Danute Krištopaite
4

Apie rusu liaudies pasaku vertimus
Liaudies pasaku vertimai

-

savita, labai nelengva ver-

timu . sritis, nes kiekvienas pasaku žanras turi savus siužetus, motyvus ir personažus, daugiau ar mažiau fantastiniu elementu, pastovia poetika I, Vertejas i visa tai privalo isigilinti ir perteikti gimtaja kalba, remdamasis savuju pasaku tradicijom ir liaudies kalbos turtais, kad
verstines pasakos galetu gyvuoti šalia nacionaliniu kaip
ryškus kitu tautu liaudies kurybos pavyzdžiai. Šiandien
lietuviu skaitytojai su dideliu malonumu skaito savo
gimtaja kalba rusu, latviu, baltarusiu, ukrainieciu, vokie-ciu Grimu ir daugelio kitu tautu pasakas.
Nors verstiniu pasaku turime didele šusni, taciau apie
ju vertimus iki šiol spaudoje placiau nekalbeta, nesigilinta i verteju kurybini darba, neapibendrinta jo patirtis, Ši apžvalga - pirmas bandymas aptarti rusu pasaku. vertimus, remiantis ju paskutiniu, ketvirtuoju, leidimu "Auksinis kalnas""2,
Kadangi ivairiu žanru pasakos vienos nuo kitu skiriasi ne tik turiniu, bet ir stilistika, tad ir ju vertimo ypatumai bus apžvelgiami pagal žanrus, konkreciai išryškinant viena kita ju poetinio stiliaus perteikimo bruoža.
Nepretenduojant i platesnius apibendrinimus, nelieciant
daugelio problemu, kurios keltinos visu lietuviu verstiniu
pasaku

kontekste,

šiuokart

bus gilinamasi

tik

i pozity-

viaja vertimu puse, atkreipiamas demesys i juos, kaip
i gera mokykla daugeliui pasaku verteju.
Kaip kiekvienas, taip ir pasaku vertejas turi atkurti
-originalo formos ir turinio menine. visuma, Verciant rusu
pasakas, tai išties nelengvas darbas, nes joms budinga išI KpaB40B H. H. CKa3Ka KaK cpO.l\1>KhOpHbrH
JKaHp.- Cne~lIcplIKa
q,O.l\1>KII.0PHbIX
JKaHpoB. M., 1973, c. 83.

2 Auksinis kalnas. Rusu pasakos. Iš rusu kaIbos verte K. Boruta,
J. Stukas, D. Urbas. V., 1976.- Cituojant vertimu pavyzdžius, vertejai
KB, JS, DU.
nurodomi santrumpomis

-
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tobulinta pasakojimo technika, turtingas stilistiniu priemoniu arsenalas, kai tuo tarpu lietuviu pasakose jis žymiai kuklesnis 3, Del to vertejui niekaip negali užtekti
vien savuju pasaku stilistiniu atitikmenu. Pasikliaudamas
savo menine nuovoka, jis daug ka privalo susiieškoti
liaudies kalbos lobyne, daug ka pats prasimanyti ir kurybiškai pritaikyti. Daugeliu atveju pasaku vertejui reikia
buti lanksciam ir išradingam ir, be. abejo, paciam tureti
pasakininko talenta. Tik šitaip dirbdamas, jis gales perteikti kitos tautos pasaku nacionaline specifika. Beje, šis
klausimas, labai platus ir sudetingas, ilgainiui turetu susilaukti rimtu studiju. Taip pat negalima pamiršti, kad
kiekvienas vertejas net to paties žanro pasakas atkuria
savaip, nes jas suvokia individualiai 4, Verteju individualybes problema taip' pat labai idomi ir verta demesio, taciau šio darbo apimtis neleidžia i ja gilintis, ir apie
<ltskiru "Auksinio kalno" verteju savita kurybini indeli
bus kalbama tik iš tolo ir bendriausiais bruožais.
Pirmiausia apžvelgtini stebukliniu pasaku vertimai,
nes joms tarp rusu pasaku tenka viena reikšmingiausiu
vietu ir pagal siužetu ivairove (cia žinomi bemaž visi pasauliniai siužetai), ir pagal stilistiniu priemoniu turtinguma 5, Del pastarojo ypatumo jas versti ypac sunku.
Kaip ir lietuviu pasakos, jos pradedamos tam tikra
formule, kuri "iškart iveda i ypatinga pasakos laika ir
ypatinga pasauli" 6, Šias pradžias vertejai (K. Boruta ir
D. Drbas) vienais atvejais verte, atsiremdami i lietuviu
pasaku pradžios formules: JKUA-6blA gyveno, karta gy.
veno, seniai seniai gyveno (KB), gyveno sau (DU). Kitur,
kur tos formules buvo sudetingesnes ir neturejo konkreciu lietuviu pasaku pradžios atitikmenu, jie remesi kitom
stilistinem priemonem, nusakanciom laiko ir vietos ne.apibrežtuma. Tad vyraujanti stebukliniu rusu pasaku pra3 Sauka D. Tautosakos savitumas ir verte. V., 1970, p. 111.
4 Aeua A. TIepeBOA'illK - XYAOJKH.lIK, KPIlTlIK, KOMMeHTaTOp.- AK-rya.l\1>HbIe np0611.E'MbI TeOp1IlI XYAOJKeCTBeHHoro nepeBOAa.
M.,
1967,

T. 1, c. 66.
5 UuaepOB B. H. PyCCKoeHapOAHoeTBOp'leCTBO.
M., 1959, c. 286,
295.
8 Sauka D. Min. veik., p. 108.
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džios formule B neKOTOpOMuapCTBe, B neKOTopOMrocygapcTBe išversta: viename krašte, vienoje šalyje (K. Boru-ta taip pradeda net penkias pasakas); seniai, labai seniair
viename krašte, vienoje šalyje (KB); už devyniu juru, uždevyniu mariu (DU). Dvi pasakos - "Matiuša Pelenius" ir
"Ivanas, našles sunus" turi. žymiai platesnes poetiškas..
pradžias, taciau tik pirmosios vertimas, nors ir lakoniškesnis, savo šmaikštumu ir meniškumu priarteja prie originalo:

YCTpOUA nup na BeCb MUP U BMeCTe C Mapbeu uapeB.fiOU npaBuA on 3TUM uapcTBoM go rAy60Kou cTapocTu
-ipo 33) -]škele
šaunia puota, visu puotu puota ir drauge
lig žilos senatves
..su caraile
Mar ja valde ta krašta
'.II

B neKoTopoM uapcTBe, B neKoTopoM rocygapcTBe na'
pOBnoM MeCTe, KaK na 60pone, OT goporu B cTopone, )l(U-Au-6bIAU cTapuK CO cTapyxou (PyecKHe HapOAHDIe CKa3KH,.

džiui,
CKOpO CKa3Ka CKa3bIBaeTCR, ne
.AaeTCR - greitai pasaka pasakysi, negreit
AU, gOMO AU, KOpOTKO AU (exaAu,

u R ObIA, Meg-Buno 11UA,no ycaM TeKAo, B pOT
toje puotoje ir aš buvau, midu vynq

varvejo,

burnoj

nieko

darba

geAo gepadarysi
gaAeKo

WAU, llAbIAU, cugeA)

panaudojamos
analogiškos
lietuviu pasaku formules, iš-reikštos pasikartojanciais
veiksmažodžiais
ar dalyviais:
jojo jojo, keliavo keliavo (DU); eJo, eJo, keliavo keliavo
iKB); plauke plauke, ke1iave keliave (DU) ir t. t. Tuo
-tarpu vien veiksmotrukmes
formule gOATO AU, KOpOTKO
.A.U'(6pOgUA, nAblBYT)'nu Mnoro, nu MaAOnpowAo BpeMe
dalyviu ar padalyviu junginiais: kiek vaikšcioJes, kiek nevaikšcioJes (KB); kiek plaukus, kiek neplaukus (DU); kiek
trukus, kiek netrukus (KB); kiek buvus, kiek nebuvus (DU)
:ir pan.
Pasakiška toluma nusakanciai
formulei 3a TpugeBRTb
.3eMeAb, B TpugecRToMuapcTBe surasti lietuviu pasaku atitikmenys - už devyniu žemiu, devin toJe karalysteje (šalyje) - KB; už devyniu juru, už devyniu mariu; už kalnu,
:už juru mariu (DU).

(Auksinis kalnas, p. 90, DU; toliau citatose bus nurodo-mas tik knygos puslapis ir vertejo santrumpa).
Rusu stebukliniu pasaku pabaigos formules, gražinan-cios skaitytojus iš pasaku pasaulio i kasdiene tikrove,.
vienos lakoniškos, kitos sudetingos, kartais sutampa su.
lietuviu pasaku analogiškom formulem, ir vertejams di-deliu sunkumu, regis, nesudare: TYT u CKa3KeKoneu (p. 91,
184, 198) - tai ir pasakos galas (p. 69, 148, 160, KB); na'
TOM nupy

CKOpO

(p. 68, KB). Kitoms šiu formuliu, kaip 6AU3KO AU,

M., 1952,p. 113; toliau citatose bus nurodomas tik origi-nalo puslapis) - Vienoj tokioj karalysteJ, labai toli tenalr
kur nesjmato iš cionai, gyveno sau senukas ir bobute-

ne nonaAO (p. 76)geriau,
per barzda
(p. 56, KB).

(p. 20, KB).
Gana išradingai išverstos ir kitos stereotipines stilis1:ines formules, kuriu stebuklinese pasakose gausiau nei
:kitose. Kai kurios veiksmo trukme ar judejima nusakan-eios fOJ;mules perteiktos mažne pazodziui, kaip, pavyz-

neturejau:

Populiarioji šiu pasaku formule CTaAU )l(UTb-nO)l(UBaI:b.
ir jos variantai CTaAU
)l(UTb-nO)l(UBaTb,
g06pa
na)l(U_
BaTb,
. . .Auxa ne 3naTb,. . .ga MegoKnonUBaTbir t. t. verciama ivairiai, taip pat atsižvelgiant i lietuviu pasaku
pabaigas: e17lepuikiai gyventi (p. 89, DU); eme gyventijr lobti; eme gyventi ir lobiu užgyveno; gyveno, lobiu prigyveno, vargus užmiršo; gyveno ji tada gražiausiai, vargo
nepažindama; eme puikiai gyventi, nesenti, alu midu gerti(p. 149, 27, 34, 271, 170, KB); gyvena sau gražiausia i ir JO-.
kios bedos nemato (p. 43, DU).
Megstamoji pabaigos formule, mininti puotos iškeli..
ma, vertimuose skamba taip pat naturaliai, itikinamai::.

.

Veikeju kalboje pasikartojanti grasinimo formule MOU
ypac gyvai skamba, išversta su

.Meu, TBOR TOAOBa C nAeu

ištiktukais:

mano kardas cikšt, tau galva nuo peciu vikst

(KB); mano kalavijas ciokšt, tavo galva keberiokšt (DU).
Ne vienoje stebuklineje
pasakoje randama kreipimasi
:i trobele ant vištos kojos H36YWKa, 'u36YWKa, nOBepnUCb
K Aecy 3agoM, KOblRe nepegoMI K.Borutaišverte pernelyg

'pažodiškai: Trobele, trobele, pasisuk I miška užpaka1iu,
i mane priešakiu! Tuo tarpu D. Urbo vertimas kurybiškes:nis: Trobele, trobele, tu nuo miško nusisuk (nusigrežk), 0
1 mane atsisuk (atsigrežk)!
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Turbut nebuvo sunku išversti ir žinomaja formule
cpy, CPy,pyccKoro gyxy CAbZXOM
ne cAbzxano, BUgOMne DUgano, a HbZn'-lePYCCKUUgyx caM npuUleAI ir jos variantus - Tiu, tfu, rusu kvapo ne uostyti neuosciau, regeti neregejau, 0 dabar rusu kvapas pats pas mane atejo! (KB);
Sniukšt šniukšt šniukšt, seniai Rusijoj bebuvau, rusu kva~
po beuosciau, 0 dabar rusu kvapas pats i mane teikesi
ateiti' (DU).
Rimuota kalba, kaip stilizacijos priemone, vertejai
dažniausiai stengesi perteikti ir išverte gana vykusiai:
11 3gecb nu OTBeTa,nu npuBeTa (p. 114) - Ir cia nei

atsiliepia, nei atsišaukia (p. 131,KB).

.

Aa, uapCKoe BeAU'-leCTBO,
6ygeT AYK, ga ne gAJl TBOUX
PYK; 6ygeT Me'-l,ga ne Te6e UMceab; 6ygeT g06pbZUKonb,
ga ne Te6e na neM e3guTb; 6ygeT U KpaCnaJlgeBuua, ga
ne Te6e eJO BAageTb (p. 116)- Taip, šviesus is care, bus
lankas, tik ne tavo rankoms; bus kalavijas kietas, tik n~
tau lietas, bus žirgas ristas, tik ne tau jis skirtas; bus ir
mergaite gražute, tik ne tau jos vyru buti (p. 93, DU).
Tiesa, rimuota kalba vertime ne visur atkurta, taciau
tos vietos, išverstos sodriai ir liaudiškai, skamba gana
gyvai: Poc napeHb ne no gHJLM,a no '-laCaM,6ygTO Tecro
na onape nognuMaACJl,a nytUe Toro YMa-pa3YMana6upaACJl(p. 113)- Augo bernas ne dienom, 0 valandom, lyg tešla kUo, 0 dar labiau proto ir gudrumo visokio sau i galva emesi (p. 90, DU).
Dialogai, nors ir nedominuojantys stebukliniu pasaku
stiliuje, vertime labai naturalus:
Ieina caraitis i rumus; pasitinka ji Jelena Gražioji.

-

-

Kas toks esi, šaunusis berneli?

Aš esu caraitis Ivanas.
Kaip tu cia atejai - savo noru ar varu varomas?
Atejau savo noru; ieškau savo motineles, Nastas-

jos Auksakases. Ar nežinai, kur ja butu galima rasti?
- Kur nežinosiu? Ji gyvena netoli nuo cia <... >
(p. 47, KB).
Vaizdingieji palyginimai stebuklinese pasakose, tfesa,
ne per gausiausi, atkurti meniškai ir itikinamai. Vienip.ms
ju užteko pažodinio vertimo:
234

YBugaA ee MaTJOUla lleneAbHbzu, u TaK eMY CTaAo xo.pOUlO ga BeceAo, 6ygTO AeTnUM COAHbZUlKOMo6orpeAo
Pamate ja Matiuša Pelenius
ir taip jam pa(p. 117)
sidare gera ir linksma, it vasaros saule paši1de (p. 94,
DU); 3aneAa TeTUBa, 3arygeAa CTpeAa, OygTO rpoM 3arpeMeA, u CKpbZAaCb U3 BUgy (p. 119) - Suzvimbe temple, sugaude strele, it griausmas sugriaude ir dingo iš akiu (p.95,
DU); HaexaA na fBugonoBo BOUCKOu npUHJlACJl~UTb, KaK
Prijojo prie
TpaBY KOCUTb,'-lY)l(e3eMnylO CUAY (p. 153)

-

-

-

Gvidono kariuomenes ir pradejo ja mušti, kaip žole guldyti svetimšaliu galybe (p. 121, KB).
Taciau kitiems palyginimams išversti reikejo dideles
tautosakines ir menines. nuovokos, kad jie sušvytetu originalo spalvomis:
Ha KnJl)l(beMgBope 6eAbze, KaK nAaTO'-lKU,
xOAogHbze,
KaK nAaCTO'-lKU, Ae)l(aAU opaTUbZ pJlgOM

(p. 329)

- Kuni-

gaikšcio kieme, balti kaip drobeles, šalti kaip akmeneliai,
gulejo šalia vienas kito broleliai (p. 261, KB).
Verciant pasakas, svarbu reikiamai perteikti ne vien
joms budingus stilistinius elementus, bet ir visa ju liaudiškos kalbos stichija. Rusu stebuklines pasakos šiuo atžvilgiu vertejams ir dekinga, ir sunki dirva, nes visa laika turi buti perteikiamas pakilaus pasakojimo srautas;
bet koks dirbtinumas ar pažodiškumas tuojau pat suardo
vientisa stilistini jos audini. Ypatingu kalbos ir stiliaus
gyvumu, autentišku liaudišku skambejimu pasižymi pasakos "Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ka", ",Pasaka
a.pie Vasilisa Išmintingaja", "Trys karalystes - varine, sidabrine ir auksine", "Apie kvaila slibina ir išmintinga
kareivi" , "Mušis ant Kalinovo tilto", "Mažuole Varguole", vadinamoji pasaka-balade "Baltoji antele" 7, verstos
K. Borutos, ir visos keturios D. Urbo verstos pasakos "Stebuklingos

uogos",

"Ivanas

mažiulis

-

gudruolis

di-

džiulis" , "Matiuša Pelenius ", ,;Kareivis ir giltine". Abu
vertejai - puikus ne tik pasaku stilistikos, bet ir gimtosios kalbos mokovai ir ja operuoja labai laisvai. Sa7 /1UHTYP n.
c. 176.

B. BaMaAHasI necIDI JI KapOA1!aSlClta3Ka. M., 1972,
:185

kyslm, siekdami pasakojimo autentiškumo, jie neretai
vietoj veiksmažodžiu pasitelkia dalyvius: AHgpeu BOlUeJl:.
U BUgUT

-

Ra AaBKe CUgUTcegaJl cTapyxa, npJlgeT KygeJ1b.

(p. 26) - Andrejus jejo ir !11ato- ant suolo žila sene besedinti, kuodelj beverpianti (p. 13, KB); . . .Begb Tbl elUe'
COBceMMaAbIU,Hurge He6blBaA,Huuero He BugaA (p. 113)Juk tu visai dar mažas, niekur nebuves, nieko nemate$
(p. 90, DU); Kyga geHb RU lUeA (p. 311) - Viena diena buvus nebuvus (p. 256, KB).
Gražiai verteju pavartoti vaizdingteji veiksmažodžiai..
kur originale ju nera, ar vietoj daiktavardžiu, teikiantys:
kalbai gyvumo ir spalvingumo: tlygO-lOgO KOHJlnAeTKoU'
no 6egpaM, BopoRa - no nepbJlM, nea - no YlUaM:
(p. 271) - Slibinas žirgui rimbu per šanus tvoja, varna
per plunksnas daužo, šuniui per ausis pliekia (p. 187,KB);.

lingavo,

-

-

nogeAucb

CBOUM ropeM

CO MHOlO, Te6e

-

-

,

Aer"le

(

-,

-

2B5

(KB),

-

.Begb

0 "Ivanas

mažiu!is

-

gudruolis

gopo)J(e

Bcero

-

juk tartas žodis brangesnis

,nigus (DU).

už pi.

Panašiai verciamos ir patarles, ikunijancios
liaudies
išminti ir dažnai kontekste vaidinancios
apibendrinimu
-vaidmeni. Vienos ju perteiktos mažne pažodžiui, ir vertiIDe jos skamba labai naturaliai:
BaxpaMeu MJlI'KO CTe...AeT, a )J(eCTKO cnaTb: "lTO HU geHb, TO HOBQJl vega

.

oyger

(p. 193) - Išdek man savo sielvarta, tau bus lengviau
(p. 156, KB); H KURYA AYK Ra KaMeHHblu RaCTUA, ga TaK,.
"lTO OT Hero TOAbKO KYCKU nOAeTeAu B pa3Hble CTOpOHbl
(p. 119) - Ir bloške lanka j akmenu grindinj, ir dejo taip"
kad jis šipuIiukais išlakste (p. 96, DU).
Išradingai, nuovokiai ir taikliai išversti
stebukliniu
pasaku frazeologizmai,
pasitaikantys
pasakojamojoje
ir
veikeju kalboje ir teikiantys jai liaudiško sodrumo:
gep)J(uT yxo OCTpO klauso ausis pastates (KB);3KO
AU "lygo, 3KO AU gUBO- tai didele kupeta, tai didelis daiktas (DU); OH egBa Roru YHee
vos išneše jis sveika kaili
(KB); nopa u "leCTb 3RaTb -laikas
paciam susiprasti (KB);
Ha HeT u cyga HeT - kad neturit
ir nereikia (DU); "lTO-

susiubavo

.didžiulis", vaizduojant namo parlekusi slibina,- visi nallIai sujudo (DU). Tuo tarpu "Kareivyje ir gi1tineje", pa:sakojant apie namuose siautejancius velnius, išversta
viskas galvom eina (DU).
Pasitaiko frazeologizmu, kurie, verteju meistriškumo
-<leka virte patarlemis, pranoksta pati originala:
Hy)J(ga
.3aCTQBAJleT u He Ra TO nOUTU - vargas visko išmoko (KB);
.cAOBOM- geAoM
kaip tare, taip padare (KB); yroBop

-

Ha nJlTHaguaToM rogy CTQA OH npOCUTbCJly OTua C Ma-

TepblO(p. 113)- Penkioliktuosius metus užkliudes, jis emeteva motina prašyti (p. 90, DU); A B Aecy CTYK, rpOM,.
CBUCT(p. 165)- 0 miške trinka, bilda, švilpia (p. 133, KB).
Ne vienu atveju veikeju ir pasakojamojoje kalboje
vertejai rado vaizdingesni veiksmažodini atitikmeni, suteikdami tekstui didesnio raiškumo:
He oTgalUbMoero Meua - cMepTunpegaM!(p. 63)Neatiduosi kalavijo - negyvai užplaksiu! (p. 43, DU);

-

kad cia tavo ne smarves
.nebutu (DU).
Kai kur tam paciam frazeologizmui rasti net keli ati-tikmenys, nes skirtingas 'kontekstas reikalauja skirtingos
cfrazeologizmo interpretacijos. Sakysim, Bce xOgYHOM3a.xOgUAOpasakoje "Ivanas, našles sunus", kur kalbama apie
vaikinui gresianti pavoju, verciama - viskas aplinkui su-

.vbl gyxy TBoero 3gecb He 6blAO

'1(p. 120)- Vachramejus minkštai kloja, 0 miegoti kieta:
;sulig kiekviena diena vis nauja beda (p. 97, DU); Ha A1Og-CKOU pOTOK Begb He HaKUHelUb nAaTOK (p. 110)

~)r

-

Žmoniu

,burnu skarele neužkiši (p. 87, DU).
Kitoms patarlems reikejo rasti lietuvišku atitikmenu,
ir šiuo atžvilgiu vertejai buvo gana kurybiški. Sakysim,
populiariaja patarle YTPO Be"lepa MygpeHeu K. Boruta
vercia ryta galva šviesesne (taip pat ir J. Stukas pasakose bylinu siužetais), 0 D. Urbas - rytoj pažiuresim,
,kaip dugnq desim, ir reikia pasakyti, kad abu vertimai
priimtini. Kurybiškai išverstos ir kitos patar1es, kaip
.antai:

KTO egeT, TOT u npaBuT (p. 57) - Kas važiuoja, tas ir
.keliq žino (p. 37, 'DU); He Hago 6blAO BbllUe PYK gepeBo
AOMI1Tb(p. 118)
Nereikejo griebti, kur nepasieki (p. 95,

-

DU); He TOTTbl canor He Ha TY Hory HageBaelUb!(p .<!5).Ne tas milas ir ne tam milui pamušalas! (p. 25, KB).

-

Peržvelgus stebukliniu pasaku vertimus, matyti, kad
vertejai dirbo kurybiškai, kad, patys budami geri pasakininkai, turedami jautria nuovoka ir lengva ranka, parode nemaža išradingumo, vykusiai perteike esminius šiu
rusu pasaku stilistinius momentus, gyva ir sodria ju
kalba.

TUK nag J1ClBOUKY,
CKaAOUKYnog neUKY.

Be nycTuAu.
BOT OHa AerAa caMa Ha AaBOUKY, XBOCTUKnog AaBOU-

KY, CKaAOUKY
nog neu)(y (p. 391)
Atejo i kaima ir beldžiasi i troba:
'- Dun-dun-dun!
- Kas ten?
- Aš, lapute kumute. Leiskite pernakvoIi;
-Pas mus ir taip ankšta.
- Aš jums vietos neužimsiu: atsigulsiu ant suolelio,
uodegele pakišiu po suoleliu, skalele po krosnim.
Ja isi1eido.
Ji atsigule ant suolelio, uodegele pakišo po suoleliu, skalele po krosnim. (p. 289)
Toks gyvas, dinamiškas dialogas, nors ir kartojamas,
padeda išvengti monotonijos. Taip pat vykusiai išverstos
pasikartojancios situacijos pasakose "Lape, kiškis ir gai-

Gyvu1iniu pasaku, kuriu siužetu rusu folklore žymiai
mažiau, negu daugelio užsienio šaliu ir tarybiniu tautu
folklore (ypac baltarusiu ir ukrainieciu) 8, poetika žymiai
paprastesne, taciau jas versti irgi nebuvo lengva (verte
K. Bbruta), nes ju trumpumas, dažnai pasikartojimu grindžiama kompozicija,. pasikartojancios kalbines formules,
dialogu vyravimas, dainuojami intarpai reikalauja taiklaus, lakoniško ir sodraus žodžio. Pradžios formules, nors
joms ir nelabai budingos, ir pabaigos formules, taip pat
gana retos, išverstos kurybiškai, gerai isijautus i konteksta. Sakysim, pasakos "Lape, kiškis ir gaidys" pabaigos formule BOTTe6e CKa3Ka,a MHeKpUHKaMaCAa(p. 365)
vertime susieta su pagrindiniu veikeju gaidžiu: Štai jums
ir pasaka, 0 man gaidžio ašara (p. 278). Analogiškai perteikiamos ir kitu pasaku pabaigos formules labai pana-

dys",

i stebuklinitI-c
Tex nop CTaAU )l(UTb ga 6blTb, ga
U Tenepb )KUBYT (p. 369); CTClAUce6e )l(UTb ga nO)l(UBaTb,
U Tenepb
)l(UBYT, xAe6 )l(YlOT (p. 414)
ir nuo to laiko

-

npUuLAa B gepeBHlO U CTYUUTCJlB u36y:
- CTYK-CTYK-CTYK!
- KTO TaM?
- 51,AUCUUKa-ceCTpUUKa..nYCTUTenepeHoueBaTb.
a UU'~epoBB. H. Min. veik., p. 285.
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"Katinas

ir lape" ir "Kuzma

Greitalobis"

.

Verstinio dialogo gyvumas ir naturalumas budingas
ir kitokios kompozicines strukturos pasakoms, turincioms
šiokio tokio veiksmo ("Lapute kumute ir vilkas pilkas",
"Gaidys ir šuo", "Išgasdinti vilkai"):

šios

eme ramiai gyventi - taip ir dabar tebegyvena (p. 280);
eme sau puikiai gyventi, ir dabar tebegyvena, jei nepaseno (p. 299).
Kaip ir stebuklines, gyvulines pasakos verciamos taip
pat gyvai, perteikiant visa ju kalbos dinamiškuma, ir
tai ypac išryškeja, pasikartojimuose, kuriuos sudaro dažniausiai dialogas. Sakysim, pasakoje ,;Lapute su skalele"
. gražiai atkurta
pasikartojanti nakvynes prašancios lapes
situa'cija:

Y Hac U 6e3 Te6JlTeCHO.
Aa Jl He nOTeCH)oBac: caMa AJlry Ha AaBOUKY,XBOC-

-

,

-

3gpaBcTByii, cecTpuu,a!
T.[TOKYUlaeUlb?

-

Sveika, kumute! Ka ryji?
Zuveles. Sveikas, broliuk.

PbI6KY.3gpaBcTByii, 6pa- - Duok man bent viena.
- Pats prisižvejok.
Teu,.
Aaii MHeXOTbogHY.
- Kad nemoku.
HaAoBu caM ga U KYUlaii.- Ogi aš prisižvejojau.
51He YMelO.
(p. 273)
3Ka, Begb Jl )l(e HaAOBUAa. (p. 361)

Gausu šiose pasakose ir eiliuotu intarpu, kuriems dažniausiai tenka toks pat vaidmuo, kaip ir pasikartojantiems dialogams. Intarpu vertimuose išlaikyti stiliaus archainiai bruožai, jie primena analogiškus lietuviu pasaku
intarpus. Tai ypac ryšku vienoje seniausiu gyvu1iniu pa19. Meninio vertimo problemos
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saku "Lokys liepakojis" , turincioje
garbinimo atgarsiu 9.
-

CKblpAbl, CKblpAbl,
CKblpAbl,
Ha AunoBou Hore,
Ha 6epe30Bou KAlOKe.
Bce no Ce)laM cnRT,
.ITo gepeBHRM cnRT,
OgHa 6a6a He cnuT Ha Moeu KO)KeCUgUT,
MOlO l.UepCTbnpRgeT,
Moe MRCOBapuT. (p. 398)

pirmykšcio

žveriu

-

Girgždu, girgždu, girgždu
Ant liepines kojos,
Ant beržinio kriukio.
Visi kaimuos miega,
Visi sodžiuos miega,
Viena sene tik nemiega
Ant mano kailio sedi,
Mano vilnas verpia,
Mano mesa verda. (p. 293)

-

Matome, kad ir gyvulines pasakas versdamas K. Boruta rado tinkamu raiškos priemoniu, remdamasis analogišku lietuviu pasaku stiliaus tradicijomis,
ka :ue ka

pasisemdamas iš liaudies kalbos aruodo" ir . tie vertimai
daugeliu

atveju yra tiesiog pavyzdiniai.

RUSl}buitines pasakos, išjuokiancios kvai1uma ir teigiancios prota 10, pasižymincios glaustu pasakojimo stilium, veikeju kalbos tipizacija, gyvu dialogu (padedanciu atskleisti veikejus), taip pat reikalauja nemažo verteju meistriškumo (didžiaja ju dali verte K. Boruta, ke-

lias D. Urbas).

.

Paprasta šiu pasaku pradžios formule )Ku/l-6blA per-.
teikiama gyveno, kitakart gyveno ir pan. Budingieji ju
kreipiniai, naudojami kaip veikeju charakteristikos priemone (caras, ponas, popas pataikuniškai kreipiasi i paprasta žmogu, n6redami iš jo ka gauti, jam isiteikti), verciami taikliai ir išradingai. Sakysim, pasakoje "Sumanus
valstietis" ponas i. valstieti, atnešusi keptas žasis, kreipiasi maloniniu vardu, kuri randame ir vertime: Cnacu60,
6paTeu, cnacu6o! (p. 436) - Aciu, broliuk, aciu! (p. 313,
DU). Maloniniai kreipiniai vykusiai išversti ir kitose pasakose - "Šykštuolyje", "Šemiakos teisme", "Lobyje" ir 1.1.:
nocAYl.Uwl, 3eMARK,gau MHeB3aUMblKoneeaKY (p. 460)9 tJu'!epOBB. H. Min. veik., p. 279.
10Ten pat, p. 303.
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Klausyk, kaimyne, paskolink man kapeika (p. 331, KB);
CAYl.UaU,MY)KUtWK,R Te6e TBOlOBUHYnpow,alO (p. 474)
- Klausyk, žmogeli, aš tau dovana ju tavo kalte (p. 339,

KB).
Buitiniu pasaku dialogai vertime tokie pat lakoniški,
sodrus ir šmaikštus, kaip ir originale. Štai koks naturalus, tarsi iš liaudies kasdienes kalbos paimtas vargšo ir
turtuolio pokalbis pasakoje "Šykštuolis":
- Ar Marka Turtuolis namie?

-

Namie. Ko tau reikia? - klausia Marka.
Kapeikeles atsiimti atejau.

-

Ak brol, ateik veliau, kaip mane gyva matai, smul-

kiu neturiu. (p. 331-332, KB)
Panašiai skamba caro ir valstiecio dialogai pasakoje
"Apie vienuolyna, kur rupesciu nepažino" (DU), caro ir
puodžiaus - "Puodžius",popo ir kareivio - "Godus popas" (KB), dailides ir pono - "Ponas ir dailide" (DU) ir
kitose.
Veikeju kalba šiose pasakose kartais rimuojama, ir
tuos rimus vertejai perteikia vietomis labai meistriškai:

-

BaM C OTUOM, C MaTepblO

nOAeTuTe

npoab,

CBoe rHe3go

He BeK )KUTb,

BUTb (p. 436)

-

BblpacTeTe,

Jus, kai tik

užaugsite, ilgai nelauksite - iš namu skrisite, .sau gužteles taisysite (p. 313, DU); .. .cerogHR gau ga 3aBTpa gau,
anOTOM u caM no MUPY cTynau (p. 472) -. . .šiandien
duok, ryto j duok, 0 paskui ir pats iš namu važiuok
(p. 337, KB).
Dinamiškai, kiek šiurkštokai pasakojamajai kalbai
vertejai taip pat rado vaizdingu lietuvišku atitikmenu:
Hy, C geHbraMu, 3HaMOgeAo, Bce nOl.UAOKaK no MacAY! TOTaac Hal.UAUCbgo6pble

AlOgU: u MoruAY BblpblAU

u rpo6 CMaCTepuAu.CTapuK nOCAaA HeBeCTKYKynuTb
BUHa, u KYl.UaHbeB, u 3aKycoK pa3HblX - Bcero, KaK gOA.

)KHO 6blTb Ha nOMUHKax. A caM B3RA aepBoHeu B PYKY

u nOTaw,UACRK nony. (p. 455) - Na, su pinigais, žinoma,
viskas ejo kaip sviestu patepta! Tuojau atsirado geru
žmoniu: ir duobe iškase, ir graba padare. Senis pasiunte
marcia nupirkti vyno ir valgiu ir visokiu užkandžiuvisko, kaip turi buti per pakasynas. 0 pats užsigniauže
auksini ir nudrože pas popa. (p. 326, KB)
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Vyke buitiniu pasaku frazeologizmu, patarliu atitikmenys:
. . .Tenepb rl1UHRHYlOnocygy C pYKaMu OTOPBYT
(p. 470) - . . . dabar molinius puodus iš ranku grobsto

(p. 335, KB);CeMb6eg - OgUHOTBeT(p. 473) - Viena be-

da - ne beda, kai dvi trys suseda, tai ir žmogu sueda
(p. 338, KB); .. .tzTOHanucaHOnepoM, Toro He Bblpy6uWb
TonopOM (p. 434) - ... kas parašyta, tai parašyta, nei išs
kusi, nei išgrandysi (p. 311, DU) ir t. t.
Iš šiu esminiu buitiniu pasaku stiliaus elementu gražaus perteikimo aišku, kad vertejai ir cia su savo uždaviniu susidorojo, ir skaitytojai gavo kurybiškai išverstas
pasakas.
Rusu pasakos bylinu siužetais skiriasi meniniu atžvilgiu nuo kitu, nes yra gerokai paveiktos bylinu poetinio
stiliaus - nemaža tu paciu raiškos priemoniu, pasitaiko
tiesiogiai pasikartojanciu bylinu eiluciu, ju kalba dar pakilesne, ritmingesne, dinamiškesne. Tad. šias pasakas versti (verte J. Stukas) buvo kur kas sunkiau, ir, nesant lietuviško bylinu vertimo, ne vienu atveju reikejo ieškoti
nauju keliu. Kaip ir anksciau, šicia apžvelgsime kuriuos
ne kuriuos ryškesnius ju stiliaus perteikimo aspektus.
Tiesa, daugeli pasaku bylinu siužetais pradžiu, kurios
iveda ne i pasakiška, 0 i jose vaizduojama istorine ap-.-

linka 11, konkreciai nusako veiksmo vieta ir laika, versti
nebuvo sunku. Imkime kad ir pasakos "Dobrynia Nikiticius ir Slibinas" pradžia:
)l(Ul1a-6bll1anog KueBoM BgoBa MaMel1cpaTUMocpeeBHa. Bbll1 y Hee .lI.106uMblUCbLH60raTblpb Ao6pblHlOwKa

(p. 255) - Kita karta gyveno prie Kijevo našle Mamelfa
TimoJejevna. Ji turejo mylima sunu karžygj Dobryniuška (p. 200).
Taciau viena kita sudetingesne pradžia (pasakose
"Alioša Popovicius" ir "Volga Vseslavjevicius"), kuria
sudaro poetiškas paralelizmas - karžygio gimimas gretinamas su gamtos reiškiniais,- pareikalavo iš vertejo
daugiau pastangu.
11 tlu'-!epoB B. Ii. Min. veik., p. 293.
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Vykusiai išverstos šiu pasaku palyginti retos pabaigos formules, šlovinancios karžygi ar Rusia:
TYT Hl1beHaBeK Cl1aBa u tzeCTb nOWl1a, a Hawa 6bll1b
go KOHua gowl1a (p. 269)
Ir amžiams pasklido Iljos

-

garbe ir šlove, cia ir baigiasi musu sakme (p. 214).
Pasaku bylinu siužetais budingiesiems epitetams, kuriu, kaip ir bylinose, cia gausu ir kurie, atlikdami patikslinimo funkcija, paryškina vaizda, pabrežia esmines sa-

vybes

12,

nebuvo perdaug sunku rasti lietuviškus atitik-

menis, juoba kad nemaža ju dalis pastovieji
nOl1R UlupoKue -laukai
laukas,

l1eca 3el1eHble

ros melynosios,

-

platieji,
miškai

epitetai:

tzUCToe nOl1e -

žalieji,

MOpR

CUHue

gopora npRMaR, npRMOe3)KaR -

plynas
-

ju-

tiesus ke-

lias, 6el10KaMeHHblenal1aTbl- balto muro rumai, CBeTl1aR
ropHuua - švies I mene, Cl1aBHblU 60TaTblpb - šaunusis,
šlovingasis karžygys (pastarasis pavyzdys skamba naujoviškai), g06pblU KOHb- eiklus, ristas žirgas, KpacHble'geBYWKU- skaistaveides mergeles, cTapble MaTepu- senosios motules, OqU RCHble - šviesios ios akys, UBeTHoenl1aTbe - margieji rubai, OCTpaR Ca6l1R- šv€;itrusiskardas
ir t. t. Dažni epitetai MoryqUU, 6oraTblpcKUU,kuriais nusakomi šiu pasaku veikejai karžygiai, dažniausiai verciami galingas, kartais - karžygio, galiuniškas: galinga ranka, galingoji krutine, galingi karžygiai, karžygio vezdas,
galiuniška ranka, galiuniškas kardas ir t. t. Gerai išversti
metaforiniai epitetai Bl1aguMup KpacHoe COl1HblUlKOVladimiras Skaiscioji Sau/ele, Pycb-MaTYWKa- Rusia motinele. Taciau cblpaR 3eMl1R,metaforinis žemes epitetas,
išverstas pažodžiui - žeme dregnoji, skamba nenaturaliai,
nes yra svetimas lietuviu folkloro tradicijoms. Kur kas
priimtinesnis juoda -žeme kitu žanru pasakose. Nepateisinamas ir pažodinis epiteto 6YUHblUvertimas: 6yuHaR rol10Ba- nerimstanti galva. Daug meniškesnis ir itikinamesnis K. Borutos vertimas stebuklinese pasakose - drasioji galvele.
Pasaku bylinu siužetais palyginimus versti nebuvo
lengva, ypac paimtus iš bylinu, kuriu poetikoje jie vai12nponn B. fl. PyccKnH repOH'ieCKHH
:moc. M., 1958, c. 525, 530.
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"

dina nemenka vaidmeni, padedami konkreciau nusakyti
abstrakcius dalykus 13,ir vertejas cia turejo buti išradingas. Sakysim, vaizdingas bylinu palyginimas laiko tekmei apibudinti. vertime skamba naturaliai del pavartotu
deminutyvu:
AeRb YXOgUT 3a gReM, 6ygTO gO)J{gb gO)J{gUT, a RegeJ1R 3a RegeJ1eU, KaK peKa. 6e)J{uT (p. 259)-

Slenka diena po dienos kaip lietaus debeselis, bega savaite po savaites kaip upes vandenelis (p. 204).
Taciau hiperbolizuoti caro Kalino, taip pat jo pasiuntinio palyginimai, ateje iš bylinu ("Ilja Muromietis ir caras Kalinas", p. 221, 222), išversti pernelyg pažodiškai.
Abejotinas ir palyginimo nOKaTUJ1CR
C0J10BeUU3 rHe3ga,
CJ10BJ.1O
OBCRROUCRon lietuviškas

atitikmuo

-

išsirito So~

lovejus iš gužtos kaip pupu pedas (p. 19'7). Juk originalo palyginimu akcentuojamas bejegiškumas, suglebimas,
o pupu pedu nusakoma visai kita savybe - mažumas.
Meniškumu pasižymi negausiu paralelizmu vertimai.
Sakysim, jautriai perteiktas pasakoje "Trys Iljos Muromiecio
tinimas :keliones" gamtos vaizdo ir pasenusio Iljos sugreBe TYMaRC MOpRnogbzMaeTcR,Re 6el1bze CRera B noJ1e . 6eJ1elOTCR, egeT HJ1bR MYPoMeu

no PYCCKOUCTenu.

3a6eJ1eJ1aCbero r0J10BywKa, ero KygpRBaR 60pogywKa,
3aTYMaRUJ1CR

ero

RCHbIU B30p

(p. 266)

-

Ne pilkas rukas

iš juros kyla, ne baltas sniegas laukuos boluoja,~I1ja
Muromietis per rusu stepe joja. Balo nubalo jo galvužele, jo garbiniuotoji barzdužele, šviesios jo akys aptemo.
.
(p. 211)
Heroju jega, priešu fantastines savybes, ju kariuomene ar muši apibudinanciu hiperboliu vertimai gerai perteikia originalo vaizdus:
XBOCTy BYPYWKUTpex Ca)[{eReU,rpUBa ge KOJ1eRU,
a wepcTb Tpex nRgeu (p. 266) - Juodberelio uodega triju sieksniu, karciai lig keliu, 0 plaukai trijtI sprindžiu
(p. 211); CUgUT Hgo.ilul..Ue3a CT0J10M,xaMlweT, no KOBpure B pOT 3anuxuBaeT, no .Begpy Megy cpa3Y nbeT
(p. 282) - Sedi Siaubunas už stalo, .ryja, po visa kepala
13 Ten pat, p. 522.
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i burna kemša, po kibira midaus vienu mauku geria
(p. 22'7).
Taip pat gražiai išverstos hiperboles pasakose "Dobrynia Nikiticius ir Slibinas", "Alioša Popovicius", "Volga Vseslavjevicius", "Ilja Muromietis ir caras Kalinas"
ir kitose (p. 205, 208, 222, 229 ir 1.1.).
Siu pasaku stiliui ypatinga reikšme turi laipsniavimas,
kuriuo suintensyvinamas vaizdas, taip pat sukuriamas
tam tikras pasakojimo ritmas. Vertejas daugeliu atveju
tai gerai jaucia ir vykusiai atkuria originala:
A A06pblRR gaJ1bWe ugeT, neL4epy 3a neL4epou OTKpblBaeT, nAeRHbZX J1lOgeu oCB060)J{gaeT. BblxogRT. Ra

CBeT cTapUKu u M0J10gYWKU,geTKu Mal1ble u 6a6Ku
crapble, pyccKue J1lOgUu U3 qy)KUX CTpaR. (p. 261)o Dobrynia toliau eina, ola po olos atidaro, belaisvius
vaduo ja. Eina i dienos šviesa senukai ir jaunos mergeles, maži vaikai ir senos motereles, rusu žmones ir iš svetimu kraštu pakliuve. (p. 206)
Sios apžvalgos apimtis neleidžia labiau isigilinti i pasaku bylinu siužetais vertima, bet ir iš to, kaip perteiktos
budingiausios ju raiškos priemones, iš bendro ispudžio,
susidarancio jas skaitant, matyti, kad vertejas gebejo atkurti pakilu ir dinamiška ju stiliu, surado lietuvišku atitikmenu poetinems priemonems perteikti. Kita vertus, del
šiu pasaku kalbos neiprastumo, glaudaus ryšio su bylinu
menine specifika lietuviškame tekste galima rasti viena
kita prasmes netiksluma, vietomis - tam tikro pažodiškumo.
Rusu pasaku vertejai turejo buti gana išradingi, versdami vaizdingumo delei vartojamas sinonimines žodžiu
grupes. Bet didžiuma ju išversta be priekaištu ir augte
iaugusios i konteksta: 6ega-ReB3roga - nelaime negandas, OKeaR-Mope- juros marios, juru vandenynas, 6a6aRra - ragana, ragana žiežula, uapb-rocygapb - care valdove, Regpyru-Bparu - nedraugai priešai, KplOKu-3acoBbl- kabliai sklasciai, KOpKu-06begKu- pluteles kauliukai, )KgeT-nO)KgeT-laukia
nesulaukia, 6UTb-KPYWUTbmušti daužyti, mušti triuškinti,
)Ke%-nUJ1UTb
- deginti
niokoti, pa30xaTbcR-paCnJ1aKaTbCR
- dejuoti verkšlenti,
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neAeHaTb-CBUBaTb
- vystyti saistyti ir t. t. Gana ivairiai
verciama nYTb-gopora: keliane, didi kelione, kelias kelione, kelias takelis, keliai keleliai, keliai vieškeliai; OTnpaBUAucb B nYTb-gopory - iškeliavo, išejo i tolimq keliq ir pan. Sunkiau buvo perteikti 1\1y)J(uK-gepeBeHUJ,uHa,
vienais atvejais ji verciant - mužikas, kaimo išsiketelis
(DU), kitais - mužikas kaimietelis (JS). Pastarasis atitikmuo kontekste skamba kiek dirbtinai ir vargu ar priimtinas.
Prasminiai tikr iniai sudurtiniai vardai pasakose lietuvinami, atsižvelgiant i analogiškus pasaku vardus ir lietuviu kalbos žodžiu daryba (Kalnavertis, Minkgeležis,
Virviasukis,
septynmylis,
greitadarbis, baltakaktis ir
pan.): Kyneu Ce1\1uropa- pirklys Septynkalnis, KY3b1\1a
CKopo6oraTblu - Kuzma Greitalobis, uapb BeA BeARHuH-

caras Baltas Baltenis, He1\1aA-ueAoBeK
- Didžiažmogis,
HaCTaCbR 30AoTaR Koca - Nastasja Auksakase ir t. t. Nesudurtiniai prasminiai vardai taip pat lietuvinami: BypyUlKa-Koc1\1aTYUlKa
- Juodberelis Ilgakartelis, CUBKa-6ypKa- Sirmis sartis, lleTyxaH KYPblxaHoBuu- Gaidžiunas
Kakariekunas,
31\1eu FOPblHblU- slibinas Siaubunas, Slibinas, 31\1eeBUu-BoraTblpb
- galiunas Slibinaitis ir t. t. Taciau šie vardai lietuvinami ne visiškai nuosekliai, kurie
ne kurie paliekami, sakysim, galvažudys Solovejus (CoAOBeu-pa36ouHuK). Matyt, vertejas ji paliko, neišdrises
vadinti vyriškos gimines veikejo moterišku vardu, nors
tarp lietuvišku pavardžiu galima rasti ne viena panašu
atveji, taip pat galima butu ir lakštingalo lytis. Nenuosekliai lietuvinami ir gyvuliu vardai. Šitie nevienodumai,
žinoma, truputi disonuoja šiaipjau daugeliu atžvilgiu darnioje pasaku stilistineje visumoje.
Skaitydamas "Auksini kalna", aiškiai jauti ir pasakos
verteja - jo santyki su verciamu tekstu, pasakojimo buda, žodyna. Konkreciai kalbant apie vienu ar kitu meniniu priemoniu atitikmenis, šioj apžvalgoj buvo bandyta
parodyti, kaip ivairiai kiekvienas vertejas perteikia net
vienodas stereotipines formules, kaip skirtingai atkuria
iš pirmo žvilgsnio lyg ir nesudetinga teksta. Ypac ryški
rinkinyje K. Borutos, išvertusio didžiaja jo dali, .menine
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individualybe. Jo vertimuose, kuriems budingas kurybiškas santykis su verciamu tekstu, aiškiai jauciamas beletristo, pasaku stilizuotojo lengvai valdomas meninis žodis, sugebama aiškiai, sklandžiai ir ekspresyviai pasakoti.
K. Borutos poetinis talentas, matyt, leme gera originalo
pasakojimo ritmo, rimuotos kalbos, eiliuotu intarpu perteikima. Kaip vertejas K. Borutai nenusileidžia ir D. Urbas, taip pat patyres stilistas ir žodžio meistras, nors cia
išvertes tik aštuonias pasakas. Jis vercia labai tiksliai ir,
minimaliai nutoldamas nuo originalo, sugeba vaizdingai
perteikti jo sudetinga stilistika. D. Urbo, kaip pasaku
vertejo, kalba - tai naturali gero pasakininko kalba, labai gyva, žodinga ir vingri. Ji vykusi ir saikinga, per
daug nesulietuvina verciamu pasaku. Beje, labai idomu,
kad, praejus nuo pirmojo rusu pasaku leidimo (1954) daugiau nei dvidešimt metu, abieju verteju darbai nereikalingi didesnio redagavimo. -J. Stuko išverstose pasakose
'(ju 11) akivaizdus geras lietuviu literaturines kalbos mokejimas, sklandus pasakojimas, vertimo tikslumas, ta'ciau pernelyg didelis originalo laikymasis kartais nuveda i pažodiškuma.
Remiantis šia, nors ir fragmentiška, apžvalga, galima
oaryti išvada, kad "Auksinio kalno" vertejai lietuviškomis raiškos priemonemis daugeliu atveju atkure rusu pa~aku technika, išlaike budinguosius ju stiliaus bruožus,
.perseke jas gyvai ir vaizdingai. Jie atliko dideli kurybini
,darba, dave lietuviu skaitytojams pilnavertes rusu liaudies pasakas, kuriu didžioji dalis skirtina verstiniu pasaku aukso fondui.
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