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Анотація

У ще їдній одміні «Сторії про Три Ведмеді», що її

переказала Флора Енні Стіл у «Англійських казках» (Flora

Annie Steel, English Fairy Tales, 1918), роля антигеройки

належить маленькій дівчинці, а її м’я, після низки

перетворів у раніших казкових одмінах, кінцем устійнилося

й вибрунькувалось у Золоті Пуклі (Goldilocks).
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Правові вваги Усі без винятку використані в сій книжечці
текстові та графічні матеріяли перебувають у вільному доступі в
Інтернеті, хтобудь може безперешкодно отримати їх самотужки
з первітних уселюдних джерел; також їх усі вільно змінювати
та/чи поширювати, якщо не зазначено инше.

До суспільного надбання (public domain)
належать:

• первотворний текст та заголовна сторінка
з його джерела1 — у США, бо твiр уперше
оприлюднено до 1 сiчня 1927 р.; а також
у всему світі, бо його авторка, Флора Енні
Стіл (Flora Annie Steel), померла 1929 р.;

• Флорина Енніїна Стілина світлина — у
США, бо її вперше оприлюднено до 1
січня 1927 р.; а також у всему світі, бо
впорядчик джерела2, що містить світлину,
Генрі Норман (Henry Norman), помер 1939
р., а його накладця, Вільям Хайнеман
(WilliamHeinemann), помер понад сто років
тому;

• обидва кунштики3 — у США, бо їх уперше
оприлюднено до 1 січня 1927 р.; а також
у всему світі, бо їхній автор, Артур Ракхем
(Arthur Rackham), помер 1939 р.;

• знаки про суспільне надбання та LATEX, бо
вони є за спільну власність та не містять
авторство.

1English Fairly Tales Retold by Flora Annie Steel, New York, The MacMillan
Company, 1918, pp. 19–24 (передрук 1954).

2The World’s Work, edited by Henry Norman, vol. II, London, William
Heinemann, 1903, p. 220.

3Кольоровий кунштик — із розширеного передруку 1922 року.
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Також до суспільного надбання належать, бо
до їх застосовано ліцензію Creative Commons
CC0 1.0 Універсальна (CC0 1.0) Передання до
Суспільного Надбання:

• перетлумачений текст;

• графіка від Creative Commons.

Тлова рамця та серійний кунштик на заголовній сторінці
атрибуції не потребують (див. Pixabay License).

Черенки DejaVu зужито згідно з DejaVu Fonts License.
Усi торгiвельнi марки та послужні знаки належать їхнiм

вiдповiдним власникам.

Подяки Первотворний текст разом із
заголовною сторінкою та двома кунштиками
звантажено з Інтернет Архіву (Internet Archive).

Кнопку звантажено із сайту Creative
Commons.

Решту графічних матеріялів звантажено з
Вікісховища (Wikimedia Commons) та Pixabay.

Видрук готовано в Overleaf, хмарному редакторі на LATEX.
Зужито черенки DejaVu.
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Переднє слово від тлумача Джозеф Кандалл 1850 року ві
свої «Сторії про Три Ведмедя» заступив первітну Робертову
Савзієву капосну Бабцю на мале дівча на м’я Сріблястоволоска
(Silver-hair). І якщо переміна в антигеройці встійнилася відразу,
то її м’я ще довго зазнавало перетворів у пізніших казкових
одмінах: Silver-Hair, Silverhair, Silver Hair, Silver Locks, Golden
Hair, Goldenlocks тощо; нім 1904 року кінцем не вибрунькувалася
в Золоті Пуклі (Goldilocks) у «Старих діточих сторіях і римах»
(Old Nursery Stories and Rhymes)4.

Восьмий випуск серії «Три Ведмеді» пропонує дещо пізнішу
відміну «Сторії...» із дівчинкою на м’я Золоті Пуклі від Флори
Енні Стіл, що вона її переказала в «Англійських казках» (Flora
Annie Steel, English Fairy Tales) 1918 року. Переказувачка не
надто відбігла первотвору й не спокусилася стерти гострі ріжки
для затишного сюжету й на шкоду напучливому складнику; ба
додала кількоро наук:

• «...вони вийшли до гаю, нім вівсянка стигла, щоб не попекти
собі рота через зашвидкий почин, бо вони були чемні, добре
виховані Ведмеді»;

• «...зазирнула в замкову шпарину, бо вона геть не була
добре вихована невеличка дівчинка»;

• «...вона була нахабна, неґречна невеличка дівчинка, і тому
стала до помоги собі сама»5;

• «...Золоті Пуклі, що мешкала в гаї край того боку, і що їй
паніматка були загадали справу, минала будинок... і далі:
«...Золоті Пуклі, що вморилася, бо була ловила метелики
намість бігти по свої справі...»;

4На жаль, я не подужав надибати сю збірку.
5Подібна сентенція є в Савзі щодо зіпсутої Бабці, але її нема в Кандалла

щодо Сріблястоволоски.
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• «...допоки сіжа не розчахнулася й не впустила її, вергнувши
долі; і се її дуже розгнівало, бо вона була лиха дівчинка»6;

• «...безтурботна Золоті Пуклі...»;

• «...як бува то харцизник...»;

• вернуто Савзієві можебні варіянти майбутнього після
втечі, відсутні в Кандалла, але намість «...була схоплена
констеблем і спроваджена в дім для поправи для мандрьох
як вона...»: «...дістала хло́сти, бо була кепська дівчинка й
гулі правила...».

Стецько Паляниця,
в екзилі, травень 2022 р.

6У Савзі «...зіпсута Бабця мовила про те лихе слово...», але Кандаллова
Сріблястоволоска над тим промовчала.
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СТОРІЯ ПРО ТРИ ВЕДМЕДІ

Я
кось бозна коли були собі Три
Ведмеді, що мешкали вкупці
ві свому власному будинку,

у гаї. Їден із їх був Невеличкий,
Крихітний Ведмідь; а їден був за
розміром Середковий Ведмідь, а тотий
був Здоровезний, Великий Ведмідь.
В їх у кожного була собі миска
на вівсянку; невеличка миска для
Невеличкого, Крихітного Ведмедя; і
середкова за розміром миска для
Середкового Ведмедя; і здоровезна
миска для Здоровезного, Великого
Ведмедя. І в їх у кожного був стілець на
йому сидіти; невеличкий стілець для
Невеличкого, Крихітного Ведмедя; і
середковий за розміром стілець для
Середкового Ведмедя; і здоровезний
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стілець для Здоровезного, Великого
Ведмедя. І в їх у кожного було ліжко
в йому спати; невеличке ліжко для
Невеличкого, Крихітного Ведмедя; і
середкове за розміром ліжко для
Середкового Ведмедя; і здоровезне
ліжко для Здоровезного, Великого
Ведмедя.
Їдної днини, ото як зготували

вівсянку собі на сніданок і
порозливали її по своїм мискам,
вони вийшли до гаю, нім вівсянка
стигла, щоб не попекти собі рота
через зашвидкий почин, бо вони були
чемні, добре виховані Ведмеді. І нім
їх не було, невеличка дівчинка на
м’я Золоті Пуклі7, що мешкала в гаї
край того боку, і що їй паніматка були
загадали справу, минала будинок і
кинула оком у вікно. А тоді зазирнула в

7У первотворі: Goldilocks.
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замкову шпарину, бо вона геть не була
добре вихована невеличка дівчинка.
Тоді, не добачивши нікого в будинку,
вона підняла клямку. Двері не були
замикані, бо Ведмеді були гарні
Ведмеді, що не чинили нікому жадної
шкоди й ніколи не грішили на кого, що
той зашкодив би їм. Тож Золоті Пуклі
відчинила двері й увійшла; і вельми
вдовольнилася вона, добачивши
вівсянку на столі. Якби вона була
добре вихована невеличка дівчинка,
вона б зачекала, допоки Ведмеді
прийдуть домів, а тоді либонь вони
запросили б її поснідати, бо вони були
гарні Ведмеді, — трохи ломакуваті,
абощо, згідно з Ведмежими звичаями,
але таки дуже гарної вдачі та гостинні.
Але вона була нахабна, неґречна
невеличка дівчинка, і тому стала до
помоги собі сама.
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Перше вона скуштувала вівсянку
Здоровезного, Великого Ведмедя,
а тота була їй загаряча. Далі вона
скуштувала вівсянку Середкового
Ведмедя, а тота була їй захолодна.
А тоді вона пішла до вівсянки
Невеличкого, Крихітного Ведмедя, і
скуштувала її; а тота була ні загаряча,
ні захолодна, але просто годяща; і так
добре їй усмакувала, що вона згамала
її всю дощенту.
Тоді Золоті Пуклі, що вморилася,

бо була ловила метелики намість
бігти по свої справі, сіла на стілець
Здоровезного, Великого Ведмедя, а
тотий був їй зажорсткий. А тоді вона
сіла на стілець Середкового Ведмедя, а
тотий був їй зам’який. А тоді вона сіла
на стілець Невеличкого, Крихітного
Ведмедя, тотий був ні зажорсткий, ні
зам’який, але просто годящий. Тож
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вона вмостилася на йому й тамки
сиділа, допоки сіжа не розчахнулася
й не впустила її, вергнувши долі; і се
її дуже розгнівало, бо вона була лиха
дівчинка.
І ось, твердо поклавши собі

відпочити, Золоті Пуклі взялася
сходами горі в опочивальню, що в
їй Три Ведмеді спали. І перше вона
лягла в ліжко Здоровезного, Великого
Ведмедя; але тоте було їй зависоке
в головах. І ще вона лягла в ліжко
Середкового Ведмедя; а тоте було їй
зависоке в ногах. І тоді вона лягла
в ліжко Невеличкого, Крихітного
Ведмедя; а тоте не було зависоке ні в
головах, ні в ногах, але просто годяще.
Тож вона затишно вкрилася й лежала
тамки, допоки міцно не заснула.
Натоді Три Ведмеді гадали, що

їхня вівсянка доста б охолола,
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щоб гарненько її попоїсти; тож
вони прийшли домів снідати. І ось
безтурботна Золоті Пуклі лишила
була ложку Здоровезного, Великого
Ведмедя стоячки в його вівсянці.

«Хтось був у мої вівсянці!»

— сказав Здоровезний, Великий
Ведмідь дужим, товстим, низьким
голосом.
Тоді Середковий Ведмідь подивився

на свою вівсянку й побачив, що ложка
стояла в їй теж.

«Хтось був у мої вівсянці!»

— сказав Середковий Ведмідь
середковим голосом.
Тоді Невеличкий, Крихітний Ведмідь

подивився на свою, і була ложка в
мисці на вівсянку, але вся вівсянка
зникла.
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«Хтось був у мої вівсянці й усю її згамав!»

— сказав Невеличкий, Крихітний
Ведмідь тихеньким тонким голосом.
По тому Три Ведмеді, бачивши, що

хтось був увійшов до будинку й ізгамав
сніданок Невеличкого, Крихітного
Ведмедя, зачали роззиратися довкола.
І ось безтурботна Золоті Пуклі не
поклала жорстку подушку рівно,
як була підводилася зі стільця
Здоровезного, Великого Ведмедя.

«Хтось сидів на мому
стільці!»

— сказав Здоровезний, Великий
Ведмідь дужим, товстим, низьким
голосом.
І безтурботна Золоті Пуклі

причавила була м’яку подушку
Середкового Ведмедя.

«Хтось сидів на мому стільці!»
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Хтось був у мої вівсянці й усю її згамав!
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— сказав Середковий Ведмідь
середковим голосом.

«Хтось сидів на мому стільці й просидів

йому сіжу!»

— сказав Невеличкий, Крихітний
Ведмідь тихеньким тонким голосом.
Тоді Три Ведмеді поміркували, що

ліпше їм учинити дальшу розвідку, як
бува то харцизник; тож вони взялися
сходами горі ві свою опочивальню.
І ось Золоті Пуклі зволочила була
подушку Здоровезного, Великого
Ведмедя зо свого місця.

«Хтось лежав у мому
ліжку!»

— сказав Здоровезний, Великий
Ведмідь дужим, товстим, низьким
голосом.
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І Золоті Пуклі зволочила була
качалку8 Середкового Ведмедя зо
свого місця.

«Хтось лежав у мому ліжку!»

— сказав Середковий Ведмідь
середковим голосом.
Та як Невеличкий, Крихітний

Ведмідь приступив подивитися на своє
ліжко, качалка була на свому місці!
І подушка була на свому місці на

качалці!
А на подушці?..
Була Золоті Пуклина полова́9 голова,

що не була на свому місці; бо не мала
що робити тамки.

«Хтось лежав у мому ліжку, і вона досі

тутки!»
8Довга вузька подушка (англ. bolster).
9Як стигле жито за кольором.
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Хтось лежав у мому ліжку, і вона тутки!
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— сказав Невеличкий, Крихітний
Ведмідь тихеньким тонким голосом.
І ось Золоті Пуклі була вчула крізь

сон дужий, товстий, низький голос
Здоровезного, Великого Ведмедя;
але вона так міцно спала, що те
було їй не більш за вітрове квилля
чи громовий гуркіт. І вона була
вчула середковий голос Середкового
Ведмедя, але се було йно гейби вона
вчула, що хто розмовляв уві сні. Але
як вона вчула тихенький тонкий голос
Невеличкого, Крихітного Ведмедя, се
було так гостро й так пронизливо, що
розбуркало її враз. Вона схопилася; і
як побачила Три Ведмеді з їдного боку
од ліжка, беркицьнулася з другого;
і побігла до вікна. Наразі вікно було
відчинене, бо Ведмеді як гарні охайні
Ведмеді, що вони за їх були, завше
відчиняли вікно у свої опочивальні,
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як уставали вранці. Тож зіпсута
сполошена невеличка Золоті Пуклі
вистрибнула; і чи вломила собі карк
як падала; альбо вбігла до гаю й тамки
заблукала; альбо відшукала шлях
із гаю й дістала хло́сти10, бо була
кепська дівчинка й гулі правила11,
ніхто не скаже. Але Три Ведмеді довіку
вже її не бачили.

10Шмагана була.
11Байдикувала.
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