysvětlila takto:

„Tehdy v létě ses dopustila hrozivé chyby. Ve tvém 
domě bez ustání pobývali všelijací hosté, přičemž to by- 
li lidé naprosto odlišní: dobří známí, trochu známí i zce-
la neznámí. Podstatné je, že ne všichni z nich byli dob-
ří. Někteří disponovali špatnou energetikou, a ti, koho 
jsi spatřila, byli schválně vyvolaní fantomové. Kdybys 
pokračovala v tom, co jsi dělala, a hostila v domě tako- 
vé množství osob, mohlo to být ještě horší. Naštěstí ses 
zavčasu zastavila. Pamatuj: tvůj domov  patří jen a jen to- 
bě, ty se v něm musíš cítit ochráněná před vším zlem 
a nebezpečím. Pokud z nějakého důvodu porušíš tento 
zákon o izolovanosti od vnějšího světa, pak špatná vněj-
ší energetika dostane zelenou a vtrhne do tvého soukro- 
mého prostoru. Takže na vině jsi ty sama!“
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I když Bulat Okudžava  zpíval: „Nezavírej svoje 
dveře, ať jsou vždycky otevřené,“ pamatujme, že dveře 
do našeho domova by měly být naopak vždy zavřené. 
Jinak náš domov nebude pravým domovem a my se ne-
budeme cítit jako jeho jediní právoplatní majitelé.

Abychom se doma cítili skuteènì 
jako doma
Věřím, že jsme se už naučili, jak vytvořit nad 

vlastním domovem  „ochrannou kopuli“. Když říkám 
„ochrannou kopuli“, nemám na mysli nic mystického 
– je to prostě náš postoj, náš neotřesitelný klid a opti-
mizmus i naše důvěra a dobrotivost ve vztahu k vlast-
nímu domu.

Prostor své domácnosti jsme si už osvojili a víme, 
jak na fyzické, psychické a energetické úrovni ochra-
ňovat mikrosvět kolem sebe. Náš domov  je snad už ta-
kový, jaký by měl být navždy – je to to nejbezpečněj-
ší místo na Zemi se spolehlivými dveřmi a okenicemi, 
prostě domácí hnízdo, jaké si představovali ruští spiso-
vatelé devatenáctého století. Není náhodné, že všichni 
živí tvorové se v přírodě snaží vyhledat úkryt, scho-
vat se, postavit si hnízdo nebo vyhrabat noru – to pro-
to, aby si mohli vytvořit soukromí a věnovat se budo-
vání svého maličkého světa, do nějž by se mohli vracet  
a který by jim v cizím světě chyběl. 

Fyzicky se člověk nejlépe cítí doma. Co říkáme 
ostýchavým přátelům či přátelům v nouzi, pokud navští-
ví náš domov a cítí se nejisti? „Chovej se tu jako doma!“

Domov  nám umožňuje přeladit od každodenních 
povinných činností k těm dobrovolným, jež nejsou vyslo-
veně nezbytné a jež neděláme kvůli výdělku. Doma mů- 
žeme pobývat o samotě a zkoumat svůj vnitřní stav i pro- 
pojení duše a těla, což se nám ve skutečnosti podaří 
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jen málokdy (o lidech, kteří této rovnováhy dosáhli, se 
říká, že jsou nositeli harmonie).

Pouze v domácnosti, která je chráněna před vnější-
mi vlivy a nečekanými návštěvami a kde se nikdo nehá-
dá, může vyrůst spokojené dítě, které si s sebou na ce- 
lý život odnese příjemné vzpomínky na klidný a spoko-
jený domov. 

Možná to nebude rezidence s mnoha ložnicemi 
v turgeněvském stylu a se služebnictvem, připraveným 
splnit jakýkoli rozkaz. Třeba je to jen obyčejný měst-
ský byt v nepříliš pohledném panelovém domě, možná 
trochu ošoupaný, který se k luxusu rodin Kareninových 
nebo Rostovových nepřibližuje – ale je to náš domov.

Základy psychologické obrany
Zdalipak jste se někdy nad sebou zamýšleli a zjis-

tili, že se ani trochu nepodobáte lidem kolem sebe? Že 
jste jedineční a neopakovatelní? A zdalipak si také uvě-
domujete, v čem přesně vaše originalita a jedinečnost 
spočívá? Myslíte si, že je to vaše výjimečná schopnost 
vystupovat na veřejnosti, nebo příjemný zevnějšek? Ani 
to ještě není všechno! Když jsem byla malá, vždy jsem 
se divila dvěma babičkám mého kamaráda (říkal jim 
„babičky“, přestože jeho babičkou byla jen jedna a dru-
há byla její sestrou): každá byla úplně jiná, přestože šlo 
o sourozence. Babička Věra, mladší z obou sester, byla 
vysoká, plnější, dobře rostlá, působila silným dojmem 
a její pokoj byl výrazný a stylově zařízený (obě sestry 
žily spolu, protože starší z nich dávno ovdověla). Pokud 
měla babička Věra skříň, byl to obrovský kus nábytku, 
prostě Její Veličenstvo skříň. Masivní, silná a lesklá, až 
se člověku chtělo přiložit k ní tvář a chvíli postát. Pokud 
měla stůl, pak si buďte jisti, že to byl opravdový masiv-
ní stůl, a ne nějaký malý moderní stoleček. Místo křes-
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la měla obrovský ušák: obecně byl její nábytek solidní, 
pevný, takový, který plní účel, zároveň zdobí místnost, 
a navíc dokáže na první pohled velmi silně zapůsobit.

Babička Karolína měla naopak všechno lehké a éte- 
rické, až to působilo jakoby z jiného než hmotného svě-
ta. K vybavení jejího pokoje patřil stoleček s ozdobný-
mi nožkami, knižní poličky zdobené vyřezávanou de-
korací plnou kulatých prvků a spirál a prostý gauč bez 
opěradel. Naproti tomu křesla zcela chyběla – babička 
Karolína vždy říkala, že měkké kusy nábytku kazí figu-
ru, a z toho důvodu dávala přednost klasickým židlím 
s téměř neviditelnými opěradly.

Charaktery obou žen se lišily, jako se navzájem ne-
podobaly jejich pokoje. Babička Věra měla smysl pro 
povinnost a byla spravedlivě přísná, ale drobnosti umě-
la odpustit. Babička Karolína byla na pohled laskavá  
a s měkkým srdcem, ovšem než odpustila rozbitou vázu, 
připomněla dotyčnému všechny hříchy z minulosti a do-
vedla do hysterického stavu sebe samu i toho druhého. 

Charakter člověka můžeme určit i podle toho, jak 
si zařídil pokoj .

Každý člověk má vlastní žebříček hodnot a těžko 
mu můžeme dávat rady, jak by si měl rozestavět náby-
tek či jaké jsou pro něho optimální podmínky pro byd-
lení. O tom může rozhodovat jen on sám.

Někteří lidé se doslova bojí otevřeného prosto-
ru: v psychologii se tomu říká agorafobie . Domácnost 
takového člověka se bude velmi výrazně lišit od do-
mácnosti jeho antipódu, čili člověka s opačnou fobií 
– klaustrofobií , jež se vyznačuje strachem z uzavřených 
prostor.

Jako dítěti se mi jednou dostalo lekce, že se ne-
mám spoléhat na své vlastní vnímání světa, a už vůbec 
ne někomu vnucovat svůj vkus.
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Měla jsem tetičku – už tehdy to byla postarší dáma 
– která se nade vše snažila pomáhat svým příbuzným. 
A tato energická žena se jednou pustila do reorganizace 
života mého dědečka. Zatímco trávil dovolenou v sana-
toriu v Soči, nakoupila velké množství časopisů o byd-
lení – většinou zahraničních, které se tenkrát velmi těž-
ce sháněly, a začala přetvářet dědův útulný – byť trochu 
staromódní – byt v souladu s reklamními fotografiemi
v jakousi variantu výkladní skříně obchodu s nábytkem. 

Když jsem poprvé do bytu vstoupila, vzmohla jsem 
se jen na pár vzdechů. Nejprve jsem vkročila do před-
síně, kde můj pohled spočinul na neuvěřitelném věšá-
ku, jakoby vystřiženém z katalogu, ozdobeném obrov-
skými jeleními parohy. Ty děda dostal kdysi od jedno-
ho zavilého vyznavače honu, ovšem dar v tentýž večer 
putoval na půdu. Tetička se rozhodla obnovit pošlapa-
nou spravedlnost a umístila tento nevhodný dar na vi-
ditelné místo, kam podle ní patřil. Pak všude po před-
síni rozvěsila pestré koberečky a hadříky, které dle její-
ho názoru imitovaly topolové stromořadí, takže chodba 
vypadala jako tkalcovská dílna. Poté přišla na řadu jí-
delna, která se po několika dnech usilovné práce změ-
nila v luxusní taneční sál, v němž by se dobře vyjímal 
slavnostně oděný pár při valčíku nebo pianista hrají-
cí menuet, což ovšem nebylo postaršímu inženýrovi, 
který ve volných chvíli rád předělával technické stro-
je a mechanizmy, vůbec k ničemu. Další obětí se stala 
ložnice: ta se proměnila v aristokratický budoár, velmi 
vhodný pro mladou dívku se sklonem ke koketování, 
avšak ne pro mého dědu. A obývací pokoj by mu mohli 
závidět i Rockefellerovi potomci: vše se v něm blýska-
lo jako před honosnou recepcí pro vybrané hosty. Ob-
rovský oválný stůl natahoval k příchozím své zaoblené 
masivní nohy, chlubil se leskem lakování a křišťálové 
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ozdoby lustru ve tvaru zlatých rybek a kouzelných ptá-
ků hrály všemi barvami. Celý byt zářil a voněl libými 
vůněmi.

Když se děda po dovolené navrátil do rodného 
hnízda, dlouhodobé snažení své starostlivé příbuzné ne-
ocenil. Se slovy „Panebože, kde je můj byt?“ a s hrůzou 
v očích se zhroutil a odvezli ho přímo na záchranku. 

A tady se ukázalo, nakolik jsou děda a tetička růz-
né osobnosti. Teta rozhodně upřednostňovala co nejvíc 
volného prostoru, hodně světla a barevné i zářivé před-
měty, zatímco děda… Jak se ukázalo, styděl se přiznat 
svou slabinu, a tedy to, že trpěl agorafobií . Bylo pro 
něho těžké byť jen procházet přes prázdný prostor, tak-
že dokonce i vycházky do pole mu připadaly nesnesi-
telné. Není divu, že ho tetiččiny přestavby dostaly až  
na nemocniční lůžko.

Navíc měl rád staré věci – ty však dávno skončily 
v popelnicích – a nenáviděl lovy zvířat i lovecké trofe-
je. Když se později probral z nejhoršího šoku, vyprávěl 
o svých pocitech takto: „Jakmile můj zrak padl na dáv-
no odložené a zapomenuté parohy, jež se skvěly na tom 
nejviditelnějším místě, srdce mi spadlo až do žaludku 
a před očima mi potemnělo, jako by se den proměnil 
v noc.“

Jeden člověk, aniž by si to uvědomil, odstranil z do- 
mova druhého člověka psychologickou obranu, a my vi-
díme, co z toho vzešlo. Děda měl sice slabé srdce i před- 
tím, ale hlavní příčinou jeho náhlé zdravotní indispozi-
ce byla nečekaná a nežádoucí rušivá proměna jeho do-
mova.

Rozhodovat za kohokoli jiného bývá nebezpeče-
né; a ani já bych se neodvážila nikomu radit, co se pro 
něho hodí a co nikoli. Na zásadní změny si někdy ne-
troufají ani profesionální návrháři, přestože jejich pra-
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covní náplní je právě rozhodovat za jiné a radit jim, jak 
si kolem sebe uspořádat životní prostor. Vždy s taktem 
vyslechnou přání svých klientů, avšak jejich odborné 
okouzlující návrhy se s představami majitelů domu čas-
to neshodují, a tak se stává, že se projekt musí předělá-
vat. Jeden můj známý, bytový designér, si často stěžuje: 
„Nevím, co je to dnes za lidi. Nabízím jim odborný ná-
vrh s využitím všech svých zkušeností a snažím se, aby 
měli dostatek světla i volného prostoru, ale jim se to ne-
líbí… Někdy se na mne dokonce zlobí. Nechtějí moder-
ní byt, chtějí příbytek pro domovníka.“ On má pravdu, 
protože chce svou práci dělat dobře a řídit se při ní vše-
mi pravidly své profese. Jenže svou pravdu mají i jeho 
klienti: přestože akceptují všechny pádné důvody, proč 
má být odborné navržení jejich bytu právě takové, jaké 
jim on provedl, nemohli by bydlet v místnostech, které 
by jim připadaly prázdné, v bytě bez chytrých úschov-
ných skrýší, užitečných přepážek nebo uměle rozděle-
ných pokojíků.

Svoje bydlení bychom si měli vybrat a navrhnout 
sami a nákup veškerého zařízení domácnosti i nábytku 
bychom měli uskutečnit také bez cizí pomoci. Neměli 
bychom příliš dát na doporučení prodavačů, malířů ani 
návrhářů, avšak ani na rady přátel či příbuzných. Oni 
v našem bytě bydlet nebudou, zato my ano! V nepo-
slední řadě bychom si doma měli sami vytvořit vlastní 
životní rytmus a pořádek. Dům by nám měl co nejvíce 
vyhovovat a padnout naší duši jako rukavice na ruku. 
Nezapomínejme, že domov  je naše pevnost, jež ochra-
ňuje naše nejzranitelnější místa a skrývá veškeré nedo-
statky. Pokud náš domov plní všechny funkce tak, jak 
má, pak nás žádné nepříjemnosti z reálného světa ko-
lem nás neohrozí.
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