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Незважаючи на те, що горілочку навчилися в Європі
добувати давненько, служила вона спочатку за ліки,
перебуваючи на господарстві в аптекарів. І горілка
сумлінно виконувала своє медичне покликання. По(
магала від багатьох хворіб бодай таким чином, що
завдяки їй можна було виготовити спиртові настої.
Саме як лікарський засіб потрапила горілка і до Льво(
ва. Особливо багато її заживали під час холери та
чуми. Нею натирали обличчя і тіло, вірячи, що моро(
ве повітря відступить перед горілчаним духом. Апте(
карі, або, як їх тоді називали, ароматоріуси, жваво
спродував свої настоянки, зілля й еліксири у ярмар(
кових будах попід ратушею, а крім лікарського зілля,
торгували перцем, цинамоном, виробляли цукерки й
марципани, а також воскові свічки.

Селяни та передміщани пили рідко, переважно на
свята, але як уже пили, то залюбки впивалися. Міща(
ни пили частіше, але меншими дозами. Прижився
звичай випивати чарку натще з самого ранку. В біль(
шій кількості горілку заживали по обіді. Помічено
було, що сп’яніння можна зменшити, якщо з’їсти тлу(
сту їжу, а незабаром уже горілку пили з розтопленим
товщем і навіть олією.

Останню чарку горілки пили перед сном і назива(
лась вона «szlaftrunk».

На великих бенкетах, коли до Львова приїжджали
королі та гетьмани, або заморські достойники, горіл(
ки до столу не подавали, бо вважали її холопським
напоєм. Про те, щоб на якомусь поважному прийнятті
подавати горілку, не могло бути й мови. Хіба в яки(
хось особливих випадках. Так, наприклад, коли по(
сли московські прибули до Кракова, їх завели в окре(
мий покій і там вгощали міцними напоями, бо відомо
було, що москалі оковиту поважають понад усе. Тіль(
ки після цього їх запросили до королівського столу,
де вже подавали вина.

У Львові любили забавитися, але все мусило бути
у межах пристойного. Коли у травні 1621 р. під час
урочистостей на честь канонізації святих Ігнатія та Кса(
верія „Бахус, що свій великий кубок тачкою перед со(
бою віз, разом з п’яними вакханками” викликав у во(
зного роздратування, то він його оголосив „банітою”
(„вигнанцем”) і наказав вивезти за брами міста”, –
читаємо у хроніці Б. Зиморовича.

„Церковне братство при Успенській церкві, яке по(
встало в XV ст., – писав Іван Крип’якевич, – при свя(
точних нагодах уладжувало у своїм домі бенкети з
різної святкової нагоди. На бенкеті подавали горілку
всякого роду, звичайну «аквавіту» або наливку, на(
приклад, цинамонову”. З давніших часів така това(
риська гостина, яку організовував ремісницький цех,
називалася «братщиною». Траплялося, що могли на(
питися і священики. В такому випадку братства, по(
бачивши священика в корчмі п’яного, мали засвід(
чити цей факт двома свідками й оповістити єписко(
пу.

Львівський поет Себастян Фабіян Кленович (1545
— 1602) у поемі «Роксоланія» обурювався:

Знати не знаю, хто перший навчив готувати ту брагу,
Хто такий злочин зробив, теж невідомо мені.
Хто це вогненне питво перший явив, розкажіть!
Руси не знали колись чуми отієї лихої,
І про вживання її зовсім не чути було.
Лиш у багатих домах давали його по краплині
Перед обідом, та й то як лікувальне питво.

Ясно для всіх, що це дідько якийсь (та назвати бою(
ся)
Винайшов брагу, що й Стікс був би стидався її.
З чорної сажі зварив він, негідник, питво це прокляте,
З димом летючим змішав витвір нещасний, гидкий,
Щоб його пив нерозумний п’яничка, що смак уже

втратив,
Та у гидотні вуста запах смердючий проник.

Жодне, одначе, вино так пошкодить не в силі людині,
Як та міцна, мов вогонь, з браги гидка рідина.
Гинуть всі сили в людини, печінка псується від болів,
Так пропадає дарма краща частина життя.

Авжеж, горілка могла привести й до великої шко(
ди. Коли у Львові 26 травня 1616 р. виникла пожежа,
то запідозрено, що сталася вона у будинку жида Ізра(
еля, де зберігалося кілька куф горілки. Та райцям не
вдалося у цьому переконатися, бо жиди не допусти(
ли їх у свої підвали.

В одному давньому збірнику я знайшов історію про
те, як свині замерзлу горілку випили. „Року 1631 піді
Львовом в Куликові у Марка Жида, орендаря, замер(
зла горілка в кількох барилах так, що мусив її на ву(
лицю викинути. Занюхавши її, свині  зараз до неї ки(
нулися і дощенту розпорпали й випили. А напившись,
почали чуда різні робити, кілька хат розвалили. І такі
ті свині люті стали, що люди мусили від них утікати і
якби не здогадалися, на ґвалт, що треба в дзвін вда(
рити, то ціле містечко б ті свині догори вивернули.

І не скоро тота бурда вляглася, бо ж кожен з рушни(
цею чи пістолем з хати вилетів та почали гнати сви(
ней простовіч. Свині побігли на греблю і там попада(
ли в болото, бо захотілося їм спати. І котрих пси не
пожерли, тих, що потім очуняли, господарі до хлівів
позабирали”.

Горілка у ХVІІ — ХVІІІ віці не була такою міцною, як
нині. Тодішній спирт мав 70% алкоголю, горілка – 30
— 35%. А була ще й зовсім слаба, котру називали
«просткою», – 15 — 25%. Кращі горілки – ганусівку,
кмінківку, ратафію, персіко, цинамонівку – отримува(
ли з оковитої (тобто спирту), змішаної з «просткою» в
спеціальних посудинах – «алембиках». Така горілка
мала 30 — 40%, але вживалася здебільша як медич(
ний трунок.

Здобуваючи усе ширші прошарки населення, горі(
лка незабаром стала предметом легенд, пісень і при(
казок. Галицький учений ХVІІ ст. Яків Гаур писав про
горілку, що вона «перейшла і на Русь (горівка) і до
Чехів (кожалка). Кажуть, що був колись один хитро(
мудрий чоловік, якого звали Ка. І той собі так той на(
пій уподобав, що випивав його без міри, аж урешті
загорівся зсередини. А що казали «горів Ка», то з тих
пір так горівку і назвали».

Оскільки горілка була дорогим напоєм‚ то шинкарі
вдавалися до фальшування. Аби надати їй гостроти і
моці кидали до бочки перець та різне зілля‚ напри(
клад‚ цитвар – рослину, схожу на полин‚ аїр або та(
тарське зілля‚ плющ. Окремі з тих зіль були досить
шкідливі. Траплялося‚ що додавали навіть ягоди во(
вчого лика. Фальшовані горілки призначалися‚ звіс(
но‚ тільки для убогого люду.

Коли австріяки завезли до Львова рецепти спирто(
вих настоїв для печива, відтоді кожна львівська гос(
подиня тримала в креденсі цілу колекцію малесень(
ких запашних пляшечок. І так львів’янки вподобали
собі ті смаковиті трунки, що не одна поступово става(
ла залежною. Щойно у ХVІІІ ст. мода на каву визво(
лила львів’янок від цього помірного п’янства.

Оскільки аптечки були під жіночим наглядом, то не
дивно, що незабаром в них з’явилися лікери і насто(
янки. Багатші тримали в аптечці коштовні імпортні лі(
кери, бідніші на основі горілок виробляли настоянки
в домашніх умовах. Особливо популярними були на(
стоянки, які сприяли травленню – полинівка, ганусів(
ка, гвоздиківка.

Саме до аптеки „Під золотою зіркою” (нині на вул.

Коперника, 1) у 1853 р. привіз один хитрий купець
цілу бочку нафти і домовився з фармацевтами, що
вони за щедру винагороду знайдуть спосіб перегна(
ти нафту в алкоголь. Йоган Зеґ та Іґнацій Лукасевич
від зайвого зарібку не відмовилися і цілий місяць прі(
ли над науковим експериментом. Але спирту їм так і
не вдалося видобути, зате у процесі дистиляції діста(
ли гас. А винайшовши гас, винайшли і першу гасову
лямпу.

Поступово поширювався звичай випивати «карва(
тку», маленького келишка, перед обідом. На столах
з’явилася гданська горілка з дрібними пластівцями з
чистого золота та різноманітні смакові горілки і насто(
янки..

Австрійські вояки запровадили звичай пити горіл(
ку перед обідом, але тривалий час це осуджувалось.
Мисливцям засмакувала горілка на свіжому повітрі.

У міщанських домах узвичаїлося готувати смакові
горілки. На паленому цукрі – «напалянку». На кісточ(
ках персика, мигдалю, гвоздиках, кардамоні, цина(
моні (кориці) – «персику». На цинамоні, помаранче(
вих і цитринових скоринках, родзинках, фіґах і дак(
тилях (фініках) настоювали «канелю». На цитрусових
скоринках, кмині, кропі, кардамоні, редьці, хіновій корі
та салері – «капуцинку». На трьох складниках, цина(
моні, імбирі та галгані, готували «троянку». «Ратафію»
настоювали на ганусі, кмині, кропі, петрушці або са(
лері та пастернакові.

Були також горілки парені. Наприклад, «варенуха».
До Львова її рецепт прибув з козацької України. Су(
шені фрукти, ягоди і приправи клали в горщик, зали(
вали горілкою, верх заліплювали тістом і ставили на
ніч до печі. Коли готували крупник, то до глиняної
миски додавали товченого цинамону, гвоздики, імби(
ру, англійського перцю, меду, доливали горілку і, за(
паливши, давали хвильку погоріти, а потім гасили.

Кожен порядний торговець горілкою рекламував та(
кож свої розоліси. Цей напій походить від латинсько(
го „ros solis” – сонячна рожа. Так латинкою називала(
ся рослина росичка або росянка, комахоїдна росли(
на, яка росте на болотах. Чи справді нею заправляли
трунок італійські монахи, невідомо, бо пізніші розоліси
виготовляли за таким переписом: пелюстки рожі і цвіт
помаранчі (200 г), по ложечці цинамону і гвоздики
заливають 3 літрами води, дають вимокнути день у
теплі, потім відціджують, нагрівають і розпускають у
настої кілограм цукру та доливають 3 літри спирту.

З появою австрійців поширилися у Львові коктейлі.
Тішив око «кнікебейн», що складався з різноколірних
лікерів та настоянок, які обережно наливали одна на
одну, не змішуючи. Зверху клали жовток. А «крам(
бамбуля» – це коктейль з ялівцевої, кмінкової, пома(
ранчевої, цитринової, вишневої та персикової горіл(
ки з додатком бадьяну.

Мода на ті смаколики і «ліквори» помандрувала й
на передмістя, і в корчмах охоче пили «чорта» – са(
могон, заправлений гвоздиками, цинамоном, медом
і соком, а іноді й тютюном.

Коли спалахували епідемії, увесь Львів пив «холе(
рівку», настоянку на лікарських травах, та «аїрник»,
що настоювався на корені аїру, листям якого ще й досі
заклечують у нас хати на Зелені свята.

Літературознавець і поет Михайло Рудницький, зга(
дуючи про поетів „Молодої Музи”, писав, що Ми(
хайло Яцків був справжнім магом і учив молодих пити
“Чорну Індію”, що мала смак полину та смоли і… чорну
каву. „Він доказував нам експериментально, що нема
більше божеського питва, як звичайна горілка “ка(
менярка” за три ґрейцері, яку найкраще закусити огір(
ком або цвіклою із хріном” (бурячками з хроном).

„Чорною Індією” називалася в богемному колі по(
чатку ХХ століття темна полинова горілка.




