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Газета «Южный край» видавалася у
Харкові з 1 грудня 1880 р. до 1918 р.
Вона є одним із найцінніших джерел
для вивчення історії культури та
соціально-економічного розвитку
Харкова та Слобожанщини.
У 1912 - 1917 рр. газета виходила двічі
на день - ранковим і вечірнім
випусками.
У 1899 - 1917 рр. окремі числа
виходили з «Ілюстрованим
додатком».

На порталі Karazin.Back2News представлені повні тексти 7848 номерів
газети "Южный край" з фонду ЦНБ, а також 436 номерів ілюстрованого
додатку до неї.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/1899
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917


Зимові святки - це найкраща,
найважливіша подія року. Різдву
завжди передували серйозні
приготування у які включалося ціле
місто.

На межі ХІХ-ХХ століть у харків'ян
не виникало проблем і з тим, куди
податися у святкові дні. Ресторани
готелів "Гранд-готель",
"Московский", "Версаль", "Вена"
пропонували вишукане меню та
насичену розважальну програму в
останні дні грудня. Оркестри,
вокальні номери та сценічні
постановки — вибір був дуже
великий.



"Гранд-отель" на Торгової площі (зараз - Павловська)



Ще перед Новим роком приїжджі з
маєтків дворяни потрапляють до
ритму майже столичного життя.
Театр, постійні прийоми, обіди, бали у
дворянських зборах, губернатора та
віце-губернатора, губернського
прокурора та інших чиновників
губернії та просто багатих дворян.
Губернатор, як правило, влаштовував
бал-маскарад. У найкращі роки для
Харківського дворянства на ньому
було до 300 масок. А костюми
більшістю учасників шилися у Москві,
чи Санкт-Петербурзі, навіть якщо у
Харкові, то з найкращих тканин,
також замовлених у столицях або за
кордоном.







Перша звістка про купівлю іграшок на Різдво
зустрічається в архівах у 1878 році. Іграшки
продавалися на Покровському ярмарку. Велика
частина іграшок була ялинковими прикрасами –
свічками та свічниками до них, бенгальськими
вогнями, нитками для запалювання,
спеціальними гачками для картонажів. Також
купували плетені вироби-ширми, скриньки,
кошики, жардиньєрки та інше. Найчастіше базари
і магазини працювали тільки перед Різдвом.



У театрах Харкова, концертному залі
Буффе, Театрі-цирку Братів Нікітіних
на відвідувачів чекав святковий
репертуар, з денними виставами для
дітей. У залах Комерційного клубу з 26
по 31 грудня проходили маскаради та
танцювальні вечори, дитячі ялинки. У
Харківських купецьких зборах
напередодні Різдва та Нового року
влаштовували сімейні та дитячі
вечори. Харківське латиське
товариство взаємної допомоги
запрошувало на «Ялинку з
подарунками для дітей». Дитячі ранки
проходили і у Дворянських зборах, під
час яких влаштовували збори коштів
та благодійні акції.



Готель «Версаль»

Вул. Краснооктябрська, 1 (зараз Конторська)

Арх. Цауне Ю.С. (початок ХХ століття)







Народні гуляння у першій половині XIX
ст. у Харкові на Різдво проходили на
Михайлівській площі. Багата публіка
завжди гуляла на Університетській гірці,
саме там було найпривабливіше місце
для студентської та гімназичної молоді.
Тут також була висока дерев'яна гірка, де
каталися з ранку і до пізнього вечора. А в
Університетському саду для багатої
публіки будували снігове містечко. У
приватних садах влаштовувалися зовсім
неймовірні розваги, наприклад, у 1895
році в будинку Гінзбурга на
Катеринославській вулиці з 25 грудня
відкрилася двоповерхова «французька»
карусель.







Вечір перед Новим роком присвячувався
дітям. Найбільш багатодітні дворянські сім'ї
Новорічну ялинку влаштовували неодмінно,
на неї запрошували родинні, чи дружні сім'ї
з дітьми. Купити її на базарі не було
можливим, ліс коштував дорого, а ялинка
(за поняттями ХІХ ст.) повинна була бути
великих розмірів. Крім того, спеціальних
ялинкових прикрас виготовлялося мало
(вироблялися в Німеччині), головним
чином вони були з яскравого кольорового
паперу, покритого зверху фарбою під срібло
та бронзу. Коштували іграшки, виготовлені
на фабриках дуже дорого, тому більшість
воліла загортати в такий же папір яблука,
горіхи, пряники. Ялинку привозили за день
до Нового року, а прикрашали 30 грудня
ввечері, коли молодші діти вже спали.
Неодмінним атрибутом прикраси ялинки
були свічки, на початку 1890-х роком
з'явилася модна новинка - спеціальний
шнур, що з'єднує ґноти свічок, від якого
вони запалювалися по черзі, а пізніше і
одночасно.





«Бывало на Рождественских праздниках катались в
два ряда в сотнях саней, ехавших гуськом и шагом
одни за другими, в длину всей Екатеринославской
улицы (сейчас — Полтавский шлях)… Дамы в
великолепных салопах с лисьими чернобурыми
воротниками, мужчины в бобрах, роскошные
ореховые двухместные и четырехместные сани…».

Д.І. Багалій, Д.П. Міллер
«История города Харькова за 250 лет его существования»



Багата публіка не тільки гуляла та розважалася, дуже багато в ці
свята присвячувалося благодійності. До дитячих притулків
приходили піклувальники, приносили дітям подарунки,
влаштовували музичні дитячі вечори, у 1890-ті роки почали
ставити на такі заходи ялинку.







Готель «Астраханський»

До революції знаходився на розі Миколаївської

площі та Монастирського провулка, у лівому крилі

будівлі Дворянського зібрання. У 1920-і роки

будинок готелю було реконструйовано за проектом

арх. Яновицького Г.О., а за подальшої перебудови

стало частиною Палацу піонерів і в роки Другої

світової війни зруйновано.



Вірш харківського поета, який опублікував у газеті «Южный
край» поему з життя Харкова під псевдонімом «Шпилька» (1893)







У виставці були використані статті і 
матеріали із мережі інтернет:

★ Алена Маршала. Новогодний Харьков сто лет назад: маскарад и конфеты 
«Жорж Борман»

https://mykharkov.info/interesno/novogodnij-harkov-sto-let-nazad-maskarad-i-

konfety-zhorzh-borman-42913.html

★ А. Парамонов.Новый год в Харькове https://www.otkudarodom.ua/ru/novyy-
god-v-harkove-paramonov

★ А. Парамонов Игрушки дореволюционного Харькова 

https://www.otkudarodom.ua/ru/igrushki

★ Веселящийся Харьков встречает Новый год. Харьков в начале XX века 

https://2day.kh.ua/news/veselyaschiysya-kharkov-vstrechaet-novyy-god-

kharkov-v-nachale-xx-veka

https://mykharkov.info/interesno/novogodnij-harkov-sto-let-nazad-maskarad-i-konfety-zhorzh-borman-42913.html
https://www.otkudarodom.ua/ru/novyy-god-v-harkove-paramonov
https://www.otkudarodom.ua/ru/igrushki
https://2day.kh.ua/news/veselyaschiysya-kharkov-vstrechaet-novyy-god-kharkov-v-nachale-xx-veka



