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Анотація

Савзiєва «Сторiя про Три Ведмедi» (1837) звичне

вважається за першу оприлюднену версiю казки, що стала

за «Золотi пуклi» («Goldilocks»). Елеонорин Муреїн рукопис

(1831) указує, що сторiя iснувала перше Савзi записав

її; вченi вiрять, що казка може походити вiд «Дряпка»

(«Scrapefoot»).
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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, Роберт Савзі
(Robert Southey), помер понад сто років
тому;

• Робертова Савзієва парсуна — у США, бо її
вперше оприлюднено до 1 січня 1927 р.; а
також у всему світі, бо її невідомий автор
помер понад сто років тому;

• 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.

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

1Robert Southey, The Doctor & C, v. 4, London, Longman, 1837, pp. 318–326.
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Усi торгiвельнi марки та послужні знаки належать їхнiм

вiдповiдним власникам.

Подяки Первотворний текст і заголовну
сторінку звантажено з Ґуґл Книг (Google
Books).

Кнопку звантажено із сайту Creative
Commons.

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

Видрук готовано в Overleaf, хмарному редакторі на LATEX.
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Переднє слово від тлумача Казка про три ведмеді добре
знана в усенькому світі в рясних відмінах, ба й не тіко
писаних. На лихо, на рідних наших теренах горує йно їднісінька
спотворена відміна — еге ж, «Маша і трі мєдвєдя» — зайда з
північного сходу, що пошивається ледві чи не в первотвір і сливе
протягом півтора сторіччя глибоко пускає своє отруйне коріння
ві вразливі діточі душі. Закладені в байку од графа-плаґіятора
надуми — як-от зневага до приватної власности, брак причинних
зв’язків, нечіткі тями, відмова шануватись, безкарність тощо —
ґрунтовно ріжняться від первітних, ба цілковито їм супротивні.
А прецінь то є тема для глибшої осібної розвідки.

Оприявнена серія «Три ведмеді» має на меті побороти
вороже засилля й зазнайомити шановне вкраїнське читацтво з
правдивою казкою в головних своїх відмінах. Розпочинає серію
перетлумачена з англійської в українську Робертова Савзієва
«Сторія про три ведмеді» (1837). Саме її вважають за перший
прилюдний запис тотої казки в оповідній формі. Роберт Савзі
помістив «Сторію...» серед инших своїх творів у збірку «The
Doctor & C», хоч і не розкрив тоді своє м’я; воно з’явилося йно
по його смерти, у передруці 1848 року.

У Савзі ведмежий дім у гаї відвідує некликана гостя— нахабна
стара жінка. Вона з’їдає їхню вівсянку, ламає їхній стілець,
засинає в їхній опочивальні й урешті тікає від Ведмедів, що
вернули домів, через вікно. У пізніших відмінах зіпсуту Бабцю
заступить мале дівча й прибере собі насамкінець ім’я Золоті
Пуклі2, а Ведмеді стануть за сім’ю.

Прецінь на словах казка про три ведмеді веде значно глибший
початок. Зокрема, ще 1813 року Савзі переповідав її своїм
друзям; а 1831 року Елеонора Муре виготовила до народин свого
небожа саморучний буклет про три ведмеді, що лишень дрібно
розбігався зі «Сторією...». Уважмо й на певні сюжетні збіги з
казкою від братів Ґрімм про Білосніжку (1812).

2Златовласка під північносхідним впливом, що гірше відповідає
англійському йменню Goldilocks.
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Може передувати Савзієвій «Сторії...» і казка «Дряпко» з
лисом намість Бабці. Літературна обробка її побачила світ 1894
року, але на словах малий Роберт либонь чув сю казку від свого
дядька. Вірогідно припускають, що дядько повіда́в небожу не про
лиса, а про лисицю (англ. vixen); але vixen може також означати
«сварливу, злу жінку» — ось чому певне з’явилася в «Сторії...»
капосна Бабця.

Варто додати кількоро слів про авторське м’я: його подано
згідно із засадами «Українського правопису» (1929) та «Проєкту
українського правопису» (1999) як Роберт Савзі. В Інтернеті,
на сором, поширений невластивий правдивій українській мові
північносхідний одслід Сауті.

Стецько Паляниця,
в екзилі, травень 2022 р.
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A tale which may content the minds
Of learned men and grave philosophers.

Gascoyne.

Ся казка здатна вгонобити глузд
Людей учених і фільозопів поважних.

Ґаскойн.
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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, Малий,
Крихітний Ведмідь; а їден був за
розміром Середковий Ведмідь, а
тотий був Здоровезний, Велетенський
Ведмідь. В їх у кожного був собі
горщик на вівсянку, невеличкий
горщик для Невеличкого, Малого,
Крихітного Ведмедя; і середковий за
розміром горщик для Середкового
Ведмедя, і здоровезний горщик
для Здоровезного, Велетенського
Ведмедя. І в їх у кожного був
стілець на йому сидіти; невеличкий
стілець для Невеличкого, Малого,
Крихітного Ведмедя; і середковий за
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розміром стілець для Середкового
Ведмедя; і здоровезний стілець
для Здоровезного, Велетенського
Ведмедя. І в їх у кожного було ліжко
в йому спати; невеличке ліжко для
Невеличкого, Малого, Крихітного
Ведмедя; і середкове за розміром
ліжко для Середкового Ведмедя; і
здоровезне ліжко для Здоровезного,
Велетенського Ведмедя.
Їдної днини, ото як зготували

вівсянку собі на сніданок і
порозливали її по своїм горщикам,
вони вийшли до гаю, нім вівсянка
стигла, щоб не попекти собі рота,
зарано заходившись їсти її. І нім
вони походжали, невеличка Бабця
прийшла до будинку. Вона не могла
бути за гарну, порядну Бабцю; бо
перше кинула оком у вікно, а тоді
зазирнула в замкову шпарину; і не
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добачивши нікого в будинку, 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 невеличка Бабця
відчинила двері й увійшла; і вельми
вдовольнилася вона, добачивши
вівсянку на столі. Якби вона була
гарна невеличка Бабця, 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, кепська Бабця,
і стала до помоги собі сама.
Тож перше вона скуштувала вівсянку

Здоровезного, Велетенського Ведмедя,
а тота була їй загаряча; і вона мовила
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кепське слово про єї. А тоді вона
скуштувала вівсянку Середкового
Ведмедя, а тота була їй захолодна;
і вона мовила кепське слово про єї
теж. А тоді вона пішла до вівсянки
Невеличкого, Малого, 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; але зіпсута Бабця
мовила кепське слово про невеличкий
горщик на вівсянку, бо він не містив
доста для єї.
Тоді невеличка Бабця сіла на стілець

Здоровезного, Велетенського 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, Малого,
Крихітного Ведмедя, а тотий був ні
зажорсткий, ні зам’який, але просто
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годящий. Тож вона вмостилася на
йому й тамки сиділа, допоки сіжа
не розчахнулася й не впустила її,
вергнувши долі. І зіпсута Бабця мовила
про те лихе слово теж.
Тоді невеличка Бабця взялася

сходами горі в опочивальню, що
в їй Три Ведмеді спали. І перше
вона лягла в ліжко Здоровезного,
Велетенського 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, Малого,
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; тож
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вони прийшли домів снідати. І ось
невеличка Бабця лишила була ложку
Здоровезного, Велетенського Ведмедя
стоячки в його вівсянці.

«Хтось був у мої вівсянці!»

— сказав Здоровезний, Велетенський
Ведмідь дужим, товстим, низьким
голосом. І як Середковий Ведмідь
подивився на свою, він побачив, що
ложка стояла в їй теж. То були
деревляні ложки; якби то були срібні,
зіпсута Бабця поклала б їх собі в
кишеню.

«Хтось був у мої вівсянці!»

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

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

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

що хтось був увійшов до будинку
й ізгамав сніданок Невеличкого,
Малого, Крихітного Ведмедя, зачали
роззиратися довкола. І ось невеличка
Бабця не поклала жорстку подушку
рівно, як була підводилася зі стільця
Здоровезного, Велетенського Ведмедя.

«Хтось сидів на мому
стільці!»

— сказав Здоровезний, Велетенський
Ведмідь дужим, товстим, низьким
голосом.
І невеличка Бабця причавила була

м’яку подушку Середкового Ведмедя.

«Хтось сидів на мому стільці!»
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— сказав Середковий Ведмідь
середковим голосом.
І вам відомо, що невеличка Бабця

була вчинила з третім стільцем.

«Хтось сидів на мому стільці й просидів

йому сіжу!»

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

треба б їм учинити дальшу розвідку;
тож вони взялися сходами горі ві свою
опочивальню. І ось невеличка Бабця
зволочила була подушку Здоровезного,
Велетенського Ведмедя зо свого місця.

«Хтось лежав у мому
ліжку!»

— сказав Здоровезний, Велетенський
Ведмідь дужим, товстим, низьким
голосом.
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І невеличка Бабця зволочила була
качалку3 Середкового Ведмедя зо
свого місця.

«Хтось лежав у мому ліжку!»

— сказав Середковий Ведмідь
середковим голосом.
А тоді Невеличкий, Малий,

Крихітний Ведмідь приступив
подивитися на своє ліжко, качалка
була на свому місці; і подушка була на
свому місці на качалці, а на подушці
була невеличкої Бабці потворна
брудна голова, що не була на свому
місці; бо не мала що робити тамки.

«Хтось лежав у мому ліжку, і вона тутки!»

— сказав Невеличкий, Малий,
Крихітний Ведмідь тихеньким,
слабким, тонким голосом.

3Довга вузька подушка (англ. bolster).
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Невеличка Бабця була вчула крізь
сон дужий, товстий, низький голос
Здоровезного, Велетенського 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,
слабкий, тонкий голос Невеличкого,
Малого, 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,
як уставали вранці. Невеличка Бабця
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вистрибнула; і чи вломила собі карк як
падала; альбо вбігла до гаю й тамки
заблукала; альбо відшукала шлях із
гаю й була схоплена констеблем і
спроваджена в дім для поправи для
мандрьох як вона, я не можу сказати.
Але Три Ведмеді довіку вже її не
бачили.
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