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ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ МЕРІНГ: 
митець у лікуванні, лікар у мистецтві

Втім, подія, що стала нагодою для звер-

нення до цієї теми, відбулася у Вінниці. 

Тут 24–25 лютого 2012 року було реалі-

зовано науковий проект «Від епохи діагно-

стики до ери лікування» та відкрито вистав-

ку «Митець у лікуванні, лікар у мистецтві», 

присвячену 190-річчю від дня народження 

Ф.Ф. Мерінга за підтримки компанії КРКА 

(Словенія). Ініціаторами проведення цього 

заходу є дослідниці життя видатного лікаря, 

громадського діяча, мецената – доцент ка-

федри пропедевтики внутрішньої медицини 

Вінницького національного медичного уні-

верситету імені М.І. Пирогова Лариса Петрів-

на Солейко та доктор медичних наук, доцент 

кафедри внутрішньої медицини №2 універ-

ситету Олена Віталіївна Солейко. Вони разом 

із головним архітектором Вінницької області 

Сергієм Царенком також стали співавторами 

книги «Профессор Федор Меринг. Возвра-

щение в историю отечественной науки». Від 

Лариси Петрівни Солейко відвідувачі цих за-

ходів дізналися, що пов’язує Ф.Ф. Мерінга з 

Вінничиною. Його син, Сергій Мерінг, міністр 

економіки останнього українського гетьмана 

Павла Скоропадського, був знаним колекціо-

нером живопису і володів маєтком у містеч-

ку Прилуки (нині – у с. Стара Прилука Липо-

вецького району Вінницької області). Під час 

революційних заворушень він покинув садибу 

та емігрував разом із родиною до Відня, захо-

вавши найцінніші картини зі своєї колекції в 

міжповерховому перекритті палацу. Знайш-

ли скарб у 1950-х роках – тоді колишній палац 

використовувався як приміщення Староприлу-

цької школи-інтернату. В 1956 році під час ре-

монту робітники знайшли сховані картини, і 

серед них – перлину скарбу, портрет батька 

С.Ф. Мерінга, професора Федора Федорови-

ча Мерінга пензля видатного художника Ми-

коли Ге. Саме ця унікальна знахідка поєдна-

ла долю видатного професора з Вінничиною.

Федір Федорович Мерінг – вчений із різно-

бічними науковими інтересами, талановитий 

педагог, легендарний лікар, державний та 

громадський діяч, аматор паркобудування, 

підприємець, філантроп, меценат, Почесний 

член та Заслужений професор Київського 

університету Святого Володимира. На час за-

прошення Г.С. Тарновським до маєтку в Ка-

чанівці на Чернігівщині Федір Мерінг вже мав 

У 1883 році вперше при-

життєво була проведена 

діагностика тромбозу вінце-

вих артерій серця. Початком 

нової епохи у вітчизняній 

кардіології ми зобов’язані 

професору медицини Фе-

дору Федоровичу Мерінгу. 

Він народився 1822 року, до 

України потрапив із Саксонії 

на запрошення титулярно-

го радника Григорія Степа-

новича Тарновського, який 

запропонував німецькому 

доктору медицини та філосо-

фії (тоді – Фрідріху Мерінгу) 

місце лікаря в маєтку у с. Ка-

чанівка на Чернігівщині.
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чималий лікарський досвід – він практикував, 

зокрема, на курорті Карлови Вари, потім на 

Полтавщині і в Санкт-Петербурзі. У 50-х роках 

ХІХ століття Федір Мерінг узвичаївся у новому 

мовному середовищі, знайшов в Україні своє 

кохання і долю. Та окрім лікарської практики 

мав надзвичайно багато інтересів і проектів, 

пов’язаних, наприклад, із садово-парковим 

мистецтвом. Лікар-естет відчутно вплинув на 

формування композиції Качанівського парку. 

Його освіта, художній смак і захоплення нау-

кою про облаштування ландшафтів дозволили 

створити той вигляд палацово-садового ком-

плексу Качанівки, який донині зберігається 

реставраторами. Та й у листуванні Тарновсь-

ких видатний лікар згадується як... садівник. 

Зрештою, це не дивно, адже тогочасні заможні 

українські маєтки «виписували» садівників 

з-за кордону, переважно з Німеччини. Пере-

вага віддавалася професіоналам із медичною 

освітою, адже навчальні традиції німецьких 

медичних університетів передбачали різно-

бічну підготовку медиків. Зокрема, вони мали 

знатися на ландшафтній архітектурі і обирати 

рослини не лише за художніми якостями, а 

й з урахуванням їхніх корисних для здоров’я 

властивостей. 

Власну садибу, розташовану в центрі Києва, 

Федір Федорович Мерінг теж оздоблював 

сам – кияни називали цей маєток «Мерін-

говським садом». Він здіймався від Хрещатика 

до Липок і був відкритим для відвідувачів. 

Узимку на ставку влаштовували міську ков-

занку, теж відкриту для всіх бажаючих. Мерінг 

прагнув ефективно використовувати належні 

йому землі, але поважав існуючі в Києві тра-

диції низькоповерхової забудови. З архівних 

креслень відомо, що садиба Федора Мерінга 

із парком була розташована між нинішніми 

Хрещатиком, вулицями Інститутською, Лю-

теранською та Банковою і становила щонай-

менше 11,5 га. Ще одна ділянка, що належала 

Мерінгу, знаходилася на протилежному боці 

вулиці Банкової. У 1877 році тут було зведено 

комплекс адміністративних будівель, орендо-

ваний у професора Головним Штабом Київсь-

кого військового округу. Нині ці будівлі, рекон-

струйовані і перебудовані за радянських часів, 

належать до сучасної Адміністрації Президен-

та України. Ще одна добре відома в Україні 

будівля, яка залишилася сучасникам від часів, 

коли Федору Мерінгу та його родині належав 

великий маєток у центрі столиці, – нинішнє 

приміщення Національного академічного дра-

матичного театру імені Івана Франка. Власне, 

нерухомість була основою підприємницької 

діяльності Федора Мерінга і дозволяла йому 

фінансувати студентські дослідницькі про-

екти, формувати університетську бібліотеку, 

допомагати пацієнтам із будь-якими статками, 

не очікуючи матеріальної винагороди.

Як уже було сказано, Федір Федорович 

Мерінг розпочав нову, надзвичайно важливу 

сторінку в історії вітчизняної кардіології, впер-

ше поставивши прижиттєвий діагноз «тром-

боз вінцевих артерій серця». Тож не дивно, що 

відкриття вінницької виставки, присвяченої 

190-річчю від дня народження Ф.Ф. Мерінга, 

було об’єднано в часі з проведенням наукового 

проекту «Від епохи діагностики до ери лікуван-

ня». Йшлося, зокрема, про сучасні можливості 

лікування серцево-судинних захворювань і 

застосування найсучасніших препаратів для 

терапії хвороб, які за часів Федора Мерінга 

завчасно забирали життя пацієнтів. Сьогодні 

ж лікар-кардіолог має змогу запропонувати 

пацієнту різноманітні підходи в лікуванні і, 

таким чином, запобігти передчасній смерті 

внаслідок серцево-судинних хвороб. 

Доповідь доцента кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини ВНМУ імені М.І. Пи-

рогова Лариси Петрівни Солейко була при-

свячена можливостям статинів і мала назву 

«Плейотропні таємниці статинів».

Своєрідну галерею образів представи-

ла слухачам доктор медичних наук, доцент 

кафедри внутрішньої медицини №2 ВНМУ 

Олена Віталіївна Солейко – її доповідь була 

присвячена ролі карведілолу в лікуванні сер-

цево-судинних захворювань, які доповідачка 

проілюструвала картинами відомих худож-

ників. Серед них, наприклад, «Три богатирі» 

Віктора Васнєцова. Сучасна історико-кардіо-

логічна наука вважає, що центральна фігура 
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цієї роботи – Ілля Муромець – є уособленням 

хворого, що страждає на артеріальну гіпер-

тензію внаслідок коарктації аорти. Те, що він, 

за легендою, не міг ходити до 33 років і мав 

атрофовані м’язи ніг, але у випадку небезпеки 

сів на коня і долав ворогів, маючи потужний 

плечовий пояс, є компенсаторною реакцією, 

властивою саме для осіб з артеріальною 

гіпертензією симптоматичного характеру, 

пов’язаною з коарктацією аорти. Пані Олена 

Солейко зупинилася на можливостях карведі-

лолу у таких випадках. 

Нагадала вона і про картину Рубенса, де 

зображений чи не єдиний худорлявий персо-

наж в творчому доробку художника. Його мо-

деллю була рідна сестра дружини, що хворіла 

на тіреотоксикоз. У таких пацієнтів карведілол 

пригнічує дію центрального симпатичного 

тонусу, впливає на β-адренорецептори голов-

ного мозку, що реагують на стрес, запобігає 

підвищенню рівня простагландинів у крові та 

сприяє вазодилатуючому ефекту, що є ней-

рогуморальним захистом у осіб із серцевою 

патологією.

Карведілол, на думку Олени Солейко, 

допоміг би продовжити життя Олександру 

ІІІ – він зображений на картині Миколи Шиль-

дера майже напередодні смерті. Олександр 

ІІІ страждав на гломерулонефрит, ускладне-

ний артеріальною гіпертензією та хронічною 

нирковою недостатністю, і пішов із життя у 

40-річному віці. Адреноблокуюча властивість 

карведілолу (Коріол, КРКА, Словенія) змогла 

б нівелювати надмірний негативний вплив на 

скоротливу здатність міокарда, покращила б 

нирковий кровоток, могла б запобігти змен-

шенню швидкості клубочкової фільтрації. Ці 

механізми присутні як у пацієнтів з есенціаль-

ною гіпертензією, так і у пацієнтів із симптома-

тичною гіпертензією ниркового генезу. 

Як зображення типового пацієнта із цукро-

вим діабетом, Олена Солейко навела автопор-

трет Шардена. У такому випадку застосування 

карведілолу дає можливість стабілізувати рі-

вень глікозильованого гемоглобіну, підвищи-

ти чутливість до інсуліну, сприяти активно-

му поглинанню глюкози тканинами. Один із 

образів у галереї – Михайло Коцюбинський, 

улюблений пацієнт професора Образцова. 

Видатний письменник страждав на мітраль-

ний стеноз, який зрештою призвів до хроніч-

ної серцевої недостатності (ХСН). Препарати 

такого рівня, як карведілол, можуть суттєво 

продовжувати життя пацієнтам із ХСН. Зага-

лом було доведено, що прийом карведілолу 

(а саме – препарату Коріол) дає можливість 

зменшити показник смертності від інсульту 

на 67%, загальної смертності – на 28%, сме-

трності внаслідок серцевої недостатності – на 

35%, знизити частоту госпіталізації внаслідок 

розвитку серцевої недостатності на 18%. Кар-

веділол пані Олена Солейко назвала вмілим 

«директором галереї образів», адже при пра-

вильному застосуванні цей препарат дозволяє 

досягти високих результатів у лікуванні хво-

рих із серцевою недостатністю, артеріальною 

гіпертензією, цукровим діабетом.

Про мистецтво лікування і лікаря в мистецт-

ві – Федора Федоровича Мерінга, німця за 

походженням, ім’я якого тісно пов’язано з 

Україною та вітчизняною медициною, – дехто 

з відвідувачів виставки у Вінниці почув впер-

ше. Однак його здобутки – медичні, мистець-

кі, архітектурні – досьогодні приносять нам 

і радість, і користь. Власне, як і має бути в 

мистецтві та медицині.

Матеріал підготувала Юлія Когут



www.health-medix.com 101


