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АНОТАЦІЯ 

 Мерінг В. О. Родина Мерінгів в освітньому та громадському житті 

України другої половини ХІХ – початку ХХ століття – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Державний вищий навчальний 

заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2018. 

 Актуальність дослідження обраної тематики зумовлюється 

відсутністю в історіографії праць, в яких здійснювався б комплексний 

історіографічний аналіз наукового доробку з даної проблеми. Дисертаційне 

дослідження покликане всебічно дослідити внесок родини Мерінгів у 

розвиток благодійництва, культури, науки та політичного життя в 

українських землях  у складний період історії. Комплексне вивчення 

діяльності представників родини Мерінгів в Україні надає можливість 

суттєво розширити відомості з вітчизняної історії.  

 Наукова новизна отриманих результатів полягає в постановці та 

розробці актуальної теми, яка на сьогодні не знайшла системного аналізу в 

науковій літературі. У дисертації вперше: залучено до наукового обігу 

комплекс матеріалів, виявлених в архівах м. Києва, які розкривають 

маловивчені сторінки життя та діяльності представників роду Мерінгів; 

здійснено реконструкцію та комплексний аналіз різнопланової діяльності 

представників роду Мерінгів на тлі їх наукової та суспільно-політичної 

діяльності другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.; досліджено життя і 

діяльність представників роду Мерінгів у період більшовицьких репресій  в 

Україні; визначено роль нащадків Ф. Ф. Мерінга в громадському, 

політичному та підприємницькому житті України в другій половині XIX –  на 

початку XX ст.; окреслено внесок родини Мерінгів в розвиток українських 

земель наприкінці XIX – поч. XX ст. 
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 Удосконалено, систематизовано й узагальнено: історіографію та 

архівні джерела роду Мерінгів; на основі використання наявної джерельної 

бази, здійснено аналіз наукової, суспільно-політичної та благодійницької 

діяльності Фрідріха Мерінга, що дало змогу більш повно відтворити його 

біографію; відомості про репресії стосовно представників роду Мерінгів за 

радянської  доби. 

 Набули подальшого розвитку: теоретико-методологічні проблеми 

комплексного історіографічного дослідження історії роду першої половини 

ХIХ – перших десятиліть ХХ століття; перспективними видаються подальші 

пошуки маловідомих архівних матеріалів про родину Мерінгів, особливо 

представників родини в еміграції, що розсіяні по архівосховищах Європи; 

нове світло на окремі аспекти життя та діяльності Мерінгів може пролити й 

вивчення численного неопублікованого родинного епістолярію. 

 Практичне значення дисертації визначається можливістю 

використання подальших біографічних та просопографічних досліджень 

життєвого  шляху і  діяльності представників роду Мерінгів. Матеріали 

дисертації стануть у нагоді для створення науково-довідкових біографічних 

видань, під час проведення екскурсій, а також для краєзнавчих студій у 

місцях, що пов’язані з життям та діяльністю роду Мерінгів, зокрема в Києві 

та селі Стара Прилука Вінницької області. 

 Репрезентативність та достовірність результатів, здобутих 

пошукувачем, забезпечується використанням методологічної основи 

дисертації. В основу дисертаційного дослідження  покладено 

загальнонаукові, спеціально-історичні, історіографічні та джерелознавчі 

методи. Предмет дослідження зумовив застосування групи теоретичних 

загальнонаукових методів, серед яких найбільш вживаними є узагальнення, 

аналіз та синтез, дедукція та індукція. Специфіка обраної теми полягає також 

у її яскраво вираженій міждисциплінарності, яка зумовлює своєрідність 

методичного підґрунтя роботи. Одним із дослідницьких методів останньої є 

«просопографія», яка також входить до методичного комплексу нашого 
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дослідження. Застосування даного методу забезпечило реконструкцію 

генеалогії роду Мерінгів в Україні, роль спадкового чинника в 

інтелектуальних здібностях його представників. Теоретико-методологічні 

основи даної роботи формує комплекс принципів, підходів та методів, які 

відповідають сучасним науковим засадам здійснення історико-біографічних 

досліджень. 

 Автором дисертації запропоновано історіографічну модель 

дослідження історії родини Мерінгів. Виявлений та проаналізований 

науковий доробок попередників демонструє тяглість та пріоритет 

вітчизняних науковців у вивченні теми з часу перших згадок про 

представників родини у біографічних словниках до сучасних спеціалізованих 

комплексних розвідок про окремі аспекти їхньої діяльності. Поряд з цим, 

простежено недостатньо висвітлені аспекти життя роду Мерінгів, що 

дозволило концептуально переосмислити проблему, окреслити ті моменти, 

які потребують подальшого дослідження. З огляду на новітні тенденції 

розвитку української історичної науки, розкриття даної тематики є важливим 

як для збагачення історичних знань із вітчизняної історії ХІХ ст. – початку 

ХХ ст. загалом, так і в плані проведення паралелей із сьогоденням у 

контексті адаптації досвіду попередніх поколінь в організації медичної та 

освітньої галузей. Історіографія проблеми представлена трьома періодами: 

дорадянським (XIX ст. – 1917 рр.), радянським (1917 – 1991 рр.), та сучасним 

(1991 – 2018 рр.). 

 З’ясовано, що етапи вивчення діяльності представників роду Мерінгів у 

різних сферах громадсько-політичного, культурного та наукового життя 

українських земель у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. в суспільно-

політичних реаліях Наддніпрянської України розкривають основні тенденції 

світової та української історичної науки в інтерпретації проблем суспільно-

політичної історії Російської імперії, європейських держав модерного часу. У 

дореволюційний період сучасниками родини започатковано накопичення, 

головним чином, біографічної інформації, меншою мірою – матеріалів, 
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присвячених висвітленню загальної картини життя та діяльності Мерінгів у 

Києві. 

 Радянська історіографія у ході розробки «лише тих тем, які партійно-

державні структури вважали «актуальними та революційно доцільними», 

фактично не надає збагачення історичних знань з даної проблеми. Трагічна 

доля нащадків Ф. Ф. Мерінга з приходом до влади більшовиків пояснює 

відсутність будь-яких історіографічних фактів висвітлення їх участі в історії 

Києва та України загалом.  

 Вивчено вузлові аспекти формування джерельної бази проблеми,  що 

характеризується різноманітністю матеріалів та всебічним охопленням 

предмету дослідження. Вона є досить репрезентативною і достатньою для 

досягнення мети даного дослідження та вирішення поставлених завдань. 

Широке використання опублікованих та архівних документів дало змогу 

розкрити поставлені в дисертаційному дослідженні проблеми, створити 

цілісну картину діяльності представників роду Мерінгів у освітньому та 

громадському житті українських земель другої половини XIX ст. – 30-х рр. 

XX ст. 

 Автором дисертації комплексно розглянуто багатогранну діяльність 

Фрідріха Мерінга, особливо його наукову, громадську та політичну 

активність. Залучено до наукового обігу комплекс матеріалів, виявлених в 

міських архівах, які розкривають маловивчені сторінки життя та діяльності 

представників роду. Докладно визначено роль нащадків Ф. Ф. Мерінга в 

громадському, політичному та підприємницькому житті тогочасної України, 

проаналізовано їх різнопланову діяльність. З’ясовано відомості про репресії 

стосовно представників роду Мерінгів за радянських часів. 

 Визначено та обґрунтовано сучасне бачення теоретико-методологічних 

аспектів дослідження історії роду Мерінгів. Окрему групу сучасного 

наукового доробку з даної проблеми формують дослідження теоретичних 

аспектів біографічного напряму в історичній науці, які закладають 

фундамент роботи. Там визначаються основні напрями і проблеми вивчення, 
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обґрунтовується теоретико-методологічне підґрунтя біографістики як 

спеціальної історичної дисципліни. Зарубіжна історіографія фактично 

позбавлена будь-яких відомостей про родину Мерінгів. У даному контексті 

важливими історіографічними джерелами виступають ті праці, які 

дозволяють глибше осягнути епоху та умови, за яких жили і працювали 

представники роду. 

 У дисертації розглянуто методологічні принципи дослідження теми 

дисертації, визначено етапи й періоди історіографічного діяльності родини 

Мерінгів в освітньому та громадському житті України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття, а також змін, що здійснювалися в умовах Першої 

світової війни та Української революції та радянських часів. 

 На основі узагальнення значного теоретичного та конкретно-

історичного матеріалу автором дисертаційного дослідження виявлено 

аксіологічну та визначено мотиваційну складову історіографічної моделі 

вивчення наукової, підприємницької, політичної та благодійницької 

діяльності представників родини Мерінгів.  

 Для ґрунтовного узагальнення тематики роботи було поставлено ряд 

дослідницьких завдань, водночас виявлення та опрацювання всієї сукупності 

різнопланових джерел і створення придатної для реалізації поставлених 

завдань методологічної моделі. 

 Загалом, системний аналіз значного дослідницького матеріалу 

зазначеної проблеми має значні перспективи та резерви саморозвитку. 

 Ключові слова: Фрідріх Мерінг, Мерінги, Київський університет 

Святого Володимира, Україна, Українська  Держава, благодійництво, 

підприємництво, історико-культурна спадщина, еміграція. 

 

SUMMARY 

 Merinh V. The Merinh family in the educational and social life of 

Ukraine in the second half of the nineteenth and the early twentieth centuries 

– The qualifying scientific work as a manuscript.  
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 The thesis for the degree of PhD in the historical sciences in the specialty 

07.00.01 – History of Ukraine. – “The Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical 

University of Pereyaslav-Khmelnitsky”. Pereyaslav-Khmelnitsky, 2018. 

 The relevance of the study of the chosen subject is determined by lack of 

works in the historiography, which would carry out a comprehensive 

historiographical analysis of the scientific work on this topic. The thesis is 

intended to thoroughly investigate the contribution of the Merinh family to the 

development of philanthropy, culture, science and political life in Ukraine during a 

difficult period of its history. A comprehensive study of the activities of the 

Merinh family in Ukraine provides an opportunity to significantly expand the 

information on national history.  

 The scientific novelty of the results obtained consists in the formulation and 

development of an actual topic, which up to the present day has not found a 

systematic analysis in the scientific literature. The thesis for the first time draws to 

the scientific circulation: a complex of materials discovered in the archives of 

Kyiv, which reveal little-studied pages of life and activities of representatives of 

the Merinh family; the reconstruction and complex analysis of diverse activities of 

representatives of the Merinh family was carried out at the background of their 

scientific and socio-political activity in the second half of the 19th and the first third 

of the 20th centuries; the life and activities of representatives of the Merinh family 

during the period of the Bolshevik repressions in Ukraine were investigated; the 

role of the descendants of F. Merinh in social, political and entrepreneurial life of 

Ukraine in the second half of the 19th – early 20th centuries was determined; the 

contribution of the Merinh family to the development of Ukrainian lands at the end 

of the 19th – early 20th centuries was outlined. 

 Improved, systematized and generalized: the historiographic and archival 

sources on the Merinh family and the available source base was used; an analysis 

of Friedrich Merinh scientific, social, political, and charitable work was carried 

out, which made it possible to fully reproduce his biography; information on 
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repressions against members of the Merinh family during the Soviet period was 

implemented. 

 Further development of: theoretical and methodological problems in a 

complex historiographic study of the history of the first half of the 19th century – 

the first decades of the 20th century were disclosed; promising searches for little-

known archival materials about the Merinh family was exhibited, especially on the 

family members in emigration scattered across the archives of Europe; a new light 

on certain aspects of the life and activities of the Merinhs can also ease the study of 

the numerous unpublished family epistolary. 

 The practical significance of the thesis is determined by the possibility of 

using newest biographical and prosopography studies about the way of life and 

activities of the Merinh family. The materials of the thesis will be useful for 

creating scientific biographical publications, during excursions, as well as for local 

studies in places related to the life and activities of the Merinhs family, in 

particular in Kiev and in the village of Stara Pryluka, Vinnytsia region.   

 The representativeness and reliability of the results gained by the doctoral 

candidate is provided by the use of the methodological basis of the thesis. The 

basis of its research involves general academic, organic historical, 

historiographical and source-study methods. The subject of research has led to the 

use of a group of theoretical general scientific methods, and most commonly used 

ones are generalization, analysis and synthesis, deduction and induction. The 

specificity of the chosen topic also lies in its pronounced interdisciplinarity which 

determines the peculiarity of the methodological basis of work. One of the research 

methods of the latter is "prosopography" which is also a part of the methodological 

complex used in our investigation. The application of this method provided for 

reconstruction of the genealogy of the Merinh family in Ukraine, the role of the 

hereditary factor in the intellectual abilities of its representatives. The theoretical 

and methodological foundations of this work form a set of principles, approaches 

and methods that are accordant with the modern scientific principles in the 

implementation of historical and biographical research. 
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 The author of the thesis offered a historiographic model of the exploration of 

the history of the Merinh family. The revealed and analyzed scientific 

achievements in the predecessors demonstrate the continuity and priority of 

domestic scientists in the study of the topic since the first mention of family 

representatives in biographical dictionaries to modern specialized complex 

research into certain aspects of their activities. Along with this, insufficiently 

illuminated aspects of the life of the Merinh family were traced, which allowed to 

reconsider conceptually the problem, outline those points that require further 

research. Taking into account the latest trends in the development of Ukrainian 

historical science, the disclosure of this topic is important both for enriching 

historical knowledge of the national history of the 19th century – early the 20th 

century in general, and to draw a parallel between the past and the present in the 

context of adapting the experience of previous generations to the organization of 

medical and educational industries. The historiography of the problem is 

represented by three periods: the Imperial (19th century – 1917), the Soviet (1917 – 

1991), and the modern (1991 – 2018). 

 It was discovered that the stages of studying the activities of representatives 

of the Merinh family in various spheres of socio-political, cultural and scientific 

life of Ukraine in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries in 

the socio-political realities of the Dnieper Ukraine reveals the main tendencies of 

the world and Ukrainian historical science in interpreting the problems of the 

socio-political history of the Russian Empire and European states of the relevant 

period. In the pre-revolutionary period, contemporaries of the family began to 

accumulate, mainly, biographical information, and to a lesser extent – the materials 

that cover the general picture of life and activities of the Merinhs in Kyiv. 

 The Soviet historiography during the development of “only those topics that 

the party-state structures considered ʽrelevant and revolutionary appropriateʼ” did 

not actually enrich the historical knowledge of this problem. The tragic fate of the 

descendants of F. Merinh with the coming of the Bolsheviks explains the absence 
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of any historiographical facts of their participation in the history of Kyiv and 

Ukraine in general. 

 The core aspects in forming the sources of the problem, characterized by a 

variety of materials and comprehensive coverage of the subject of research, are 

thoroughly studied. It is quite representative and sufficient to achieve the goal of 

this study and to solve the tasks. A widespread use of published and archival 

documents made it possible to reveal the problems posed in the dissertation 

research, to create a coherent picture of the activities of the Merinh family 

representatives in the educational and social life of Ukraine from the second half of 

the 19th century up to the 30’s of the 20th century. 

 The doctoral candidate examines comprehensively the multifaceted activities 

of Friedrich Merinh, especially his scientific, social and political activity. A set of 

materials found in urban archives, which reveal little-studied pages of life and 

activities of representatives of the family were included into the scientific 

circulation. The role of the descendants of F. Merin in social, political and 

entrepreneurial life in Ukraine of that time were analyzed and their diverse 

activities were determined. The information about the repressions against 

representatives of the Merinh family during the Soviet times was found. 

 The modern view of academic and methodological aspects of the study of 

the Merinh family history was determined and substantiated. A separate group of 

modern scientific work on this problem form the study of theoretical aspects of the 

biographical aspect in the historical science, laying the foundations of the work. 

Main directions and problems of study, the theoretical and methodological basis of 

the biography as a special historical discipline was substantiated. Foreign 

historiography is virtually devoid of any information about the Merinh family. In 

this context, the important historiographic sources are those works that allow us to 

grasp deeper the epoch and the conditions under which the representatives of the 

family lived and worked. 

 The thesis discusses the methodological principles of the research of its 

topic, identifies the stages and periods of the historiographic activity of the Merinh 
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family in the educational and social life of Ukraine in the second half of the 

nineteenth and early twentieth centuries, as well as changes that took place during 

the First World War, the Ukrainian Revolution, and the Soviet times. 

 On the basis of the generalization of significant theoretical and concrete 

historical material, the doctoral candidate revealed the axiological and definite 

motivational component of the historiographical model in the study of the 

scientific, entrepreneurial, political and philanthropic activities of the Merinh 

family. 

 For a thorough generalization of the subjects of the thesis, a number of 

research tasks were set, while the identification and elaboration of the whole set of 

diverse sources and the creation of a methodological model suitable for realization 

of the tasks was carried out. 

 In general, systematic analysis of a significant research material of this topic 

involves significant prospects and reserves of self-development. 

 Key words: Friedrich Merinh, Kyiv St. Volodymyr University, Ukraine, 

Ukrainian State, beneficence, entrepreneurship, historical and cultural heritage, 

emigration. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. З розпадом Радянського Союзу починається новий 

період українського національного відродження, що зумовило зростання  

наукового  інтересу дослідників до людиновимірних аспектів історії України, 

зокрема й колективних портретів видатних українських родин.  Окреме місце 

в діяльності українських родів та їх видатних представників належало 

вихідцям з інших країн, які здійснили вагомий внесок у  розвиток економіки, 

освіти, культури в українських землях. Одним із таких родів була саксонсько-

українська родина Мерінгів. 

Прізвище Мерінг1 у другій половині XIX століття було добре відоме у 

Києві та в Російській імперії. Найвідомішим представником та 

основоположником роду був Фрідріх Фрідріхович Мерінг – почесний член та 

почесний професор Київського університету Св. Володимира. Він був 

видатним вченим з різнобічними науковими інтересами, талановитим 

вчителем, знаним лікарем, державним діячем, аматором паркового 

будівництва, підприємцем та благодійником. Водночас до сьогодні нащадки 

Ф. Ф. Мерінга фактично залишались в «тіні» його постаті. Дане дослідження 

концентрується на діяльності  родини Мерінгів у другій  половині ХІХ – на  

початку ХХ ст. 

Актуальність розробки обраної тематики зумовлюється відсутністю в 

історіографії праць, в яких здійснювався б комплексний історіографічний 

аналіз наукового доробку з даної проблеми. Дисертаційне дослідження 

покликане всебічно дослідити внесок родини Мерінгів у розвиток 

благодійництва, культури, науки та політичного життя в українських землях  

у складний період історії. Комплексне вивчення діяльності представників 

                                                           
1Згідно з фонетичною передачею, німецьке прізвище «Möring» українською 

мовою має звучати як «Мьорінг», але в Російській імперії історично 

закріпилася передача прізвища – «Мерінг». Під таким прізвищем родина нині 

відома широкому загалові, тому автор вирішив залишити саме усталене 

написання. 
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родини Мерінгів в Україні надає можливість суттєво розширити відомості з 

вітчизняної історії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до наукової теми кафедри етнології та 

краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки 

цивілізаційного вибору» (державний реєстраційний номер №16БФ046-01). 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі здобутків 

історіографії, аналізу джерел, сучасної методології дослідити рід Мерінгів та 

його внесок в життя тогочасного суспільства, представники якого відігравали  

помітну роль  у суспільно-політичних та культурно-наукових процесах на 

українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких 

дослідницьких завдань: 

– проаналізувати ступінь опрацювання теми в історіографії, визначити 

рівень її теоретичного осмислення та виявити перспективи подальшого 

дослідження; 

– охарактеризувати інформативні можливості основних видів джерел і 

визначити методику їх використання; 

– розробити теоретико-методологічну модель для реконструкції 

різнопланової діяльності представників роду Мерінгів; 

– означити роль і місце Фрідріха Мерінга в розвитку науки, 

громадському та суспільно-політичному житті  України  в другій половині 

XIX століття; 

– дослідити життєвий шлях та діяльність нащадків Ф. Ф. Мерінга; 

– визначити місце Мерінгів у суспільно-політичному житті міста Києва 

та Російської імперії. 

 Об’єктом вивчення є історія роду Мерінгів  періоду другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. 
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 Предметом дослідження є діяльність представників роду Мерінгів у 

різних сферах економічного, громадсько-політичного, культурного, науково- 

освітянського життя в українських землях у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

 Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХІХ – 

початок ХХ ст. – час динамічного розвитку культурної, наукової та 

громадсько-політичної діяльності Мерінгів. 

 Територіальні межі дослідження охоплюють ті регіони України та  

населені  пункти, де проходила громадсько-політична, культурна, 

підприємницька та наукова діяльність представників роду Мерінгів. 

 Методи дослідження. Методологічну основу дисертації склали 

принципи історизму, міждисциплінарності та системності. У роботі 

застосовано порівняльно-історичний, статистичний, описовий, аналітичний 

методи дослідження. Суттєве практичне значення відіграли методи 

історичної періодизації, проблемно-хронологічний, індуктивний та 

дедуктивний методи. 

 Наукова новизна отриманих результатів полягає в постановці та 

розробці актуальної теми, яка на сьогодні не знайшла системного аналізу в 

науковій літературі.  

 У дисертації вперше: 

– залучено до наукового обігу комплекс матеріалів, виявлених в архівах 

м. Києва, які розкривають маловивчені сторінки життя та діяльності 

представників роду Мерінгів; 

– здійснено реконструкцію та комплексний аналіз різнопланової 

діяльності представників роду Мерінгів на тлі їх наукової та суспільно-

політичної діяльності другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.; 

– досліджено життя і діяльність представників роду Мерінгів у період 

більшовицьких репресій  в Україні; 

– визначено роль нащадків Ф. Ф. Мерінга в громадському, політичному 

та підприємницькому житті України в другій половині XIX –  на початку 
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XX ст.; 

– окреслено внесок родини Мерінгів в розвиток українських земель 

наприкінці XIX – поч. XX ст.; 

 удосконалено, систематизовано й узагальнено: 

– історіографію та архівні джерела роду Мерінгів; 

– на основі використання наявної джерельної бази, здійснено аналіз 

наукової, суспільно-політичної та благодійницької діяльності Фрідріха 

Мерінга, що дало змогу більш повно відтворити його біографію; 

        –відомості про репресії стосовно представників роду Мерінгів за 

радянської  доби; 

 набуло подальшого розвитку: 

– дослідження еміграційного періоду діяльності представників родини 

Мерінгів та пошук їх нащадків. 

 Практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть 

бути використані для подальших біографічних та просопографічних 

досліджень життєвого  шляху і  діяльності представників роду Мерінгів. 

Матеріали дисертації стануть у нагоді для створення науково-довідкових 

біографічних видань, під час проведення екскурсій, а також для краєзнавчих 

студій у місцях, що пов’язані з життям та діяльністю роду Мерінгів, зокрема 

в Києві та селі Стара Прилука Вінницької області. 

 Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертації наукові 

результати та висновки отримані автором особисто. 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дисертації обговорено на розширених засіданнях кафедри етнології та 

краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Загальну концепцію дослідження відображено у доповідях і повідомленнях 

автора на таких наукових форумах: Дні науки історичного факультету. 

Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених (Київ, 2015 р.); Дні науки історичного факультету. 

Матеріали IX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та 
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молодих учених (Київ, 2016 р.); Дні науки історичного факультету. 

Матеріали X Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених (Київ, 2017 р.); Другі києвознавчі читання: історія та 

етнокультура (Київ, 2017 р.); Теорія і практика актуальних наукових 

досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 

2017 р.). 

 Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових 

праць, з них  5  – наукові статті  у фахових вітчизняних виданнях та 1 – у 

зарубіжному науковому виданні, а також 5 публікацій, які додатково 

відображають результати  наукової  роботи. 

 Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається з вступу, трьох розділів (восьми 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури – 255 

найменувань (24 сторінки), 20 додатків (21 сторінка). Повний обсяг 

дисертації становить 230 сторінок, з них обсяг основного тексту – 185 

сторінок. 
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РОЗДІЛ I. 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА  

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Роль родини Мерінгів у освітньому та громадському житті України у 

другій половині XIX – початку XX століття на даний час залишається 

малодослідженою. Однак, разом з тим, поступово тривав період 

попереднього накопичення відповідної інформації у постановці нашої 

проблематики. Для ґрунтовного узагальнення тематики роботи було 

поставлено ряд дослідницьких завдань, водночас виявлення та опрацювання 

всієї сукупності різнопланових джерел і створення придатної для реалізації 

поставлених завдань методологічної моделі. Вирішенню цих історіографічно-

джерелознавчих і теоретичних проблем присвячено перший розділ. 

 

1.1. Стан наукової розробки теми  

Історія роду Мерінгів – вихідців із Саксонії, представники якої із 

другої половини ХІХ ст. – до 30-х рр. ХХ ст. зробили вагомий внесок в 

економічний, соціально-політичний, культурний розвиток Києва та 

тогочасних українських земель загалом, позначена достатньо специфічним 

відображенням в історіографічному плані. Аналіз вітчизняної та зарубіжної 

історіографії засвідчив невисокий рівень у висвітленні місця Мерінгів в 

історії України означеного періоду. Це зумовлено низкою чинників, які 

пов’язані, насамперед, із хронологічними та теоретико-методологічними 

особливостями інтересу істориків безпосередньо до проблеми та дотичних до 

неї тематичних напрямів наукової розробки вітчизняної історії ХІХ ст. – 

першої половини ХХ ст. Наявна історична література розглядає, головним 

чином, окремих представників роду. У ході суспільно-політичних обставин 

формування джерельної бази, інформація про долю деяких із них 

залишається закритою для дослідження, що пояснює нерівномірність 

відображення цих постатей в історіографії. Однак, виявлений історичний та 
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історіографічний доробок стосовно даної теми дозволяє констатувати 

доцільність хронологічної періодизації його розвитку.  

У дореволюційний період (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.) 

сучасниками родини започатковано накопичення, головним чином, 

біографічної інформації, меншою мірою – матеріалів, присвячених 

висвітленню загальної картини життя та діяльності Мерінгів у Києві.  

З відкриттям медичного факультету в університеті Св. Володимира 

продовжилася практика запрошень викладачів-іноземців для навчання 

місцевого студентства. Університетська освіта в Російській імперії 

нерозривно пов’язувалася із розвитком наукових галузей та шкіл. Так, витоки 

терапевтичного знання у підросійській Україні, його інституційне 

оформлення стало можливим завдяки викладацькій та практичній діяльності 

вихованця Дрезденської медичної академії та Ляйпцігзького університету – 

Фрідріха Фрідріховича Мерінга, який, будучи послідовником М. І. Пирогова, 

став одним із найвідоміших лікарів Російської імперії в останній третині ХІХ 

ст. Першим історіографічним джерелом, яке до сьогодні не втрачає 

актуальності та виступає фактологічною основою більшості 

біобібліографічних відомостей про Фрідріха Фрідріховича Мерінга, є 

присвячена йому стаття у «Біографічному словнику професорів та викладачів 

Імператорського університету Св. Володимира (1834-1884)»1, опублікованого 

за редакцією В. Іконникова 1884 р. Реалізація проекту даного видання була 

одним із ключових завдань звіту, створеного Радою університету комітету з 

підготовки матеріалів, присвячених 50-річчю існування закладу; сам звіт 

ґрунтувався на архівних матеріалах Міністерства Народної Освіти, 

Київського, Волинського та Подільського генерал-губернаторства, 

Київського навчального округу. На засіданні комітету наголошувалось, що 

публікація націлена на систематизацію ряду «біографій професорів та 

                                                           
1Иконников В. Биографический словарь профессоров и преподавателей 

Императорского университета Св. Владимира (1834-1884). К.: Типография 

Императорского Университета Cв. Владимира, 1884. 859 с. 

http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/105352_Biograficheskiy_slovar_professorov_i_prepodavateley_imperatorskogo_universiteta_Sv__Vladimira__1834-1884
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/105352_Biograficheskiy_slovar_professorov_i_prepodavateley_imperatorskogo_universiteta_Sv__Vladimira__1834-1884
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вихованців університету, які набувають почесного визнання у різних сферах 

суспільної діяльності»1. Відповідно, поряд з інформацією про шлях 

Ф. Ф. Мерінга від лікаря у лікарні графа Сперанського в Полтавській губернії 

до звання «заслуженого ординарного професора кафедри приватної терапії» 

(зі списком наукових робіт) в Імператорському університеті Св. Володимира, 

подано детальну хронологію його службового поступу, підтвердженого 

державними нагородами. Перелік цих відзнак від ордена Св. Володимира 

IV ст. та ордена Св. Станіслава II ст. до ордена Св. Анни І ст. засвідчує 

поважний статус Ф. Ф. Мерінга як таємного радника, державна служба якого 

відзначалася на найвищому рівні. Розумінню специфіки науково-практичної 

діяльності професора слугує ще одна публікація вищезгаданого комітету – 

«Історико-статистичні записки про навчальні та навчально-допоміжні 

установи Імператорського університету Св. Володимира (1834-1884)»2, де 

висвітлено історію очолюваної ним впродовж 1865-1886 рр. терапевтичної 

факультетської клініки. Значимість постаті Ф. Ф. Мерінга підтверджується 

також наявністю біографічних відомостей про нього в універсальному 

дореволюційному «Енциклопедичному словнику Брокгауза та Ефрона»3. Там 

відзначено, що саме «як практичний лікар Мерінг користувався значною 

популярністю»4.  

На зламі ХІХ і ХХ століть поширеною тенденцією дореволюційної 

російської історіографії стала публікація ювілейних історичних оглядів 

установ, товариств, закладів суспільного, громадсько-культурного значення. 

Розширенню фактологічної основи дослідження викладацької діяльності та 

                                                           
1Иконников В. Биографический словарь профессоров и преподавателей 

Императорского университета Св. Владимира (1834-1884). К.: Типография 

Императорского Университета Cв. Владимира, 1884. 859 с. 

2Там само. 419 с. 

3Меринг Фридрих Фридрихович (1822-1887). Энциклопедический словарь 

Брокгауза Ф., Ефрона И.: в 86 т. СПб., 1890-1907. Т. ХІХ. 1896. 120–122 c. 

4Там само. 121 c. 
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лікарських практик Ф. Ф. Мерінга сприяли матеріали історичних нарисів 

лабораторії гігієни університету Св. Володимира1 та Київської єврейської 

лікарні2. 

З ім’ям Фрідріха Мерінга нерозривно пов’язана й історія забудови 

Києва з 90-х рр. ХІХ ст. Після смерті професора в історичній літературі 

з`являється постать його сина – Михайла Мерінга, який, успадкувавши 

батьківську «садибу» у центрі міста, став очільником «Київського 

домобудівного товариства». Місце Михайла Федоровича Мерінга у 

тогочасних операціях з нерухомістю фрагментарно відображено в історичних 

нарисах діяльності кредитних та господарських організацій Києва кінця 

ХІХ ст. – початку ХХ ст3. 

Радянська історіографія (1917-1991 рр.) у ході розробки «лише тих тем, 

які партійно-державні структури вважали «актуальними та революційно 

доцільними»4, фактично не надає збагачення історичних знань з даної 

проблеми. Трагічна доля нащадків Ф. Ф. Мерінга з приходом до влади 

більшовиків пояснює відсутність будь-яких історіографічних фактів 

висвітлення їх участі в історії Києва та України загалом. Ряд умоглядних 

                                                           
1Орлов В. Тридцатилетие лаборатории гигиены Императорского 

университета Св. Владимира (1875-1905): материалы для истории кафедры 

гигиены. К., 1906. 71 с. 

2Нейштубе П. Историческая записка в память 50-летия существования 

Киевской Еврейской Больницы. 1862-1912 годы. К.: Лито-типография 

Кульженко С., 1912. 292 с. 

3Кіевская сельскохозяйственная и промышленная выставка 1897 года и ея 

участники / Лещенко И. Кіевъ: Типографія С. В. Кульженко, 1898. Ч.3. 78 с.; 

Киевское городское общество взаємного кредита [Исторический обзор 

деятельности за 25 лет его существования]. 1868/69-1893 гг. К., 1894. 97 с.; 

Земелев Н. Обзор XXV-летней деятельности Киевского городского 

кредитного общества. К., 1910. 75 с. 

4Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. К.: Генеза, 2012. 512 с. 
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праць, присвячених суспільно-політичній історії України 1920-х–1930-х рр.1, 

дозволяє, в основному, відтворити загальну картину розвитку тих сфер 

життєдіяльності радянського Києва, з якими безпосередньо пов’язаний 

життєвий шлях та діяльність спадкоємців професора.  

Виняток становить постать самого Ф. Ф. Мерінга, внесок якого у 

розвиток вітчизняної медицини у другій половині ХІХ ст. позначився на 

подальшому її становленні уже в післявоєнний час. Історичні розвідки щодо 

заснування Клінічного товариства студентів-медиків Імператорського 

університету Св. Володимира з 1940-х рр. займали пріоритетне місце у 

дослідженнях історії Київського медичного інституту2. Помітний внесок у 

розробку даного питання здійснили учасники ХІ (1951 р.) та XVI (1956 р.) 

студентських конференцій у КМІ3, присвячених 70-ти та 75-річчю 

товариства4. Висвітлення першооснов його організації супроводжувалося 

констатацією безпосередньої участі Ф. Ф. Мерінга в оформленні першого на 

теренах Російській імперії науково-дослідного об’єднання майбутніх лікарів. 

Поряд з цим, фрагментарно висвітлювались певні моменти його кар’єрного 

                                                           
1История Киева: в 3-х т. 4-х кн. / Артеменко И., Сарбей В., Супруненко И. К.: 

Наукова думка, 1984. Т.2. 199 с.; Фрунзе М. Избранные произведения. М.: 

Воениздат, 1957. Т.1: 1918-1925 гг. 472 с.; Шкаренков Л. Агония белой 

эмиграции. М.: Мысль, 1987. 272 с. 

2Жуковский Л. Цыцурин Ф. Первый киевский профессор-

терапевт. Врачебное дело. 1952. №6. С. 553–556. 

3Жуковский Л. История студенческого научного общества Киевского 

медицинского института. Студенческая научная конференція, посвященная 

110-летию со дня основания Киевского медицинского института и 70-летию 

студенческого научного общества. К., 1952. С. 11–15. 

4Бобрик И. 75 лет научного студенческого общества Киевского медицинского 

института. Тезисы докладов XVI научной студенческой конференции, 

посвященной 75-летию научного студенческого общества Киевского 

медицинского института. К., 1956. С. 3–6. 
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зростання у контексті досліджень життя М. І. Пирогова (завдяки якому 

Ф. Ф. Мерінг потрапив до Університету Св. Володимира)1, організації 

міського управління Києва впродовж другої половини ХІХ ст. – початку ХХ 

ст2. Наприкінці 1980-х рр. у щомісячнику «Клінічна медицина» опубліковано 

одну із небагатьох спеціалізованих статей, присвячених безпосередньо 

особистості Ф. Ф. Мерінга і як відомого київського терапевта, і як таємного 

радника3.  

Якісно новий етап у розвитку вітчизняної історіографії розпочався з 

проголошення незалежності України, що, безумовно, вплинуло на рівень 

розкриття проблеми. Повернення до визнання та з’ясування ролі особи в 

історії зумовило перетворення на один з провідних напрямів в історичній 

науці саме біографічних досліджень. Актуальність останніх у розвитку 

новітньої української історіографії полягає у тому, що «біографічне знання є 

не лише галуззю гуманітарної науки, а й важливою частиною національної 

культури, суспільно-політичного, інтелектуального та духовного життя»4. 

Відповідно, дослідження такого плану потребують комплексного погляду на 

усі складові життя та діяльності тієї чи іншої особистості, що розширює 

тематично їх історіографічну базу.  

У даному контексті спостерігається кількісне зростання якісно нових 

інформативно змістовних робіт, які стосуються родини Мерінгів. Аналіз 

                                                           
1Брежнев А. Пирогов. М.: Молодая гвардия, 1990. 374 с.; Геселевич А. 

Летопись жизни Пирогова Н. М., 1976. 97 с. 

2История Киева: в 3-х т. 4-х кн. / Артеменко И., Сарбей В., Супруненко И. К.: 

Наукова думка, 1984. Т.2. 199 с. 199 с. 

3Пелещук А., Жуковский Л. Профессор Ф. Ф. Меринг – старейший киевский 

терапевт. Клиническая медицина. М., 1999. №7. С. 153. 

4Попик В. Світоглядні засади розвитку української біографістики та 

формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття. 

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць. К., 

2008. Вип. 4. С. 8–41. 
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стану наукової розробки теми на сучасному етапі (1991-2017 рр.) дозволяє 

виокремити у ньому два підперіоди.  

Впродовж 1991-2004 рр. опубліковано низку монографічних та 

узагальнюючих праць, наукових статей, присвячених, головним чином, 

історії Києва ХІХ ст. – початку ХХ ст.1, фактологічна основа яких збагачує 

відомості про сфери діяльності не лише Ф. Ф. Мерінга, а також його синів. 

Професору Ф. Ф. Мерінгу традиційно присвячуються статті у виданнях 

біографічних словників професорсько-викладацького складу Київського 

медичного інституту2. Дослідження його становлення як знаного терапевта 

Києва висвітлює спеціалізована стаття В. Бородуліна3. Частково відображено 

також перебування лікаря у маєтку відомого дворянина й мецената 

Г. Тарновського4. Окрім визнання тогочасною громадськістю Ф. Ф. Мерінга 

                                                           
1Анисимов А. Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве, или 

грустные прогулки по Городу, которого нет. К.: Tabachuk Ltd, 1992. 264 с.; 

Бурчинский Г., Передерий В. Киевская школа терапевтов: (К 150-летию 

Киев. мед. ин-та). Киев: Высш. шк., 1991. 115 c; Смолій В. Звід пам’яток 

історії та культури України: у 28 т. К., 1999. Т.1,: Київ, А–Л. 579 с.; 

Ковалинский В. Меценаты Киева: сб. очерков. К.: Кий, 1998. 2-е изд., испр, и 

доп. 536 с.; Проценко Л. Історія Київського Некрополя. К.,1995. 173 с.; 

Реєнт О. Павло Скоропадський. Сер. "Особистість і доба". К.: 

Альтернативи, 2003. 304 с; 150 лет Киевскому медицинскому институту / 

Гончарук Е., Зайко Н., Бобрик И. и др. К.: Здоровья, 1991. 264 с. 

2Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Ганіткевич Я. 

Л., 2004. 368 с.; Макаренко И. Биографический словарь заведующих 

кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991) / 

Макаренко И., Полякова И. К.: Здоровья, 1991. 160 с. 

3Брежнев А. Пирогов. М.: Молодая гвардия, 1990. 374 с. 

4Населевець Н. Родина Тарновських. Родовід. 1996. №2. С. 17–24.; 

Родичкин И. Качановка: История создания, культурная жизнь, 

персоналии. URL:http://vakin.livejournal.com/978017.html 

http://vakin.livejournal.com/978017.html
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як талановитого лікаря, новітня історіографія розкриває його як власника 

величезної «садиби» у центрі Києва та особи, чий матеріальний статус був 

відомий в усій Російській імперії. Фрагментарні відомості про долю землі, 

що належала професору, наведені у перших історико-культурологічних 

нарисах Києва 1990-х рр1. Поряд з цим, розпочато спеціалізоване вивчення 

організації міськими бізнесовими колами забудови центральної частини 

Києва. Історію реалізації даного проекту, який безпосередньо стосувався 

землеволодінь Мерінга, на даному етапі відображають наукові статті 

дослідника вітчизняної архітектури Ю. Івашка2.  

Систематизація наукового доробку з теми другого підперіоду її 

вивчення (2004-2017 рр.) дозволяє виокремити певні напрямки звернення 

інтересу істориків до місця родини Мерінгів в культурному та політичному 

житті України другої половини ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. Публікація 

у 2004 р. науково-популярного видання співробітників Музею історії Києва 

О. Друг і Д. Малакова – «Особняки Києва»3 фактично відкрила нову сторінку 

в розкритті проблеми, що досліджується – історію «садиби Мерінга». 

Особливістю даної праці є те, що «поруч з описами, архiтектурними схемами 

й «Переліком особнякiв та iнших споруд Києва, позначених iніцiалами та 

гербами власникiв»… там подано безлiч цiкавих iсторiй про уславлених i 

скромних мешканцiв цих будинків у розмаїттi українських, росiйських, 

                                                           
1Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. К.: Кий, 1997. 

374 с.; Рибаков М. Хрещатик відомий і невідомий. К.: Кий, 2003. 504 с. 

2Ивашко Ю. Аренда киевской недвижимости в конце ХІХ века. 

Недвижимость Киева. 1998. №2. С. 5.; Ивашко Ю. Доходные дома в Киеве 

начала ХІХ века. Недвижимость Киева. 1997. №23. С. 5; Ивашко Ю. Факты 

из истории четырех доходних домов Киева. Недвижимость Киева. 1998. 

№21. С. 8. 

3Друг О. Малаков Д.  Особняки Києва. К.: Кий, 2004. 828 с. 



29 
 

єврейських, польських, нiмецьких та багатьох iнших традицiй мiста»1. 

Інформаційна цінність видання у контексті вивчення історії родини Мерінгів 

полягає у відображенні його авторами «історії київських домів у духовному, 

родинному її розумінні»2. Перший розділ праці висвітлює долю особняків 

Липок, у якому вперше в історичній літературі названо усіх трьох 

спадкоємців садиби Ф. Ф. Мерінга – Сергія, Михайла та Володимира; 

висвітлено особливості її розбудови, а також викупу їх власності на початку 

ХХ ст. Дане дослідження є одним із небагатьох, яке висвітлює короткі 

біографічні відомості про молодшого сина Ф. Ф. Мерінга – Володимира, 

який «у 1910-х рр. … брав активну участь у роботі Південно-Західного 

товариства заохочення рисистого конярства, колекціонував меблі й 

картини»3, а 1915 р. продав свою частку спадку відомому тогочасному 

підприємцю графу М. Собанському. Частково доповнює історію набуття 

права власності Ф. Ф. Мерінгом на земельні ділянки та нерухомість у центрі 

тогочасного Києва розвідка Н. Гaмолі та О. Мокроусової4, які називають його 

«господарем Банкової». Вітчизняний дослідник архітектури А. Бєломесяцев, 

вивчаючи історію забудови Києва ХІХ ст. – початку ХХ ст.5, відніс проблему 

«садиби Мьорінга» до «наслідків реалізації найбільш масштабного 

київського інвестиційного проекту капіталістичної доби»6.  

                                                           
1Орлов В. Тридцатилетие лаборатории гигиены Императорского 

университета Св. Владимира (1875-1905): материалы для истории кафедры 

гигиены. К., 1906. 71 с. 

2Друг О., Малаков Д. Особняки Киева. URL: https://www.interesniy.kiev.ua/ 

osobnyaki-kieva-olga-drug-dmitro-mala 

3Друг О. Малаков Д.  Особняки Києва. К.: Кий, 2004. 285 с. 

4Гамоля Н., Макроусова Е. Хозяин Банковой. Котракты. К., 2005. №17. С. 

72–74. 

5Бєломесяцев А. Забудова Києва доби класичного капіталізму або Коли і як 

місто стало європейським. К.: Варто, 2012. 559 с. 

6Там само. 186 с. 
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А. Бєломесяцев на матеріалах, головним чином, Центрального 

державного історичного архіву України в м. Києві (ЦДІАКУ) та Державного 

архіву міста Києва (ДАМК) висвітлює організацію даного будівництва від 

звернення 1891 р. спадкоємців Мерінга з ініціативою до Міської думи про 

«забудову території садиби великими спорудами»1, до створення 1895 р. 

об’єднання приватних акціонерів – т. зв. Товариства київського 

домобудування та остаточного затвердження проекту Технічно-будівельним 

комітетом Міністерства внутрішніх справ 1896 р2. На відміну від 

вищезазначених істориків, автором значну увагу приділено ролі у даній 

справі Михайла Федоровича (Фрідріховича) Мерінга. З’ясовано, що Михайло 

Мерінг, очолив означене Товариство на час його створення та був 

одноосібним власником садиби. Проте, в силу особливостей характеру, на 

початку ХХ ст. він збанкрутував, заборгувавши приватному комерційному 

банку, і тому «керівництво Товариства перетнуло межу обережної 

інвестиційної політики …, і – прогаяло момент, коли будівельний бум у 

Києві змінився депресією»3. Відтак, А. Бєломесяцев вперше проаналізував 

умови та причини втрати власності нащадками професора та подальше 

розпорошення нерухомості на території колишньої «садиби Мерінга» між 

чималою кількістю її нових господарів. На матеріалах тогочасної преси та 

періодичних видань Києва дослідник вітчизняного ринку цінних паперів 

С. Мошенський у монографічному виданні «Фінанси України та ринок 

цінних паперів індустріальної епохи»4 суттєво доповнив доробок 

А. Бєломесяцева стосовно особливостей будівничих проектів у місті, відніс 

представників роду Мерінгів до числа іноземних інвесторів, звертаючи увагу 

                                                           
1Бєломесяцев А. Забудова Києва доби класичного капіталізму або Коли і як 

місто стало європейським. К.: Варто, 2012. 187 с. 

2Там само. 188 с. 

3Там само. 189 с. 

4Мошенський С. Фінансові центри України та ринок цінних паперів 

індустріальної епохи. London: Xlibris, 2014. 456 с. 
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на особливості обігу їх капіталу з 1860-х рр. Поряд з цим, у даному 

дослідженні історія забудови земельної ділянки М. Ф. Мерінга, головним 

чином, розкривається у контексті питання будівництва т. зв. «прибуткових» 

житлових будинків, яке ще наприкінці 1990-х рр. порушував вищезгаданим 

Ю. Івашко. Інформаційну цінність становлять залучені С. Мошенським 

матеріали газети «Киевлянин», на шпальтах якої відображена позиція 

громадськості стосовно роботи очолюваного М. Ф. Мерінгом «Київського 

домобудівного товариства» та пов’язаних з ним фінансових об’єднань у той 

час, коли інвестування у нерухомість впродовж кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

«набуло в Києві масового характеру, ставши новим інвестиційним 

інструментом»1.  

Провідні позиції впродовж 2004-2017 рр. традиційно займає – вивчення 

постаті Ф. Ф. Мерінга. Здебільшого, збагачення відомостей про нього 

сучасними дослідниками є логічним продовженням досягнень попередніх 

періодів у висвітленні його багатогранної викладацької та лікарської 

діяльності. Критичне осмислення наявного доробку та залучення широкого 

комплексу нових, зокрема, архівних джерел на даному етапі демонструє 

значний поступ у вивченні означеного питання2. Насамперед, це підтверджує 

публікація 2005 року першого у вітчизняній та зарубіжній історіографії 

присвяченого йому спеціалізованого дослідження – «Профессор Федор 

Меринг. Возвращение в историю отечественной науки»3. З огляду на 

підготовку даного видання фахівцями в галузі медичних наук, висвітлюється, 

здебільшого, внесок Ф. Ф. Мерінга у розвиток вітчизняної медицини на 

основі оприлюднення його ідей та практик лікування у ході викладацької 

                                                           
1Мошенський С. Фінансові центри України та ринок цінних паперів 

індустріальної епохи. London: Xlibris, 2014. 132 с. 

2Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. К.: Генеза, 2012. 496 с. 

3Солейко Л. Профессор Фридрих Меринг: возвращение в историю 

отечественной науки / Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. В.: Нова книга, 

2005. 172 с. 
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діяльності. Ці аспекти змальовано за допомогою деталізації найголовніших 

віх життя та професійного становлення професора. Окрему частину книги 

становить публікація лекцій, які найточніше пояснюють висновки з його 

власних терапевтичних практик, а також позицію з приводу організації 

«медичного побуту в Росії»1. На основі мемуарів сучасників, архівних 

матеріалів існуючі до початку ХХІ ст. відомості про Ф. Ф. Мерінга 

доповнюються інформацією про його приватне життя. Автори книг описують 

склад сім’ї, приділяють увагу долі його синів та онуків як продовжувачів 

справ Ф. Ф. Мерінга. Фактологічно збагатились і дані про двірцево-паркову 

садибу С. Ф. Мерінга, яка до сьогодні частково збереглась у с. Стара 

Прилука, що на Вінниччині. До появи даної праці, єдиним історіографічним 

джерелом, яке стосувалось історії Старої Прилуки, була краєзнавча розвідка 

О. Яворської2, опублікована ще 1993 р. Дослідження Л. П. Солейко та 

О. В. Солейко дійсно ілюструє комплексний підхід у вивченні постаті 

Ф. Ф. Мерінга, що підтверджує висвітлення його захоплення 

паркобудуванням, яким він займався, будучи лікарем у маєтку 

Г. Тарновського, про що також виявлені окремі факти. Проте, дана праця все 

ж не позбавлена фактологічних неточностей, можливо, в силу недостатнього 

володіння авторами суто історичних методів обробки та аналізу виявленої та 

наявної інформації з предмету вивчення. Показовим прикладом є згадка 

авторами серед засновників Товариства київських лікарів А. Ф. Мерінга, 

який «був, очевидно, родичем Фрідріха»3. Таке твердження видається 

                                                           
1Солейко Л. Профессор Фридрих Меринг: возвращение в историю 

отечественной науки / Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. В.: Нова книга, 

2005. 104 с. 

2Яворська О. Відлуння давнини – Стара Прилука: документи, свідчення, 

сучасність. В., 1993. 56 с. 

3Солейко Л. Профессор Фридрих Меринг: возвращение в историю 

отечественной науки / Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. В.: Нова книга, 

2005. 13 с. 
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дивним, з огляду на те, що ще у 1995 р. в газеті «Все о медицине» Г. Аронов 

опублікував статтю під назвою «Братья Меринги»1, у якій йдеться про 

безпосередньо кровні зв’язки Августа та Фрідріха Мерінгів (Август був 

старшим братом майбутнього найвідомішого київського лікаря ХІХ ст.). 

Попри це, згадані дослідниці дійсно «повернули» ім’я професора до 

вітчизняної науки, послугувавшись орієнтиром у з’ясуванні нами місця 

Фрідріха Фрідріховича Мерінга у культурно-громадському житті Києва 

другої половини ХІХ ст. До характеристики діяльності професора як 

«искусства врачевания» приєднується і Ю. Когут2, стаття якої присвячена 

організованій у Вінниці 2012 р. виставки з нагоди 190-річчя з його дня 

народження.  

Наукова розробка теми на даному етапі демонструє примноження 

власне історичних знань про родину Мерінгів. Кількісно збільшується 

історіографічна база змалювання місця представників роду в освітньому, 

громадсько-політичному та культурному житті Києва та України загалом у 

другій половині ХІХ ст. – першій половині ХХ ст.  

Розширюються, насамперед, дослідження їхньої ролі у становленні 

вітчизняної гігієнічної науки, суспільне значення якої важко переоцінити у 

тогочасних умовах розвитку практичної медицини. Так, у фундаментальному 

монографічному дослідженні функціонування наукових медичних товариств 

у контексті розвитку даної галузі в академічних установах та 

університетських центрах України другої половини ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст. 

Н. І. Коцур3 розкривається роль брата «видатного терапевта» А. Ф. Мерінга у 

заснуванні Товариства київських лікарів 1840 р. Дослідницею 

                                                           
1Аронов Г. Братья Меринги. Все о медицине. 1995. №23. С. 8. 

2Когут Ю. Федір Федорович Мерінг: митець у лікуванні, лікар у мистецтві. 

Мистецтво лікування. 2012. №2/3. С. 98–100. 

3Коцур Н. Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь 

епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття). 

Переяслав-Хмельницький, 2011. 726 с. 
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наголошується, що саме А. Ф. Мерінг був «організатором клопотання перед 

генерал-губернатором про заснування в Києві медичного товариства»1. 

Н. І. Коцур, одна з перших, проаналізувавши теоретичний доробок 

тогочасних професорів медицини, констатує, що «з часу формування 

університетської підготовки лікарів, гігієнічні проблеми знаходилися в полі 

зору фахівців лікувальної справи (терапевтів, хірургів) та медичної 

громадськості, оскільки спеціалістів гігієнічного профілю не існувало»2. 

Відтак, вона прослідковує розвиток гігієнічної науки у вітчизняних 

університетах за допомогою ілюстрації наукових поглядів провідних 

спеціалістів цієї сфери. Серед них поважне місце відводиться Ф. Ф. Мерінгу, 

його «Лекціям з гігієни» та ролі «у формуванні наукових поглядів 

В. О. Суботіна», який наприкінці ХІХ ст. очолив окрему кафедру означеного 

напряму в університеті Св. Володимира. Підтверджуються наведені факти й 

у розвідці С. Бондарчука3, присвяченій інституціоналізації «профілактичної 

медицини» в Україні другої половини ХІХ ст. – ХХ ст. Конкретизується 

історія Київської терапевтичної школи4 та товариства студентів-медиків 

університету Св. Володимира5, у розвитку яких неабияку роль відіграв 

                                                           
1Коцур Н. Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь 

епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття). 

Переяслав-Хмельницький, 2011. 266 с. 

2Там само. 407 с. 

3Бондарчук С. Сутнісні індикатори розвитку гігієнічної науки на теренах 

України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Переяславський літопис. 

2014. №6. С. 231–238. 

4Дземан М. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного 

викладання внутрішньої медицини в Університеті Св. Володимира. 

Практикуючий лікар. 2016. № 3. С. 70–89. 

5Свінціцький І. Розвиток студентської науки у Національному медичному 

університеті імені О. О. Богомольця: підсумки 2011 року. Український 

науково-медичний молодіжний журнал. 2011. №1. С. 6–17.; Кобченко К. 
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професор Ф. Ф. Мерінг. Відкриттям нових аспектів його участі в заснуванні 

студентського наукового товариства імені О. А. Киселя позначена стаття 

І. А. Свінціцького (наукового співробітника Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця – В. М.), який, звертає увагу на 

допомогу професора молодим ученим в укомплектуванні студентської 

лабораторії при терапевтичній клініці медичного факультету університету 

Св. Володимира.  

Фактологічно збагачуються і біографічні студії про відомі постаті 

вітчизняної медицини, де, безперечно, окремі статті висвітлюють діяльність 

Ф. Ф. Мерінга. Це стосується як біографічних словників викладацького 

складу Київського університету1, так і загальних видань з вітчизняної 

медицини2. У даному контексті оригінальними історіографічними джерелами 

з даної теми можна вважати публікації І. Винниченка3, присвячені 

непересічним особам німецького походження «в історичному просторі 

України та Києва»4. Приріст біографічних даних про представників родини 

Мерінгів на новітньому етапі демонструє видання 2012 р. під назвою 

                                                                                                                                                                                           

«Клінічне містечко» Університету Cв. Володимира на Батиєвій горі: сторінки 

нездійсненої історії. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: 

Українознавство. 2012. №16. С. 35–39.; Передерий В., Шипулин В. 

Настоящие врачи: Из истории кафедры Факультететской терапии №1 

Национального медицинского университета. 2001. 165 с; Шуліпенко І. 

Київська терапевтична школа. Історія виникнення і розвитку. Внутренняя 

медицина. 2007. №1. С. 55. 

1Короткий В., Табенська Т., Цимбал Ю. Почесні члени і доктори 

Університету Св. Володимира. К.: Либідь, 2005. 328 с. 

2Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах. Ганіткевич 

Я.–Л., 2004. 368 с. 

3Винниченко І., Винниченко Р.  Німці в історії Київського університету (ХІХ 

– половина ХХ ст.). К., 2009. 420 с. 

4Там само. 1 с. 
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«Медицина в Україні. Медична біографістика. Друга половина ХІХ ст. – 

початок ХХ ст.»1. Вперше у публікаціях такого типу окрему статтю 

присвячено старшому братові Ф. Ф. Мерінга – Августу. Автори 

зосереджують увагу на його нетривалій, але помітній лікарській діяльності у 

Києві 1830-х–1840-х рр. При деталізованій характеристиці наукової, 

лікарської та, особливо, педагогічної праці Ф. Ф. Мерінга розкрито й основні 

моменти його активної громадської діяльності. Окрім того, розширено 

бібліографію його праць, на відміну від видань попередніх років. Дана 

публікація вперше висвітлює розмір капіталу «найбагатшого лікаря у 

Російській імперії»2.  

Персоніфікація у вивченні історії України другої половини ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. має певні досягнення у віддзеркаленні місця синів та онука 

Ф. Ф. Мерінга у вітчизняних громадсько-політичних процесах. Повернення 

імені С. С. Мерінга до вітчизняної історіографії відбулося з оприлюдненням 

серії «Реабілітовані історією»3, що є фактично єдиним опублікованим 

свідченням про нього. Дослідниця колегії П. Галагана та її випускників 

М. Смольніцька4 на значному архівному та історіографічному матеріалі 

відтворила основні моменти життя та діяльності синів Ф. Ф. Мерінга. 

Прикметно, що на даному етапі вивчення теми виходять друком 

                                                           
1Медицина в Україні. Медична біографістика: Біобібліографічний словник / 

Булах С. [та ін.]. ННМБУ. К.: СПД Коляда О., 2012. Вип.2. Друга половина 

XIX – початок ХХ століття. Літери Л-С. 520 с. 

2Там само. 67 с. 

3Тронько П. Реабілітовані історією: у 27 т. Київська область. К., 2004. Т.1. 

541 с. 

4Смольніцька М. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті 

України (1871 – 1920 рр.). К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. 527 с. 
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спеціалізовані дослідження уряду гетьмана П. Скоропадського1. Одна із 

структурних частин цих публікацій висвітлює особливості перебування на 

посаді міністра торгівлі і промисловості Української Держави Сергія 

Федоровича Мерінга. Йдеться про працю Р. Пирога «Діяльність урядів 

гетьманату П. Скоропадського: персональний вимір»2, яка розглядає «фахові, 

управлінські, особистісні якості міністрів, вплив їхніх політичних поглядів на 

державне будівництво»3. У книзі функціонування Ради Міністрів Української 

Держави 1918 р. висвітлюється через персональну участь кожного з членів 

уряду в законотворчій роботі, виробленні та реалізації державної політики в 

основних галузевих сферах. Розглядаються фахові, управлінські, особистісні 

якості міністрів, вплив їх політичних поглядів на державне будівництво, 

відносини з гетьманом, німецькими військовими та дипломатами. 

Простежено епілог долі кожного з урядовців. 

Окрему групу сучасного наукового доробку з даної проблеми 

формують дослідження теоретичних аспектів біографічного напряму в 

історичній науці, які закладають фундамент роботи. Наукові дослідження 

О. Валевського «Основи біографіки»4 та розвідка В. Чишка «Біографічна 

традиція та наукова біографія в історії і сучасності України»5 розкривають сенс 

таких понять, як біографія, біографіка, біографістика, біографічні дослідження, 

                                                           
1Гуржій О., Реєнт О. Павло Скоропадський. К.: Арій, 2013. 384 с.; Пиріг Р. 

Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір.К.: 

Інститут історії України НАН України, 2016. 518 с. 

2Там само. 519 с. 

3Там само. 1 с. 

4Валевский А. Основания биографики. К.: Наукова думка, 1993. 111 с. 

5Чишко В. Біографістика як галузь історичної науки: історіографія та 

методологія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук: 07.00.06. 

К., 1997. 48 с. 
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життєпис1. Автори розглядають історію та теорію біографії, з одного боку, як 

літературний жанр, а з іншого, – як історико-біографічний тип досліджень. Там 

визначаються їх основні напрями і проблеми вивчення, обґрунтовується 

теоретико-методологічне підґрунтя біографістики як спеціальної історичної 

дисципліни. В останні роки ґрунтовним внеском у даному напрямі позначені 

роботи директора Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського – 

В. І. Попика2, наукові розробки якого стосуються вивчення досвіду та 

теоретичних проблем біографічної галузі, розробки методичних засад підготовки 

історико-біографічних досліджень, «формування ресурсів біографічної 

інформації»3, а також підтвердження доцільності розмежування понять 

«біографістика» та «біографія». Поряд з цим, на сучасному етапі розвитку 

вітчизняної історіографії поглиблюється тенденція вивчення історії окремих 

родин у культурно-громадському житті України XVIII ст. – початку XX ст., 

відображених низкою просопографічних дисертаційних досліджень4. Вони 

підтверджують міждисциплінарний характер формування наукового доробку з 

проблеми5, оскільки, згідно з твердженнями В. І. Попика, предметною областю 

                                                           
1Чишко В. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності 

України. К.: «БМТ», 1996. 238 с. 

2Попик В. Biography – біографіка – біографістика – біобібліографія: 

понятійний арсенал історико-біографічних досліджень. Укр. іст. журнал. 

2015. №3. С. 122-136. 

3Там само. С. 122. 

4Старовойтенко І. Просопографія: підходи до трактування змісту наукової 

дисципліни в історіографії. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії 

та методики. К.: Інститут історії України НАН України, 2006. Вип. 13(1). 

С. 6–27. 

5Барабаш Н. Рід Білозерських та культурний світ України XIX – поч. ХХ 

століття: нові методологічні підходи: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук: 07.00.06. Дніпропетровськ, 2004. 225 арк.; Березовська Т. Рід Аркасів: 
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сучасної «біографістики»1 є «біографічне знання як історично сформований 

феномен»2, що потребує взаємозв’язку різних галузей гуманітарного знання3. 

Зарубіжна історіографія фактично позбавлена будь-яких відомостей про 

родину Мерінгів. У даному контексті важливими історіографічними джерелами 

виступають ті праці, які дозволяють глибше осягнути епоху та умови, за яких 

жили і працювали представники роду4. Роман Афтаназій — польський історик, 

бібліотекар, дослідник замків, палаців і особняків, автор монументальної праці 

«Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej» у 11 томах, найбільший 

дослідник палацо-паркових ансамблів України. Дав детальний опис території 

маєтку Мерінгів у Старій Прилуці. 

                                                                                                                                                                                           

просопографічний портрет на історичному тлі доби: дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук: 07.00.01. Одеса, 2003. 221 арк. 

1Голубчик Г. Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті 

України: «нова сімейна історія»: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук: 07.00.06. Дніпропетровськ, 2003. 209 арк; Журавльов С. Рід 

Грушевських у культурно-освітньому і громадському житті України (друга 

половина XIX – перша третина XX століття): автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Черкаси, 2015. 20 с.; 

Кузьміна І. Українська гілка роду Штейнгелів: визначні постаті. Історико-

просопографічне дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук: спец. 07.00.06 «Історія України». Київ, 2016. 20 с. 

2Попик В. Biography – біографіка – біографістика – біобібліографія: 

понятійний арсенал історико-біографічних досліджень. Укр. іст. журнал. 

2015. №3. С. 129. 

3Kener P. Civil War in South Russia, 1918. The First Year of the Volunteer Army. 

Los Angeles, 1971. 315 р. 

4Aftanazy R.: Materialy do dziejow rezydencji. S.: Wyd. Instytut Sztuki PAN, 

1986-1993. T. XI. 547 s.; Meir Natan M. Kiev, Jewish metropolis: a history, 1859-

1914. Bloomington: Indiana University Press, 2010. 423 р. 
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Отже, аналіз стану наукової розробки питань стосовно внеску та місця 

родини Мерінгів в історії України та Києва другої половини ХІХ ст. – першої 

половини ХХ ст. дозволяє констатувати, що їхня історія на разі є 

малодослідженою, тому не втрачає актуальності в науковому плані. 

Систематизація наявної літератури за даною темою засвідчила 

міждисциплінарний підхід у відображенні останньої. Варто відзначити, що в 

історіографії на тлі фрагментарного висвітлення нащадків Ф. Ф. Мерінга, з якого 

власне й починається історія роду в Україні, саме його особистості присвячено 

найбільш найзмістовніші інформативні дослідження, починаючи з другої 

половини ХІХ ст.  

Виявлений та проаналізований науковий доробок демонструє тяглість та 

пріоритет вітчизняних науковців у вивченні теми з часу перших згадок про 

представників родини у біографічних словниках до сучасних спеціалізованих 

комплексних розвідок про окремі аспекти їхньої діяльності. Поряд з цим, 

простежено недостатньо висвітлені аспекти життя роду Мерінгів, що дозволило 

концептуально переосмислити проблему, окреслити ті моменти, які потребують 

подальшого дослідження. З огляду на новітні тенденції розвитку української 

історичної науки, розкриття даної тематики є важливим як для збагачення 

історичних знань із вітчизняної історії ХІХ ст.– початку ХХ ст. загалом, так і в 

плані проведення паралелей із сьогоденням у контексті адаптації досвіду 

попередніх поколінь в організації медичної та освітньої галузей. 

Безперечно, доробок українських і зарубіжних науковців з даної проблеми 

засвідчує успіх у її вивченні. Проте, попри здобутки у розробці даних питань, 

недоліки в їх історіографічному відображенні підтверджують необхідність 

комплексного та узагальненого дослідження теми, базованого на сучасних 

принципах та підходах до такого роду праць, а також виявлення та введення до 

наукового обігу ширшого кола джерел, що уможливить, насамперед, якісний 

поступ її студіювання. 
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1.2. Джерельна база дослідження 

Історико-біографічне дослідження передбачає максимальне залучення 

всіх типів джерел для якомога повнішого вивчення родини Мерінгів з усіх 

можливих кутів зору1.  

Залучену сукупність писемних джерел до історії роду та 

соціокультурної діяльності його представників поділяємо на опубліковані й 

архівні, значна кількість яких уперше введена до наукового обігу2. До 

архівних джерел відносяться документи, які зберігаються в багатьох 

архівосховищах та наукових інститутах України: Центральному державному 

історичному архіві України у м. Києві (далі – ЦДІАУК), Центральному 

державному архіві вищих органів влади і управління України3 (далі – 

ЦДАВОВУ), Державному архіві м. Києва (далі – ДАК), Інституті рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУ), 

Відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (далі 

– ВР ІЛ), Центральному державному архіві громадських об’єднань України4 

(далі – ЦДАГО), Державному архіві Київської області (далі – ДАКО). За 

формально-змістовим принципом комплекс джерел доречно поділити на такі 

групи: актові та діловодні документи; джерела особового походження; 

наукові, публіцистичні та літературні твори; речові джерела, а також наочні 

матеріали. 

                                                           
1Богдашина О. Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, 

історії: навчально – методичний посібник. – 3-е вид., доп. та переробл. – 

Харків : «Видавництво Сага», 2008. 214 с. 

2Державні архівні установи України: Довідник. Т.1. Держкомархів України. 

УНДІАСД / Боряк Г., Матяш І., Папакін Г. 2-е вид., доп. К., 2005. 692 с. 

3Центральний державний архів вищих органів влади і управління України: 

Реєстр фондів / Маковська Н., Папакіна Т., Обжелян А., Холодова І. 

Державний комітет архівів України. ЦДАВО України. К., 2005. 25 с 

4Центральний державний архів громадських об’єднань України. Путівник. 

Державний комітет архівів України, ЦДАГО України. К., 2001. 495 с. 
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Актові та діловодні документи, в свою чергу, поділяються на приватно-

правові акти, публічно-правові акти та судово-слідчі документи. Для 

прикладу назвемо публікацію заповіту Ф. Мерінга1, а також документи, 

пов’язані з будовою С. Мерінгом Палацу у Старих Прилуках2. Приватно-

правові акти – це, у першу чергу купівельні та орендні угоди, заповіти та ін. 

Відзначимо, що деякі приватно-правові акти на сьогодні опубліковано. 

Згадані матеріали відклалися у фондах: ДАК (фонди: 16 «Київський 

університет», 77 «Київська 8-а чоловіча гімназія», 144 «Київський інститут 

шляхетних дівчат», 283 «Київське училище А. В. Левашової», 163 «Київська 

міська управа. Будівельне управління», 17 «Київська міська дума», 100 

«Київське міське кредитне товариство», 185 «Колегія Павла Галагана» та ін.) 

– Фонд 144, 1678 справ (1833-1919 рр.) містить інформацію про створення 

закладу у 1834 р.; формулярні списки службовців та списки вихованок. Про 

нагородження викладачів, працю на посаді лікаря Густава Мерінга з 1835-

1843 рр.; Завершення навчання у закладі дочок Ф. Мерінга Софії, Надії та ін.; 

ЦДАВО України (фонд 1064 «Рада мiнiстрiв Української Держави, м. Київ»); 

ЦДІАК України (фонди: 442 «Канцелярія київського, подільського і 

волинського генерал-губернатора, м. Київ», 56 «Київська губернська 

канцелярія, м. Київ»); ДАВО України (фонд 256 «Мировий суддя 5-ї дільниці 

Ямпільського судово-мирового округу, м. Ямпіль Ямпільського повіту 

Подільської губернії»); ЦДАГО (фонд 263 «Колекція позасудових справ 

реабілітованих»). Деякі матеріали цієї джерельної групи на сьогодні 

опубліковані у збірках документів, а також у вигляді документальних 

                                                           
1Солейко Л. Профессор Фридрих Меринг: возвращение в историю 

отечественной науки / Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. В.: Нова книга, 

2005. 172 с.; Яворська О. Відлуння давнини – Стара Прилука: документи, 

свідчення, сучасність. В., 1993. 56 с. 

2Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich / 

Chlebowski B., Sulimierski F., Walewski W. Warszawa, 1888. 377 s. 
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додатків до праць, присвячених українському суспільно-політичному та 

культурно-науковому життю досліджуваної доби1.  

До групи джерел щодо походження осіб відносимо автобіографії, 

мемуари, щоденники та епістолярій. Ці джерела дозволяють поглянути на 

досліджувану епоху очима персоналії. Автобіографії досліджуваних 

представників роду Мерінгів до сьогодні, за поодинокими випадками, не 

виходили друком. Вони зберігаються серед документів навчальних закладів 

та науково-освітніх і громадських товариств, у яких перебували Мерінги. Для 

прикладу фонд «Київського університету» у ДАКу, де зберігаються 

автобіографічні дані Федора, Сергія та Михайла Мерінгів, а ще – фонд 

«Колекція позасудових справ реабілітованих» у ЦДАГО, де міститься також 

автобіографія С. С. Мерінга.  

Не менш важливими для нас є мемуари та щоденники2. Важливість 

мемуаристичних матеріалів полягає в тому, що вони допомагають з’ясувати 

ступінь відповідності публічних (друкованих) висловлювань дійсним 

поглядам діяча, виявити, чи не є вони наслідком політичної кон’юнктури, 

бажанням себе захистити тощо. Так, завдяки щоденникам С. Ю. Вітте3 

можемо простежити наукові та громадські контакти, здобутки Ф. Мерінга та 

інших членів родини, проаналізувати приватні конфлікти з сучасниками, 

виявити ступінь впливу оточення на їхню діяльність. Наявність 

щоденникових записів та мемуарів дозволяє провести зіставлення спонтанної 

реакції Мерінгів на події з їхньою пізнішою рефлексією – це сприяє ліпшому 

розумінню перипетій життя та творчості, досліджуваних особистостей. 

Поряд із мемуарами самих Мерінгів, важливим джерелом для нас є 

спогади активних діячів доби національного відродження, котрі були 

                                                           
1Державний архів м. Києва: Путівник. Т.1. Фонди дорадянського періоду. 

Київ, 2007. 128 с. 

2Калакура Я. Архівознавство. Підручник. К., 1998. 356 с. 

3Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. / Ананьич Б. и др. М.: 

Мысль, 1991. 170 с. 
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свідками різнопланової діяльності представників роду. Серед найцікавіших 

назвемо мемуари П. Скоропадського1. 

Цінним джерелом для нас є щоденники сучасників родини Мерінгів – 

очевидців їхньої різнопланової праці. Серед найбільш інформативних джерел 

назвемо щоденник Є. Чикаленка2. 

Наступна велика група джерел охоплює наукові твори представників 

роду Мерінгів. Відзначимо, що з роду Мерінгів надзвичайно великий 

науковий доробок зробив Федір Федорович. Він здобув визнання як автор 

численних медичних праць та наукових публікацій. Останні переважно 

друкувалися у щотижневику «Сучасна медицина», заснованому 1860 року, 

щомісячнику «Університетські вісті», виданого 1861 року, які виходили 

друком завдяки енергійній підтримці М. І. Пирогова. Редакторами цих 

видань від медичного факультету були професори А. Вальтер (1861-1868 рр.) 

та В. Покровський (1874-1876 рр.), а також інші вчені. Тижневик «Сучасна 

медицина» користувався широким попитом. У ньому всебічно 

висвітлювались питання організації медичної допомоги населенню. 

М. І. Пирогов високо цінував це видання, вважаючи його початком 

вітчизняної наукової медичної періодики; також підтримував ініціативу 

київських професорів виступати з публічними лекціями, про що 

повідомлялося у газеті «Губернські відомості»3. 

Професор Мерінг висував новітні погляди, наукові концепції та 

пріоритети з різних галузей терапії, загальної гігієни, судово-медичної 

                                                           
1Пеленський Я. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ 

– Філадельфія: Інститут української археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Грушевського НАН України. 1995. 322 с. 

2Осташко Т. Чикаленко Є. Щоденник (1918–1919). К.: Темпора, 2011. 148 с.; 

Маркевич Н. Украинские мелодии. М.: В тип. Августа Семена, при Имп. 

Мед.-Хирургич. академии, 1831. 8 c. 

3ДАК. Ф. 16. Оп. 298. Спр. 104. Арк. 1. 
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медицини, фізіології, фармакології, нервових захворювань та історії 

медицини.  

Аналізуючи статті Ф. Ф. Мерінга у щотижневику «Сучасна медицина», 

простежуємо три напрямки, що широко характеризують світогляд автора: 1) 

історія і методологія медицини; 2) питання соціальної гігієни; 3) питання 

приватної патології й терапії. Ці питання неодноразово підкреслювали його 

колеги К. Тритшель1 та В. Іконніков2, які характеризували діяльність 

Ф. Ф. Мерінга. 

Прикро, що опубліковані Ф. Ф. Мерінгом праці із судової медицини не 

збереглися до сьогодні. Проте до наших днів дійшли спогади студента 

О. Романовича-Славатинського про викладацьку діяльність Мерінга, 

опубліковані 1903 року у «Віснику Європи»3. 

До групи речових джерел зараховуємо архітектурні пам’ятки (будинки, 

в яких жили Мерінги – у першу чергу, палац у Старій Прилуці), одяг, меблі, 

посуд, збережені фрагменти бібліотек та ін., що збереглося до нашого часу та 

надає, певним чином, допомогу у відновленні колориту епохи, за якої жили і 

працювали Мерінги4.  

                                                           
1Тритшель К. Терапевтическая госпитальная клиника. Историко-

статистическая записка об учетных и учебно-воспитательных 

учреждениях Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884). К.: 

Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1884. 287–288 с. 

2Иконников В. История Анатомического театра. Историко-статистическая 

записка об учетных и учебно-воспитательных учреждениях 

Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884). К: Типография 

Императорского Университета Св. Владимира, 1884. 246–249 с. 

3Романович-Славатинський А. Из воспоминаний о Киевском университете и 

его преподавателях в 1843-1854 годах. Вестник Европы. 1903. №1. С. 167–

169. 

4Державний архів м. Києва: Анотований реєстр описів. Т.2. Фонди 

радянського періоду та періоду незалежності України. Київ, 2007. 500 с. 
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До зображувального типу джерел включаємо портретні зображення та 

фотокартки представників роду та сучасників, які мали товарисько-сусідські 

стосунки з членами родинного кола Мерінгів. До нашого часу, збереглась 

лише крихта ілюстрацій, на яких зображено представників родини Мерінгів. 

Окремі фотографії знаходяться у приватному архіві нащадків Мерінгів. 

Також варто зазначити, що у Вінницькому художньому музеї зберігається 

портрет роботи художника М. Ге, де зображено Ф. Мерінга. 

Отже, джерельна база дисертації характеризується різноманітністю 

матеріалів та всебічним охопленням предмету дослідження. Загалом, вона є 

достатньо репрезентативною і може забезпечити досягнення мети даного 

дослідження та вирішення поставлених завдань. Широке використання 

опублікованих та архівних документів дало змогу розкрити поставлені в 

дисертаційному дослідженні проблеми, створити цілісну картину діяльності 

представників роду Мерінгів у освітньому та громадському житті 

українських земель другої половини XIX ст. – 30-х рр. XX ст., а також 

зробити відповідні висновки й узагальнення, які виносяться на захист. 

 

1.3. Методологія наукового дослідження 

Специфіка предмету дослідження зумовила теоретико-методологічні 

засади розкриття поставлених завдань у процесі вивчення теми. Орієнтиром 

у визначенні «інструментарію» дослідницького пошуку стало твердження 

сучасного вітчизняного теоретика методології історичної науки 

Л. Зашкільняка, згідно з яким остання «підходить до історії, як однієї з наук, 

із мірками та засадами, прийнятими у наукознавстві, намагається вибудувати 

певну систему понять, категорій і принципів, які повинні допомогти історику 

свідомо рухатися від джерел до наукових історичних знань, розуміти роль і 

функції історичних знань у суспільстві»1. Так, з’ясування місця у суспільстві 

                                                           
1Зашкільняк Л. Методологія історії. Від давнини до сучасності. Львів: 

Львівський національний університет, 1999. 7 с. 
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роду Мерінгів в історії України другої половини ХІХ ст. – першої половини 

ХХ ст. ґрунтувалось на комплексі принципів, властивому для таких 

досліджень теоретико-понятійному апараті, а також, на методах, які в цілому 

допомогли узагальнити, проаналізувати та систематизувати наявний 

фактологічний матеріал та вивести його на рівень конкретного знання 

ключових аспектів теми, що досліджується1.  

Теоретичне підґрунтя дисертації складає різнопланова методологічна 

наукова література, пов’язана зокрема, як із біографічними2, так і з 

історичними3, історіографічними та історико-філософськими студіями 

загалом та в цілому4. З одного боку, такого типу монографічні роботи, 

                                                           
1Ковальченко И. Методы исторического исследования. Москва: Наука, 2003. 

486 с. 

2Воропаєва Т. Роль особистості в українській історії крізь призму 

біографістики. Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. 

праць. К., 2016. Вип. 4. С. 50–70.; Голубович І. Біографія як соціокультурний 

феномен (філософсько-методологічний аналіз): автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філос. наук: 09.00.03. Одеса, 2009. 35 с.; Гураль О. 

Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких (40 і рр. 

XIX ст. – поч. XXI ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук: спец. 07.00.06 «Історія України». Київ, 2014. 20 с. 

3Кузьміна І. Українська гілка роду Штейнгелів: визначні постаті. Історико-

просопографічне дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук: спец. 07.00.06 «Історія України». Київ, 2016. 20 с.; Ляшко С., 

Марченко Н. Наукові праці Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського: зб. наук. праць. Київ: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2010. 

Вип. 28. С. 467–477.; Менжулін В. Біографічний підхід в історико-

філософському пізнанні. К., 2010. 455 с. 

4Миронець Н. Спеціальні історичні дисципліни: довідник. К.: Либідь, 

2008. С. 424-431.; Товстоляк Н. Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх 

місце і роль в історії України XIX ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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наукові статті1, дисертаційні дослідження зорієнтовані у застосуванні 

новітнього теоретичного апарату (Л. Зашкільняк, Я. Калакура, В. Менжулін, 

І. Ворончук, ін.), а з іншого – в особливостях сучасних концептуальних 

підходів вивчення відомих родів/родин, які посіли непересічне місце у 

вітчизняній історії (Т. Чубіна, О. Гураль, І. Кузьміна, Н. Товстоляк).  

Наукове пізнання, у тому числі й історичне, передбачає застосування 

системи принципів, які, з огляду на загальноприйняте визначення останніх як 

«основного вихідного положення якої-небудь наукової системи, теорії, … і т. 

ін.»2, дозволяють простежити сутність, внутрішні зв’язки чи властивості 

«об’єкта»3. Відповідно, в основу здійснення даного дослідження покладені 

усталені новітньою історичною наукою принципи науковості (об’єктивність), 

історизм, системність, всебічність та тяглість4.  

Безперечно, центральне місце займає принцип історизму, який 

«формально… є одним із базових методологічних принципів більшості 

наукових дисциплін, зокрема й історії, його сутність полягає в поставанні 

кожного елемента історичного процесу як на тлі причиново-наслідкових 

взаємозв’язків та взаємозалежностей, так і в розгляданні кожної події у 

                                                                                                                                                                                           

канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Дніпропетровськ, 2006. 

16 с.; Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. К.: Генеза, 2012. 

512 с. 

1Фролова И. Философский словарь. М.: Политиздат, 1986. 5-е изд. 590 с.; 

Шарапов О. Системний аналіз: навчально-методичний посібник / Шарапов 

О., Дербенцев В., Семьонов Д. К., 2003. 154 c. 

2Білодід І. Словник української мови: в 11 томах. К.: Наукова думка, 1970-

1980. Т. 7. 1976. 693 с. 

3Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. Київ: Інститут 

історії України НАН України, 2013. 566 с. 

4Голубчик Г. Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті 

України: «нова сімейна історія»: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук: 07.00.06. Дніпропетровськ, 2003. 284–287 арк. 
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нерозривному зв’язку з її ґенезисом»1. Відповідно, реалізація даного 

принципу для означеної теми забезпечила не просто персоніфікацію в 

осмисленні культурно-освітньої та громадсько-політичної діяльності 

представників роду Мерінгів у другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст., але 

й розуміння взаємодії визначальних чинників їх особистісного становлення у 

соціокультурному контексті оформлення сфер їхнього безпосередніх занять. 

Застосування принципу історизму дозволило з’ясувати причини, визначальні 

фактори появи Мерінгів на теренах Російської імперії, зокрема, у Києві, а 

також сприяло розумінню еволюції національної самосвідомості 

представників роду від усвідомлення себе німцями, до відданих громадян 

Російської імперії, а потім Української Держави. 

Принципи об’єктивності та всебічності є взаємопов’язаними, проте не 

тотожними. Принцип об’єктивності (науковості) передбачає, насамперед, 

неупередженість дослідника у плані кон’юнктурних особливостей історичної 

науки. Дотримання даного принципу уможливило часткове повернення в 

історію ім’я онука Ф. Ф. Мерінга – С. С. Мерінга, що зазнав репресій за часів 

радянської влади. Принцип всебічності фактично є підґрунтям попереднього, 

адже він передбачає аналіз якомога більшої кількості джерел, що 

віддзеркалюють предмет осмислення, з урахуванням не лише конкретно-

історичних фактів, а й дотичних знань з проблеми галузей гуманітарного 

знання. Особливо важливим даний принцип постає при формуванні 

джерельної бази дослідження та роботи над нею. Цілком погоджуємося із 

сучасними джерелознавцями, які наголошують, що саме цей принцип 

«застерігає дослідника від упередженого ставлення до джерел, від будь-якої 

                                                           
1Гнатюк Н. Принцип історизму – важливий чинник дослідження формування 

світогляду сучасного українського суспільства. Сторінки історії. 2011. №32. 

С. 214–222. 
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однобічності і суб’єктивізму в оцінці джерела, в передачі його змісту, 

уникнення неточностей і перекручень»1. 

Універсальним принципом наукових досліджень, який забезпечує 

доповнення попередніми один одного, постає принцип системності, який в 

літературі методологічного характеру визначається як один із принципів 

«системного підходу», що «відбиває загальність погляду на об’єкти, явища і 

процеси світу як на системи з усіма властивими їм закономірностями…, 

зумовлює необхідність спільного розгляду системи як цілого і як сукупності 

елементів, дослідження будь-якої частини системи разом з її зв’язками з 

іншими частинами та із зовнішнім середовищем»2. Застосування даного 

принципу передбачало з’ясування громадсько-культурної, політичної 

діяльності родини Мерінгів на основі системи фактів, відображеної як в 

архівному, так й історіографічному матеріалі, що стосується як окремих її 

представників, так і загальних тенденцій суспільно-політичної історії 

України другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст., тобто цілісного 

осмислення предмету дослідження.  

Реалізація принципу наступності полягала в отриманні нового знання з 

даної проблеми, яке відображало б якісно новий рівень її наукової розробки 

поряд із суттєвими здобутками її вивчення в минулому. У філософській науці 

найбільш поширеними визначеннями категорії наступності постають 

«об’єктивний необхідний зв’язок між новим та старим у процесі 

розвитку…»3, або «зв’язок між різними ступенями чи етапами розвитку як 

буття, так і пізнання, сутність якого наявна в збереженні тих чи інших 

елементів цілого чи окремих сторін його організації при зміні цілого як 

                                                           
1Калакура Я. Історичне джерелознавство: підручник / Калакура Я., 

Войцехівська І., Павленко С., Корольов Б., Палієнко М. К.: Либідь, 2002. 

56 с. 

2Шарапов О. Системний аналіз: навчально-методичний посібник / Шарапов 

О., Дербенцев В., Семьонов Д. К., 2003. 24 c. 

3Фролова И. Философский словарь. М.: Политиздат, 1986. 5-е изд. 590 с. 
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системи...»1. Відповідно до цього, означений принцип уможливлює 

констатацію актуальності обраної теми у контексті виокремлення її в 

самостійну наукову проблему.  

Другим компонентом розкриття поставлених нами завдань у вивченні 

теми постає комплекс дослідницьких методів, тобто «сукупність прийомів, 

норм, правил і процедур, які регулюють наукове дослідження»2. 

Використовуючи загальноприйняту методику отримання нової інформації у 

процесі наукового пізнання, в основу дисертаційного дослідження було 

покладено загальнонаукові, спеціально-історичні, історіографічні та 

джерелознавчі методи. Предмет роботи зумовив застосування групи 

теоретичних загальнонаукових методів, серед яких найбільш вживаними є 

узагальнення, аналіз та синтез, дедукція та індукція. У процесі аналізу 

джерельного комплексу також застосовувався метод класифікації, який 

«полягає в поділі предметів на підставі найсуттєвішої ознаки та утворенні 

схеми класифікаційних груп, необхідної для поглибленого пізнання різних 

сторін відповідного явища»3.  

Початковим етапом розробки проблеми стало виявлення рівня її 

відбиття у науковій літературі, що зумовило застосовування ряду 

історіографічних методів. Оскільки «кожен із основних історичних методів 

містить у собі комплекс загальнонаукових методів та логічних процедур»4, то 

у даному контексті мали місце універсальні методи історіографічного аналізу 

та синтезу. Означені методи забезпечили встановлення вірогідності, повноти 

                                                           
1Баллер Э. Преемственность в развитии культуры. М.: Наука, 1969. 7 с. 

2Бочаров А. Основные научные методы в историческом исследовании: 

Учебное пособие. Т., 2006. 11 с. 

3Натасяк І. Співвідношення поняття «типологізація» із суміжними 

поняттями. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Вип. 61. 

С. 39. 

4Бочаров А. Основные научные методы в историческом исследовании: 

Учебное пособие. Т., 2006. 12 с. 
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та інформаційно-змістовного наповнення результатів попереднього вивчення 

проблеми, а також уможливили реконструкцію на основі присвячених їй 

історіографічних джерел цілісного процесу збагачення знань з даної теми 

впродовж другої половини ХІХ ст. – початку ХХІ ст.  

Аналітично-індуктивна природа історико-генетичного методу 

дозволила подати питання, що досліджуються, у най конкретнішій формі. 

Пізнання тематичних аспектів від одиничного й особливого до загального, 

послідовне розкриття їхніх властивостей, функцій та змін у процесі 

«історичного руху» суспільно-політичної та громадсько-культурної 

реальності другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. дозволили висвітлити 

історію родини Мерінгів безпосередньо в тогочасній історії України1. 

Одним із провідних методів обробки як історичної, так й 

історіографічної інформації з проблеми став історико-порівняльний, або 

порівняльно-історичний метод. Згідно з визначенням Філософського 

енциклопедичного словника даний метод включає «сукупність пізнавальних 

засобів, процедур, які дозволяють установити схожість і відмінність між 

явищами, що вивчаються, виявити їхню генетичну спорідненість (зв’язок за 

походженням)…»2. Відповідно, зіставлення виявлених даних архівних та 

опублікованих джерел надало поштовх до конкретних біографічних 

відомостей про представників родини Мерінгів та фактів з окремих аспектів 

даної теми. За допомогою вказаного методу автор здійснював порівняння 

основних форм та сфер діяльності окремих представників родини Мерінгів, 

що дозволило простежити їхні загальні ознаки та відмінності. Що ж 

стосується порівняння наукового доробку з проблеми як на рівні його 

тематичних напрямів, так і з точки зору персонального внеску вчених у її 

дослідження з другої половини ХІХ ст. до сьогодення, то це дозволило 

                                                           
1Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х т. К., 1995. 608 с. 

2Шинкарук В. Філософський енциклопедичний словник. НАН України, Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди. К.: Абрис, 2002. 499 с. 
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виявити аналогії та відмінності у підходах науковців до теми, оригінальність 

і новизну у трактуванні її ключових аспектів. 

Проблемно-хронологічний метод сприяв систематизації матеріалу та 

конкретно-історичних фактів для окреслення часових рамок предмету 

дослідження, а також дозволив простежити хронологічні особливості 

наукової розробки теми. Безпосередньо пов’язаним із вищезазначеним 

методом є метод періодизації, який «при проведенні історико-біографічного 

дослідження є ефективним засобом аналізу та впорядкування документальної 

бази»1. Застосування даного методу виявилося особливо ефективним при 

дослідженні персони Ф. Ф. Мерінга, про якого рівень виявлених даних 

дозволив виділити рівні за значущістю періоди його лікарської, педагогічної 

та громадської діяльності.  

З огляду на те, що дисертаційне дослідження базується на значному 

комплексі архівних матеріалів, їхня обробка потребувала застосування 

джерелознавчого методичного інструментарію (евристичний, 

археографічний, критичний методи). З метою пошуку, ґрунтовного аналізу, 

відбору та визначення інформаційно цінного матеріалу автор застосовував 

метод критичного осмислення джерел. 

Особливо актуальними методи вказаної групи виявилися при аналізі 

архівних матеріалів, що стосуються долі С. С. Мерінга, засудженого 

радянською владою до «найвищої міри покарання» у 1930-х рр. Його 

архівно-слідча справа 263-го фонду ЦДАГО України вимагала ретельної 

джерелознавчої критики як «комплексу методів і засобів встановлення 

джерела, його достовірності, виявлення його інформативних потужностей»2. 

У даному випадку здійснювалась ґрунтовна внутрішня критика змісту 

                                                           
1Апостол М. Метод періодизації в системі методології історико-

біографічного дослідження. Гілея: зб. наук. праць. К., 2016. Вип. 114. С. 8. 

2Калакура Я. Особливості джерелознавчої критики архівно-слідчих 

документів. Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти 

використання: зб. наук. праць / Пиріг Р. [та ін.]. К., 1998. С. 23. 
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матеріалів справи. Порівняння інформації свідчень самого С. С. Мерінга та 

його колег дозволили простежити фальсифікацію звинувачень на основі 

зміни його «показань» та невідповідності із супровідними матеріалами. 

Специфіка обраної теми полягає також у її яскраво вираженій 

міждисциплінарності, яка зумовлює своєрідність методичного підґрунтя 

роботи. Сучасними дослідниками дедалі частіше здійснюється осмислення 

біографій як соціокультурного феномену, у контексті чого наголошується на 

особливостях його розуміння в історичному плані. Дослідник цього питання 

у вітчизняній науці І. Голубович наголошує, що «сьогодні посилення 

інтересу до жанру біографії відбувається в контексті подолання кризи 

філософсько-методологічних підвалин історичної науки, відмови від 

об’єктивістських схем і повороту до «мікроісторії»1. Одним із дослідницьких 

методів останньої є «просопографія», яка також входить до методичного 

комплексу нашого дослідження. У сучасній історіографії вона постає і як 

спеціальна галузь історичних знань, і як специфічний метод дослідження. Річ 

у тім, що «особливість просопографії полягає у багатогранності 

персонального вивчення історичних осіб, оскільки фокусує увагу на 

різноманітності їхніх життєвих обставин»2.  

У випадку дослідження обраної тематики звертається увага на один із 

напрямків розвитку даної галузі – «Родинна історія», про що йдеться в 

«Енциклопедії історії України»3 при визначенні просопографії як 

                                                           
1Голубович І. Біографія як соціокультурний феномен (філософсько-

методологічний аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук: 09.00.03. Одеса, 2009. 5 с. 

2Гураль О. Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких 

(40 і рр. XIX ст. – поч. XXI ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук: спец. 07.00.06 «Історія України». Київ, 2014. 1 с. 

3Товстоляк Н. Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце і роль в історії 

України XIX ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 

спец. 07.00.01 «Історія України». Дніпропетровськ, 2006. 16 с. 
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«спеціальної історичної дисципліни, що вивчає весь комплекс джерел 

біографічного та іншого особистісного характеру, а саме: зовнішні, 

індивідуальні риси та якості, соціальне й етнічне походження, родинні 

зв’язки, кар’єру, різноманітні життєві обставини тощо, з метою створення 

портретів окремих осіб чи груп, об’єднаних за певними спільними 

критеріями, для реконструкції минулого як історії людей»1. Значний поступ 

генеалогічних студій та перспективи «нової соціальної історії» на початку 

ХХІ ст.2 актуалізували появу у вітчизняній історіографії т. зв. 

«просопографічних портретів» відомих родів/родин в Україні у XVIII ст. – 

XIX ст. Дослідниця родини Старицьких О. Гураль навіть запропонувала 

визначення «просопографічного портрету родини»3 як «комплексного, 

побудованого на основі всіх відомих джерел, із застосуванням 

просопографічних методів, досліджень кількох поколінь родичів, що 

проживали у суміжний історичний час, були пов’язані кровними або 

шлюбними зв’язками, специфікою сімейного виховання, спільним життєвим 

простором, морально-етичними цінностями, взаємною відповідальністю та 

                                                           
1Товстоляк Н. Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце і роль в історії 

України XIX ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 

спец. 07.00.01 «Історія України». Дніпропетровськ, 2006. 17 с. 

2Ворончук І. «Нова соціальна історія» та перспективи українознавчих 

досліджень. Українознавство. 2015. №2. С. 52–65. 

3Дмитрієнко М., Войцехівська І. До питання про джерельну базу для 

складання родоводів. Українська генеалогія: теорія, методологія, історія та 

практика. Матеріали І генеалогічних читань пам’яті В. Модзалевського. К., 

1996. С. 165.; Чубіна Т. Рід Потоцьких в Україні (Тульчинська лінія): 

суспільно-політичні та культурологічні аспекти: дис. на здобуття докт. іст. 

наук: спец: 07.00.01. Черкаси, 2008. 633 арк. 
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взаємовпливом»1. Дослідниця роду Потоцьких в Україні Т. Чубіна на основі 

аналізу наявного теоретико-методологічного доробку, присвяченого 

просопографії, окреслила власний варіант застосування цього методу. 

Доцільними у даному плані постають твердження історика щодо його 

універсального характеру, коли «історичне буття людини розглядається, з 

одного боку, з погляду характеристики героя як особистості, тобто 

визначення його суспільного статусу, ступеня участі в історично значущих 

подіях, впливу на суспільне життя і життя наступних поколінь, а з іншого 

боку – з погляду виявлення його індивідуальності, яка визначає внутрішній 

світ людини, її духовний потенціал»2. Концептуально важливим принципом 

при побудові просопографічного дослідження є висновок Т. Чубіної про те, 

що «маючи намір… визначити місце досліджуваної родини в загальному 

розвитку суспільства, потрібно одночасно розв’язувати завдання, яке стоїть 

на стику генеалогії та історії культури, – виявити еволюцію ідей, що 

пронизують історію даного роду та його діяльнісних практик»3, що стало 

актуальним і при з’ясуванні місця роду Мерінгів в історії України та, 

безпосередньо, Києва другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.  

Розкриття теми, що досліджується, базувалось на вищезазначених 

положеннях поряд із «методикою створення родинного просопографічного 

портрета»4, запропонованою О. Гураль. У сучасній літературі, присвяченій 

                                                           
1Гураль О. Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких 

(40 і рр. XIX ст. – поч. XXI ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук: спец. 07.00.06 «Історія України». Київ, 2014. 2 с. 

2Чубіна Т. Рід Потоцьких в Україні (Тульчинська лінія): суспільно-політичні 

та культурологічні аспекти: дис. на здобуття докт. іст. наук: спец: 07.00.01. 

Черкаси, 2008. 55 арк. 

3Там само. 56 арк. 

4Гураль О. Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких 

(40 і рр. XIX ст. – поч. XXI ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук: спец. 07.00.06 «Історія України». Київ, 2014. 9 с. 
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означеному методу, на перший план виводиться т. зв. «просопографічна 

вибірка». Першочерговим кроком її реалізації О. Гураль називає «родинний 

чинник», який «виявляється не лише в розвитку успадкованих рис, а й у 

взаємному впливі родичів на освітню, творчу, службову та громадську 

діяльність, формування свідомості та визначення ролі в суспільстві»1, а 

також у необхідності виділення риси, яка об’єднувала б усі покоління 

родини. У процесі роботи з джерелами, що включала вищезазначені методи, 

було систематизовано інформацію про кожного окремого представника роду 

Мерінгів від суто біографічних відомостей до фактів про їхню громадську 

діяльність та участь у державотворчих процесах. Оскільки просопографічний 

метод передбачає відображення осіб, що досліджуються, у нерозривному 

зв’язку з «добою», у якій вони жили, то аналіз джерельного комплексу при 

формуванні просопографічного списку роду Мерінгів дозволив встановити 

його особливий статус, який зберігався впродовж другої половини ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. Так, у різних типах джерел зафіксовано високий професійний 

статус та, особливо, матеріальне становище родини Мерінгів у зазначений 

період, бізнесова сторона діяльності якої об’єднувала всі її покоління, що 

проживали у тогочасному Києві. 

Отже, застосування просопографічного методу забезпечило 

реконструкцію генеалогії роду Мерінгів в Україні, роль спадкового чинника 

в інтелектуальних здібностях його представників. Не менш важливим є 

отримання відомостей про дати і місця їх народження, підданство, 

віросповідання, освіту, вибір професії, особливості виховання та родинних 

стосунків, кар’єрного зросту, участь у громадсько-політичному житті, а 

також про риси характеру чи знакові події приватного життя.  

Міждисциплінарність дисертаційної роботи відображає також її 

понятійно-термінологічний апарат, який позначений використанням низки 

                                                           
1Гураль О. Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких 

(40 і рр. XIX ст. – поч. XXI ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук: спец. 07.00.06 «Історія України». Київ, 2014. 10 с. 
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категорій і термінів як власне історичних, так і філософських, 

культурологічних, і т. ін.  

Центральне місце у нашому дослідженні займають означення «роду», 

«родини», «покоління». Вихідним поняттям у вивченні теми постає «рід». 

Концепт «роду» є полісемантичним, проте у даному контексті прийнятним є 

визначення цього терміну як «ряду поколінь, що походять від одного 

пращура»1. Вивчення місця роду Мерінгів у вітчизняній історії бере початок, 

насамперед, із особистості Ф. Ф. Мерінга, що зумовлює застосування 

вищезазначеної дефініції.  

Нерозривно пов’язані із даним поняттям у роботі також терміни 

«родина» та «покоління», які вживаються у випадку простеження генетичної 

лінії між окремими представниками роду. Річ у тім, що їх визначення не є 

усталеними. Проте, на сьогодні навіть з філологічної точки зору доводяться 

їх семантично-культурологічні відмінності. Актуальною у даному плані 

постає наукова стаття сучасних українських філологів Ю. Макарець та 

О. Сліпчук, присвячена лінгвістичному аналізу означених термінів на 

вітчизняному «ґрунті». Так, ними наголошується, що «рід об’єднував 

представників різних поколінь, і тому первинно лексема рід мала ширше 

значення, ніж покоління, однак окремі мовні факти засвідчують, що іноді 

відбувалося їхнє ототожнення…»2. Крім того, при аналізі словотворення 

«родини» доводиться, що «у фразеологічних одиницях не засвідчене 

вживання слова «родина» у значенні рід або покоління, оскільки ці поняття 

чітко розмежовувалися. Історично, виокремлення родини пов’язане зі 

                                                           
1Білодід І. Словник української мови: в 11 томах. К.: Наукова думка, 1970-

1980. Т. 7. 1976. 555 с. 

2Макарець Ю. Концепти рід, родина, сім’я в мовній картині світу українців. 

Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. 

Серія: Філологічні науки. 2013. Кн.1. С. 76. 
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зростанням чисельності роду та поступовою зміною способу ведення 

господарства, однак родини одного роду не втрачали зв’язку між собою»1. 

Відповідно, при дослідженні обраної теми родовід простежувався за 

принципом патрилінійності із визначенням складу, соціально-психологічних 

і соціокультурних особливостей формування кількох поколінь2. Оскільки про 

Ф. Ф. Мерінга збереглися первинні біографічні відомості як найбільш 

раннього представника Мерінгів на українських теренах, то це дозволило 

надати саме цій особистості формального статусу «засновника» роду, що 

досліджується.  

Отже, теоретико-методологічні основи даної роботи формує комплекс 

принципів, підходів та методів, які повністю відповідають сучасним 

науковим засадам здійснення історико-біографічних досліджень. Оскільки 

метою дослідження було комплексне вивчення роду Мерінгів у вітчизняній 

історії другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст., то застосування усіх 

вищезазначених методологічних і методичних засобів дозволило поглиблено 

проаналізувати джерельний комплекс та стан наукового дослідження 

проблеми, змістовно розкрити ряд поставлених завдань та висвітлити її на 

якісно новому рівні. При цьому концептуальною лінією вивчення теми стало 

відображення крізь призму історичних реалій другої половини ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. єдності приватного та суспільного в оформленні 

непересічного та знаного в тогочасній Україні роду Мерінгів. 

 

 
                                                           
1Макарець Ю. Концепти рід, родина, сім’я в мовній картині світу українців. 

Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. 

Серія: Філологічні науки. 2013. Кн.1. С. 77. 

2Могильницкий Б. История исторической мысли как предмет 

историографического исследования. Проблемы истории общественной 

мысли и историографии. М., 1976. С. 235 



60 
 

Висновки до розділу: 

 Дослідження діяльності представників роду Мерінгів у різних сферах 

громадсько-політичного, культурного та наукового життя українських земель 

у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. з точки зору історіографії орієнтує 

на врахування, насамперед, просторово-часового виміру історіографічного 

процесу. Враховуючи відсутність комплексних досліджень даної тематики, її 

всебічний аналіз як об’єкту наукового осмислення передбачив періодизацію 

історії наукової розробки безпосередньо пов’язаних із нею питань. 

Історіографія проблеми представлена трьома періодами (дореволюційним, 

радянським, сучасним), (XIX ст. – 1917 рр.; 1917 – 1991 рр.; 1991 – 2018 рр.). 

 З’ясовано, що етапи вивчення діяльності представників роду Мерінгів у 

різних сферах громадсько-політичного, культурного та наукового життя 

українських земель у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. в суспільно-

політичних реаліях Наддніпрянської України розкривають основні тенденції 

світової та української історичної науки в інтерпретації проблем суспільно-

політичної історії Російської імперії, європейських держав модерного часу. У 

дореволюційний період сучасниками родини започатковано накопичення, 

головним чином, біографічної інформації, меншою мірою – матеріалів, 

присвячених висвітленню загальної картини життя та діяльності Мерінгів у 

Києві. Радянська історіографія у ході розробки «лише тих тем, які партійно-

державні структури вважали «актуальними та революційно доцільними», 

фактично не надає збагачення історичних знань з даної проблеми. Трагічна 

доля нащадків Ф. Ф. Мерінга з приходом до влади більшовиків пояснює 

відсутність будь-яких історіографічних фактів висвітлення їх участі в історії 

Києва та України загалом. Аналіз стану наукової розробки теми на сучасному 

етапі дозволяє виокремити у ньому два підперіоди. Впродовж 1991-2004 рр. 

опубліковано низку монографічних та узагальнюючих праць, наукових 

статей, присвячених, головним чином, історії Києва ХІХ ст. – початку ХХ ст., 

фактологічна основа яких збагачує відомості про сфери діяльності не лише 

Ф. Ф. Мерінга, а також його синів. Систематизація наукового доробку з теми 
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другого підперіоду її вивчення (2004-2018 рр.) дозволяє виокремити певні 

напрямки звернення інтересу істориків до місця родини Мерінгів в 

культурному та політичному житті України другої половини ХІХ ст. – 

першої половини ХХ ст. 

 Впродовж означеного часу сформувався великий комплекс 

історіографічних та історичних джерел, які становлять різнопланову та 

достатньо широку основу для репрезентації особливостей процесу 

формування та розвитку історичних знань з означеної тематики. З’ясовано, 

що якісним змінам в історіографії проблеми слугує постійне оновлення та 

збагачення джерельної бази наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., відповідно, 

залучення нових документів та матеріалів у конкретно-історичних 

дослідженнях окремих аспектів участі представників роду Мерінгів в 

суспільно-політичному житті Наддніпрянської України. Останнє, в свою 

чергу, розширює тематичне поле суто історичного вивчення теми. 

 Всебічне вивчення історіографічного процесу обумовило необхідність 

застосування у його дослідженні принципів системності, історизму та 

наступності. Методи історіографічного аналізу дали змогу прослідкувати 

найважливіші концептуальні положення та висновки у розробці проблеми на 

певних її етапах, прослідкувати персональний внесок істориків у 

примноження знань, окреслити її перспективні аспекти і т. ін. 

Міждисциплінарний характер дослідження сприяв всебічному осмисленню 

проблеми та уточненню її теоретичної бази.  
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РОЗДІЛ II. 

ФРІДРІХ ФРІДРІХОВИЧ МЕРІНГ – НАУКОВИЙ,  

ГРОМАДСЬКИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ 

Українські землі завжди були відкриті для емігрантів з різних країн. 

Окремі представники німецьких етнічних меншин осідали у Києві ще на 

початках його існування. Про німецьких купців, ремісників, місіонерів, 

дипломатів у місті неодноразово згадують літописи, хроніки та інші 

документальні джерела. 

Поява сталої німецької меншини у Києві пов’язана з царюванням 

Катерини II, коли в середині XVIII століття до Росії були запрошені на 

службу вихідці з багатьох країн Європи – серби, італійці, французи, 

голландці. Та першість вочевидь належала німцям1. 

Одна з перших згадок про масове переселення їх в Україну зафіксована 

в справах Київської губернської канцелярії 1766 року2. Видатний київський 

історіограф Микола Закревський зазначав, покликаючись на свідчення 

професора університету Святого Володимира та директора Першої київської 

гімназії німця Деллена, що євангелічну лютеранську громаду в Києві 

утворено близько 1765 року3. Для відправлення церковних треб із Саксонії 

прибув перший лютеранський пастор, доктор філософії, викладач вільних 

наук Христофор Граль. Очолив нову громаду засновник і власник першої 

приватної київської аптеки Георг Бунге – патріарх добре відомої згодом 

київської родини, яка дуже прислужилася розвиткові культури не тільки 

міста, а й усієї держави. За тих часів громада, що складалася первісно з 20 

осіб, зросла вп’ятеро.  

                                                           
1Гирич І. Київ: люди і будинки. К.: Либідь, 2016. 130 с. 

2ЦДІАК України. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 4958. Арк. 2. 

3Закревский Н. Описание и летопись Киева. М., 1868. 301 с. 
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На початку свого перебування у Києві, німецька громада оселилась на 

Подолі, а після пожежі 1811 року осіла на Липках. 

1 грудня 1812 року над Кловським яром була освячена нова дерев’яна 

на кам’яному підмурку кірха, довкола неї згодом утворився німецький 

цвинтар (спершу ховали, як відомо з документів, поблизу Хрещатика, на 

перехресті теперішнього бульвару Шевченка і вулиці Пушкінської). 

Коли 1834 року в Києві було засновано університет, викладати в ньому 

запросили професорів Дерптського університету. Разом з прибулими до міста 

польськими професорами ліквідованого Кременецького ліцею вони 

становили більшість серед київської наукової інтелігенції. З медицини, 

ботаніки, зоології майже без винятку викладачами були німці1. 

У середині століття громада складалася з 328 осіб, з них 192 були 

чоловіки. 1852 року почали будувати нову цегляну кірху на Липках під 

керівництвом відомого військового інженера, будівничого Нової Печерської 

фортеці Отто фон Фреймана. Академік архітектури Штром подарував 

громаді кресленик, за яким у 1855 – 1857 роках кірху спорудили. Жертвували 

на будівництво всі німецькі громади в імперії. 4 серпня 1857 року храм 

висвятили, у приміщенні встановили орган з Кельна. Поряд з кірхою 1864 

року заснували лютеранське училище, де мовою навчання була німецька. 

Німецька колонія постійна розширювалась та приваблювала нових 

поселенців2. 

Однією з найвідоміших німецьких родин у Києві XIX століття була 

родина Мерінгів. Головою сімейства був Фрідріх Фрідріхович Мерінг – 

науковий, громадський та політичний діяч. 

                                                           
1Иконников В. Биографический словарь профессоров и преподавателей 

Императорского университета Св. Владимира (1834-1884). К.: Типография 

Императорского Университета Cв. Владимира, 1884. 859 с. 

2Гирич І. Київ: люди і будинки. К.: Либідь, 2016. 152 с. 
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2.1. Особистість Ф. Мерінга, його політична та громадська 

діяльність 

У зародженні та розвитку української науки, освіти, медицини велику 

роль зіграли Почесні члени Київського університету Святого Володимира, 

серед яких був у другій половині XIX століття Фрідріх Фрідріхович Мерінг1.  

 Упродовж багатьох віків, починаючи з XII століття, ішов процес 

становлення розвитку університетських традицій у Європі. У другій половині 

80-х – 90-х років почесні звання та ступені, дедалі більше використовувалися 

для відзначення, передусім, багаторічної наукової чи викладацької діяльності 

вітчизняних та іноземних членів. Понад 30-річну професорську діяльність 

Фрідріха Фрідріховича Мерінга, оцінив також університет Св. Володимира. 

 Так в особовій справі Мерінга Ф. Ф. зазначено, що завдяки поданню 

Ради університету Св. Володимира – Міністр Народної Освіти від 4 січня 

1887 року наказом №267 затвердив присвоєння йому звання Почесного 

Члена університету2. 

 Професор медицини Мерінг Ф. Ф. – уродженець Німеччини. В 

університеті Св. Володимира, у другій половині XIX століття, працювало 

чимало німців, які поступово створили велику німецьку діаспору у Києві. 

 Ще за царювання Катерини II у Києві створюється німецька колонія, 

коли в середині XVIII століття до Росії були запрошені на службу і серби, 

італійці, і французи, першість належала німцям. Видатний київський 

історіограф М. Закревський, посилаючись на свідчення професора 

університету Св. Володимира та директора Першої Київської гімназії німця 

Деллена зазначав, що Євангелічну лютеранську громаду в Києві було 

створено близько 1765 року3. А це означає, що німецька громада вже тоді 

була чималою. Документи губернської канцелярії за 1776 рік свідчать про 

                                                           
1Короткий В., Табенська Т., Цимбал Ю. Почесні члени і доктори 

Університету Св. Володимира. К.: Либідь, 2005. 28 с. 

2ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 309. 

3Закревский Н. Описание и летопись Киева. М., 1868. 301 с. 
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активну участь німців у господарюванні. Так, зокрема, згадано, що до 

міщанського стану зарахований німець Й. Вейсман, фахівець з гаптарства1. 

 Німецькі колонії в Україні вирізнялися своїм складом. Так, у Києві 

спочатку переважали офіцери – інженери військової справи. Годинникарів, 

тесель, золотарів, кондитерів та інших ремісників було менше. Аптекарі й 

медики-німці – кількісно невелика група – наприкінці XVIII століття 

фактично стали в місті монополістами у своїй справі2. 

 На початку XIX століття київські німці обживали вільні землі на 

Печерську та Липках. Колонія процвітала завдяки підтримці німців, що 

обіймали чільні посади в міській адміністрації. 

 1834 року в Києві було засновано університет, викладати в ньому 

запросили професорів Дерптського університету, серед яких було чимало 

німців, які поповнили ряди київської наукової інтелігенції у галузях 

медицини, ботаніки, зоології. На медичному факультеті університету 

викладали: фармакологію та загальну терапію, професор В. Беккер, анатомію 

– професори В. Бец і О. Вальтер – видатні науковці, які створили в Києві 

один з найкращих у Європі анатомічних театрів. Теоретичну хірургію читав 

фон Гюббенет, патологію – Ю. Мацон, акушерство і гінекологію – Г. Рейн, 

терапію - Ф. Мерінг, знаний у Києві лікар3. 

 На інших факультетах університету також працювало чимало німців. 

Так, професор правничого факультету М. Ренненкампф довгий час був 

ректором університету. Такі відомості про склад професури Київського 

університету подають документи архівів ЦДІА УК та ДАК. 

 Хоча в дослідженнях з історії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка достатньо освітлені біографічні дані багатьох 

                                                           
1ЦДІАК України. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 5186. Арк. 1-20. 

2Гирич І. Київ в українській історії. К.: Смолоскип, 2011. 179–180 с. 

3Там само. 183–184 с. 
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визначних представників німецького етносу, але відсутні праці, які всебічно 

характеризують їхню науково-освітню діяльність1. 

 Початок 40-х років XIX століття ознаменувався розквітом природничо-

наукової європейської медицини. У провідних університетах Європи активно 

розвивається клініко-морфологічне направлення. До цього процесу залучився 

університет Св. Володимира, оскільки, спалах епідемічних захворювань 

зумовлює необхідність укомплектування армії військовими лікарями, і це 

прискорило відкриття медичного факультету в університеті, яке 

«розглядалося імператором більше семи років»2. 

 На початку 1841–1842 навчального року розпочинаються заняття на 

медичному факультеті Київського університету. У донесені імператорові 

«Про відкриття першого медичного курсу при університеті Св. Володимира» 

від 8 жовтня 1841 року міністр освіти С. С. Уваров писав, що «медичний 

факультет почав працювати»3. Новий факультет у складі 22 студентів 

розпочав навчання. 

13 лютого 1843 року Радою університету Св. Володимира деканом 

медичного факультету було обрано та затверджено ординарного професора 

В. О. Караваєва. Це був дуже шанований лікар, учень М. І. Пирогова4. 

 У другій половині XIX ст. у процесі викладання на медичних 

факультетах склалися принципово нові положення, які вкоренили 

особливості викладання фундаментальних клінічних дисциплін і методику 

їхнього викладу. Це значно покращило педагогічний процес та викладання 

клінічних дисциплін у медичних навчальних закладах.  

                                                           
1Иконников В. Биографический словарь профессоров и преподавателей 

Императорского университета Св. Владимира (1834-1884). К.: Типография 

Императорского Университета Cв. Владимира, 1884. 404–407 с. 

2ДАК. Ф. 16. Оп. 279. Спр.147. Арк. 1. 

3150 лет Киевскому 150 лет Киевскому медицинскому институту / 

Гончарук Е., Зайко Н., Бобрик И. и др. К.: Здоровья, 1991. 34 с. 

4ДАК. Ф. 16. Оп. 282. Спр. 44. Арк. 7. 



67 
 

 Одним із найважливіших заходів було створення університетських 

клінік. 1842 р. було відкрито клініку госпітальної терапії1, яка знайомила 

студентів з клінічною практикою, демонструвала різні форми протікання 

хвороб, вчила на основі діагностики та загальних законів розпізнавати 

захворювання, ставити правильний діагноз та призначати адекватне 

лікування біля ліжка хворого (виразом С. Боткіна, – ставити «діагноз 

хворого»)2.  

 Така система навчання збагатилась великим досвідом. Вона діє і по 

сьогодні. Велику роль у розвитку терапії того часу відіграли відомі київські 

терапевти, професори, завідувачі кафедр терапії: Ф. Цицурін, С. Алфер’єв, 

І. Чешихін, Є. Афанасьєв, К. Тритшель, Ф. Мерінг3. 

 Георг Фрідріх Фрідріхович Мерінг народився 26 лютого (за 

юліанським календарем) 1822 року в місті Дона поблизу Дрездена в родині 

саксонського лікаря4. Так вважають професор московської медичної академії 

імені І. Сеченова В. Бородулін та інші дослідники. Але, автор заперечує дату 

народження Ф. Мерінга. Досліджуючи матеріли справи Ради 

Імператорського Університету Св. Володимира про призначення лікаря 

Ф. Мерінга ад’юнктом в університеті 1853 року, в архіві знайдено оригінал 

свідоцтва про народження Георга Фрідріха Фрідріховича Мерінга, за яким 

він народився 10 березня (за григоріанським календарем) 1821 року5. 

                                                           
1Бурчинский Г., Передерий В. Киевская школа терапевтов: (К 150-летию 

Киев. мед. ин-та). Киев: Высш. шк., 1991. 12–13 c. 

2Там само. 12–13 c. 

3Там само. 14 c. 

4Бородулин В. Профессор Ф. Ф. Меринг и клиника внутренних болезней в 

России во второй половине ХІХ века (к истории факультетской 

терапевтической клиники Университета Владимира). Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2000. №2. С. 55–58. 

5ДАК. Ф. 16. Оп. 292. Спр. 116. Арк. 21–22. 
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 Ф. Ф. Мерінг закінчив Дрезденську гімназію, а 1840 року вступив до 

Дрезденської медичної академії, а 1841 роки перейшов до Ляйпцігського 

університету, де особливо приваблювала його хімія в лабораторіях відомих 

професорів Ердмана й Лемана. В Ляйпцизі молодий Мерінг вивчав 

філософію під керівництвом професора Лотца. 1843 року він був 

нагороджений двома золотими медалями університету за успішні тематичні 

твори1. 

 Вивчивши анатомію у Дрезденській медичній академії, молодий 

Мерінг 1841 року продовжує навчання на медичному факультеті 

Ляйпцизького університету, особливу увагу приділяє хімії, філософії, 

клінічним дисциплінам. Захищає дисертацію за темою «De linguae 

intequmentis»2 на ступінь доктора медицини та хірургії, а пізніше отримує 

диплом акушера3. 

 У царські часи, особливо у період Миколи I, в Росії не визнавались 

іноземні дипломи про вищу освіту і вчені ступені, отримані за кордоном. 

Тому Мерінг, ставши Федором Федоровичем, складає повторний медичний 

іспит на ступінь лікаря першого класу в Київському університеті 

Св. Володимира. Отримавши великий практичний досвід у провінції 1849 

року в Золотоношському повіті Полтавської губернії, де йому було доручено 

завідувати лікарнею на 50 ліжок у маєтку Сперанського4, він їде до 

Петербургу для підготовки до захисту докторської дисертації, приступити до 

                                                           
1Похороны професора Меринга. Киевлянин. 1887. 22 октября. С. 2. 

2Пелещук А., Жуковский Л. Профессор Ф. Ф. Меринг – старейший киевский 

терапевт. Клиническая медицина. М., 1999. №7. С. 153. 

3Нейштубе П. Историческая записка в память 50-летия существования 

Киевской Еврейской Больницы. 1862-1912 годы. К.: Лито-типография 

Кульженко С., 1912. 20 с. 

4Пелещук А., Жуковский Л. Профессор Ф. Ф. Меринг – старейший киевский 

терапевт. Клиническая медицина. М., 1999. №7. С. 153–154. 
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якої, за правилами того часу, можна було не раніше як через 5 років, після 

отримання ступеня лікаря першого класу в Російському університеті. 

 У Петербурзькому 1-му шпиталі Фрідріх Фрідріхович на посаді 

презектора має можливість навчатися у М.І. Пирогова, який на той час 

особливо багато часу приділяє патологічній анатомії. Знайомство, наукова 

діяльність, а потім тісна дружба протягом всього життя продовжили розвиток 

творчого тандему вітчизняної хірургічної та терапевтичної школи.  

 1851 року Ф. Ф. Мерінг у місті Дерпті склав іспит на ступінь доктора 

медицини та захистив свою ляйпцігську дисертацію. М. І. Пирогов 

запропонував молодому колезі взяти участь у конкурсі на зайняття кафедри 

приватної патології та терапії у Київському університеті Св. Володимира. 

Ф. Мерінг відправляє до університету свої медичні праці, у трьох томах, на 

запропоновану М. І. Пироговим тему «Про історичний розвиток аускультації 

та перкусії». Чекаючи результатів конкурсу, він влаштувався лікарем у 

маєтку відомого мецената мистецтв та науки Г. С. Тарновського в селі 

Качанівка Чернігівського губернії, де познайомився з новими друзями, 

кращими представниками культурного товариства того часу1. У довіднику з 

історії України надається характеристика сім’ї Тарновських. Це український 

козацько-старшинський рід кінця XVII ст. – поч. XX століття, що походив з 

Лівобережної України, володів значними маєтностями у Київській, 

Чернігівській і Полтавській губерніях. Найвідоміші представники: Григорій 

Степанович Тарновський (1788–1853) – український меценат, дядько 

В. Тарновського (старшого). У його маєтках Качанівці (тепер Ічнянський 

район Чернігівської області) та Потоках (тепер село Потік Миронівського 

району Київської обл.) у різний час бували М. Гоголь, М. Глінка, С. Гулак-

Артемовський, М. Максимович, М. Маркевич, П. Забіла та інші. 1839 року 

Григорій Степанович познайомився з Т. Шевченком, який в 1843–1845 роках 

                                                           
1Солейко Л. Профессор Фридрих Меринг: возвращение в историю 

отечественной науки / Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. В.: Нова книга, 

2005. 13 с. 
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гостював у його садибі. Т. Шевченко на замовлення Тарновського створив 

кілька художніх полотен, зокрема, картину «Катерина»1. 

 У садибі Тарновських, молодий Мерінг працює домашнім лікарем і 

одночасно займається улюбленою справою – садівництвом. У навчальних 

планах німецьких вишів того часу відводились години з організації 

ландшафтного паркобудівництва. Тому, подібно садівникам сусідньої садиби 

Галаганів у Сокиринцях, що на Чернігівщині, Ф. Мерінг залюбки опікувався і 

садами. Про це згадується у листуванні Тарновських2. Виходячи зі спогадів 

поета М. Маркевича, великого знавця та поціновувача квітів і рослин, 

дізнаємося, що досвідчених садівників виписували у багаті садиби з-за 

кордону. В основному це були німці. Так, у Яготині працював відомий 

садівник Пельц, у Білій Церкві – Енс, в Катеринославі – Гуммель, в Качанівці 

– Мерінг (у цьому маєтку користувався пошаною і мав окрему домівку). Поет 

М. Маркевич називав паркобудівників вигаданим поетичним титулом – 

«крокосмейстор»3. 

 Чекаючи результатів конкурсу на посаду ад’юнкта медичного 

факультету Київського університету Св. Володимира у 1851–1853 роках, 

Ф. Ф. Мерінг старанно працював і лікарем, і паркобудівником у садибі 

Терновських. Про теплі та дружні стосунки між професором і Тарновськими 

свідчить картина художника А. Волоскова «За чайним столом» (1851 р.), яка 

експонується сьогодні у Російському художньому музеї (м. Санкт-

Петербург). Дослідники Качанівки відзначають, що в період 1840-х – поч. 

1850-х років цей палацо-парковий комплекс повністю сформувався і 

                                                           
1Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України (А-Я). К.: Генеза, 2002. 845 с. 

2Родичкин И. Качановка: история создания, культурная жизнь, персоналии. 

Ландшафтный дизайн – Украина. 2000. №3. С. 5. 

3Маркевич Н. Украинские мелодии. М.: В тип. Августа Семена, при Имп. 

Мед.-Хирургич. академии, 1831. 8 c. 
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зберігається реставраторами і по сьогодні. Співробітники заповідника мають 

відомості про планування Мерінгом сусіднього Тростянецького парку1. 

 Сім’я Тарновських, особливо В. В. Тарновський – молодший, були 

відомі не тільки як великі благодійники і меценати, але і як колекціонери 

творів мистецтва. В. В. Тарновський разом з видатним російським 

художником М. Ге створив Чернігівську картинну галерею, а в Києві сприяв 

становленню художньої школи М. Мурашка, яка 1875 року розташовувалась 

в будинку Тарновських на Трьохсвятительській вулиці2. 

 З 1876 року до самої смерті (1894 р.) М. Ге жив на Чернігівщині. За 

шість років – з 1878 по 1883 – Микола Миколайович написав більше 20 

портретів3, серед яких, портрет професора медицини Ф. Ф. Мерінга. Сьогодні 

цей твір мистецтва прикрашає Вінницький художній музей. 

 Досягнувши успіхів у науковій сфері, Федір Федорович ніколи не 

забував прекрасний період свого життя у Качанівці, тому, декілька разів 

приїздив гостювати до Тарновських з родиною. Про це свідчить фотографія 

80-х років XIX століття, опублікована в газеті «Деснянська правда» 1997 

року4. 

 В архівах ДАКу, у фонді «Імператорський Київський Університет 

Св. Володимира» знайдено свідоцтво колишнього саксонського підданого 

доктора медицини Георга Фрідріха Мерінга, виданого йому Чернігівським 

губернським правлінням про виконання процедури присяги на вірність Росії 

30-го червня 1853 року5. Це відкривало перспективу в новій батьківщині 

                                                           
1Населевець Н. Родина Тарновських. Родовід. 1996. №2. С. 17–24. 

2Кудрицкий А. Киев: Энциклопедический справочник. А.–К., 1982. 254 с. 

3Ге Н. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников. М., 1978. 

334–335 с. 

4Тарновський М. Качанівка (колишній маєток Тарновських). Деснянська 

правда. 1991. №142. С. 1. 

5ДАК. Ф. 16. Оп. 292. Спр. 116. Арк. 20. 
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тепер вже для Федора Федоровича Мерінга. Цей факт підтверджує також 

інформація архіву «Особова справа Ф. Ф. Мерінга»1. 

Поряд з медико-педагогічним зростанням відбуваються зміни і в 

соціально-державній сходинці. У серпні 1861 року Ф. Мерінг стає колезьким 

радником й отримує орден Св. Станіслава 2-го ступеня2. Наказом Урядового 

Сенату від 14 жовтня 1869 року №3918 його затверджено на посаду 

ординарного професора у чині статського радника зі старшинством3. 

  У фондах Державного архіву міста Києва знаходяться документи, що 

свідчать про наміри професора одружитися у 1859 році, в одному з яких 

пишеться: «Його Високоповажності та ректору університету Св. Володимира 

Рудольфу Ернестовичу (на той час ректором університету був 

Трауфеттер Р. Е). Вашу честь маю просити видати мені свідоцтво про шлюб з 

дівчиною Катериною Михайлівною Томара. Київ 11 квітня 1859 року. 

Ординарний професор Мерінг»4. Інший документ – свідоцтво від ректорату. 

«Пред’явник цього – викладач Імператорського університету 

Св. Володимира, Надвірний радник і Кавалер, Доктор медицини Георг 

Фрідріх Фрідріхович Мерінг, як свідчить формулярний службовий список, 

сповідання Лютеранського, віку 38 років, неодружений, а тому до вступу в 

законний шлюб із дівчиною Катериною Михайлівною Томарою перешкод 

немає. На підтвердження чого дано йому, Г. Мерінгу, свідоцтво з казенною 

печаткою»5. 

 Катерина Михайлівна Томара належала до аристократичної родини 

грецького походження. Цей рід з давніх-давен відомий в Епірі та Македонії. 

Родове прізвище, мабуть, походить від назви тамтешньої гори Томарас. У час 

турецького завоювання Греції, частина представників цього роду емігрувала 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 291. 

2Там само. Арк. 297. 

3Там само. Арк. 297. 

4Там само. Ф. 16. Оп. 475. Спр. 5. Арк. 1. 

5Там само. Арк. 2. 
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на Сицилію, а звідти – в Україну. Засновником української гілки роду Томара 

стає Іван (Ян) Томара, який в середині XVII століття оселився разом із своїми 

синами Степаном, Василем та Парфеном у Переяславі, де жив з торгівлі 

турецькими товарами, а потім перебрався до Канева.  

У реєстрах 1649 року трапляється Іван Томорко, козак сотні Івана 

Коваленка з Переяславського полку, який, очевидно, і є Яном Томарою. Іван 

Томара підтримував тісні стосунки з представниками козацької адміністрації. 

Неодноразово виконував розпорядження гетьманів Дорошенка та 

Многогрішного. Отримував відкуп за індуктивний збір, разом з Яковом 

Соловим, що значно сприяло збагаченню роду1. 

 Старші сини Степан та Василь здійснили успішну кар'єру, уклали 

шлюбні союзи з представниками найвищої козацької аристократії, стали 

"шляхтою" у гетьмана Самойловича. 1707 року, Степан дослужився до 

переяславського полковника. У своїх руках він зосередив значні ґрунти, 

домігся від гетьманів та царської адміністрації їх закріплення за собою та 

своїми спадкоємцями, став одним із найбагатших поміщиків 

Переяславського полку. Степан був одружений двічі. Його другий шлюб, що 

уособлював зміцнілий стан Томари серед козацької старшини, майбутній 

переяславський полковник узяв з Пелагією Яківною Лизогуб, котра належала 

до однієї з найбагатших та найвпливовіших родин Гетьманщини. Родинні 

зв’язки Лизогубів та багатство Степана Івановича зробили їхніх дочок 

привабливими нареченими. Зятями Переяславського полковника стали 

Кулябка, Зарудний, Маркович, Лесеневич, тобто, цвіт козацької аристократії. 

 Цікаві й нащадки Катерини Степанівни Томари від шлюбу з 

бунчуковим товаришем Федором Марковичем. Від цього подружжя походять 

відомий історик Микола Андрійович Маркевич (1804–1860 рр.), громадський 

                                                           
1Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, 

матеріали, карти / Дмитрієнко М., Литвин В., Томазов В., Яковлєва Л., Ясь О. 

К.: Либідь, 2000. 136 с. 
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діяч – графиня Єлизавета Іванівна Скоропадська-Милородович (1832–

1890 рр.) та гетьман Павло Петрович Скоропадський (1879–1945 рр.)1. 

 Рід Томара подарував державі прекрасні історичні особистості. Тут 

заслуговує уваги волинський і київський губернатор (1885–1898 рр.), 

таємний радник, сенатор і гофмейстер Лев Павлович Томара. 

 Рід Томара занесено до родовідних книг Полтавської, Воронезької та 

Херсонської губерній2. Герб Томара був офіційно визнаний Сенатом 

Російської імперії та вписаний до «Загального гербовника дворянських родів 

Всеросійської імперії»3. 

 У Катерини Михайлівни та Федора Федоровича Мерінгів було п’ятеро 

дітей: Софія (1860 р.н.), Михайло (1862 р.н.), Надія (1864 р.н.), Сергій (1867 

р.н.), Володимир (1869 р.н.)4. 

 Поряд з науково-педагогічною діяльністю Мерінг не шкодує зусиль у 

галузі благодійництва. 1862 року він стає консультантом єврейської лікарні у 

Києві, яка щойно відкрилась за допомогою київського генерал-губернатора 

І. Васильчикова. Головним лікарем було призначено П. Нейштубе5. Спочатку 

лікарня знаходилась на Воздвиженській вулиці, але 1884 р. на гроші 

                                                           
1Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, 

матеріали, карти / Дмитрієнко М., Литвин В., Томазов В., Яковлєва Л., Ясь О. 

К.: Либідь, 2000. 137 с. 

2Томазов В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та 

джерела (друга половина XVII – початок XXI ст.). К.: Видавничий дім 

«Стилос», 2006. 284 с. 

3Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. К.: Кий, 1997. 

374 с. 

4ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 292. 

5Бородулин В. Профессор Ф. Ф. Меринг и клиника внутренних болезней в 

России во второй половине ХІХ века (к истории факультетской 

терапевтической клиники Университета Владимира). Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2000. №2. С. 55–58. 



75 
 

цукрозаводчика І. Бродського та попечителя лікарні купця А. Куперника, на 

трьох гектарах в районі Лук’янівки лікарня зайняла власну площу (сучасна 

територія Київської обласної лікарні)1. Лікарню було створено єврейською 

общиною, яка надавала лікарняну допомогу всім хворим, вона отримала 

назву «Єврейська безоплатна клініка на Лук’янівці з безоплатним наданням 

ліків для осіб різних сповідань»2.  

Ф. Ф. Мерінг, був консультантом у Кирилівських благодійних 

закладах. З дозволу міністра внутрішніх справ Київський губернатор від 4 

листопада 1869 року за наказом №4295 зараховує Мерінга лікарем-

консультантом Кирилівської лікарні з правом голосу у медичній раді 

лікарні3. За відмінне виконання обов`язків при лікарні училища графині 

Левашової його нагороджено орденом Св. Анни ІІ-го ступеня від 24 грудня 

1865 року4. Попечитель Київського Навчального Округу від 12 грудня 1870 

року за наказом № 10420 призначив Ф. Мерінга консультантом лікарні 

пансіона Першої Київської гімназії за власним бажанням5. Про благодійну 

працю професора Мерінга в Управлінні товариства Червоного Хреста 

засвідчує архівний документ ДАКу: «Імператриця 19 жовтня 1878 року 

виражає подяку Мерінгу за безоплатну працю впродовж турецько-російської 

війни на посаді лікаря-консультанта при Київських лазаретах Управління 

товариства Червоного Хреста6. У подальшому він продовжує виконувати 

функції мирового судді у Васильківському судо-мировому окрузі з моменту 

початку його роботи, тобто з 20 березня 1872 року. За наказом відомства 

                                                           
1Смолій В. Звід пам’яток історії та культури України: у 28 т. К., 1999. Т.1: 

Київ, А–Л. 476–477 с. 

2Анисимов А. Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве, или 

грустные прогулки по Городу, которого нет. К.: Tabachuk Ltd, 1992. 31 с. 

3ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 300. 

4Там само. Арк. 298. 

5Там само. Арк. 301. 

6Там само. Арк. 306. 
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Міністерства юстиції від 17 травня 1875 року Ф. Мерінга знову призначено 

почесним мировим суддею Васильківського округу на наступні 3 роки1. За 

наказом по відомству закладів імператриці Марії від 9 січня 1871 року за №1 

як лікар-консультант при Київському інституті шляхетних дівчат 

Ф. Ф. Мерінга за відмінну службу підвищено до рангу дійсного статського 

радника2. 

В Інституті шляхетних дівчат на посаді лікаря-консультанта 

Ф. Ф. Мерінг пропрацював 27 років, змінивши свого старшого брата Августа. 

Про це засвідчує інформація з некрологу про смерть професора в газеті 

«Киевлянин» за 21 жовтня 1887 року, де з великим сумом згадується 

небіжчик: «…він був не тільки консультантом. Він був другом, порадником, 

рідною людиною. Жив інтересами закладу, віддаючи йому значну частину 

свого не тільки дорогоцінного часу, але й частку серця. Так, він дуже любив 

цих дівчаток, серед яких виховувалися його дружина та дочки. Усі санітарно-

гігієнічні умови інституту завжди його турбували. Він постійно відвідував 

Інститут, навіть коли не було дуже хворих. У разі небезпечних хвороб він 

приїздив по декілька разів на день. Його доброзичливість до хворих дівчаток 

викликала довіру. Для батьків він був рятівником! 

Крім того: кожна інститутка і після закінчення навчального закладу 

могла безоплатно отримати в нього лікування. Складалося враження, що 

інституційне виховання назавжди давало право лікуватися у знаменитого 

лікаря. Його смерть – це велике горе для нашого інституту»3. 

 Завдяки своєму таланту, постійній медичній практиці та благодійності 

Ф. Ф. Мерінг набуває широкої популярності не тільки в Києві, але й по всій 

імперії. Він лікував усіх: бідних і багатих. Граф С. Ю. Вітте у своїх 

«Спогадах» писав: «Зрештою, поступово Мерінг надбав таку величезну 

медичну практику, що, можна сказати, на півдні він вважався медичним 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 302. 

2Там само. Арк. 301. 

3Похороны професора Меринга. Киевлянин. 1887. 22 октября. С. 2. 
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світилом. Його постійно запрошували на всі консиліуми, і його клініка при 

Київському університеті вважалася відмінною; у цій клініці лікарі набували 

масу знань. Взагалі як професор і як медик, він склав собі величезні статки»1. 

 Московський терапевт Г. А. Захар’їн заявив, що найбагатший лікар 

Росії – Мерінг, бо він приймає велику кількість хворих2. 

 Виходячи з документів особової справи Мерінга, відомо, що він 

отримував стандартну для професури заробітну платню. Звичайно, з віком 

його статки збільшуються. «Г. Товариш Міністр Народної Освіти висунув 

пропозицією від 25 травня 1887 року призначити Г. Мерінгу за понад 30-

річну службу пенсію у 1440 рублів, повний оклад утримання, присвоєння 

посади ординарного професора за штатом Імператорського Університету 23 

серпня 1884 року і 3000 рублів з дня вислуги 30-річного терміну»3. 

Окрім роботи в університеті Ф. Ф. Мерінг мав ще й інші підробітки. 

Так, в одному із номерів газети «Киевлянин» друкується оголошення, що 

комітет Київського закладу мінеральних вод інформує зацікавлених клієнтів 

про відкриття діяльності з 5 травня 1870 року. При закладі можна 

оздоровитися також кумисом під керівництвом П. Андрієвського4. 

Медична частина закладу знаходилась під управлінням професора 

Мерінга, господарська – під управлінням директора закладу лікаря Коха. 

Інше оголошення теж агітує лікуватися кумисом, яке має цілісні 

властивості і виготовляється в закладі мінеральних вод і контролюється його 

директором професором Мерінгом5. 

                                                           
1Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. / Ананьич Б. и др. М.: 

Мысль, 1991. 114 с. 

2Шервинський В. Университетские воспоминания. Г. А. Захарьин. 

Исторический вестник ММА им. И. М. Сеченова. М., 1993. 106 с. 

3ДАК. Ф.16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 310. 

4Открытие Киевского заведения минеральных вод. Киевлянин. 1870. 14 мая. 

С. 2. 

5Целебные особенности кумыса. Киевлянин. 1870. 16 мая. С. 4. 



78 
 

 Не тільки університетська діяльність і практика були джерелами 

великих прибутків професора. Граф Вітте у своїх спогадах пише: «Складав 

він собі статок не тільки платою за лікування і консиліуми, скільки іншим 

шляхом, а саме: він всю єврейську бідноту лікував задарма, ніколи не брав з 

них грошей, ніколи не відмовляв бідним євреям і якщо були тяжкохворі, то 

їздив лікувати їх у бідні єврейські халупи. Як наслідок, Мерінг зажив 

величезної популярності серед нижчого класу євреїв, і, для того щоб йому 

віддячити, євреї постійно вказували йому на різні угоди, купівлю різних 

будинків, маєтків та ін., стосовно яких можна було припускати, що їх можна 

було б перепродавати на вигідних умовах. І ось Мерінг, керуючись порадами 

цих євреїв, яких він знав безліч завдяки своїй дармовій практиці, постійно 

купував і продавав різні маєтки і взагалі нерухомість. І по суті, свій статок 

він нажив саме на цих операціях»1. 

 Виходячи з даних духовного домашнього заповіту від 12 червня 1887 

року, професор залишив своїй сім’ї великий спадок, будинки в місті Києві: 

два на Хрещатику і чотири на Банковій, в яких розмістився головний штаб 

Київського військового округу; шість маєтків у Київській губернії: у 

Таращанському повіті при селах Високому та Жидовчики, у Васильківському 

повіті при селах Макіївка та Юзефівка, у Бердичівському повіті при селах 

Нової Греблі та Овечаче. Також у Васильківському повіті професору 

належали ферми: Фастів, Фастовець і Волиця; вітряки в Офірні та Снігурівці 

зі ставками при них; три маєтки в Полтавській губернії: в селах Каврай, 

Подставка і при хуторі Леоновщина; лісова дача у Подільській губернії 

«Антольський ліс» біля Укладовки зі ста тридцяти п’яти десятин землі, а 

також маєтки при селах Потоки та Потачанська Слобода у тій же Подільській 

губернії Вінницького повіту. 

                                                           
1Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. / Ананьич Б. и др. М.: 

Мысль, 1991. 115 с. 
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 Рухоме майно у Ф. Ф. Мерінга складалося з грошей, різних цінних 

паперів та речей1. 

 Сергій Юлійович Вітте у 80-х роках XIX століття працював у Києві, 

займаючи посаду керівника експлуатації Управління Південно-Західної 

залізниці, а згодом – її керівник, в недалекому майбутньому – найвидатніший 

з міністрів доби російських імператорів Олександра III та Миколи II, граф, 

міністр шляхів сполучення, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ, 

голова Ради міністрів. Він часто відвідував професора Ф. Ф. Мерінга у його 

садибі на Хрещатику: «Так, у Києві в мій час, тобто в 80-х роках, будинок 

Мерінга знаходився на головній вулиці – Хрещатику, за будинком ішов 

величезний парк, який піднімався аж до Липок. Раніше він купив це місце, 

ймовірно, рахуючи десятинною, у мій час воно розцінювалось вже по 

сажням, а тепер, ймовірно, це місце цінується по аршинам»2. 

Скуповувати ділянки у центрі Києва, в аристократичному районі 

Липки, Ф. Ф. Мерінг розпочав з переїздом до Києва. Першу ділянку – 

невелику садибу – він придбав у 1855 р. в аптекаря Ейсмана. 1860 р. за 4500 

руб. сріблом – дерев’яний будинок і 508 кв. саженів землі (1 кв. сажені – 4,5 

кв. м) – у таємного радника графа Януша Ільїнського. 1869 р. Мерінгу 

дісталась частина садиби, що колись належала знаменитому канцлеру 

Катеринівської епохи Безбородько, а пізніше була власністю жандармського 

корпусу. Через декілька років потому Ф. Ф. Мерінгу вдалося придбати 

велику територію володінь петербурзького обер-поліцместера Трепова, 

відомого тим, що в нього стріляла революціонерка Віра Засулич3. Під час 

русифікаторської політики 1861 р. у подарунок від імператора Олександра ІІ 

Трепов отримав садибу між алеєю Героїв Небесної Сотні (кол. Інститутська) 

                                                           
1ДАК. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 50-51. 

2Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. / Ананьич Б. и др. М.: 

Мысль, 1991. 114 с. 

3Гамоля Н., Макроусова Е. Хозяин Банковой. Котракты. К., 2005. №17. 
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та Лютеранською, Хрещатиком та Шовковичною, яку пізніше розширив, 

придбавши 7700 кв. саженів землі, яка належала Жандармському полку. 

Згодом Трепов стає господарем фактично найбільшої садиби у Києві – 24 

тис. кв. саженів. 1873 р. Трепов продає Мерінгу 22 тисячі саженів цієї садиби 

за 121 тисячу рублів1. 

Ф. Ф. Мерінг витратив чималі кошти у зв’язку з прокладанням вулиці 

Банкової через новий маєток. Він поділяє садибу на окремі ділянки, які 

поступово забудовує. З міською думою укладає угоду про спільне ведення 

робіт з метою благоустрою Банкової. Дума виділила на це 4301 рублів. Ці 

кошти Мерінг мав витратити на необхідні будівельні роботи та ще прокласти 

тротуар. На Банковій № 9-11 у 1874–1875 рр. за проектом архітектора Шілле 

будують два однакових двоповерхових кам’яних будинки з вежами обабіч. З 

1875 р. садибу на Банковій професор здає за контрактом на 12 років 

Головному штабу Київського військового округу з річною оплатою 27 тисяч 

рублів. Контракт з родиною Мерінгів тривав до початку ХХ століття, коли ця 

садиба повністю перейшла у розпорядження однієї військової структури. У 

період 1936-1939 рр. старі стіни стали за основу, для нового архітектурного 

витвору – адміністративного будинку, де сьогодні знаходиться Адміністрація 

президента України. 

 Отже, київські володіння Мерінга, не рахуючи окремих будівель, 

складалися з двох ділянок: першої – між вулицями Хрещатик, Інститутська, 

Аненкова і Банкова (сьогодні, – вулиці Хрещатик, Інститутська, Лютеранська 

і Банкова) і другої – через вулицю, по Банковій 9-11. Площа другої ділянки 

становила одну десятину 975 кв. саженів, і була забудована за проектом 

відомого зодчого А. Шиле – симетричним блоком із чотирьох будівель, двох 

домівок та двох флігелів (1877 р.). 

                                                           
1Гамоля Н., Макроусова Е. Хозяин Банковой. Котракты. К., 2005. №17. 

С. 74. 



81 
 

На території першої ділянки, площа якої дорівнює 10,5 гектарів1, 

розбили парк із ставком, алеями, оранжереями, який було обмежено з боку 

Хрещатика житловим подвір’ям. Цей парк кияни називали Мерінговським 

садом. 

 Один із сучасників згадував, що одразу за будинком «починався 

величезний парк. Він підіймався аж до Липок. Цю землю Федір Федорович 

купував з рахунку десятиною. Я так добре пам’ятаю, бо сам прицінювався до 

садиби. Але вона могла і залишитися парком, як залишилися Царський і 

Купецький. Могла залишитися... Та тільки тепер на місці Мерінговського 

парку розташовано половину банківських контор Києва…»2. 

 Серед перших власників садиби історик В. І. Щербина називає свого 

діда по матері, відомого українського поета, лікаря Є. П. Рудаковського 

(1784-1851 рр.). Олександр Паталєєв у спогадах «Старий Київ» писав, що 

хлопчиком потрапляв з товаришами у сад через лаз у паркані: «На озері 

цього саду, на тому самому, де тепер стоїть театр Соловцова і площа, що до 

нього прилягає, ми веслували на човні і з обривистого берега ловили 

маленьких карасиків, вживаючи для цього маленький кошик з грузком. Для 

приманювання рибок приліплювали до кошика житні сухарики й опускали 

його на мотузці в озеро. За кілька хвилин ми його швидко витягали і 

знаходили в ньому декілька маленьких рибинок. Сад не давав жодного 

прибутку Трепову, і коли його перевели по службі до Петербурга, він продав 

цю територію професору Ф. Мерінгу»3. 

 Професор мав великий досвід у паркобудуванні, цінував палацо-

паркову архітектуру, тому вклав, мабуть, в реалізацію своєї мрії всю душу. 

Кияни дуже полюбили цей парк-сад.  

                                                           
1ДАК. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 91. 

2Тархи И. Три жизни Сергея Бояршикова, банкира и художника. Меценаты 

Киева. СПб., 2001. 176 с. 

3Друг О. Вулицями старого Києва. Львів, 2013. 123 c. 
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 Взимку на ставку організовували міську ковзанку з музикою та 

буфетом1. Кияни могли спускатися на головну алею з перехрестя Аненкової 

та Банкової, і на цьому місці пізніше було побудовано сходи для загального 

користування. Мерінгівський сад охоплював: ставок з дерев’яним 

павільйоном для ковзанки, три оранжереї, кам’яну купальню, чотири флігелі, 

кузню з сараєм та інші допоміжні будівлі. А йще там був внутрішній вихід на 

Хрещатик2. 

Сад, або вірніше, прекрасно доглянутий парк з тіньовими алеями і 

чудовими квітковими клумбами, став одним із найулюбленіших місць для 

киян. Квіти в ньому не зникали цілий рік, бо значна територія відводилася 

під оранжереї, у яких завжди була весна. До паркового ансамблю входило і 

прекрасне озеро під горою. 

Про величезний сад Мерінга згадує і Н. Полонська-Василенко: «У 

цьому саду був ставок – на тому місці, де згодом заклали майдан перед 

театром Соловцова; улітку там каталися човнами, а взимку була найбільша в 

Києві ковзанка, і я любила дивитися з Банкової як там каталися на «кониках». 

Я ніколи не знала цієї розваги»3. 

Знаменитий професор не передовіряв свій улюблений сад садівникам, 

але і сам із задоволенням працював у ньому, постійно підтримував зв’язки з 

провідними європейськими фірмами з садівництва. 

Професор Ф. Ф. Мерінг обрав це місце для своєї садиби не випадково. 

По-перше, недалеко жив свого часу його старший брат Август. По-друге, цей 

мікрорайон, включаючи всю вулицю Лютеранську, являв собою справжню 

німецьку слободу, де мешкало багато німців і була розташована кірха, 

будинок пастора та німецька гімназія4. 

                                                           
1Малаков Д. Архітектор Городецький: архівні розвідки. К.: КИЙ, 1999. 53 с. 

2ДАК Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 91. 

3Друг О. Вулицями старого Києва. Львів, 2013. 279 c. 

4Аронов Г. Братья Меринги. Все о медицине. 1995. №23. С. 8. 
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 Ф. Ф. Мерінг намагався ефективно використовувати землю свого 

маєтку, і якщо будинки, які виходили на Хрещатик в першому ряді були 

трьохповерхові, то в другому – чотирьохповерхові. У перших будинках були 

підвали, три магазини, тридцять вісім основних кімнат та двадцять дві на 

мансардному поверсі. Сусідами Мерінгів були багаті підприємці, тому 

потрібно було не відставати від життя. 

 Граф С. Ю. Вітте пригадує цікаві моменти свого життя, пов’язані з 

професором Мерінгом: «Служачи на залізниці, я в той же час був 

чиновником особливих доручень при генерал-губернаторі графі Коцебу. І 

ось, тоді, коли граф Коцебу жив в Одесі, він одного разу захворів, і досить 

сильно; з Києва виписали лікаря, відомого професора Мерінга, який прописав 

графу Коцебу ліки і, між іншим, рекомендував йому такий дивний та 

оригінальний спосіб лікування.  

Коцебу, як справжній німець, звик розподіляти свій день по годинах і 

хвилинах, і ось протягом дня, одну годину або півтора він їздив із своєю 

дружиною у візку по місту. Коли граф Коцебу захворів і його почав лікувати 

Мерінг, то хворий дуже наполягав, щоб йому можна було годину – півтори 

кататися. Професор же Мерінг знаходив катання для графа Коцебу 

нездоровим до тих пір, доки йому не минуться деякі симптоми. І ось, як 

компроміс, Мерінг наказав йому таке. У генерал-губернаторському будинку є 

великий критий двір. Машталір з виїзним лакеєм запрягли возика, як слід для 

виїзду, возик цей зупинявся у дворі, а потім виходив граф Коцебу із своєю 

дружиною, сідав у возик, і максимальну кількість часу (1-1,5 години) 

встановлену лікарем, замість того щоб їздити по місту, вони залишались у 

дворі у цьому возику, запряженому кіньми, і це вважалося катанням по місту. 

Коли вже у Києві, познайомившись з Мерінгом, я запитав його: навіщо він 

велів так робити, то Мерінг відповів, що по-перше – граф Коцебу сам вважав 

неможливим таким чином змінити свій спосіб життя, а по-друге – він, 

Мерінг, вважає, що взагалі, коли люди досягають у похилого віку, то 

найбільш шкідливе для них буде змінювати свій спосіб життя; ті люди, які 
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живуть, як заведений годинник, звичайно живуть набагато довше, ніж ті, які 

раптом змінюють свій спосіб життя; дуже часто трапляється, що змінивши 

свій спосіб життя, вони не витримують і вмирають»1. 

 Професор Ф. Ф. Мерінг ще раз довів свою медичну доктрину, що 

потрібно лікувати в першу чергу, не хворобу, а її причину. 

 С. Ю. Вітте та Мерінг мали ще й родинні зв’язки. Перша дружина Вітте 

походила із чернігівського дворянського роду Іваненків і була родичкою 

дружини професора Катерини Михайлівни. 

 Вітте пригадує, що його дружина, повертаючись з лікування на Кавказі 

до Петербурга, зупинилася у родичів у Києві, де раптово померла від 

серцевого нападу. З Петербурга до Києва Вітте приїхав на поховання з 

дочкою дружини, яка згодом одружилася зі старшим сином Мерінга 

Михайлом2. 

 Граф був бажаним гостем у родині Мерінгів. У своїх «Спогадах» він 

писав: «Сам Мерінг був шанованою людиною; він користувався загальною 

повагою не тільки у Києві, а й в усьому Південно-Західному краї. У Києві ж, 

можна сказати, його знала кожна собака. 

Їздив Мерінг у фаетоні, на двох страшних шкапах. Запряжені у фаетон 

ці шкапи були постійно, так що вони ледве-ледве сунули ногами. Коли 

вдалині з’являвся фаетон у вигляді балдахіна, запряжений двома шкапами, то 

всі вже знали, що це їде Мерінг. 

Якось раз з приводу хвороби моєї першої дружини Мерінг приїхав до 

мене. Входить він і посміхається. Я питаю: чому, Федір Федорович, 

посміхаєтеся? 

– Який, – каже, – зі мною стався зараз випадок... (Він говорив з 

німецьким акцентом) Мій візник захворів, і ось я взяв за машталіра іншу 

людину, що мені служить, – садівника. Ось, – каже, – ми поїхали, раптом він 

                                                           
1Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. / Ананьич Б. и др. М.: 

Мысль, 1991. 99-100 с. 

2Витте С. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. М.: Терра, 1997. 295-297 с. 
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злякався і кричить мені: «Пане, пане, коні несуть». Тоді я дивлюся, а кобила 

повернула голову, дивиться на мене і сміється. Так, – каже, – їй стало 

смішно, що машталір злякався. І дійсно, як вони могли понести, коли ледве-

ледве ноги тягли?»1. 

 Чимала паркова територія у самому центрі Києва не могла довгий час 

бути недоторканною, особливо, в період зростаючого попиту на землю в 

кінці XIX століття, коли Київ швидко розростався і виникла необхідність 

реконструкції садиби Ф. Ф. Мерінга. 

 Після смерті професора, сини Михайло, Сергій та Володимир за згодою 

матері Катерини Михайлівни продають маєток приблизно за 1 мільйон 800 

тис. рублів2. На той час це були шалені гроші. У лютому 1892 року за 

дорученням «Київського домобудівного товариства», заснованого Михайлом 

Мерінгом, інженер М. Фабріціус створив план, де виділив майбутні вулиці та 

площі – проект реконструкції садиби Ф. Ф. Мерінга3. 

 Планувалося прокласти чотири нові вулиці – Миколаївську (нині 

Архітектора Городецького), Ольгинську, Мерінгівську (нині – Заньковецької) 

та Нову (нині Станіславського)4. 

 Архітектор В. В. Городецький, працюючи з Домобудівельним 

товариством під керівництвом М. Ф. Мерінга у липні 1896 року спроектував 

план забудови Мерінгівського саду. Тоді з`явився Театр Соловцова (нині 

театр ім. І. Франка) та прекрасні багатоповерхові будинки уздовж нових 

вулиць5. 

                                                           
1Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. / Ананьич Б. и др. М.: 

Мысль, 1991. 115-116 с. 

2ДАК. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 52. 

3Там само. Ф. 163. Оп. 7. Спр. 1244. Арк. 22. 

4Друг О. Малаков Д.  Особняки Києва. К.: Кий, 2004. 39 с. 

5Малаков Д. Архітектор Городецький: архівні розвідки. К.: КИЙ, 1999. 54–

57 с. 
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 Інтенсивна забудова міста розпочалася в кінці XIX ст., коли гостро 

постала житлова проблема. У Києві зосередився великий бюрократичний 

апарат управління трьома губерніями – Київської, Волинської та Подільської. 

Тут сконцентрувалося управління цукровою промисловістю, залізницями, 

запрацювали великі банки, відкрили 6 вищих, 74 середніх навчальних 

закладів, 21 бібліотеку, 3 театри. 1914 року у Києві налічувалось 15 тисяч 

студентів. 1897 року населення Києва складало 260 тисяч, 1914 року досягло 

626, 3 тисячі, тобто зросло у 2,5 рази1.  

 На початку ХХ століття на зміну одноповерховим будинкам приходять 

багатоповерхові. За думкою відомого історика архітектури В. Ясиневича, 

поява багатоповерхових будинків на невеликих земельних ділянках 

диктувалась, по-перше, необхідністю мати максимальний прибуток з цієї 

території і, по-друге, розвитком інженерних комунікацій. Типовим житлом в 

цей період стають прибуткові будинки. За статистикою, 1901 року в Києві 

було тільки три п`ятиповерхових будинки, 1911 року їх було побудовано вже 

45, і 30 – шести та семиповерхових будинків2. 

Вулиця Мерінгівська зберігала назву до 1937 року і, ні з того, ні з сього 

її, було перейменовано на вулицю Фірдоусі, а з 1944 року вже дістала назву 

Марії Заньковецької, що збереглась й по сьогодні3. 

 Восени 1937 року чекісти розстріляли онука знаменитого лікаря Сергія 

Сергійовича Мерінга, який відмовлявся залишити батьківщину ще у роки 

громадянської війни. Уся родина виїхала, а він – ні. У роки репресії, онука 

Ф. Ф. Мерінга було закатовано радянськими спец-органами, а вулицю одразу 

ж перейменували. 

                                                           
1Друг О. Вулицями старого Києва. Львів, 2013. 278 c 

2Ивашко Ю. Доходные дома в Киеве начала ХІХ века. Недвижимость Киева. 

1997. №23. С. 5. 

3Ковалинский В. Меценаты Киева: сб. очерков. К.: Кий, 1998. 2-е изд., испр, 

и доп. 522 с. 
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Починаючи з 1871 року Ф. Ф. Мерінг був гласним міської думи. За 

рівнем прибутків він займав перше місце у київському реєстрі виборців 80-х 

років (із 3894 чоловік), а це означало, що був найбагатшою людиною в місті. 

У той же час, відомий підприємець та меценат Нікола Терещенко, в тому ж 

реєстрі виборців, за рівнем майнового цензу, посів 16 місце. 1883 року 

професор заплатив 1585 рублів оцінного збору – 10 % чистого прибутку. 

 1887 року Мерінг знову очолив список, який збільшився до 5746 

домовласників, і його оцінний збір вже становив 2545 рублів1. 

Про внесок професора до роботи міської думи свідчить скорботне 

повідомлення в газеті «Киевлянин»: «19 жовтня 1887 року відбулося 

екстрене засідання міської думи за участю 43 гласних. Після відкриття 

засідання голова оголосив сумне повідомлення про смерть гласного 

Ф. Ф. Мерінга і запропонував вшанувати його пам`ять, як дуже поважного 

гласного та відомого вченого. Також дума одноголосно постановила, що у 

повному складі гласні візьмуть участь у процесії поховання професора, та 

доручила міському голові виразити співчуття від імені всієї думи сім`ї 

небіжчика»2. 

 Професор постійно жив проблемами Києва, докладав зусиль аби 

принести користь киянам. Піклувався не тільки про розвиток медицини та 

вищої освіти, але й про становлення середніх учбових закладів, таких як 

Колегія Павла Галагана, яка відкрилась 1870 року. 

 Григорій Павлович Галаган придбав від імені Колегії кам’яний будинок 

на розі вулиць Фундуклеївської (нині – Б. Хмельницького) та Ново-

Єлизаветинської (нині – Пушкінська). Площа садиби дорівнювала одній 

десятині (гектар) і придбана була за 200 тисяч рублів3. На утримання Колегії 

                                                           
1Добромирова Е. Платишь налоги – выбираешь себе власть. Контракты. 

2005. №52. С. 49. 

2Похороны професора Меринга. Киевлянин. 1887. 22 октября. С. 2. 

3Ковалинский В. Меценаты Киева: сб. очерков. К.: Кий, 1998. 2-е изд., испр, 

и доп. 61 с. 
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Григорій Павлович вирішив продати свої маєтки в Полтавській та 

Чернігівській губерніях за 275 тисяч рублів1. 

 6 червня 1870 р. імператор Олександр ІІ затвердив статут Колегії Павла 

Галагана. Його основні положення: навчальний заклад мав знаходитись під 

опікою Міністерства народної освіти та університету Св. Володимира, на 

навчання приймаються юнаки з 16-річного віку всіх станів православного чи 

греко-уніатського віросповідання. 

 Колегія складалась із трьох, пізніше чотирьох класів з обсягом 

викладання трьох вищих класів класичної гімназії. Навчальний заклад 

повинен був утримувати за свій рахунок стипендіатів. Після закінчення 

навчання юнаки мали вступати до університету. Згідно із статутом, 

керівництво роботою закладу доручалося Раді, до першого складу якої, в 

лютому 1871 року, увійшли почесний попечитель Колегії – Г. П. Галаган, 

директор В. В. Григор’єв – запрошений з Петербурга викладач математики, 

від університету – професор В. Я. Яроцький (історик), П. Є. Ромер (фізик) і 

Г. М. Цехавецький (юрист), від міської думи – редактор газети «Киевлянин» 

В. Я. Шульгін і професор Ф. Ф. Мерінг, які розпочали розробки навчальних 

програм та підбором педагогічного складу2. 

 Колегія Павла Галагана стала єдиним місцем в умовах тодішньої 

русифікаторської системи «розсадником українства», де, «по можливості 

робили все, щоб виховати українську інтелігенцію позакласово, де було б 

можливим всіх аристократів і плебеїв об’єднати в одну націю»3.Тому і сини 

Ф. Ф. Мерінга також навчалися в Колегії Павла Галагана4. 

 Ф. Ф. Мерінг завжди був вимогливим до студентів та своїх дітей. 

Прагнув, щоб вони виросли чесними, добропорядними громадянами. У нього 

                                                           
1ДАК. Ф. 185. Оп. 1. Спр. 1285. Арк. 1. 

2Ковалинский В. Меценаты Киева: сб. очерков. К.: Кий, 1998. 2-е изд., испр, 

и доп. 62–63 с. 

3Білокінь С. Колегія Павла Галагана. Київ. 1988. №8. С. 50. 

4ДАК. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 50. 
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були свої погляди на майбутнє молоді, яка повинна була виховуватися за 

християнськими традиціями. Хоча, він і залишався лютеранином, але діти 

були православними і класичне виховання було в пріоритеті. 

 Навіть коли у міському театрі І. Я. Сетов, в минулому співак і режисер 

Маріїнського театру в Петербурзі, вперше в Києві здійснив постановку 

«Опричника» Чайковського, «Аїду» Верді, «Тангейзера» Вагнера, він просив 

дозволу ставити на київській сцені, окрім оперних спектаклів, ще й оперету, 

але комісія йому відмовила, стверджуючи, що комічна опера (оперета) 

погано вплине на моральність молоді. Членами призначеної міською думою 

комісії були авторитетні гласні: Ф. Ф. Мерінг, М. К. Ренненкампф, А. 

С. Лесков та інші. Пізніше, міський голова Г. І. Ейсман все ж підтримав, 

І. Я. Сетова і в Києві глядачі послухали й оперету1. 

 В останню путь Фрідриха Фрідриховича Мерінга, Почесного члена і 

заслуженого професора університету Св. Володимира, таємного радника 

супроводжував увесь Київ. 

 Попрощатися з відомим професором прийшло приблизно сто тисяч 

чоловік – все доросле населення міста, яке в другій половині 1880-х років 

становило близько 165 тисяч2. «Траурний кортеж, очолюваний пастором та 

студентами з палаючими свічками в руках у супроводі багатотисячного 

натовпу, в годинну виносу тіла з церкви густими рядами наповнивши 

Лютеранську та сусідні вулиці, направилася … до кладовища на Аскольдовій 

могилі»3. 

Чотири номери газети «Киевлянин» на перших шпальтах друкували 

некролог та процес поховання професора Ф. Ф. Мерінга, якого цінували та 

любили кияни, про що засвідчує наступна інформація: «22 жовтня на 

Аскольдовій могилі відбулося поховання заслуженого ординарного 

                                                           
1Киевская Городская Дума. Известия. 1883. №6. С. 119. 

2Пелещук А., Жуковский Л. Профессор Ф. Ф. Меринг – старейший киевский 

терапевт. Клиническая медицина. М., 1999. №7. С. 153. 

3Похороны професора Меринга. Киевлянин. 1887. 22 октября. С. 2. 
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професора університету св. Володимира Федора Федоровича Мерінга. Вже з 

9-ти годин ранку Лютеранська вулиця, де біля лютеранської церкви стояла 

труна з покійним, поповнювалася людьми різних верств. Тут були і родичі 

покійного, товариші і студенти, високопоставлені особи міста. Близько 

дванадцятої години прибули начальник краю з дружиною, київський 

губернатор, ректор університету Св. Володимира, губернський очільник 

дворянства, професори університету, міський голова та гласні думи, 

депутація від Київського Товариства лікарів та від єврейського товариства, 

студенти університету; сім’я покійного знаходилась біля труни, прикрашеної 

живими квітами, вінками. Після закінчення служби лютеранський пастор в 

своєму зверненні підкреслив, що покійний був людиною глибокої віри, 

справжній християнин. Потім товариші покійного, професори університету, 

підняли труну і на своїх плечах винесли з церкви… Попереду труни студенти 

несли на подушках ордени та відзнаки покійного професора, позаду їхали дві 

поховальні карети з вінками, яких нараховувалося близько 40. Найбільше 

виділялися серед них за красою вінки від університету, «від Київського 

інституту шляхетних дівчат», «від Київського Володимирського кадетського 

корпусу», «від колегії Павла Галагана» та інші»1. 

 Аскольдове кладовище стало міським з 1786 року, а з 40-х років ХІХ 

століття вважалося закритим. Залишилися місця лише для найвідоміших 

людей. 

 До 1809 року на Аскольдовій могилі стояла дерев’яна церква. 1810 

року архітектор А. Меленський побудував кам’яну церкву-ротонду на честь 

Св. Миколая, яку в радянський час перебудували у вигляді паркового 

павільйону і тільки на початку ХХІ століття вона знову отримала попередній 

вигляд. 

 На могилі Ф. Ф. Мерінга згодом було встановлено масивний пам’ятник 

із білого мармуру. «Вся могила потопала в зелені та квітах, а пам’ятник був 

                                                           
1Похороны професора Меринга. Киевлянин. 1887. 22 октября. С. 2. 



91 
 

оточений залізним парканом, укріплений на шести колонах, на кожній з яких 

були прикріплені чавунні вази з квітами»1. 

 У 30-х роках ХХ століття старовинне кладовище за розпорядженням 

керівників радянської влади було сплюндроване, зруйноване. На кістках 

знаменитих вчених, письменників, київських родин був розбитий парк 

відпочинку з майданчиком для танців. Зникла і могила знаменитого 

професора медицини Ф. Ф. Мерінга.  

   Отже, в історії вітчизняної медицини яскраво виділяється постать 

Ф. Ф. Мерінга – видатного лікаря з різносторонніми науковими інтересами, 

лектора, викладача, суспільного діяча, впливової політичної особистості, 

успішного підприємця, мецената. Професор постійно жив проблемами Києва, 

докладав зусиль, щоб принести користь киянам. Починаючи з 1871 року 

Ф. Ф. Мерінг був гласним міської думи. За рівнем прибутків він займав 

перше місце у київському реєстрі виборців 80-х років.  

 З‘ясовано, що професор отримував стандартну для професури 

заробітну платню, що заохотило його до збільшення прибутків. Встановлено, 

що скуповувати ділянки у центрі Києва, в аристократичному районі Липки, 

Ф. Ф. Мерінг розпочав з переїздом до Києва. Він володів двома будинками на 

Хрещатику, які були в першому ряді триповерхові, а в другому – 

чотириповерхові. Мав у власності чотири будинки на Банковій та шість 

маєтків у Київській губернії. Також йому належали землі, маєтки у 

Васильківському повіті, Полтавській та Подільській губерніях.  

 За станом здоров’я Ф. Ф. Мерінг поступово почав відходити від 

підприємницької та політичної діяльності, тому залучив своїх дітей до 

продовження розпочатої справи. Професор, долучився до розбудови 

інфраструктури вітчизняної медичної науки, намагався зробити свій внесок у 

всі сфери життєдіяльності. Став прикладом наслідування для своїх 

послідовників. 

 

                                                           
1Проценко Л. Історія Київського Некрополя. К.,1995. 173 с. 
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2.2. Наукова діяльність професора Мерінга 

Вивчаючи архівні матеріали, пов’язані з науково-педагогічним становленням 

професора, знаходимо клопотання керівництва медичного факультету до 

Ради університету Св. Володимира про призначення лікаря Мерінга 

ад’юнктом на кафедру приватної терапії: «Цей лікар має прекрасну 

рекомендацію від нашого знаменитого професора М. І. Пирогова». 

Підкреслюється шанобливе ставлення до професора усією професурою 

університету. З огляду на викладену вищу інформацію, факультет просить 

дозволу на призначення Мерінга ад’юнктом кафедри Державної лікувальної 

терапії від 5 липня 1853 року1. 

 У справі Ради Імператорського університету Св. Володимира є заява 

професора Цирупіна Ф. С. про призначення лікаря ад’юнктом, який 

позитивно характеризує лікарську діяльність Мерінга в маєтку 

Г. С. Тарновського у Качанівці2. Це свідчить, що Цирупін та Мерінг були 

давно, ще до університету, добрі знайомі. 

 У заяві Ф. Ф. Мерінга на ім’я ректора університету Рудольфа 

Ернстовича Траутфеттера, який керував цим навчальним закладом у 1847–

1859 роках, висловлюється подяка за надання йому посади ад’юнкта на 

медичному факультеті. До заяви додано документи: диплом Імператорського 

Дерптського університету на ступінь доктора медицини, метричне свідоцтво 

про народження, документ про лютеранське віросповідання, а також, 

свідоцтво про присягу на Вірнопідданство російському імператорові3. 

 Після позитивного ухвалення Ради університету ректор Траутфеттер 

від 10 липня 1853 року звертається з клопотанням до генерал-губернатора 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 292. Спр. 116. Арк. 1–2. 

2Там само. Арк. 6. 

3Там само. Арк. 10. 
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Києва Васильчикова дати згоду про призначення Ф. Ф. Мерінга ад’юнктом 

кафедри Державної лікувальної терапії медичного факультету університету1. 

 Вище зазначалось, що в Російській імперії професори та викладачі 

університетів прирівнювалися до державних чиновників та отримували 

відповідний клас, тому Ф. Ф. Мерінг розпочав свою науково-педагогічну 

діяльність у статусі колезького асесора2. 

 22 січня 1854 року ад’юнкт читає свою першу лекцію в університеті, 

куди було запрошено не лише студентів, але й викладачів, серед яких були 

Караваєв, Бунге, Павлов, Цирупін та інші відомі професори3. З 1865 року 

Ф. Ф. Мерінг читає лекції з державного «лікарознавства» та історії медицини 

(яка спочатку мала назву «енциклопедія і методологія медицини») вже в чині 

екстраординарного професора, включивши, за особистою ініціативою, в цей 

курс лекції з гігієни, які на той час містили демократичні та гуманні засади. 

Молодий викладач підкреслював: «Суспільство тільки тоді знаходиться в 

квітучому стані, коли всі його члени здорові, тобто народ розвинений 

фізично і духовно»4. Описуючи антисанітарні умови праці та побут 

робітників, Федір Федорович показав згубний вплив довкілля на здоров’я та 

психіку робітників, одним із важливих наслідків якого вважав зниження 

імунітету організму інфекціями. 

 Це свідчить про те, що ідеї передових представників російсько-

українського суспільства середини XIX століття сильно вплинули на погляди 

Мерінга, який категорично виступав проти праці робітників по 12 годин на 

добу5 і відкрито заявляв: «…що тільки тоді суспільство перебуває у 

нормальному стані, коли праця є вільною та оплачується достатньо, існують 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 292. Спр. 116. Арк. 9. 

2Там само. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 291. 

3Там само. Арк. 28. 

4Из лекций общественной гигиены проф. Ф. Ф. Меринга, записанных 

студентом И. Пантюховим. Современная медицина. 1860. №46. С. 809–810. 

5Там само. С. 812. 
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необхідні умови здоров’я. Харчі, одяг та житло мають бути придбані без 

виснаження»1. 

 За рішенням Ради університету та затвердження Міністром народної 

освіти, професор Мерінг, з травня 1855 року очолює кафедру державного 

лікарознавства2. Кафедра працює над питаннями судової медицини, гігієни, 

дієтики, медичної поліції, загальної ветеринарії та епізоотичних хвороб. У 

середині XIX століття наукові працівники проводили різнобічну діяльність. 

Соціальним мотивом, що вплинув на розвиток державного лікознавства, була 

необхідність боротьби із загрозливими інфекціями представників різних 

галузей медичної науки, і в тому числі судової медицини3. Прикро, що 

опубліковані Ф. Ф. Мерінгом праці із судової медицини не збереглися до 

сьогодні. Але, до наших днів дійшли спогади студента О. Романовича-

Славатинського про викладацьку діяльність Мерінга, опубліковані 1903 року 

у «Віснику Європи»: «Судову медицину читає нам Федір Федорович Мерінг 

– чудовий лікар-практик, професор. Людина великого розуму. Він вважав, що 

доречніше бути в житті добрим і справедливим. Мерінг швидко стає 

улюбленцем Києва. Кого тільки він не лікував?! Не дивлячись на ляйпцігзьку 

російську мову, судову медицину він читав настільки цікаво, що ми всі із 

задоволенням ходили до анатомічного театру, аби послухати його лекції. 

Виходець з маленької Саксонії, він настільки русифікувався, злився з нашим 

                                                           
1Из лекций общественной гигиены проф. Ф. Ф. Меринга, записанных 

студентом И. Пантюховим. Современная медицина. 1860. №46. С. 827. 

2ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 291. 

3Коцур Н. Наукові пошуки шляхів профілактики інфекційних захворювань у 

дослідженнях учених Київського університету Св. Володимира (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.). Переяславський літопис: зб. наук. праць. 

Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип.7. С. 121–132. 
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простором, що коли бував за кордоном, то скаржився на задуху. Там йому не 

вистачало нашого квасу, який йому подобався більше, ніж німецьке пиво»1. 

 Мерінг особливо любив викладати історію медицини. В особовій 

справі це зазначено, в різні роки, є подяки від ректорату та винагороди за 

вміле та цікаве викладання даного предмету2. 

 У своїх лекціях з історії медицини Мерінг охоплював усі періоди 

розвитку медичної науки. Наприклад, у медицині первісного суспільства 

відмовлявся бачити лише стадію примітивної емпірії: «Я не можу розділяти 

точку зору тих, хто безтурботно дивиться на історичну медицину 

міфологічного чи догіппократівського часу: крім того, що з неї бере початок 

практична медицина, вона доводить нам необхідність мати душевний спокій, 

або, за Кантом, вплив духу при лікуванні хвороби… Цей період має ще і 

соціальне значення. Священними були не тільки лікарі, але й саме здоров’я 

вважалося святинею, а всі впливи, які згубно діяли на здоров’я називалися 

безбожними. Звідси, медицина жерців створила сильну профілактику, змогла 

виконати свої постанови краще, ніж це могло зробити суспільне піклування 

про здоров’я, або медицина поліції наших днів»3. 

 31 травня 1855 року за розпорядженням начальника Київського 

Навчального округу професора Мерінга призначено завідувачем 

терапевтичного відділення Київського міського округу. 29 січня 1856 року 

його направлено молодшим ординатором до Київського військового 

шпиталю4. 

                                                           
1Романович-Славатинський А. Из воспоминаний о Киевском университете и 

его преподавателях в 1843-1854 годах. Вестник Европы. 1903. №1. С. 167–

169. 

2ДАК. Ф. 16. Оп. 305. Спр. 55. Арк. 1–2. 

3Общественный взгляд на развитие медицины. Лекции из истории медицины 

проф. Меринга записанные студентами Португаловым, Очкыним и 

Миллером. Современная медицина. 1860. №5. С. 65. 

4ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 291. 
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 У Києві на той час було лише два лікувальні заклади – військовий 

шпиталь (відкритий 1792 року) та Кирилівська міська лікарня (відкрита 1803 

року). За ініціативи професорів медичного факультету університету 

Св. Володимира з 1845 року піднімалося питання про об’єднання міської 

лікарні з університетськими клініками, які не могли повністю задовольнити 

потреби навчального процесу, але державні установи не виділяли на це 

кошти, бо Росія вела тривалу Кримську війну (1853–1856 рр). 

Терапевтичною госпітальною клінікою Ф. Ф. Мерінг завідував до 1865 

року. Лише в періоди відсутності (1856 р. – під час Кримської війни він 

перебував у Південній армії; 1859 р. – наукове відрядження за кордон) 

клініку очолювали Ю. І. Мацон та Л. К. Городецький. 

У поданні професора К. Т. Тритшеля знаходимо цікаву інформацію про 

причини створення терапевтичної госпітальної клініки.  

Практичні заняття біля ліжка хворого проводилися виключно в 

університетських (факультетських) клініках, які відвідували студенти двох 

останніх курсів медичного факультету. Зі збільшенням числа студентів 

університетська клініка стала затісною для ведення практичних занять двох 

курсів. Адміністрація університету домовляється про призначення 

Терапевтичної та Хірургічної клінік до відділень Київського військового 

госпіталю, де вони утримувалися за його кошти. Користувалися тільки одним 

виключенням – правом самостійно відбирати хворих за науковими вимогами. 

Завідування клінічними відділеннями було доручено професорам 

університету, які обиралися на загальних засадах. Першим завідувачем 

Терапевтичною госпітальною клінікою було обрано професора 

С. П. Алферˈєва (1849–1855 рр.). Другим стає Фрідріх Фрідріхович Мерінг1.  

                                                           
1Иконников В. Тритшель К. Терапевтическая госпитальная клиника. 

Историко-статистическая записка об учетных и учебно-воспитательных 

учреждениях Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884). К: 

Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1884. 287–288 с. 
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 У Південній армії лютував висипний тиф, тому на допомогу 

М. І. Пирогову для надання медичної допомоги хворим на фронт їдуть 

професори С. Алфер’єв і Ф. Мерінг. Паралельно вони вивчали та 

досліджували дану хворобу серед російських та союзних військ1. 

У червні 1856 року Ф. Мерінг та С. Алфер’єв їдуть до Константинополя 

для дослідження особливостей висипного тифу та пошуку шляхів лікування2. 

«Звіт тифозної епідемії в період Кримської війни» складений лікарями, 

вийшов друком у 1856-1859 роках російською та німецькою мовами у 

«Воєнно-медичному журналі» та в «Medicinishe Zeitung Russlands». Цей звіт 

високо оцінили медики. Тоді ж Ф. Ф. Мерінга обрали член- кореспондентом 

Турецького медичного товариства у Константинополі. Чіткий аналіз, висока 

професійна підготовка в галузі патологічної анатомії, велике число розтину 

померлих надали можливість авторам професійно констатувати велику 

кількість фактів. Вони висловлювали думку, що причиною тифу є: 

послаблення нервової системи, кепське харчування, низька або висока 

температура, вологість тощо. «Хіба не погодяться з нами всі лікарі без 

винятку, – пишуть С. Алфер’єв і Ф. Мерінг, – що інфекція залишиться без 

наслідків для людського організму, не розвиваючи хворобу в ньому без 

сприятливих умов»3. 

 Вивчаючи лікування хворих на тиф, автори заперечували ще тоді 

традиційні засоби лікування кровопусканнями, блювотними та проносними 

                                                           
1Иконников В. Тритшель К. Терапевтическая госпитальная клиника. 

Историко-статистическая записка об учетных и учебно-воспитательных 

учреждениях Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884). К: 

Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1884. 291 с. 

2ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 291. 

3Жуковский Л. Киевская терапевтическая школа и истоки формирования ее 

прогрессивных традиций. Очерки истории высшего медицинского 

образования и научных медицинских школ на Украине / Братус В., Михнева 

А., Дупленко К., Бенюмова Р. К., 1965. 188–189 с. 
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методами. Натомість вони рекомендували підтримувати сили хворих 

вживанням високоякісного вина та постійною зміною положення тіла 

хворого.  

 Прибувши до Одеси, де на той час попечителем навчального округу 

був М. І. Пирогов1, С. Алфер’єм та Ф. Мерінг побачили, що місцеві лікарі 

використовують обгортання холодними вологими простирадлами і 

обливанням голови холодною водою, тобто, – гідропатичне лікування, 

впровадження якого несправедливо приписувалося німецькому лікарю 

Брондту, робота якого вийшла друком на чотири роки пізніше звіту 

київських лікарів. Отже, право на першість появи у пресі методу лікування 

хворих на тиф холодною водою належить київським професорам. Пізніше, 

російський вчений А. Остроумов дав фізіологічне обґрунтування цьому 

методу. 

 Кмітливий розум та спостережливість Ф. Ф. Мерінга дозволили у 

подальшому використовувати отриманий досвід у військовій гігієні. У своїх 

лекціях, високу захворюваність солдат він пояснював тим, що «їхнє життя 

підтримується кепським харчуванням. Солдати нерідко бувають блідими, на 

старість – дуже виснажені. Вологість у казармах призводить до лихоманки, 

страждань шлунку…»2. 

У його особовій справі підкреслюються заслуги перед новою 

батьківщиною в період війни, у боротьбі з епідемічним тифом. Його 

нагороджено орденом Святої Анни 3-го ступеня, а також «найвищим 

наказом» від 12 лютого 1857 року за №31 підвищено по службі – надано чин 

надвірного радника. 13 грудня 1858 року його призначено екстраординарним 

професором на тій же кафедрі. 26 серпня 1856 року він отримав ще одну 

важливу нагороду – темно-бронзову медаль на Андріївській стрічці для 

                                                           
1Геселевич А. Летопись жизни Пирогова Н. М., 1976. 94 с. 

2Из лекций общественной гигиены проф. Ф. Ф. Меринга, записанных 

студентом И. Пантюховим. Современная медицина. 1860. №47. С. 828. 
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петлиці в одязі. Пізніше, він стає кавалером ордена Святого Володимира 4-го 

ступеня (11 грудня 1859 року)1. 

В період завідування терапевтичним клінічним відділенням Київського 

військового госпіталю професор Ф. Ф. Мерінг продовжував лікувати та 

навчати студентів-практикантів лікувальній справі протягом десяти років 

(1855-1865 рр.). Але наприкінці 1864 року виникають непорозуміння між 

професором та головним лікарем госпіталю Соколовим.  

Виходячи з пояснювальної записки головного лікаря Київського 

військового госпіталю Соколова до медичного факультету університету 

Св. Володимира, з`ясовуємо, що факультет вимагає припинення незаконних 

нарікань Соколова щодо службових обов’язків професора Мерінга. Соколов 

пояснює, що 28 грудня 1864 р. він попрохав професора Мерінга звільнити 

один каземат, де розміщені аудиторія та кабінет для навчання студентів, для 

поселення туди хворих. Також він не дозволив асистентові професора 

відбирати хворих для терапевтичної клініки. Медичний факультет назвав дії 

головного лікаря незаконними. У відповідь на це Соколов, спираючись на 

положення Збірки військових постанов зауважив, що «…головний лікар в 

першу чергу повинен відповідати за здоров’я хворих і його дії направлені на 

реалізацію цього закону»2.  

Пан Соколов погоджується, що у §1 на арк. 1137 того самого збірника 

відмічається: «Професори медичного факультету університету 

Св. Володимира за рішенням Ради університету читають клінічні лекції з 

терапії та хірургії у палатах Київського військового госпіталю біля ліжка 

хворого. А також у правилах вказується, що «в клінічних відділеннях 

госпіталю професори самі вибирають хворих, а не асистенти»3.  

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 293–294. 

2Там само. Ф. 16. Оп. 304. Спр. 112. Арк. 41. 

3Там само. Арк. 42. 
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Головний лікар Соколов також звинувачує професора Мерінга у 

порушенні правил госпіталю, не веденні «скорботних» листів, великій 

смертності пацієнтів, які є для науковців «дорогоцінним матеріалом»1.  

У відповідь на докори медичного факультету про втручання головного 

лікаря у навчальний процес, заборону чергування студентів у госпіталі, 

Соколов зауважує, що 1863 року Військова рада вирішила звільнити 

студентів від чергування, і він лише виконує наказ2.  

У березні 1865 року Соколов направляє заяву ректору університету 

Св. Володимира, у якій повідомляє про безладдя в клінічному 

терапевтичному відділенні Київського військового госпіталю. Також 

головний лікар дивується висловам медичного факультету у протоколі від 14 

січня 1865 р. за № 15, надрукованому в 2-му номері «Університетських 

відомостей», та в газеті «Киевлянин», № 29: «Тяжкі, небезпечні випадки, 

особливо ті, що закінчуються смертю, стають цікавим, науковим матеріалом 

і, звичайно, жоден професор не буде відмовлятися від такого дорогоцінного 

випадку, не думаючи про малу цифру смертності»3.  

Спеціальна комісія госпіталю передивилася всі «скорботні» листи 

померлих в терапевтичній клініці з метою упевнення – чи дійсно професор 

Мерінг мало піклувався «малою цифрою смертності»4. Якщо побоювання 

підтвердяться, то професор Мерінг, як завідувач терапевтичним відділенням, 

буде відповідати перед судом, що може негативно вплинути на його статус та 

просування до чину Статського радника5.  

Комісія госпіталю відмітила, що «професор Мерінг не направив 

необхідні свідчення про хворих, за яких він відповідав за весь 1864 рік, а 

також в книзі, у якій ведеться запис про клінічних хворих за 1864 рік, у 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 304. Спр. 112. Арк. 43. 

2Там само. Арк. 47. 

3Там само. Арк. 1. 

4Там само. Арк. 1. 

5Там само. Арк. 2. 
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випадках десятьох померлих не вказано причини смерті. Комісія звертається 

до ректора університету вплинути на професора Мерінга та зобов’язати його 

дати письмові свідчення про причини смерті десятьох померлих»1.  

У рапорті ректору університету Св. Володимира Митюкову К. А. 

ординарний професор Мерінг доповідає, що «…завідуючі терапевтичним і 

клінічним відділеннями повинні надавати інформацію головному лікарю 

тільки в процесі лікування хворих, а не після його закінчення. Звідси, вимоги 

надати свідчення про лікування хворих за весь минулий 1864 рік – недоречні. 

Надання січневого звіту за §15 «Правил для клінічних відділень шпиталю», є 

обов’язком асистента. Отже, Соколов не має права вимагати від мене 

свідчень відносно десяти померлих, бо це не мої обов’язки, а робота 

асистента, який, виходячи з §5 «Правила для асистентів» забов’язаний 

слідкувати за своєчасним веденням книги, за якої записують клінічних 

хворих»2. 

Головний лікар шпиталю Соколов продовжує писати скарги до різних 

інстанцій. Створюється університетська комісія з перевірки справ у 

шпиталю, яку очолив професор Ергардт, який по закінченні роботи комісії 

зауважив, що Мерінг не повинен бути відповідальним за ведення 

«скорботних» листів3. До такого ж висновку дійшов і військовий медичний 

інспектор Київського військового округу: «Відсутні причини до не 

переведення Мерінга в наступний службовий ранг»4.  

Зрозуміло, що така нервова атмосфера у шпиталі вплинула на рішення 

професора Ф. Ф. Мерінга очолити згодом університетську клініку. 

Ф. Ф. Мерінг передає кафедру державного «лікароведення» професору 

Ф. Ф. Едгардту, хоча рубрика «Вісник» журналу «Сучасна медицина» 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 304. Спр. 112. Арк. 3. 

2Там само. Арк. 6. 

3Там само. Арк. 36–41. 

4Там само. Арк. 55. 
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свідчить про те, що лекції з улюбленої історії медицини Федір Федорович 

продовжує читати до 1872 року1. 

  До кінця 50-х років XIX століття викладання лекцій, присвячених 

внутрішнім хворобам, відбувалося на трьох кафедрах: терапії, лікарської 

діагностики та факультетської і госпітальної терапії. Було створено кафедру 

спеціальної патології та терапії, на якій викладалися предмети з нервових, 

душевних та шкірних хвороб. З метою покращення клінічного викладання та 

підготовки викладацьких кадрів з практичних дисциплін професори 

Ф. Ф. Мерінг й Х. Я. фон Гюббенет, рекомендували створити штат асистентів 

при університетських клініках, а також приєднати госпітальну клініку до 

міської лікарні. Практичні знання для студентів значно розширяться та 

поглибляться. Також рекомендували збільшити години у навчальній 

програмі в анатомічному театрі, тобто, збільшити кількість практичних 

занять2.  

Багато викладачів-медиків університету, проводили заняття в 

анатомічному театрі. Серед них був і Ф. Ф. Мерінг. Анатомічний театр – це 

окреме навчальне приміщення для викладання та практичного вивчення 

окремих тем на мерцях. До таких предметів відносилися нормальна анатомія, 

патологічна анатомія, хірургічна анатомія з використанням хірургічних 

розтинів на мерцях. 

1840 року при університеті було створено медичний факультет. 

Анатомічний театр був на Лютеранській вулиці. Пізніше, його перенесли на 

нижні поверхи університетського корпусу, де зайняли чотири кімнати. Для 

складання мерців було створено льодовик, з якого вони доставлялися під час 

лекцій до аудиторій. Професори анатомії постійно скаржилися на 

неможливість проводити лекції та практичні заняття у такій тісноті. 

Відповідь була одна: університету бракує коштів. Але, гроші знайшлися, 

коли професор А. П. Вальтер дав розпорядження не виносити трупи в 

                                                           
1Известия. Современная медицина. 1861. №14. С. 17–23. 

2ДАК. Ф.16. Оп. 465. Спр. 4910. Арк. 1–2. 
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льодовик, відкрити вікна в коридор; відтак, сморід поширився на весь 

університет. Тільки тоді ректор почав вимагати від Ради та попечителя 

вивести Анатомічний театр з приміщення університету. 

Анатомічний театр перевели на Тарасівську вулицю до дерев’яного 

будинку. Університет орендував це приміщення за солідну суму – 1200 

рублів сріблом. Пізніше, знайшли ліпший будинок на Великій Житомирській. 

Але, Анатомічний театр знаходився все ж далеко від Головного корпусу. 

Складність була у доставці препаратів для лекцій. Необхідно було 

побудувати спеціальне приміщення. Допоміг випадок. 

У розпорядженні Київського навчального округу були гроші на суму 

100000 руб. сріблом від дворянства південно-західних губерній на створення 

училища фельдшерів і цирульників для лікування їхніх закріпачених селян. 

Медичний факультет відмовився засновувати такий заклад, але прохав 

попечителя залишити ці гроші у розпорядженні медичного факультету. 

Професори Вальтер та Козлов умовили генерал-губернатора Д. Г. Бібікова 

витратити цю суму на будівництво Анатомічного театру. Нарешті він 

з’явився. Тепер професура задоволено читала цікаві лекції студентам-

медикам. Сьогодні в цьому приміщенні знаходиться Національний музей 

медицини1. 

 Пропозицію професорів підтримав М. І. Пирогов, який того часу був 

попечителем Київського навчального округу. Він розумів необхідність 

вдосконалення університетської клінічної бази. У листі генерал-губернатору 

від 21 жовтня 1858 року М. І. Пирогов писав: «Клініки розміщуються в 

приміщенні університету. Неможливо відділити хворих з небезпечними 

інфекційними хворобами від інших, погана вентиляція в палатах, які дуже 

                                                           
1Иконников В. История Анатомического театра. Историко-статистическая 

записка об учетных и учебно-воспитательных учреждениях 

Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884). К: Типография 

Императорского Университета Св. Владимира, 1884. 246–249 с. 



104 
 

тісні і вмістити усіх студентів не можуть. На одного хворого припадають 

три-чотири практиканти»1. 

 Після перевірки навчальних закладів Київського навчального округу, 

міністром народної освіти Є. П. Ковалевським, у липні 1859 року, який у звіті 

царю про стан Київського університету Св. Володимира підкреслив, що 

«медичний факультет має багато шанованих професорів, двоє з яких – 

професор оперативної хірургії Караваєв та приватної терапії Мерінг зробили 

б честь кращим із європейських університетів», пропонує міську лікарню 

Києва зробити клінічною базою медичного факультету. На звіті імператор 

написав «Розглянути…»2. Нажаль, реалізація цієї пропозиції виявилась 

нездійсненою ще впродовж років, хоча, на медичному факультеті, вже 

навчалося понад 500 студентів.  

 Не вистачало сучасних медичних підручників. Під керівництвом 

Ф. Ф. Мерінга студенти переклали з німецької мови підручник приватної 

патології і терапії Ф. Німейєра. Передмову до перекладу написав 

Ф. Ф. Мерінг, який розумів цінність цього підручника для майбутнього 

лікаря. Акцентував увагу лікарів не тільки знаходити матеріал при огляді 

хворого у ліжку, але пропонував і думати ширше, фізіологічно. Зміни у 

фізіологічному житті складають предмет етіології, на них заснована 

раціональна профілактика. Терапія повинна стати практичною наукою3. 

 Ф. Мерінг вважав, що лікарі повинні мати науково-практичні 

довідники, книжки, де буде доступно висвітлено кожному медику 

інформацію сучасних методів лікування хворих. 

                                                           
1ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 88. Спр. 406. Арк. 8. 

2Солейко Л. Профессор Фридрих Меринг: возвращение в историю 

отечественной науки / Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. В.: Нова книга, 

2005. 27–28 с.  

3Нимайер Ф. Руководство к частой патологиии терапии преимущественно с 

физиологической и патологической точки зрения. К., 1861-1862. 1–2 с. 
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 Так, у щотижневику «Сучасне життя» за 1861 рік зберігся відгук лікаря 

Ларіонова з Катеринограда про книжку Німейєра, яку так цінував Ф. Мерінг: 

«Досі, російською мовою немає вартих видань з фізіології, мікроскопічної 

анатомії… Для військових лікарів, які не мають можливості у походах 

перевозити з собою багато книжок, було б корисно мати патологію Німейєра. 

Особливу увагу заслуговує стаття про пневмонію. Вона переважає трактат 

Гризолля»1. 

 Тижневик «Сучасна медицина», заснований в 1860 році та щомісячник 

«Університетські вісті», виданий 1861 року, виходили в світ завдяки 

енергійній підтримці М. І. Пирогова. Редакторами цих видань від медичного 

факультету були професори А. Вальтер (1861–1868 рр.) та В. Покровський 

(1874–1876 рр.), а також інші вчені. «Сучасна медицина» користувалась 

широким попитом. Тижневик всебічно висвітлював питання організації 

медичної допомоги населенню. М. І. Пирогов високо цінував видання, 

вважаючи його початком вітчизняної наукової медичної періодики; він 

підтримував ініціативу київських професорів виступати з публічними 

лекціями, про що повідомлялося у газеті «Губернские ведомости»2. 

 Завдяки тижневику «Сучасна медицина» до наших часів збереглися 

лекції професора Мерінга та інформація, як проходили клінічні викладання 

на кафедрах медичного факультету.  

 Аналізуючи статті Ф. Ф. Мерінга у тижневику «Сучасна медицина», 

простежуємо три напрямки, які широко характеризують світогляд автора: 1) 

історія і методологія медицини; 2) питання соціальної гігієни; 3) питання 

особистої патології й терапії. Його друковані праці свідчать про намагання 

автора побудувати терапевтичну науку на європейському природничо-

науковому фундаменті, про особливу увагу до питань профілактики. Мерінг 

не пасував перед авторитетністю медичних «світил» європейського 

масштабу. Такими тоді вважалися К. Ракитанський та Р. Вірхов, які 

                                                           
1Известия. Современная медицина. 1861. №14. С. 723. 

2ДАК. Ф. 16. Оп. 298. Спр. 104. Арк. 1. 
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працювали над пошуком «місця, де сидить хвороба». У своїй вступній лекції 

Мерінг говорить: «Правда, ми знаходили у вченні про крази Ракитанського 

стремління до розуму, але розуму теоретичного, а не практичного, як він сам 

висловлюється. Навчання Вірхова про самостійне життя клітин тільки тоді 

стане практичним, коли він покаже залежність того самостійного життя від 

фізіологічного впливу сусідніх частин, тобто тоді, коли він стане 

заперечувати ту ж самостійність клітинок»1. 

 Лікар підкреслював, що емпіричний напрямок не слід протиставляти 

науковому: «Майже всі епохи історичного розвитку медицини свідчать про 

більш-менш завзяту боротьбу емпіриків з теоретиками. Емпірики завжди з 

гордістю відстоювали досвідченість і практичність свого напрямку, але вони 

в той же час відкрито усвідомлювали неможливість визначити і дослідити 

сутність хвороб і вважали всі гіпотези теоретиків не лише марними, а навіть і 

шкідливими. Теоретики ж, зі свого боку, завжди стверджували, що знання, 

придбані досвідом, без сполучної ідеї, недостатні, і що емпірія – не більш, як 

шкідлива рутина. Утім, вони звернули увагу на те, що жоден теоретик не 

побудує гіпотези без того, щоб принаймні, частина даних, на яких він її 

засновує, не була б запозичена з знань, набутих або доставлених досвідом. 

Отже, вся різниця обох методів полягала не стільки в сутності, скільки в 

принципі. Вельми важко визначити з точністю, який саме метод панував 

спочатку в медицині, і чи існували насправді будь-коли беззастережні 

емпірики або теоретики»2. 

 Розглядаючи шляхи формування раціональної медицини, Фрідріх 

Фрідріхович акцентує увагу на «двох логічних помилках, що особливо 

перешкоджали успіхам науки з самого її початку до наших часів. Перша 

                                                           
1Меринг Ф. Вступительная лекция в военно-госпитальной клинике. 

Современная медицина. 1863. №21. С. 411. 

2Романович-Славатинський А. Из воспоминаний о Киевском университете и 

его преподавателях в 1843-1854 годах. Вестник Европы. 1903. №1. С. 167–

169. 
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полягає в тому, що зазвичай, звикли дивитися на хвороби, як на особливі 

самостійні істоти, тим часом, як ми постійно маємо справу тільки з хворими, 

а не з окремими самостійними хворобами. Інша ж полягає в тому, що будь-

який хворобливий процес намагаються пояснити якоюсь однією причиною. 

Майже вся історія медицини являє собою безперервний ряд дослідів, 

зроблених з метою визначити «сутність хвороби» або, якщо завгодно, 

«внутрішню їхню причину», так наче з відкриттям останньої все інше було б 

уже зрозумілим. Це залежить від того, де шукати цю сутність, у соках і 

рідинах чи в щільних складових частинах; і наука була то в формі 

гуморальної, то в формі солідарної патології. Подібно до цього і наша 

сучасна патологоанатомічна школа знаходить сутність хвороб лише в 

анатомічній зміні органів і тканин. За часів емпіричної описової медицини 

головна мета полягала в тому, щоб з усіх симптомів, які з`являлися у 

хворого, скласти так звану «картину хвороби», і цю картину хвороби 

порівнювали з хворобами, вже оформлену в систему, і таким чином, 

визначали ім’я хвороби. Причини хвороби, її сутність, уже безпосередньо 

випливали з цієї діагностики. Лікування за подібного стану науки могло, 

звичайно, бути лише емпіричним. Коли в кінці минулого і на початку 

нинішнього століття анатомічні зміни, що відбуваються в організмі при 

різних хворобах, було піддано ретельному дослідженню, особливо 

французькими лікарями, то виявилося, що завдання клініки полягало в тому, 

щоб знайти ці анатомічні зміни, і відтак, намагалися знайти шлях від 

симптомів до анатомічних змін, що їх викликали. Діагностику стали називати 

об’єктивною, тому що вона засудила всі суб’єктивні явища. Аускультація і 

перкусія з того часу отримали перевагу над усіма іншими методами 

досліджень. Нова діагностика, у свою чергу, контролювалася результатами 

розтину. Але новий напрямок розглядав симптоми, як безпосередній наслідок 

анатомічних порушень, тим часом, як симптоматична медицина уклала 

поняття про симптоми як про реакцію організму. Разом з тим, терапія 

отримала абсолютно особливе становище з вихідною точкою лікування 
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симптоматичної медицини всередині організму, і звідси – високе значення 

внутрішнього лікування і ця безодня внутрішніх ліків. Вихідна ж точка 

анатомічної медицини знаходиться у тканинах, і звідси – важливість 

внутрішніх ліків. Власне лікування хворих зробилося зовсім сторонньою 

справою, оскільки дотримувались нілізму Віденської школи або вихваляли 

специфічну дію відомих ліків, особливо прославлених у Франції з рідкісним 

шарлатанством. Власне кажучи, і тепер теж не багато краще стало»1. 

Напрошується висновок: Мерінг критикує однобічність як емпіричного так 

анатомічного погляду на хворобу. Пропагує фізіологічний напрямок у 

клінічній медицині. Це робили також П. Траубе в Німеччині та С. Боткін в 

Росії. 

 Ф. Ф. Мерінг бачив майбутнє лікування на фундаменті природничо-

наукової основи: «Тільки після того, як ми звільнилися протягом цього 

століття від складного поняття життєвої сили, можна сказати, що ми 

переходимо до третього періоду. Хоча цей період повинен задовольнятися 

підпорядкуванням життєвих явищ фізичним і хімічним законам, але із свого 

боку він подає надію на міцну основу лікарського знання і дії»2. 

 Фізіологічний підхід до хворих дозволив Ф. Ф. Мерінгу правильно 

діагностувати різні захворювання. «Ми більше і більше переконуємося в 

тому, – пише він, – що походження хвороб і доля анатомічних змін тісно 

пов’язані з функціями організму. Якщо щоденний досвід нам доводить, що 

від запалення легень помирає відомий відсоток хворих, а більшість одужує, 

то навряд чи це залежить від особливого характеру хвороби, а швидше від 

фізіологічного стану хворого»3. Професор учив лікувати не хворобу, а 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 298. Спр. 104. Арк. 56. 

Романович-Славатинський А. Из воспоминаний о Киевском университете и 

его преподавателях в 1843-1854 годах. Вестник Европы. 1903. №1. С. 167-

169. 

3Меринг Ф. Предисловие к русскому переводу книги T. Kuntze «Compendium 

практической медицины». К., 1860. 1 с. 
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хворого, вважаючи за необхідне виявити причину виникнення тих чи інших 

змін не лише у зараженому органі, але й в інших системах організму, в 

цілому. 

 Вивчаючи особову справу Ф. Ф. Мерінга у формулярних списках 

службовців університету Св. Володимира, бачимо, що перелік предметів, які 

він викладав на медичному факультеті у 60-х роках XIX століття, значно 

збільшився. Окрім постійних предметів – історія медицини, приватна терапія, 

гігієна та медична поліція, терапевтична госпітальна клініка, додається 

загальна фізіологія та приватна терапія хвороб нервової системи. Це свідчить 

про широкий світогляд професора, про його унікальні знання та педагогічні 

здібності. 

Створюючи капітал операціями з нерухомістю, активно займаючись 

обов’язками гласного міського думи та благодійністю, професор Мерінг всю 

душу віддавав улюбленій справі – медицині. Його практика, фактично, 

носила науковий і філантропічний характер. 

 1864 року він стає головою кафедри факультетської терапії, яку 

очолює, майже, 23 роки1. Активна діяльність нового керівника привернула 

увагу міської громадськості. Щотижневик «Сучасна медицина» 1865 року 

писав, про зацікавленість студентів університетською клінікою під 

керівництвом професора Мерінга2. 

Його надруковані праці свідчать про намагання автора вибудувати 

терапевтичну науку на європейському природничо-науковому фундаменті, 

при особливій увазі до питань профілактики. Він працював за тієї доби, коли 

мислення передового освіченого медика зводилося до пошуку «місця, де 

сидить хвороба», всі наукові розмови про хворобу без чіткого визначення її 

локалізації вважалися безпредметними. Але Ф. Ф. Мерінг як чудовий 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 298. 

2Из лекций Ф. Ф. Меринга. Современная медицина. 1865. №5. С. 79. 
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фахівець патологічної анатомії, мислив по-іншому, адже володіючи 

передовою методологією свого часу1. 

 Студенти із задоволенням слухали лекції професора Мерінга. Не 

дивлячись на німецький акцент, він зажив слави прекрасного лектора. Його 

лекції стосовно терапії слухали не лише студенти, а й лікарі, колеги з інших 

кафедр. Це свідчить про широкі знання, наукову зацікавленість професора, 

який намагався всі свої знання віддати майбутнім лікарям: «Медик звичайно 

може принести користь хворому, якщо його терапевтична дія спрямована не 

лише на уражений орган, а й на судинну і нервову системи; бо чого не може 

він досягти прямою дією лікарських засобів, того він досягає збереженням 

можливої нормальності функції»2. 

 Велику увагу він приділяв питанням загального стану хворого, 

індивідуальному підходу до лікування хворих як лікарськими, так і 

немедикаментозними засобами. Наприклад, у лекції «Про лікування 

плевритичних випотінь» професор Мерінг підкреслював: «Головне, на що 

треба звернути увагу лікаря, то є загальний стан хворого. Ми розділяємо 

тому перебіг хвороби на період появи випотіння, яке супроводжувалось 

гарячковим станом, і період, де запальний процес вже припинився, 

лихоманки вже не було. У першому періоді ми маємо справу з запаленням, у 

другому, з продуктом запалення – випотінням; перший період лікування – 

протизапальний, у другому завдання – сприяти всмоктуванню, продукту 

запалення. Задишка є мірилом: 1) гарячкового стану; 2) маси рідини в 

порожнині плеври. У другому періоді хвороби, коли лихоманки вже немає, 

біль зникає, задишка зменшується, з метою посилення зворотного 

                                                           
1Бородулин В. Профессор Ф. Ф. Меринг и клиника внутренних болезней в 

России во второй половине ХІХ века (к истории факультетской 

терапевтической клиники Университета Владимира). Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2000. №2. С. 56. 

2О болезнях сердца и больних сосудов. Лекции проф. Меринга, записанные 

студентом М. Ф. Лещинским. Современная медицина. 1860. №8. С. 129–132. 
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всмоктування необхідні засоби, які виробляють, так би мовити, спрагу крові, 

тобто мають сечогінний ефект на тлі обмеженого споживання хворим 

рідини»1. 

 У тижневику «Сучасна медицина» було опубліковано статтю про стан 

викладання клінічних дисциплін наприкінці 60-х – початку 70-х років XIX 

століття, з чого випливає, яке навантаження було у професора Ф. Ф. Мерінга: 

він «тримає терапевтичну клініку по 9 годин на тиждень для 7-8 семестрів і 

читає: 1) історію медицини по дві години на тиждень для студентів 7-8 

семестрів. Клінічні лекції стосовно внутрішніх хвороб читаються в 

університетській клініці; 2) приватну патологію і терапію – по 5 годин на 

тиждень для студентів 5, 6, 7, 8 семестрів»2. 

 Сам професор Мерінг у своїй записці про діяльність у факультетській 

клініці пише: «Клінічні заняття у даний час ведуться наступним чином: два 

рази на тиждень у присутності студентів, проводиться прийом хворих, ті, що 

цікавляться клінічним викладанням, залишаються в клініці. 

З 1867 по 1883 роки всього було 5942 пацієнтів, або приблизно 396 

чоловік на рік. Крім щоденного огляду клінічних хворих у присутності 

студентів тричі на тиждень читаються лекції при ліжку хворого. Читання 

теоретичних лекцій з приватної патології і терапії поділяються, за 

постановою медичного факультету, між директорами клінік. У даний час 

директор госпітальної терапевтичної клініки узяв на себе викладання хвороб 

нервової системи та інфекційних. Директору факультетської клініки 

доручено лекції про хвороби органів грудної та черевної порожнини. 

Теоретичні лекції читаються один раз в тиждень. Клінічні хворі доручаються 

для обстеження студентам по черзі, одному – в якості практиканта, іншому – 

в якості асистента. Кожен студент протягом навчального року має таким 

чином двоє хворих. Практикант, а у випадку хвороби, його асистент веде 

                                                           
1О болезнях сердца и больних сосудов. Лекции проф. Меринга, записанные 

студентом М. Ф. Лещинским. Современная медицина. 1860. №8. С. 561. 

2Из лекций Ф. Ф. Меринга. Современная медицина. 1868. №33. С. 563. 
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особову справу хворого, а при виписці подає історію хвороби, що 

зберігається в клінічному архіві. Для вправ студентів, переважно в 

діагностиці, вони по черзі, групами, працюють під керівництвом ординаторів 

щодня у вечірній час»1. 

 Аналізуючи матеріал щотижневика «Сучасна медицина», бачимо, що 

протягом першого року роботи на кафедрі факультетської терапії, завдяки 

активній діяльності професора збільшується число ліжок у клініці з 20 (10 – 

для чоловіків, 10 – для жінок) на 75%. Лікуються хворі з різною патологією, 

від венеричних захворювань до черевного тифу. Результат такої 

кваліфікованої діяльності – смертність серед пацієнтів факультетської 

клініки на той час значно зменшилась, на 12,5%2. 

 Ф. Ф. Мерінг завжди був вимогливим до себе та оточення, особливо, 

якщо йшла мова про наукову медицину. Він вважав, що посадові особи 

повинні бути відповідальними та дисциплінованими. 1878 року на посаду 

професора кафедри госпітальної терапії претендував доктор Афанасьєв, але 

ряд членів Ради медичного факультету, серед яких були професори 

Г. Н. Мінх та Ф. Ф. Мерінг, відкрито заявили про недостатню наукову 

кваліфікацію кандидата. Тоді, ображений Афанасьєв заявив про 

некомпетентність членів Ради, куди, на його думку, жодного кандидата з 

російським прізвищем не буде обрано. На ці звинувачення, у журналі 

«Університетські вісті» Г. Н. Мінх відповів: «Можна носити прекрасне 

російське ім’я і бути поганим ученим. Можна, як і я, носити ім’я німецьке і 

бути таким же німцем, як сам пан Афанасьєв. А, що ж стосується ледь не 

єдиної наукової роботи пана Афанасьєва, то її початок складено професором 

                                                           
1Иконников В. Историко-статистические записки об ученых и учебо-

вспомогателях Университета Св. Владимира (1834-1884). Терапевтическая 

факультетская клиника (записка проф. Ф. Ф. Меринга). К., 1884. 164–166 с. 

2Передерий В., Шипулин В. Настоящие врачи: Из истории кафедры 

Факультететской терапии №1 Национального медицинского университета. 

2001. 21–22 с. 
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Покровським, фізіологічна частина виконана професором Томса, автору ж – 

Афанасьєву належать тільки помилки. Таким чином, пан Афанасьєв 

завершив наукову кар’єру, навіть її не почавши»1. Цю відповідь підтримали 

викладачі та студенти, бо вона захищала, насамперед, інтереси науки. 

 З великою теплотою згадував Ф. Ф. Мерінг про свого наставника, 

вчителя, старшого товариша, М. І. Пирогова, який, на цей час, перебував у 

своєму маєтку Вишні, що порадив йому придбати під Вінницею сам 

професор. «Деякі вважали, що Пирогов відправився до Вишні на відпочинок. 

Але... про жоден відпочинок не могло бути й мови. До видатного хірурга 

тягнувся хворий люд, старий і малий, багатий і бідний. Після прийому 

хворих починалися операції, потім перев’язки. До Пирогова у Вишню 

постійно їдуть за порадами і підтримкою молоді вчені, і так само, як і він, 

сивочолі його учні. Він усіх приймав гостинно, нікому не відмовив у пораді 

та допомозі»2. 

 Виходячи зі спогадів селян села Вишні, світило медицини грошима не 

цікавився, для нього було головним – допомога людям. «Пирогова 

викликають на операції до Полтави, Кишенева, Одеси, Елизаветграду і він, 

не звертаючи уваги на примхи погоди, їде до хворих»3. 

 Таку ж соціальну позицію підтримував і Мерінг. Зустрічалися вони 

рідко, адже обидва по всяк час були зайняті роботою. Останній раз вони 

бачились 20 травня 1881 року, коли М. І. Пирогов їхав до Москви відзначити 

50-річчя своєї наукової діяльності, на декілька днів зупинився в Києві. Вже 

тоді він був дуже хворий. У складі делегації від Київського університету 

                                                           
1Аронов Г. Феофил Гаврилович Яновський. К., 1998. 144 с. 

2Брежнев А. Пирогов. М.: Молодая гвардия, 1990. 374 с. 

3Дневниковые записи с 20 по 27 мая. Врачебные ведомости. 1881. №472. 

С. 2230–2339. 
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разом з Караваєвим і Бецом направляється для організації поховання Миколи 

Івановича і Федір Федорович1. 

 Як і його старший наставник, Фрідріх Мерінг з великою повагою 

ставився до студентів, до колег. Тому люди тягнулись до нього. А крім того 

він мав чудове почуття гумору та природну чарівливість, дивовижну 

тактовність та вміння бачити у кожному співрозмовнику щось особливе. 

 Він постійно працював із студентами у клінічному товаристві 

студентів-медиків – першому2 в Російській імперії та одному з перших у 

Європі студентському гуртку з вивчення питань клінічної медицини. 

Ф. Ф. Мерінг фінансував студентські дослідження, допомагаючи придбати 

лабораторний посуд, мікроскопи, реактиви. Чимало з професури 

університету розпочинали свою наукову діяльність ще студентами, а пізніше 

стали видатними вченими, як наприклад, Ф. Ергардт, В. Суботін, І. Ціон, 

В. Бец, які згодом стали колегами професора. Загальними зусиллями в 

перший же рік заснування товариства було створено бібліотеку, що 

нараховувала 137 томів. Її фонд постійно збільшувався новою літературою 

завдяки викладачам та студентам. 

 Завдяки затвердженим 1872 року «Правилам університету 

Св. Володимира» розпочалася наукова робота студентів, особливо, з 

організацією наукового товариства студентів-медиків3. Статут передбачав 

«наукову роботу з метою розширення самоосвіти»4. Можливості поглиблено 

                                                           
1150 лет Киевскому медицинскому институту / Гончарук Е., Зайко Н., 

Бобрик И. и др. К.: Здоровья, 1991. 34 с. 

2Бородулин В. , Бревнов В. Професор Ф. Ф. Меринг и клиника внутренних 

болезний в России во второй половине ХІХ века. Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2000. №2. С. 56. 

3Історія Київського університету / Верба І., Вербовий О., Горбань Т. та ін.; 

кер. авт. кол. В. Колесник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. 895 с. 

4150 лет Киевскому медицинскому институту / Гончарук Е., Зайко Н., 

Бобрик И. и др. К.: Здоровья, 1991. 115 с. 
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практикуватись студентам-медикам дозволило відкриття у 1875 році міської 

Олександрівської лікарні в Києві1 на 340 ліжок, 105 з яких були 

безоплатними. У деяких відділеннях лікарні розмістилися кафедри 

медичного факультету. У вересні 1881 року невеличку кімнату під сходами 

для засідань студентського наукового гуртка отримав завідувач кафедри 

факультетської терапії Ф. Ф. Мерінг. 

 Перше засідання гуртка відбулося 3 листопада 1881 року. Його 

організували студент четвертого курсу – Олександр Кисіль та студенти 

третього курсу – Феофіл Яновський, Петро Нікольській та Михайло 

Черняховський, імена яких у майбутньому стануть окрасою вітчизняної 

медицини. Для майбутньої бібліотеки О. Кисіль приніс свій мікроскоп, інші 

студенти – книги, журнали. На першому засіданні гуртка був присутній і 

Ф. Ф. Мерінг, завдяки якому і став функціонувати гурток. Обговорювалися 

наукові доповіді з усіх галузей медицини та історії хвороб. Головою гуртка 

було обрано О. Кисіля, з його ініціативи зібрання відбувались, практично, 

щодня. Дуже швидко члени гуртка розділилися на «теоретиків» і 

«практиків». Перша частина гуртківців готувала реферати, доповіді, тобто, 

цікавилася теоретичними проблемами. Друга частина – проводила 

дослідницько-лабораторні дослідження. Мабуть саме ці студентські 

експерименти сформували наукові погляди у багатьох членів гуртка. Так, 

наприклад, Ф. Яновський згодом створив першу у Києві бактеріологічну 

лабораторію при Олександрівській лікарні, він вважав, що всі клініцисти 

повинні володіти усіма методами лабораторних досліджень. Ф. Ф. Мерінг ще 

тоді похвально відгукнувся про молодого, талановитого студента. 

Ознайомившись з його доповіддю про причини захворювання нирок на 

одному з засідань гуртка, він зауважив П. Нікольському, що «…ваш колега 

стане видатним лікарем. Згадаєте мої слова»2. 

                                                           
1150 лет Киевскому медицинскому институту / Гончарук Е., Зайко Н., 

Бобрик И. и др. К.: Здоровья, 1991. 40 с. 

2Аронов Г. Феофил Гаврилович Яновський. К., 1998. 144 с. 
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 Так і сталося. Феофіл Гаврилович Яновський став відомою постаттю в 

українській медицині. Сьогодні інститут фтизіатрії та пульмонології АМН 

України поправу носить ім’я Ф. Г. Яновського. 

 Професор Мерінг навіть і не підозрював, що його візити до сім’ї 

Яновських, де хворів туберкульозом брат Феофіла Сергій, вплинуть на вибір 

медичної професії молодим Яновським. Він страждав через те, що його 

улюблені матір та брат не мали можливості поїхати на курорти Італії чи 

Швейцарії, як це рекомендував професор Мерінг, тому вирішив обов’язково 

стати лікарем і допомагати усім хворим та стражденним1. 

 Ф. Г. Яновський виправдав сподівання свого вчителя. Він став 

професором, завідуючим кафедри діагностики, а пізніше, очолив кафедру 

госпітальної терапії Новоросійського університету в Одесі, а в подальшому 

перейшов до київського університету Св. Володимира. У радянські часи 

(1921–1928 рр.) він завідував кафедрою факультетської терапії київського 

університету2. Так само, як і його вчитель, він поповнив список Заслужених 

професорів університету. Також він брав активну участь у житті Києва – був 

обраний депутатом міської ради від медичного інституту, – як і Мерінг свого 

часу – гласним міської думи. Феофіла Яновського цікавили різні галузі 

медицини: фізіологія, бактеріологія, морфологія. На перший план він завжди 

ставив допомогу хворій людині. «Ближче до хворої людини!» – цей заклик 

лікаря-гуманіста Ф. Г. Яновського став етичною нормою для кожного 

медика3. 

 На своїх лекціях професор Яновський акцентував: «Медицина 

відрізняється від інших дисциплін. І не тільки тому, що її об’єктом є людина. 

Медик повинен бути готовим до тяжкої, іноді дуже брудної роботи. Серед 

крові, гною і бруду лікар не повинен забувати, що людина прекрасна, і треба 

                                                           
1Аронов Г. Феофил Гаврилович Яновський. К., 1998. 145 с. 

2Киевский университет. 1834–1984. Киев: Вища школа, 1984. 192 с. 

3Шкляр Б. Воспоминания об академике Ф. Г. Яновском: к 100-летию со дня 

рождения. Клинич. Медицина. 1961. №1. С. 3–8. 
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всіма способами боротися за неї. Медичну науку в білих рукавичках робити 

не можна». Яновський як і Мерінг, маючи широке поле терапевтичних 

поглядів, не розумів процесу дроблення спеціальності терапевта на вузькі 

профілі, які заважали цілісній оцінці хворого і його комплексному 

лікуванню. «Так, треба визнати, що така колоритна постать, як відомий 

київський лікар часів моєї молодості Федір Федорович Мерінг, був би зараз 

анахронізмом», говорив Яновський у контексті розвитку сучасної медицини. 

Як і Мерінг, Яновський акцентував, що людина – не сума окремих органів. 

Студенти повинні вивчати набагато більше дисциплін, мати багато знань, 

відчувати потребу праці з хворими, інакше знання не принесуть користі, як 

не принесуть і допомоги найбільш сучасні засоби без любові до людини1.  

 Серед учнів Ф. Ф. Мерінга був О. Кисіль – перший голова наукового 

клінічного товариства студентів – медиків, який пізніше став відомим 

педіатром і фтизіатром2. 1970 року студентській науковій організації 

Київського медичного інституту було присвоєно ім’я видатного вченого 

професора О. О. Кисіля. 

 Із самого початку своєї викладацької діяльності з великим 

задоволенням, і навіть без оплати, Мерінг читав предмет «Історія 

медицини»3. Мабуть, ця відданість цікавій дисципліні старого професора 

вплинула і на його вихованців. Так, його студент С. Ковнер став відомим 

вітчизняним істориком медицини, який обґрунтовано опублікував лекції 

професора Мерінга з приватної патології та терапії, присвяченій діагностиці 

та лікуванню холери4. 

                                                           
1Передерий В., Шипулин В. Настоящие врачи: Из истории кафедры 

Факультететской терапии №1 Национального медицинского университета. 

2001. 99–100 с. 

2Петров Г. Очерки истории отечественной медицины. М., 1962. 106–107 с. 

3ДАК. Ф. 16. Оп. 307. Спр. 57. Арк. 278. 

4Из лекций Ф. Ф. Меринга. Современная медицина. 1868. №29. С. 425. 
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 П. Нікольський став відомим дерматовенерологом, професором 

Ростовського університету, М. Черняхівський – професором Варшавського 

університету. 

 Висновком наукової діяльності студентського товариства стала видана 

ними книга «Історія клінічного товариства студентів-медиків університету 

Св. Володимира з 1881 до 1913 року», яка експонувалася на Всеросійській 

виставці у Києві 1913 року1. 

 Проводячи практичні заняття у Військовому шпиталі, Олександрівській 

лікарні, викладачі-медики весь час мріяли про створення університетської 

клініки. 1882 року під керівництвом професора-гігієніста В. Суботіна було 

створено комісію для розробки проекту та керівництва будівництва клінік 

університету. До комісії увійшли В. Караваєв, Ф. Мерінг, К. Тритшель, 

Г. Мінх2. Нарешті медичний факультет утримав двоповерховий будинок на 

Бібіковському бульварі (сьогодні бульвар Т. Шевченка, 17), де розмістилися 

факультетські терапевтичні та хірургічні клініки. 

 Це була велика радість і Ф. Ф. Мерінга, який завжди боровся за ідею 

створення університетських клінік3. У березні 1881 року рішенням 

університетської Ради Мерінг очолює акушерську факультетську клініку до 

повернення професора А. П. Матвєєва з відпустки, що свідчить про глибокі 

знання професора в галузі гінекології та акушерства4. 

                                                           
1150 лет Киевскому медицинскому институту / Гончарук Е., Зайко Н., 

Бобрик И. и др. К.: Здоровья, 1991. 116 с. 

2ДАК. Ф. 16. Оп. 307. Спр. 191. Арк. 25. 

3История Императорского Университета Cв. Владимира. Киев: Тип. Имп. 

Университета Св. Владимира, 1884. Т.1: Университет Св. Владимира в 

царствование императора Николая Павловича. 674 с. 

4ДАК. Ф. 16. Оп. 320. Спр. 69. Арк. 4. 
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1884 року було опубліковано головну працю Ф. Ф. Мерінга «Курс 

клінічних лекцій»1. 

 Головним досягненням наукової та практичної діяльності видатного 

клініциста стала прижиттєва діагностика тромбозу венозних артерій серця, 

що відкрила цілу епоху в кардіології. 

 Доцільно підкреслити, що професор став першим серед вчених медиків 

Російської імперії, хто встановив прижиттєву діагностику тромбозу венозних 

артерій 1883 року2. 

 Вже після смерті Фрідріха Фрідріховича 1909 року, виступаючи на І 

з’їзді російських терапевтів у Москві, з доповіддю про тромбоз венозних 

артерій, професор В. Образцов навів приклад із своєї практичної діяльності 

ще у Київському військовому шпиталі, коли у травні 1883 року на консиліумі 

лікарів викликали професора Ф. Ф. Мерінга. «Справа стосувалася 45-річного 

чиновника, який з початку 1883 року страждав загрудинним болем. За день 

до смерті у нього розпочалися сильні болі за грудиною, нудота та блювання. 

Я побачив його годин через п’ять після початку приступу. Хворий зберігав 

свідомість, але був дуже синій і холодний, з ледве відчутним пульсом. 

Прибувши на консиліум у момент смерті чиновника, професор Мерінг на 

основі вигляду хворого і моєї розповіді констатував тромбоз венозної артерії 

серця»3. Пізніше матеріали, викладені в доповіді В. П. Образцова, було 

опубліковано в праці професора В. П. Образцова і приват-доцента 

К. Д. Стражеска «До симптоматології та діагностики тромбоза венозних 

артерій серця», а також 1910 року в науковій праці професора 

                                                           
1Гончарук Є. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів 

національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (1841-2001). К., 

2001. 103 с. 

2Жуковський Л. Выдающийся отечественный приоритет в области 

кардиологии. Клиническая медицина. 1961. №12. С. 112–114. 

3Образцов В. К симптоматологии и диагностике тромбоза венечных артерий 

сердца. Тр. I сьезда русских терапевтов. М., 1910. 20 с. 
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В. П. Образцова «До фізичного дослідження шлунково-кишкового тракту і 

серця» 1915 року.  

 Відомі вчені-медики завжди пам’ятали настанови свого вчителя, його 

мудрі, доцільні поради. 

 Віддана праця Ф. Ф. Мерінга високо оцінювалася університетською 

радою, міністерством народної освіти і наказом цього відомства від 1 вересня 

1878 року професор отримав звання заслуженого Професора1. 

 Згодом, за розпорядженням імператора Російської імперії він також 

отримує високе звання, рівня генеральському рангу таємного радника2. 

1883 р. його було нагороджено орденом Св. Анни 1-го ступеня3, а 1887 року 

– орденом Св. Володимира 2-го ступеня4. 

 Професор Ф. Ф. Мерінг завжди залишався вірним своїй справі – 

медицині. Навіть в останні дні життя, він з науковою зацікавленістю 

аналізував розвиток свого захворювання. У мемуарах графа Вітте описано 

хворобу знаменитого лікаря: «У цього Мерінга була дивна хвороба, від якою 

він і помер. Свою хворобу він називав «слонова нога». Вона полягала вона в 

тому, що нога весь час збільшувалася і збільшувалася, і нарешті зробилася 

набагато товстішою за самого Мерінга, який постійно худнув. За декілька 

днів до смерті, лежачи у ліжку, він холоднокровно описував мені цю 

хворобу. Здавалось, він був навіть, задоволений своїм спостереженням і 

пророкував свою смерть за кілька днів»5. 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 305. 

2Там само. Арк. 307. 

3Там само. Арк. 308. 

4Там само. Арк. 310. 

5Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. / Ананьич Б. и др. М.: 

Мысль, 1991. 115 с. 
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 Сучасні лікарі діагностували б цю хворобу як ракова патологія. 

Мабуть, професор давно встановив собі фатальний діагноз, бо його домашній 

духовний заповіт був створений 12 червня 1887 року1. 

 У справі ректора Імператорського університету Св. Володимира про 

смерть професора університету Мерінга від 20 жовтня 1887 року засвідчено, 

що «Почесний член і заслужений професор університету Св. Володимира, 

таємний радник Фрідрих Фрідрихович Мерінг після тяжкої хвороби 19 

жовтня о 3 годині помер. Поховання відбудеться 22 жовтня о 12 годині дня 

на Аскольдовій могилі»2. Підписали цей документ усі викладачі 

університету. Прощаючись з покійним, його колега професор 

К. Г. Тритшель підкреслив головну рису Ф. Ф. Мерінга, яка лежала в основі 

його успіхів: «У наш буремний час у гонитві за матеріальними насолодами, у 

пошуках сильних вражень живеться «швидко». Що ж до Ф. Ф. Мерінга, то 

«крім природних здібностей та вроджених якостей розуму і душі рельєфною 

рисою в ньому було почуття відповідальності». Вдячні сучасники назвали 

його іменем одну з міських вулиць (сьогодні вул. Заньковецької). На 

медичному факультеті університету Св. Володимира на кошти зібрані його 

друзями та прихильниками було введено іменну стипендію для студентів3. 

 У факультетській терапевтичній клініці встановлено портрет 

Ф. Ф. Мерінга, який сьогодні знаходиться в експозиції Київського музею 

медицини4. 

Почуття усіх присутніх на похованні виразив у своєму вірші лікар 

Дайтч: «На смерть профессора Федора Федоровича Мерінга» 

                                                           
1ДАК. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 50-51. 

2ДАК. Ф. 16. Оп. 326. Спр. 185. Арк. 1. 

3Бородулин В., Бревнов В. Професор Ф. Ф. Меринг и клиника внутренних 

болезний в России во второй половине ХІХ века. Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2000. №2. С. 58. 

4Пелещук А., Жуковский Л. Профессор Ф. Ф. Меринг – старейший киевский 

терапевт. Клиническая медицина. М., 1999. №7. С. 154. 
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Не на лекцию вновь к тебе ныне пришли мы 

Восторгаться чарующей речью живой, 

Не духовною жаждою знанья томимы 

Мы к тебе, наш учитель, сошлися толпой, – 

Мы со скорбью явились проститься с тобой. 

Уж погас навсегда тот светильник чудесный, 

Что живительным пламенем нас согревал, 

Вдруг изсяк тот родник, что струею небесной 

В нас высокие чувства и мысли вливал 

И дремавшие силы души пробуждал! 

Что ж утешить нас может теперь в нашем горе, 

Что взамен сей утраты нас ждет роковой? 

В сей улыбке застывшей, в сем мертвенном зоре 

Утешительно-скорбный звучащей струной 

Глас учителя слышится нам, как живой: 

«К чему, дети, плакать, к чему ломать руки? 

Что мука утраты и горечь разлуки 

Пред тем вечным счастьем, покоем и миром, 

Что здесь я в холодной могиле нашел? 

Простившись с мишурным и суетливым миром, 

Я с честью и славой в могилу сошел, – 

Утрите ж, дети, напрасные слезы, – 

Смерть в тернии жизни вплетает нам розы.» 

Місце для могили Ф. Ф. Мерінга обрано дуже вдало. Розташоване воно 

на другій терасі, недалеко від могили професора Селіна; звідси відкривається 

панорама на Дніпро, Лівий берег, ланцюговий міст та частину Печерських 

пагорбів1. 

Отже, історія вітчизняної медицини, як і вся історія України, живе в 

конкретних особистостях, котрі будуть наслідувати наступні покоління. 

                                                           
1Похороны професора Меринга. Киевлянин. 1887. 22 октября. С. 2. 
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Головними досягненнями наукової та практичної діяльності 

Ф. Ф. Мерінга стали прижиттєва діагностика тромбозу венозних артерій 

серця, що відкрила цілу епоху в кардіології та наукова праця «Курс клінічних 

лекцій». Здобув великої пошани серед студентства, очолив перший в 

Російській імперії студентський гурток з поглибленим вивченням клінічної 

медицини. Члени гуртку згодом стали вченими, наприклад Ф. Ергардт, 

В. Суботін, І. Ціон, В. Бец, Ф. Яновський, О. Кисіль, М. Черняховський, 

П. Нікольський та інші. 

Ф. Ф. Мерінг був видатною особистістю, який завдяки своїй 

наполегливій науковій роботі зробив величезний доробок у розвитку 

вітчизняної медицини. 

Висновки до розділу: 

 Фрідріх Фрідріхович Мерінг був видатним вченим з різними 

науковими інтересами, талановитим вчителем, легендарним лікарем, 

державним діячем, аматором паркового будівництва, підприємцем, 

благодійником та меценатом. 

Найвищим науковим досягненням діяльності видатного клініциста 

Ф. Мерінга стала діагностика тромбозу венозних артерій серця, відкривши 

цілу епоху в кардіології. Серед клієнтів професора були практично усі 

представники вищого світу губернії. Професор створив свій капітал завдяки 

операціям з нерухомістю. А професійна діяльність лікаря, його практика 

носили суто науковий і філантропічний характер. Але він лікував і бідних 

громадян, практикуючи широко, безкоштовно, ніколи не відмовляючи.  

Погляди, наукові концепції та пріоритети досліджень Фрідріха Мерінга 

базуються на різних областях терапії, загальної гігієни, судово-медичної 

медицини, фізіології, фармакології, нервових хвороб та історії медицини. 

Розділ зосереджено на його внесок у розвиток медичної науки, політичної та 

громадської діяльності. 
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РОЗДІЛ IІI. 

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА РОДИНИ МЕРІНГІВ  

КІНЦЯ XIX СТ. – ПОЧАТКУ XX СТ. 

У другій половині XIX ст. розвиток промисловості та економіки 

потребували змін у науковому розвитку країни. Відбувався інтенсивний 

розвиток в усіх галузях наукового знання. У сфері науки позитивні зрушення 

ідуть по лінії концентрації інтелектуального потенціалу в наукових центрах 

та товариствах, що дає змогу вченим досягнути світового рівня.  

На прикладі української родини Мерінгів можна простежити, як 

упродовж десятиріч під впливом історичних обставин змінювалася 

національна самоідентифікація родини. Її члени пройшли шлях від німецьких 

лютеран до православних християн. Представники цієї родини зробили 

суттєвий внесок у розвиток науки, промисловості, підприємництва, 

політичної кон’юнктури країни. З утвердженням радянської влади почалася 

трагічна сторінка у житті родини, яка втратила все своє майно та змушена 

була емігрувати з України, а деякі представники роду були фізично знищені.  

Осмисленню особливостей життя та діяльності родини Мерінгів до 

історії українських земель наприкінці XIX ст. – поч. XX ст. присвячено 

третій розділ. 

 

3.1. Нащадки Ф. Ф. Мерінга в громадському, політичному та 

підприємницькому житті України в др. пол. XIX ст. – на поч. XX ст. 

Фрідріх Фрідріхович Мерінг був одним з найбільш видатних і 

популярних київських лікарів, заслуженим професором Київського 

університету. Його нащадки, а особливо три сини – Михайло, Сергій та 

Володимир мали досить різну вдачу та долю. Проте кожен з них зробив свій 

внесок у розбудову Російської імперії та особливо території українських 

земель. 
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Мерінг Михайло Федорович – старший син професора Ф. Ф. Мерінга. 

Він народився 18 лютого 1862 р. в Києві1. Навчався у 2-й Київській гімназії. 

Закінчив Колегію Павла Галагана 1880 р. 1884 р. по закінченню 

математичного відділу фізико-математичного факультету Київського 

університету Св. Володимира зі ступенем кандидата математичних наук його 

залишили своєкоштним стипендіатом для підготовки до професорського 

звання2. Під час навчання в університеті він отримав золоту медаль за 

студентську наукову роботу з астрономії3. 1887 р. він склав іспит на ступінь 

магістра з астрономії. 1889 р. вступив на службу до департаменту 

залізничних справ Міністерства фінансів в Санкт-Петербурзі. 1890 р. його 

призначено чиновником з особливих доручень даного департаменту. 1891 р. 

він стає начальником відділу особливої канцелярії з кредитних питань. 

1892 р. – переходить на службу до Міністерства шляхів сполучення 

секретарем міністра, а в кінці року – його призначать віце-директором 

особливої канцелярії з кредитних питань Міністерства фінансів. 1894 р. – він 

залишив службу в Міністерстві, 1895 р. – його обрано директором 

Київського приватного комерційного банку4. 

Відомий державний діяч, Сергій Вітте добре знаючи батька та сина 

Мерінгів згадував: «Син Мерінга, закінчивши курс в Київському 

університеті, поїхав вивчати астрономію за кордон. Батько його бажав, щоб 

він став професором астрономії, але син закінчив кар’єру і переїхав до Києва. 

Старий Мерінг, який був дуже поважною людиною, розмовляючи зі мною 

про сина, занадто жалівся, що з сина нічого путнього не вийде «у нього 

характер гравця із таким характером все закінчиться погано», так все і 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 465. спр. 4762. Арк. 292. 

2Там само. Ф. 16. Оп. 325. спр. 120. Арк. 1. 

3Юбилейный акт Императорского Университета Св. Владимира 8 сентября 

1884 г. Киев, 1885. 205 с. 

4Смольніцька М. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті 

України (1871 – 1920 рр.). К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. 384 с. 
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трапилося»1, М. Ф. Мерінг був одружений з Софією, прийомною дочкою 

С. Ю. Вітте з якою згодом розлучився2. 

Наприкінці XIX століття Київ зростав швидкими темпами, населення 

міста збільшувалася, попит на житло прискорювався. У колі великих 

підприємців виникає ідея про створення «Київського домобудівного 

товариства». Його акціонери вкладали гроші в паї, що давало їм право згодом 

на розподіл прибутків. Прибутки мали бути захмарними, оскільки з 

урахуванням статутних завдань Товариства, вони покривали ледь чи не всі 

сегменти будівельного ринку: акціонери мали право будувати і 

перебудовувати будинки, купувати їх, закладати і продавати, орендувати і 

здавати в оренду, володіти земельними ділянками та рядом інших аспектів 

будівництва. Капітал товариства становив 100 тис. рублів, було випущено 

3600 акцій номіналом у 500 рублів. Почесним головою товариства став 

Михайло Мерінг, а основним засновником та ініціатором створення – 

відомий архітектор і підприємець Г. П. Шлейфер, який керував двома 

товариствами, що видавали іпотечні кредити – «Товариством взаємного 

кредиту» і «Київським міським товариством взаємного кредиту». 

«Уявіть собі, щоб зробитися київським домовласником тепер це 

найлегша справа..., наприклад, у вас немає жодного капіталу. Тим ліпше для 

вас, якщо ви хочете стати київським домовласником. Все робиться так: Ви 

сидите у себе в кабінеті і нічого не підозрюєте. Раптом до вас приходить 

єврей-фактор і каже: – Чи бажаєте побудувати будинок? Ви відповідаєте: – 

Дуже навіть бажаю, але тут є маленька заковика» – відсутність грошей. 

«Грошей я можу дати, у мене знайдеться дві – три тисячі», – говорить 

фактор. – «Ви думаєте, цього мало? Дуже навіть достатньо. Маю на прикметі 

гарненьку садибу, коштує вона всього сто тисяч. На ній банківського боргу 

97 тисяч... Тобто, щоб купити у, треба дати грошима всього три тисячі». 

                                                           
1Витте С. Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг. / Ананьич Б. и др. М.: 

Мысль, 1991. 115 с. 

2Друг О. Малаков Д.  Особняки Києва. К.: Кий, 2004. 778 с. 
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Потім береться кредит у підрядників, будується будинок і закладається в 

банку «ну, хоч за сто тисяч» і можна розплатитися з підрядниками. Потім 

будинок продається, «скажімо, за 210 тисяч, відтак, отримуємо чудовий 

бариш у 10 тисяч, які ми поділимо з вами навпіл. Я за свої вкладені у цю 

справу три тисячі отримаю дві тисячі рублів як відсотки. – А за що ж я 

отримаю п’ять тисяч? – За те, що я в цій комбінації не можу обійтися без... 

вашого імені». Багато нових будинків в Києві «зобов'язані своїм 

виникненням саме Божим такого сорту. Усі вони побудовані з певною метою 

– негайно же продати їх з певним прибутком і знову ж узятись за нову 

споруду... тут не домобудівництво в солідному сенсі, а проста спекуляція 

будинками. Зате і будуються ці будинки з найгіршого матеріалу, і міцність їх 

вельми сумнівна»1. 

Перед «Київським домобудівельним товариством» у місті вже діяло 

інше – «Київське міське товариство взаємного кредитування», яке пройшло 

чималий шлях самовипробування. 

Намагання розвивати та розбудовувати Київ з’явилося ще у XVIII ст. 

Вже тоді для цієї мети під назвою «Суспільна Комісія» було засновано 

товариство кредитів. Але 9 липня 1811 р. під час великої пожежі на Подолі, 

зник стіл, в якому знаходилося 600000 рублів векселями, що належали цьому 

банку. Хоча цей стіл першим пожежники винесли з палаючого будинку, але 

все зникло. 

У 30-х роках XIX ст. знову постало питання про забудову Києва. Уряд 

для цього асигнує суми під назвою «Будівельний капітал», що надає жителям 

Києва чималі суми на будівництво. Але в наслідок відсутності контролю за 

цими капіталами, друга спроба розбудови Києва була також невдалою2. 

                                                           
1Беседа. Киевлянин. 1900. №244. 3 сент. С. 2. 

2Каманин И. Последние годы самоуправления Киева по Магдебургскому 

праву. М.: Книга по Требованию, 2011. 92 с. 
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І тільки коли контора Державного банку доручає на початку 60-х років 

XIX ст. налагодити справу розбудови міста Миколі Християновичу Бунге, 

професору університету Св. Володимира, мали місце позитивні результати.  

М. Х. Бунге, корінному киянину, було добре відомо, яка із сторін 

діяльності киян потребує матеріальної підтримки, де ця підтримка може 

принести користь без ризику для кредитного закладу, але рамки діяльності 

контори Державного банку були занадто вузькими. 

Вихід з цього становища Бунге знайшов завдяки ідеї створення 

приватного кредитного закладу, підтриманого населенням Києва1. 

За статутом Київського Державного товариства взаємного 

кредитування, засновники Товариства запропонували, раніше бажаючим 

особам стати членами товариства. Але для цього вона мали внесок 10%. 

Таких осіб виявилося 71, тобто на 21 людину більше, ніж вимагав статут. 

Відтак, Товариство на підставі параграфу 52 статуту розпочало свою 

діяльність.  

Обраній Раді Товариства було доручено визначити завдання діяльності 

Товариства та створити програму для досягнення позитивних результатів, та 

інструкцію для діловодства. З цього питання Рада відкрила засідання 9 

червня 1868 р., а 24-го вересня 1868 р. відкрила і банківські операції2. 

Завданням Ради було, з одного боку надавати громадянам, особливо 

тим, хто займається торгівлею та іншими промислами, капітали під надійним 

забезпеченням і на короткий строк, у формі позики та векселів, – а з іншого 

боку шукати засоби для вигіднішого вкладення готівки для своїх членів. 

Отже, Рада зробилась посередником між своїми членами-вкладниками 

та позичальниками. Рівною мірою вона повинна була турбуватися про 

інтереси обох сторін. А ще Рада розуміла, що членами товариства є не 

капіталісти, а особи, що довірили свої особисті заощадження Товариству, 

                                                           
1Киевское городское общество взаємного кредита [Исторический обзор 

деятельности за 25 лет его существования]. 1868/69-1893 гг. К., 1894. 97 с. 

2Там само. 6 с.  
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тому ризик повинен бути мінімальним. Рада вирішила не приймати 

торгівельні векселі, відкрила кредити, із забезпеченням цінностями та 

товарами. Схваливши пропозицію забезпечити такі кредити нерухомістю 

(будинками), Рада дійшла до висновку, що кредити у розмірі ¼ та навіть ½ 

дійсної оцінки нерухомого майна будуть цілком захищені. Завдяки такій 

діяльності до 1 січня 1869 р. дохід Товариства досягнув 35000 рублів – і це 

було успіхом1. 

Гостро постало питання про приміщення Товариства. Загальні Збори 11 

березня 1873 р. доручили Раді створити комісію для пошуку приміщення для 

Товариства. Новостворена комісія запропонувала придбати 360 кв. сажень 

землі у пана Мерінга і звернулася до Міністерства фінансів із клопотанням 

дозволити витрату грошей із резервного капіталу, окрім дозволених вже 

раніше Міністерством 20000 руб., додатково ще 20000 руб., усього 40000 

руб2. Цю пропозицію було відхилено. Почали орендувати приміщення, але 

всі вони не відповідали вимогам банківської справи. Нарешті 14 березня 

1893 р. Рада вирішила витратити з резервної суми 250 тис. руб. на придбання 

маєтку по вулиці Хрещатик для забудови нового приміщення Товариства 

взаємного кредитування3. 

Було затверджено склад керівництва Київського міського товариства 

взаємного кредитування з 1868 р. – по 1 січня 1894 р. 

1. Бунге М. Х. – таємний радник; 

2. Ейсман Г. І. – дійсний статський радник; 

3. Мітюков К. А. – таємний радник;  

4. Сидоренко Г. Д. – дійсний статський радник; 

5. Рахманінов І. І. – таємний радник; 

                                                           
1Киевское городское общество взаємного кредита [Исторический обзор 

деятельности за 25 лет его существования]. 1868/69-1893 гг. К., 1894. 7 с. 

2Там само. 14 с. 

3Там само. 16 с. 
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6. Сечет М. Л. – статський радник1. 

Уповноваженим Товариства був Мерінг Ф. Ф. – таємний радник2. 

У жовтні 1882 р. багато домовласників Києва звернулися до Міської 

Думу з проханням створити у Києві кредитне Товариство, бо місто дуже 

цього потребувало за своїм торгівельним та промисловим значенням, 

постійним збільшенню населення, якому необхідне було доступне 

кредитування під заставу нерухомого майна. 28 січня 1885 р. Статут такого 

Товариства було затверджено Міністерством Фінансів3. 

Серед кандидатів у члени правління Київського кредитного товариства 

був і Михайло Федорович Мерінг (1892-1898 рр.)4.   

 Він же очолює і Київське домобудівельне товариство «наприкінці XX 

ст., коли лише оформлювалась ідея створення такого товариства, її 

підтримали відомі в Києві підприємці – Аманд Струве «батько київського 

трамваю», інженер та поміщик Віктор Голубєв, мільйонер Давид Марголін. 

Лідером новоствореного товариства став М. Мерінг. Після смерті 

старого професора Ф. Ф. Мерінга його нащадкам залишився великий спадок. 

Так, у домашньому руховому заповіті батько заповів Михайлу: 

«Старшому сину моєму Михайлу Федоровичу Мерінгу заповідаю у повну 

приватну особистість мій нерухомий маєток в селі Макіївка з урочищем 

Софіївка, і при селі Юзефівка, Київської губернії, Васильківського повіту з 

усіма надбаннями, щоб з доходів того маєтку він міг отримувати п’ять тисяч 

рублів кожного року, а інший дохід повинен бути направлений на виплату 

відсотків та погашення моїх боргів банком та приватним особам»5. 

                                                           
1Киевское городское общество взаємного кредита [Исторический обзор 

деятельности за 25 лет его существования]. 1868/69-1893 гг. К., 1894. 94 с. 

2Там само. 96 с. 

3Земелев Н. Обзор XXV-летней деятельности Киевского городского 

кредитного общества. К., 1910. 75 с. 

4Там само. 74 с. 

5ДАК. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 50. 
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У заповіті Ф. Ф. Мерінг звільнив обох дочок від сплати різних своїх 

заборгованостей. Це мали здійснювати його дружина та сини. 

Дві доньки Софія та Надія були вже заміжні. Батько заповів їм: 

«Старшій дочці моїй Софії Федоровні Графині Коновніциній заповідаю у 

повну приватну власність нерухомий маєток при селах Каврай і Подставка та 

хутір Леоновщина у Полтавської губернії»1. 

Щодо дружини Катерини Михайлівни, то Мерінг, старий професор 

заповів: «у пожиттєве користування всіма моїми будинками в місті Києві на 

Хрещатику і Банковій вулиці та інше нерухоме майно»2. 

Але у «Справі Київського міського кредитного товариства» є заява до 

управління кредитного товариства, вдови таємного радника Катерини 

Михайлівни Мерінг за 1892 р., де вона зрікається своїх прав на пожиттєву 

власність нерухомим майном на користь своїх синів Михайла, Сергія та 

Володимира3. У цій справі є наявні документи, які свідчать, що власниками 

батьківського майна є Сергій, Михайло та Володимир. 

Але є й інший документ, який засвідчує, 25 січня 1895 року, що усім 

майном тепер розпоряджається від імені своїх молодших братів Михайло 

Федорович Мерінг, колезький асесор4. 

Територія садиби Ф. Ф. Мерінга складала 10 гектарів між сучасними 

вулицями Хрещатик, Інститутська, Банкова і Лютеранська. На більшій 

частині садиби знаходився парк з ставком і фруктовим садом. За заповітом 

Ф. Мерінга 1887 р. ділянка перейшла у спадок до його старшого сина 

Михайла Мерінга та його братів. На той час надзвичайно вигідно було 

забудувати територію у самому центрі перспективного міста 

«прибутковими» житловими будинками, що могло дати чималий прибуток. 

                                                           
1ДАК. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 50. 

2Там само. Арк. 51. 

3Там само. Арк. 49. 

4Там само. Арк. 3. 
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«Київське домобудівне товариство» мало свій статут, який було подано 

до Міністерства фінансів у березні 1895 року і затверджено 13 жовтня. Згідно 

із статутом акціонерне товариство створювалося «для побудови нових 

будівель і перебудови зведених будівель в м. Києві з правом набувати у 

власність і орендувати будинки в м. Києві з належними до них ділянками 

землі»1. Акціонери провели перше офіційне зібрання. Вони плекали надії. 

Схоже, вони вважали, що вигідніше самим зводити споруди, а згодом їх 

реалізовувати або здавати в оренду. 

За свої акції товариство отримало 1,8 млн. рублів, що дало їм змогу 

викупити територію садиби у Мерінгів, і частина земель була реалізована, а 

частина забудовувалась особисто товариством. Садибу професора Мерінга 

поділили на окремі ділянки, вуличну мережу було розплановано заздалегідь. 

По вулицях: Архітектора Городецького (спочатку Миколаївська), 

Заньковецької (Мерінгівська), Ольгинська, Станіславського (Нова), а також 

площа Франка (Миколаївська). Рекордними темпами було зведено кілька 

великих будівель, у тому числі готель «Континенталь», драматичний театр 

Соловцова, цирк «Гіппо-Палас», і дві будівлі комерційних банків на розі 

Миколаївської та Хрещатика. 

«Скільки свого часу галасу наробило наше домобудівне суспільство, 

коли воно задумало самобутню Мерінгівську садибу перетворити в ціле 

культурне містечко. Усім здавалося чимось чарівним, коли там, де голосно 

різала на ковзанах під прицілом наша учнівська молодь, раптом простяглися 

вулиці, виросли багатоповерхові будинки, з’явилася торцева бруківка, театр 

тощо. Тепер нас цим не здивуєш. Не потрібно акціонерних товариств з 

мільйонними капіталами. Працями окремих осіб забудовуються будинками-

громадами цілі вулиці». Це був «золотий вік київського домобудування, але 

він минув, як минає все на світі. Банки затисли благодійну руку, кредит 

                                                           
1Кіевская сельскохозяйственная и промышленная выставка 1897 года и ея 

участники / Лещенко И. Кіевъ: Типографія С. В. Кульженко, 1898. Ч.3. 45 с. 
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скоротився – замість колишнього безперервного золотого дощу почали 

хлюпати маленькі дощики»1. 

У період кризи 1899-1902 рр. особливо відчувався бурхливий 

економічний підйом у будівництві середини 1890-х років. Починається 

різкий спад на київському ринку нерухомості – вільних капіталів не 

знаходиться, кредити стали менш доступними, а попит на оренду 

нерухомості помітно знизився. Варто зазначити, що за роки будівельного 

буму значно зросла вартість будівництва, а ринок нерухомості було 

перенасичено. Для фінансування нових проектів, доходів, одержуваних від 

побудованих будинків, вже не вистачало. Михайло Мерінг вирішив 

продовжувати будівництво, і взяв великі кредити, проте його брати вчасно 

вивели свою частку капіталу з товариства. 

Товариство планує залишити за собою будівлі готелю і театру, як 

найбільш прибуткові, але під час кризи довелося змінити орієнтири. 

Побудовану нерухомість було закладено спочатку в «Київському кредитному 

товаристві», а потім у великого цукрозаводчика Лазаря Бродського. 1901 р. 

«Київське кредитне товариство» виставило на продаж 11 будинків, а 1902 

року вже 13. У попередні роки підйому такі масові продажі траплялися 

досить рідко2. У «Київському кредитному товаристві» при отриманні 

будівельного кредиту як застава використовувалися земельні ділянки, на 

яких планувалося будівництво «прибуткових будинків», або незавершені 

споруди. Загальна вартість такого кредиту становила 8%, в той час як 

«прибуткові будинки» давали в середньому 10% річного прибутку. 

Після отримання кредиту позичальник щороку платив товариству 

«відсоток інтересу» (4,5-5%) і «відсоток погашення», величина якого 

залежала від терміну кредиту і визначалася так, щоб до кінця терміну 

кредиту його було повністю погашено. При терміні кредиту на 20 років 

позичальник платив 3% погашення, а при терміні 38 років – 1%. Якщо 

                                                           
1Беседа. Киевлянин. 1900. №244. 3 сент. С. 2. 

2Кальницкий М. Не стой под стрелой. Контракты. 2008. №45. 11 с. 
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позичальник не міг внести платежі, його нерухомість продавали з публічних 

торгів для покриття кредиту, що не перевищувало 60-75% суми оцінки. 

Кредити видавалися 5% облігаціями «Київського кредитного товариства». 

Зазвичай, щороку видавалося в середньому 90-100 кредитів, а 1898 р., у 

розпал будівельного буму, дохід за облігаціями було знижено до 4,5%, але, 

незважаючи на це, «Київське кредитне товариство» видало 204 кредитів на 

загальну суму 6049 млн. рублів. 

«Київське домобудівне товариство» ускладнює своє становище через 

спекулятивні операції Михайла Мерінга з векселями, внаслідок чого 

товариство зазнало збитків до 700 тис. рублів. Згодом, товариство ще більше 

потопає у боргах, та не має можливості заплатити своєму основному 

кредитору – Лазарю Бродському, який подав до суду. Готель 

«Континенталь», що вважався тоді перлиною Києва, перейшов у власність 

Бродського, як і театр Сперанського та ряд інших об’єктів нерухомості. На 

цьому діяльність домобудівного товариства досягла свого логічного фіналу, і 

в масштабних планах забудови центру міста виникає перерва. 

Як далі склалася доля М. Ф. Мерінга невідомо. У центральному 

державному архіві громадських об’єднань України у справі його племінника 

Сергія Сергійовича Мерінга є коротенька інформація, що 1921 року Михайло 

Федорович знаходився в с. Нова Гребля на Вінниччині, в колишньому маєтку 

Сергія Федоровича Мерінга, і готувався виїхати за кордон разом з 

племінником. Михайло виїхав на еміграцію. 

Мерінг Сергій Федорович – середній син професора Ф. Ф. Мерінга. 

Народився він 23 серпня 1867 р. в Києві1. До Колегії Павла Галагана вступив 

з домашньої підготовки і закінчив її 1885 р. Вищу освіту отримав на 

юридичному факультеті Київського університету Св. Володимира. Був 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 465. спр. 4762. Арк. 292. 
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почесним мировим суддею Бердичівського з’їзду мирових суддів і 

губернським гласним Київського земства1. 

У домашньому духовному заповіті Ф. Ф. Мерінга говорилося: 

«… другому сину моєму Сергію Федоровичу заповідаю в повну приватну 

власність нерухоме майно моє при селах Нової Греблі то Овечаче Київської 

губернії Бердичівського повіту, з тим що він повинен прийняти на себе 

заборгованість цього маєтку перед Товариством взаємного поземельного 

кредиту, а також до закінчення університету отримував з прибутків маєтку 

по 100 рублів на місяць: по закінченню університету до 

двадцятип’ятирічного віку – по три тисячі рублів річних; після досягнення 

двадцятип’ятирічного віку – по п’ять тисяч рублів річних…»2. 

Коли помер батько Сергію було двадцять років, він ще навчався в 

університеті. Потрібно було будувати самостійне життя. 1897 року він 

одружується з іспанкою з Валенсії Терезою Саммарті (або Сантарі), брати 

якої в Іспанії мали великі конюшні, і жили з конярства. Сергій удочерив 

дочку Терези Кармен, з якою у нього склалися дуже дружні відносини. Вона 

виховувалась у сім’ї разом з молодшими братами Сергієм та Борисом. 

Цікаво, що сина Сергій до 14 років не хрестив, бо мати хотіла зробити його 

католиком, а батько – православним. І все-таки Сергій-молодший прийняв 

православну віру. Сергій Федорович та Тереза Йосифівна вінчалися і в 

церкві, і в костелі. 

Сергій Федорович продає маєток у селі Овечаче Бердичівського повіту 

і купує палацо-паркову садибу у Старих Прилуках (сьогодні Липовецький 

район Вінницької області)3. 

                                                           
1Смольніцька М. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті 

України (1871 – 1920 рр.). К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. 384 с. 

2ДАК. Ф. 100. Оп. 1. спр. 1609. Арк. 50. 

3Солейко Л. Профессор Фридрих Меринг: возвращение в историю 

отечественной науки / Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. В.: Нова книга, 

2005. 124 с. 
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Його родина, здебільшого, проживала в Київському будинку по вулиці 

Банкова 81, а заміську віллу і землі С. Ф. Мерінг здавав в орендне утримання 

К. В. Бліжовському2. 

Сергію Федоровичу належав цегельний завод, відданий в оренду 

Гершкові Дуднику, там працювало 8 чоловік; а ще один водяний млин і дві 

постави. Ферма «Забарова» при Старих Прилуках теж була його власністю. 

Там проживало 60 чоловіків і 45 жінок і 570 десятин угідь. 

Молодий підприємець дістав у власність, за батьківським заповітом 

село Нова Гребля. Крім того він був розпорядником цукрового заводу, 

заснованого 1899 року, де працювало 375 робітників3. Завод випускав 288628 

пудів цукру. При заводі господар заснував двокласну приходську школу4. 

У «Списках населенных мест Киевской губернии» за 1900 рік 

С. Ф. Мерінга було відзначено показовим у своєму маєтку. На той час в 

містечку Старі Прилуки нараховувалось 3352 десятин землі, з яких належить 

поміщикам 1484 десятин, церкві – 72 десятини, селянам – 1795 десятин. 

Поміщицьке господарство велося восьмипільною системою, а селянське – 

трипільною5. Щодо господарства С. Ф. Мерінга, то воно було дійсно 

показовим: «Із інших районів Калиновки привертає увагу господарство в селі 

                                                           
1ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. спр. 4572. Арк. 17. 

2ЦДАВО України. Ф. 1636. Оп. 9. спр. 232. Арк. 28. 

3Машкін О. Російське дворянство іноземного походження в промисловості 

України другої половини XIX – початку XX ст. Український історичний 

журнал. 1998. №2. С. 83–91. 

4Роговий О. Відлуння давнини Стара Прилука: документи, свідчення, 

сучасність. В., 1993. 51 с. 

5Список населенных мест Киевской губернии. Издание Киевского 

губернского статистического комитета. К., 1900. 372–373 с. 
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Старі Прилуки, яке належить С. Ф. Мерінгу, як особливо цікавий приклад 

ведення орендного господарювання на акціонерних правах»1. 

На даний момент єдиною вцілілою архітектурною пам’яткою, що 

належала родині Мерінгів, залишається палац у Старих Прилуках. Останнім 

власником садиби був Сергій Федорович Мерінг. 

Садибний комплекс у Старих Прилуках, як і інші ансамблі ХVIII-

XIX ст., складався із групи споруд: в’їзду, будівель подвір’я та самого 

палацу, оточеного парком. Двоповерхова будівля палацу, виконана в 

необароковому стилі, є центром просторової композиції колись великого 

садибного комплексу.  

Вважається, що останній власник добудував лише бічні мезоніни, і 

тому на одному з них, а не по центру споруди, розміщено дату. Можлива й 

інша думка. Купивши у Здзеховського садибу, Сергій Мерінг відновив 

будівлю, і надав їй репрезентативного характеру. Нам невідомий автор 

проекту фасадів, які мають велику схожість з фасадами Маріїнського палацу 

в Києві. Власник Прилуки, живучи на Липках у Києві, недалеко від 

царського будинку, за проектом Расстреллі, був чудово ознайомлений з її 

архітектурою і, можливо, бажав, щоб його новий заміський дім був схожим 

на київський палац. Можливо також, що він запросив одного з архітекторів, 

які працювали над реконструкцією Маріїнського палацу в 1868-70-х роках. 

Таким чином, на початку ХХ століття, палац у Прилуках мав у плані 

прямокутну форму, з двома боковими галерейними спорудами, в об’ємно-

просторовій композиції, де панувала симетрія. Перший поверх будівлі 

рустовано, другий виконано в ордерній системі і завершено по центру, а в 

бічних ризалітах – мезонінами. Горизонталь фронтових фасадів фіксувалася 

трьома оманливими ризалітами – центральним, широким, тривісьовим і 

двома бічними, одновісевими. Центр середнього ризаліту підкреслено по вісі 

вхідним арочним портиком, кути якого фланковані спареними пілястрами. 

                                                           
1Андреев П. Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным казенным 

железным дорогам. К., 1898. 105 с. 
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Над портиком розташовано терасу з балюстрадою. Площину стіни ризаліту 

розчленовано чотирма парами спарених напівкіл коринфського ордену. 

Балконні двері, що виходять на терасу, отримали напівциркулярне 

завершення, а бічні вікна – легке лучкове. Прорізи обрамлені лиштвами і 

сандриками складної барочної форми. У дзеркалі сандрика над дверима 

знаходиться скульптурний декор у вигляді маскарона, обличчя чоловіка, 

який вважався портретом ініціатора побудови палацу. Цікаво, що ця ліпка 

дійсно була схожа на обличчя Сергія Мерінга. Композицію другого ярусу 

замикає параболічної форми оманливий ронтон, накладений на площину 

стіни аттикового поверху, завершеного декоративним трикутним фронтоном. 

Бічні ризаліти по фронту – одновісеві, вирішені аналогічно середньому. 

Торцевий фасад ризалітів по другому поверху тривісевий. Центральну вісь 

виділено заскленими віконними дверима з арочним завершенням, вона і 

виходить дверима на терасу першого ярусу. Бічні вісі акцентовані «сліпими» 

вікнами тої ж конфігурації, що й двері. Мезоніни бічних ризалітів отримали 

віконні прорізи округлої форми, завершені глухими аттиками по центру і 

балюстрадою у бічних частинах. По периметру будівлі проходить карниз з 

парапетними тумбами, на який поставлено акротерії у вигляді декоративних 

ваз(зняті у 1980-ті роки). 

Парковий фасад був ідентичним головному, за винятком, хіба що, 

дерев’яної стелі у залі першого поверху, що відноситься до початку 1900-х 

років – періоду останньої перебудови будівлі. У деяких приміщеннях 

збереглися паркет та кахель геометричного та рослинного візерунків. 

Палац з трьох боків оточений пейзажним парком, закладеним у другій 

половині ХVIII століття, при Олександрі Мацеї. З північної та західної сторін 

парк доходив до річки, за якою знаходиться Нова Прилука. Було збудовано 

оглядову альтанку, яку розібрали в 1960-х роках. Але і сьогодні пейзаж на 

схилах річки Десни вражає своєю красою. З часом північно-західна ділянка 

старих насаджень зменшилась, але сад розширився завдяки новим, які були 

виконаним новим господарем Сергієм Мерінгом. До 1920 року від старих 
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посадок (ясен, липа, карликові породи) збереглося всього 20. Нові 

насадження – декоративні (біла акація, клен, каштан, ялина) і плодові дерева 

(яблуні, груші, слива). Згідно з вимірами 1924 – 1925 років під плодовим 

садом знаходилось 6 десятин, під парком – 5 десятин землі, а двір займав 2 

десятини. Сад плодових дерев оточувала цегляна стіна, від якої збереглися 

лише фрагменти1. 

Не дивно, що Сергій Мерінг приділяв велику увагу парку. Схоже, його 

батько Федір Федорович Мерінг передав синам свою пристрасть і знання 

паркобудівництва. З боку дороги, що веде через Стару Прилуку на Вінницю, 

на подвір’ї садиби йшла широка алея, засаджена обабіч сріблястими 

ялинами. Ця дорога проходила ліворуч від палацу, паралельно його 

фронтовим фасадам. Старі плани садиби, за якими можна було визначити 

подальший під’їзд до центрального входу, на жаль, не збереглися. 

Аналогічно іншим садибним комплексам ХVIII ст. – XIX ст. під’їзд міг 

здійснюватися навколо палацу: спочатку до східного фасаду палацу, потім 

повз паркового і бічного західного фасадів по колу потрапляли до 

центрального партеру перед головним входом. Можливо, тому всі фасади 

палацу вирішені архітектором рівнозначно. 

По ходу алеї, паралельно їй, знаходилась цегляна, довжиною 2502 

саженів, оранжерея, вкрита бляхою.  

Господарчий двір було розташовано у північній частині садиби. У його 

центрі, фасадом до палацу стояв старий, на мармуровому фундаменті флігель 

і поруч – невелика споруда, перший поверх якої служив льохом, на другому 

був пташник. Ці споруди належать до перших етапів формування двору2. 

                                                           
1Пам’ятник архітектури. Палац в селі Стара Прилука Вінницької області 

Липовецького району. К., 1995, Т.5. 7 с. 

2Солейко Л. Профессор Фридрих Меринг: возвращение в историю 

отечественной науки / Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. В.: Нова книга, 

2005. 116-118 с. 
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Стайня на 10-12 коней, корівник, свинарник, сторожка, кузня і 

голубник у вигляді башти побудовано на початку ХХ століття останнім 

власником маєтку1. 

1925 року багато цегляних будівель господарчого двору, в тому числі 

вище перераховані, було знесено і розібрано2. 

За описом 1924 – 1925 років, маєток з південно-західної та північної 

сторін було оточено цегляною стіною (збереглися невеликі фрагменти), зі 

сходу, зі сторони в’їзної алеї, ділянку огороджувала залізна завіса на 

цегляних стовпах. В’їзд до маєтку проходив через браму, поряд з якою 

знаходилася цегляна будівля для варти3. 

З 1958 року в приміщенні маєтку С. Ф. Мерінга, який 1918 роки разом з 

сім’єю виїхав назавжди за кордон з причини репресивної політики 

більшовиків, розмістилася школа-інтернат.  

У газеті «Деснянська правда» №121 від 21 червня 1957 р. було 

розміщено цікаву інформацію про віднайдення прихованих дорогоцінних 

картин, посуду тощо. 

Під час ремонту стелі двоповерхового палацу в Старих Прилуках, при 

підготовці розмістити в ньому дитячий будинок, помітили, що в отворі за 

дранкою щось блиснуло золотом. То була розкішна богемна рама… 

Будівельники знайшли схованку старих господарів Мерінгів, які ще 40 

років тому залишили маєток. Ніхто одразу не звернувся до владних чи 

культурних установ. Золоті монети потрапили до мешканців села, також і 

посуд. Цінних знахідок своєчасно не переписали, а що вціліло, здали до 

комори, розмістивши поряд з цементом та кутовим залізом. 

Ось що пише автор статті І. Постоловський: «Ми були в тій комірчині. 

Завідуючий коморою Микола Коломієць одну за одною виймає запилені 

дорогоцінні полотна – і в рамах під склом, і в рамах без скла, і просто 

                                                           
1Постоловський І. Ні, не все... Вінницька правда. 1957. №121. С. 3. 

2ДАВО України. Ф. 256. Оп. 1. Спр. 72. Арк. 4-6. 

3Там само. Ф. 945. Оп. 8. Спр. 45. Арк. 5. 
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згорнуті в трубку…Обережно здмухаємо пилюку, придивляємось до кожного 

штриха, до кожної літери…Оживає картина без рами. Шестеро коней везуть 

когось в берлині. Бородатий, замислений машталір тримає в руках по чотири 

сталки візок, і здається, що він ось-ось підведеться. Що це за полотно? 

Придивляємось «Н.Сверчков…» Відомий російський художник, у якого 

навіть Наполеон купив дві картини»1. 

Знайшли картини Платонова, Свєтловського, Роде, Мурільо, чудові 

копії Рафаеля та багато іншого. Сьогодні знайдений портрет Фрідріха 

Мерінга художника М. Ге прикрашає Вінницьку картинну галерею. Свого 

часц Сергій Федорович Мерінг дуже піклувався про мешканців Старих 

Прилук. Збудував церкву і лікарню в Турбові, якими користуються і сьогодні 

мешканці цих населених пунктів. 

На той час багато українських багатіїв мали цукроварні, адже 

традиційні в Україні галузі промисловості, пов’язані з сільським 

господарством. Завдяки завершенню технічного перевороту і властивій 

капіталізму тенденції до концентрації виробництва на великих 

підприємствах, загальна кількість цукрових заводів в Україні зменшилась з 

початку 60-х до середини 90-х рр. з 247 до 153 (зі збільшенням загальної 

кількості робітників з 38 до 78 тис.). Виробництво цукру на них зросло у 14 

разів: з1,6 до 23 млн. пудів (84% виробництва всієї Російської імперії). Щоб 

не допускати зниження цін на внутрішньому ринку, найбільші 

цукрозаводчики України 1887 р. об’єдналися в Києві в цукровий синдикат – 

перше в Російській імперії капіталістичне монопольне об’єднання. Уже через 

п'ять років у його підпорядкуванні перебувало 90% усіх заводів України2. 

Серед цукрозаводчиків України С. Ф. Мерінг займав поважне місце і 

був авторитетною людиною, бо намагався активно запровадити у свою 

                                                           
1Постоловський І. Ні, не все... Вінницька правда. 1957. №121. С. 3. 

2Сарбей В. Україна крізь віки. У 15-ти тт. Т.9: Національне відродження 

України / Смолій В. НАН України. Інститут історії України. К.: 

Альтернативи, 1999. 167 с. 
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підприємницьку діяльність нові технології сучасного капіталістичного світу. 

Інакше в буремному 1918 році С. Ф. Мерінга розумного, незаполітизованого 

фахівця не зарахував би до свого нового третього уряду гетьман Павло 

Скоропадський, який був упевнений у необхідності заміни міністра торгівлі і 

промисловості С. Гутника. 

 24 Жовтня 1918 р. гетьман П. Скоропадський затвердив нову Раду 

Міністрів. З 15 міністрів семеро залишилося на своїх посадах: Ф. Лизогуб – 

прим’єр, Б. Бутенко – міністр шляхів, С. Гербель – продовольства, 

Д. Дорошенко – закордонних справ, Ю. Любинський – охорони здоров’я, 

А. Ржепецький – фінансів, О. Рагоза – військових справ. Кандидатурами від 

Українського національного Союзу (опозиції) були міністри: А. В’язов – 

юстиції, В. Леонтович – земельних справ, О. Лотоцький – сповідань, 

М. Славинський – праці, П. Стебицький – освіти. Міністром торгівлі і 

промисловості став протеже ПРОТОФІСу (Союз промисловців, торговців, 

фінансистів, створеній у травні 1918р.) Сергій Мерінг, міністром внутрішніх 

справ – В. Рейнбот1. 

 Склад нового уряду П. Скоропадський оцінив як буржуазний, але з 

сильним українським забарвленням2. Для нового уряду гетьман підготував 

спеціальну програму з першочерговими діями. Найголовніше – земельне 

питання. Також Скоропадський доручив урядові розробити проект закону 

про Український сейм3. 

                                                           
1Пшенична О. Зміни в складі уряду Української Держави (вересень-листопад 

1918 р.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія 

«Історія, економіка, філософія». Вип. 15. 2009. С. 78–92. 

2Пеленський Я. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ 

– Філадельфія: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського НАН України. 1995. 296 с. 

3Закони про тимчасовий державний устрій України. Державний Вістник. 

1918, 2 листопада. №1. 
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 Але діяльність нового складу Ради Міністрів була нетривалою, бо це 

велося в умовах завершення Першої світової війни, поразки Четверного 

союзу, розпаду Австро-Угорщини, революції в Німеччині та зречення з 

престолу Вільгельма II. Керівництво УНС, ставши на шлях повалення 

гетьманського режиму, готувало проти нього збройне повстання. За таких 

умов гетьман був змушений вдатись до суттєвих змін в уряді, які 

пов’язувалися з німецькою орієнтацією – прем’єра Ф. Лизогуба, міністра 

закордонних справ Д. Дорошенка, його заступника О. Палтова та інших1. 

Для Гетьманату склалася складна ситуація: відкрита підготовка до 

повстання породжувала недовіру до міністрів, делегованих УНС; спроби 

українських дипломатів знайти у представників Антанти прихильне 

ставлення до України виявились невдалими2. Усе це спонукало 

П. Скоропадського до офіційного декларування федеративного зв’язку 

гетьманату з небільшовицькою Росією3. УНС призначив на 17 листопада 

1918 р. скликання Українського національного конгресу. 14 листопада 

1918 р. П. Скоропадський оголошує грамоту, в котрій заявляє, що Україні 

«першій належить виступити у справі створення всеросійської федерації, 

кінцевою метою якої буде відновлення великої Росії4. 

Цього ж дня відбулося засідання Ради Міністрів, яке повинно було 

розглянути гостре питання – про Український національний конгрес, вірніше 

                                                           
1Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний 

вимір.К.: Інститут історії України НАН України, 2016. 57–58 с. 

2Соловйова В. Дипломатична діяльність українських національних урядів 

1917-1921 рр. Київ-Донецьк: Інститут історії України НАН України, 2006. 

394 с. 

3Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–

1924 рр.): документи і матеріали / Андрієвська Л. та ін. К.: Вид-во 

гуманітарної літератури, 2010. 592 с. 

4Грамота до всього українського народу. Державний Вістник. 1918, 16 

листопада. №1 
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про заборону його скликання міністром внутрішніх справ В. Рейнботом. 

Розгорнулась гостра дискусія: 8 міністрів – проти конгресу, 7 – за. Гетьман 

розпустив уряд, доручивши Сергію Гербелю створити новий1. 

Вже наступного дня було оголошено склад Ради Міністрів: С. Гербель 

– голова і міністр земельних справ, Г. Афанасьев – закордонних справ, 

Б. Щуцькой – військових справ, А. Покровецький – морських справ, 

І. Кістяківський – сповідань, А. Ржепецький – фінансів, С. Мерінг – торгівлі і 

промисловості, В. Любинський – охорони здоров’я і опіки, В. Косинський – 

праці, Г. Глінка – продовольчих справ, С. Петров – державний контролер, 

С. Завадський державний секретар2. 

І знову С. Мерінгові довіряють працювати у новому уряді. Хоча його 

кандидатура деяких політиків дратувала3. Так 21 жовтня 1918 р. 

Є. Чикаленко, якого ще Ф. Лисогуб переконував взяти портфель міністра 

земельних справ, заявив: «Замість Гутника ви берете якогось Мерінга, як 

кажуть, по рекомендації Протофіса»4. 

Не звертаючи уваги на дорікання деяких урядовців, С. Ф. Мерінг 

добросовісно виконував свої обов’язки, сподіваючись поліпшити економічне 

становище в країні5. Про це сповістила газета «Киевская мысль» за 22(9) 

жовтня 1918 року взявши інтерв’ю у міністра: «… я не належу ні до жодної 

існуючих політичних партій. І в цьому моя сила і моя слабкість. Сила – що 

                                                           
1ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. спр. 4. Арк. 45. 

2Грамота до всього українського народу. Державний Вістник. 1918, 16 

листопада. №1 

3Єфремов С. О. Публіцистика революційної доби (1917-1920). У двох томах. 

Т.1. К.: Дух і Літера, 2013. 544 с. 

4Осташко Т. Чикаленко Є. Щоденник (1918–1919). К.: Темпора, 2011. 148 с. 

5ALMA MATER: Університет Св. Володимира напередодні та в добу 

Української революції: матеріали, документи, спогади: в 3-х кн. Кн. 1. 

Університет Св. Володимира за доби Центральної Ради та Гетьманату 

Павла Скоропадського. К., 2000. 704 с. 
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мені ніколи не доведеться через партійні інтереси йти проти своїх особистих 

переконань, а слабкість – це те, що я не маю підтримки з боку якоїсь партії. 

Маючи досвід земської діяльності, я знаю, що людина, яка добре робить 

свою справу обов’язково врешті-решт знайде необхідну підтримку. З 

приводу питання про мою діяльність у галузі промисловості та торгівлі 

скажу, що бачу перед собою безмежне поле діяльності. Україна – це країна 

безмежних можливостей. Якщо в Україні правильно вирішити земельне 

питання, тоді місцева промисловість розквітне. Для розквіту торгівлі і 

промисловості необхідно реалізувати цілий ряд заходів: розвиток залізниць, 

покращення роботи транспорту, широке кредитування, підтримка ініціативи і 

т.п. Маючи величезний природний потенціал, населення чисельністю у 40 

млн. чоловік, Україна може стати країною з прогресивною економікою. І 

тільки в цьому буде її порятунок, її життя»1.  

П. Скоропадський цінував роботу С. Мерінга і пізніше у своїх спогадах 

писав, що С. Гутник не виправдав його надії і тому він був задоволений, коли 

його замінив Мерінг2.  

Значних змін в апараті міністерства С. Мерінг не проводив. Залишив 

С. Бородаєвського своїм заступником, знаючи його як відомого фахівця у 

сфері комерції та банківської справи. Наприкінці жовтня 1918 р., вже на 

посаді міністра С. Мерінг взяв участь у роботі з’їзду ПРОТОФІСу. У своїй 

промові він наголосив, що жодні зусилля усіх відомств і уряду загалом не 

відновлять промисловості, якщо вона буде в економічному відношенні 

відособленою від решти областей Російської імперії. 1 листопада 

розпочалися засідання новоствореного уряду. При складанні порядку 

денного доповідь С. Мерінга було заплановано на 7 листопада 1918 року. 

                                                           
1Киевская мысль: еженедельное иллюстрированное приложение. К.: 1918. 

22(9) октября. 

2Пеленський Я. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ 

– Філадельфія: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського НАН України. 1995. 195 с. 
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Цього ж дня він поставив питання про недофінансування урядовців в 

центральних установах. Йшлося не про заробітну плату, а про кошти на 

придбання матеріалу з метою оновлення гардеробу державних службовців. 

Було ухвалено виділити Мінфіну 400 тис. крб. для осіб, які ще не придбали 

згаданого сукна1. На іншому засіданні уряду С. Мерінг запропонував 

виділити грошову винагороду учасникам різних нарад і з’їздів, яких чимало 

проводить міністерство. Було ухвалено асигнувати 50 тис. крб. за умови, що 

особи, які не перебувають на державній службі, отримуватимуть не більше 

25 крб. за захід2. 

Під час урядової кризи накопичилося чимало невідкладних завдань. 

Підписаний у серпні 1918 р. Договір між Українською Державою і 

Всевеликим Військом Донським про спільне регулювання питань, пов’язаних 

з Донецьким басейном, потребував механізму реалізації3. 5 листопада уряд на 

доповідь С. Мерінга ухвалив кандидатуру до складу української і російської 

комісії у справі донецького вугілля. Від Мінторгпрому до неї увійшов член 

ради міністра С. Гаєвський4.  

Загострився дефіцит нафтопродуктів і мастильних матеріалів. Спроби 

прямого обміну харчових продуктів на нафту у Батумі ситуацію не 

врятували. 6 листопада Рада Міністрів виділила в розпорядження С. Мерінга 

5 млн. крб. для закупівлі нафти. 16 листопада авансовано ще 15 млн. крб. на 

оплату операцій з купівлі і розподілу мастильних матеріалів5. На прохання 

С. Мерінга 30 листопада Рада Міністрів наділила його виключним правом 

                                                           
1ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. спр. 7. Арк. 40. 

2Там само. Арк. 35. 

3ALMA MATER: Університет Св. Володимира напередодні та в добу 

Української революції: матеріали, документи, спогади: в 3-х кн. Кн.2. 

Університет Св. Володимира за доби Центральної Ради та Гетьманату 

Павла Скоропадського. К., 2001. 698 с. 

4ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. спр. 7. Арк. 28. 

5Там само. Арк. 30–49. 
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видобутку, заготівлі і розподілу палива, мастильних та освітлювальних 

матеріалів1. Рішення було майже символічним, оскільки Донбас було зайнято 

білокозачими загонами, а столицю було блоковано повстанцями. Німецьке 

командування вступило з ними у переговори, визнавши, фактично, 

Директорію2.  

Наприкінці листопада гетьманські війська не пропустили через лінію 

фронту делегатів Петлюри, які їхали на переговори з німецьким 

командуванням. Представники Обер-команди звернулися з протестом до 

С. Гербеля, який доповів про це на засіданні уряду. Ухвалили доручити це 

питання С. Мерінгові, який вільно володів німецькою мовою, пояснити 

німецькому командуванню, що парламентарів Директорії не пустили тому, 

що про це не попередили головнокомандуючого генерала О. Долгорукова. 

Самі переговори можливі лише у присутності представників українського 

уряду. Німці також вимагали пояснень, чому було розібрано залізничну 

колію між Пост-Волинським і Жулянами, і це перешкоджало виїзду 

німецьких військ на батьківщину. С. Мерінг мав заявити, що це зроблено з 

метою не допустити до Києва бронепотяга повстанців. Крім того, він мав 

наголосити, що «право регулювання подробиць німецького втручання 

стосовно повстанців і більшовиків належить українському уряду і головному 

українському командуванню»3. Також С. Мерінг для більшої переконливості 

мав підкреслити, що саме таку позицію займає і представник Антанти 

Е. Енно4. 

5 грудня Рада Міністрів ухвалила постанову про асигнування у 

розпорядження міністра торгівлі й промисловості 35 млн. крб. з коштів 

                                                           
1ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. спр. 7. Арк. 70. 

2Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний 

вимір.К.: Інститут історії України НАН України, 2016. 217 с. 

3ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. спр. 7. Арк. 69. 

4Там само. Арк. 69. 



148 
 

Державного казначейства для закупівлі військового майна1. 11 грудня уряд 

вніс корективи до повноважень С. Мерінга щодо розподілу палива. Він міг 

передавати іншим установам тільки ту кількість палива, яка не перевищувала 

потреби відомства2. С. Мерінг залишався на посту до останніх годин роботи 

Ради Міністрів3. Його підписи стоять під останніми актами гетьманського 

уряду – постановами про відновлення у Києві діяльності міських дум і управ, 

а також про передачу влади Директорії4. Павло Скоропадський так 

схарактеризував урядову працю С. Мерінга: «Його, мабуть,  переповнювали 

бажання швидше подати справу на розгляд, щоб навести лад у своєму 

міністерстві, але потім настала катастрофа і все загинуло»5. 

Верховна слідча комісія Директорії пред’явила С. Мерінгу, як і всім 

міністрам останнього гетьманського уряду, звинувачення і намагалася його 

заарештувати6, але безуспішно. 

С. Ф. Мерінг разом сім’єю залишає Україну та емігрує до Австрії. Але 

його старший син Сергій Сергійович Мерінг у той час воює на боці Білої 

армії на території України. Пізніше, після громадянської війни, з матеріалів 

                                                           
1Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. В 2-х т.: Документально-

наукове видання / Галушко К. К.: Темпора, 2002. Т.2. Доба Центральної Ради. 

352 с.: іл. 

2ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. спр. 7. Арк. 78–82. 

3Королів В. Кінець Гетьманату. Альманах Дніпро. Львів, 1928. С. 87–90. 

4ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. спр. 15. Арк. 1–2. 

5Пеленський Я. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ 

– Філадельфія: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського НАН України. 1995. 241 с. 

6Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний 

вимір.К.: Інститут історії України НАН України, 2016. 217 с. 
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допиту молодшого Мерінга 1923 року, дізнаємося про еміграцію 

С. Ф. Мерінга до Відня1.  

С. С. Мерінг, перебували в Україні, узяв шлюб і, маючи малолітню 

дочку, деякий час підтримував зв’язки з родиною. У матеріалах слідства 

НКВС за 1937р. міститься інформація про те, що Сергій Федорович Мерінг 

помер у Відні 1926 року2.  

Мерінг Володимир Федорович – молодший син професора 

Ф. Ф. Мерінга. Народився він 3 листопада 1863 р. в Києві3. Навчався у 2-й 

Київській гімназії. Колегію Павла Галагана закінчив 1888 р. Вищу освіту 

отримав на юридичному факультеті Київського університету св. Володимира.  

У родинному духовному заповіті Ф. Ф. Мерінга говорилося: «... 

молодшому сину Володимиру Федоровичу Мерінгу заповідаю у повну 

приватну власність нерухоме майно моє при селищах Потоки та Почанській 

слободі Подольської губернії Вінницького повіту з усіма надбаннями... Він 

отримуватиме дохід, доки навчатиметься у колегії Павла Галагана, по 100 

руб. на рік, крім утримання: по закінченні університету – по тисячо двісті 

рублів на рік; при отриманні атестату – по три тисячі рублів на рік, а при 

досягненні двадцятип’ятирічного віку – по п’ять тисяч рублів в рік... Якщо 

мій син Володимир Федорович Мерінг не закінчить університету, то не 

отримує спадок, це майно перейде до власності його братів Михайла та 

Сергія Федоровичів Мерінгів, які сплачуватимуть йому, Володимиру 

Федоровичу Мерінгу – по п’ять тисяч рублів річного до його смерті»4. 

Так батько, навіть після своєї смерті, контролював навчання та 

поведінку молодшого сина. Тому В. Ф. Мерінг отримав вищу освіту. Служив 

у Гродненському гусарському полку. Був штаб-ротмістром гвардії в запасі. 

                                                           
1ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. спр. 4572. Арк. 17. 

2Там само. Ф. 263. Оп. 1. спр. 4216. Арк. 10. 

3ДАК. Ф. 100. Оп. 1. спр. 1609. Арк. 50. 

4Смольніцька М. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті 

України (1871 – 1920 рр.). К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. 383 с. 



150 
 

Мав родину: дружина Марія Сергіївна Мерінг та дочка Тетяна, 8 квітня 1902 

року народження. 1905 р. Володимир Мерінг придбав нерухомість на 

Великій Житомирській, 28. Особняк, зведений у 1890-х pp., – цегляний, 

двоповерховий – має симетричну композицію чолового фасаду. Центральна 

вісь акцентована масивним еркером другого поверху на кронштейнах, а весь 

фасад декоровано в цеглі з використанням деталей російської архітектури 

XVI-XVII ст. 

Майно було записано на дружину. Відомо, що у 1910-х рр. 

В. Ф. Мерінг брав участь у роботі Південно-західного товариства заохочення 

рисистого конярства, колекціонував меблі та картини. Зокрема, у його 

зібранні перебувала картина М. Нестерова «На горах» (1896 р.). Після 

продажу цього особняка у 1918 р. Мерінги жили сім’єю на 

вул. Круглоуніверситетській, 7-Б. Подальша доля Володимира Федоровича 

Мерінга невідома. 

Отже, Фрідріх Фрідріхович Мерінг був одним з найбільш видатних і 

популярних київських лікарів, заслуженим професором Київського 

університету. Діяльність нащадків професора Ф. Ф. Мерінга була широкою 

та різноплановою. Свою любов до нової батьківщини та до Києва передав 

Ф. Ф. Мерінг дітям та онукам.  

Сини Ф. Ф. Мерінга – Михайло, Сергій та Володимир мали досить 

різну вдачу та долю. Проте, кожен з них зробив свій внесок у розбудову 

українських земель. Вони вели активну підприємницьку, політичну та 

благодійницьку діяльність.  

Михайло Мерінг – старший син професора, після смерті батька, в обмін 

на інші свої активи став одноосібним власником маєтку. У 1895-му він 

заснував і обійняв посаду голови правління Київського акціонерного 

домобудівного товариства, якому й продав власні володіння. Але через брак 

досвіду та знань, збанкрутував. Проте на місті садиби виріс забудовуваний 

масив,  який отримав назву «київський Париж». Всі будови, розпочаті 
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домобудівним товариством, було завершені. Михайло продовжив займатись 

сімейними справами але вже під керівництвом свого брата Сергія. Останні 

відомості про Михайла свідчать про його еміграцію у 1921 році.  

Сергій Мерінг став впливовим представником цукроварного промислу, 

політичним і громадським діячем. Був великим землевласником, займався 

сільським господарством. Володів водяним млином і насіннєвим 

господарством в селі Нова Гребля, а також винокурним заводом при селі 

Овечаче. В середині 1890-х років був кандидатом в директори правління 

Київського міського кредитного товариства.  

У садибі Стара Прилука  він вибудував палац в необароковому стилі. 

За введення земських установ в Західному краї був призначений членом 

Бердичівської повітової управи у справах земського господарства. 5 

листопада 1908 року призначений бердичівським повітовим предводителем 

дворянства, На цій посаді перебував до 1910 року. Крім того, в різні роки був 

членом Бердичівського повітового комітету піклування про народну 

тверезість, почесним мировим суддею Бердичівського повіту і членом 

Бердичівської повітової землевпорядної комісії. З 24 жовтня по 14 грудня 

1918 був міністром торгівлі і промисловості Української Держави. С. Мерінг 

залишався на посту до останніх годин роботи Ради Міністрів. Його підписи 

стоять під останніми актами гетьманського уряду – постановами про 

відновлення у Києві діяльності міських дум і управ, а також про передачу 

влади Директорії. С. Ф. Мерінг разом з сім’єю залишає Україну та емігрує до 

Австрії, де помирає у 1926 році.  

Молодший син професора Володимир був найменш публічною особою 

з поміж братів. Брав участь у роботі Південно-Західного товариства 

заохочення рисистого конярства, колекціонував меблі та картини. Подальша 

доля Володимира Федоровича Мерінга невідома. 
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3.2. Основні діячі роду Мерінгів в період другої  половини XIX ст. – 

початку XX ст. 

Ф.Ф. Мерінг не був першим відомим представником роду на території 

Російської імперії. Представники роду проводили свою діяльність не тільки в 

Російській імперії, а й на території своєї батьківщини – Німеччини.  

Август (Густав) Фрідрихович Мерінг – старший брат Фрідріха 

Фрідриховича Мерінга, який народився 1804 року в м. Дона, Німеччина. 

Отримавши медичну освіту в Ляйпцігському університеті, він переїхав, до 

Росії, шукаючи кращої долі. 1830 року разом з князем Прозоровським він 

зупинився у Санкт-Петербурзі, де згодом стає сімейним лікарем родини 

тодішнього директора митниці Д. Г. Бібікова1. 

Прибув до Києва 1837 р., супроводжуючи новопризначеного 

Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора Дмитра 

Гавриловича Бібікова2, який обіймав цю посаду до 1852 року. Заворушення в 

Київському університеті остаточно переконали імператора Миколу І у 

необхідності тримати в Києві провідника більш жорсткої лінії, бо погляди 

попереднього губернатора, графа О. Д. Гур’єва, здавалися надто 

ліберальними3. 

Д. Г. Бібіков керував Київським навчальним округом4. Бібіков 

тимчасово закрив Київський університет (внаслідок заворушень), виключив 

багатьох студентів, віддав у солдати, на каторгу та заслання. Важких утисків 

зазнала українська культура, зокрема, Бібіков постійно переслідував 

бандуристів і кобзарів. Центральний архів та Комісія для розгляду 

                                                           
1Иконников В. Историко-статистические записки об ученых и учебо-

вспомогателях Университета Св. Владимира (1834-1884). Терапевтическая 

факультетская клиника (записка проф. Ф. Ф. Меринга). К., 1884. 302–304 с. 

2Аронов Г. Братья Меринги. Все о медицине. 1995. №23. С. 8. 

3Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. К.: Кий, 1997. 

28 с. 

4ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 768. спр. 138. Арк. 1. 
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стародавніх актів (Археологічна комісія), засновані при ньому в Києві, мали 

на меті розшукувати та друкувати документи, які б доводили приналежність 

України до «єдиної та неподільної». Як згадував київський професор, 

консерватор В. Я. Шульгін, від’їзд 1852 року Бібікова з Києва справив таке 

враження, «ніби облогу було знято з міста і краю»1. 

Дуже швидко Август Фрідрихович Мерінг стає у Києві популярним 

лікарем, особливо серед світської публіки: лікував київського губернатора 

І. І. Фундуклея та інших відомих киян. Звичайно, не відмовляв у допомозі й 

незаможним верствам населення, але спілкування з ними гальмував мовний 

бар’єр. Август дуже погано володів російською мовою2. 

В архівних фондах м. Києва зберігаються списки викладачів та 

посадових осіб інституту шляхетних дівчат. Серед них фігурує прізвище 

лікаря Густава (Августа) Мерінга3. Статут інституту шляхетних дівчат було 

затверджено 5 листопада 1834 р. Розміщений він був у будинку 

фельдмаршала Д. Є. Остен-Сакена. Протягом 1834-1842 рр. за проектом 

архітектора О. В. Беретті здійснювалося будівництво власного приміщення 

інституту. За статутом це був закритий навчальний заклад. Спочатку до 

нього приймали дочок дворян, від 1882 р. – дочок почесних громадян і 

купців 1-ї гільдії. Термін навчання – 6 років. Інститут надавав вищу освіту 

гуманітарного профілю. Випускниці отримували право працювати 

виховательками у дворянських і купецьких родинах. При інституті працював 

підготовчий клас. Викладачами інституту були: М. Х. Бунге, В. Я. Шульгін, 

М. В. Лисенко та інші4. Пізніше цей заклад закінчили доньки професора 

                                                           
1Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. К.: Кий, 1997. 

221–222 с. 

2Аронов Г. Братья Меринги. Все о медицине. 1995. №23. С. 8. 

3ДАК. Ф. 144. Оп. 1. спр. 34. Арк. 6-9. 

4Київський інститут шляхетних дівчат. Анотований реєстр фондів періоду до 

1917 р. К., 2003. 55 с. 
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Ф. Ф. Мерінга Надія та Софія, про що засвідчить атестат про закінчення 

інституту шляхетних дівчат 1882 р1. 

Попечителем інституту була дружина генерал-губернатора Софія 

Сергіївна Бібікова. Тут же до 1843 року на посаді лікаря працює і Густав 

Мерінг2, який отримує непогану платню – 285 рублів сріблом, якщо учитель 

заробляв 150-170 рублів сріблом3. 

Досвідчений, ерудований, дуже відомий лікар Август Мерінг успішно 

лікував від багатьох хвороб, особливо на той час дуже небезпечних 

інфекційних хвороб, брав участь в боротьбі з епідеміями, які часто виникали 

у Києві. 

Відомо, що стаціонарних закладів тоді було лише два – Військовий 

госпіталь та Кирилівська лікарня. У період епідемій до них приєднували 

спеціально розгорнуті інфекційні бараки. Надто не вистачало лікарів, а 

кваліфікація деяких з них була досить низькою. 

Лікар А. Ф. Мерінг, занепокоєний таким станом речей, шукав шляхи 

виходу з критичної ситуації для великого міста. Одним із таких шляхів було 

підвищення рівня медичної допомоги населенню, тобто, об’єднання кращих 

лікарів у медичне товариство, метою якого став би обмін досвідом, вивчення 

новітніх досягнень світової медичної науки, дискусії з актуальних питань 

профілактики і лікування хворих. Разом із своїми колегами та однодумцями – 

відомими київськими лікарями Л. Ф. Гротковським і К. Ф. Боссе 1840 року 

він заснував Товариство київських лікарів, яке стало першою організацією 

такого типу в Російській імперії, що відігравало значну роль в організації 

протиепідемічних заходів у Києві та в Україні, у впровадженні новітніх 

досягнень світової медицини, у будівництві нових лікувальних закладів, у 

розповсюдженні медичних знань серед населення. 

                                                           
1ДАК. Ф. 144. Оп. 1. спр. 403. Арк. 1. 

2Там само. Ф. 144. Оп. 1. спр. 85. Арк. 54–55. 

3Там само. Ф. 144. Оп. 1. спр. 35. Арк. 26–47. 
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Головним фундатором Товариства київських лікарів був Август 

Мерінг, який зміг запевнити генерал-губернатора Д. Г. Бібікова підтримати 

існування та діяльність цієї необхідної медичної організації1. 

Діяльність Товариства закріпила і без того високий авторитет Августа 

Мерінга, тому не дивно, що саме йому було запропоновано очолити першу 

кафедру терапії у новоствореному 1841 р. медичному факультеті 

університету Св. Володимира. Цю високу честь А. Ф. Мерінг відхилив, бо 

вважав, що на таку посаду потрібна молода, енергійна людина з високою 

сучасною медично-науковою освітою2. 

1841 р. Август Мерінг прийняв присягу на вірність Російській імперії, а 

1842 р. отримав дворянство. Герб Мерінга було занесено у гербовник імперії. 

1843 р. лікар А. Ф. Мерінг взагалі відмовився від міської практики і від’їхав 

до свого маєтку Коврай Золотоніського повіту Полтавської губернії, де 

безкоштовно лікував місцеве населення, у першу чергу селян3. 

Наприкінці 1845 року з невеликим багажем залишає Німеччину та їде 

до Росії на запрошення полтавського графа Сперанського молодший брат 

Августа – Фрідріх Мерінг. Йому доручають завідувати лікарнею на 50 ліжок 

у селі Буромка Золотоніського повіту Полтавської губернії, поряд з маєтком 

А. Ф. Мерінга4. Зрозуміло, що старший брат матеріально і морально 

підтримував молодшого Фрідріха в освоєнні нової батьківщини. І ця 

підтримка дуже допомогла в становленні медичної кар’єри Ф. Ф. Мерінга. 

Старшого брата не стало рано. 1854 року Він помер, але вдячний Фрідріх 

                                                           
1Иконников В. Историко-статистические записки об ученых и учебо-

вспомогателях Университета Св. Владимира (1834-1884). Терапевтическая 

факультетская клиника (записка проф. Ф. Ф. Меринга). К., 1884. 303 с. 

2Аронов Г. Братья Меринги. Все о медицине. 1995. №23. С. 8. 

3Гамоля Н., Макроусова Е. Хозяин Банковой. Котракты. К., 2005. №17. 

С. 72–74. 

4Пелещук А., Жуковский Л. Профессор Ф. Ф. Меринг – старейший киевский 

терапевт. Клиническая медицина. М., 1999. №7. С. 153. 
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завжди допомагав його сім’ї. Це засвідчує заповіт Ф. Ф. Мерінга: «…моїй 

невістці Надії Костянтинівні Мерінг заповідаю у пожиттєве користування 

Фастовецьку ферму з щорічним доходом у півтори тисячі рублів…»1. 

Франц Ердман Мерінг – один із ідеологів німецьких лівих соціал-

демократів, один із засновників комуністичної партії Німеччини. Учений та 

журналіст, універсально освічена людина, він залишив великий літературний 

спадок. Франц Мерінг також належить до родини Мерінгів, він – двоюрідний 

брат Фрідриха Фрідриховича Мерінга. Про це засвідчує у своїй заяві до 

київського відділу держполітуправління Сергій Сергійович Мерінг 1924 

року: «… з нашої сім’ї вийшов мислитель – марксист Франц Мерінг»2. 

Блискучий талант Мерінга був різнобічній. Він розглядав актуальні 

проблеми філософії, естетики, літературознавства. Але найбільшу увагу 

приділяв історії революційного робітничого руху, комуністичній ідеології. 

Широко відомі історичні праці Мерінга, такі як, наприклад, «Легенда про 

Лессінга», «Історія німецької соціал-демократії», «Історія Німеччини з кінця 

середніх віків», «Карл Маркс. Історія його життя».  

Влучно охарактеризувала Франца Мерінга його сподвижник і друг Роза 

Люксембург: «Ви знаходитесь вже десять років на своїй особливій посаді, 

котру ніхто, окрім Вас не міг би посісти... – писала вона у вітанні до 70-річчя 

Мерінга. – Ви представляєте справжню духовну культуру… Своїми книгами 

і статтями Ви зв’язали німецький пролетаріат не тільки з класичною 

філософією, але ще й з класичною поезією. Не тільки з Кантом та Гегелем, 

але й з Лессінгом, Шиллером і Гете…»3. 

Франц Ердман Мерінг народився 27 лютого 1846 року у невеличкому 

містечку Шлаве в прусській провінції Померанії на узбережжі Балтійського 

моря. Сьогодні це місто Славно, Польща. Сім’я була заможна, релігійна. 

                                                           
1ДАК. Ф. 100. Оп. 1. спр. 1609. Арк. 51. 

2ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. спр. 4572. Арк. 76. 

3Слуцкий А. Франц Меринг: Революционер, учёный, публицист. М.: Наука, 

1979. 3 с. 
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Батько Франца обожнював прусського короля Вільгельма I, присвятивши 

свій випускний твір у гімназії за темою «Відзнаки Пруссії перед 

Німеччиною».  

20-річний Мерінг вступає до філософського факультету Ляйпцігзького 

університету, але через конфлікт з адміністрацією закладу змушений його 

залишити через два роки. 1868 року продовжує навчатися класичної філології 

на філософському факультеті Берлінського університету, який завершує 1870 

року. 

Ще в студентські роки Мерінг пише статті в періодичній пресі з різних 

питань політичного життя. Найбільш актуальним було питання об’єднання 

Німеччини. Також його цікавив робітничий профспілковий рух. В листопаді 

1869 року Мерінг зарахований до складу редакції берлінської газети 

«Zukunft». 

Критичні статті Мерінга, направлені проти політики канцлера 

Бісмарка, все більше подобались соціалістам. В середині 70-х років він 

працює у Ляйпцігзькій соціал-демократичній газеті «Der Volksstaat». На той 

час Франц Мерінг ще не став повністю на шлях соціалізму. Навпаки, вважав, 

що соціал-демократія є зайвою для Німеччини. Про це свідчить видана ним 

1877 року брошура «Німецька соціал-демократія. Її історія та вчення», за 

котру 1882 року Ляйпцігзький університет присвоїв йому ступінь доктора 

філософії1. 

Пізніше Мерінг продовжує критикувати політику Бісмарка щодо 

закону про соціалістів. Припиняє свої критичні напади на соціал-демократію. 

Цікавиться ідеями К. Маркса та Ф. Енгельса. 

В березні-квітні 1883 року в «Weser-Zeitung» він публікує серію статей 

за назвою «Карл Маркс», пов’язані зі смертю творця наукового комунізму 

(14 березня 1883), де дає високу оцінку діяльності Маркса. 

                                                           
1Слуцкий А. Франц Меринг: Революционер, учёный, публицист. М.: Наука, 

1979. 11 с. 
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1884-1885 роках Мерінг працює в газеті «Demokratische Blätter». З 1884 

року він є автором передових статей демократичної газети «Volkszeitung», 

яку очолить 1889 року. Тепер він стає палким захисником робітничого руху 

та соціал-демократії. 

1891 року Мерінг стає членом соціал-демократичної партії Німеччини. 

На той час йому вже було 45 років, але це був зрілий та досвідчений 

журналіст. 

Весною 1895 року смертельно хворий Енгельс прийняв пропозицію 

Мерінга допомогти видати літературну спадщину Маркса. Смерть завадила 

Енгельсу реалізувати це завдання. Його виконав Мерінг, випустивши 1902 

року чотири томи ранніх праць Маркса1. 

Більше 25-років Мерінг збирав матеріал для наукової біографії 

К. Маркса. Нарешті 1918 року вийшла монументальна монографія «Карл 

Маркс: Історія його життя»2. 

В період Першої світової війни категорично не підтримував позиції 

німецького уряду. Разом із керівниками лівої соціал-демократії 

(Р. Люксембург, К. Лібкнехт, К. Цеткін) Мерінг створює групу «Спартак». За 

активну боротьбу проти кайзерівського уряду 15 серпня 1916 року старий та 

тяжко хворий Мерінг потрапляє до в’язниці, де перебував 20 тижнів.  

Дві російські революції 1917 року вплинули на створення революційної 

ситуації в Німеччині. Смертельно хворий 72-річний Ф. Мерінг із 

захопленням вітає прихід більшовиків до влади в Росії. 

30 грудня 1918 року створюється Комуністичні партія Німеччини. 

Серед її засновників був і Франц Мерінг. 15 січня 1919 року лідери КПН 

К. Лібкнехт та Р. Люксембург були вбиті противниками комуністів.  

Коли трагічна звістка дійшла до Ф. Мерінга, його старе хворе серце не 

витримало. 29 січня 1919 року він помер1. 

                                                           
1Слуцкий А. Франц Меринг: Революционер, учёный, публицист. М.: Наука, 

1979. 18 с. 

2Меринг Ф. Карл Маркс: История его жизни. М.: 1957. 21 с. 
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 Під час дослідницького пошуку про сім’ю Мерінгів знайдено цікаву 

інформацію в архіві міста Києва у фонді «Імператорського Університету 

Св. Володимира» про біографічні дані понадштатного асистента при 

госпітальній терапевтичній клініці Київського університету Св. Володимира 

Михайла Михайловича Мерінга2. 

 Деякі дослідники вважають, що це син Михайла Федоровича Мерінга 

– старшого сина Ф. Ф. Мерінга3. Але Михайло Федорович народився 18 

лютого 1862 р.4, а Михайло Михайлович Мерінг 18 жовтня 1872 р5. Звідси, 

М. М. Мерінг, за припущенням, є онуком Августа Фрідріховича Мерінга, 

старшого брата Фрідріха Фрідріховича Мерінга. 

 Вивчаючи «службовий список понадштатного асистента при 

госпітальній терапевтичній клініці Імператорського університету 

Св. Володимира» дізнаємось, що М. М. Мерінг віросповідання 

православного, виходець з дворянського стану, має чимало державних 

нагород: кавалер орденів Св. Володимира 4-го ступеня з мечами, Св. Анни 2-

го ступеня з нагрудним знаком у петлиці у пам’ять 200-річчя заснування 

Санкт-Петербурга6. 

М. М. Мерінг закінчив медичний факультет Казанського університету 

1896 року, отримавши диплом з відзнакою. За наукову студентську роботу 

«Про послідовність змін спинного мозку при пошкодженні периферичної 

нервової системи» 5 листопада 1895 р. він отримав золоту медаль. По 

                                                                                                                                                                                           
1Слуцкий А. Франц Меринг: Революционер, учёный, публицист. М.: Наука, 

1979. 66 с. 

2ДАК. Ф. 16. Оп. 465. спр. 4799. Арк. 38. 

3Солейко Л. Профессор Фридрих Меринг: возвращение в историю 

отечественной науки / Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. В.: Нова книга, 

2005. 128–130 с. 

4ДАК. Ф. 16. Оп. 465. спр. 4762. Арк. 292. 

5Там само. Ф. 16. Оп. 465. спр. 4799. Арк. 38. 

6Там само. Арк. 38. 
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закінченню Казанського університету 30 листопада 1896 р. був затверджений 

у званні повітового лікаря, але за рекомендацією попечителя Казанського 

Навчального округу М. М. Мерінга направили ординатором при клініці 

нервових хвороб Казанського університету, де він успішно займався 

науковою роботою до 1900 року. Деякий час він працював молодшим 

чиновником у медичному департаменті за наказом Міністерства внутрішніх 

справ, але в серпні 1900 року він знову повернувся до Казанського 

університету для наукового вдосконалення, де того ж року склав іспити на 

ступінь доктора медицини1. 

 Він вдосконалював свої знання з психіатрії в Імператорській 

Військово-медичній академії, де отримав чин Титулярного радника. Пізніше, 

у грудні 1899 року, він отримав чин Колезького асесора, зі старшинством2, у 

листопаді 1905 року його підвищили до Надвірного радника, в листопаді 

1914 року до Статського радника, зі старшинством3. 

У перші роки ХХ століття М. М. Мерінг працював викладачем, 

асистентом Клінічного інституту Великої княгині Олени Павлівни, а також 

експертом у Єлизаветинській клінічній лікарні для малолітніх дітей. 1910 

року був направлений у спеціальну клінічну лікарню при Покровській 

общині сестер милосердя4, на посаду лікаря. 

 З початком Першої світової війни він йде добровольцем на фронт. За 

наказом військового відомства від 2 червня 1914 року, №97 він бере участь у 

бойових діях в як лікар-доброволець. Статський радник, доктор медицини 

М. М. Мерінг відбував службу на посаді головного лікаря 2-го лазарету 63-ї 

піхотної дивізії та керував перев’язочним загоном 73-ї піхотної дивізії, за що 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 465. спр. 4799. Арк. 39. 

2Там само. Арк. 40. 

3Там само. Арк. 43. 

4Там само. Арк. 44. 
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отримував нові бойові нагороди, у тому числі орден Св. Станіслава 2-го 

ступеня – від командуючого 5-ї армії та інші нагороди за доблесну службу1. 

 Що стосується особистого життя М. М. Мерінга, то відомо, що 30 

червня 1917 року 45-річний Михайло бере шлюб із дворянкою, 40-річною 

Вікторією Флорентіївною Овсенською, римо-католицького віросповідання2. 

Згідно з наказом Військового Міністра України від 27 березня 1918 

року М. М. Мерінга було звільнено з військової служби з причини 

демобілізації3. Це сталося у буремні часи Української національно-

демократичної революції.  

Медичний факультет Київського університету Св. Володимира його 

обрав на посаду понадштатного асистента при терапевтичній госпітальній 

клініці, але в серпні цього ж 1919 року його звільнили рішенням Київського 

військового губернатора «про відміну декретів та розпоряджень Радянської 

влади»4. 

Остання інформація в особовій справі двоюрідного онука знаменитого 

професора – М. М. Мерінг «помер від сипного тифу 1920 року»5. 

Титулований лікар, орденоносець загинув від хвороби, з якою свого часу 

боровся його знаменитий дід. 

Отже, А. Ф. Мерінг, Ф. Е. Мерінг та М. М. Мерінг є представниками 

родини Мерінгів та родичами Ф. Ф. Мерінга. Кожен з них мав свій життєвий 

шлях.  

А. Ф. Мерінг стає у Києві популярним лікарем. Викладав при інституті 

шляхетних дівчат. Приймає присягу на вірність Російській імперії, отримує 

                                                           
1ДАК. Ф. 16. Оп. 465. спр. 4799. Арк. 44. 

2Там само. Арк. 39. 

3Там само. Арк. 45. 

4Там само. Арк. 45. 

5Там само. Арк. 45. 
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дворянство. Став головним фундатором Товариства київських лікарів, 

запевнивши генерал-губернатора Д. Г. Бібікова у доцільності цієї медичної 

організації. 1843 р. лікар А. Ф. Мерінг взагалі відмовився від міської 

практики і від’їхав до свого маєтку Коврай Золотоніського повіту 

Полтавської губернії де і перебував до кінця свого віку. 

Ф. Е. Мерінг – двоюрідний брат Ф. Ф. Мерінга, один із ідеологів 

німецьких лівих соціал-демократів, один із засновників комуністичної партії 

Німеччини. Учений та журналіст, універсально освічена людина, він залишив 

великий літературний спадок.  

Періодично Мерінг виступав на підтримку робітничого руху, його 

погляди спочатку були близькі до Фердинанда Лассаля. У 1880 році Мерінг 

впритул зайнявся вивченням праць Карла Маркса, які справили на нього 

сильне враження. Критика антисоціалістичних законів і переконаність в 

тому, що соціальне законодавство, прийняте при Бісмарку, не може 

докорінно вирішити соціальні проблеми, призвели до нового зближення 

Мерінга з соціал-демократами. Помирає під час буремних революційних 

подій у Німеччині, що призвели до загострення здоров’я. 

М. М. Мерінг – онук А. Ф. Мерінга був понадштатним асистентом при 

госпітальній терапевтичній клініці Київського університету Св. Володимира. 

Виходець з дворянського стану, має чимало державних нагород: кавалер 

орденів Св. Володимира 4-го ступеня з мечами, Св. Анни 2-го ступеня, орден 

Св. Станіслава 2-го ступеня за службу на посаді головного лікаря 2-го 

лазарету 63-ї піхотної дивізії під час першої світової війни. Став статським 

радником та доктором медицини, згодом помирає від сипного тифу. 

Всі вищезгадані персоналії є невід’ємною частиною для розкриття 

карти повноцінної діяльності родини Мерінгів та побудови їх 

просопографічного портрету. 
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3.3. Життя і діяльність представників роду Мерінгів у період 

більшовицьких репресій в Україні. 

Родина професора медицини Мерінга Фрідріха Фрідріховича (Федора 

Федоровича) гостро відчула дію маховика соціальних потрясінь, пов’язаних 

із встановленням радянської влади в Україні, а згодом – з утвердженням 

більшовицького тоталітарного режиму.  

Сергій Сергійович Мерінг, онук Ф. Ф. Мерінга, 1921 р. вирішив 

залишитися на Батьківщині, хоча вся його родина на той час вже проживала 

за кордоном, бо не бажала миритися з більшовицьким режимом, коли було 

захоплено, або по-більшовицькому «націоналізовано» будівлі та маєтки цієї 

багатої київської родини. С. С. Мерінг, приймаючи рішення залишитись в 

Україні, мабуть ще тоді не розумів, з яким більшовицьким монстром йому 

доведеться зіткнутися, не розумів, що в Країні Рад вже саме його соціальне 

походження – тавро на все життя. 

Маховик червоного терору і масових репресій набрав нечувано 

швидких обертів. Нарком внутрішніх справ РСФСР Г. Петровський у наказі 

від 3 вересня 1918 року писав: «Незначна кількість суворих репресій і 

масових розстрілів білогвардійців і буржуазії з боку Рад свідчить, що 

незважаючи на постійні розмови про масовий терор проти есерів, 

білогвардійців і буржуазії, цього терору насправді немає. З таким 

становищем потрібно негайно покінчити… ні жодних хитань, жодної 

нерішучості у застосуванні масового терору»1. Г. Петровський наказав 

місцевим Радам негайно заарештувати всіх правих есерів, взяти велику 

кількість заручників з лав буржуазії та офіцерства і при найменших спробах 

опору беззастережно застосувати масовий розстріл, виявляючи при цьому 

найбільше ініціативи. 

 Отже, більшовики поставили питання про фізичне знищення цілого 

класу. Громадянська війна, яку розв’язали більшовики, набрала жорстокого, 

                                                           
1Тронько П. Реабілітовані історією: у 27 т. Київська область. К., 2004. Т.1. 

26 с 
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затяжного, кровопролитного характеру, надто в національних окраїнах. 

Проти людей неросійського походження, в основному, селян, більшовики 

кинули величезні військові з’єднання – армії, корпуси, дивізії, відбірні 

військові частини ВНК тощо1. 

 У цьому бурхливому часовому відрізку опинився і С. С. Мерінг, ще 

зовсім молода людина. Народився він у червні 1897 року в сім’ї 

цукровозаводчика Сергія Федоровича Мерінга у Києві. Хоча своїй дружині 

Ользі, він жартуючи розповідав, що народився у міжнародному вагоні. Його 

мати Тереза Йосифівна Саммарті була іспанкою, тому родина часто їздила до 

Іспанії. З 11-річного віку до 1915 року Сергій навчався в Лондонському 

коледжі. Повернувшись до батьків до Києва, які мали будинок по вулиці 

Банковій, 8, юнак вступає до ІІ військового Миколаївського училища, 

створеного 1914 року за наказом імператора Росії. Після випуску з училища у 

січні 1916 року його направили до елітного піхотного Єгерського полку 

Гвардійської дивізії і він вирушає на фронт Першої світової війни. Вже у 

червні 1915 року тяжко поранений С. С. Мерінг отримує групу інвалідності, 

їде у тил, до Києва, де майже дев’ять місяців живе у батьків. Лікується. У 

Києві вступає до Близькосхідного інституту, який проіснував з 1918 до 1920 

року. Але всидіти дома молодий офіцер не міг. Виникли непорозуміння з 

батьком С. Ф. Мерінгом, який тоді працював в уряді гетьмана 

П. Скоропадського. Молодий С. С. Мерінг не хоче миритися з присутністю в 

Києві німців і, не схвалюючи гетьманську політику, залишає рідне місто і їде 

до Криму, потім до Новоросійська. Коли денікінці зайняли Київ, він 

повертається додому, але батьки разом з сестрою Кармен та молодшим 

братом Борисом вже виїхали до Австрії. І це цілком зрозуміло, бо 14 грудня 

1918 року гетьман П. Скоропадський зрікається влади і виїжджає до 

Німеччини. Разом з ним залишають Україну і люди, які підтримували 

Українську Державу протягом семи з половиною місяців. С. С. Мерінг знову 

                                                           
1Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління СРСР (1917 – 

1941 рр.): Джерелознавче дослідження. Дрогобич: Коло, 2013. Т.2. 1066 с. 



165 
 

опиняється у Єгерському полку в чині штабс-капітана1. Згодом він захворів 

на тиф і його відправили до Одеси на лікування. Щоб підлікуватись поїхав на 

острів Халкі біля Константинополя. Потім він знову діє в Криму, вже у 

військах Врангеля. Розпочалися тяжкі бої з більшовицькою армією. Коли в 

середині листопада 1920 року війська Південного фронту Червоної армії 

прорвали укріплення білих в Криму, командувач фронтом М. Фрунзе 

звернувся до генерала Врангеля: «Оскільки спротив ваших військ 

безрозсудливий – говорилося в радіограмі від 11 листопада 1920 року, – і це 

може пролити ще більше крові, пропоную вам припинити опір і всім 

військам армії та флоту, скласти зброю». Тим, хто складе зброю, обіцялась 

амністія, неохочим визнавати радянську Росію, пропонувався виїзд за кордон 

при умові назавжди відмовитись під чесне слово від подальшої боротьби з 

радянською владою2. 

 Врангель не відповів на пропозицію М. Фрунзе. Ціла армада різних 

суден, все, що врангелівцям вдалося мобілізувати в кримських портах, везла 

до турецьких берегів залишки розбитого війська (за одними припущеннями 

тут було 126 суден. За іншими – 1703. 

 Американський історик П. Кенез у своїй книзі про громадянську війну 

на півдні Росії звернув увагу на те, що через відсутність єдиної ідеї білі не 

змогли ліквідувати розбрат у своєму таборі. П. Кенез піддає сумніву те, що ці 

безпорадні в політичному та в ідеологічному відношеннях військові могли 

«на рівних змагатися з більшовицькими інтелектуалами, котрі провели роки в 

тюрмах, на засланні, де обдумували аспекти майбутньої революції»4. 

                                                           
1ЦДАГО. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4572. Арк. 17. 

2Фрунзе М. Избранные произведения. М.: Воениздат, 1957. Т. 1: 1918-1925 

гг. 418 с. 

3Шкаренков Л. Агония белой эмиграции. М.: Мысль, 1987. 272 с. 

4Kener P. Civil War in South Russia, 1918. The First Year of the Volunteer Army. 

Los Angeles, 1971. 283 р. 
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 Основний потік емігрантів припадає на роки громадянської війни. За 

п’ять днів листопада 1920 року із Криму до Константинополя виїхало 150 

тисяч емігрантів, з них приблизно 70 тисяч офіцерів і солдатів врангелівської 

армії. З Туреччини багато хто з них потрапляє до Балканських країн, 

Чехословаччини, Франції. Інший шлях білої еміграції проходив через 

Польщу. Звідси емігранти їхали до Німеччини, Франції, Бельгії. У самій 

Польщі вони довго не затримувались. Хоча в одному із звітів 

Земськогородського місцевого комітету – емігрантської благодійної 

організації – відмічалось, що в середині 1921 року у Польщі нараховувалось 

до 200 тисяч росіян1. 

 Складне положення було і у штабс-капітана С. С. Мерінга, який 

повинен був вирішувати, що робити далі – чи їхати назавжди з України до 

батьків у Австрію, чи залишитися і змиритися з новою владою?  

У травні 1921 року радянська влада оголосила амністію для білих. 

С. С. Мерінг їде до Севериновки Київської губернії, де планує зустрітися з 

дядьком Михайлом, старшим братом батька та колишнім директором 

цукрового заводу у Новій Греблі, тобто у маєтку С. Ф. Мерінга, Дем’яном 

Пилиповичем Гамагою. Там він пробув два місяці, познайомився з 

племінницею директора Ольгою Іванченко, 24-річною вдовою (її чоловік 

штабс-капітан Григорій Іванченко, пройшовши практично всю Першу 

світову війну, 1918 року помер від грипу «іспанки»). Між молодими людьми 

зав’язалися стосунки, що вирішило долю Сергія Мерінга. Він одружується і 

відмовляється від еміграції. Про своє рішення Сергій повідомив дядька 

Михайла, який готувався до перетину кордону2. Молоде подружжя їде до 

Черкас, де поселяється у батьків дружини Головкових. Батько Ольги 

Олександр Микитович Головков працював інженером на залізниці. Сергій 

Мерінг влаштовується на роботу у різні радянські установи, приватно 

викладає іноземні мови. Він добре володів англійською, іспанською, 

                                                           
1Шкаренков Л. Агония белой эмиграции. М.: Мысль, 1987. 272 с 

2ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4572. Арк. 18. 
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німецькою мовами. Ольга Мерінг згадувала, що її чоловік Сергій Мерінг 

розмовляв російською з невеликим акцентом. І це зрозуміло, бо багато років 

він навчався за кордоном, в Англії1. 

 Сергій Мерінг мріяв про спокійне сімейне життя. У протоколі допиту 

від 17 травня 1923 року він заявляє: «Себе не вважаю білим офіцером. Згоден 

з Радянською владою. Якби я був у чомусь винний, то міг би вже не раз 

змінити прізвище і виїхати за кордон»2. 

 Та спокою С. Мерінгу нова влада не давала, хоча радянська амністія 

офіційно вибачала всім ворожим таборам. Уже в травні 1923 року С. Мерінга 

заарештовано органами ДПУ, яке запідозрило його у зв’язках з 

контрреволюційними колами. Спочатку він знаходився у черкаській в`язниці, 

а у серпні 1923 року його відправляють до Лук’янівської в`язниці у Києві3. 

 У постанові від 22 грудня 1923 року уповноважених ДПУ Левіна та 

Альохіна, які розглядали справу за №448 по звинуваченню Мерінга Сергія 

Сергійовича за ст. 62 і 72 ч. І карного кодексу УРСР знаходимо: 

«Громадянин Мерінг, як видно з його свідчень, до революції служив 

офіцером імператорської армії. 1918 року за гетьманщини виїхав з Києва до 

Криму, а потім у Новоросійськ, начебто для лікування. У червні 1919 року 

він повертається до Києва, де добровільно вступає до денікінської армії у 

чині штабс-капітана, направляється на фронт у районі Гребінка – Пирятин. 

Звідси, через деякий час, отримавши відпустку, виїжджає до Одеси, де хворіє 

на тиф. При евакуації денікінської армії, їде до Константинополя. 

Підлікувавшись, знову добровільно потрапляє до Криму, вступає до 

врангелівської армії. Отримавши в останніх боях поранення руки, лягає до 

військового шпиталю. В арміях Денікіна і Врангеля служив в об’єднаному 

гвардійському полку. 

                                                           
1ЦДАГО України. Ф.263. Оп. 1. Спр. 4572. Арк. 19. 

2Там само. Арк. 19. 

3Там само. Арк. 38. 



168 
 

 За даними ДПУ УРСР громадянин Мерінг С. С. після відступу 

Врангеля з Криму, опинився в горах і керував бандою зелених, вбиваючи всіх 

комуністів та євреїв, які потрапляли йому до рук. Влітку 1921 року він їде до 

Петрограда, але, розуміючи небезпеку для себе, повертається до України до 

Черкас, де і живе до арешту. За тими ж даними, Сергій Сергійович Мерінг, 26 

років, шатен, середнього зросту, доволі негарної зовнішності, з нерухомою 

(лівою) рукою після поранення, є представником в Україні 

контрреволюційної української організації Сахно-Устимовича (родича 

Мерінга), центр якої знаходиться у Константинополі. Заарештований 

Мерінг С. С. підходить по всім вище вказаним ознакам. 

 На допитах Мерінг С. С. категорично відмовляється від вище 

висунутих претензій. Було встановлено, що Мерінг, проживаючи у Черкасах, 

мав зв’язки з особами контрреволюційних кіл. 

 Секретар Черкаського Окрвиконкому та секретар Окркомпомгону (тт. 

Калініченко і Хабад) заявили про належність Мерінга С. С. до денікінської 

контррозвідки. 

 Виходячи з усього слідчого матеріалу видно, що Мерінг С. С. брав 

активну участь у контрреволюційних виступах проти диктатури 

пролетаріату, був офіцером у денікінській та врангелівській арміях та 

очолював банди офіцерів (зелених) у Криму. Останній часом Мерінг брав 

активну участь у контрреволюційній організації Сахно-Устимовича в 

Україні. 

 Беручи до уваги той факт, що передати до суду Мерінга С. С. є 

неможливим із-за відсутності доказів, оскільки матеріал, зібраний нами на 

допитах, Мерінг категорично відкидає, постановили: клопотати перед 

комісією НКВС по адміністративним висилкам при Союзному ЦК про 

висилку гр. Мерінга Сергія Сергійовича, 27 років, вихідця з дворян м. Києва, 

українського підданого до Мурманська на 3 роки»1. 

                                                           
1ЦДАГО України. Ф.263. Оп. 1. Спр. 4572. Арк. 57-58. 
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 Спробуємо з’ясувати, хто ж такі «зелені»? Зеленими називали в той час 

нерегулярні, здебільшого селянські та козачі озброєні формування, які 

протистояли іноземним інтервентам, більшовикам, білим у роки 

громадянської війни. Хто ж такий Сахно-Устимович? У книзі О. Реєнта 

«Павло Скоропадський» (К. 2003 р.) навіть розміщено фотографію гетьмана з 

прем’єр-міністром Ф. Лизогубом та ад’ютантом О. Сахно-Устимовичем у 

Києві у 1918 року1. 

 У довіднику з історії України дається характеристика Устимовичу 

Миколі Іллічу (17.І.1886 – 1918 рр.) – український військовий діяч, генерал – 

хорунжий. Він закінчив Оренбурзьку військову гімназію, офіцерські курси 

(екстерном) при штабі Туркестанського військового округу (1888 р.). 

Учасник російсько-японської війни 1904 – 1905 рр. З 1908 року – командир 

Першого Заморського залізничного батальйону, підполковник. У роки 

Першої світової війни 1914 – 1918 рр. воює на Південно-Західному фронті. З 

1917 року посідає чин старшого ад’ютанта штабу Київського військового 

округу. Після проголошення незалежності України служив у вільному 

козацтві. З травня 1918 р. – командувач власного конвою гетьмана 

П. Скоропадського (дві піші та одна кінно-кулеметна сотні, усього 588 

козаків). Загинув 1918 року2. 

 Також довідник характеризує Устимовича Миколу Миколайовича 

(Сахно-Устимович, 1863 – 1918 рр.) – український державний діяч за 

Гетьманату, за фахом – інженер-технолог. Належав до монархічної 

організації – Українська народна громада, яка виступала за встановлення в 

Україні режиму сильної особистої влади і підтримувала прихід до влади 

гетьмана П. Скоропадського, також він очолював уряд (недовго) Української 

Держави – Раду Міністрів. Підписав разом з П. Скоропадським «Закон про 

                                                           
1Реєнт О. Павло Скоропадський. Сер. «Особистість і доба». К.: 

Альтернативи, 2003. 94 с. 

2Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України (А-Я). К.: Генеза, 2002. 845 с. 

Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х т. К., 1995. 608 с. 
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тимчасовий державний устрій України». Загинув під час антигетьманського 

повстання наприкінці 1918 року1. 

 Як ми бачимо, є розбіжності з іменем Сахно-Устимовича, але ця 

політична постать так чи інакше загинула наприкінці 1918 року і в 

Константинополі не була. Отже, Мерінг С. С. аж ніяк не міг служити 1918 

року у банді «зелених» у Константинополі. І вже в жодному разі цей Сахно-

Устимович не був Мерінгу родичем, як це приписували йому більшовицькі 

чекісти. 

 Перебуваючи у в’язниці, Мерінг С. С. продовжує боротися за своє 

звільнення, адже на волі його чекає вагітна дружина Ольга, яка мала у січні 

народити дитину. У такому складному положенні Ольга залишає Черкаси та 

перебирається до Києва, аби бути ближче до чоловіка і хоча б морально його 

підтримати у такий складний час2. 

 Ольга не лише відвідує в’язницю, але і бореться за чоловіка, 

надсилаючи різним радянським юридичним установам прохання розглянути 

його справу. Так, у своїй заяві до прокурора адміністративного нагляду вона 

клопочеться про надання слідству швидкого вирішення, бо цей процес надто 

затягується органами ДПУ3. 

 І дійсно ДПУ починає прискорювати справу Мерінга С. С. Якщо 

раніше його звинувачували у керівництві «зелених», то тепер йому 

приписували «членство у «Вищій Монархічній Раді» в Україні і долучили до 

попередніх статей карного кодексу УРСР ще ст. 584. 

 Уповноважений ДПУ Сискалов провів допити зі свідками по справі 

Мерінга С. С., у ході яких вони зізнались, що помилились щодо Мерінга, 

який мав хвору ліву руку, а у людини, капітана денікінської контррозвідки, її 

                                                           
1Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України (А-Я). К.: Генеза, 2002. 845 с. 

Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х т. К., 1995. 982 с. 

2ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4572. Арк. 38. 

3Там само. Арк. 38. 

4Там само. Арк. 15. 
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взагалі не було1. Слідство зайшло у глухий кут. Знову нові допити. 

Мерінг С. С. тричі оголошував голодування, писав листи, заяви до різних 

державних інстанції. Але все марно. 

 У подружжя народилася донька, яку назвали Аллою, і Сергій 

звертається до владних структур з проханням якнайскоріше вирішити його 

долю. 

 Так, у заяві до начальника Київського відділу ДПУ Євгеньєва він пише: 

«Ось вже одинадцятий місяць я перебуваю під слідством – мою справу 

розглядає ДПУ. За що?! Невже за цей час не можна було вирішити моє 

питання! Не дивлячись на те, що я повний інвалід (не можу самостійно 

вмитися, одягнутися), бо володію лише однією рукою, тяжкі рани голови та 

живота роблять мене зовсім немічним. Мене обіцяли вивезти до Мурманська, 

але я досі у в’язниці. За що?! Маю надію, що ВЦВК у Харкові розгляне мою 

справу. Прошу вас це зробити якомога скоріше. Невже я винен у тому, що 

народився у дворянській сім’ї? Що з 11-річного віку мене відправили до 

Англії, де навчався до 1915 року і весь час там відчував любов до 

батьківщини, тому прибувши до Києва 1915 року, вступив до військового 

училища, воював, був багато разів поранений. Так, у громадянській війні я 

був на боці білих. Але це зрозуміло, бо зовсім не орієнтувався у політиці2… 

 «Мою участь у білій армії я пояснюю тим, що: 1) я тоді був ще дуже 

молодий; 2) коли розпочалася громадянська війна, я був політично 

недосвідченою людиною, бо довгий час жив за кордоном; 3) був проти 

підписання Брестського миру; 4) побоювався воєнного комунізму. 

 Я скоїв злочин проти радянської влади в період громадянської війни. Я 

вважаю, що радянська влада, оголосивши всім учасникам війни 1 травня 1921 

року амністію, також пробачивши Слащева і Тютюнника, не може карати 

мене за це, до того ж я не був активним учасником війни. У Росії я ніколи 

жодними дворянськими привілеями не користувався. Мій дід Федір 

                                                           
1ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4572. Арк. 70–71. 

2Там само. Арк. 74–75. 
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Федорович Мерінг, виходець з Німеччини, отримав у Росії дворянство за те, 

що був професором медицини. Із нашої родини вийшов мислитель-марксист 

Франц Мерінг, один із засновників німецької комуністичної партії. Мої 

батьки зараз живуть за кордоном і кличуть до себе, але я хочу жити на 

батьківщині, хоча мені тут доводилось голодувати. Мені і зараз дуже тяжко 

із-за недовіри до мене. Я не жалкую за нашими сімейними статками і 

землями. Я завжди не розумів нерівність між людьми і часто сперечався з 

приводу цього питання з батьком, якому говорив, що від родинних земель 

відмовляюсь, і моя мрія – померти за батьківщину»1. 

Цього разу органи звільнили Мерінга С. С., бо насправді не мала проти 

нього ніяких доказів провини перед молодою державою. На основі постанови 

ВУЦВК від 20 вересня 1923 року карну справу за №448 по звинуваченню 

Мерінга С. С. припинили. Мерінга звільнили з в’язниці2. Але влада 

продовжувала пильно стежити за ним, бо він належав до тієї верстви, якій у 

більшовицькій країні не було місця. 

 Розумів це С. С. Мерінг чи ні – невідомо. З його намірів видно, що ця 

втомлена, хвора людина хотіла спокою та малих людських радощів. 

Опинившись на волі, він насолоджувався життям. Отямився тільки коли 

дружина Ольга почала вимагати розлучення, не бажаючи вибачити 

чоловікові зраду. Благання не допомогли. Подружжя офіційно розлучилось. 

Ольга з донькою Аллою повернулась до батьків у Черкаси, а С. С. Мерінг 

залишився у Києві. Цікаво, що батько С. С. Мерінга Сергій Федорович, 

мешкаючи за кордоном, продовжував листування з невісткою Ольгою і не 

хотів визнавати інших дружин сина, турботливо цікавився онукою, адже у 

Сергія Сергійовича більше дітей не було3. 

 У грудні 1924 року С. С. Мерінг одружується з Мамишевою Марією 

Миколаївною, 1905 року народження. Шлюб тривав чотири роки. Про сім`ю 

                                                           
1ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4572. Арк. 76–77. 

2Там само. Арк. 78. 

3Там само. Арк. 7. 
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Мамишевих згадує відомий історик, києвознавець Ольга Друг у своїй книзі 

«Вулицями старого Києва»: «Власником садиби по вулиці Мала 

Житомирська, 17 1900 року став полковник Микола Вячеславович Мамишев 

(1857-1909) – військовий педагог, учасник російсько-турецької війни 1877 – 

1878 рр. Велика родина займала весь третій поверх. Подружжя Мамишевих 

мало п’ятеро дітей»1. Далі – знову розлучення і згодом третій шлюб з 

Єршовою Вірою Леонідівною, яка після арешту чоловіка 1937 року чекала 

його повернення.  

 1 листопада 1955 року Єршова В. Л. направляє Генеральному 

прокурору СРСР Руденку заяву, в якій описує арешт свого чоловіка Сергія 

Сергійовича Мерінга, 1897 року народження, росіянина, киянина, якого 21 

жовтня 1937 року було заарештовано органами Всеукраїнського НКВС у себе 

на квартирі за адресою: місто Київ, вулиця Святославська 7, кв. 7. На той час 

С. С. Мерінг завідував кафедрою англійської мови у Київському 

лінгвістичному інституті, викладав англійську та іспанську мови у провідних 

київських вищих навчальних закладах. Через два місяці після його арешту у 

Київській військовій прокуратурі В. Єршовій сповістили про засудження 

чоловіка на десять років і заслання в далекі табори без права листування. Але 

за що? Яка стаття покарання? Відповіді не було. 

 1947 року В. Єршова знову направляє лист до вищих органів НКДБ 

СРСР з проханням сповістити чи живий чоловік і коли буде його звільнено, 

адже 1948 року закінчується термін його покарання. Органи відповіли, що 

чоловік Єршової В. Л. живий і продовжує свій термін ув’язнення без права 

листування, а 1948 року його буде звільнено2. 

 У країні змінювалося життя. Постійні звернення В. Єршової до 

урядовців дали конкретні результати. Виходячи з архівної довідки карної 

справи №265145/742217/по звинуваченню Мерінга Сергія Сергійовича за ст. 

54-ІІ карного кодексу УРСР довідуємося, що 21 жовтня 1937 року він був 

                                                           
1Друг О. Вулицями старого Києва. Львів, 2013. 123 c. 

2ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4216. Арк. 34–35. 
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заарештований НКВС УРСР, і 20 листопада 1937 року засуджено до ВМП (до 

розстрілу). Звинувачення проти Мерінга базувалося на його зізнаннях у тому, 

що з 1925 року він був членом білогвардійської організації «Центр дій», до 

якої потрапив через сестру дружини Мамишеву Ольгу, і як учасник цієї 

контрреволюційної організації, займався антирадянською агітацією. Але 

інформація Мерінга про його причетність до цієї організації не конкретна та 

не підтверджена. Так, засуджена 1931 року Мамишева О. М., зізнавшись про 

своє членство у білогвардійській організації, про діяльність у ній 

Мерінга С. С. нічого в показаннях не дала. Це також стосується і зізнань 

Язловського Б. О., Аробожина С. М., Мамишевих Марії і Ганни та інших1. 

 Погрозами, моральним тиском, фізичним насиллям вибивалися такі 

«зізнання». У липні 1956 року слідчий УКДБ при РМ УРСР по Чернівецькій 

обл. лейтенант Вишневський у протоколі допиту Буркіна Миколи Івановича, 

на той час вже пенсіонера, а 1937 року слідчого у справі Мерінга С. С., на 

питання, чи пам’ятає він справу Мерінга, доцента Київського лінгвістичного 

інституту, відповів «ні». Така ж сама відповідь була і на питання про 

використання ним незаконних методів ведення слідства, тобто побиття2.  

 У постанові від 20 жовтня 1937 року помічник начальника відділу (3 

відділ) УДБ НКДС УРСР М. Буркін розглянув матеріали стосовно 

звинувачення громадянина Мерінга Сергія Сергійовича у злочинних діях за 

статтями 54- в ч. І КК УРСР за підозрою шпигунської діяльності на користь 

однієї з іноземних держав, постановив заарештувати звинуваченого та 

відправити до київської в’язниці. У постанові від 3 листопада 1937 року 

Буркін перекваліфіковує ст. 54- в ч. І КК УРСР на ст. 54- ІІ КК УРСР, яка 

була набагато загрозливішою3. 

У протоколі допиту від 22 жовтня 1937 року Мерінг С. С. на питання 

слідчого: «Коли і за що ви заарештовувались?» відповів, що заарештовувався 

                                                           
1ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4216. Арк. 34–35. 

2Там само. Арк. 72–73. 

3Там само. Арк. 2–4. 
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органами НКВС двічі. Перший раз 1923 року. Просидів під арештом у місті 

Києві місяців 5-6. Потім його звільнили без пред’явлення будь-яких 

звинувачень. Він особисто розглядав цей арешт як перевірку лояльності 

колишнього білого офіцера до нової радянської влади. Вдруге його 

заарештували 1931 року, і він просидів у в’язниці два місяці. І тоді його 

звільнили з тієї ж самої причини. На запитання про контрреволюційну 

діяльність Мерінг С. С. відповів, що жодної шпигунської роботи він не 

проводив. І це підтверджує його підпис у протоколі. 

 Протокол допиту від 9 листопада 1937 року вже зовсім інший. На всі 

провокаційні питання того ж самого слідчого М. Буркіна Мерінг С.С. дає 

позитивні для слідства відповіді, також звинувачує себе у членстві в 

контрреволюційній організації «Центр дій», яка вела антирадянську агітацію 

та дискредитацію радянської влади. Фактично, «зламана» людина підписала 

собі вирок1. 

 Було підроблено звинувачення у тому, що Мерінг С. С.: 

 а) з 1925 року є членом білогвардійської організації «ЦД»  

(«Центр дій») 

 б) за дорученням керівництва білогвардійської організації проводив 

активну контрреволюційну роботу, тобто, скоїв злочин за ст. 54-ІІ КК УРСР. 

(39) 

 Невеличка довідка з написом у горішній частині аркуша «Совершенно 

секретно» інформує, що Мерінга Сергія Сергійовича 20 листопада 1937 року 

засуджено за першою категорією /протокол №3632. Вирок виконано 23 

листопада 1937 року3. 

Дружина С. С. Мерінга – Ольга Олександрівна Мерінг народилася 

23 квітня 1897 року (за новим стилем 6 травня) в сім’ї інженера залізничних 

                                                           
1ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4216. Арк. 11–25. 

2Абраменко Л. Київ: жертви репресій. Історико-культурне просвітницьке 

товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса. Т.1. К.: Логос, 1997. 496 с. 

3Там само. Арк. 30–31. 
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шляхів Головкова Олександра Микитовича в м. Бердичів. Мати Олена 

Олександрівна (дівоче прізвище Тюнтіна) вела домашнє господарство та 

виховувала чотирьох дітей, серед яких Ольга була найстаршою. 

1915 року закінчила гімназію і переїздить разом із сім’єю до 

м. Черкаси, де батько отримав нове призначення. 

1917 року виходить заміж за офіцера російської армії Григорія 

Іванченко, який також мешкав у Черкасах та приїхав у відпустку з фронту до 

батьків. Через рік Іванченко помирає від грипу «Іспанка» . У січні 1919 року 

помирає і їх малолітній син. 

Ольга залишилася жити з батьками в Черкасах, влаштувалась 

працювати секретарем-машиністкою у міськвиконкомі.  

Відвідуючи тітку в Новій Греблі під Вінницею, познайомилася з 

Мерінгом Сергієм Сергійовичем, сином колишнього господаря цього 

цукрового заводу. Директор заводу Гамага, дядько Ольги, готував від’їзд 

панича за кордон до батьків. Але Сергій закохався і категорично відмовився 

залишати Україну. 

В жовтні 1921 року молоді одружилися. Деякий час проживали з 

батьками Ольги в Черкасах. 1923 року Мерінга заарештували і відправили до 

Києва, де він знаходився до весни 1924 року в Лук’янівській в’язниці . Влада 

більшовиків звинувачувала його у «контрреволюційній діяльності». Вагітна 

Ольга також тоді мешкала у Києві, постійно зверталася до прокуратури, щоб 

прискорити звільнення чоловіка.  

В січні 1924 року у подружжя народилася дочка Алла. Після ув’язнення 

Сергій Сергійович влаштовується викладачем іноземних мов у різні 

навчальні заклади.  

У січні 1926 року Ольга та Сергій розлучилися. Разом з дитиною Ольга 

залишає Київ і їде до батьків. Її батько в цей час працює інженером на 

цукровому заводі в Шамраївці Сквирського району. Підтримувала стосунки з 

родиною чоловіка. Сергій Федорович Мерінг та особливо його старша дочка 

Кармен писали теплі листи Ользі, не визнавали інших дружин Сергія, у якого 
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була єдина дитина – Алла. В середині 1930-х років Ольга припиняє 

переписку з родиною Мерінгів, бо це стало небезпечно. Знищує усе 

листування. 

Згодом Ольга дізналася про третій арешт Сергія Сергійовича Мерінга, 

якого розстріляла влада восени 1937 року. 

Батьки переїхали до Білої Церкви, де Ольга Олександрівна Мерінг 

також влаштовується секретаршею в різні міські інстанції. Після смерті 

батьків проживала з сім’єю дочки Алли, виховувала онуків.  

Померла 5 березня 1988 року. Похована в Білій Церкві. 

Донька С. С. Мерінга – Алла Сергіївна Мерінг народилася 18 січня 

1924 року в м. Черкаси. Свого батька Сергія Сергійовича Мерінга після 

розлучення батьків бачила кілька разів. Зберегла його візитівки, де батько 

обіцяв поїздку разом з ним до Криму. Виховувалася в сім’ї Головкова О. М., 

який фактично замінив батька. 

1933 року пішла до 1-го класу Шамраївської школи. Після переїзду 

сім’ї до Білої Церкви продовжила навчання у школі №3. Десятий клас 

закінчила вже після визволення міста від німецьких окупантів 1944 року з 

відзнакою. Проявляла здібності до математики та фізики. Вступила до 

Вінницького медичного інституту. Мріяла стати хірургом, але в період 

практичних занять отримала інфекційне захворювання всього організму. 

Ледве лікарі врятували Аллі життя. Змушена була залишити медінститут. 

Стає студенткою Білоцерківського сільгоспінституту аграрного 

факультету. Зрозумівши, що спеціальність їй не до душі, вступає до 3-го 

курсу педагогічного технікуму, який закінчує 1947 року. За направленням 

працює вихователем у Плесецькому дитячому будинку до 1952 року. За 

сімейними обставинами переведена до Білоцерківського дитячого будинку на 

посаді вихователя і заочно навчається в Київському педагогічному інституті 

імені М. Горького на факультеті російської філології. Працює в дитячій 

колонії, пізніше в різних школах міста викладачем російської мови та 

літератури. Нагороджена медаллю «Ветеран праці». 
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У шлюбі з 1955 року. Чоловік, Гарник Василь Терентійович, педагог, 

викладав у школах історію, був директором школи. Помер у 1999 року. 

Подружжя Гарників виховала двох дітей: сина Олександра та дочку Олену. 

На початку незалежної України Алла Сергіївна все частіше згадувала 

батька, його родину, мріяла знайти родичів з сім’ї Мерінгів, розпочала 

пошукову роботу.Померла 28 жовтня 2007 року в Києві, оскільки останні 

роки життя проживала зі сім’єю доньки Олени. Похована у Білій Церкві.  

Педагогічну стежку обрали також і діти Алли Мерінг. Закінчивши 

філософський факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 1983 року, син Олександр Васильович Гарник, маючи ступінь 

кандидата філософських наук, працював на посаді викладача Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара; 1999 випустив навчальний 

посібник «Вступ до філософії права». Працював над докторською 

дисертацією, але 2001 року трагічно загинув. Сьогодні його 30-річний син 

Сергій Олександрович Гарник став успішним програмістом, працює та живе 

в Києві. Дочка Алли Сергіївни – Олена Василівна Козій після закінчення 

історичного факультету 1982 року Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка почала викладати історію у Першому київському 

медичному коледжі, де зараз і працює. Її діти Вікторія та Василь також 

закінчили університет імені Т. Шевченка. Вікторія – біолог за фахом, 

займається підприємницькою діяльністю. Проживає у місті Києві, має двох 

дітей. Василь – історик, науковий співробітник музею, одружений має сина 

Максима. 2016 року прийняв рішення змінити призвіще Козій на Мерінг. 

 Отже, так закінчилося життя онука Фрідріха Фрідріховича Мерінга, 

який так багато корисного зробив для України, улюбленого Києва. 

Сорокарічний Сергій Сергійович Мерінг загинув від рук катів держави, яка 

давно хотіла його смерті тільки за те, що він виходець з дворянського 

середовища. 

Цікаву позитивну характеристику С. С. Мерінгу дають його колеги, з 

якими спілкувались слідчі КДБ 1956 року, вивчаючи справу викладача. Так, 



179 
 

громадянка Раєвська Н. М., доцент Київського державного університету, 

характеризуючи С. С. Мерінга, наголошувала на його високій кваліфікації, 

глибоких знаннях англійської та іспанської мов. Як викладач, С. С. Мерінг 

зажив великого авторитету серед студентів та педагогічного колективу. Це 

була життєрадісна, весела людина. Ніколи антирадянських думок не 

висловлював. Таку саму характеристику С. С. Мерінгу дають й інші. 

Наприклад, Лапоногова Т. Ф., також доцент Київського державного 

університету ім. Т. Шевченка, підкреслювала, що навіть не уявляла собі 

можливості проведення будь-якої антирадянської діяльності С. С. Мерінгом, 

якого дуже завжди поважала. Станішевська О. В., викладач англійської мови 

у Київському педагогічному інституті іноземних мов, взагалі вважала, що  

С. С. Мерінг дуже далекий від політики1. 

 З витягу архівно-слідчої справи 265145/742217 за звинуваченням 

Мерінга Сергія Сергійовича за ст.54-ІІ КК УРСР від 7 серпня 1956 року 

подано висновок: справа Мерінга призупиняється за відсутністю складу 

злочину. В іншому державному документі повідомлялось, що 

«Постановление НКВД и Прокурора СССР от 20 ноября 1937 года в 

отношении Меринга Сергея Сергеевича отменить, а дело прекратить за 

отсутствием состава преступления»2. 

Тричі більшовицька влада заарештовувала С. С. Мерінга. Двічі 

відпускала за відсутністю «достатніх даних для направлення слідчої справи у 

судові органи». Мало кому випадало тоді здолати шлях не лише від власної 

оселі до в’язниці, а й у зворотньому напрямку. Найчастіше довжина дороги 

дорівнювала нулю, бо людина просто не поверталась. Закони арифметики та 

закони життя належать до різних парафій. Третього разу було достатньо, щоб 

поставити крапку, обірвавши короткий життєвий шлях онука Ф. Ф. Мерінга. 

Дружина та донька С. С. Мерінга пережили важкі часи, але вони ніколи 

не забували своє коріння та намагались зберегти залишки пам’яті про своїх 

                                                           
1ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4216. Арк. 51–58. 

2Там само. Арк. 75–80. 
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предків для нащадків. На даний час (2018 рік) частина представників роду 

Мерінгів знаходяться на території України. Займаються в основному 

педагогічною та підприємницькою діяльністю, але не зупиняються у 

пошуках своїх родичів на території інших країн. 

 

Висновки до розділу: 

Отже, внесок родини Мерінгів до історії українських земель наприкінці 

XIX ст. – поч. XX ст. зважаючи на вузькоспеціалізований характер питання, 

що розглядається, має очевидну пріоритетність в його інтерпретації 

вітчизняною історичною наукою. Рід Мерінгів жив на зламі століть в епоху 

творення нових наукових відкриттів. 

Даний розділ було поділено на три підрозділи. 

У першому підрозділі було проаналізовано діяльність нащадків, 

Фрідріха Фрідріховича Мерінга – Михайла, Сергія та Володимира. Нащадки 

Ф. Ф. Мерінга намагались зберегти добру пам’ять про батька, досягнувши 

значних успіхів у різних сферах своєї діяльності. 

Другій підрозділ присвячено діяльності різних видатних представників 

родини Мерінгів – Августа, Франца та Михайла. Дані діячі стали 

невід’ємною частиною для розкриття картини повноцінної діяльності родини 

Мерінгів та побудови їх просопографічного портрету. 

Третій підрозділ є заключним та наочно показовим. Розкриває життя і 

діяльність представників роду Мерінгів у період репресій більшовицького 

режиму в Україні з 1919-го по 1930-ті рр. і фактично стає епілогом для історії 

родини. Наводяться факти репресій проти представника родини Мерінгів – 

Сергія Сергійовича та подальшу долю його дружини з донькою.  

Представники роду діяли у несприятливих умовах воєнного лихоліття, 

революційної розрухи, громадянської війни та радянської нетерпимості 

проходячи всі історичні випробування. 
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ВИСНОВКИ 

Протягом другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. питання стосовно 

внеску та місця родини Мерінгів в історії України та Києва другої половини 

ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. виступають предметом значного масиву 

історичної літератури, що демонструє процес їх оформлення у наукову 

проблему вітчизняної та зарубіжної історіографії, актуалізуючи її розгляд як 

вагомого об’єкта історичного та історіографічного дискурсу означеного 

періоду. Здійснений історіографічний аналіз дозволяє констатувати наступні 

результати комплексного та системного осмислення теми: 

– Виявлений та проаналізований науковий доробок демонструє тяглість 

та пріоритет вітчизняних науковців у вивченні теми з часу перших згадок про 

представників родини у біографічних словниках до сучасних спеціалізованих 

комплексних розвідок про окремі аспекти їхньої діяльності. Поряд з цим, 

простежено недостатньо висвітлені аспекти життя роду Мерінгів, що 

дозволило концептуально переосмислити проблему, окреслити ті моменти, 

які потребують подальшого дослідження. З огляду на новітні тенденції 

розвитку української історичної науки, розкриття даної тематики є важливим 

як для збагачення історичних знань із вітчизняної історії ХІХ ст. – початку 

ХХ ст. загалом, так і в плані проведення паралелей із сьогоденням у 

контексті адаптації досвіду попередніх поколінь в організації медичної та 

освітньої галузей. Історіографія проблеми представлена трьома періодами 

(дореволюційним, радянським, сучасним), (XIX ст. – 1917 рр.; 1917 – 1991 

рр.; 1991 – 2018 рр.).  

– Джерельна база дисертації характеризується різноманітністю 

матеріалів та всебічним охопленням предмету дослідження. Загалом, вона є 

достатньо репрезентативною і може забезпечити досягнення мети даного 

дослідження та вирішення поставлених завдань. Широке використання 

опублікованих та архівних документів дало змогу розкрити поставлені в 

дисертаційному дослідженні проблеми, створити цілісну картину діяльності 
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представників роду Мерінгів у освітньому та громадському житті 

українських земель другої половини XIX ст. – 30-х рр. XX ст. 

– Теоретико-методологічні основи даної роботи формує комплекс 

принципів, підходів та методів, які повністю відповідають сучасним 

науковим засадам здійснення історико-біографічних досліджень. Оскільки 

метою дослідження було комплексне вивчення роду Мерінгів у вітчизняній 

історії другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст., то застосування усіх 

вищезазначених методологічних і методичних засобів дозволило поглиблено 

проаналізувати джерельний комплекс та стан наукового дослідження 

проблеми, змістовно розкрити ряд поставлених завдань та висвітлити її на 

якісно новому рівні. При цьому, концептуальною лінією вивчення теми стало 

відображення крізь призму історичних реалій другої половини ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. єдності приватного та суспільного в оформленні 

непересічного та знаного в тогочасній Україні роду Мерінгів. Враховуючи 

мультиаспектний характер наявних історіографічних фактів з обраної 

тематики, виведення їх на рівень самостійної наукової проблеми забезпечило 

дотримання принципів системності, об’єктивності та всебічності, які 

передбачають розгляд етапних особливостей та ступеня розвитку історичних 

знань у поєднанні з співвідношенням їх тематичних напрямків. 

– Георг Фрідріх Мерінг був видатним вченим з різними науковими 

інтересами, талановитим вчителем, легендарним лікарем, державним діячем, 

аматором паркового будівництва, підприємецем, благодійником та 

меценатом. Найвищим науковим досягненням діяльності видатного 

клініциста Ф. Мерінга стала діагностика тромбозу венозних артерій серця, 

відкривши цілу епоху в кардіології. Серед клієнтів професора були 

практично усі представники вищого світу губернії. Професор створив свій 

капітал завдяки операціям з нерухомістю. А професійна діяльність лікаря, 

його практика носили суто науковий і філантропічний характер. Але він 

лікував і бідних громадян, практикуючи широко, безкоштовно, ніколи не 

відмовляючи. Погляди, наукові концепції та пріоритети досліджень Фрідріха 
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Мерінга базуються на різних областях терапії, загальної гігієни, судово-

медичної медицини, фізіології, фармакології, нервових хвороб та історії 

медицини. Розділ зосереджено на його внесок у розвиток медичної науки, 

політичної та громадської діяльності. 

– Діяльність нащадків професора Мерінга була широкою та 

різноплановою: Михайло Мерінг, старший син професора, після смерті 

батька, в обмін на інші свої активи, став одноосібним власником маєтку. 1895 

року він заснував і обійняв посаду голови правління Київського акціонерного 

домобудівного товариства, якому й продав власні володіння. Але через брак 

досвіду та знань, збанкрутував. Проте не місці садиби виріс забудовуваний 

район, отримавши назву "київський Париж". Всі будови, розпочаті 

домобудівним товариством, було завершено. Михайло продовжив займатись 

сімейними справами, але вже під керівництвом свого брата Сергія. Останні 

відомості про Михайла свідчать про його еміграцію 1921 року; Сергій Мерінг 

став впливовим представником цукроварного промислу, політичним і 

громадським діячем. Був великим землевласником, займався сільським 

господарством. Володів водяним млином і насіннєвим господарством в селі 

Нова Гребля, а також винокурним заводом при селі Овечаче. В середині 

1890-х років перебував кандидатом в директори правління Київського 

міського кредитного товариства. У садибі Стара Прилука вибудував палац в 

необарочному стилі. За введення земських установ в Західному краї був 

призначений членом Бердичівської повітової управи у справах земського 

господарства. 5 листопада 1908 року призначений бердичівським повітовим 

предводителем дворянства. На цій посаді пробув до 1910 року. Крім того, в 

різні роки був членом Бердичівського повітового комітету піклування про 

народну тверезість, почесним мировим суддею Бердичівського повіту і 

членом Бердичівської повітової землевпорядної комісії. З 24 жовтня по 14 

грудня 1918 був міністром торгівлі і промисловості Української держави. 

С. Ф. Мерінг разом сім’єю залишає Україну та емігрує до Австрії, де помирає 

1926 року; Молодший син професора Володимир був найменш публічною 
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особою з поміж братів. Брав участь у роботі Південно-західного товариства 

заохочення рисистого конярства, колекціонував меблі та картини. Подальша 

доля Володимира Федоровича Мерінга невідома; Август Фрідріхович Мерінг 

стає у Києві популярним лікарем. Працював в інституті шляхетних дівчат. 

Приймає присягу на вірність Російській імперії, отримує дворянство. Став 

головним фундатором Товариства київських лікарів, запевниши генерал-

губернатора Д. Г. Бібікова у доцільності цієї медичної організації. 1843 р. 

лікар А. Ф. Мерінг взагалі відмовився від міської практики і від’їхав до свого 

маєтку Коврай Золотоніського повіту Полтавської губернії, де і перебував до 

кінця свого віку; Франц Ердман Мерінг – двоюрідний брат Ф. Ф. Мерінга, 

один із ідеологів німецьких лівих соціал-демократів, один із засновників 

комуністичної партії Німеччини. Учений та журналіст, універсально освічена 

людина, він залишив великий літературний спадок. Помирає під час 

буремних революційних подій у Німеччині, що призвели до загострення 

здоров’я; Михайло Михайлович Мерінг – онук А. Ф. Мерінга був 

понадштатним асистентом при госпітальній терапевтичній клініці Київського 

університету Св. Володимира. Виходець з дворянського стану, має чимало 

державних нагород: кавалер орденів Св. Володимира 4-го ступеня з мечами, 

Св. Анни 2-го ступеня, орден Св. Станіслава 2-го ступеня за службу на посаді 

головного лікаря 2-го лазарету 63-ї піхотної дивізії під час першої світової 

війни. Став статським радником та доктором медицини, згодом помирає від 

сипного тифу; Сергій Сергійович Мерінг – син С. Ф. Мерінга стає жертвою 

радянського режиму в Україні. Був доцентом Київського державного 

університету, мав високий рівень кваліфікації, глибокі знання англійської та 

іспанської мов. Як викладач, С. С. Мерінг зажив великого авторитету серед 

студентів та педагогічного колективу. Тричі більшовицька влада 

заарештовувала С. С. Мерінга. Двічі відпускала за відсутністю «достатніх 

даних для направлення слідчої справи у судові органи». Мало кому випадало 

тоді здолати шлях не лише від власної оселі до в’язниці, а й у зворотньому 

напрямку. Проте 23 листопада 1937 року С. С. Мерінга стратили.  
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– Подальше дослідження зазначеної проблеми має значні дослідницькі 

перспективи та резерви саморозвитку. Насамперед, важливими видаються 

студії, присвячені проблемі життя та діяльності наступних поколінь роду 

Мерінгів. Представники роду перебували на високих державних посадах, 

вели підприємницьку, благодійницьку та наукову діяльність, займали 

почесне місце в житті міста Києва та Російської імперії. Досить 

перспективними видаються подальші пошуки маловідомих архівних 

матеріалів про родину Мерінгів, особливо представників родини в еміграції, 

що розсіяні по архівосховищах Європи. Нове світло на окремі аспекти життя 

та діяльності Мерінгів може пролити й вивчення численного 

неопублікованого родинного епістолярію.  
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