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Постановка наукової проблеми. Уже тривалий час згубним
супутником життя багатьох народiв свiту є вживання алкогольних виробiв1 . Внаслiдок їх широкої доступностi за останнiх бiльш як 200 рокiв
вживання алкоголю набуло масового характеру. Вiдтак, боротьба за
тверезий спосiб життя була i продовжує бути актуальною протягом
тривалого перiоду iсторiї нашої держави.
Тiльки тверезий i здоровий народ може внести поступ у розвиток
нацiї. Прикрий факт: цього не скажеш про Україну два столiття тому,
цього не сказати й зараз. Тому, попри величезний потенцiал: наявнiсть
сировини, надлишку незайнятої робочої сили та iнших чинникiв прогресу — українське суспiльство вимирає, деградує духовно та економiчно.
Основна причина цього явища — вживання алкогольних та iнших наркотикiв та поширення через медiа-простiр низьких, аморальних моделей
поведiнки.
У XIX ст. проблема вживання алкоголю полягала в тому, що
українське населення спонукали пити (а фактично насильно споювали)
власники корчем — євреї-орендарi або поляки-власники (пани, шляхта).
Останнiм це вдавалося завдяки володiнню правом пропiнацiї2 .
1 Тут i далi в текстi замiсть загальноприйнятого словосполучення «алкогольнi
напої» для означення алкоголю буде використано поняття «алкогольнi вироби»,
«спиртнi речовини», «алкогольнi речовини», «алкогольнi хiмiкати» тощо, якi, на
думку автора, по-справжньому вiдповiдають смисловому навантаженню та хiмiчнiй
дiї цих шкiдливих сполук.
2 Пропiнацiя — право панiв, помiщикiв та iнших землевласникiв виготовляти та
продавати алкогольнi вироби, передусiм пиво, вино, горiлку, етер та iншi в межах
своїх володiнь, при цьому звiльняючись вiд податкiв.
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Глибина проблеми була усвiдомлена греко-католицьким духовенством, котре займало важливi позицiї як у полiтичному, так i в духовному життi тогочасного суспiльства. На законодавчому рiвнi грекокатолицький клiр домагався введення законодавства, яке б обмежувало
продаж, а звiдси i вживання алкоголю. Супроти цього полум’яно виступали власники корчем та шинкiв.
На сучасному етапi життя нашої країни споювання нашого народу
вiдбувається, як правило, українцями. Метод дiяльностi — торгiвля —
залишився незмiнним вiд XIX ст. Щоправда, мiсце корчем зайняли розкiшнi ресторани, кафе чи приватнi клуби, а обслуговуючий персонал —
замiсть «Сари » та «Мойши Зельманiв » — нашi спiввiтчизники.
Для протидiї власникам алкогольного бiзнесу греко-католицьке
духовенство сприяло створенню товариств тверезостi. Такi товариства
дiяли, як правило, у селах та мiстечках, рiдше у великих мiстах. Головним мотивом їх створення було намагання передових українських
iнтелектуалiв реанiмувати духовне начало українського народу, сприяти його витверезiнню.
Факт iснування братств тверезостi вказує на широкий масштаб
пияцтва. Форми та методи дiяльностi свiдчать про розумiння провiдниками тверезницького руху найважливiшої причини проблеми —
доступностi та поширеностi алкогольних речовин.
Актуальнiсть проблеми та аналiз iсторiографiї. У нашому
суспiльствi спостерiгається прикра ситуацiя навколо вживання алкогольних речовин та iнших психотропiв. На 2011 рiк в Українi, порiвняно
з попереднiми роками, зрiс рiвень вживання алкоголю. Щороку збiльшується вiдсоток травм, спричинених вживанням або дiєю алкоголю.
Знижується природний прирiст населення. Збитки держави вiд вживання громадянами алкогольних речовин за 2011 р. склали вiд 3,22
до 8,05 млрд. грн.3 Перед особами, якi приймають рiшення на високому рiвнi, на даний час постає розв’язання нагальної проблеми:
«п’яний » бюджет — прибуток вузького кола людей та скорочення популяцiї українцiв, чи «тверезий » бюджет i зростання й процвiтання нацiї
в довгостроковiй перспективi.
3 Згiдно Закону «Про бюджет України на 2011 р.» видаткова частина склала
321.920.850,3 тис. гривень. Вiдповiдно, 2–5% (згiдно документу ВООЗ — Европейский план действий по борьбе с потреблением алкоголя на 2000–2005 гг. (E67946R). —
ВОЗ, 2000. — С. 3.) — це сума 3,22 — 8,05 млрд. грн.
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Для сучасної України вище наведених мiркувань достатньо, щоби
зрозумiти факт: дослiдження дiяльностi товариств тверезостi є актуальним для нашої держави як пiд науковим, так i пiд практичним
кутом зору.
Дiяльнiсть товариств тверезостi як наукова проблема вивчена дуже слабо. Єдиною на даний час узагальнюючою працею є монографiя
Б. Савчука [1], а також декiлька тематичних статей цього ж дослiдника [2–4].
Органiзацiйний аспект дiяльностi тверезницького руху пiд патронатом греко-католицького духовенства знайшов вiдображення у працях
М. Кузик [5] та I. Рудянина [6].
Дослiдження Л. Сливки було присвячене антиалкогольному вихованню молодi товариствами тверезостi у Схiднiй Галичинi в мiжвоєнному десятилiттi XX ст. [7].
У працях В. Лаби на основi документального матерiалу проiлюстровано процес боротьби за тверезiсть шляхом органiзацiї бойкотiв
корчем та шинкiв товариствами тверезостi та духiвництвом [8, 9].
Оригiнальними є збiрки фольклору пiд назвою «Пияцька читанка » [10] В. Садового, де зiбранi народнi пiснi проти алкоголю та пияцтва.
Важливе мiсце займають ще двi тематичнi працi цього ж автора на
основi багатого документального матерiалу [11, 12].
Дана стаття доповнюється архiвними документами з фондiв 146
та 148 Центрального державного iсторичного архiву м. Львова [13],
особистими матерiалами з колекцiї автора, а також iнформацiєю з сайту
Всеукраїнського тверезницького руху «Твереза Україна» [14] та бази
даних про алкоголь Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я [15].
Робота пiдкрiплена збiркою документiв з iсторiї Львова ХIV–
XX ст. [16], а також працею росiйського iсторика I. Прижова [17],
котрий дослiджував заклади торгiвлi алкоголем на слов’янських теренах.
Виклад основного матерiалу. Споконвiкiв людству вiдомий алкоголь, але пияцтво4 , як у свiтi, так i на українських землях знають
протягом двох останнiх столiть. З початку поширення алкоголю як
одурманюючої речовини люди усвiдомили його шкiдливiсть i усiляко
намагалися перешкодити його вживанню.
4 Тут мається на увазi не поодинокi згадки, а масштабна iнформацiя про наявнiсть
масового, частого вживання алкоголю в певних регiонах або країнах чи населених
пунктах.
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На думку автора, першим протиалкогольним актом в Галичинi
була грамота короля Казимира III про надання Львову Магдебурзького
права (1356 р.), в якiй зазначалося:
«... для бiльшого покращення вище згадуваного мiста (тобто
Львова — авт.) з нашої спецiальної ласки та прихильностi наказуємо, щоб жоден з землян, духовних, мiських або
будь-яких iнших осiб не розташовував i не будував корчем
в межах однiєї милi вiд мiста » [16, с. 17].

Жодна особа без спецiального на те дозволу — дозволу короля
або магiстрату — не мала права утримувати корчму ближче, анiж на
1,5 км бiля мiста. А це означає, що тогочасним людям були добре
вiдомi наслiдки вживання алкоголю. Психологiчне, фiзичне здоров’я,
а також життєвий добробут мешканцiв мiста вважалися важливiшими,
анiж «п’яний» бюджет.
Пiсля другого подiлу Речi Посполитої в 1772 р. Схiдна Галичина
ввiйшла до складу Австрiйської iмперiї. Як зазначив I. Рудянин, — пiд
соцiально-економiчним кутом зору Галичина була слаборозвинутим периферiйним краєм. Тут зберiгалися важкi панщиннi порядки та вiдсталi
технологiї господарювання [6, с. 34].
Вiд XVII ст. помiщики та пани (як i росiйськi бояри) володiли правом пропiнацiї. Росiйський iсторик I. Прижов писав, що для польських
шляхтичiв продаж алкоголю своїм селянам задля прибутку вважався
«безчесним та немислимим» заняттям, тому цiєю справою займалися
чужi народи, зокрема євреї [17, с. 178–179].
Реформи «освiченого абсолютизму» Марiї Терезiї та її наступникiв принесли неабиякi позитивнi зрушення в суспiльно-полiтичному
поступi. Тим не менше, становище селян залишалося складним через їх прикрiплення до пана, який мав над ними майже необмеженi
права.
Наприкiнцi XVIII ст. австрiйський уряд ратифiкував декiлька
законодавчих актiв, якi обмежували права помiщикiв щодо насильницького продажу алкоголю селянам. Але попри змiни, ситуацiя навколо
вживання спиртного в галицьких селах залишалася дуже важкою. На
думку В. Садового, примусова купiвля алкоголевмiсних речовин на селi
зумовила виникнення псевдо-традицiй («пити на свята», пiд час заходiв,
«до столу», «за зустрiч», «за уродини» тощо, i навiть без приводу), котрi
дiють i до нинi [11, с. 13, 16].
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Домiнiї, латифундiї були основними формами приватної власностi
тогочасних польських панiв — пише М. Кузик [5, с. 85]. Складовими
їх частинами були поля, ставки, лiси, господарськi об’єкти — млини,
ринки, i звiсно корчми й шинки. Адмiнiстрування роботи цих закладiв
споювання здiйснювали євреї-вiдкупники (орендарi). Останнi брали у
панiв в довгострокову оренду корчми з правом шинкувати горiлку або
iнший алкоголь. Сировинна база — пшениця, ячмiнь, хмiль та iнше
збiжжя — купувалася у тих таки панiв. Поставка зерна останнiм здiйснювалася селянами. Такий бiзнес приносив неабиякi прибутки, тому,
зазвичай, орендатор вiдкривав декiлька корчем в одному селi.
Алкогольний промисел — ґуральництво, винокурiння — складав
найбiльшу частину бюджету помiщика, тому останнiй був усiляко зацiкавлений у збiльшеннi кiлькостi «клiєнтiв». З цiєю метою, як зазначає
М. Кузик, у 30-х роках XIX ст. власники корчем технiчно модернiзували
свою горiлчану iндустрiю. Як наслiдок, у 1841 р. в Галичинi дiяло 203
заново влаштованих горiлчаних i 430 пивних пiдприємств, на яких працювало по 50–70 робiтникiв. Горiлки вироблялося по 60–100 тис. пляшок
на рiк. Незважаючи на те, що новообладнанi заводи становили менше
10% вiд загальної кiлькостi ґуралень, вони давали майже половину вiд
всiєї етаноловмiсної продукцiї [5, с. 86].
Надприбуток вузького кола осiб обертався непоправними збитками для життя та здоров’я великої частини суспiльства. Насильницьке
споювання селян викликало протидiю з боку мiсцевого клiру — грекокатолицького духовенства.
Протиалкогольний рух на Захiднiй Українi умовно можна роздiлити на три етапи: перший розпочався створенням братств тверезостi
в 1840-х рр. Другий етап — це вiдновлення активностi братств з кiнця
1860-х рр. до початку XX ст. На третьому етапi — поч. 1900-х — 1939 р.
спостерiгається нове, iдеологiчно та органiзацiйно наповнене зростання
руху тверезостi.
На пiдставi аналiзу документiв В. Садовий вважає, що достеменно невiдомо року появи першого братства тверезостi. Але в курендi5
єпископа Бiлянського вiд 1787 р. сказано:
«... донесено нам, що в деяких пародiях є звичай приносити

до церкви горiлку та її на столi поруч з хлiбом та iншими
офiрами пiд час парастасiв ставити, звичай цей як недопу5 Куренда

— церковне або свiтське розпорядження, послання.
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стимий забороняємо. За цим вести суворий нагляд, щоби
не тiльки горiлки але й iнших рiзних напиткiв до церкви
не приносили » [12, с. 11].
Це дає пiдстави вважати, що вже наприкiнцi XVIII ст. представники
греко-католицького духовенства зрозумiли гостроту проблеми поширення алкоголю, i у будь-який спосiб намагалися цьому протидiяти.
Перша хвиля тверезницького руху ознаменована створенням товариств тверезостi в 1840-х рр. У 1844 р. галицький митрополит Михайло
Левицький видав куренду, в якiй закликав мiсцевих священикiв боротися з пияцтвом шляхом заснування братств тверезостi. Вступаючи
до товариства претендент мусив скласти присягу та скрiпити її своїм
пiдписом. Присяга виглядала так:
«Чиню перед Господом Богом, Пречистою Дiвою Марiєю

i святим Ангелом Хоронителем урочисте постановлення
в уживанню палених напоїв хоронитися за помiччю Бога
i в мiру сил своїх до того других побуджати » [12, с. 23].
Або ще одна:
«Складаю перед Господом Богом, Пречистою Дiвою Марiєю,

святим Ангелом Хоронителем урочисту обiтницю стриматись при допомозi Господа Бога вiд вживання горiлки
i iнших напоїв, обiцяю дотримуватись тверезостi i в мiру
сил своїх до того других побуджати » [12, с. 11].
Кожне братство мало облiкову книгу своїх членiв — «Книгу братства тверезостi », куди вносилися короткi данi про кожну людину.
У 1845 р. в селах Брошнiв та Горинь (нинi Iвано-Франкiвщина)
братства були заснованi мiсцевим священиком Iваном Козакевичем.
Б. Савчук писав:
«... в першiй половинi 1845 р. галицьке село нiби проки-

нулося пiсля тривалого алкогольно-летаргiчного сну. Без
перебiльшення, iсторичну вагу має факт, коли, наприклад,
з 855 тис. вiруючих греко-католикiв перемишльської єпархiї 272 тис. вступили до братств тверезостi » [4].
Масовiсть дiяльностi братств тверезостi, в одному рядi з опришкiвським рухом, була однiєю з форм соцiального протесту проти iснуючих
порядкiв, — вважає дослiдник [4].
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М. Кузик висунула слушну думку про те, що священик, обираний у певнiй парафiї, залежав вiд фiнансової пiдтримки мiсцевого
пана. Для останнього дiяльнiсть братств означала зменшення кiлькостi
питущих, а звiдси й прибутку. Але незважаючи на це, широкi кола
греко-католицького клiру з гуманiстичних мiркувань ставали на боротьбу з корчемним промислом. Для тогочасних вiрян, а такими були
практично усi, вступ до братства та клятва невживання алкогольних
речовин мала велике стримуюче значення [5, с. 85–86].
Перша хвиля антиалкогольного руху була настiлки масштабною,
що це вiдчутно позначилося на «вiдвiдуваностi» корчем та шинкiв.
Загроза матерiальному становищу помiщикiв змусила їх прикласти неабияких зусиль для придушення тверезницького руху. Як зазначають
дослiдники, власники ґуралень та корчем надсилали численнi скарги до
мiсцевих органiв влади, Галицького сейму та вiденського уряду, в яких
обґрунтовували доцiльнiсть скасування тверезницького руху збитками
для бюджету [5, с. 86]. Таким чином, рух почав поступово слабнути.
Революцiйнi подiї в Австрiйськiй iмперiї 1848 р. змусили уряд
докорiнно переглянути засади суспiльно-полiтичного життя десяткiв
народiв монархiї. Була скасована панщина, а також багато iнших пережиткiв класичного феодалiзму.
Указ вiд 7 вересня 1848 р. забороняв панам примусово збувати
алкоголевмiснi речовини селянам. Вiдтак, останнi мали право вiльного
вибору (тiльки формально, оскiльки власник i корчма залишалися) мiсця купiвлi алкоголю. Але незважаючи на це, як зазначає I. Рудянин, —
становище селян не покращилося до бажаного рiвня; вони далi залишалися залежними вiд панiв. Без змiн опинилася й ситуацiя навколо
продажу алкогольних речовин: у селах зводили корчми та шинки, де
в будь-який час можна було купити алкоголь [6, с. 34].
Тимчасовий застiй тверезницького руху був спричинений змiною
соцiальних та полiтичних прiоритетiв у життi тогочасного суспiльства
пiсля революцiї 1848 р. — зазначає М. Кузик. Селяни вiдчули себе вiльнiше, вiдкривалися новi можливостi ведення господарства, незважаючи
на примiтивнi технiчнi знаряддя працi. Селянам надавалося право вiльно розпоряджатися своїм майном, в тому числi землею. А це тiльки
грало на руку власникам алкогольного промислу.
Джерела кiнця XIX – поч. XX ст. свiдчать про факти пропивання
цiлих земельних дiлянок та господарств [9, с. 6–12]. Подекуди, через
хворобливий порок однiєї людини бiдували цiлi сiм’ї.
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Корчми будувалися, як правило, на краю села — на виїздi до лану,
поля. Таке розташування давало змогу шинкарям перехоплювати селян
по дорозi додому. У такий спосiб заробленi селянами грошi залишалися
у кишенi корчмаря.
У деяких селах Галичини конкуренти будували по двi i бiльше
корчем. Подекуди шинки i трактири будували на кордонi двох сiл. «Графiк роботи» корчми був ненормований: вона працювала вдень i вночi6 .
Алкогольнi речовини можна було придбати як за грошi, так i взамiн
на речi: одяг, хатнi iнструменти, худобу, збiжжя, продукти харчування
тощо. На думку I. Рудянина, вночi корчми перетворювалися на перевальнi склади крадених речей, худоби та iнших товарiв, якими могли
розрахуватися злодiї за спиртне, не маючи грошей [6, с. 34].
Утворення Австро-Угорщини та прийняття конституцiї у 1867 р.
не внесли позитивних коректив у духовне й фiнансове життя селян.
Загострення вiдносин з Пруссiєю, а потiм вiйна 1869 р. забрали в ряди
вiйська багато чоловiкiв. Це спричинило дефiцит робочої сили, а звiдси
злиднi на селi; велика кiлькiсть населення перебувала на гранi голоду.
Як стверджують деякi дослiдники, на фонi цих проблем люди дедалi
частiше вдавалися до приймання алкоголевмiсних речовин. Масовим
явищем стало пияцтво. Проти такого порядку речей вкiнцi 1860-х знову
виступило греко-католицьке духовенство.
На другому етапi руху заслуга поширення тверезостi в Галичинi у
60-х рр. XIX ст. належала галицькому митрополитовi Йосифу Сембратовичу. Цей перiод вiдзначається формуванням груп священикiв, котрi
пiд час мес виголошували антиалкогольнi прочитання. Метою останнiх
було привернення уваги громадськостi i створення товариств тверезостi.
3 квiтня 1874 р. Йосиф Сембратович звернувся до вiрян з посланням «Про високу гiднiсть людини», де нещадно засудив пияцтво
як грiх. Вiдтодi обов’язком кожного священика стало виголошування промов антиалкогольного та антитютюнового толку. Окрiм цього
Й. Сембратович вiдправив листа папi Пiю IХ щодо створення братств
тверезостi.
Благословення папи було надане 30 червня 1874 р.; братствам
надавалася автономiя в роботi, а також духовнi пiльги. Розпорядження Йосифа Сембратовича вiд 4 серпня 1874 р. зобов’язувало греко6 Попри законодавчi заборони, зокрема у м. Львiв, продавцi багатьох торгових
пiдприємств i зараз продають алкоголь у недозволений час.
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католицьке духовенство засновувати братства при церквах та приходах.
При цьому владнi структури не мали права яким-небудь чином перешкоджати їх дiяльностi. Тодi ж було затверджено статут братств,
загальний для усiх органiзацiй (з можливiстю внесення доповнень),
який зобов’язував «братчикiв» не вживати «палених напиткiв», а також обмежував вживання пива, вина тощо. Обов’язковим атрибутом
братств була «Книга братства тверезостi », куди вносилися iм’я, прiзвище та дата вступу в органiзацiю [5, с. 86].
Важливим функцiональним елементом братств була дiяльнiсть мiсiй тверезостi. Останнi передбачали проповiдування тверезих цiнностей
на наукових засадах, проведення протиалкогольних лекцiй, навiть незважаючи на супротив мiсцевих служителiв [6, с. 34]. Як зазначають
дослiдники, — показовою у цьому контекстi є «Програма наук, на святах
мiсiйних в Станiславчику, деканату Олеського, що вiдбулися 6, 7 i 8
жовтня 1876 року». Серед проповiдей були виголошенi: «Про високе
звання людини», «Про грiх», «Про згубнi наслiдки п’янства» та iншi [6,
с. 34].
Результат дiяльностi мiсiй братств тверезостi в 1870-х рр. — це
масовий вступ людей до них. Запис до братства вважався добровiльним,
але вiдмова — грiхом. В. Лаба зазначає, що у 1874 р. на Тернопiльщинi
обiтницю тверезостi склали 8 тис. осiб [4].
Активна дiяльнiсть тверезницького руху в 1870–1880-х рр. принесла свої результати: тисячi нових членiв та його переростання в дiєву
форму соцiально-полiтичного протесту. Як зазначає М. Кузик, за часiв
перебування митрополитом Йосифа Сембратовича протиалкогольний
рух перебував у зенiтi свого пiднесення. Тiльки у 1874 р. нараховувалося
400 000 членiв братств [5, с. 88].
Сюди варто додати зменшення (за 1878–1882 рр.) кiлькостi розсадникiв алкоголю — шинкiв, трактирiв, корчем з бiльш як 23 тис.
до 18,5 тис. [18, Ч. 1–2]. Такий стан справ не мiг влаштовувати власникiв алкогольного промислу. За таких умов Йосиф Сембратович був
викликаний у Вiдень. Як пише I. Рудянин, iмператор «Франц Йосиф
запропонував йому покинути митрополичий престол начебто задля
особи цiсаря i загального добра та австрiйського патрiотизму » [6,
с. 35]. Таким чином, у жовтнi 1882 р. вiн був усунутий з посади галицького митрополита7 .
7 На думку автора цих рядкiв, в Галицькому сеймi та у Вiденському парламентi
дiяло потужне алкогольне лобi. Маючи павутиння полiтичних зв’язкiв, якi тяглися
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Наступником великого митрополита став його однофамiлець Сильвестр Сембратович. Знаючи пагубнi властивостi алкогольних виробiв
викликати звикання, у своєму «Зверненнi до вiрних русинiв католикiв» (1885 р.) вiн, за словами В. Лаби, закликав молодь та увесь народ
до тверезостi i обмеження вживання алкоголю на хрестинах, похоронах
або iнших забавах [8, с. 34].
У 1896 р. Сильвестр Сембратович видав куренду, за якою до статутiв братств тверезостi були внесенi змiни. Перша надавала товариствам
печатку та клейноди, а друга повнiстю забороняла його членам приймати участь у застiллях з наявнiстю алкогольних речовин. Велика увага
митрополита була спрямована на виховання молодi, особливо пагубного
впливу «п’яного» довкiлля.
На початку XX ст. протиалкогольний тверезницький рух продовжувався з новими силами. У 1901 р. його очолив видатний український
гуманiст, меценат та патрiот Андрей Шептицький, обраний галицьким
митрополитом.
У 1899 р. А. Шептицький звернувся до населення з «Пастирським
листом до вiрних Станiславської єпархiї, даному у днi св. пророка Iллi», яким, зазначають дослiдники, вiн закликав «працею, ощаднiстю та
тверезiстю усунути вбогiсть iз нашого життя» [5, 6, с. 88, с. 34 вiдп.].
Тверезий пiдхiд у вихованнi учнiвської молодi знайшов своє вiдображення у посланнi А. Шептицького до семiнаристiв Богословської
академiї, яке суворо забороняло вживання алкогольних виробiв. Як
пише М. Кузик, — «це робилося з метою виховати їх повними абстинентами (тверезниками — Я.С.), щоби у майбутньому молодi люди
могли стати хорошими проповiдниками тверезостi серед простого
люду » [5, с. 88].
Форма дiяльностi братств тверезостi за часу перебування на
митрополичому престолi А. Шептицького залишалася незмiнною: вiдозви, заклики, духовнi послання до народу, а також мiсiї тверезостi
з протиалкогольними i тверезницькими програмами. За пiдрахунками
Б. Савчука у 1910–1913 рр. у галицькому краї дiяло бл. 465 братств
тверезостi, що нараховували 33–35 тис. осiб [4].
На поч. XX ст. бойкотування корчем у селах почасти вiдбувалося
в унiсон з великими мiстами. До прикладу, 12 жовтня 1908 р. у Льводо самого iмператора (!) алкогольнi лобiсти з вiтряною легкiстю усували вiд влади
будь-кого, i приймали будь-який закон у своїх iнтересах.
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вi вiдбувся 5-ти тисячний мiтинг. Головною причиною цього масового
зiбрання була алкогольна проблема. Питання боротьби з шинками та
корчмами, а також загальна шкода спиртовмiсних речовин та тютюну
для здоров’я знайшла своє вiдображення у виголошених на мiтингу
промовах [13, ф. 146, спр. 869, арк. 2].
У лютому 1909 р. у Львовi вiдбувалася важлива культурна подiя —
освiтньо-господарський конгрес. Як сказано в дослiдженнi I. Рудянина,
на ньому були виголошенi 4 антиалкогольнi доповiдi, одна з яких
належала Теодозiю Лежогубському [6, с. 35]. Це черговий раз пiдтверджує гостроту проблеми, яку намагалися вирiшити тогочаснi українськi
iнтелектуали.
На початку XX ст. ситуацiя навколо пияцтва як наслiдку поширення та доступностi алкоголю гостро стояла перед українським
iнтелектуальним iстеблiшментом. На основi аналiзу джерел можна
стверджувати, що проблема набрала не тiльки протиалкогольного, але
й соцiально-полiтичного пiдтексту.
Право виробництва та продажу алкоголю залишалося у шляхти
(хоча значно обмежене) на початку 1900-х рр. Як i в минулому столiттi,
активiсти тверезницького руху продовжували бойкотувати та всiляко
протидiяти поширенню корчем по селах. Показовими з наведених мiркувань є матерiали газети «Свобода ». Заклик «Бойкотуймо горiлку! »
продовжувався словами (мова оригiналу):
«Вирiкаймося горiлки й тютюну, а заощаджений грiш

обертаймо на народнi потреби, а передовсiм на боротьбу
о пiднесення народу з приниження й нужди » [9, с. 3].
Головним об’єктом критики для тверезницького руху були польськi пани та євреї-шинкарi. В тогочасному джерелi (1902 р.) знаходимо
наступне (мова оригiналу):
«Справу поширення тверезостi треба брати також з шир-

шого економiчного i нацiонально-полiтичного становища.
Хто фабрикує у нас горiлку? Хто торгує нею? Якраз та
шляхетсько-жидiвська мафiя, з котрою наш народ веде
боротьбу на життя i на смерть. Мiльйони руської кривавицi загарбала i загарбує шляхта за горiлку, мiльйони
загарбала при викупi права пропiнацiї, мiльйони загарбує
за громаднi концесiї на право дрiбної продажi — сi концесiї
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вiдступає, як звiсно мафiї жидiвськiй. А пам’ятаймо об
сiм, що значну частину сих мiльйонiв обертає шляхта на
«народови податек» призначений на боротьбу з руським народом, бажаючи держати його в вiчнiй економiчнiй неволi
i замiнити його на полiтичну нулю! » [9, с. 4].
Значне висвiтлення тогочасною антиалкогольною пресою займали
проблеми деградацiї морально-етичних та естетичних цiнностей українського народу. Досить часто зустрiчаються подiбнi начерки (мова
оригiналу):
«Не одно пропили нашi люди, пропили свою долю, затопили

в горiлцi не, як гадають, горе своє, але щастя, запаморочили ум, ослабили тiло, зломили дух. Дивуєшся народе, що
тобi так як з каменя все iде, що твої дiти туманiють, що
тебе самого ошукують, що тобi не раз при працi вiддиху
бракує, а спитай себе: Хто тому винен? Мусиш признати
щиро, що горiлка винна, i ти сам винен, що її п’єш...» [9,
с. 6–7].
У бiльшостi товариств того часу переважало питання боротьби
не з алкоголiзмом та пияцтвом як наслiдком вживання алкогольних
речовин, а, власне, з їх причиною — вживанням8 . На вiдмiну вiд сучасного українського законодавства та деяких представникiв вiтчизняної
медицини, в той час жили високоосвiченi люди, котрi усвiдомлювали
нагальнiсть боротьби за тверезiсть. Адже «боротьба проти алкоголiзму»
подiбна до боротьби зi смертнiстю на вiйнi. До прикладу, в джерелi
1911 р. зазначено (мова оригiналу):
«Прецiнь нема закону, щоби силував пити горiлку, анi так

само нема закону, щоби силував чоловiка до пияцтва. Противно, є навiть закони проти пияцтва. Але чим же буде
той закон, як коршма остане? Що поможуть всiлякi перестороги, щоби минати рови глибокi, як не виставлять
поруччя? » [9, с. 11].
8 Мусимо констатувати прикрий факт: в Українi комбiнацiя «алкогольної» та
«антиалкогольної» полiтики в однiй упряжцi з медициною вперто борються з алкоголiзмом. Загадковим чином українська полiтична елiта нiяк не наважується
лiквiдувати причину усiх проблем, пов’язаних з алкоголем — його повсюдну доступнiсть.
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Бойкот корчем, як правило, супроводжувався закликом вступати
до спортивних гурткiв «Спортивний Союз », «Сiч », «Сокiл », «Пласт ».
Антиалкогольнi товариства засновувати читальнi, театри та iншi заклади культури для активного проведення дозвiлля.
У 1910–1920-х рр. пияцтво набрало неабияких масштабiв. Як зазначають дослiдники, в джерелах трапляються згадки про п’яних
школярiв або вживання спиртовмiсних речовин починаючи вiд шестилiтнього вiку [7, с. 278]. Щодо рiвня вживання алкоголю Б. Савчук
вважає, що «пересiчна соцiально активна особа щороку випивала близько 12–14 лiтрiв абсолютного алкоголю9 , тобто приблизно 30–35 л
горiлки ». Найбiльш питущими регiонами, на думку дослiдника, були
Гуцульщина, Покуття, Лемкiвщина та Волинь [4].
У груднi 1909 р. у Львовi було засноване товариство «Вiдродження » — найбiльш вiдоме та дiяльне серед протиалкогольних органiзацiй Галичини. Осередки товариства були в Станiславовi (IваноФранкiвськ), Тисменицi, Ворохтi, Самборi, Стрию, Золочевi, Стебнику,
Белзi, Угневi та багатьох iнших населених пунктах.
Перспектива дiяльностi товариства бачилася його засновниками у витверезiннi українського народу, а звiдси вiдродженнi високих
морально-етичних та духовних цiнностей. Вiдтак, тiльки тверезе суспiльство змогло би здобути свободу та свою державу.
За вiдносно малий термiн «вiдродженцi» розгорнули широкомасштабну лiтературну кампанiю, засновували свої осередки у селах та
мiстах. Це стало ключовим фактором донесення iдеї тверезостi до
простого народу. Дiяльнiсть «Вiдродження» дала початок товариству
«Молодiж » та «Союзу протиалкогольних гурткiв молодi », — вважає
В. Садовий [11, с. 27].
На сторiнках однойменного друкованого органу товариства (редактори Софiя Парфанович та Iван Раковський) знаходимо такi заголовки
публiкацiй (мова оригiналу): «Святкуйте тверезо! », «Святкуйте без
алкоголю », «Батьки, бережiть дiтей перед алкоголем! », «Рiзне про
курiння », «Правдиве розумiння тверезости », «Алькоголь i нiкотина
а рак », «Алькогольнi напитки i курiння » (є причиною рака), «Бага9 Абсолютний алкоголь на душу населення — це унiфiкований показник споживання алкоголю в певнi країнi. Алгоритм обрахунку: сума купленого та iмпортованого
в країнi алкоголю за рiк дiлиться на кiлькiсть жителiв країни включаючи дiтей. За
iнформацiєю Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я на 2008 р. рiвень споживання
абсолютного алкоголю на душу населення в Українi становив 17,4 л. [15].
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то стає п’яницями тiльки через пияцькi звичаї i нагоду до пиття »,
«Смерть через горiлку », «Алкоголiзм i випадки », «Наслiдки курiння »
та багато iнших. Звiдси дiзнаємося один цiкавий факт: мiсяць лютий був мiжнародним мiсяцем протиалкогольної боротьби (як сказано
в часописi, — «До лютневої боротьби вiдродженцi! ») [18, Ч. 1, Ч. 7–8,
Ч. 23–24].
Згiдно статуту головними iнструментами дiяльностi товариства
були: 1) активне бойкотування корчем; 2) пропагандистська робота
шляхом зачитування лекцiй, доповiдей; 3) поширення листiвок про
шкоду алкоголю, видання плакатiв, прокламацiй, календарiв; 4) у
планах — заснування харчових закладiв з вiдсутнiстю алкоголю (молочарнi, крамницi тощо); 5) заснування лiкарень для алкозалежних та
душевно хворих; 6) започаткування масштабної програми проведення
безалкогольного дозвiлля (весiлля, уродини тощо) [13, ф. 146, оп. 25,
спр. 3907].
Товариство «Вiдродження» активно домагалося запровадження
антиалкогольного законодавства. I, як завважив В. Садовий, у 1920 р.
польський уряд прийняв ряд протиалкогольних законiв. Ось деякi
найважливiшi положення:
• пильнувати, щоби в недiлi, свята, в торговi i ярмарковi днi були
позамиканi коршми;
• уряд Польщi... постановляє... у всiх мiсцевостях безоглядно забороненi продаж i подавання алкогольних напоїв вiд 3 год. пополуднi
передсвяточного дня до 10 год. перед полуднем по святочного дня;
• як хто зауважить, що в забороненому законом часi в якомусь шинку або в коршмi напиваються люде або подають алькоголь додому,
то про це негайно донести письменно до приналежного староства.
Двократне переступлення цього закону спричинює: а) незалежно
вiд передбачених кар (грошевих i арешту до 3-х мiсяцiв) ... втрату
концесiї;
• не можна продавати алькоголь особам, якi ще не мають скiнчених
21 лiт життя i ученикам низших i середнiх шкiл без огляду на
їх вiк10 . Не можна продавати алькоголь на борг, пiд застав або
вiдробiток. А хто напився або набрав додому алькоголю на борг,
то коршмаревi грошi пропали;
10 Звернiмо увагу: згiдно чинного законодавства на сьогоднiшнiй день в Українi
продаж алкогольних та тютюнових виробiв дозволений особам вiд 18 рокiв.
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• дбати про законне вiддалення коршем вiд церков, шкiл, судiв,
фабрик i других публiчних об’єктiв. В кожнiй громадi треба
ствердити, чи коршми i шинки дотичної громади є вiддаленi вiд
церков, домiв молитви, шкiл, судiв, в’язниць, явiрцiв i залiзничних
станцiй, пристаней пароплавiв, касарень (вiйськових i полiцiйних), фабричних будинкiв i заведень — навпростець по мiстах 100
метрiв, а по селах навпростець 300 метрiв;
• сiльськi та мiськi громади є управненi в межах своєї области
ухвалити цiлковиту заборону продажi алькогольних напоїв. Така
ухвала повинна бути прийнята загальним голосуванням звичайною бiльшiстю голосiв (далi подається регламент голосування:
заборона вступала в силу якщо: а) 1/10 населення громади осiб
вiд 21 року проголосувала за введення заборони; б) якщо 2/3
загального числа громад приймали 50% голосiв проти — заборона
поширювалася на цiлий повiт, тобто район) [11, с. 39–45].
В. Садовий зазначив, що вiд середини XIX ст. згiдно з польським
законодавством громада шляхом загального голосування мала право
знести корчму. Хоча практика знає одиничнi випадки. Повне засилля
шляхти не давало змоги боротися за тверезiсть у такий спосiб [11, с. 45–
46].
За допомогою подiбного законодавства товариства «Вiдродження»,
«Просвiта» та iншi на поч. XX ст. органiзовували плебiсцити, спрямованi на лiквiдацiю корчем. За пiдрахунками Л. Сливки, протиалкогольнi
плебiсцити вiдбулися в 402 українських громадах, iз них 75% у 1929–
1930 рр. [7, с. 279].
На думку дослiдникiв, в багатьох українських селах iснувала парадоксальна ситуацiя: чим бiднiшим було село, тим бiльше алкоголю там
вживали, i навпаки [4]. За пiдрахунками Б. Савчука середня галицька
громада витрачала на алкоголевмiснi речовини вiд 10 тис. злотих за
рiк11 [4]. До прикладу, в 1937 р. алкогольний бюджет Польщi становив
1,44 млрд. зл. [18, Ч.11].
11 За пiдрахунками В. Садового пляшка горiлки у 1920–1930-х рр. коштувала 3–
5 злотих. До порiвняння цiни на деякi товари: 100 кг жита — 13,75 зл., 100 кг
гречки — 18,50 зл., корова — 190 зл., кiнь — 80 зл. [12, с. 8–9]. Як бачимо, в той
перiод алкогольнi вироби були шалено дорогими порiвняно з дешевизною продуктiв
харчування. На вiдмiну вiд того часу зараз в Українi усе навпаки: дешевий алкоголь
i високi цiни на харчовi продукти.
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Дiяльнiсть «Вiдродження» доповнювалося активною протиалкогольною позицiєю таких органiзацiй як «Рiдна школа », «Просвiта »,
«Луг », «Сокiл », «Пласт », «Орли-КАУМ », «Український спортовий союз », «Каменярi » [7, с. 278–281]. Перiодика, на сторiнках якої знаходимо
протиалкогольнi статтi: «Народна справа », «Свобода », «Новий час »,
«Правда », «Громадський Голос », «Українське життя », «Вiра i наука »,
«Дiло », «Жiноча доля », «Нова зоря », «Жорна », «Батькiвщина », «Вiстi » та багато iнших видань [18, Ч.7]. Була популярною тверезницька
наукова лiтература (переклад В. Садового): В. Ходзько «Вплив алкоголю на душу людини», П. Кривонос «Недуга алкоголiзму», Р. Гоцький
«Протиалкогольний плебiсцит», М. Чайковський «Чарка горiлки — море слiз», Л. Толстой «Для чого люди задурманюються?» та багато
iнших [11, с. 59].
У 1939 р. Захiдна Україна була приєднана до складу СРСР. На той
час населення, зокрема, Львова становило бл. 345 тис. осiб, а природний
прирiст — 6,8 осiб на 100 [16, с. 215]. Згiдно статистики, у Львовi дiяло
7 лiкеро-горiлчаних фабрик та 1 броварня, а також одне пiдприємство
безалкогольних напоїв [16, с. 217–218]. Товариства тверезостi i протиалкогольнi органiзацiї припинили своє iснування. Їх мiсце зайняли
витверезники. На довгий час дiяльнiсть руху тверезостi була забута.
Висновки. Отже, протягом майже одного столiття на Захiднiй
Українi дiяв потужний антиалкогольний рух. Умовно його можна роздiлити на три етапи: перший, 1840-вi — поч. 1850-х рр. — започаткування
братств тверезостi, формування iдеологiї. Другий, вiд поч. 1860-х до початку XX ст. масова агiтацiйна робота, поширення тверезницьких iдей.
Третiй етап тривав вiд поч. 1900-х рр. до 1939 р.: вихiд руху тверезостi
на якiсно новий етап, заснування осередкiв по усiй Галичинi, видання
перiодики, наукової лiтератури тощо. На першому та другому етапах рух тверезостi був очолюваний греко-католицьким духовенством.
Третiй етап руху очолювали представники української нацiональної
iнтелiгенцiї.
Сучасна алкогольна та «антиалкогольна» полiтика в Українi бездiєва вiдносно профiлактики вживання алкогольних речовин. Тому
дослiдження iсторiї руху тверезостi як суспiльно-полiтичного явища є
актуальним для нашої країни. Передовсiм мусимо винести важливий
урок, який нам показали нашi попередники; по-друге, в епоху високої
цивiлiзацiї, еру комп’ютерних технологiй i широкодоступної iнформацiї
потрiбно поширювати iдеї, власне, тверезостi, а не продовжувати боро-
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тися з алкоголiзмом. По-третє, переорiєнтувати державну полiтику на
попередження й профiлактику вживання алкогольних речовин серед
дiтей та молодi. Четвертим елементом є введення культури здорового
способу життя, адже
«Доля мiльйонiв нашого народу для нас важливiша, чим

для кiлькох тисяч шинкарiв. Нами нiхто не заопiкується
i не скаже: На тобi хлопе, бо не маєш, пропив-єсь в коршмi...» [9, с. 11].
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