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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

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  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;

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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–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.
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 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;
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–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. Дослідження  здійснено  самостійно,  всі
його  положення  та   висновки  обґрунтовані   на  основі   власних  досліджень
дисертанта. 

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 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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У  вступі  обґрунтовано  актуальність  теми,  визначено  об’єкт,  предмет,

хронологічні  та  територіальні  межі  дослідження,  сформульовано  мету  й
завдання роботи, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних
результатів і наведено відомості про їх апробацію.

Перший  розділ  «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження» складається з трьох підрозділів, в яких з’ясовано стан наукової
розробки проблеми, проаналізовано джерельну базу та визначено методологію її
дослідження.

У  підрозділі  1.1  «Стан  наукової  розробки  теми» проаналізовано
публікації,  в  яких прямо або опосередковано відображено тему дослідження,
визначено  рівень  її  теоретичного  осмислення  та  подальші  перспективи
вивчення. Дослідження роду Мерінгів поділено на такі історіографічні періоди:
1) Дорадянський  період  (друга  половина  ХІХ ст.  –  1917 р.);  2) Радянська
історіографія  (1917–1991 рр.);  3) Сучасна  українська  історіографія  (1991–
2018 рр.),  яка поділяється два підперіоди (1991–2004 рр. та 2004–2018 рр.).

У  дорадянський  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 Києві2.

Радянська  історіографія  (1917–1991 рр.)  фактично є  малоінформативною,
оскільки  вона  торкається  лише  тих  тем,  які  партійно-державні  структури
вважали «актуальними та  революційно доцільними».  Трагічна  доля нащадків
Ф. Ф. Мерінга з приходом до влади більшовиків пояснює відсутність будь-яких
історіографічних фактів висвітлення їх внеску в розвиток українських земель.
Праці,  присвячені  суспільно-політичній  історії  України  1920-х–1930-х рр.3,
дозволяють  відтворити  загальну  картину  розвитку  тих  сфер  життєдіяльності
радянського  Києва,  з  якими  безпосередньо  пов’язаний  життєвий  шлях  та
діяльність спадкоємців професора Ф. Ф. Мерінга.

Якісно  новий  етап  у  розвитку  вітчизняної  історіографії  розпочався  з
проголошенням  незалежності  України,  що  вплинуло  на  рівень  розкриття
проблеми. У даному контексті спостерігається кількісне зростання якісно нових
робіт, які стосуються родини Мерінгів. Аналіз стану наукової розробки теми на
сучасному етапі (1991–2018 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.4, фактологічна основа яких збагачує відомості
2Иконников В.  Биографический  словарь  профессоров  и  преподавателей  Императорского
университета  Св. Владимира  (1834-1884)  К.:  Типография  Императорского  Университета
Cв. Владимира, 1884. 859 с.
3История Киева: в 3-х т. 4-х кн. / Артеменко И., Сарбей В., Супруненко И. К.: Наукова думка,
1984. Т. 2. 199 с.; Шкаренков Л. Агония белой эмиграции. М. : Мысль, 1987. 272 с.
4Анисимов 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:  Выш.  шк.,  1991.  115  с.;  Звід
пам’яток історії та культури України: у 28 т. / Смолій В. К., 1999. Кн. 1, ч. 1: К., А–Л. 579 с.;
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про сфери діяльності не лише Ф. Ф. Мерінга, а також його синів.
Систематизація  наукового  доробку  з  теми  другого  підперіоду  (2004–

2018 рр.)  дозволяє  виділити  певні  напрямки звернення  інтересу  істориків  до
ролі  і  місця  родини  Мерінгів  в  культурному  та  політичному  житті  України
другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст5.

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 роду6.

Серед  праць  сучасних  дослідників-попередників,  які  внесли  вагомий
внесок  у   розробку   та   висвітлення    деяких   аспектів,  що  безпосередньо
стосуються  життєвого   шляху  та   діяльності  окремих  представників  родини
Мерінгів,  варто  виокремити  наукові  публікації  Г. Аронова,  В. Бордуліна,
І. Винниченка, Н. Гамолі, Я. Ганіткевича, М. Дземана, О. Друг, Л. Жуковського,
В. Ковалинського,  Ю. Когута,  Е. Макроусової,  Д. Малакова,  А. Пелещука,
В. Передерія, Л.Солейко, В. Шипуліна, О. Яворської та  ін.3.

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.

Ковалинский В. Меценаты Киева: сб. очерков. К.: Кий, 1998. 2-е изд., испр, и доп. 536 с.
5Бєломесяцев  А.  Забудова  Києва  доби  класичного  капіталізму  або  Коли  і  як  місто  стало
європейським. К.: Варто, 2012. 559 с.; Друг О. Особняки Києва. К.: Кий, 2004. 828 с.; Гамоля
Н., Макроусова Е. Хозяин Банковой. Котракты. К., 2005. №17. С. 72–74.
6Aftanazy R.: Materiały do dziejów 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.
3Аронов Г. Братья Меринги.  Все о медицине. 1995. №23. С. 8-12;  Бородулин 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; Бурчинский Г.,
Передерий В. Киевская школа терапевтов: (К 150-летию Киев. мед. ин-та).Киев: Выш. шк.,
1991. 115 с.; Винниченко І. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.).
К.,  200 9.  420  с.;  Гамоля  Н.,  Макроусова  О.   Господар  Банкової.  Український  діловий
тижневик  «Контракти», 25.04.2005.  №17. С. 72-74;  Ганіткевич  Я.  Історія  української
медицини в датах та іменах.  2004. 368 с.;  Дземан М. Матеріали щодо історії  становлення
традицій  клінічного  викладання  внутрішньої  медицини  в  Університеті  Св.  Володимира.
Практикуючий лікар, 2016. № 3. С. 70-89; Друг О. Вулицями старого Києва. Львів, 2013. 123
c.; Друг О., Малаков Д. Особняки Києва. К.: Кий, 2004. 828 с.; Когут Ю. Федір Федорович
Мерінг: митець у лікуванні, лікар у мистецтві. Мистецтво лікування. 2012. №2/3. С. 98-100;
Коцур Н.І. 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.; Пелешук А., Жуковский Л. Профессор Ф. Ф. Меринг – старейший киевский терапевт.
Клиническая медицина. М., 1999. №7. С.53-58; Передерий В., Шипулин В. Настоящие врачи:
Из  истории  кафедры  Факультететской  терапии  №1  Национального  медицинского
университета. Винница, 2001.165 с.; Солейко Л., Солейко Е., Царенко С. Профессор Фридрих
Меринг:  возвращение  в  историю отечественной науки.  Л.-В.:  Нова книга,  2005.  –  172 с.;
Яворська О. Відлуння давнини – Стара Прилука: документи, свідчення, сучасність.  Вінниця,
1993. 56 с. та  ін.
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У підрозділі 1.2  «Джерельна база дослідження»  охарактеризовано низку
використаних  документів,  які  зберігаються  в  багатьох  архівосховищах  та
наукових  інститутах  України:  Державному  архіві  Вінницької  області  у
м. Вінниця7,  Державному архіві у м. Києві8,  Центральному державному архіві
вищих  органів  влади  і  управління  України  у  м. Києві9,  Центральному
державному архіві громадських об’єднань України у м. Києві10, Центральному
державному історичному архіві України у м. Києві11.

За  формально-змістовим  принципом  комплекс  джерел  поділено  на  такі
групи: актові та діловодні документи; джерела особового походження; наукові,
публіцистичні та літературні твори; речові джерела, а також наочні матеріали.

Актові  та  діловодні  документи,  в  свою  чергу,  поділяються  на
приватноправові  акти,  публічно-правові  акти  та  судово-слідчі  документи.  Це
зокрема  заповіт  Ф. Ф. Мерінга12,  а  також  документи,  пов’язані  з  будовою
С. Мерінгом палацу в Старих Прилуках13. Приватноправові акти – це, у першу
чергу  купівельні  та  орендні  угоди,  заповіти  та  ін.  Відзначимо,  що  деякі
приватноправові акти на сьогодні опубліковано.

До  джерел  особового  походження  віднесено  автобіографії,  мемуари,
щоденники та епістолярій. Зокрема, фонд «Київського університету» у ДАКу, де
зберігаються  автобіографічні  дані  Федора,  Сергія  та  Михайла  Мерінгів14,  а
також  –  фонд  «Колекція  позасудових  справ  реабілітованих»  у  ЦДАГО,  де
міститься також автобіографія С. С. Мерінга15.

Не  менш  важливими  для  нас  є  мемуари  та  щоденники.  Так,  завдяки
щоденникам С. Ю. Вітте можемо простежити наукові  та громадські контакти,
здобутки  Ф. Ф. Мерінга та  інших  членів  родини,  проаналізувати  приватні
конфлікти з сучасниками, виявити ступінь впливу оточення на їхню діяльність16.

Поряд  із  мемуарами  самих  Мерінгів,  важливим  джерелом  є  спогади
активних  діячів  доби  національного  відродження,  котрі  були  свідками
різнопланової  діяльності  представників  роду.  Так,  зокрема,  варто  виділити
мемуари П. Скоропадського17.

Цінним  джерелом  для  дослідження   проблеми  є  щоденники  сучасників
родини  Мерінгів  –  очевидців  їхньої  різнопланової  праці.  Серед  найбільш
7ДАВіО України. Ф. 256. Оп. 1.Спр. 72. Арк. 4-6.
8ДАК.  Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4799. Арк. 38.
9ЦДАВО України. Ф. 1064.Оп. 1. Спр. 4. Арк. 45.
10ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4572. Арк. 17.
11ЦДІАК України. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 4958. Арк. 2.
12Яворська  О.  Відлуння  давнини  –  Стара  Прилука:  документи,  свідчення,  сучасність.
Вінниця, 1993. 56 с.
13Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Red.: Chlebowski B.,
Sulimierski F., Walewski W. Warszawa, 1888. 377 s.
14ДАК. Ф. 16.Оп. 465. Спр. 4762, 4799. Арк. 38, 309.
15ЦДАГО. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 4572. Арк. 17.
16Витте С. Воспоминания, мемуары: В 2-х т. / Покровский М., Гессен И., Витте М. Минск:
Харвест, 2002. 297 с.
17Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / Пеленський Я. Київ-Філадельфія:
Інститут української археографії та джерелознавства ім.  М. С. Грушевського НАН України.
1995. 322 с.
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інформативних джерел є щоденник Є. Чикаленка18.
Наступна велика група джерел охоплює наукові твори представників роду

Мерінгів. З роду Мерінгів надзвичайно великий науковий доробок зробив Федір
Федорович.  Він  здобув  визнання  як  автор  численних  медичних  праць  та
наукових публікацій19.

До групи речових джерел відносяться архітектурні  пам’ятки (будинки,  в
яких  жили  Мерінги  –  у  першу чергу,  палац  у  Старій  Прилуці),  одяг,  меблі,
посуд, збережені фрагменти бібліотек та ін., що збереглися до нашого часу, адже
це надає, певним чином, допомогу у відновленні колориту епохи, за якої жили і
працювали Мерінги.

До  зображувального  типу  джерел  відносяться  портрети  та  фотокартки
представників  роду  та  сучасників,  які  мали  товарисько-сусідські  стосунки  з
членами родинного кола Мерінгів. Також варто зазначити, що у Вінницькому
художньому музеї зберігається портрет роботи художника М. Ге, де зображено
Ф. Ф. Мерінга.

У  підрозділі  1.3  «Методологія  наукового  дослідження» розкрито
методологічну  основу  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.  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.

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.

Принцип всебічності 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
знання20.

18Чикаленко Є. Щоденник (1918-1919) / Осташко Т. К. : Темпора, 2011. 148 с.; Маркевич Н.
Украинские мелодии. М. : В тип. Августа Семена, при Имп. Мед.-Хирургич. академии, 1831.
8 с.
19Меринг Ф. Предисловие к русскому переводу книги T. Kuntze «Compendium практической
медицины». К., 1860; його ж. Курс клінічних лекцій. К.,1884; його ж. Вступительная лекция в
военно-госпитальной  клинике.  Современная  медицина.  1863.  №21;  його  ж.  Из  лекций
общественной  гигиены  проф.  Ф.  Ф.  Меринга,  запысаних  студентом  И.  Тантюховим.
Современная  медицина.  1860.  №46;  його  ж.  Из  лекций  Ф.  Ф.  Меринга.  Современная
медицина. 1865. №5; його ж. Из лекций Ф. Ф. Меринга.  Современная медицина. 1868. №29;
його ж. Из лекций Ф. Ф. Меринга. Современная медицина. 1868. №33 та ін.
20Калакура Я.  Історичне  джерелознавство:  підручник  /  Калакура Я.,  Войцехівська І.,
Павленко С., Корольов Б., Палієнко М. К.: Либідь, 2002. С.56.
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Застосування  універсального  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 дослідження21.

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 минулому22.

Аналітично-індуктивна  природа  історико-генетичного  методу  надала
можливість  подати  аспекти,  що  досліджуються,  висвітлити  історію  родини
Мерінгів безпосередньо в контексті  тогочасної історії України23.

Одним із провідних методів обробки як історичної, так й історіографічної
інформації  з  проблеми  став  порівняльно-історичний  метод.  Відповідно,
зіставлення виявлених даних архівних та опублікованих джерел надало поштовх
до уточнення конкретних біографічних відомостей про представників родини
Мерінгів та фактичного  матеріалу з окремих аспектів даної теми24.

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»25.
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  метою  пошуку,  ґрунтовного  аналізу,  відбору  та  визначення  цінного
матеріалу автор застосовував метод критичного осмислення джерел. Особливо
актуальними методи вказаної групи виявилися при аналізі архівних матеріалів,
що стосуються долі С. С. Мерінга.

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 дослідження. Застосування даного
методу  забезпечило  реконструкцію  генеалогії  роду  Мерінгів  в  Україні,  роль
спадкового чинника в інтелектуальних здібностях його представників.

Отже,  теоретико-методологічні  основи  даної  роботи  формує  комплекс

21Чубіна Т.  Рід  Потоцьких  в  Україні  (Тульчинська  лінія):  суспільно-політичні  та
культурологічні аспекти: дис. на здобуття докт. іст. наук: спец: 07.00.01. Черкаси, 2008. С.55.
22Философский словарь / Фролова И. М.: Политиздат, 1986. 5-е изд. С.380.
23Полонська-Василенко Н. Д. Історія України: у 2-х т. К., 1995. Т.1–2.
24Апостол М. Метод періодизації в системі методології історико-біографічного дослідження.
Гілея: зб. наук. праць. К., 2016. Вип. 114. С. 8.
25Там само. С. 8.
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принципів,  підходів  та  методів,  які  відповідають сучасним науковим засадам
здійснення історико-біографічних досліджень.

У  другому  розділі  «Фрідріх  Фрідріхович  Мерінг  –  науковий,
громадський  та  політичний  діяч» досліджено  життя  Мерінга  Фрідріха
Фрідріховича через призму його наукової та громадсько-політичної діяльності.

У  підрозділі  2.1.  «Особистість  Ф. Ф. Мерінга,  його  політична  та
громадська діяльність»  аналізується постать Ф. Ф. Мерінга та його соціальна
активність.

Наголошується,  що  професор  Київського  університету  Фрідріх Мерінг
був надзвичайно різнобічною особистістю, мав надзвичайно активну політичну
та громадську позицію, а також не шкодував зусиль у галузі  благодійництва.
Професор  постійно  жив  проблемами  Києва,  докладав  зусиль,  щоб  принести
користь  киянам.  Починаючи  з  1871  року  Ф. Ф. Мерінг  був  гласним  міської
думи26.  За  рівнем  прибутків  він  займав  перше  місце  у  київському  реєстрі
виборців 80-х років27.  Піклувався не тільки про розвиток медицини та вищої
освіти, але й про становлення середніх навчальних закладів, наприклад, Колегії
Павла Галагана. Був консультантом єврейської лікарні у Києві та Кирилівських
благодійних  закладів.  В  Інституті  шляхетних  дівчат  на  посаді  лікаря-
консультанта Ф. Ф. Мерінг пропрацював 27 років28.

З‘ясовано, що професор отримував стандартну для професури заробітну
платню,  що  заохотило  його  до  збільшення  прибутків.  Він  почав  активно
скуповувати землі у центрі Києва, що дало йому змогу володіти територією у 10
гектарів  між  вулицями  Хрещатик,  Героїв  Небесної  Сотні
(колишня Інститутська),  Лютеранська і  Банкова. На території першої ділянки,
площа  якої  дорівнює  10,5  гектарів29,  розбили  парк  із  ставком,  алеями,
оранжереями, який було обмежено з боку Хрещатика житловим подвір’ям. Цей
парк кияни називали Мерінговським садом. 

Встановлено,  що  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 року за 4500 рублів сріблом – дерев’яний будинок і 508 кв. саженів землі
(1 кв. сажень – 4,5 кв. м) – у таємного радника, графа Януша Ільїнського. 1869
року  Мерінгу  дісталась  частина  садиби,  що  колись  належала  знаменитому
канцлеру  Катеринівської  епохи  Безбородьку,  а  пізніше  була  власністю
жандармського  корпусу.  Через  декілька  років  потому  Ф. Ф. Мерінгу  вдалося
придбати  велику  територію  володінь  петербурзького  обер-поліцмейстера
Трепова. 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. 

Рухоме  майно  Ф. Ф. Мерінга  складалося  з  грошей,  цінних  паперів  та

26ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 301.
27Добромирова Е. Платишь налоги – выбираешь себе власть. Контракты. 2005. №52. С. 49.
28ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4762. Арк. 301.
29Там само. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 91.
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речей30. 
За  станом  здоров’я  Ф. Ф. Мерінг  поступово  почав  відходити  від

підприємницької  та  політичної  діяльності,  тому  залучив  своїх  дітей  до
продовження розпочатої справи. 

Помер  Ф. Ф. Мерінг  19  жовтня  1887  року.  В  останню  путь  професора
проводило  приблизно  сто  тисяч  киян,  що  дає  змогу  констатувати  про  його
авторитет і величезну роль у житті тогочасної громади міста31.

У підрозділі 2.2. «Наукова діяльність професора Ф.Мерінга» аналізуються
головні досягнення його наукової та практичної діяльності. Вчений багато років
очолював  терапевтичне  відділення  університетської  клініки  та  Київського
шпиталю. В період Кримської  війни поряд з  М. Пироговим надавав медичну
допомогу  хворим  та  пораненим  військовим.  Серед  перших  лікарів,  які
використовували  гідропатичне  лікування  –  обгортання  хворого  холодними,
вологими простирадлами та обливання голови холодною водою, були військові
терапевти Ф. Мерінг та С. Алфер’єв32.

Проаналізовано  фактичний   матеріал,  який   свідчить,  що  професор
Ф. Ф. Мерінг  постійно  працював  зі  студентами  в  клінічному  товаристві
студентів-медиків – першого в Російській імперії та одного з перших у Європі
студентського гуртка, з вивчення питань клінічної медицини. Професор починає
досліджувати  висипний  тиф  серед  російських  та  союзних  військ  під  час
Кримської  війни33.  Разом  з  С. Алфер’євим  їде  до  Константинополя  для
дослідження особливостей висипного тифу, де вони публікують звіт під назвою
– «Medicinishe Zeitung Russlands». Цей звіт високо оцінили тогочасні медики в
багатьох  країнах  світу.  Тоді  ж  Ф. Ф. Мерінга  обрали  член-кореспондентом
Турецького  медичного  товариства  у  Константинополі.  Чіткий  аналіз,  висока
професійна підготовка в галузі патологічної анатомії, велика кількість розтинів
померлих надали можливість авторам професійно констатувати багато фактів
раніше  не відомих ні медикам, ні науковцям. Ф. Мерінг разом з С. Алфер’євим
висловили думку, що причиною тифу є послаблення нервової системи, кепське
харчування,  низька  або  висока  температура,  вологість  тощо.  Вивчаючи
лікування  хворих  на  тиф,  автори  заперечували   тоді  ще  традиційні  засоби
лікування кровопусканнями, блювотними та проносними методами. Натомість
вони рекомендували підтримувати сили хворих вживанням високоякісного вина
та  постійною  зміною  положення  тіла  хворого.  Кмітливий  розум  та
спостережливість  Ф. Ф. Мерінга  дозволили  у  подальшому  використовувати
отриманий досвід у військовій гігієні. 

Зазначається,  що  чимало  з  професорів  університету  розпочинали  свою
діяльність ще студентами Ф. Ф. Мерінга, а пізніше стали видатними вченими,
30ДАК. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 50–51.
31Похороны профессора Меринга. Киевлянин. 1887. 22 октября. С. 2.
32Бурчинский Г. Киевская школа терапевтов: (К 150-летию Киев. мед. ин-та). Киев: Выш. шк.,
1991. С.12–13.
33Иконников 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.
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наприклад,  Ф.  Ергардт,  В. Суботін,  І. Ціон,  В. Бец.  Учнями  професора  були
також  Ф. Яновський,  П. Нікольський,  М. Черняховський,  О. Кисіль,
В. Образцов, які стали гордістю вітчизняної медицини.

Наголошується, що найвищим науковим досягненням діяльності професора
Ф. Ф. Мерінга стала діагностика тромбозу венозних артерій серця, що відкрила
цілу  епоху  в  кардіології.  Професор  лікував  і  бідних  громадян,  практикуючи
широко, безкоштовно, ніколи не відмовляючи в допомозі.

Аналізуючи  науковий   доробок  вченого  зазначено,  що  1884  року  була
опублікована  головна  наукова  праця  Ф. Ф. Мерінга  «Курс  клінічних  лекцій».
Констатується,  що  погляди,  наукові  концепції  та  пріоритети  досліджень
Фрідріха Мерінга стосуються області терапії, загальної гігієни, судово-медичної
медицини, фізіології, фармакології, нервових хвороб та історії медицини.

Третій  розділ  «Історична спадщина родини Мерінгів  кінця  XIX ст.  –
початку XX ст.» складається з трьох підрозділів, в яких з’ясовано особливості
життя  та  діяльності  родини  Мерінгів  на  українських  землях  у  визначений
хронологічний період.

Підрозділ 3.1. «Нащадки Ф. Ф. Мерінга в громадському, політичному та
підприємницькому житті України в другій половині XIX ст. – на початку
XX ст.» присвячено  дослідженню  життєвого  шляху  його  трьох  синів  –
Михайла,  Сергія  та  Володимира,  кожен  з  яких  зробив  свій  внесок  у
поступальний  розвиток  українських земель.

На початку підрозділу подано матеріал про Михайла Фрідріховича Мерінга
– старшого  сина  професора,  який  після  смерті  батька  в  обмін  на  інші  свої
активи  став  одноосібним  власником  маєтку.  У  1895  р.  він  став  головою
правління Київського акціонерного домобудівного товариства, якому й продав
власні володіння, але через брак досвіду та знань він збанкрутував. Збудований
район на місті садиби отримав назву «київський Париж»34. Всі будови, розпочаті
домобудівним  товариством,  були  завершені.  Михайло  продовжив  займатись
сімейними  справами,  але  вже  під  керівництвом  свого  брата  Сергія.  Останні
відомості про Михайла свідчать про його еміграцію з України у 1921 році.

Продовження  дослідження  роду  пов‘язано  з Сергієм  Фрідріховичем
Мерінгом – середнім  сином професора,  який став  впливовим представником
цукроварного  промислу,  політичним і  громадським  діячем.  Він  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 С.Мерінг був кандидатом в директори
правління Київського міського кредитного товариства. У садибі Стара Прилука
вибудував палац в необарочному стилі. За піклування земськими установами 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  він
перебував  до  1910  року.  Крім  того,  в  різні  роки  був  членом  Бердичівського
повітового  комітету  піклування  про  народну  тверезість,  почесним  мировим
34Кіевская  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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суддею Бердичівського повіту і членом Бердичівської повітової землевпорядної
комісії.

В дисертації наголошується, що одним з найвідповідальніших і одночасно
найдраматичніших у житті Сергія Мерінга був період з 24 жовтня по 14 грудня
1918 р., коли він займав  посаду міністра торгівлі і промисловості Української
Держави35.  Згодом С. Ф. Мерінг разом з сім’єю емігрував до Австрії, де й помер
у 1926 році.

Завершується  підрозділ   матеріалом  про  діяльність Володимира
Фрідріховича  Мерінга  –  молодшого  сина  професора  Ф.Ф.Мерінга.
Погоджуємося  з   думкою   дослідниці  М.Смольніцької,  що  Володимир  був
найменш публічною особою з поміж братів36.  Щодо діяльності  В.Мерінга,  то
він,  зокрема,  брав участь у роботі  Південно-Західного товариства  заохочення
рисистого  конярства,  колекціонував  меблі  та  картини.  Подальша  доля
Володимира Федоровича Мерінга невідома.

Підрозділ  3.2.  «Основні  діячі  роду  Мерінгів  в  період  другої   половини
XIX ст.  –  початку  XX ст.» присвячено  членам  роду,  що  проводили  свою
діяльність не тільки в Російській імперії, а й на території своєї батьківщини –
Німеччини.

До  таких  діячів   дисертантом  віднесений Август  Фрідріхович  Мерінг  –
старший брат професора Ф. Ф. Мерінга, який став у Києві популярним лікарем.
Він  працював  в  інституті  шляхетних  дівчат.  Склав  присягу  на  вірність
Російській імперії,  отримав дворянство. Згодом Август Мерінг став головним
фундатором  Товариства  київських  лікарів,  запевнивши  генерал-губернатора
Д. Г. Бібікова у доцільності цієї медичної організації37. З різних причин у 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.

В  підрозділі  подається  відома  та  маловідома  інформація  про Франца
Ердмана  Мерінга –  двоюрідного  брата  Ф. Ф. Мерінга38,  ідеолога  німецьких
лівих соціал-демократів, засновника комуністичної партії Німеччини. Учений та
журналіст,  універсально освічена людина,  він залишив великий літературний
спадок. Помер під час буремних революційних подій у Німеччині, що призвели
до раптового погіршення стану здоров’я Ф.Е.Мерінга.

Завершується   підрозділ  стислим  аналізом  діяльності Михайла
Михайловича  Мерінга –  онука  А. Ф. Мерінга39,  який  був  понадштатним
асистентом  при  госпітальній  терапевтичній  клініці  Київського  університету
Св. Володимира. М.М.Мерінг був виходцем з дворянського стану, мав чимало
державних  нагород:  кавалер  орденів  Св. Володимира  4-го  ступеня  з  мечами,
35Пшенична  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.
36Смольніцька  М. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871-
1920 рр.). К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. 383 с.
37Аронов Г. Братья Меринги. Все о медицине. 1995. №23. С. 8.
38ДАК. Ф. 100. Оп. 1. Спр. 1609. Арк. 51.
39Там само. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4799. Арк. 38.
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Св. Анни 2-го ступеня, ордена Св. Станіслава 2-го ступеня за службу на посаді
головного  лікаря  2-го  лазарету  63-ї  піхотної  дивізії  під  час  Першої  світової
війни. Успішний  посадовець та талановитий науковець М.М.Мерінг згодом стає
статським радником та  доктором медицини.  Невдовзі  помирає  від висипного
тифу.

У підрозділі  3.3.  «Життя і  діяльність представників  роду Мерінгів  у
період більшовицьких репресій в Україні» досліджено зміни у житті  родини
Мерінгів, пов’язаних із встановленням радянської влади в Україні, а згодом – з
утвердженням  більшовицького  тоталітарного  режиму.  У  підрозділі
розкриваються стерті радянською владою сторінки з історії роду, що присвячені
життю Сергія Сергійовича Мерінга – сина С. Ф. Мерінга,  який став жертвою
радянського режиму в Україні. С. С. Мерінг працював доцентом філологічного
факультету,  мав  високий  рівень  кваліфікації,  глибокі  знання  англійської,
німецької  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 зворотному напрямку.
Проте 23 листопада 1937 року С. С. Мерінга стратили40.

У підрозділі також з’ясовується подальша доля сім’ї С. С. Мерінга – доньки
Алли Сергіївни Мерінг й дружини Ольги Олександрівни Мерінг та їх нащадків.

У результаті проведеного наукового дослідження автор виносить на захист
такі положення і висновки:

1.  Виявлений  і проаналізований  науковий  доробок  попередників,  що
досліджували окремі фрагменти життєвого шляху та діяльності представників
роду  Мерінгів,  демонструє  тяглість  і  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. 

З’ясовано,  що етапи вивчення  діяльності  представників  роду Мерінгів  у
різних  сферах  громадсько-політичного,  культурного  та  наукового  життя  на
українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  в суспільно-
політичних  реаліях  Наддніпрянської  України  розкривають  основні  тенденції
світової та української історичної науки щодо інтерпретації проблем суспільно-
політичної історії  Російської  імперії,  європейських держав модерного часу.  У
дореволюційний  період  сучасниками  родини  започатковано  накопичення,
40Київ: жертви  репресій  /  упоряд.  Л.  Абраменко;  ред.  Л.  Танюк;  українське  історико-
культурне просвітницьке товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса. Т.1. К.: Логос, 1997. 496 с.
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головним  чином,  біографічної  інформації,  меншою  мірою  –  матеріалів,
присвячених  висвітленню  загальної  картини  життя  та  діяльності  Мерінгів  у
Києві,  а відомості про їх діяльність в інших регіонах України були в той час
мінімальними.

Історіографія  проблеми  представлена  трьома  періодами:  дорадянським
(XIX ст.  –  1917 рр.),  радянським  (1917  –  1991 рр.),  та  сучасним  (1991  –
2018 рр.).

2. Джерельна база дисертації 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.

3.  Теоретико-методологічні  основи  даної  роботи  формують  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 комплексу наукових
принципів  та  методологічних  підходів  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 історичних
реалій  другої  половини  ХІХ ст.  –  початку  ХХ ст.  крізь  призму  єдності
приватного та суспільного в становленні 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  та
всебічності,  які  передбачають  розгляд  етапних  особливостей  та  ступеня
розвитку  історичних  знань  у  поєднанні  з  співвідношенням  їх  тематичних
напрямків.

4. Фрідріх Фрідріхович Мерінг – саксонського походження лікар, професор
університету  Святого  Володимира,  таємний  радник,  підприємець  та
благодійник.  Мав  у  своєму  здобутку  Імператорський  орден  Святого
рівноапостольного Князя Володимира (2, 3, та 4 ступеня), Імператорський орден
Святої  Анни (1  й  2  ступеня)  та  Орден  Святого  Станіслава  (1  й  2  ступеня).
Зробив вагомий внесок у розвиток українських земель. 

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.  Основні  етапи  початкової  служби  в  київській
глибинці,  на  Полтавщині  та  Чернігівщині,  робота  в  петербурзькому  1-му
сухопутному  госпіталі  під  керівництвом  М. І. Пирогова,  злет  наукової  та
викладацької  кар’єри  професора  на  кафедрах  державної  лікарської  справи,
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госпітальної  та  факультетської  терапії  медичного  факультету  Київського
університету.  Ф. Ф. Мерінг  разом  з  колегами  брав  безпосередню  участь  у
вирішенні  найбільш  складних  та  відповідальних  завдань,  що  стояли  перед
вітчизняною медициною, в тому числі – у вивченні епідемій в Південній армії в
період Кримської війни. Ф. Ф. Мерінг був постійним гласним міської думи. За
рівнем прибутків він займав перше місце у київському реєстрі виборців 1880-х
рр.  Його  науковий  світогляд  був  сформований  завдяки  міжгалузевим
дослідженням  в  областях  фізіології,  фармакології,  нервових  хвороб,  терапії,
загальної гігієни, судово-медичної медицини та інших.

5.  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  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.  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.

Онуки  та  правнуки  професора  продовжили  його  науково-педагогічну
діяльність  у  сферах  медицини,  педагогіки,  підприємництва,  не  дивлячись  на
страшні,  буремні  часи  більшовицької  системи.  Онук  Ф. Ф. Мерінга  Сергій
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Сергійович Мерінг – син С. Ф. Мерінга,  став жертвою радянського режиму в
Україні.  Був  доцентом   Київського  університету,  мав  високий  рівень
кваліфікації,  глибокі знання англійської та іспанської мов. Як викладач, С. С.
Мерінг  користувався  великим  авторитетом  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 зворотному напрямку. Проте 23 листопада 1937 року С.
С. Мерінга стратили. Донька С. С. Мерінга – Алла Сергіївна Мерінг, пережила
нацистську окупацію та розвал СРСР, пропрацювавши усе життя викладачем,
померла у 2008 році.

Значний вклад в поступальний  розвиток українських земель внесли інші
члени родини Мерінгів. Зокрема рідний брат Фрідріха Фрідріховича – Август
Фрідріхович Мерінг став у Києві популярним лікарем. Викладав при інституті
шляхетних  дівчат.  Прийняв  присягу  на  вірність  Російській  імперії,  отримав
дворянство  та  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.  Франц  Ердман  Мерінг  –  двоюрідний  брат
Ф. Ф. Мерінга,  один  із  ідеологів  німецьких  лівих  соціал-демократів  та
засновників  комуністичної  партії  Німеччини.  Учений  та  журналіст,
універсально  освічена  людина,  він  залишив  великий  літературний  спадок.
Помер  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,  мав  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  помер  від
висипного тифу. 

6.  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 тогочасної України, значна частина території якої входила
до складу Російської імперії, а потім СРСР. Досить перспективними видаються
подальші  пошуки  маловідомих  архівних  матеріалів  про  родину  Мерінгів,
особливо  представників  родини  в  еміграції,  адже  ці  джерела  розсіяні  по
архівосховищах  Європи.  Нове  світло  на  окремі  аспекти  життя  та  діяльності
Мерінгів  може  пролити  й  більш  ґрунтовне  вивчення  численного
неопублікованого родинного епістолярію. 
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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.

Дисертацію  присвячено  дослідженню  діяльності  родини  Мерінгів  в
освітньому та громадському житті України другої половини ХІХ – початку ХХ
століття. В роботі визначено ступінь розробки теми в українській історіографії.

Дослідження  присвячене  багатогранній  діяльності  Фрідріха  Мерінга,
особливо  його  науковій,  громадській  та  політичній  діяльності.  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.

Ключові слова: Фрідріх Мерінг, Мерінги, Київський університет Святого
Володимира,  Україна,  Українська  Держава,  благодійництво,  підприємництво,
історико-культурна спадщина, еміграція.

АННОТАЦИЯ

Меринг В. А. Семья Меринг в образовательной и общественной жизни
Украины  второй  половины  XIX  – начала  ХХ  вв. – Квалификационный
научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.01 – история Украины. – Государственное высшее учебное
заведение  "Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический
университет имени Григория Сковороды". Переяслав-Хмельницкий, 2018.

Диссертация  посвящена  исследованию  деятельности  семьи  Меринг  в
образовательной  и  общественной  жизни  Украины  второй  половины  XIX  –
начала ХХ века. В работе определена степень разработки темы в украинской
историографии.

Исследование посвящено многогранной деятельности Фридриха Меринга,
особенно  его  научной,  общественной  и  политической  деятельности.
Привлечено в научный оборот комплекс материалов, выявленных в городских
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архивах, которые раскрывают малоизученные страницы жизни и деятельности
представителей рода.

Подробно  определена  роль  потомков  Ф. Ф. Меринга  в  общественной,
политической  и  предпринимательской  жизни Украины,  проанализировано  их
разноплановую деятельность.  Выяснено  сведения  о  репрессиях  в  отношении
представителей рода Мерингов в советские времена.

Ключевые  слова: Фридрих  Меринг,  Меринги,  Киевский  университет
Святого  Владимира,  Украина,  Украинская  Держава,  благодетельность,
предпринимательство, историко-культурное наследие, эмиграция.

SUMMARY

Merinh V. Merinhs family in the educational and public life of Ukraine in
the second half of the 19th and early 20th centuries – Qualifying scientific work
on the rights typescript.

The dissertation for the degree of PhD of the historical sciences in the specialty
07.00.01 – History of Ukraine. – State Higher Educational Institution "Pereiaslav-
Khmelnytskyi  Hryhorii  Skovoroda  State  Pedagogical  University".  Pereyaslav-
Khmelnitsky, 2018.

 The thesis is researching the activities of representatives of Merinhs family in
many aspects of social, political, charity, cultural and scientific life of the Ukrainian
lands in the second half of the 19th – early 20th centuries. A comprehensive study of
the  activities  of  representatives  of  the  Merinhs  family  in  Ukraine  provides  an
opportunity to significantly expand information on national history.

Thesis materials will  be useful  for creating scientific reference biographical
publications, during excursions, as well as for local history research in places related
to the life and activities of the Merinhs family, particulary in Kyiv and the village of
Stara  Pryluka  in  the  Vinnytsia  region.  Historiographic  model  for  researching  the
history of the Merinhs family is represented by three periods: The Imperial (19th
century – 1917), the Soviet (1917 – 1991), and the modern (1991 – 2018).

The author of the thesis comprehensively reviewed the multifaceted activities
of Friedrich Merinh, especially his scientific, social and political activity. He was the
eminent scientist  with different scientific interests,  talented teacher, physician, and
public statesman, amateur of park building, businessman, philanthropist and patron of
art  the  Honored  member  and  Deserved  professor  of  Kyiv  University  of
St. Volodymyr.  There  are  developed  his  first  steps  in  medicine,  main  stages  of
primary service in the Kiev depth, on Poltavschina and Chernigovschina region, work
in the Petersburg 1th land hospital under the running of Nikolay Pirogov, ascent of
scientific  and  teaching  professor  career  on  the  Departments  of  State  Medical
Conducting, hospital and faculty therapies of medical faculty of the Kiev University.
The looks, scientific conceptions and priorities of F. Merinh are analyzed in a view of
different  fields  of  therapy,  general  hygiene,  forensic  medicine,  physiology,
pharmacology, nervous diseases and history of medicine, which was inalienable part
of creative character of the Professor for years. 
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The  role  of  the  descendants  of  F. Merinh  in  public,  political,  and
entrepreneurial life of Ukraine was analyzed in detail, after analyzing their diverse
activities.  Further  study  of  this  problem  has  significant  research  prospects  and
reserves of self-development. First of all, important are the works dedicated to the
problem  of  life  and  activities  of  the  next  generations  of  Merinhs  family.
Representatives  of  the  family  were  in  high  government  positions,  were
entrepreneurial, charitable and scientific activities, occupied an honorable place in the
life  of  the  city  of  Kyiv  and  the  Russian  Empire.  The  study  is  aimed  at  the
implementation of historical justice, the reconstruction of the memory of Merinhs
family and the search for descendants abroad.  The information of reprisals against
some members of Merinhs family during the 1930s has been extended.

The  thesis  is  for  the  first  time:  a  complex  of  materials  discovered  in  the
archives  of  Kyiv,  which  reveal  little-studied  pages  of  life  and  activities  of
representatives of the Merinhs family, is involved in the scientific circulation; the
reconstruction and complex analysis  of  diverse activities of  representatives  of  the
Merinhs  family  was  carried  out  on  the  background  of  their  scientific  and socio-
political activity of the second half of the 19th and first third of the 20th century; the
life  and  activities  of  representatives  of  the  Merinhs  family  in  the  period  of  the
Bolshevik repression in Ukraine were investigated;  the role of the descendants of
F. Merinh in the public, political and entrepreneurial life of Ukraine in the second half
of the 19th – early 20th centuries was determined.

Improved, systematized and generalized: historiography and archival sources
of the Merinhs family; based on the use of the available source base, an analysis of
Friedrich Merinh scientific,  social,  political,  and charitable  work was carried out,
which made it possible to more fully reproduce his biography.

Further  developed:  theoretical  and  methodological  problems  of  a  complex
historiographic study of the history of the first half of the 19th – the first decades of
the  20th  centuries;  promising  further  searches  for  little-known archival  materials
about  the  family  of  the  Merinhs,  especially  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 spill out the study of the numerous unpublished
family epistolary.

The cultural, social and political life of Merinhs family during the liberation
movement wasn’t investigated in detail. For the first time an effort of a complete
reconstruction and comprehensive analysis of diverse activities of Merinhs family has
been made under the assimilation pressure of imperial power. 

Key words: Friedrich Merinh, Merinhs family, Kyiv St. Volodymyr University,
Ukraine,  Ukrainian  State,  beneficence,  entrepreneurship,  historical  and  cultural
heritage, emigration.


