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Algumas informações:

O livro a seguir é uma obra do poeta, escritor e tradutor Samuil 

Marshak, com o seu parceiro de ilustrações Vladimir Lebedev, no original o

livro é escrito em forma de poemas rimados e brincadeiras com os 

signiicado das palavras, o que infelizmente não pode se adaptar para o 

português, pois as rimas eram inimamente ligadas a cultura russa.

A tradução a seguir é baseada numa outra tradução em inglês, com 

checagens na versão de 1948 e em outra versão alemã para dar o mínimo 

de senido ao livro.

Que o presente livro desperte o interesse das pessoas por essa parte

mais oculta da literatura soviéica, a qual é muito rica em maneiras de 

falar sobre o coidiano da época, normalmente interligando com as 

tradições e costumes do país, agradecimentos a página Soviet Visuals por 

disponibilizar o livro online.

Boa leitura.

Capas da 

primeira e 

segunda edição 

do livro.



Sobre o autor e o ilustrador 

Livros infanis ilustrados talvez dependem mais do que qualquer 

outro ipo de livro na relação de criaividade entre o autor e o ilustrador. 

As colaborações de Marshak e Lebedev são emblemáicas, releindo o 

talento extraordinário de dois grandes indivíduos da geração de transição 

— ambos nascidos no im do século 19, ambos aivos na era soviéica.

 Samuil lakovlevich Marshak (1887-1964) foi um poeta, um escritor, 

sairista e também tradutor de literatura inglesa (traduziu Shakespeare, 

Keats, Blake, Wordsworth, Kipling, entre outros). Era considerado por 

Gorki, “o fundador da literatura infanil soviéica”. Em 1923, virou o 

redator do jornal Novyi Robinzon (O novo Robinson), eventualmente entra

para o conselho editorial de Leningrado da OGIZ, uma distribuidora estatal

de livros. Como um editor, ele era bastante efeivo convencendo aristas e 

escritores talentosos para escrever livros infanis; como um autor próprio, 

ele inha um talento especial para pegar as ideias mais complicadas da 

ordem social soviéica e escrever sobre elas sem soar pomposo ou ani-

didaico.

 Vladimir Vasilevich Lebedev (1891-1967) se disinguiu tanto como 

pintor tanto com arista gráico, ele foi um dos fundadores da "Okna 

Rosta", um dos maiores jornais soviéicos, para quem ele contribuiu com 

mais de 500 pôsteres. Nos seus primeiros trabalhos, Lebedev muitas vezes 

combinava técnicas cubistas com elementos “folklubok" (como se fossem 

quadrinhos, voltados ao folclore) num sistema altamente original de 

desenhar. 

Juntos, Lebedev e Marshak colaboraram em quase 50 livros, muitos 

publicados e republicados em várias edições.

Na imagem:

Samuil Marshak, à 

esquerda.

Vladimir Lebedev, à 

direita.
































