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BOHOVÉ JADEITU A STÍNU 
„Devět pater dělí Xibalbu od Mezisvěta. Kořeny 
Světastromu sice vyrůstají až z hlubin Podsvěta 
a jeho větve sahají až do nebes, čímž propojují 
všechny úrovně existence, ale Xibalba leží tak 
hluboko, že zprávy se sem dostávají jen pomalu.“ 
Nakladatelství Jota ale naštěstí našlo mnohem 
blíž, než je Podsvět, velmi zajímavou autorku Silvii 
Moreno-Garcia a její knihu, která v některých chví-
lích připomíná pohádku o Popelce a již Ina Leckie 
ji velmi dobře přeložila. Považte: hrdinka knihy 
Kasiopea žije se svojí matkou u její rodiny, kde 
jsou obě brány jako posluhovačky. Musely se vrátit 

zpět, protože otec Kasiopei zemřel a obě s matkou neměly příliš mnoho šancí, jak 
získat slušné živobytí. Kasiopea je hrdá dívka, která touží po světě, po inspiraci, po 
městě Mérida a všem, co nabízí. Zatím drhne podlahu, posluhuje opravdu nerud-
nému dědečkovi Cirilovi a musí se nechat peskovat od sice statného a pohledné-
ho, ale přece jen hloupého bratrance Martího. Jedinou radostí je výlet jednou za 

měsíc k pramenům, kde se děda Cirilo koupe pro zdraví. Kasiopea je zodpovědná 
za přípravu jeho oblečení a nachystání výletu. Jednou si ale na ní vyleje zlost právě 
Martín. Očerní ji před matkou, že mu nedonesla včas cigarety, a proto si je musí 
půjčit, a tak je Kasiopea za trest zbavena své jediné radosti – výletu. Rozhodne se 
tedy pro jednu odvážnou akci – podívá se do zapovězené truhly dědy Cirila. Tam 
se nikdo nesmí nikdy podívat a klíč má děda dobře schovaný. Dívka klíč najde, 
truhlu otevře a v ní jsou jen samé vybělené lidské kosti. Ona sama si zadře třísku 
pod nehet. Tříska nejde ven, ale zato z rány kape krev na kosti. A co byste řek-
li? No jasně, z kostí se vyklube bůh. Mayský bůh smrti, kterého nechtěně oživila 
právě kapkami své krve. Tahle neúmyslná neplecha jí ale pěkně rychle splní přání 
odjet do Medíny. Proč? No protože bůh tam chce, to je jasné! A tak začíná velké 
dobrodružství až ke kořenům prastarých civilizací. Jak ale sama autorka píše: „Bo-
hové jadeitu a stínu jsou inspirováni mayským mystickým spisem Popol Vuh. Má 
kniha je protkána prvky mayské mytologie, ale stále se jedná o beletrii a neměla 
by být pokládána za antropologický text.“ Děj je chytlavý, spletitý, dialogy vtipné, 
téma mystické: ideální kniha na podzimní večery.

JARMILA SKOPALOVÁ

JAK NAKRMIT DIKTÁTORA 
Rozhořčení, nevěřícné kroucení hlavou, občas 
dokonce i hlasité „Je to vůbec možné?“ To a ještě 
mnohem více vás bude zřejmě doprovázet při čte-
ní knihy Jak nakrmit diktátora (vydává Dokořán / 
Jaroslava Jiskrová – Máj, překlad Jarmila Horáko-
vá). Polský novinář, režisér a spisovatel Witold 
Szablowski v průběhu čtyř let vypátral na čtyřech 
kontinentech kuchaře pěti diktátorů (Saddáma 
Hussajna, Idi Amina, Envera Hodži, Fidela Castra 
a Pol Pota), kteří jedli, pili, milovali, ale hlavně 
vládli, týrali a zabíjeli. Neslyšeli jsme o nich nic 
dobrého a nic dobrého se o nich ani nedočteme, 

a to i přesto, že je to výtečná kniha. Originální nápad nebyl naštěstí pohřben 
povrchním „vyzobáváním rozinek“, ani sbíráním toho, co „spadlo pod stůl“ při 
publikovaných rozhovorech. Naopak, známé rozhovory a životopis „velikánů“ 
využil autor ke konfrontacím a hádejte, jaká byla pravda. Kniha plná odhalení, 

informací, postřehů i emocí odkryje, kdo z uvedených krutovládců byl fajnšme-
kr, kdo si více než radost z dobrého jídla vychutnával slast z ponižování kohoko-
li. Kdo byl mimořádně skoupý, kdo naopak kupoval drahá auta i svému kuchaři. 
Kdo byl mimořádně náruživý (pokud byla vyhlédnutá žena vdaná, samozřejmě 
nechal jejího manžela zabít), koho více uspokojovala revoluce. Výpovědi těch, 
co udržovali v chodu motor, tedy tělo, a tím i duši tyranů jsou důkazem, jak 
může být oddanost slepá. Ovšem i toho, že krutost pána a vládce může být pro 
někoho sexy.

Kniha je více než jen čtivá, protože se dozvíme, co jsme zapomněli, ale s nej-
větší pravděpodobností ani netušili. O historii, lidech, zvycích, o soukromí, vzta-
zích, slabostech. Nechybí ani recepty, i když je velmi málo pravděpodobné, že 
by si po jejich přečtení chtěl někdo něco uvařit. To spíše čtenáře přejde chuť i na 
teplou večeři. Avšak začnou se mu sbíhat sliny na další díly. Bude je vyhlížet a me-
zitím čekat, zda se něco podobného nezrodí také o kuchařích našich diktátorů 
i demokraticky zvolených nejvyšších představitelů.

ANDREA ŽBODÁKOVÁ

TAJNÉ RECEPTY RUSKÝCH BYLINÁŘŮ 
Neurolog Timofej Karmatskich, léčitelka Lumi-
ra a jejich základní heslo ruské léčebné tradice: 
„Tělo je zrcadlem duše“. To, jak jsme nervózní, 
zda máme strach, že nemáme dost peněz, práce, 
úspěchu, že nevíme, co bude, a bojíme se toho, 
že si nejsme jisti sami sebou, se ukáže ze všeho 
nejdřív na našich bolestech. A když si jich ne-
všímáme, tak na našich nemocech. A čím méně 
si všímáme svého těla, tím zákeřnější nemoci si 
způsobujeme. Kniha Tajné recepty ruských byli-
nářů (vydává Fontána, překlad Ivana Krausová) 
je pojatá skoro učebnice, jak jít sám na sebe, 

čeho si všímat a jak co zlepšit. Stejně jako domorodé léčebné metody šamanů 
nebo slavná a známá východní medicína, i tady se začíná tím, co jíme. Protože 
pak se začneme zajímat o své břicho a přichází na řadu slavné ruské „naprave-
ní břicha“. Je pravda, že mnoho z těch, kteří se chtějí léčit jinak než západním 
způsobem braní chemických léků, našlo úžasně jednoduché alternativy: ho-
meopatika, čínské bylinné tabletky, Bachovy kapky a podobně. Dle mé zkuše-
nosti ale už neposlouchají to, co se k takovým přípravkům říká dál: jak jíst, jak 

spát, jak se chovat. Ruské pořekadlo praví: „Břicho máš vpředu, abys viděl, kdy 
se přejíš“. Břichem prochází všechno, co nás má udržet při životě: jídlo, pití 
i léky. Málo platné, opravdu nestačí jen přijímat to, co vám kdo předepíše nebo 
rovnou dá. Je zkrátka potřeba začít něco dělat a dělat to jinak. Jídlo a způsob 
stravování je základem. Dalším stavebním kamenem našeho zdraví je sledovat 
a vnímat, co nám tělo říká. Tedy taky vědět, kde co v těle je. Když nás bolí cosi 
nalevo v břiše, tak to opravdu játra nebudou. A pokud se neznáte, můžete si 
naordinovat zcela špatné jídlo, byliny, čaje. Je potřeba vědět, kdy, jak a proč 
vzniká plynatost. Kdy je dobrá a kdy už ukazuje, že se s námi něco děje. Ale 
ruští bylináři se taky zaobírají krásou, tedy třeba naší kůží, vlasy a tak podobně. 
I krása je projevem našeho zdraví. Najdete tu spoustu rad, o kterých jste už 
slyšeli nebo je vídali ve filmech: třeba že bříza je dar z přírody, jak zacházet 
s medem, jak si manuálně pomoci od křečí nebo jak si poradit se žlučovými 
kameny. A bohužel pro klasické západní pacienty jedna špatná zpráva na zá-
věr: podle staré ruské medicíny je lékař odpovědný za nemoc, pacient za své 
zdraví. Takže buď hodíte všechno na doktora, nebo vezmete svoje zdraví a svůj 
život do svých rukou. To je nejtěžší, ale taky nejzásadnější rozhodnutí, na které 
ale nikdy není pozdě. 
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