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В Україні здавен були корчми та 

шинки, в яких торгували горілкою, 
пивом, медом. Корчми і шинки най-
більше розповсюдилися саме з по-
явою горілки. 

Наприкінці XVIII ст. на 5467 сіл і 
міст Галичини припадало 5602 корч-
ми, в Буковині їх було близько 400, у 
Закарпатті лише Ужгородська домі-
нія мала 80 корчем. У Лівобережній 
Україні дрібним виробникам заборо-
няли продавати горілчані напої вроз-
дріб, тому козаки і міщани орендува-
ли корчми. Була поширена відкупна 
система. Після сплати певної суми в 
державну скарбницю відкупник отри-
мував монопольне право на продаж 
горілки. 

Цікавий випадок про священика 
Троїцької церкви у Києві Юхима Бот-
виновського, „чоловіка доброго, гос-
тинного, але трохи чудноватого і до-
брого питуху”, розповів у спогадах, 
виданих 1916 р. , киянин В. Хижня-
ков. Події ці відбувалися в середині 
ХІХ ст. 

„Багато в нас розповідали про 
курйозні пригоди й витівки батюшки 
Юхима. Я особливо пам’ятаю один 
випадок, про який, втім, говорили по 
секрету тільки в близькому колі, тому 
що розголошення цього випадку мо-
гло б повести до обвинувачення в 
блюзнірстві, і батюшка міг жорстоко 
постраждати.

Тоді процвітали ще винні відкупи. У 
місті горілка продавалося порівняно 
дорого, а за межею міста вона була 
набагато дешевша. Відкупник, охоро-
няючи свої інтереси, на всіх шляхах, 
що ведуть до Києва, утримував сто-
рожу, щоб не допускати провезення 
в місто дешевої горілки. Варта була 
озброєна довгими залізними ціпка-
ми з загостреними кінцями. Тих, хто 
проїздив, зупиняли та обшукували. 
Головну увагу звертали, звичайно, на 
вози із сіном, соломою й іншою по-
клажею. А брички пропускали досить 
поблажливо: у них багато контрабан-
ди не провезеш. А можливо, тут віді-
гравали роль і монети, що даються 
стражникам, щоб не затримували.

У Юрові була тоді невелика ґу-
ральня. У той час не було ні казенної 
монополії, ні армії акцизних чиновни-
ків, і гуральні були на вільному ста-
новищі. Коли я повертався з Юрова 
із батьком, він завжди брав звідти 
кілька пляшок старої горілки і різних 
наливок. Навіть благочестива бабуся 
брала із собою в Київ наливки. Крім 
того, у шинку при дорозі, де ми зупи-
нялися, щоб перепочили коні, вона 
купувала дешеві смачні лікери жи-

дівського приго-
тування, налиті в 
невеликі, зовсім 
пласкі штофики, 
пристосовані для 
контрабандного 
перевезення.

Не з порожні-
ми руками виїздив з Юрова й отець 
Юхим. Але контрабанда, яку він про-
возив, мала дещо більші розміри. В 
нього була невелика діжечка, яку 
завжди в Юрові наповнювали «стар-
кою». З вартовими відкупника він був 
у чудових стосунках. Проїжджаючи 
звичайно вночі, він зупинявся біля 
сторожового посту, сідав до багаття, 
забавляв варту своїми жартами, роз-
пивав з ними додаткову кишенькову 
пляшку, давав їм гроші – і вартові за-
вжди зустрічали і проводжали його 
дуже люб’язно, а бричку його ніколи 
не чіпали.

Відкупником по всій губернії був 
тоді багатий київський купець Тол-
лі. Щедро обдаровуючи губернську 
владу й особливо казенну палату, у 
віданні якої був відкуп, Толлі почував-
ся всесильним і дуже чванився цим. 
Отець Юхим був з ним, як і з усіма, у 
чудових стосунках. Але одного разу 
в компанії він відпустив якийсь злий 
жарт на адресу поважного відкупни-
ка. Останній довідався про це, дуже 
обурився і пригрозив «насолити» зух-
валому.

До Юрова тоді вже їздили ново-
збудованим Житомирським шосе. 
Сторожовий пункт відкупника був за 
20 верст від Києва на березі р. Ірпінь. 
Зібравшись якось у Юрів, отець одер-
жав анонімну записку: «Бережіться, 
на зворотному шляху вас чекає вели-
ка неприємність».

Прогостювавши в Юрові і збираю-
чись їхати, він попросив розпоряди-
тися, щоб його діжечку добре випо-
лоскали і наповнили чистою водою. 
Всіх дуже здивувало це, і до нього 
почали чіплятися з розпитами.

– Опісля дізнаєтеся, – таємниче 
відповів він. 

Діжечку, щільно закорковану, по-
ставили в його бричку. Під’їжджаючи 
до Ірпеня, Юхим побачив, що на всю 
ширину шосе стоять вартові зі своїми 
«списами».

– Пропустіть, братці! – гукнув він. 
Один з вартових підійшов до брич-

ки.
– Вибачайте, батюшко, – доповів 

він. – Прийшов наказ із Києва – муси-
мо вас потрусить.

Отець вийшов з брички. Звідти 
взяли діжку, віднесли її до багаття й 
зібралися відкоркувати.

– Зачекайте трохи, – сказав Юхим. 
Потім зняв шапку, що зробили й інші, 
і вимовив: – Господи Ісусе Христе, що 
перетворив у Кані Галілейській воду 
на вино, перетвори це вино на воду. 
Тепер відкорковуйте, – скомандував. 

Розкривши діжку, вартові остовпі-
ли в побожному подиві”. 
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Ось як описує україн-

ські шинки видатний ет-
нограф Микола Сумцов: 

„Шинок має на Україні 
власну історію, зро-

зуміло, погану; ні-
чого доброго не 
можна й чекати 
від гаспидсько-
го зілля. В ста-
рі часи можна 
було скільки 
завгодно і кому 
завгодно гнати 
горілку, але ще 
до татарського 
нападу вель-
можні люди, 
в першу чергу 

самі князі, поча-
ли користуватись 

із шинків, хоч владики й попи писали 
і казали по церквах казання проти пи-
яцтва, яке вже в старі часи почало ши-
ритись у всіх верствах людности; князі 
зі своїми урядовцями і ченці по монас-
тирях занадто уживали горілку. Ніякі 
казання церковні не мали впливу.

В Україні вільне викурювання го-
рілки було обмежено деякими свя-
тами, здебільшого місцевим хра-
мовим святом, коли громада мала 
право день-два продавати горілку 
без всякого мита, призначаючи весь 
прибуток на церковні потреби, на 
церкву, школу, шпиталь, які бували 
при церкві. Потім такий продаж був 
заборонений; весь прибуток йшов 
або в казну, або тим, хто орендував 
шинки. Шинки почасти належали 
панам, церквам, попам, козацькій 
старшині. В оренду їх брали на Пра-
вобережній Україні здебільше жиди, 
в Слобожанщині великороси. Такі 
орендарі звались одкупщиками. По-
заяк в містах завжди далеко більше 
уживали горілки, ніж по селах, то й 
ціна на горілку в містах бувала одна 
– більша, а поза їх межами вже дру-
га – менша. А щоб в міста не про-
возили вільної горілки, то по всіх 
шляхах поставлені були застави, де 
кожний віз оглядали і шукали, чи не 
везе хто крадькома горілки. Одкуп-
щики мали великі прибутки і часто 
робились багачами на ввесь край. 
В Харкові на початку XIX в. за часи 
Квітки-Основ’яненка таким бага-
чем-одкупщиком був великорос Ку-
зин, як на сміх сам великий запійний 
пияка. На горілці він нажив доми й 
сади, найкращі в місті. Це був одно-
часно меценат; іноді він допомагав 
людям в науці і мистецтві. До нього 
часом зверталися видатні місцеві 
громадські діячі, наприклад, Василь 
Каразин, щоб він допоміг молодій 
людині вибитись в люди. Кузин тоді 
висовував шухляди в комоді, ту з зо-
лотими, ту із срібними карбованця-
ми, і казав: “бери, скільки тобі тре-
ба!” Натура була широка і щедра.

Після знищення відкупної системи 
довгі роки йшов вільний продаж го-
рілки. Місцеві й сільські шинки мали 
однаково продавати горілку. Озна-
кою шинку звичайно була пляшка 
на високому дрючку над стріхою або 
над вікном.

Поміщики набудували собі ґура-
лень, народ на користь поміщика про-
пивав усе, що мав, а поміщики пропи-
вали все, що одержували від народу. 
Ще Яків Маркович (1696 — 1770) у 
своїх записках, які він вів протягом 
п’ятдесяти років, з 1717-го по 1767-й, 
акуратно занотовував всі подробиці 
цього розгулу, що охопив усю Лівобе-
режну Україну, і в своїх записках від-
значав щодня: «подпіяхом... гораздо 
подпіяхом... зіло подпіяхом... праз-
нували з шумом п’янственним... под-
піяхом до утра... водковали зіло...”, 
“подпіяхом з дамами”, “були підпили”, 
“куликовали”, “подпіяхом отчасти”, 
“подпіяхом жестоко зіло” і т. д.

Поряд з горілкою в шинку прода-
вали варені яйця, рибу, раки, хліб, 
часом можна було купити молока, 
сметани, сиру, масла. Біля шинку 
було завізно і весело. Тут зупинялись 
подорожні, фурщики, чумаки, пере-
хожі люди, щоб підкріпитися або під-
кормити коней, взимку обігрітися від 
холоду. В кожному селі на проїжджих 
шляхах було по декілька шинків; стоя-
ли вони і біля поштових станцій, і біля 
довгих мостів, наприклад, на Ворсклі 
під Охтиркою на однім кінці мосту був 
шинок і на другім шинок, обидва з го-
рілкою, паляницями, раками, рибою, 
яйцями. Шинок часом бував місцем 
для зібрання сільської старшини, осо-
бливо на Придніпров’ї. Звався шинок 
часто корчмою, що зовсім не була 
таким вже поганим місцем, як то зви-
кли думати. Біля корчми часто-густо 
збирались старі й молоді на гулянку; 
для молоді це було приємне місце”.
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Слово «корчма» походить від 

«корчаги» (пиво варили і продавали 
корчагами). Згодом у корчагах вива-
рювали алкоголь з хлібної сировини. 
У німців «Krug» (глек) означає також 
і «корчму», у шведів «Krog» (кухоль) 
збігається зі словом «трактир». Зре-
штою російське «кабак» запозичене 
з татарської і означає не що інше, як 
«посудина» із засушеного кабачка 
або гарбуза. Вона була досить зруч-
на у кочовому житті – легка і деше-
ва. 

„Міністр Вітте знищив приватну тор-
гівлю горілкою, – пише далі М. Сумцов. 
– Уряд сам почав шинкувати. Пішла 
монополька, здавалось, добре діло 
через більший догляд, але в дійсности 
шкодлива річ. Правда, казна одержу-
вала великі гроші; але горілка стала 
дорога та кріпка; пішло ще більше 
пияцтво; позаяк йому не можна було 
ховатися в шинку, то воно вийшло на 
вулицю; горілку пили прямо із пляшки 
вже без всякої закуски.

З початку війни цар Микола II за-
боронив  продаж горілки. Це було 
вельми добре діло; перші роки війни 
яскраво почувались його наслідки, 
поки занепад життя, дорожнеча, роз-
пуста та розруха не довели до такого 
великого безладдя, котрим скористу-
вались усі ганебні люди, злодії, усякі 
хапуги, що крадькома стали гнати 
горілку і фальшувати її, перероблю-
ючи денатурат; скільки не забороня-
ють цього лиха, воно росте й росте 
на ґрунті загального безладдя, хижа-
цтва та розпусти”.

„Народ в Україні дав дорогу корч-
марям, а сам же зовсім відмовився 
від участі у торгівлі горілкою. Ніщо не 
могло привчити українців до кабака, 
– писав український етнограф Іван 
Прижов. – У всій Білорусії й Україні, 
не дивлячись на всі зусилля перетво-
рити корчму на кабак, вона й досі ще 
служить звичним місцем зборів для 
полагодження справ, бесіди й гуля-
нок”. 

«Що Божої неділі чи празника піс-
ля обіду хлопці та дівчата сходяться 
до корчми відтанцювать, а хазяїни 
й жінки збираються подивитись та 
побалакать де о чім, а під час і чар-
ку горілки випить. От зібралось біля 
корчми людей вже чимало, музики 
грають, парубок з дівкою танцює, а 
старійші, люльки запаливши, посі-
дали собі на присьпі та й балакають» 
(«Основа», №1, 1862).

Треба сказати, що корчма на Ліво-
бережній Україні в уяві народу стояла 
нижче, ніж у Правобережній Україні, 
де шинок відігравав роль своєрідно-
го клубу для зустрічей не тільки чо-
ловіків, але й жінок, а також парубків 
і дівчат. Тим часом на Лівобережжі 
молодь стояла осторонь від шинку і 
свої забави з шинком не пов’язувала. 
Та зрештою й не дивно, бо шинки там 
мали надто непривабливий вигляд: 

„Не доезжая до Нежина верст 
двадцати, мы остановились возле 
заезжего двора. Я со спутницей за-
шла в хату. Редко можно встретить 
такую бесприютную, безотрадную, 
мрачную хату. Окна в ней были боль-
шие, но загрязненные и заклеенные 
бумагой; свет с трудом проникал в 
это еврейское обиталище. В хате 
два стола, два дивана, а приюта нет; 
все неопрятно, грязно, положить ни-
чего не хочется, и что ступишь, то и 
споткнешься: земля выбита под но-
гами, – видно, что давно уже пол не 
смазывался глиной. На одном столе 
– чугуны наваренной тарани и не-
сколько бутылок – без сомнения, 
разведенной – водки; а возле друго-
го стола стоит жид с подозрительным 
выражением лица, смотрит изподло-
бья, маленького роста, с потонувшей 
между широких плеч головой, – шеи 
у него почти нет” (Ганна Барвінок, 
„Основа”, №2, 1860).

Гей корчмо, корчмо-княгине! 
Чом-то в тобі козацького добра багато гине?

І сама єси неошатно ходиш, 
І нас, козаків-нетяг, без свиток водиш,

– співається у давній думі.

ГЕЙ КОРЧМО, КОРЧМО-КНЯГИНЕ! 
Юрій ВИННИЧУК




