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Анотація

Оповідана 1918 року від Кетрін Пайл в її «Неньчиних

діточих казках» (Katherine Pyle, Mother’s Nursery Tales)

сторія про Три Ведмеді набирає вже цілком сучасного

вигляду з утішною маленькою дівчинкою на м’я Золоті

Пуклі (Goldilocks) і ведмежою родиною: Неньом-Ведмедем,

Ненею-Ведмедихою й Малятком-Ведмеденятком.
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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, Кетрін Пайл
(Katherine Pyle), померла 1938 р.;

• Кетрінина Пайлина 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;

• кунштик — у США, бо його вперше
оприлюднено до 1 січня 1927 р.; а також у
всему світі, бо його авторка, Кетрін Пайл
(Katherine Pyle), померла 1938 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:

1Mothers Nursery Tales, told and illustrated by Katherine Pyle, New York, E. P.
Dutton & Company, 1918, pp. 207–213.

2The Critic; an illustrated monthly review of literature, v.41 (1902), p. 394.
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• 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, 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 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 Капосну зіпсуту Бабцю із
Робертового Савзієвого первотвору (1837) за тузінь років
заступила Джозефова Кандаллова Сріблястоволоска —
невеличка дівчинка, сливе така ж зіпсута, як і первітна
Бабця. Дівчаче м’я понад півсторіччя зазнавало незначних
змін, заки 1904 року кінцем не вибрунькувалося в Золоті Пуклі
(Goldilocks).

Та й суто чоловічий первітний ведмежий гурт із часом зачав
набувати родинних рис, а в Джорджа Равтледжа (1862) всі
члени ведмежої родини навіть названі на ймення. Прецінь часом
чоловічий ведмежий гурт вертає знов, як от у Мабі (1905), Брука
(1905) чи Стіл (1918).

Дев’ятий випуск серії «Три Ведмеді» ставить перед
читацький суд казкову відміну «Золоті Пуклі та Три Ведмеді»
від Кетрін Пайл із її «Неньчиних діточих казок» (1918). Ведмеді
витворюють знайому вже родину, щоправда, не названі на
ймення. А колишня антигеройка-шукайбіда стає за цілком
утішну дівчинку. Авторка прибрала якийбудь осуд про її
поводження, і то дійсне зовсім не те стидо́вище, що його ми
бачили в передніших одмінах:

• «...вона прийшла до... будинку..., а що була втомилася та
знемагала на спрагу, постукала ві двері» — намість
підгледжувати у вікно та замкову шпарину, як її
попередниці, — «...жаден їй не відповів. Вона зачекала
часинку, а тоді постукала знов...» — і лишень по тому
«...як і досі ніхто їй не відповів, одчинила двері й уступила
всередину»;

• увійшовши, Золоті Пуклі «...подумала, що могла б сісти й
одпочити, заки вони прийдуть» — порівняйте з «якби вона
була гарна..., вона б зачекала, допоки Ведмеді прийдуть
домів...» у Савзі й Кандалла, або «якби вона була добре
вихована невеличка дівчинка, вона б зачекала, допоки
Ведмеді прийдуть домів...» у Стіл;
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• Золоті Пуклі не відразу «...стала до помоги собі сама»,
як її попередниці, тільки згодом «... вона перейшла до
столу просто подивитися, чи мисці повні», але «вівсянка...
духмяніла так неабияк добре, що Золоті Пуклі подумала,
що вона просто скуштувала б її»;

• звертає ввагу Маляткове-Ведмеденяткове ставлення до
дівчинки: «“Хтось полежав у мому ліжку, — писнуло
Малятко-Ведмеденятко втішно, — і вона ще тутки!”» —
маля втішається дівчинці попри те, що перше «...дуже
зажурилося...» і «... мало вигляд, гейби на плач йому
збиралося» через потрощений стілець та зниклу вівсянку,
— а потім воно «плакало та плакало, бо хтіло гратися
з утішною невеличкою дівчинкою» — порявняйте з
Равтледжовим Мацюпунею, як той «...помітив Срібні Пуклі,
що міцно спала в його ліжечку; се спонукало його заволати
пронизливим голосом: “Йой! тутки невеличка дівчинка, що
порушила мою постіль!”, мавши такий лютий вигляд, який
тіко міг би мати молодий Ведмідь, що був утратив свій обід».

Стецько Паляниця,
в екзилі, травень 2022 р.
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ЗОЛОТІ ПУКЛІ ТА ТРИ ВЕДМЕДІ

Б
ула собі якось їдна невеличка
дівчинка, а в єї волосся таке
яскраве й жовте, що воно

ряхтіло проти сонця, гейби кручене
золото. Через те її кликали Золоті
Пуклі3.
Їдной днини Золоті Пуклі вийшла

на луки назбирати квіття. Вона
вандрувала все далі й небавом
прийшла до гаю, а тамки вона ніколи
не була перше. Вона вступила до гаю,
і було дуже прохолодно й тіняво.
Наразі вона прийшла до невеличкого

будинку, що стояв одинцем самотним у
гаї, а що була втомилася та знемагала
на спрагу, постукала ві двері. Вона

3У первотворі: Goldilocks.
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сподівалася, добрі люде всередині
дали б їй пити й дозволили звести дух.
Отож, бодай Золоті Пуклі про се

не знала, сим будинком володіли
Три Ведмеді. Був ЗДОРОВЕЗНИЙ,
ВЕЛИКИЙ НЕНЬО-ВЕДМІДЬ і
СЕРЕДКОВА НЕНЯ-ВЕДМЕДИХА, і миле
невеличке Малятко-Ведмеденятко, не
більше за саму Золоті Пуклі. Але
три Ведмеді пішли були до гаю на
шпацір4, нім їхня вечеря стигла, отже
як Золоті Пуклі постукала в двері,
жаден їй не відповів. Вона зачекала
часинку, а тоді постукала знов, і як
і досі ніхто їй не відповів, одчинила
двері й уступила всередину. Тамки
поспіль стояли три стільці. Їден був
ЗДОРОВЕЗНИЙ, ВЕЛИКИЙ СТІЛЕЦЬ,
і тотий належав Неньові-Ведмедеві.
А їден був СЕРЕДКОВИЙ СТІЛЕЦЬ, і

4Прогулянка.
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тотий належав Нені-Ведмедисі, а їден
був милий невеличкий стілець, і тотий
належав Маляткові-Ведмеденяткові. А
на столі стояли три мисці з повитою
парою гарячою вівсянкою. «Отже, —
подумала Золоті Пуклі, — люде мусять
невзабарі вернути з’їсти її».
Вона подумала, що могла б сісти

й одпочити, заки вони прийдуть,
тож перше сіла на ЗДОРОВЕЗНИЙ,
ВЕЛИКИЙ СТІЛЕЦЬ, але подушка була
зам’яка. Здавалося, та її проковтне.
Тоді вона сіла на СЕРЕДКОВИЙ СТІЛЕЦЬ,
і подушка була затверда, а се не
було вигідно. Тоді вона сіла на милий
невеличкий стілець, а тотий був просто
годящий і підійшов їй так, гейби
створений для єї. Тож тамки вона
сиділа й хиталася, і хиталася, і сиділа,
і сиділа, заки через свою хитанку й
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через свою сидню не зсіла з його
просто долі.
І досі ніхто не прийшов, а тамки

стояли мисці з вівсянкою на столі.
«Вони не можуть бути голодні, —
подумала собі Золоті Пуклі, — альбо
прийшли б домів повечеряти». І вона
перейшла до столу просто подивитися,
чи мисці повні.
Перша була ЗДОРОВЕЗНА, ВЕЛИКА

МИСКА зі ЗДОРОВЕЗНОЮ, ВЕЛИКОЮ
ДЕРЕВЛЯНОЮ ЛОЖКОЮ в їй, і то
була Неньова-Ведмедева миска. Друга
була СЕРЕДКОВА МИСКА із СЕРЕДКОВОЮ
ДЕРЕВЛЯНОЮ ЛОЖКОЮ в їй, і то була
Ненина-Ведмедичина миска. А третя
була мила невеличка миска з милою
невеличкою срібляно́ю ложкою в їй, і
то була Маляткова-Ведмеденяткова
миска.
Вівсянка, що в мисках, духмяніла

4



так неабияк добре, що Золоті Пуклі
подумала, що вона просто скуштувала
б її.
Вона взяла ЗДОРОВЕЗНУ, ВЕЛИКУ

ЛОЖКУ й скуштувала вівсянку в
ЗДОРОВЕЗНІЙ, ВЕЛИКІЙ МИСЦІ,
але тота була загаряча. Тоді вона
взяла СЕРЕДКОВУ ЛОЖКУ й скуштувала
вівсянку в СЕРЕДКОВІЙ МИСЦІ, а тота
була захолодна. Тоді вона взяла
невеличку срібляну ложку й скуштувала
вівсянку в милій невеличкій мисці, а
тота була просто годяща й смакувала
так добре, що вона куштувала й
куштувала, і куштувала, і куштувала,
заки не скуштувала її геть усю.
По тому на єї напала соннота,

тож вона взялася сходами горі й
роззирнулася на всі боки, і тамки
були поспіль три ліжці. Перше
було ЗДОРОВЕЗНЕ, ВЕЛИКЕ ЛІЖКО,
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що належало Неньові-Ведмедеві.
А друге було СЕРЕДКОВЕ ЛІЖКО,
що належало Нені-Ведмедисі, а
третє було миле невеличке ліжко, що
належало милому невеличкому
Маляткові-Ведмеденяткові.
Золоті Пуклі лягла в ЗДОРОВЕЗНЕ,

ВЕЛИКЕ ЛІЖКО для спитку, але
подушка була зависока, і їй було геть
невигідно.
Тоді вона лягла в СЕРЕДКОВЕ ЛІЖКО, і

подушка була занизька, а те не було
вигідно теж.
Тоді вона лягла в невеличке

Маляткове-Ведмеденяткове ліжко, а воно
було якраз годяще, і таке неабияк
зручне, що вона лежала й лежала
тамки, заки міцно не заснула.
І ось нім Золоті Пуклі ще спала

в невеличкому ліжку, три Ведмеді
прийшли домів ізнов, і заледве вони
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вступили ві двері й роззирнулися на
всі боки, як дізналися, що хтось тамки
побував.
«ХТОСЬ ПОСИДІВ НА МОМУ

СТІЛЬЦІ, — гуркнув Неньо-Ведмідь
гучним товстим голосом, — І ЛИШИВ
ПОДУШКУ СКАРЛЮЧЕНУ».
«І ХТОСЬ ПОСИДІВ НА МОМУ СТІЛЬЦІ, —

сказала Неня-Ведмедиха, — І ЛИШИВ ЇЇ
СКАРЛЮЧЕНУ СТОЯЧКИ».
«І хтось посидів на мому стільці, —

писнуло Малятко-Ведмеденятко
верескливим тоненьким голосом, —
і вони сиділи й сиділи, заки не просиділи
сіжу»; і дуже зажурилося через се.
Тоді три Ведмеді перейшли до столу

поїсти свою вівсянку.
Гучним товстим голосом: «ЩО СЕ!

— гримнув Неньо-Ведмідь. — ХТОСЬ
ПОКУШТУВАВ МОЮ ВІВСЯНКУ Й
ЛИШИВ ЛОЖКУ НА СТОЛІ».
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«І ХТОСЬ ПОКУШТУВАВ МОЮ ВІВСЯНКУ,
— сказала Неня-Ведмедиха
середковим голосом, — І ВОНИ
РОЗХЛЮПАЛИ ЇЇ ЧЕРЕЗ КРАЙ».
«І хтось покуштував мою вівсянку, —

писнуло Малятко-Ведмеденятко, — і
вони куштували й куштували, заки не
скуштували її геть усю». І мовивши так,
Малятко-Ведмеденятко мало вигляд,
гейби на плач йому збиралося.
«ЯКЩО ХТОСЬ ПОБУВАВ ТУТКИ, ВОНИ

МУСЯТЬ БУТИ ТУТКИ ДОСІ», — сказала
Неня-Ведмедиха, тож три Ведмеді
взялися сходами подивитися.
Перше Неньо-Ведмідь подивився

на своє ліжко. «ХТОСЬ ПОЛЕЖАВ У
МОМУ ЛІЖКУ Й ЗІРВАВ НАКРИВАЛА»,
— він гримнув гучним товстим
голосом.
Тоді Неня-Ведмедиха подивилася на

своє ліжко. «ХТОСЬ ПОЛЕЖАВ У МОМУ
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ЛІЖКУ ТА СТЯГ ПОДУШКУ», — сказала
вона середковим голосом.
Тоді Малятко-Ведмеденятко

подивилося на своє ліжко, а тамки
лежала невеличка Золоті Пуклі із
щічками, ружевими як троянди, і
золотавим волоссям, розкиданим
подушкою.
«Хтось полежав у мому ліжку, —

писнуло Малятко-Ведмеденятко
втішно, — і вона ще тутки!»
І ось як Золоті Пуклі ві сні чула

гучний товстий Неньовий-Ведмедів
голос, вона снила громовий гуркіт у
небі.
А як вона чула Ненин-Ведмедичин

середковий голос, снила вітровий
подмух межи дерев.
Та як вона почула

Малятковий-Ведмеденятковий голос,
він був такий верескливий і виразний,
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що розбуркав її враз. Вона сіла в ліжку,
а тамки були три Ведмеді, що стояли
довкола й дивилися на єї.
«Йой Боже-святе!» — крикнула

Золоті Пуклі. Вона беркицьнулася з
ліжка й побігла до вікна. Воно було
відчинене, і вона вистрибнула, перш
Ведмеді спромоглися зупинити її. Тоді
вона побігла домів якомога хутчіш і
ніколи не ходила край лісу знов. Але
невеличке Малятко-Ведмеденятко
плакало та плакало, бо хтіло гратися з
утішною невеличкою дівчинкою.
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Три ведмеді (1862).

ВИПУСК ЧЕТВЕРТИЙ. Джозеф

Джейкобз. Дряпко (1894).

ВИПУСК П’ЯТИЙ. Вільям Воллес

Денслов. Денсловові Три Ведмеді (1903).

ВИПУСК ШОСТИЙ. Гамільтон Райт

Мабі. Три Ведмеді (1905).

ВИПУСК СЬОМИЙ. Леонард Леслі

Брук. Сторія про Три Ведмеді (1905).

ВИПУСК ВОСЬМИЙ. Флора Енні Стіл.

Сторія про Три Ведмеді (1918).

ВИПУСК ДЕВ’ЯТИЙ. Кетрін Пайл.

Золоті Пуклі та Три Ведмеді (1918).
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ВИПУСК ДЕСЯТИЙ. Кунштики про

три Ведмеді (1831–1890). Упоряд.

Стецько Паляниця (2022).

ВИПУСК ОДИНАДЦЯТИЙ. Стецько

Паляниця. лев толстой як дзеркало

«руZZкага міра»: прикладом казки про

три Ведмеді (2022).
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