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Упродовж останнiх двадцяти рокiв Львiв та область втрачають
поколiння за поколiнням внаслiдок легкої доступностi та вживання1
алкогольно-тютюнових та iнших наркотичних речовин. До прикладу,
у 1939 р. природний прирiст населення у Львовi становив 6,8 на 100
чоловiк [1], а у 2010 р. — депопуляцiя — 1,1 на 1000 чол. (або 0,1 на
100) [2, с. 339, 344].
На мою думку, ключовим фактором вживання спиртовмiсних рiдин є викривлена iнформацiя про них в суспiльнiй свiдомостi, у тому
числi — iсторична. Наприклад, мало кому вiдомо, що у Львовi упродовж
майже пiв тисячолiття не було жодного закладу торгiвлi алкоголем.
Львiвська пивоварня (до др. пол. XIX ст. лише крихiтна ґуральня),
була заснована в 1715 р. двома монахами. В цей перiод українськi
землi знаходилися пiд владою Польщi. Саме тому це невелике iсторичне
дослiдження покликане донести правду до читача i показати хибнiсть
стереотипiв, якi побутують у пересiчних громадян.
Слово о корчмах руських
Пiсля розпаду Русi Галичина, як її частина, ще довгий час зберiгала єднiсть духовних, культурних, полiтичних та iнших традицiй.
Не змiнилися архаїчнi слов’янськi напої — медовуха 2 та квас. Продов1 Коренi слiв «вживання», «вжиток », «споживання» та iншi мiстять склад
-жив-, що походить вiд старослов’янського «живити», «жити», i семантично
означають життя або дiю, пов’язану з життям. Оскiльки алкоголь — це наркотик,
який апрiорно виключає життя як таке, тому тут i далi в текстi пiд поняттями
«вживання», «вжиток », «споживання» та iншими стосовно алкоголю автор розумiтиме «поглинання», «вливання», «отруєння», якi вiдповiдають їх справжньому
смисловому навантаженню.
2 Медовуха (або «мед») — напiй вiдкритого ферментацiйного приготування, основними компонентами якого були мед, вода та хмiль; мiцнiсть не перевищувала 4%
алкоголю. Вживали розведеним водою.
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жували iснувати корчми 3 — традицiйнi заклади проведення дозвiлля у
схiдних слов’ян. Дозвiлля не «п’яного», як це стереотипно сприймається
зараз, а дозвiлля тверезого.
У Х–XVI ст. корчми були осередками спiлкування, обговорення новин, харчування i навiть ночiвлi. Нерiдко у корчмах збиралися народнi
вiча, судовi засiдання та вирiшувалися адмiнiстративнi питання. Переломний момент настав у XVI ст., коли схiднослов’янськими землями
поширився виноградний спирт4 (завезений до нас вперше генуезькими
купцями в 1398 р.). Вiдтодi корчми та шинки стали монополiєю та
джерелом прибутку держави.
У Пiвнiчно-Схiднiй Русi неалкогольнi корчми були забороненi, а їх
мiсце зайняли «кабаки» (слово монгольського походження). В кабаках
продавалася виключно горiлка та самогон. На пiвденно-захiдних землях
назва корчми залишилися, щоправда ставши закладами цiлеспрямованого споювання населення [3, с. 29].
Пальму першостi — Галичинi
Першим протиалкогольним законодавчим актом у Галичинi була грамота короля Казимира III про надання Львову Маґдебурзького
права (1356 р.), в якiй зазначалося:
«... для бiльшого покращення вище згадуваного мiста (тобто
Львова — прим. 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 » [1, с. 215].

Згiдно грамоти, жодна особа без спецiального на те дозволу —
короля або магiстрату — не мала права утримувати корчму ближче як
1,5 км вiд мiста. Щоправда, у грамотi вiдсутня iнформацiя про продаж
у таких корчмах власне алкогольних виробiв чи безалкогольних напоїв.
Але виходячи iз самої сутi грамоти — вiдстанi, вказанiй у нiй — можна
припустити, що, з одного боку, корчми становили небезпеку для життя
3 Спочатку закладами харчування на Русi були кормчi будинки («кормчие избы»
або «кормчие дома»); слово походить вiд давньоруського «корм», «кормление»,
тобто їжа, або власнiсть, володiння. З часом, через орфографiчну незручнiсть як в
побутовому, так i лiтописному мовленнi замiсть слова «кормча» постало «корчма».
4 У Європi денатурований виноградний спирт, за горючi властивостi, називали
«aqua vitae» (тобто «жива вода»), звiдси й схiднослов’янське — «оковита» (слово
фiгурує у документах XV–XVII ст.). А вiд XVII ст. поширилася назва «горєлка»,
або «горiлка».
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та здоров’я городян через продаж пива та вина, вже вiдомих на той час
в українських землях. А з другого — пам’ять про проведення народних
вiчей у свiдомостi середньовiчних галичан була ще живою. Свiжою
для польської влади була й пам’ять про бунтiвних бояр, очолюваних
Дмитром Детьком.
Корчми були мiсцем скупчення людей, а вiдтак осередком поширення опозицiйних iдей господарiв Галичини — русинiв, вороже налаштованих до польської влади. Тому, зважаючи на можливiсть збройного
заворушення руського населення, яке б почалося з корчми, польська
адмiнiстрацiя перенесла їх за межi мiста.
Як бачимо, представники середньовiчної львiвської адмiнiстрацiї дбали про благо городян, добре усвiдомлюючи згубнiсть наслiдкiв
вживання алкогольних речовин. Психологiчне, фiзичне здоров’я та
життєвий добробут львiв’ян важили бiльше за «п’янi» надприбутки.
Магдебурзьке право на Захiднiй Українi було скасоване в 1786 р.
Отож, без перебiльшень можна стверджувати, що упродовж 450 рокiв в
межах Львова закладiв торгiвлi алкогольними речовинами не iснувало.
Принаймнi у жодному документi немає навiть одної згадки про корчми
або шинки у мiстi Лева.
На превеликий жаль, у XVI ст. в Галичинi, як i на iнших слов’янських теренах, поширився етиловий спирт (хоча спочатку виключно
для медичних потреб). 12 вересня 1537 р. король Сигiзмунд I надав
львiвським мiщанам (швидше за все — окремим людям) право шинкувати (виготовляти i продавати) горiлку [4, с. 228]. Але це аж нiяк не
означає, що в нашому мiстi почалася масова торгiвля горiлкою, тим
паче її широкомасштабний вжиток людьми.
Дозвiл на шинкування дiяв у межах Кракiвського, Галицького передмiсть5 та деканату св. Iоанна6 . У свою чергу заборонялася торгiвля
цим хiмiкатом як у межах, так i за межами мiста, а також ввезення
горiлки до Львова. Жодна людина, незалежно вiд раси, нацiональностi,
вiросповiдання не мала права продавати горiлку без дозволу райцiв
та сплати мита. Отриманий податок спрямовувався на потреби мiста:
5 Кракiвське передмiстя — р-н сучасного просп. Чорновола (початок), вул. Городоцької (до церкви св. Анни) — Клепарiвської та прилеглих малих вуличок. Галицьке
передмiстя — р-н просп. Свободи, вул. Дорошенка — Коперника — Словацького —
Унiверситетська до парку iм. I. Франка.
6 Деканат св. Iоанна — тепер вул. Ужгородська та прилеглi вулички навколо
церкви Iвана Хрестителя пiд Високим Замком.
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«... цей чинш, який стягнуть урядовцi з тих, що шинкують, нехай

згаданi райцi використають i повиннi використати на потреби держави та ремонту громадських мiсць мiста » — сказано в грамотi [4,
с. 228]. Але якщо читати помiж рядкiв, вимальовується iнша картина:
грамота була результатом алкогольного лобiзму в кулуарах середньовiчного львiвського магiстрату. Ось до уваги читача цiкавий пасаж:
«... на їх (львiвських мiщан — прим. авт.) наведенi прохання, що вони подали для сприяння потребам вищезгаданого
нашого мiста Львова... через своїх будь-яких розпорядникiв чи наймачiв можуть i хай буде вiльно готувати,
продавати i шинкувати, як у мiстi в мурах, так i в передмiстях, Кракiвському та Галицькому, також пiд замком
i в деканатi св. Iоанна. Крiм того, щоб нiхто в громадських мiсцях мiста i передмiсть i в будь-яких приватних
будинках, як духовних, так i свiтських, шляхти i простого
люду, католикiв, українцiв, вiрмен, євреїв i iнших людей
будь-якої статтi, не наважувався продавати i шинкувати цю горiлку з мiста, чи звiдки б не привезену,
тiльки за дозволом згаданих райцiв нашого мiста Львова,
яким даємо (право), щоб без чиншу (горiлку) продавати
жоднiй людинi не дозволяли » [4, с. 228].

Цей фрагмент мiстить бiльше питань, анiж вiдповiдей. З одного боку, якимось загадковим «мiщанам» надано право шинкувати та торгувати горiлкою. Але грамота замовчує статус цих «мiщан» / «розпорядникiв», не конкретизує й заслуг, за якi надано право,
або якими нормами це право регламентувалося. З другого боку, грамотою заборонено виготовлення та продаж горiлки усiм, без дозволу на те
райцiв — контролюючих податково-адмiнiстративних органiв. Зрештою,
усi мотузки сходяться до рук райцiв та мiського старости, що схиляє до
думки про лобiстське походження цього документу лише для «вибраних
людей».
Цiкавим є те, що кожного кварталу у Львовi проводилися ярмарки,
куди з’їздилися українськi та iноземнi купцi. Одним iз товарiв обiгу
було вино. Згадка про нього у грамотi Сигiзмунда Августа (1554 р.)
стосувалася обмеження торгiвлi та зберiгання вина у недозволений час.
Документ також забороняв грецьким та iншим купцям зберiгати цю
речовину у маєтках львiвських мiщан через нелегальну роздрiбну тор-
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гiвлю ним за завищеними цiнами. Вiдтак, купцi не платили податкiв
у мiську казну. Про це довiдався мiський магiстрат i зобов’язав їх
утримувати свої вози з товарами виключно на ринку у вiданнi райцiв.
У документi зазначено, що будь-який купець зобов’язувався залишати свої вози з вином на площi Ринок один повний мiсяць. Якщо за
вказаний перiод ця рiдина не буде продана, то для його подальшого зберiгання власник повинен знайти склад в одному iз будинкiв львiвських
мiщан. Пiсля того вино в обов’язковому порядку пiдлягало пiдрахунку,
опису та завiрявся печаткою райця [4, c. 338].
У 1580 р. з iнiцiативи львiвського магiстрату було пiдвищено податок на iмпортованi лимони та вино. Незалежно вiд вiросповiдання
та народностi будь-який торговець вином та лимонами був зобов’язаний заплатити 15 польських грошiв до мiської казни для компенсацiї
дефiциту казенних коштiв на розбудову мiських укрiплень [4, c. 338].
Цiкавими з фiнансових мiркувань є акти 1597 та 1639 рр. У них
знаходимо приписи щодо обмеження торгiвлi iмпортованим вином та
iншими товарами (залежно вiд їх кiлькостi, розмiру та об’єму) шляхом
накладання системи вiдрахувань до мiської казни.
У грамотi 1472 р. згадується пиво. На свято Трiйцi та св. Агнети пiд
час двотижневого ярмарку у Львовi магiстрат заборонив його варiння
в передмiстях: «...щоб там, пiд замком, пиво не варилося i м’ясо не
продавалося або ярмарок не вiдбувався...» — сказано в нiй [4, c. 116].
Заборона, передовсiм, диктувалася економiчними причинами: торгiвля за межами мiста позбавляла казну грошових надходжень, а нереалiзований товар застоювався на складах. Окрiм фiнансових втрат,
одною з причин прийняття цього акту, швидше за все, були фiзичнi й
моральнi збитки через безконтрольну торгiвлю пивними речовинами.
Грамота 1521 р. зобов’язувала пивоварiв два квартали вiд свята
св. Луки сплачувати податок для будiвництва та реставрацiї мiських
укрiплень [4, c. 181].
Оподаткування привiзного пива мiським магiстратом збереглося
у XVII ст. Зокрема, iз грамоти Владислава IV вiд 1639 р. дiзнаємося,
що неоподатковане або нелегально завезене пиво пiдлягало конфiскацiї.
Але тiльки у випадку, якщо купець не сплачував 3 грошi до мiської
казни [4, c. 445–446].
Грамотою 1647 р. будь-кому у Львовi було заборонено варiння
(а також зберiгання i продаж) пива за не львiвською рецептурою.
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Для зберiгання в мiстi повинно було вiдводитися 4 будинки, а знавцi
визначали б якiсть та цiну цiєї речовини [4, c. 453].
Отож, львiвський магiстрат проводив чiтку меркантильну полiтику на користь мiста. У результатi жорсткого оподаткування iноземних
товарiв, зокрема, алкогольних речовин, мiська казна наповнювалася
додатковими коштами. Львiвськi управлiнцi, все ж таки, дбали про
фiзичне, психологiчне здоров’я та благополуччя городян.
У Львiвському архiвi, ймовiрно, зберiгається ще багато цiкавих
законодавчих актiв, якi унаочнюють обмеження виробництва й обiгу
алкогольних речовин у середньовiчному Львовi. Але з аналiзу опублiкованих документiв робимо висновок про те, що: по-перше, вiд
XIV ст. торгiвля пивом та вином у Львовi регламентувалася мiсцем —
Ринок, i часом — квартальнi ярмарки; по-друге, спецiальними дозволами магiстрату або райцiв; по-третє, чiткою полiтикою додаткового
оподаткування алкогольних речовин на користь мiста; четверте, у
жодному документi немає згадок про якiсь заклади продажу алкогольних речовин чи масову їх поширенiсть у нашому мiстi. Нарештi, п’яте:
як пам’ятаємо, Магдебурзьке право у Львовi дiяло до 1786 р., а це
означає, що 450 рокiв мiсто в радiусi 1,5 км не бачило жодної корчми
або шинка.
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