I
Stavba leningradského metra začala krátce po válce,
v roce 1947.

				 Jeho první linka byla uvedena do chodu
v roce 1955. Spojovala centrum města s jihozápadní
čtvrtí Narvskaja zastava.

							
Jednotlivé zastávky na této
lince jsou pojaty v dobovém monumentálním slohu,
lidově nazývaném „stalinský“.

										
Výzdoba každé z osmi
stanic odráží určitý okamžik boje sovětského lidu
za budování komunismu: například basreliéfy na peróně konečné stanice Náměstí povstání zobrazují významné chvíle Velké říjnové socialistické revoluce.

Zvnějšku je budova stanice řešena jako jakýsi obří
stan lemovaný dórskými sloupy, zakončený špicí.
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The construction of the Leningrad underground
railway started in 1947, shortly after the Second
World War.

			
The first line became operational in 1955,
linking the city centre and the south-western quarter of Narvskaya Zastava.

Each station along the line
								
is designed in the monumental style of the period,
known in the vernacular as “Stalin’s.”

													
The design of
each of the eight stops reflects a particular moment
in the Soviet people’s “struggle to build communism”;
for example, the bas-reliefs on the platform at the Uprising Square terminus represent pivotal moments in
the Great October Socialist Revolution.

													
The exterior
of the station building resembles a gigantic tent,
supported on Doric columns and topped with a spike.
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Uprising Square is one of the key hubs of Leningrad
municipal transport.

Náměstí povstání tvoří jeden z uzlových bodů leningradské dopravy.

						
It is situated by Moscow Station, and three major city streets lead to it: Nevsky,
Staro-Nevsky and Ligovsky prospekts.

						 Nachází se u Moskevského nádraží
a ústí do něj tři hlavní ulice centra — Něvský, Staroněvský a Ligovský prospekt.

										
The underground
station building is thus a definite element in the
panorama of the city.

										
Budova stanice metra
se tak díky tomu stává výrazným úběžníkem městské
perspektivy.

							
When viewed from Moscow Station, its spike is a counterpart to that of the Admiralty on the distant horizon.

				
Její špice při pohledu od Moskevského
nádraží koresponduje se špicí Admirality na vzdáleném horizontu.
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This spectacular angle of view is captured in a photograph reproduced in Leningrad, a collection of
colour photographs published in 1964 that became
the template for a series of postcards. Ilya Borisovich Goland is credited as its photographer. Thanks
to the recollections of his son, which have recently appeared on the internet, it is known that he
was actually not “Borisovich” but “Borukhovich”. He
came from Dvinsk (Daugavpils), Latvia, and was about
twenty when Latvia was annexed by the Soviet Union.
During the war he suffered several injuries, losing
both legs in the most serious of them. Someone in a
field hospital gave him a camera and several rolls
of film, war booty. After the war it transpired that
Goland’s whole family in Latvia had been killed by
the Nazis. He therefore decided not to return to his
home town and went to Leningrad instead. At first he
felt a stranger in the city as his Russian was not
very good.
			
However, he liked to take photographs of
the city, and went on to become renowned for his
panoramic shots of Leningrad.
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Právě tento reprezentativní úhel pohledu zachycuje
snímek reprodukovaný v albu barevných fotografií
Leningrad z roku 1964, které se také stalo předlohou
pro sérii pohlednic. Jako tvůrce alba se uvádí jakýsi Ilja Borisovič Goland. Díky vzpomínkám fotografova syna, které se nedávno objevily na internetu,
ale víme, že se ve skutečnosti nejmenoval „Borisovič“, ale „Boruchovič“. Pocházel z lotyšského Dvinsku
(Daugavpilsu). Bylo mu asi dvacet, když Sovětský
svaz anektoval Lotyšsko. Během války prodělal několik zranění a v důsledku nejtěžšího z nich přišel
o obě nohy. V polním lazaretu mu kdosi dal fotoaparát a pár svitků filmu pocházejících z válečné
kořisti. Po válce Goland zjistil, že celou jeho rodinu, která zůstala v Lotyšsku, vyvraždili nacisté.
Rozhodl se raději nevracet do rodného města a místo
toho odjel do Leningradu. Mezi lidmi se tam zpočátku
cítil cize, protože špatně mluvil rusky.
													
Rád ale fotografoval pohledy na město, a časem se stal jedním
z nejuznávanějších tvůrců panoramatických snímků
Leningradu.
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The Librarian was among the visitors to the gala
opening of the first line of the Leningrad underground in 1955, although obviously, at eight years
old, he had yet to acquire his nickname.

Jedním z návštěvníků slavnostního otevření první
linky leningradského metra v roce 1955 byl také Knihovník. Měl tenkrát osm let a nebyl ještě Knihovníkem.

														
Throughout
his childhood and youth, when he lived in Konstantina Zaslonova Street (originally Glazovskaya Street),
the nearest underground station was Uprising Square.
From the junction of Zaslonova Street and Ligovsky
Prospekt he had to walk four more blocks to get there.

Po celé dětství a mládí, kdy žil v ulici Konstantina
Zaslonova (původně Glazovské), to měl nejblíže ke
stanici Náměstí povstání. Od křižovatky ulice Zaslonova a Ligovského prospektu musel jít k metru
ještě dlouhé čtyři bloky.

A new station was opened at this very junction in
1991 — not that the Librarian really cared much,
since he had emigrated the year before. He read about
the new station much later on the internet. He found
a photo of the house that was the entrance to the
station vestibule and realised that it had once been
a bakery he knew well.

								
V roce 1991 byla přímo na
této křižovatce otevřena nová zastávka metra. Knihovníkovi to už ale nebylo moc platné, protože rok
předtím emigroval. O této nové stanici si až mnohem později přečetl na internetu. Vyhledal si snímek
domu, kde se měl nacházet vstup do jejího vestibulu,
a uvědomil si, že tam za jeho časů bývala pekárna.

							
He remembered an incident there
that involved his father. Shortly after the war, before he was demobbed, there was a queue of people in
the shop and a group of soldiers were aggressively
demanding more than their allotted rations of bread,
at the expense of the civilians. The Librarian’s father drew his service gun and drove off the greedy
militiamen.
						
“That place where that incident
occurred doesn’t exist anymore”, thought the Librarian, and went on to look at some other photographs
from his former neighbourhood on the internet. He
noticed that a pharmacy on the corner was still open
for business.

Vzpomněl si na příhodu, kterou zde zažil jeho otec
krátce po válce, ještě než byl demobilizován: parta
vojáků se na úkor lidí stojících ve frontě dožadovala chleba nad příděl; Knihovníkův otec vytáhl služební pistoli a výtržníky zahnal.

				
“At least the pharmacy is in its place”,
he said to himself. “But where am I?”
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												 „Místo, kde se to
odehrálo, už neexistuje,“ pomyslel si Knihovník. Dál
si na internetu prohlížel fotografie ze své někdejší
čtvrti. Zjistil, že lékárna na rohu je stále v provozu.

„Tedy aspoň lékárna je na svém místě,“ řekl si. „Ale
kde jsem já?“
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III
The Leningrad Spa Area, a promotional film released
in 1949, is the oldest colour film to capture the
recreation belt on the coast of the Gulf of Finland,
north of Leningrad.

Propagační snímek Leningradská lázeňská oblast
z roku 1949 je nejstarším barevným filmem zachycujícím rekreační pásmo při pobřeží Finského zálivu na
sever od Leningradu.

							 Takes of the coastal landscape
alternate with those of Soviet people — workers and
Young Pioneers — taking various forms of “active
leisure”.

						
Pohledy na přímořskou krajinu se
tu střídají se záběry sovětských lidí — dělníků či
pionýrů — při různých formách aktivního odpočinku.

The film also features a number of architectural
and sculptural landmarks. Most of them were erected
after the Second World War, only shortly before the
film was made. One can learn about their history and
current status on the website of the town of Zelenogorsk. The only one about which no information has
been found is a statue of a sportswoman sticking out
of the water; the take including it lasts only a few
seconds.

Ve filmu se také objevuje řada architektonických
a sochařských krajinných dominant. Ty byly vesměs
vybudovány až po 2. světové válce, jen krátce před
vznikem snímku. O jejich historii a současném stavu
se můžeme dočíst na webových stránkách města Zelenogorsk. Jen o soše sportovkyně vyčnívající přímo
z vody, která se objevuje na jednom několikasekundovém záběru, se nepodařilo nic vypátrat.

			 The author of the website text comments: “It
possibly did not stand there long; the Gulf of Finland ice would have crushed it in the first winter.”

												
Autor příspěvku poznamenává: „Zřejmě tu moc dlouho nestála: led
Finského zálivu by ji strhl hned během první zimy.“
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IV
He wanted to become a sailor and travel to distant
lands. However, they turned him down at a naval apprentice school because his eyesight was not good
enough. He then did military service, in the course
of which he mastered Morse code.

Chtěl se stát námořníkem, aby mohl cestovat do vzdálených zemí. V námořnickém učilišti ho ale odmítli
kvůli slabému zraku. Šel na vojnu, kde se naučil
skvěle ovládat morseovku. Po návratu do civilu si
říkal, že to u loďstva znova zkusí, tentokrát však
jako radista.

											
After returning to
the civilian life, he thought that he would try to
join the navy again, this time as a wireless operator.
During the interview he was asked to demonstrate
how to receive a coded message. He didn’t do well in
the test as he had no way to know that the navy used
a different coding system from that in the army. He
thus had to bid farewell for good to a life at sea. He
swapped real travels for imaginary ones and began to
study English philology. Around that time he stopped
celebrating his birthday with friends.

				
Při přijímacím pohovoru ho požádali,
aby předvedl, jak umí přijmout kódovanou zprávu.
V testu neuspěl — neuvědomil si totiž, že se v námořnictvu používá jiný systém kódování než v armádě.
S představou života na moři se musel nadobro rozloučit. Vyměnil tedy reálné cestování za imaginární
a začal studovat anglickou filologii. Někdy v té době
si odvykl slavit své narozeniny s přáteli.

														 Instead, he
would travel north, to the Gulf of Finland, step into
the water in the night and swim as far as he could.

														
Místo toho
pokaždé odjel na sever, k pobřeží Finského zálivu.
V noci vstoupil do vody a plaval, jak nejdál dokázal.
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V
The book The Earth and the Sky is meant to explain,
in accessible form, basic geography and astronomy
to first-grade pupils. Plentiful colour pictures
make the text lively and compelling.

Kniha Země a nebe má za cíl přehlednou formou poskytnout žákům prvního stupně ty nejzákladnější
zeměpisné a astronomické poznatky. Množství barevných ilustrací činí výklad názorným a poutavým.

													 The beginning
of the book conveys the apparently bizarre conceptions of the ancients about the earth and the sky:
the world as a semi-sphere carried by three elephants standing on a turtle’s back; our entire home
as a flat piece of land on the backs of three whales.
Having confuted these archaic beliefs, the authors
turn to scientifically-grounded information about
the Earth, its place in the universe and the possibility of intergalactic flight.

Na začátku knihy jsou popisovány bizarní představy,
které měly o Zemi a o nebi staré národy — Země jako
polokoule nesená třemi slony, kteří stojí na krunýři želvy; Země jako placka umístěná na zádech třech
velryb. Od vyvrácení archaických předsudků autoři
knihy přecházejí k vědecky podloženým informacím
o Zemi, o jejím místě ve vesmíru a o možnosti meziplanetárních letů.

											 There is a detailed
plan of a spaceship and a picture of people on the
Moon.

															
Najdeme
zde podrobný plán vesmírné lodi nebo třeba obrázek
lidí na Měsíci.

		 Yet the exact level of the book is as fictional
as the old beliefs that it sets out to ridicule. The
book was published in 1957, several years before the
first manned flight to space took place, and about
a decade before man landed on the Moon.

					
Exaktní rovina knihy je však fikcí
ve stejné míře jako staré pověry, které zesměšňuje.
Kniha vyšla v roce 1957, několik let před tím, než se
uskutečnil první let do vesmíru, a asi dekádu před
přistáním na Měsíci.

													 The text thus
proceeds from confuting what is no longer valid to
describing what has not yet come to pass, from myth
to utopia.

							 Výklad tedy postupuje od vyvrácení toho, co už neplatí, k popisu toho, co ještě
nenastalo — od mýtu kutopii.
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VI
When the Night Watchman went to school, the conquest of space was on everyone’s lips. The political
discourse of the times resonated strangely with the
sci-fi books on the shelf in his room. Then fiction
became reality: man travelled beyond the Earth’s atmosphere. Schoolchildren were allowed that April
day off. They took to the streets chanting “Soviet
man in space!”

V době, kdy Noční hlídač ještě chodil do školy, bylo
téma dobývání kosmu neustále na pořadu dne. Aktuální politická objednávka prapodivným způsobem souzněla s vědeckofantastickými knihami na jeho dětské
polici. Pak se fikce stala skutečností: člověk poprvé překonal hranici zemské atmosféry. Školáci ten
dubnový den dostali volno. Vyrazili do ulic a skandovali „Sovětský člověk ve vesmíru!“

				
The Night Watchman was walking along
the Nevsky Prospekt with the others, sharing their
enthusiasm.

												
Noční hlídač šel
Něvským prospektem spolu sostatními a sdílel jejich
nadšení.

				 At the same time, deep inside, he was beginning to realise that the chance of travelling to
space, or elsewhere, had nothing to do with him. He
had a feeling that grew stronger, that he was not a
“Soviet man” and didn’t want to be one, either. He was
happy looking at the stars from the earth, hoping
that the people on the earth would just let him be.

			 Zároveň si však ve skrytu duše už tehdy začínal uvědomovat, že možnost cestovat do vesmíru
nebo kamkoliv jinam se ho netýká. Sílil v něm pocit,
že „sovětským člověkem“ není a že jím ani být nechce.
Stačilo mu dívat se na hvězdy ze Země. Jen kdyby ho
na té Zemi nechali na pokoji.
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VII
“The principal objective of The Book of Tasty and
Healthy Food is to help housewives prepare tasty and
healthy meals for their families, with a minimum of
work and time and, first and foremost, with the use
of the rich and varied assortment of foods produced
by the food industry.” These are the words with which
the authors of the preface of the most famous Soviet
cookbook sum up its goal. The book, however, was not
to be just a collection of recipes but also a scientific treatise on a rational diet, as well as a shop
window on the food industry.

„Hlavním úkolem Knihy o chutné a zdravé stravě je
pomoci hospodyni za co nejmenšího vynaložení práce
a času připravit pro rodinu chutnou a zdravou stravu, v první řadě s využitím různorodého a bohatého sortimentu potravin vyráběných potravinářským
průmyslem.“ Těmito slovy autoři předmluvy nejslavnější sovětské kuchařky shrnuli její poslání. Kniha
ovšem neměla být pouhou sbírkou receptů, ale také
vědeckou prací o racionální stravě, jakož i výkladní
skříní potravinářského průmyslu.

										 It was first published
in 1939 and its introduction is signed by Iosif Vissarionovich Stalin himself. A new, extended edition
spanning four hundred pages appeared in 1952, and
was considered canonic. The print run of half a million issues failed to meet demand and was followed
by reissues of the same print run in 1953 and 1954.
In the 1960s the food situation in the country deteriorated, and many recipes in the book became inaccessible for common people.

											
Poprvé vyšla v roce
1939; pod její úvodní statí je podepsán sám Iosif
Vissarionovič Stalin. V roce 1952 se na pultech objevilo nové, rozšířené, čtyřsetstránkové vydání,
které je považováno za kanonické. Náklad půl milionů kusů nestačil pokrýt poptávku, proto následovaly
stejně početné dotisky v letech 1953 a 1954. V šedesátých letech se potravinová situace v zemi začala
zhoršovat a mnoho receptů v knize se stalo pro obyčejné lidi nedostupnými.

									
For the generation growing up in that period, The Book of Tasty and Healthy
Food was a source of visual rather than culinary
experiences.

							
Pro generaci vyrůstající v té
době Kniha o chutné a zdravé stravě byla spíše zdrojem vizuálního než chuťového požitku.

							 The situation repeated itself,
in more acute form, in the 1980s when almost all of
the ingredients became shortage goods.
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													 Podobná situace se ještě výrazněji opakovala v osmdesátých letech, kdy se takřka všechny ingredience proměnily
v nedostatkové zboží.
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The Piano Teacher got a copy of The Book of Tasty and
Healthy Food in a green binding as a present from a
student. The dedication says “Leningrad, 1952”. The
green book was used in the Piano Teacher’s household
on Glazovskaya Street (renamed, in the same year of
1952, to Konstantina Zaslonova Street). After the Piano
Teacher’s death, the daughter, son-in-law and grandson
moved to a smaller flat in Khersonskaya Street, and
took the green book with them.

Učitelka klavíru dostala exemplář Knihy o chutné
a zdravé stravě v zelené vazbě jako dárek od jedné své studentky. Na věnování je uvedeno „Leningrad,
rok 1952“. Zelená kniha se používala v domácnosti rodiny Učitelky klavíru na Glazovské ulici, která byla
právě v roce 1952 přejmenována na ulici Konstantina
Zaslonova. Po smrti Učitelky klavíru se její dcera,
zeť a vnuk odstěhovali do menšího bytu v Chersonské
ulici. Zelenou knihu si vzali s sebou.

										 Another edition, this
time in the blue binding of the 1953 version, was
purchased in Moscow by the Public Enemy’s daughter.
One year later she remarried and followed her second
husband to Lithuania. The blue book thus appeared in
Vilnius, first in a modest flat on the outskirts of
the city, then in Poželos Street in the centre, and
in 1987 in a housing estate in Mildos Street, on the
outskirts of the city again.

													
Jiný svazek,
tentokrát v modrém provedení, patřící k dotisku
z roku 1953, si v Moskvě pořídila Dcera nepřítele
lidu. O rok později se podruhé provdala a odstěhovala se za novým manželem do Litvy. Modrá kniha se
tak ocitla ve Vilniusu, nejprve ve skromném bytě
na okraji města, později na ulici Poželos v centru,
v roce 1987 pak opět na okraji, v panelovém domě na
ulici Mildos.

										 In December 1977 the
Piano Teacher’s grandson and the daughter of the
Public Enemy’s daughter got married in Leningrad.
They changed addresses several times and ten years
later ended up, with their children, in a large flat
on 4th Sovetskaya Street. They took all their things
from the flat in Khersonskaya Street there, the occupants of which had died. The green book was then
used by the Daughter of the Public Enemy’s Daughter,
who remembered the blue book from her childhood and
youth.

				
V prosinci roku 1977 se vnuk Učitelky
klavíru a dcera Dcery nepřítele lidu vzali v Leningradě. Několikrát změnili bydliště, dokud o deset
let poté neskončili i s dětmi ve velkém bytě na
4. Sovětské ulici. Sem převezli všechny věci z bytu
v Chersonské, jehož obyvatelé mezitím zemřeli. Zelenou knihu nyní při vaření používala dcera Dcery
nepřítele lidu, jež si z dětství a mládí pamatovala
modrou knihu.

		 In 1990 the family emigrated to Czechoslovakia
where the first husband of the Public Enemy’s Daughter lived. They moved into his Prague flat on Na
Pískách Street, Dejvice, and placed the green book
on a kitchen shelf, next to the Czech cookbooks.

				
V roce 1990 rodina emigrovala do Československa, kde žil první muž Dcery nepřítele lidu.
Nastěhovali se do jeho pražského bytu v ulici Na
Pískách v Dejvicích. Zelenou knihu postavili na poličku v kuchyni po boku českých kuchařek.
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In 1993 the Public Enemy’s Daughter moved to Prague as
well. She returned to her first husband. She brought
the blue book with her in order to cook from it for
her husband and herself. First they lived on a housing estate in Petrovice, and in the second half of
the 1990s bought a flat in Stříbrského Street, Háje.

Although both of them have died, the blue book is
still in use in their flat.

								
The green book and the blue
book did not differ originally, save for the cover
colour and the year of publishing. Yet time has
left different marks on them. They both lost their
spines over years of use. The Piano Teacher’s grandson had the green book rebound as a present for his
wife. The green book was thus provided with a new
spine. The blue book is currently without a spine,
and the old one is inserted between its pages. The
green book features a dedication on one of its opening pages, the blue book has no dedication. A colour
plate from the green book showing the portioning
of beef had been torn out and inserted in the wrong
place during rebinding. The position of the plate
has not changed in the blue book. Both books have
printed cuttings and handwritten recipe sheets inserted, some in Russian, some in Czech.
V.M.
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se na nich ale podepsal různě. Obě letitým užíváním přišly o hřbety. Vnuk Učitelky klavíru nechal
zelenou knihu nově svázat u knihaře jako dárek pro
svou ženu. Zelená kniha tak dostala jiný hřbet. Modrá kniha je nyní beze hřbetu, ten původní je vložen
mezi její listy. Zelená kniha má na jedné z úvodních
stránek věnování, modrá žádné věnování neobsahuje. Jedna barevná vložka ze zelené knihy, na které
je vyobrazeno dělení hovězího masa, byla vytržena
a při novém vázání knihy vlepena na nesprávné místo.
V modré knize se umístění této vložky nezměnilo. Do
obou knih jsou založeny tištěné výstřižky nebo ručně popsané listy s recepty. Některé jsou v ruštině,
jiné v češtině.
V.M.

