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Відбитка а· "Наступу"
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права sастерігавться

Накладом Українського Виаавнвцтва "ПРОБОЄМ" у Празі

Друкарня й. Андреска в~. Прага ХІІ., Білгородська ч. 10.
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в історії европ!hсьІ~ого, та й всесвітнього,

кульrурного розвитку певні моменти і навіть ці
,іІі перїоди пов'язується. часто а іменем того чи

іншого визн~чного р~пр~ентант~ л1одського ~н
телеІ\ту. ТаІп видатн1 особистостІ залишали ПІС
ля себе великої ваги й значе.ння культурну спа

дщину чи то у формі но~их t.дей, що визначили
на якийсь час напрямні

дальшого

процесу,

В

ЧИ

СВОЄІО

працею

.

.

ДІЛЯНЦІ

розnоввого
науІ\И,

МИ-

'стецтва або техніки, що її внеліди ;збагатили аа
гальну скарбниц1о духової та матеріяльної І{уль
тури

людства.

3а новітніх часів І\і.аькість робітників духу
різни-х н~цій числиться вяее на тисячі, так що
й науІ<ово-ДослідницьІ\а праця та взагалі ро3у
мова творчість набрали, таІ\ би :мовити, характе

РУ ~Іасовости. 3авдяІ\И існуванн1о різних міжна
родніх культурних інституцій, ЯІ\ такояе череа
вимін міяt цивілізованими народами продуІ\Тів
їх І\у·льтурної творlJої праці створено сприятливі
передумови для колектrівної роботи. Одже немu.
нічого дивного в тому, що різні дослідниRи, зов
сім незалеіІено один від одного, ви творІоють ча

сом цілІ\ОМ ідентичні теоретичні концеПції,

бо

наслідном широкого духового
спів.робітнjіцт/ва
міІІе інтелектуальними працівни:ками в п~вно:му

часі Певні ідеї вже ніби самі «носяться в· повіт-
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рі», так що проаорливіші чи бистріші розумом
дослідники, які працrо1uть нарізно,
мо~ть їх
uднul1асово схопити
й самостійно
опрй.Цювати
чи точніше сформулувати, зовсім непотрібу1очи
3апози ча тн їх од~ . н в1д _другого. 3а сучасних об
ставин і умон ширОІ{ОЇ інте:Іектуальної співпра
цj на зага,lьному тлі культурного ІІ\иття народів
не таІ~ яснраво ВlіНИІ\ають постаті поодиноких,
навіть вионачніших, духових робітників, як то

було аа давніших часів, коли такого широкого
t:Jtівді.паннн _1не не було. Ц1.м ми не хочемо, ро
зуміється, ні в якій мірі ставити під сумнів і
зменшу вати цінність і ана чення творчости по
один оних сучасних інтелеІ{туальних
прfіцівни
ків і тим більше визначніших серед них.
lнаІ{Ше в цьому відношенні стояла справа
за давніших часів, коли моя\ливості
ширшого

духового єднання

між ліодьми

були

далеІ\О

більш обмея~еними й тим самим значно більш
•
обмеІІ\еноІо 6у.:1а й співпраця :культурно-наукових робітників, що їх до всього того бу ло тоді

без перівнання менше число, ніІІ\ тепер. 3а тих

обставин знач:Rо

'

марІ,антніше

аарисовувались

постаті іі чинність ОІ\ремих працівдІП\ів та лс
І\равіше виступала Індивідульність видатнітІ-ІХ
серед них.· Неможна заперечу-вати, що , й наfІге
ніяльніші представниІ\И
лІодсЬІ{ОГО
інтелекту

свої чи то загально-філософські конструкції чи
науково-теоретичні концепції :мусіли
бу дувати
на вислідах і адобутках попереднього рбавоєво

го процесу культури й науки. Але ж за давні
ших часів при обмежених можливостях ширшої
співпраці поодинокі розумові працівники мусі-
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ли, очевидно, виявляти значно більшу
напру
женість власної своєї творчої ду:мІ<и, ·витворІо

rочи нові ідеї й загальні І~онцепції чи визначаrо
чи нові напрямні культурної чинности та науко-

. вого

думання ..Зовсім, одJІ~е, природнім -і зрозумі
лим є той факт, ІПО за дцвніших часів більше,
нjІJ~ за но~ітньої доби, в:иникаІоть поодинокі по
статі визначних л1одей, яких життя й- творчість
становлять свого роду межу
й служить
ніби
символом або втіленням дотцчної стадії духово

го лrодського · р'озвоrо. До числа таких видатних
особистостей нале1кить також і Па.рацельз, щсt
його ідеї й чинність позначилися головно в ді
лянці медицини й хемії., Він був основоположни
К9М нового напрямку
в ділянці цих ·наукоБпх
дисциплін, що в історії науки відомий під наз
вою ~лікарської хемії або іятрохемії. *) Відзначя
ти 450-ту річницrо н~родJІ~ення Парадельза
є
метоrо цього короткого нашого нарису. Ми ПО'І
немо його наведенням головніших біографічних
відомостей про собу Парацельза й тим, 1цо по
тім постараємося в короткому викладі схарак
теризувати й' саму суть його науки.

П ра.вдивим і повним своїм іменем основопо-

лоя~ник іятрохемії називався

Авреоль-Філіпп

'Геофраст-Бомбаст фон-Гогенгайм.

Походив в1н

із старого але збіднілого, німецЬкого ш.ляхецькЬ

го роду, що я~_ив коло Ш~утtарту. Народився
він 10 листопада 1493 р. в Айваідельві в Швей

царії, де й(Jro батьІ<О був .лікарем. Від батька
Парацельз
(під· цим власне іменем він був за-

-----

-

*) Від rрецькоrо сло~а, nіятро-t" що оан·ачав "лікар•.

·1

rально відомий,

tte

зважаючи

na

є во є tпляхет

сьr\е походЖення) засвоїв перші відомості про
медицину, астрологlrо й мartro.
Вчителем його
був та:коJІ\ один із визначніших гумааістіп і аль
хеміків ігумен й. 1."'ритеміус. Ще аа дитячих ро

ків Парадельза його батько з родино1о пересе
лився до ~іJІяху в Каринтії, де молодий Пара
цел~з набув потім певного
хемічного
знанпя,
'працrоючи в ділянці гірництва. Наділений від
природи, без сумніву,
великими
здібностями,
ІІарацельз разом із тим був надзвичайно само

певний та НОСИВ у собі духа НеПОКОІО Й НеПОСИ

ДЮЧОСТИ, противлення безапеляцЦtним авторите
там і поборІовання безкритичного визнанання за
старілих
і неправильних
наукових
поглядів,

хочби й _освячених давньо1о традицією. Вже від
юнацьІ\ИХ років почав Па.рацельз
своє да.ттьшt~
неспоr{ійне Я\ИТТЯ, повне різних пригод, бороть

би, успіхів і навпаки невдач та поневірянь. Точ
но не стверд1кено, в яких саме країнах побуваn
він за свого життя та в яких університетах учи

вся~ але сам він згадував, що студіІовав у Німе'І
чині, Італії й Франції та перебував якийсь час і
в Швеції, Данії, Англії, Голандії, Португалії та
Есnанії, а потім теж і в Уrорщині, Хорватії й
Країні, в Царгороді й на острові Родосі, в Лит
ві, Польщі й навіть нібито був у Москві, але це
останнє припущення
здається
малоімовірним.
його університетські студії не були, очевидно,
систематичні. Це дало пізніше підставу для твер
дження його противників, нібито він узагалі не
мав закінченої університетсьІ\ОЇ на. уки. Новіші
дослідя\ення життя й чинности П·а рацельза по-
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казали, одначе, що твердіІ\ення ті були неправ
диві, бо в дійсності він мав диплом доктора ме

дицини університету в італійському місті Фер-

.

рар І.

Роиу 1526 осівся був Парацельз на якийсь
час у Штрасбурrу, але ВіІ\е наступного року nе
реселився до БазелІо, де здобvв посаду міського

лікаря й став професором тамошнього ·універси
,тету. Це був ще час, коли в медичній науці й
._ІJіна рсЬІ\ій праІ\тиці

беззастерея\но визнавалося

засади, що їх авторами були римський лікар,/ фі
лософ і письменник R.лавдій rален ще з ІІ ст.
нашої ери та арабський учений Абу-Алі-Абусі
н~ з кінця Х й початку ХІ ст., відомий під іме
нем Авіценни й свого часу називаний «Аристо
телем іс.ла.му». Збереглися~ перекази, що Пара
це.льз у своУй €1\Сдентричності задебтотував свото

чинність .у Ба3елі тим, Ідо на ринку пуб.лично

спалив творИ обох виmеназваних тодішніх авто
ритетів у меди.чній науці. До того ж він, протй
тодішніх звичаїв, не носив червону тоrу вчених
і шапку медиків, а ходив у звичайній цивільній

одея\і. На старовинних rравторах бачимо його й
з довгим мечем при боці.
Тат\оіі\ свої вит\.~rади
ВИГО.ТJОП[уВаВ ВіН Не .;та ТИНСЬІ\010 М{)ВОІО, ЩО ЇЇ
він, авичайно, знав і що вва.іІ\алася тоді за мову

пауRи, але німецькоІо. :ТаІ\ого роду поступован
ня Пара·цельза БіRе відразу створило грунт для
конфліІ\ТУ міїІ\ ним та його то ва риптн.ми з фаху ..

Т~ей неминучий конф.ттікт загострився особливо
наслідком оголошеної
Парацельзам
програми
·викладів на університеті. що в ній він зазначав

необхідність рішучої

реформи

медичної науки,
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та його викладів, що в них він енергійно побо-
рrова.в грецько-арабсьr\у систему

лікування

Н

пропа.rував свої нові іятрохемічні ідеї.
Своїми
викладами
Парацельз здобув собі багато при
хи.льниІ~ів і велину популярність серед слухачів,

a.:rre

ра3о:м із тим вит~лтп~ав проти ~ебе обурепни

І~олеr-професорів

університету, що визнава.ли й

ro

догматично проповідували висмі ва ну·
Пара
цельасм науку rалена. Полагоджени я цього гли
бокого конфліRту ·двох, себе взаїм но
поборто
ючих, напрямків у медичній науц ІІІ .1ЯХ<>м
яко
гось :компромі<;у було вии.тпочене . .f\. з огляду на

те, ІПО противниr\и Парадельза буди

чис.1сн!пті

й мали славу беsсумнівних і пова.Іт\них учених,
то й внеліди боротьби були не на І\Ористь -Пара
цель3а, Принаймні щодо його аr\адемічної чин

ности. Помимо того Парацельз, ятt ·міський лікар,
розкрив деякі темні афери практиІ\УЮ;ІИХ у Ба
зелі лікарів і аптекарів~
що привело його
до
конфлікту з :міспевими ліІ{арями, а це тим більше, ПJ9 Парацельз одночасно з тим здобув собі
славу знаменитого лікаря, примінrоrочи пові ме. тодп й засоби лікування. 3pemтoro, І\ОЛИ один
ВИСОКИЙ дуХОВНИЙ ДОСТОЙНИК не заплатив ЙОМУ

належний гонорар за лікування, а всі вжиті ним
заходи

щодо

одержання

цього

гонорару

прав

ним шляхом не ма"ІJи успіху, Парацельз висту
пив проти органів влади тат\ гостро,

rцо LrтІппе

втечето врятувався він перед увяіJненням. Одже
н 1528 році Парадельз покинув Базель і знов

мандрував по різних країнах ШвейдарП, Німеч-

'

чини .й Австрії, заробляточи собі на бідне життя
лікарською практикою.
3а своїх безнастанних
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блукань світами, що цродовІкувались 14 рОІ{іЕ,
Парацельз відбував і наукові подороІІ\і до ріа ..

них І\раїн..

3рештото опинився він

серед най

сrсрутніпІих ма терілльних ІІ\иттєвих умов та /І~ пn

.У великій біді серед найнизчих верств .сусціль
ства. Після короткого перебування у Відн;і в 1540
році Па рацельз переїхав до 3альцбурrу, де 24
вересня 1541 року помер n{e порівнтоючи зовсім

нестарою лrодиното. 3rідно з впсловленоrо перед
смертю волеrо Парадельза поховано бУло в за
кутку 3альцбурrського цви~таря св. Севастіяна
серед могил пqмерmих бідаків із міського при
тулку, a~n:e пізніше його тлінні останки перене
сено бу.ло' на почесне місце коло цвинтарної цер
J(ВИ. Свої наукові погляди Параце~rrьа висловив

головно в таких своїх творах: «De t,inctura
sicorпm», «De morbis ех tartaтo oriuнdis» 1

phy«Pathesau-

I·agranum»~. «Paramirum»,
«Thesaпreпm
rorum» і «Grosse WпнuarzneY)>.
"'
ОдіНІ{а як самої особи Парацельаа, так і його іRиття та творчости була давніше дуже різна.
Наск.ільн:и прихил~ики його науки звеличали
його заслуги, настільки Я\ його противниr\и не
узнавали й ганили їх. Один із цих останніх на

імя froi Патен ще й на прикінці XVII ст. а прп
воду друкування творів Парадельза в rенуї пи
сав, що вва.жає аа ганьбу те, що для цього ана
йшлася друRарня й робітництво. Одначе. завля-.
ки новішим студіям, що їх· перевели різні дослі
дники
й
спеціяльно
німецький
досліднпк
ІІТтрунц, відп~ло багато дечого а того, п~о рані
ше приписувалсея Парацельзаві й що таким· чи
ном викривлюва.ло духовий обра3 цього

«дива-
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Ra»,

який у дійсності був людиною шляхетної
дyrui 1і вели:кQї доброти,
не говорячи B}Re про
Ного незвичайні здібності та визначні знання, й
яr\ий викли:кав до себе неприхильність та навіть
нентJисть своїх сучасників неуступністrо в обо
роні ·своїх нових ідей і безоглядним лоборюван
ням дотеперішніх традиційно-пануrочих у меди
цині заст а рі лих поглядів. Ворожість противників
· Парадельза до певної міри компенсува.:rrась тим,
що його нові ідеї анайшли були чимало при
хильни:ків і оборонців. Одначе ·треба завва.я\ити,
що серед останніх бу ли й того роду «оборонці»,
що своєrо чинністrо нібито в характері іятрохе
мі:ків й своєrо ненадто бездоганною практикоrо
або й просто негарноrо спе:куляцією тільки ком

п ромі ту вали ці нові· ідеї як в очах людей уче
них, так і сере;Ц ширших кол громадянства. Ані
тим противникам Па ра.цеtльза, ані його нібито
прихильникам
наука
не
завдячує
ніякими
придбаннями. Натомtсть згодом появилася низ
ка визначніших наукових дослідників, що пра
цювали в дусі Парадельзових ідей, але вже дЬ
бачали й певні хиби його поглядів та. старалися

'по sмоз'і виправити помилки .теоретичнИх по
глядів і пра:ктик.и осно~положника, ідеолога й
перrпого

апостола

.

'

...

1ятрохемп.

Наука хемії генетичного пов' язs на 3 .L\Іеди
циною, що в її рЯмцях хемія розвивалася дов
щий час, поки не оформи~ася в окрему наукову

дисципліну.

В історії розвитку .медично-хеміч

ної науки добу іятрохемії попереджала доба а~л
хемії. Ще й тепер серед загалу поширені дуже
неправдиві відомості й уявлення щодо алхемії,
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а слова «алхемік» часто вживається для іроніч
ного означення чин~ости деяких осіб. У дійсно
сті JI~ с2редньовічні алхеміни своїми досЛідами
й наІ\опиченням
еІ{спериментального ма.терія.лу
та в:загалі вивченням властивостей ріаних суб
станцій, що його· вони
переводили
впрод~вж
цілих 12 столітть, у великій мірі прислуя~или
ся дальшому роавитІ~У хемічної науки й, посередньо,

медицини.

,

Алхеміки довго, пильно
й невтомно,
хоч
зрештою безуспішно, трудилися над проблемоІо
перетворенця одного роду· матерії на другий. В
цьому, по їхній думці. таємничо-міст,ичному, пе. ретворенні матерії ріmальну рол1о мала грати
ота «І{Вінтессенція», що її намагалися
анайти
середньовічні алхеміки, нааива1очи її
«камнем
мудреців» або такоя~ «великим елексиром», '«Чер

воною тинктуроІО» й ін. Цей таємничий «на.мінь
:мудреців», на думку алхемінів, мав здібність пе

ретворювати не тільки фіаичні тіла мертвої при
роди, але також і живі органіами,наслідком чого
людський організм можна було 6 не лише омо
лодити, але зробити моа\е навіть і несмертель..
ним, коли б л1одИна вжила
«панацеї
Jкитrя1>
або «золотого пиття». Це була, так би сказати,
ідеалістична сторона алхемії, а аворотньо1о сто
роноІо медалі була чи~ність ріаних сцекулян
тів і темних осібняків, що видавали. себе аа по
сідачів таємниці перетворення
менше
цінних

·

металів на золото чи срібло. Оці власне «аоло
тороби», ВИRОрИСТОВУІОЧИ бажаННЯ ВСЯКИХ СВіТ
СЬКИХ і дуХОВНИХ МО~RПОВЛаДЦЇВ ЛеГКИМ КОШТОМ
мати. дорогоцінне :золото, провадили різні · свої
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темні махинації й тим дискредитуnа.тrн взагалі
дослідницьку пращо алхеміків, серед яких ба
гато бу ло, звичайно, чесних і сумлінних дослід
ниІ~ів, що справді були глибоко переконані в іс
нуванні «t~амнн мудреців» та можливості за йо
го допомогою реалІзувати трансмутацію матерії.

Загально можна сказати, що як теоретичні
конценції алхемн{іВ, так і їх практики вповні
відповідали загальному духовому й світоглядово
му наставленнrо середньо ві чноrо суспільства а
його містичними настроями, схоластикою,
беа
критичноrо вірою в авторитети, безпорадністю су

проти ще тоді мало досліджених явищ природи
й пригнобленістю лrодської індивідуальности.

Початки доби іятрохемії припадають на той
час, І{О~пи в Західній Европі вже розгорнувся був
культурний ]Jyx, відомий під назвою гуманізму.
Цей рух спрямований був
проти самих основ

середньоnічного сусп1ль~оrо. ладу, а зокрема про
ти

нестерпимого

порабощення

й приния\ення

особистости .лrодинп та церRовної тиранії.
Ви
ступлення Еразма з Ротердаму
(1467-1536) а
його славнозвісним твором
«Похвала глупоrі»
в цьому відношенні мало епохальне значення,
бо сноfао немилосердною критикоrо схоластики
в нa.vui він поклав .осно~ ід€олоrії нового часу

та в значній мірі підготовив грунт і для рефор
мацН1ного руху
в ділянці церІtовно-релігійних
справ. НасІ{lЛЬІПІ виступлення_Еразма було HJJ\e
наарівшою вимоrоІо часу, про це свідчить тако~І\
історична подія далекоеяглого значення,
а то

в.ласне протестанський рух,

Мартин Лrотер
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що його

ро~почав

(1483-1546). Фактом є те, що цей

син саксонського робітника, хоч тоді вя~е й про
фесор теології на університеті в Віттенберrу, до
тепер мало відомий чернець, розпочав бо·ротьбу
а найвищим репрезентантом найбільшого аа се

редньовічних чdсів авторитету, тобто римського
папи,' голови всієї католицької церкви.
Л1оту
вання інквізиції з її сумнопрославленими «ав
то-да-фе», 9езоглядне переслідування й нищення
«єретИІ\іВ», торгування індульrенціями
й інші

.

.

противнІ

духовІ

.

христ1янства

практики

церков-

них моJRновладців давали, очевидна річ, досить
матеріялу для того, Ідоu серед тодішньої, наза

гал дуя~е релігійної, ·лrодности

накопичувались

елементи невдоволе~ня таким станом річей. Але
всі ці відємні явища могли бути хіба тільки без
поrередньоІо притокаю до боротьби
а тим досі
найбільшим авторитетом. Глибшою причиноІо
тут було те, що в загальному культурному роз
витку. европейсьІ\ИХ народів уя~е проминула до
ба середньовіччя а ~ого вище коротІ{О схаракте
ризованим духово-світоглядовим
наставленням

та натомість уя~е прийшов новий час, що приніс
із собоrо ренесанс і гуманіст~чний рух із їх наставленням

мистецтві

повороту

.й

науці,

до

І\ласичних

іІ~иттєрадісним

.

арааrпв

у

світоглядом

антики та визнанням вартости й аначення осо

би л1одини, як духової одиниці суспільного люд
ського загалу. Тепер серед передової інтеліrент
ної й освіченої верстви суспільства поширюва

лась і аакорінювалась ідея, що правдивим у дійм
свості є не те, що освячене й санкціоноване ав
торитетом,

людини

але те,

що аа правдиве вианав розум

після критичної

опінки

спостережених
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чи досвідом стверджених явищ. Одже й до оцін
ки та _розуміння явищ природи підходилося вже
з іншого становища і взагалі природничі науки
стали тішитися тепер більшоІо увагоІо й викли
кали до себе більший інтерес, вія~ раніше.

Ці зміни в культурному житті европ~йських
народів відбилися
на роавитку
природничих
наук, зокрема меди'lного
й хемічного знання.

Якщо альхемія в свойому єстві відповідала за
гальному

духовому· наставленнУо

середньовіччя,

то тепер уже медична й хемічна наука розбудо
вувалась на інших основах та й з іншими тен

денціями.

Само ~собоІо розуміється,

що зміна

напрямку її розвитку не відбулась шляхом рі
шучого ро3риву з цідоІо :минувшиноІо uієї на

уки та· радикальної зміни її дотеперішнього кур
су, бо з ·одної сторр11и й далі продовжували існу
вати· й діяти прихильники альхемічних погля
дів і практик, а з друrої сторони представники
нового напрямку в медицині й хемії не перері
зали пуп о вину, що звязувала їх генетично з аль
хе:мією, зоrtрема навіть найвизначніші репрезен
танти нового напрямку й, так би сказати, його
пробаєвиди продовжували вірити в можливість

трансмутації металів. Але вже на початку XVI
ст. явно намітився розрив хемічної науки з аль
хемієІо та її основними засадами
й тенденція
ми. Нові ідеї в культурному европейському жит
ті й освіті мали п.лодотворний вплив у різних

.

дІлянках

наукового

знання,

а

в

.

.

дІлянцІ

.

хемІч-

пої науки породили вони критичне ставлення до
таємничо-містичного характеру праці давніших
альхеміків та одночасно викликали
й цілком

Іб

.

.

..

.

оправданІ сумнІви щодо визначено! альхем1ками

мети хемічної на.уІ\И, бо Я\. у дійсності вияви.ла.ся
неможливість досягнення тої мети та й, а оглн·
ду на тодішній стан хемічного анапня й дослід
ницьких спьсобів, сама думка про перетворення
матерії ПОІ\ааувалася беапідставноІо~ Характери
стичним моментом для хемічної науки аа доби
іятрохемії було те, що в цей час експеримент та
інду~тивна метода набули значення також і в

цій ділянці природознавства. Думку про те, що
на місце філософських спекуляцій мусить nрий

ти експериментальна праця, висловив ще в кінЦі
XV ст. найвизначніший репрезентант ренесансу
~Леонардо да-Вінчі

(1452-1519), коли він писав,

1цо «експеримент ніколи не об:МанІов,
а тільки
наше посудження часом помиляється, очіку1очи
від нього таких вислідів, які не оправду1оться
досвідом». Ця думка, як і взагалі І{ОЖНа нова
ідея, не анайшла відразу зрозуміння серед усіх

тодішніх наукових працівників у ділянці хемії.
ОднаЧе вона все ж таки адобула собі серед них
за доби іятрохе:Мії певне число прихильників і
активних її оборонців, що рекрутувались із най
більш освіченої й інтеліrентної верстви суспіль
·ства. АльхемівІо займались здебільшого теоло
ги
теологи
майІRе
, й ліІ\арі. Тепер визначніші
.
.

.

всю свою увагу й працю присвячували релІГІйним спорам, догматичним і :канонічним питан

ням, що виникали в авяаку а реформаційно-про

тестанським рухом. Одя\е в ділянці хемічноі на
уки лишилися далі працювали головно лікарі,
що відповідно до Парадельзових іде~ надали їй
новий напрям.

Нову мету хемії фундатор іятрохемії в сво
йому вищеагаданому творі «llaparpaнyм» визна
чив був такими словами: «Не як вони (адьхемі
ки) кажуть альхемія. роби золото, роби сріб
ло; тут в завдання. -.роби ліки й. спрямуй їх
проти хороб». *) Але це є навіть аавуаьІ{е апре
циаування. завдань, що їх собі ставили іятрохе
міки, бо в дійсності новий напрям у хемії ста

вив собі ·аа мету й завдання не тільки приготов

ляти хемічні препарати для лікування людей,
але й дати хемічне пояснення життєвих проце
сів тваринного. органіаму та анайти хемічні під
стави нормального функціонування, поодиноких

органів людини й такі ж причини поруШення їх
чинности пЇд час хороби. Сама думка про ~за
сягнення хемії до JRиттєвих процесів
не була
власне цілком новою, бо JR і альхеміки а одного.
6оку вважали аа можливе

аа допо:могоІо свого,

так і неанайденого, «камня мудреців» оздоров
лювати лІодський організм, а а другого боку ва\е
й вони вживали ріаних хемічних препаратів в
цілях лікування. Одначе готування таких препа
ратів аа доби альхемії було одним іа зовсім дру
горядних завдань, в той час коли аа доби іятро

хемі1 стало воно головним. Одже ділева вираз
ність і ясніше визначений характер дослідниць

кої методики аа цієї ,zіоби вадають хемії більШ
оформлений образ. окремої наукової дисципліни,
ніж це було аа попередньої доби. Правда, іятро
хеміІ\И ще надто вузько означали терен хемічно-

------·

Ліки Па рацельв навивав "аркаваим", від латинсько
го слова .arcanum".

*)
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го дослІдження, вважаю~и,
що головним обектом його мав би бути живий організм. Але вже
й хеміки того часу
поширювали свої досліди
по-аа ті обмежені рямці. Хеміам життєвих проя
вів, що в тепер предметом студій
фіаіологі чної
хемії, налеіІtить уаагалі до трудніших пр<>блем
хемічної науки. ·Тому неможна дивуватиqь що

.

.

ІятрохемІки,

вая:ішись

аа

розвязання

цих нелег-

ких проблем,
аа тодішнього
стану
хемічного
анання нарая\ались на непереборні труднощі в
своїй теоретично-дослідницьІ{ій праці та ааана
ли зрештою й конфузливих блямажів
у своїй
праRтичній лікарській чинності.

Звертаючись блиаче до характеристики на
укової й практичної чинности самого Парацель
аа, треба насамперед аааначити, що його. творн

вявляють поважні знання його в діЛянці хемії,
а аокрема він дуже добре анав метали, що їх

поділяв на дві групи: вповні - метали (як аалі
ао й мідь) і півметали (як алюмі.JІій та антимон).
Медицида завдячує йому запровадженням
до
лікарської практики вживання, як ліків, ріаних
препаратів ртутних,

оловяних, ·ааліаяних,

арсе

нових, антимонови~ і сі~чаних. Природна річt
що свов розширене й поJІ!иблене власними дос

відами хемічне анапня Парацельа мусів основу
вати на тих досягненнях хемії,

що їх здобуто

бу ло аа попередньої доби. Сам він не був альхе
міком у тому розумінні, як це ми аааначили ви

ще" але певну спадщину альхемічних поглядів
і загального наставлення хеміків попередньої до

би моЖна бачити

1в

творах фундатора іятро

хемії. На.аагал відношення Парацельаа до аль-
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хемії не в цілком ясне, бо з одного .боку він ні
бито вірить в існування таЄмничого «Камня му
дреців», але 3 другого боку І\Вадіфікує альхе:мі
ків як ошуканців. Парацельа пр}'Іймав альхеміч
ну І<ончепціІо щодо основних елементів,
а то
власне в тій її інтерпретації, яну дав визначний

альхе:мік XV ст., відомий під іменем Базиліус
ВаJJентинус, тобтq вважав, що всі фіаичнІ ті.ла.
склада1оться а трьох основних елементів: ртутj,
сірки й солі.*) Пара.цельа перший почав ужи
вати назву «алкоголь» у тому розумінні, як це
вживаЄться тепер.
Про ЦІО органічну сполуІ~У
під наавоІо . «винний дух» (spiritus vini) згаду

ється вже в манускрипті з ХІІ ст. Саме слов<;>
«алкоголь» в арабського походження й означає
в арабській мові щось надзвичайно делікатне,

якусь дуя\е тонку субстанціІо. Десь коло ХП.І
ст. стали вж;ивати алкоголь як ліІ< під назвоІо
«палІоча вода» (aqua ardens), а пізніше назива
LТІи його «aqua vitae» (звідки J;ІОходить запоро3ь
ка назва горілки «оковита»), при чому тодішні
альхеміки вважали цrо річовину аа щось у роді

«елексиру». Вже aJI\ у

XVI

ст. Па.рацельа зовсі_м

довільно переніс назву «алкqголь» на обявле
яий альхе:міка.ми «виІний дух>),
бажаІочи :ма
буть тим rбдкреслити, що ця річовина має харак
тер майже якоїсь «Квінтесенції». Парацельз був
також автором назви «цинк» для означення вже

значно раніше обявленого металу. Зрештою тре

ба завваЖити, що на щумку деяких дослідників
*) Давніші алхеміки ~важалв, що в тільки два основві
елемента: ртуть І сірка.
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І\онцеnція трисома~1ьност:И складу фізичних тіл
(ртуть, сірна. й сіль) вродн.лася пізніше XV ст.
й Ідо авторо~1 її був власне сам Парацельз. Цто
тріяду його послідовники називали
«Paracel3i
tria prima». Момент містики в світогляді Пара
цельза виявJrяється в тому, що він ці три земні
елементи повязуван із «принципами» релігійни
ми Й дуХОВНИМИ,
о

НЬОГО

таІП

у ВИСЛіді ЧОГО ЗЯВЛЯІОТЬСЯ В

о

ТрlЯДИ:

Світ матеріяльний: Ртуть
Ciprta
Світ людини:
·Душа
Розум
Світ філосо~сьІ\ий:Воздух
Огонь
Світ теософський: Бог-Отець Бог-Син

•

3
ває

певного

також

.

1

з

Сіль
Тіло
3емля
Бог-Дух Св .

містичного наст.авлення
нашого

сучасного

погляду

виплидивна

І\онцепція Парадельза щодо підстав ме~ичної

науки, яка мала б, по думці його, базуватись на

чотирьох «стовпах», а то власне: філософії, ас
трономії, ал;ьхемії та чесноті. Одначе всі ці
онультистично-містичні
моменти в
світогляді
Парадельза не ста.ли йому на першкоді в зовсім
І\онкретній науково-досліднидЬІ\ій і практичній
чинності. Так він дос.ЛідІІ~ує мінеральний склад
rметеорів, дослідїІ\.ує й описує властивості ріа
них хемічних сполук, що їх запроваджує до те
рапії, виготовлrоє сам різні ліки, досліджує хе
мічний склад мінеральних вод, випрадьовув ре

цептуру, ·досліджує причини різних хороб і від
повідно до того примінюв способи їх лікування.
Зокрема в ділянці діяrнози й лікування очних

хороб· заслуги Парадельза визнаються настільки
•
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визначними, що в Цюриху його іменем названо
клініку цих хороб. Основуючись на своїх дослі
дах, Па.рацельа витворив концеnцію, що проце
си, які відбуваrоться в живому _організмі, явлл
rоть собоrо процеси чисто хемічної природи. Од
JІ{е стан адоровля лrодини, по його думці, 3а.ле•

:іІ\ить вІд

о

складу

окремих

органІв

та

якости

со-

ків. Частини тіла складаються а хемічних еле
ментів, що аа здорового стану лrодини
знахо
дяться в певній рівновазі. Навпаки хоробливий
стан лrодини означав,· що в тому чи іншому ор
гані або в котрамусь родj сокjв бракув якогось
елементу чи анаходиться там його в надмірній

кіль:кості. Таким чином лікування мало б поля
гати в том~,- що до -відповідного органу або со
ку _треба було б додати потрібну кількість дотич
ного елементу чи навпав.и надмір його відібрати.
Па.рацельа, роаумівться, надто упрошував пи
тання про причини поодиноких хороб. На його
думІ\ У, напр., в разі надміру в тілі сірки насту

пав гарячка або чума; надмір ртуті мав викли
І\ати паралізу чи запаморочення, а надмір_ солі
- дизентерію чи СІ\аа; конкрементація ртуті ма
ла спричиняти подагру, а перехід її 3 одного ор
гану до другого мав викликати несамовитість і
т. д. Як одну а головних причИн хороб Пара
цельа
означав «тарта.рус»,
розуміючи під цим
конкре~енти, тобто відкладини солей у ткани

на.х і дуплах лrодського організму. Явище кон
І\рементації йому відоме було, без сумніву, а tТІі
карської практики, а 3 другого боку анав він
також і осади аа хемічних реакцій, аокрема ві
домо йому булq осадження винного ка.мня -3 мо48
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лодого вина· (sal tarta.ri). Це й привело, очевид
но, Парадельза на думку, що «тартарус» є спри ..
чинниr\ом хоробливих явищ у людському орга

нізмі. Нам тепер зда.rоться дивними чи наївни
ми оці Парацельзоні гіпотези щодо причин хо
робливих явищ у Я\:ивому тілі, але, як на еві й
час, то бу ло виявом певного проrресу науІ\и в ді
ляпці медицини, бо приходили вони на зміну

' застарілих

грецько-арабських ідей. Тут ми ба чи

мо в'r\е за.родr~и майбутньоої фізіологічної хеміl.

Якщо ці початки носять до певної міри навіть
фантастичний характер, то в кожному разі са
ма думка про те, що в основі патологічних явиrц
у 'r\пвому організмі леІr\ать певні процеси хеміч
ної природи, зовсім не в нiяrtoro химероrо та нав
паки містить у собі зерно обвктивно- наукової
правди.

Тут не від речі буде завважити, що вище
названі три основні е.лементи

(ртуть,

сірна

й

сіль) в розумінні ПарапелІіза були-чимсь іншим,
нія\ їх тепер розумів хемічна наука. Д.ля Пара
цельза,
як і для. його попередників-алхеміків,
це були «філософські» елементи, тобто вони ма
ли бути тільки носіями або втіленням певних
властивостей фізичних тіл. Так, усе те, nto мав
здібність горіти, характеризувалося сіркото; все
те, тцо мав здібніс·ть видалюватись із тіл або ж
ксублімуватись», характеризувалось ртуттю,
а

все те, шо· лишається в «попелі» після згорання
чи онсидації, характеризувалося сіллто. Тат\ого
роду давніша уява про природу цих субстан
цій, сямоочевидно, зовсім не покривається з тим
розумінням цих хемічних епементів, яке існує
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в модерній науці хемії, але та давніша уява бу
ла певним етапом у розвоєвому поступі цієї на

УІ-tової .дисципліни. У противенстві до чисто-хе
мічноrо погляду Парадельза на процеси в JRИ-

. вому

організмі
травлення їжі.

Цей

стоїть його толІ<уваннн

процесу

·

, спец:ифічно-хемічний

процес

вав він чинністrо ·якоїсь особливої

. поя.сню

сили, що її

він називав «археус». Цей таєм~и~ий «а'рхеус»,
ніби той добрий геній людського організму,· мав
пильнувати за тим,

щоб нестравлені

частини

вяпІтої лrодиноrо їжі були з організму видалені,

та щоб усі процеси в ньому відбувалис.ь і·з зб~
реіІ\ен'ням певної рівноваги. На думку Парацель
аа хороби шлунку наступаrоть тоді, І\оли «архе·

ус» із якоїсь прИчини перестає нормально ви

конувати .свої" функції, наслідком чого порушу
ється рівновага в цілому організмі й він починає
хорувати. ·як бачимо, тут Парацельз, віддаrочн
данину минувшині, вводить до своєї раціона
ліатпчно-матеріялістичІІQЇ концепції щодо про-
цесів j{\ивого організму елемент певної місти·І
ности на подобу алхемічного «камня мудреців . .>
або «елексиру» чи «панацеї». Але не слід забу
вати,. що навіть ще зовсім недавно серед учених
фізіодогів бу ло чимало прихильників теорії про

.

«ІІ\иттєву силу», так само якусь таємничу й не

означену с1Ілу, як і Парацельзів «археус». МоІк
на загально СІ<азати, що в поглядах і теорет.ич

ни,х міркуваннях Парадельза і досить ясно

від

зерІ\алrоється загалиний хара-:ктер ду:хового на·
ставлення лrодей його часу, що було переходо
вим ступнем між ~поглядами .й настроями -с.еред-
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.

НЬОВІЧЧЯ

Й

.

СRJТОГЛЯДОВИМИ

.

КОНЦеПЦІЯМИ

НОВОГО

часу.

ІІісля· смерти
І\ами

й

Парадельза

противниками

його

між

прихильни

науки ·продовжува

лася далі боротьба, що набирала часом дуже го-

стрих форм. 3 боку його противників виступали
особи з марко1о авторитетних· і досвідчених уче
них, як напр. швейцарський ліІ{а.р Томас Лібер,
відомий більше під іменем Ераста, що продов
ін:ували твердо стояти на позиціях rалвнової на
укр. На.томіс.ть послідовнИІ{И Парадельзової на
уки далеІ{О

не доріБНІОВаЛИ

СВОЄІО ОСВіТОІО

Й

знанням . свойому учителеві.
Недостатність екс. .
.
перимента.льних

дослІдІв

над

. . уа\иваними

в

ЦІ-

лях лікування хемічними препаратами та брак
докладнішого
знання
властивостей уживаних
хемічних сполук були причиноІо того,
що при
дозуванні складників у ліках навіть і сам осно
вополоя~нИІ\ іятрохемії
допускався часом хиб

них потягнень. Тим легше могли
допус.титись
таких. хиб його менше вчені й менше досвідчені послідовники, а наслідки цього бували для
пацієнтів шкідливі або й трагічні.
До
всього

.

цього треба ще додати, що серед ніби_то

-

прп

хильниІ{ЇВ ..і. посЛідовників Парадельзової наукп
були й просто темні аферисти, ЯІ{Ї спекулюва.лп
на нових ідеях лікування й своїми практиками
тільки компромітували щойно почаn\уючи но

вий напрям медично-хемічної науки. Ясна річ,
що коли примінювання у терапії ще мало тоді
випробуваних :іемічних препаратів оп~нилося в
руках лІодей до rого мало підготовJІених а.бо й
~росто mарлата.нів типу колишніх
алхеміків-
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«Золоторобів», то чИслq потерпівших від такого
лікування пацієнтів мусіло збільшитись. Необе
ре}RНе чи н~дмі рне вJкивання іятрохемjІ\ами де
яких отруйних хемічних ~сполук наробило apem-

.

ТОЮ СТІЛЬКИ ШКОДИ, ЩО ПрОТИ НИХ ВИСТУПИЛИ В/1\:е

не лише

,

представнИІ\И

науІ\ових кругів,

але й

цивільної влади. Так, медичний факультет уні
верситету в Римі свов1о .офіційноІо постановоrо
осудив ті новаторства в медицині.
Неrативне
становище щодо ~живання

хемічних

препара

тів у терапії зайняв таІ\ОІІ\ і . медичний фаІ\у ль
тет Паризького університету, а Паризький пар
ламент схвалив був закон, яким заборонялося
вживати для лік..ування
антимонових ··сполук.

Одначе агодом погляд на іятрохемію

амінився

на І\раще, коли її стали заступати поомRливіші
й роасу дливіші вчені 1і чесні та досвідченіші лі
І\арj-праІ\ТИІ\И, що остерігалися еІ\стремів ново
го напрямку в медицині_

·

Один із біографів Парадельза німецький дослідник rундольф написав, що в історії німець
кої культури нема другого прикладу, щоб така

геніяльва й надзвичайно добра людина, як Па
рацельа, упродовж кіль:кох століть мала так за
бруднене ім'я, як він, і то не лише . . яІ\ учений,

але Й ЯІ\ ЛІОДСЬКИЙ характер.-

3

історії р03ВИТІ\У

природничих наук узагалі й фізиІ\О-хемічної на
уки аокрема моя~на було б навести- чимало при

кладів, коли нові теоретичні концепції не тіль
ки не були зразу належно оцінені, але навпаки
їх уважалося за якісь химерні ідеї, а самих ав
торів їх уважалося аа фантастів або й висмію

вана_
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У ·цьому відношенні Парацельз

поділяв

до певної .міри д·олю багатьо~ інших новаторів
у науІ<ах, що іх аначення й працrо противники
стараJІися

затушкувати,

вживаючи

для

цього

навіть і способів дуже негарних. Щодо

Пара

цельаа, то почу1тя неприхильности чи й ненави

сти до його особи в його противників виклика

ла та неавичаJ1на самqпевність, рішучість і не
уступніеть, іа якими він виступав у боротьбі а
відяtившими авторитетами
та ·в обороні своїх

поглядів. Твердилося,
що Парацельа,
палячп
публично твори rалєна й Авіценни, при тому не
самовито вигукував: «Не я аа вами піду, але ви
підете аа мною! .. Монархом буду я й моєrо бу
де монархія!» Хоч би було це навіть і вифа.нта
аувано,

але

є

воно

надзвичайно показним

для

того, як оцінювано ·було тоді особу фундатора
іятрохемії. Так само, !{Оди llарацельаа порівню
вано було а Лютером, то на це він мав нібито
відповісти: «Я є Теофраст і я є більший аа тих,
що а ними мене порівнrоєте». Можна ,цумати, що
тут Парацельа мав на думці не просто власну,
сво1о особу, тільки ті нові ідеІ, що їх творцем і
оборонцем він був. Хоч заслуги Парадельза пе
ред наукою також не анайшли cr~oporo й нале1І\

ного визнання, але ПЩ)івнюrочи а іншими зразу

неоціненими новаторами
мав він хіба біЛьше
щастя в тому розумінні, що вже в ближчому пі
сля його смерти часі ціда плеяда послідовників

йог~ науки й визначних. то~ішніх уче~~ дослід
никІв, працюrочи 1в дусІ його 'нових "І~й, абага
ти.ла хемічну науку ваа.rа.лі
й фармацевтичну
хеміІо аоrсрема своїми цінними дослідженнями
властивостей уя\е давніше відомих хемі Чних еле-
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ментів і сполу:к та об' явленням нових: Досить
хіба .сказати, що послідовниками
Парадельза
були таІ{і на свій час визначні вчені; як фран
цуЗ Майєрн, німці Кролль і Лібавfус, італієць
Саля, гола.ндці 13ан-Гельмонт, Минзіхт і де-ля
Бое-Сильвіус та учень цього останнього нім~ць
Тахеніус.
Ще за свого -Я\иття · Пара.цельз серед широ
ких верств громадянства мав славу доброго чи

навіть чудодійного лікаря й народолюбця. На
вкруги його особи творилися різні оповідання,
що в них він представлявся людиною надзви
чайноrо.
Одже · не є дивним, rцо й саму смерть
Парадельза пояснювацо бу~о не якимись зви
чайними причинами.

а звязувано, бу ло її з не

звичайними обставинами

та _зрештою оповив я.

лося її й леrендарними оповіданнями. Твердидосл,

.

що ВІН умер не

природноrо смертІо, але що

його забили найняті його противниками

вбив

ники. Виникла леrенда,· що Парацельз знав та
ємницrо омолодження старечого лrодського ті.па'
й. хотів її випробувати на самому собі та що тіль.
'

ки наслІдком неточного додержання його слугою

даних вказівок
омолодя\ений Парацельз знов
умер. Могила його довгий час була місцем, до
якого горнувся лrодський натовп. Одні йшли ту
ди з надієІо бодай доторкненням до могильної
землі знайти полегшення своїх недуг· або й пов
не виздоровлення, а другі приходили, щоб по

клонит~ .місцеві вічного упокоєння великої
л1одини й віддати честь її памяті. Як л1одину
Парацельза чи не найкраще характеризує напис

на надгробній п.Литі, що її справили 3альцбурr-
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еь:кі обпвате.ТІі
це.льз

перед

та. на ній зазначили,

смертю

«своє

майно

на.

що Пара,..,.

честь

соо1

розділив між бідаками».

о

29

Література.
Е.

s.

Meyer. Geschichte der Chemie. 1895. .
Al. Stange. Die Zeitalter der Cl;*mie in W ort und Billd. 19.08.
Th. :Ekecranz. Geschichгte der Chemie. 1913.
Fr. Gundolf. Paracelsus. 1927.
Theophrastus von Hohenheim, gen. Paracelsus. Samtlic.he
Werke. Herausgegeben von к. Sudhoff. 1929.
S. Stefan·ovic. О Paracel·sюvi. 1930.
ft·. Strunz~ Theophrastus Paracelsus. 1937.
І

І

•

\

•

ГОЛОВНИИ СІ<ЛАД
українських

книжок,

підручників,

часописів, журналів,

портретівJ листівок, відзнак- знаходиться в Українськім
Видавництві

"ПРОБО6М"

в Праві.

Туди і посилайте

свої замовлення на таку а др е с у:

Verlag

»Probojem~,

Prag

XIV.-бu,

Fach 3.

•

