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ХАРКІВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ КЛУБ 
У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. стали для міського життя часом 

доленосних перетворень, зумовлених глибинними модернізаційними зрушен-
нями в суспільстві. За умов швидкого зростання міст постала проблема 
міжособистісного відчуження. Її можна було подолати шляхом долучення до 
корпоративних зібрань, що об’єднували людей за їх вподобаннями чи 
професією. 

Харківський комерційний клуб (неофіційна назва «Купецьке зібрання») 
став першою в місті установою такого типу, коли об’єднувальним чинником 
виступила не станова приналежність, а рід занять. Це явище мало відбиток 
модернізації суспільства. Метою клубу, як і всіх подібних закладів, було 
«надати своїм членам та їх сім’ям можливість проводити вільний від занять час 
зі зручністю, приємністю та користю» [11, 3]. Відповідно до неї проводились 
найрізноманітніші заходи у сфері дозвілля, що перетворило клуб на один із 
найавторитетніших і найбільш масштабних організаторів розваг для городян.  

На шляху до своєї мети купці викупили перший у місті центр дозвілля,  
«Вокзал» О. Зарудного [1,  41], та перетворили на осередок свого спілкування 
та розваг, об’єднуючи «приємне з корисним». Комерційний клуб одразу набув у 
місті широкої популярності, адже вважався більш демократичним за свого 
головного конкурента, аристократичного Дворянського зібрання [6]. Заува-
жимо, що подібні заклади існували в Харкові, починаючи з 1816 р. (з перер-
вами), та офіційно Комерційний клуб почав діяти 4 листопада 1858 р.[12, І]. 

Масовою тенденція до створення клубів за інтересами стала лише 1906 р., 
коли офіційна реєстрація товариств значно спростилась завдяки передачі права 
затвердження статутів губернаторам [4,  58]. У цьому питанні Комерційний 
клуб як зібрання купецької корпорації, що не являла собою стан, випередив 
свій час майже на півстоліття. 

Спочатку членами клубу були виключно купці та підприємці-іноземці, та 
вже 1906 р. 29 % членів (139 із 483) не мали жодного стосунку до 
підприємництва [10,  2-24], хоча в старому статуті 1892 р. це було обов’язковою 
умовою [11,  8]. Так, керівництво клубу призвичаїлось до тенденції 
демократизації суспільного життя міста. Більшість відвідувачів, які формально 
не були членами клубу і не брали участі в загальних зборах, вже на початку 80-
х рр. ХІХ ст. складали чиновники та дворяни [9,  216]. Був передбачений 
інститут почесних старшин та членів (1906 р. відповідно 8 та 12 [10,  2-3]), що 
не давав істотних переваг, лише засвідчуючи здобутки провідних діячів. 1904 р. 
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кількість членів обмежувалась 400 [8, 8], у 1914 р. їх було 474 [12, 7], тобто 
кількісне зростання не було значним, та й не могло таким бути, зважаючи на 
специфіку соціальної бази. 

Керувала діяльністю закладу Рада старшин. Підприємницький підхід її 
різних скликань дозволив клубу ефективно діяти  майже 60 років. Не можна 
сказати, що це був суто комерційний заклад дозвілля, адже 1914 р. прибутки та 
видатки планувались рівними [12,  1-3]. Відповідно до соціального статусу 
фундаторів, членський внесок був порівняно високим. Він становив 15 крб, а з 
1903 р. – 20 крб. Привести гостя коштувало 50 коп., причому члени несли 
персональну відповідальність за борги й поведінку своїх гостей [8,  3].  

Комерційний клуб мав у своєму розпорядженні один із найкращих і 
найпопулярніших в місті розважальних садів, що відвідувався «пристойною 
публікою» [13,1890, 8 липня], здебільшого інтелігенцією [13,1906, 11 травня]. 
1885 р. в саду були побудовані літній театр та парадна зала з естрадою [2, 951]. 
Зазначимо, що саме в літньому театрі саду Комерційного клубу 6 липня 1896 р. 
харків’яни вперше побачили кіно  [7,  386]. На початку ХХ ст. недільні гуляння 
в ньому відвідували понад 2 тис. осіб [13,1906,29 червня], адже ціна квитка на 
гуляння не була високою – 50 коп., а для учнів та студентів – 30 
коп.[13,1906,9 липня]. Були й дешевші варіанти: у добу розквіту популярності 
ідеї загальнодоступності ціна складала 20 коп., а для студентів, учнів і дітей – 
навіть 10 (1914 р.) [13,1914,16 червня]. За свідченнями журналістів, «доходило 
до того, що в саду важко було рухатись через натовп» [13, 1906, 8 серпня].  

Діяв при клубі також постійний театр, що славився оперними та 
драматичними виставами, кількість місць у якому 1914 р. збільшилась на 450 і 
сягнула 1650, зрісши відносно початкової кількості на 35 % та збільшивши збір 
за виставу на 700 крб. При цьому ціна квитків зменшилась [13, 1914, 16 липня] 
з 50 до 40 коп. на найдешевші місця [13, 1890, 1 жовтня; 1914,7 вересня]. До 
того театр потерпав через малу кількість місць та значні видатки, та цю 
проблему вдалось вирішити завдяки впровадженню ідеї загальнодоступності, 
що була на часі. Крім демократизації закладу був і негативний момент – 
концентрація глядачів зумовлювала духоту в залі [13, 1914, 13 липня], яка на 
таку кількість глядачів не розраховувалась. Не дивлячись на це, у театрі 
виступали практично всі провідні російські та українські знаменитості – від 
Ф. Шаляпіна [13, 1906, 2 травня] до П. Саксаганського [13, 1906, 17 вересня]. 
Проходили там і гастролі іноземних «зірок». 

Коло пропонованих розваг було надзвичайно широким – від серйозних 
опер до естрадно-циркових номерів та звіринців. Поширеними в середовищі 
«клубменів» були картярська, більярдна гра, лото та доміно. Влаштовувались 
народні гуляння, вистави, концерти, сеанси кіно та фонографа [13, 1890, 25  
квітня], сімейні, музичні та літературні вечори, бали, маскаради, дитячі ранки, 
ялинки [13, 1890 ,31 грудня], лекції [13, 1890, 5 березня], бенкети [13, 1914, 
6 січня], грав оркестр, взимку в саду діяла ковзанка [13, 1890, 27 листопада]. 
Працювала їдальня-ресторан [14, ф. 52, оп.1, спр. 253, арк. 147], по четвергах 
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влаштовувались обіди та вечері [8,  8]. Бібліотека зібрання мала дві читальних 
зали, де заборонялись паління й картярство. Введення цієї очевидної заборони 
зумовили виникнення негативних прецедентів.  

Адміністрацією клубу відзначались тіснота та незручність приміщення 
бібліотеки [12,І-ІІ], а журналістами – те, що маскаради замінювали «місця 
зустрічей для загублених жінок» з «клубними дідками» [13, 1906, 18 лютого]. 
Сучасники зазначали, що в подібних закладах споживалось «море» міцних 
напоїв [3, 119], а розгульність купецтва була «притчею воязицех» громадської 
думки [5,  153-154]. Про Купецьке зібрання тогочасні журналісти писали, що 
там «не прогресують інтелігентні розваги, окрім карт», натомість бібліотека 
клубу була небагатою [9, с. 216]. Пульс клубного життя бився навколо зелених 
картярських столів [13, 1890, 28  грудня], хоча формально більшість 
картярських ігор підпадала під заборону як азартні. Картярська гра 1913 р. 
давала Комерційному клубові приблизно стільки ж коштів, скільки членські 
внески та платня від гостей [12, 1]. 

1906 р. за ініціативою 400 осіб зі складу клуба виділився новий – 
Громадський [13, 1906, 25  лютого], що мав стати більш відкритим, вимагав 
меншого членського внеску – 15 крб на рік та 5 – під час вступу [13, 1906, 
9 березня]. Тобто очевидною стала тенденція до ще більшої демократизації. 

Таким чином, через дозвілля, що організовувалося Комерційним клубом, 
утверджувалась модернізаційна тенденція відходу від становості в дозвіллі та 
його комерціалізація, що, у свою чергу, зумовлювало демократизацію й 
поширення на все міське співтовариство. Рамки замкнених спільнот відходили 
в минуле, поступаючись менш відокремленим корпоративним, де можливою 
була соціальна мобільність. Комерційний клуб з його інфраструктурою був для 
м. Харкова не просто становим зібранням купецтва, а елементом грома-
дянського суспільства, частиною культурно-дозвільної сфери, що включалась у 
формування специфічно міського способу життя. 
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ХІІ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД 
И ХАРЬКОВСКОЕ ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЕ 

 
Процесс институционализации византинистики как научной дисциплины 

начался в Российской империи во второй половине ХІХ века преимущественно 
в университетах. Помимо расширения тематики исследований и включения 
византиноведческих вопросов в программы общих и специальных учебных 
курсов, это предполагало также постепенное создание научной среды с 
системой контактов между специалистами, средствами презентации 
результатов и обмена опытом. Практики созыва тематических историко-
филологических конференций в то время не существовало. Единственной 
возможностью профессионального общения с широким кругом российских и 
нередко зарубежных ученых для византинистов стало участие в работе 
археологических съездов.  

Значительным событием для харьковских историков стал ХІІ Архео-
логический съезд, состоявшийся в августе 1902 г. Хотя византийские исследо-
вания не относились к приоритетным направлениям работы съезда (в отличие 
от краеведения, археологии, музейного дела, этнографии Слободской 
Украины), более десятка докладов по этой тематике было представлено 
ведущими специалистами в области византийской, славянской, российской 
истории, филологии и искусства. Кроме того, это был всероссийский 
гуманитарный научный форум, который в значительной мере подвел итоги 
развития исторической науки ХІХ века, и последний археологический съезд, на 
котором слушались разноплановые доклады по византийской проблематике.  

ХІІ Археологический съезд в Харькове по праву считается одним из 
самых масштабных – на нем присутствовало 402 участника, из которых более 
60 – профессора и приват-доценты. Из ведущих российских византинистов 




