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Знаменитий швейцарський лікар, алхімік, натурфілософ Філіп Ауреол 

Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, більш відомий як Парацельс, народився у 

1493 році у місті Айнзідельн в сім’ї лікаря. 

У дитинстві і юнацькі роки отримав чудову на ті часи сімейну освіту в 

галузі медицини і філософії. У 16 років, оволодівши знаннями з основ терапії, 

хірургії та алхімії, Парацельс покинув батьківський дім і поїхав навчатися до 

Базельського університету. Потім навчався в Германії в місті Вюрцбург у абата 

Йогана Тритемія, одного з найяскравіших прихильників магії, алхімії та 

астрології. Свою університетську освіту Парацельс закінчив в Італії у місті 

Ферраре, де був удостоєний ступеня доктора медицини. Крім занять медициною 

та алхімією, Парацельс був ще і завзятим мандрівником. Перебуваючи в 

чисельних подорожах, він відвідував європейські університети, брав участь в 

якості медика у військових діях. За своє не дуже тривале життя Парацельс 

відвідав Францію, Англію, Шотландію; побував у Португалії, Іспанії, 

Скандинавських країнах, на Аппенінах. Є також свідчення, на жаль, 

оскаржувані, що йому пощастило побачити Північну Африку, Палестину, 

Константинопіль і Росію. 

Саме до цього періоду, починаючи з 1517 року, відноситься зародження і 

формування лікувальної доктрини Парацельса, «яка за усіма параметрами 

випадала з «правильних прийомів лікування» того часу» [1]. Блискучу 

характеристику цьому напряму наукової діяльності Парацельса дав видатний 

російський публіцист-революціонер, письменник, педагог і філософ                        

А.І. Герцен. На його думку цей знаменитий швейцарець був «першим 

професором хімії від створення світу». Обґрунтуванням для такої схвальної 

думки стало глибоке, систематичне вивчення Парацельсом лікувальної дії різних 

хімічних елементів і їх сполук, що в результаті сприяло зближенню хімії та 

медицини. У пояснення цього достовірно встановленого факту сучасні 

дослідники творчих набутків Парацельса наводять дані про те, що 

найважливішою обставиною, що відрізняла його наукову діяльність, стало те, що 

він виділяв хімічним шляхом лікувальні інгредієнти з рослин і застосовував їх у 

вигляді настоянок, екстрактів та еліксирів. Більш того, йому належить пріоритет 

у розробці технологій отримання ліків і їх дозування, а також застосування 

металів і мінералів у лікарській практиці.  

Аналізуючи біографію і творчий доробок Парацельса, неважко 

переконатись, що він був палким прихильником використання ідей аюрведи як 

найважливішої системи давньоіндійської медицини. Згідно з лікувальною 

доктриною Давньої Індії усе в природі є ліками. Причому, кожне з них, подібно 

до людини, має «душу», і завдання лікаря полягає в тому, щоб відшукати її у 

ліках, вилучити і звернути на користь стражденним пацієнтам. Основними 

ліками, що використовували давні індуси були рослинні препарати, а також 



мінерали і метали. Історія і способи використання їх, судячи з усього, 

Парацельсу були добре відомі [1]. 

На жаль, сучасні дослідники життя і наукової творчості Парацельса у своїй 

більшості відстоюють висновок, відповідно до якого, його медична діяльність 

несе в собі чіткі ознаки містики і метафізичності. Свідомо, чи не відаючи, усе 

створене Парацельсом здається таким авторам як проста сукупність більш чи 

менш значущих наукових та інших подій, що сталися в житті цього гіганта 

медичної науки. Однак, відомий російський історик медицини і спеціаліст з 

сучасних системних технологій оцінки здоров’я С.Ярилов вважає, що ця роль і 

заслуги стають очевидними, якщо визнати, що Парацельс на певному відрізку 

світової історії став ідейним борцем з медициною пізнього середньовіччя. 

Дійсно, історія медичної науки протягом багатьох століть була ареною боротьби 

двох ідейних напрямів і моделей розвитку. У цій боротьбі Парацельс виступав як 

прихильник аюрведичного підходу у поясненні походження людини та 

відстоював ідею і принципи профілактичної моделі медицини. З позицій вчення 

аюрведи людина від самого початку є невидимою, оскільки, як і весь оточуючий 

світ, є творінням невидимих сил природи. Звичайно, відстоюючи подібну 

концепцію, її прихильники не виявляли особливого інтересу до анатомії та 

фізіології як наук, що вивчають структуру і функцію людського організму. При 

цьому наукові інтереси прихильників аюрведичного, східного напрямку в 

розвитку медицини торкались в основному питань збереження здоров’я і 

продовження періоду молодості людського життя. 

Будучи європейцем-західником, Парацельс, тим не менш, усе своє життя 

твердо і послідовно відстоював ідеї аюрведи, що складають основу східної 

моделі медицини. Саме в цьому і полягають його основна роль і заслуги в історії 

медичної науки. 

Другий напрямок в історії медицини – західний. Цей напрям можна 

пов’язати з іменами Гіппократа та Галена. У своїй медичній практиці вони, 

звичайно, використовували окремі доробки східної медицини, але в цілому 

західна модель фокусувалась на поглибленому вивченні питань анатомії, 

фізіології, діагностики та лікування хвороб. Питання профілактики захворювань, 

представники західної моделі у своїх працях практично завжди намагались 

обійти. 

У той же час, Парацельс, будучи переконливим прибічником східної 

моделі медицини, присвятив своє життя створенню і використанню препаратів, 

що дозволяють зберегти молодість і здоров’я. 

Помер великий вчений у 1541 році у місті Зальцбург (Австрія).     
  

Література 

1. Ярилов С. Новая медицина: история, теория, практика / С.Ярилов. – 

Saarbrücken, Deutchland: Lampert Academic Publisning. – 2012. – 508 с. 
 


