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Анотація

Через 55 років Сріблястоволоска повернулася, а з нею й

чоловічий ведмежий гурт. Гамільтон Мабі ві своїх «Казках,

що кожна дитина має знати» (Fairy Tales Every Child

Should Know, 1905) подав дещо переинакшену й скорочену

Кандаллову відміну сторії про три Ведмеді 1850 року.
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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 автор, Гамільтон Райт
Мабі (Hamilton Wright Mabie), помер понад
сто років тому;

• Гамільтонова Райтова Мабієва світлина —
у США, бо її вперше оприлюднено до 1
січня 1927 р.; а також у всему світі, бо до
суспільного надбання належить джерело2,
що містить світлину;

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

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.

1Fairy Tales Every Child Should Know, edited by Hamilton Wright Mabie, New
York, Grosset & Dunlap Publishers, 1905, pp. 276–278.

2The Life and Letters of Hamilton W. Mabie, by Edwin W. Morse, New York,
Dodd, Mead and Company, 1920.
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Тлова рамця та серійний кунштик на заголовній сторінці
атрибуції не потребують (див. Pixabay License).

Черенки DejaVu зужито згідно з DejaVu Fonts License, CMU
(Computer Modern Unicode) — згідно з SIL Open Font License
(OFL).

Усi торгiвельнi марки та послужні знаки належать їхнiм
вiдповiдним власникам.

Подяки Первотворний текст разом із
заголовною сторінкою звантажено з Open
Library, проєкту від 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 та CMU (Computer Modern Unicode).
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Переднє слово від тлумача В передущих випусках серії
«Три Ведмеді» зацне читацтво зазнайомилося з низкою
казкових одмін: од Савзі з капосною Бабцею, од Кандалла
зі Сріблястоволоскою, од Равтледжа зі Срібними Пуклями та
ведмежою родиною, од Джейкобза з лисом Дряпком і від
Денслова із взірцевою дівчинкою Золотаві Коси, її бабусею та
ведмежою родиною.

На тлі тотих одмін подана в шостому випуску Мабієва
відміна значно жвавіша, але водночас із напучливого погляду
показується на їхню скупу подобу, бо Мабі прибрав якийбудь
осуд Сріблястоволосчиним учинкам. І так, Сріблястоволоска
(Silver-hair) повернулася через 55 років, а з нею — чоловічий
ведмежий гурт.

Стецько Паляниця,
в екзилі, травень 2022 р.
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ТРИ ВЕДМЕДІ

У
відлеглій країні була якось
невеличка дівчинка, що її
кликали Сріблястоволоска3 про

її ясносяйне кучеряве волосся. Вона
була очайдушна шибайголова, і така
невгамовна, що не могла німувати
вдома, а пильно потребувала тікати
геть без упину.
Їдної днини вона вирушила до гаю

збирати дике квіття й на лани вганяти
за метеликами. Вона бігала тутки й
тамки й зайшла так далеко врешті, що
опинилась у відлюдному місці, а тамки
вона побачила затишний невеличкий
будинок, а в йому мешкали три
Ведмеді; але їх тоді не було вдома.

3У первотворі: Silver-hair.
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Двері були прохилені, і
Сріблястоволоска відчинила їх і
надибала цілком пусту місцину, тож
вона вирішила йти сміливо й оглянути
всю місцину, небагато міркуючи, який
саме нарід мешкає тамки.
Осе три Ведмеді були вийшли на

шпацір4 недовго перед тим. Вони
були Великий Ведмідь і Середковий
за розміром Ведмідь, і Невеличкий
Ведмідь; але вони лишили були
свою вівсянку на столі стигнути.
Тож як Сріблястоволоска вступила
до кухні, вона побачила три мисці
з вівсянкою. Вона скуштувала з
найбільшої миски, що належала
Великому Ведмедеві, і визнала її
за захолодну; тоді скуштувала із
середкової за розміром миски, що
належала Середковому за розміром

4Прогулянка.
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Ведмедеві, і визнала її за загарячу;
тоді скуштувала з найменшої миски,
що належала Невеличкому Ведмедеві,
а тота була просто годяща, і вона з’їла
її всю.
Вона пішла до вітальні, а тамки були

три стільці. Вона взяла на спиток
найбільший стілець, що належав
Великому Ведмедеві, і визнала його
за зависокий; тоді вона взяла на
спиток середковий за розміром
стілець, що належав Середковому за
розміром Ведмедеві, і визнала його за
заширокий; тоді вона взяла на спиток
невеличкий стілець, що належав
Невеличкому Ведмедеві, і визнала
його за просто годящий, але вона
плюхнула на його так, що зламала
його.
Осе Сріблястоволоска була натоді

дуже зморена, і вона взялася сходами
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горі до опочивальні, а тамки вона
знайшла три ліжці. Вона взяла на
спиток найбільше ліжко, що належало
Великому Ведмедеві, і визнала його
за зам’яке; тоді вона взяла на спиток
середкове за розміром ліжко, що
належало Середковому за розміром
Ведмедеві, і визнала його за затверде;
тоді вона взяла на спиток найменше
ліжко, що належало Невеличкому
Ведмедеві, і визнала його за просто
годяще, тож вона лягла в його й міцно
заснула.
Нім Сріблястоволоска лежала, міцно

спавши, три Ведмеді прийшли домів
зі шпаціру. Вони вступили до кухні по
свою вівсянку, але як Великий Ведмідь
приступив до єї, він загурчав:
— ХТОСЬ ПОКУШТУВАВ МОЮ

ВІВСЯНКУ!
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і Середковий за розміром Ведмідь
подививсь у свою миску та сказав:
— ХТОСЬ ПОКУШТУВАВ МОЮ ВІВСЯНКУ!
і Невеличкий Ведмідь вереснув:
— Хтось покуштував мою вівсянку та

з'їв її всю!
Тоді вони пішли до вітальні, і

Великий Ведмідь гуркнув:
— ХТОСЬ ПОСИДІВ НА МОМУ

СТІЛЬЦІ!
і Середковий за розміром Ведмідь

сказав:
— ХТОСЬ ПОСИДІВ НА МОМУ СТІЛЬЦІ!
і Невеличкий Ведмідь вереснув:
— Хтось поосидів на мому стільці й

потрощив його!
Тож вони взялися сходами горі

до опочивальні, і Великий Ведмідь
гуркнув:
— ХТОСЬ ПОКУЙОВДИВ МОЮ

ПОСТІЛЬ!
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і Середковий за розміром Ведмідь
сказав:
— ХТОСЬ ПОКУЙОВДИВ МОЮ ПОСТІЛЬ!
і Невеличкий Ведмідь вереснув:
— Хтось покуйовдив мою постіль, і вона

тутки!
Тоді Сріблястоволоска прокинулася

під трепетом і вистрибнула вікном,
і побігла геть так хутко, як ноги
спромоглися нести її, і довіку не
ходила біля трьох Ведмедів біля
затишного невеличкого будинку знов.
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