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Анотація

Учені вірять, що від «Дряпка» може походити Робертова

Савзієва «Сторія про Три Ведмеді» (1837), а тота звичне

вважається за першу оприлюднену версію казки «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 автор, Джозеф
Джейкобз (Joseph Jacobs), помер понад сто
років тому;

• кунштик — у США, бо його вперше
оприлюднено до 1 січня 1927 р.; а також у
всему світі, бо його автор, Джон Д. Баттен
(John D. Batten), помер 1932 р.;

• 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.

11Joseph Jacobs, More English Fairy Tales, London, David Nutt, 1894,
pp. 87–90.
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https://openlibrary.org/books/OL7123241M/More_English_fairy_tales
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Джозефова Джейкобзова світлина
(Elliott & Fry, 1900) зужита на умовах
ліцензії Creative Commons Із Зазначенням
Авторства — Некомерційна — Без Похідних 3.0
Неадаптована (CC BY-NC-ND 3.0), © National

Portrait Gallery, London.

Таким робом, Джозефову Джейкобзову світлину не можна
змінювати та/чи зужиткувати в комерційних проєктах.

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 та кунштиком
звантажено з Open Library, проєкту ввд
Інтернет Архіву (Internet Archive).

Світлину звантажено з Національноїї
портретної галереї, що в Лондоні (National
Portrait Gallery, London).

Кнопки 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 Подана в четвертому випуску
серії казка «Дряпко» багато важить для цілого обсягу сторій про
три Ведмеді. Саме сю казку вірогідно чув малий Роберт Савзі
від свого дядька Вільяма Тайлера; тіко тотий либонь намість
лиса повіда́в небожу про лисицю (англ. vixen; також означає
«сварливу, злу жінку» — чи ж не ся колізія призвела до появи в
Савзієвій «Сторії...» зіпсутої Бабці?).

Опріч антигероя, казка дрібно розбігається зі «Сторією...»:
Ведмеді мешкають у Ведмежому замку, а не в простому будинку;
споживають молоко намість вівсянки тощо. Прецінь є ще їдна
вагома ріжниця: Ведмеді саморуч карають лиса-зловмисника
(викидають у вікно; і то ще найлегша з пропонованих ними кар),
тоді як у Савзі й у пізніших одмінах зловмисниця (Бабця альбо
дівчинка) утікає у вікно сама ледві забачивши Ведмедів (густо
можлива пізніша кара, фізична чи моральна, але Ведмеді до єї
непричетні).

Стецько Паляниця,
в екзилі, травень 2022 р.
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ДРЯПКО

Я
кось бозна коли були собі
три Ведмеді, що мешкали в
за́мку у величезнім гаї. Їден

їз їх напродив великий Ведмідь, а
їден середковий Ведмідь, а їден
невеличкий Ведмідь. І в тому ж гаї
був Лис, що жив одинцем самотним,
його кликали Дряпко. Дряпко страх
як боявся Ведмедів, але попри те
страх як баг знати все про їх. І їдної
днини, ішовши гаєм, він опинився
край Ведмежого замку й зацікавився,
чи зміг би потрапити до його. Він
роззирнувся довкола скрізь і не
спромігся нікого побачити. Тож він
доближався тихісенько, заки врешті
не приступив до замкових дверей і
не спробував, чи зміг би відчинити
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їх. Так! Двері не були замикані, і він
одчинив їх іно трішечки й устромив
ніс, і не спромігся нікого побачити.
Тож він одчинив їх іще трішечки й
устромив їдну лапу, а тоді другу лапу,
а тоді ще й іще, а тоді весь він пробува́в
у Ведмежому замку. Він опинивсь у
величезній залі з троє стільців у їй —
їден великий, їден середковий, а їден
невеличкий стілець; і подумав, що хтів
би сісти й одпочити, і роззирнутися
довкола; тож він сів на великий
стілець. Але тотий виявився такий
жорсткий і невигідний, що в кістках
йому заскимило, і він сплигнув зараз
же й заліз на середковий стілець, і
совався й совався на йому, але не
подужав улаштуватися вигідно. Тож
тоді він пішов до невеличкого стільця
й сів на його, а тотий був такий м’який
і теплий, і вигідний, що Дряпко цілком
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здобрів; але нагло тотий потрощився
під їм, і він не подужав згуртувати
його до купи знов! Тож він підвівся й
зачав роззиратися довкола знов, і на
їдному столі побачив три мисочці, з
їх їдна дуже велика, їдна середкова,
їдна доста невеличка мисочка. Дряпко
був дуже спраглий і зачав пити з
великої мисочки. Але він іно просто
скуштував молоко у великій мисочці,
що було таке кисле й бридке, що
не скуштував би другу краплю його.
Тоді він спробував середкову мисочку
й випив трохи з єї. Він спробував
два чи три ковтки, але воно не було
смаковите, і тоді він кинув його
й пішов до невеличкої мисочки, і
молоко в невеличкій мисочці було
таке солодке й таке смаковите, що він
пив його далі нім воно не щезло.
Тоді Дряпко подумав, що хтів би
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взятися сходами; і прислухався, і
не спромігся нікого почути. Тож
сходами він узявся, і виявив величезну
кімнату з троє ліжок у їй; їдне велике
ліжко, а їдне середкове ліжко, а їдне
невеличке біле ліжко; і він заліз у
велике ліжко, але воно було таке
жорстке й горбувате, і невигідне, що
сплигнув назад зараз же й іспробував
середкове ліжко. Тоте було ясно ліпше,
але він не подужав улаштуватися
вигідно в йому; тож обернувшись до
невеличкого білого, підвівся й пішов
до невеличкого ліжка; і тоте було таке
м’яке й таке тепле, і таке гарне, що він
міцно заснув зараз же.
А тоді згодом Ведмеді прийшли

домів, і зайшовши в залю, великий
Ведмідь пішов до свого стільця
й сказав: «ХТО СИДІВ НА МОМУ
СТІЛЬЦІ?», а середковий Ведмідь
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сказав: «ХТО СИДІВ НА МОМУ СТІЛЬЦІ?»,
а невеличкий Ведмідь сказав: «Хто
сидів на мому стільці й потрощив його?»
А тоді вони пішли випити своє молоко,
і великий Ведмідь сказав: «ХТО ПИВ
МОЄ МОЛОКО?», а середковий Ведмідь
сказав: «ХТО ПИВ МОЄ МОЛОКО?», а
невеличкий Ведмідь сказав: «Хто пив
моє молоко й випив його геть?» Тоді вони
взялися сходами в опочивальню, і
великий Ведмідь сказав: «ХТО СПАВ
У МОМУ ЛІЖКУ?», а середковий
Ведмідь сказав: «ХТО СПАВ У МОМУ
ЛІЖКУ?», а невеличкий Ведмідь сказав:
«Хто спав у мому ліжку? — і дивіть,
він тутки!» Тоді Ведмеді підійшли й
вагалися, що мають учинити з ним,
і великий Ведмідь сказав: «Нумо
повісимо його!», а середковий Ведмідь
сказав: «Нумо втопимо його!», а тоді
невеличкий Ведмідь сказав: «Нумо

5



кинемо його у вікно». А тоді Ведмеді
повели його до вікна, і великий
Ведмідь узяв дві нозі з їдного боку,
а середковий Ведмідь узяв дві нозі
з другого боку, і вони гойдали його
туди й сюди, туди й сюди, і крізь
вікно. Бідолашний Дряпко був такий
переполошений і гадав, що кожна
кістка йому в тілі мусить бути зламана.
Але він підвівся й перше струснув
їдною лапою — ні, вона не була
зламана, а тоді другою, і вона не була
зламана, і ще, і ще, а тоді помолов
хвостом і не виявив жадної зламаної
кістки. Тож тоді він чкурнув домів
якомога хутчіш і ніколи не доближався
до Ведмежого замку знов.
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