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Ágrip 

 

Ambroise Paré hefur gjarnan verið kallaður „faðir franskra skurðlækninga“. Hann 

skrifaði vísindagreinar um læknisfræði á frönsku en ekki á latínu eins og venja var hjá 

háskólamönnum á 16. öld. Þetta voru merk tímamót í sögu franskrar tungu og skrif 

Parés eru af mörgum talin vera fyrstu vísindaverk sem voru skrifuð beint á frönsku og 

reyndi háskólinn í París að koma í veg fyrir birtingu þeirra af þeim sökum. 

Fyrirkomulag og stéttaskipting innan raða lækna var flókin og í átökum við læknadeild 

Sorbonne háskóla nutu hinir svokölluðu eiðsvörnu skurðlæknar, sem voru reglubræður 

La Confrérie de Saint-Côme, aðstoðar Parés þegar hann varð ráðgjafi og 

yfirskurðlæknir konungs.  

 Reynsla Parés á vígvöllum Frakklands, eftirtekt hans og rökhugsun leiddu til 

betri aðgerða ef ekki byltingar í skurðaðgerðum og ollu straumhvörfum í meðferð 

særðra hermanna. Paré varð læknir fjögurra konunga: Hinriks annars, Frans annars, 

Karls níunda og Hinriks þriðja og Frakkar kalla hann „föður franskra skurðlækninga“. 

Hér verður gerð grein fyrir nokkrum helstu atriðum í lífi og starfi Parés og ritverkum 

hans, og verður þá einkum stuðst við fjórðu útgáfu heildarverka hans, Les Oeuvres 

d’Ambroise Paré sem kom út árið 1585, en þar er að finna þau 28 vísindarit sem hann 

gaf út á starfsferli sínum. Til viðbótar við áðurnefnd læknisfræðirit er svo rit hans 

Apologie, et traicté contenant les voyages faicts en divers lieux (Varnarrit, og fræðirit 

um ferðir til ýmissa staða) sem er sagnfræðileg samtímaheimild þar sem Paré segir frá 

hinum mörgu herferðum sínum og störfum á vígvöllum Frakklands. 

 Í dag bera sjúkrahús, menntaskólar og stofnanir nafn Ambroise Paré og 

viðurkenningar samtaka herlækna eru kenndar við hann. Paré er einnig söguhetja í 

sagnfræðilegum skáldsögum því margir rithöfundar hafi heillast af persónu hans.  
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I. Inngangur 

Meira en 400 ár eru liðin frá tímum Ambroise Paré (1510-1590). Í þessari samantekt er 

reynt að draga fram helstu staðreyndir um störf þessa merka franska 16. aldar læknis og 

rithöfundar. Sagnfræðingar hafa einkum sýnt ritverkum hans áhuga en lítið fjallað um 

líf hans sjálfs enda ef til vill lítið vitað með vissu um þann þátt. Sérhæfing lækna var 

lítil á þessum tíma. Paré er einkum þekktur sem skurðlæknir og bráðalæknir á 

orrustuvöllum en hann fékkst einnig við fæðingarhjálp, skrifaði leiðbeiningar um 

vendingu eða fótafæðingu (fr. version podalique) vegna sitjanda stöðu fósturs, sem mun 

vera fyrsta lýsing af því tagi síðan á fyrri öldum, og hann fjallaði um höfuðáverka, að 

ósk lyflæknis konungs, eftir dauða Hinriks annars af völdum höfuðáverka við 

burtreiðar. Hann skrifaði einnig um og gaf ráð við plágunni að beiðni Karls níunda 

konungs og Katrínar af Médici, móður hans, en plágan geisaði oft og víða í Frakklandi á 

16. öld. Paré kunni ekki latínu og skrifaði því öll rit sín á frönsku. 

Fjöldi greina eru á alnetinu um stofnanir og félög sem veita viðurkenningar í 

nafni Parés og frásagnir og bækur um hann bera vott um aðdáun á manninum og 

athöfnum hans.1 Sjúkrahús og menntaskólar bera nafn hans og í 10. hverfi Parísarborgar  

er að finna götu með nafni hans og starfsheiti. Frakkar kalla hann „Föður franskra 

skurðlækninga“og er Paré verðugur þessarar nafngiftar.2 Hann miklaðist ekki af sjálfum 

sér né af verkum sínum og tilsvör eignuð honum lýsa manngerðinni, að minnsta kosti 

eins og hann birtist í skrifum sínum. Við viljum að hann hafi sagt: „Ég batt um sár hans 

en Guð læknaði hann“(„Je le pansay, et Dieu le guarist“) en þau orð eru lögð honum í 

munn í fjölda greina.3 Paré fór ekki í manngreinarálit og hjálpaði jafnt æðri sem lægri; 

því má vera að eftirfarandi samtal á milli Parés og Karls níunda Frakklandskonungs hafi 

átt sér stað:  

 

Ég vona þú hugsir betur um konunga en hina fátæku 

 Nei herra, það er ómögulegt. 

 Hvers vegna þá? 

 Af því að ég hugsa um þá fátæku eins og þeir væru konungar.4 

                                                 
1  Paule Dumaître, Ambroise Paré. Chirurgien de 4 rois de France, París : Librerie 

 académique Perrin, 1986.  
2  Paule Dumaître, „Ambroise Paré, son destin posthume, ses historiens“, Histoire des 

 sciences médicales XXV(3)/2001, bls. 281-298, hér bls. 284.  
3  Paule Dumaître, Ambroise Paré. Chirurgien de 4 rois de France, bls. 1. 
4  Louis Vincent, „ Ambroise Paré et la religion “, Histoire des sciences médicales 

 XLV(2)/1968, bls. 79-93, hér bls. 91. 



 

4 

 

Styrjaldir Frakkakonunga, og sér í lagi hin svokölluðu „ítölsku stríð”, sem voru átta á 

tímabilinu 1494-1559,5  sköpuðu vettvang þar sem skurðlækna var þörf og þau mótuðu 

Ambroise Paré sem lækni og umhyggjusaman mann.  

  

  

                                                 
5  „Les guerres d‘Italie“, Encyclopédie Larousse en ligne, 

 https://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-homonymes/guerres_d_Italie/125327 [sótt 4. 

 janúar 2019].  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-homonymes/guerres
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II. Ævi Ambroise Paré 

Lítið er vitað um um æskuár og uppvöxt Parés og hann er sjálfur fámáll um þennan 

hluta ævi sinnar. Hann fæddist í litlum bæ í Mayenne nálægt Laval, um það bil 300 

kílómetra í vest-suðvestur frá París. Faðir hans var skápasmiður og átti fjögur börn:  

Jehan var elstur og varð bartskeri í Bretagne, Paul fór til starfa sem skápasmiður í París, 

Anne giftist skurðlækni í París og yngstur var Ambroise.6 

 Paré fékk grunnmenntun í lestri, skrift og reikningi hjá föður sínum. Faðir hans 

reyndi að fá kennslu í latínu fyrir son sinn hjá presti í Laval en sá lét piltinn safna 

eldiviði, hirða garðinn og kemba asna sínum og lítið varð úr latínunáminu.7  Þetta háði 

Paré síðar meir en varð honum einnig til láns og skapaði honum sérstöðu í sögu 

frönskunnar því hann skrifaði bækur sínar um læknisfræði á frönsku en ekki latínu sem 

var mál vísinda á hans tíma. Paré er því oft talinn hafa fyrstur manna skrifað um vísindi 

á frönsku, þó ekki séu allir því sammála.8  

 Bartskeri (fr. chirurgien barbier) frá Laval, að nafni Violat, heimsótti oft 

prestinn í Laval; hann veitti Paré athygli og tók hann í læri. Störf bartskera fólust í því 

að skera hár manna og skegg en einnig fengust þeir við að skera í kýli, búa um sár, 

draga tennur, setja spelkur við brotin bein og taka mönnum blóð. Það er ekki vel ljóst 

hvenær þessi stétt varð til en þeirra er getið á miðöldum og fram á 17. og 18. öld. 

Bartskerar voru ekki skólagengnir menn en lærðu iðnina hjá viðurkenndum bartskera. 

Hjá Violat aðstoðaði Paré við blóðtöku, ummönnun sjúkra og bjó um sár og fleira. Eldri 

bróðir Parés, Jehan, starfaði sem bartskeri í bænum Vitré à Bretagneskaga og Paré var 

nú til skiptis í þessum tveim borgum og lærði bæði hjá Violat og Jehan. Það er á þessum 

tíma sem Paré er sagður hafa lesið verk Galenosar, grísks læknis sem var uppi á 2. öld 

(130-190), en rit hans um læknisfræði voru áhrifamikil langt fram eftir öldum.9   

 Árið 1530, eftir nokkur ár sem aðstoðarmaður bartskeranna tveggja, fór Paré 

ásamt bróður sínum, skápasmiðnum, til Parísar. Allir bartskerar sem hugðust starfa 

sjálfstætt þurftu að vera um tíma í námsdvöl hjá lærðari bartskera.10 Á meðan á þeirri 

                                                 
6  Maxence Broussais, Ambroise Paré : Sa vie-son œuvre (1509-1590), París: Jules Rousset, 

 1900, bls. 7. (Endurprentun : Leopold Classic Library) 
7  Sama rit, bls. 9. 
8  Janet Doe, Ambroise Paré. A Bibliography.1545-1940, Amsterdam: Gérard Th. Van 

 Heusden-Philo Press Cv., 1976, bls. 28. 
9  Maxence Broussais, Ambroise Paré : Sa vie-son œuvre (1509-1590), bls. 10. 
10  Sama rit, bls. 17.  
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námsdvöl stóð las Paré verk eldri meistara, s.s. Galenosar, Guy de Chauliac, Lanfranc 

og Jean de Vigo.11 

 Ambroise Paré var tvíkvæntur, hann eignaðist þrjú börn með fyrri eiginkonu 

sinni og sex í síðara hjónabandi sínu. Mörg barnanna dóu mjög ung og eini sonur hans 

náði ekki fullorðinsaldri.12 Claude Stephen Le Paulmier nefnir nokkra sem báru nafnið 

Paré en gat ekki tengt neinn þeirra við Ambroise Paré; einnig lét Napoleon þriðji gera 

ítarleg tilraun árið 1840 til að finna einhverja afkomendur Parés í Laval en án 

árangurs.13 En þolinmæði þrautir vinnur allar og einkunnarorð Parés voru einmitt Labor 

improbus omnia vincit. Það var tilviljun sem réði því að Paule Dumaître, fyrrverandi 

forstöðukona læknisfræðibókasafns í gömlu læknadeildinni í París, fann afkomendur 

Parés árið 1999 og einnig eina olíumálverkið af honum sem vitað er um. Þegar hún beið 

á járnbrautarstöð í París, keypti hún myndablað fyrir 10 franka til að létta sér biðina og í 

því var viðtal við Philippe de Chastellux greifa sem var einn af stofnendum 

ættfræðibókasafnsins Bibliothèque généalogique de France. Í viðtalinu kemur fram að 

hann var af tilviljun nýbúinn að rekja ætt sína til Ambroise Paré og var hreykinn af því. 

Tvær dætra Parés höfðu eignaðst afkomendur: Catherine (1560–1616), dóttir Jeanne 

Mazelin, fyrri konu Parés, og Catherine yngri (1581–1659), dóttir seinni konu hans, 

Jacqueline Rousseley. Philippe de Chastellux gat rakið ættir sínar til þessara tveggja  

dætra Parés.14   

Við sjáum Paré fyrst árið 1561 á prenti af tréristu í bók hans La methode 

curative des playes et fracture de la teste humaine (Meðferð sára og brota 

mannshöfuðs). Hann var þá fimmtugur og eftir það mátti ávallt sjá tréskurðarþrykk af 

Paré í ritum hans sem breyttist í takt við aldur hans. Í grein sinni „Les représentations 

d’Ambroise Paré“ segir Dumaître: „[…] eina þekkta trúverðuga málverkið af honum er 

frá 1575 þá 65 ára […] sem var á seinni hluta 19. aldar í höllinn Paley […] Allir tala um 

það en enginn meðal okkar hefur séð það […] Paulmier sá þetta málverk í Paley-höll 

1880, þá í eigu beins afkomanda Parés, málverkið hafði verið í eigu fjölskyldunnar fram 

                                                 
11  Sama rit, bls. 19 
12 Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, St. Louis, Missouri: Warren

 H. Green, 1967, bls.195-198. 
13  Sama rit, bls. 197-198. 
14  Paule Dumaître, „Des descendants retrouvés d’Ambroise Paré“, Histoire des sciences 

 médicales 3/1999, bls. 243-254, hér bls.250. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWmd_fvfnbAhXRQ8AKHdavAXkQFgg1MAE&url=http%253A%252F%252Fwww.biusante.parisdescartes.fr%252Fsfhm%252Fhsm%252FHSMx2000x034x004%252FHSMx2000x034x004x0349.pdf&usg=AOvVaw17Kdy7Ux1u1hIVoGl9YPf-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWmd_fvfnbAhXRQ8AKHdavAXkQFgg1MAE&url=http%253A%252F%252Fwww.biusante.parisdescartes.fr%252Fsfhm%252Fhsm%252FHSMx2000x034x004%252FHSMx2000x034x004x0349.pdf&usg=AOvVaw17Kdy7Ux1u1hIVoGl9YPf-
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að því en nú veit enginn með vissu hvar það er. En sem betur fer er til ljósmynd af 

því“.15  

 Paré heyrir nú sögunni til en hann er ekki gleymdur. Stofnanir og samtök kenna 

sig við Paré16 og veita viðurkenningar í nafni hans. 17 Í Frakklandi bera menntaskólar 

nafn hans, einnig spítalar og bráðamóttökur í París og Marseille þar sem tveir spítalar 

voru sameinaðir í einn stóran „Evrópuspítala“ undir stjórn Stofnunar Ambroise Paré.18 Í 

fjölda ára var spítali í Rennes sem hét Herspítali Ambroise Paré; honum var lokað árið 

1994 og breytt í íbúðahús.19 Gata í 10. hverfi Parísar ber nafn hans: RUE AMBROISE 

PARÉ 1517 - 1590 – CHURURGIEN. Fæðingarár Paré er í flestum greinum sagt 1510 

en M.A. Chaussade segir ákveðið að það sé 7. desember 1509, á helgidegi dýrlingsins 

Ambroise, og að gamall siður hafi verið að skýra barn í höfuðið á þeim dýrlingi sem 

vakti yfir fæðingu barnsins.20 Fyrir framan ráðhúsið í fæðingarborg Parés, Laval, er 

stytta af lækninum fræga, gerð af David Anger; þar er Paré hugsi á svip með vinstri  

hönd á læknisáhöldum sem hvíla á stafla af bókum og er það táknrænt fyrir störf hans 

sem læknis og rithöfundar. Styttan var vígð 9. júlí 1839.21 

 Nýr kafli í lífi Ambroise Paré tók við þegar hann hóf nám og störf á Hôtel Dieu í 

París; þar starfaði hann í þrjú ár og fékk tækifæri til að sjá og gera margar aðgerðir á 

fjölda sjúklinga, einnig krufningar og líffærarannsóknir á líkum.22 Paré tók ekki þegar í 

                                                 
15  Paule Dumaître, „Les représentations d'Ambroise Paré “, Histoire des sciences médicales 

 4/2001, bls. 349-365, hér bls. 353. 
16 Ambroise Paré International Military Surgery Forum (APIMSF), 

 https://www.science-community.org/uk/node/187454 [sótt 5. janúar 2019] 
17   „The most prestigious distinction of the National Academy of Surgery awarded to 

 Professor Jacques Marescaux during the Academy’s formal sitting“, 

 https://www.ircad.fr/the-most-prestigious-distinction-of-the-national-academy-of-surgery-

 awarded-to-professor-jacques-marescaux-during-the-academys-formal-sitting/ [sótt 28. 

 júní 2018]. 
18  La Fondation Ambroise Paré, http://www.hopital-europeen.fr/nous-connaitre/notre-

 etablissement/la-fondation-ambroise-pare [sótt 11. apríl 2019] 
19  „Rennes L‘ex-hopital militaire transformé en résidence“, Le Moniteur, 

  https://www.lemoniteur.fr/article/rennes-l-ex-hopital-militaire-transforme-en- 

 residence.286924 [sótt 5. janúar 2019] 
20  M.A. Chaussade, „Ambroise Paré, Naissance, Enfance, De Laval à Paris”, Bulletin de la       

 Commission historique et archéalogique de la Mayenne 43/1927, bls. 290-316, hér bls. 30-

 302.  
21  Joseph François Malgaigne, Surgery and Ambroise Paré, þýtt úr frönsku og ritstýrt af 

 Wallace B. Hamby, Norman Oklahoma: University of Oakland Press, 1965, bls. 396. 
22  Charles Greene Cumston, Ambroise Paré. A brief Resume of The Life and work of 

 Ambroise Pare: With biographical Note on the Men of his Time, Boston: Damrell & 

 Upham Boston, 1901, bls. 13. 

https://www.ircad.fr/the-most-prestigious-distinction-of-the-national-academy-of-surgery-
https://www.ircad.fr/the-most-prestigious-distinction-of-the-national-academy-of-surgery-
http://www.hopital-europeen.fr/nous-connaitre/notre-
http://www.hopital-europeen.fr/nous-connaitre/notre-
https://www.lemoniteur.fr/article/rennes-l-ex-hopital-militaire-transforme-en-%09%09residence.286924
https://www.lemoniteur.fr/article/rennes-l-ex-hopital-militaire-transforme-en-%09%09residence.286924
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stað tilskilin hæfnispróf samtaka bartskera sem var skilyrði fyrir sjálfstæðri starfsemi en 

lauk því prófi 1541 og mátti nú kalla sig maître barbier-chirurgien.23 

 Ákveðin stéttaskipting ríkti á 16. öld meðal skurðlækna í París sem braust út í 

erjum milli bartskera, skurðlækna og læknadeildar háskólans.24 Þegar Paré hóf nám og 

störf á Hôtel-Dieu í París var allt sem laut að störfum lækna undir yfirráðum krúnunnar 

og þingsins.25 Læknar skiptust í þrjú stig eða hópa að áhrifum og áliti, efstir trónuðu 

meðlimir læknadeildar háskólans; þeir tóku sér rétt til að ákveða allt sem snéri að þeim 

sem vildu starfa sem læknar í hvaða mynd sem það var. Á næsta þrepi voru eiðsvarnir 

skurðlæknar, sem tilheyrðu bræðralagi Saint-Côme, og á þriða og neðsta þrepi voru 

bartskerarnir sem skáru hár manna og skegg en fengust einnig við að skera í kýli, búa 

um sár, draga tennur, setja spelkur við brotin bein og taka mönnum blóð.26   

 Hamby skýrir vel þessa stéttaskiptingu: Í læknadeild háskólanna fór öll kennsla 

fram á latínu, klassísk verk Galenosar og Hippókratesar voru lesin, sjúklingar voru 

yfirleitt ekki skoðaðir og líffærafræði og skurðlækningar voru aðeins kenndar 

fræðilega.27 Ekki má gleyma að latína var notuð í háskólanámi og í vísindaritum, og öll 

skrif um læknisfræði á frönsku voru illa séð, því þá varð slík þekking öllum aðgengileg 

án kunnáttu í latínu. Háskólinn hafði að lögum vald til að hindra útgáfu skrifa um 

læknisfræði sem hann var ekki sáttur við. 

 Að fengnu háskólaskírteini var læknirinn virtur einstaklingur og bar að hegða 

sér og sinna verkum sínum á virðulegan hátt; þeir klæddust þá síðri kápu og voru 

þekktir sem chirurgiens de robe longue eða síðklæddir skurðlæknar. Læknirinn þurfti 

að sverja þess eið að vinna ekki líkamlega vinnu og í stað þess að skoða sjúklinginn átti 

hann að greina vanda hans út frá þeim einkennum sem hann var sagður hafa með því að 

bera þau saman við það sem kom fram í ritum fyrri alda, einkum Galenosar og 

Hippókratesar. Þannig hélt læknirinn höndum sínum hreinum og snerti aldrei nein 

lækningaáhöld. Ef opna þurfti ígerð kallaði hann á bartskera til verksins en sagði fyrir 

um hvernig það skyldi unnið. Ef um flóknara mál var að ræða var kallað á reynslumeiri 

                                                 
23  Sherwin B. Nuland, „The most expert chirurgeon–Ambroise Paré”, í: Leslie B. 

 Adams, ritstj., The Apologie and Treatise of Ambroise Paré, The Classics of Surgery 

 Library, Birmingham, Alabama: Division of Gryphton Editions, Ltd., 1984, bls. 11.  
24  Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, bls. 16. 
25  Sama rit, bls.18. 
26  Philipppe Hernigou, „Other Aspects of Ambroise Paré‘s life“, International Orthopaedics 

 37(7)/ 2013, bls. 1405-1412, hér bls. 5, 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3685679/ [sótt 13. maí 2018]. 
27   Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, bls. 18-25. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3685679/
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eiðsvarinn skurðlækni sem síðan vann verkið eftir fyrirsögn og undir eftirliti læknisins. 

Háskólalæknar litu fremur niður á skurðlækna sem í þeirra augum voru aðeins eitt af 

meðferðarúrræðum læknisins. 

 Utan háskólanna varð til hópur hæfra handverksmanna sem fjarlægðu 

blöðrusteina og réttu brotin bein og liðhlaup. Þessir menn mynduðu Stéttarfélag 

bartskera í París, Corporation des chirurgiens barbiers de Paris, sem nefnt er í 

opinberum gögnum þegar árið 1301.28 Til þess að bartskeri mætti kalla sig meistara í 

sínu fagi varð hann að gangast undir tvö próf og greiða Háskólanum gjald; bartskerar 

urðu einnig  að gera líffærakrufningar fyrir læknaskólann. Forseti þeirra bar starfsheitið 

premier chirurgien-barbier du roi eða yfirskurðlæknir og bartskeri konungs,  og 

bartskerarnir unnu hollustueiða sína og greiddu sóknargjöld til Saint-Sépulcre-

kirkjunnar sem finna mátti á Saint-Denis-götu. Árið 1562 varð Ambroise Paré 

conseiller, et premier chirurgien  du roy (ráðgjafi og yfirskurðlæknir konungs).29   

 Þeir sem óskuðu eftir leyfi til að starfa sem bartskerar voru ekki skólagengnir 

menn, þeir kunnu ekki latínu og voru því háðir fyrirlestrum og þýðingum af latínu á 

frönsku. Þær þýddu bækur sem Paré hafði aðgang að voru Chirurgia Magna eftir Guy 

de Chauliac (1300-1367) útgefin 1363 og þýdd á frönsku 1478, og  La practique et 

Chirurgie eftir sama höfund. Í skrifum sínum vitnaði Paré oft í Chauliac sem hann 

nefndi „Hinn góða Guidon“. 

 Milli háskólalæknanna og bartskeranna var svo annar hópur lækna og má vera 

að þeir hafi upphaflega verið háskólalæknar sem tóku að stunda handlækningar sem 

háskólinn bannaði. Með konungstilskipun árið 1311 setti Filipus IV. (Philippe-le-Bel, 

konungur 1285-1314) reglur um störf þessa hóps og ákvað jafnframt að yfirskurðlæknir 

konungs hefði lagalegt vald yfir þeim. Þetta var upphaf Bræðralags Saint-Côme þar sem 

meðlimir sóru hver öðrum samstöðu og voru þekktir sem „eiðsvarnir skurðlæknar“.   

 Skurðlæknar Bræðralags Saint-Côme vildu verða hluti af háskólanum en tókst 

það ekki. Þeir stofnuðu því eigin skóla sem þeir kölluðu Collège de St. Côme (Skóla 

Saint-Côme). Háskólinn viðurkenndi ekki þá stofnun og þvingaði skurðlæknana í 

bræðralaginu til að hætta öllum tilburðum til að kalla sig jafngildi háskóla. 

                                                 
28   Claude Stephen Le Paulmier, Ambroise Paré. D’après de nouveaux documents découverts 

 aux Archives Nationales et des papiers de famille, París: Charavay Frères, 1885, bls. 22. 
29  Sama rit, bls. 58. 
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Skurðlæknum í bræðralaginu  fannst einnig ergilegt og auðmýkjandi að yfirskurðlæknir 

konungs væri yfirmaður þeirra.30  

 Innsýn í stöðu og skipulag lækninga í París á þessum tíma er nauðsynleg til 

skilnings á flókinni aðstöðu Parés þegar hann nemur og starfar á Hôtel-Dieu spítalanum 

og síðar erjum hans við háskólann þegar hann skrifar bækur sínar um læknisfræði á 

frönsku en ekki á hinu viðurkennda lærdómsmáli. Paré segir að meðan hann starfaði á 

Hôtel-Dieu hafi hann skoðað sjúka, aðstoðað við og gert aðgerðir, einnig gert 

krufningar og líffærarannsóknir fyrir kennara háskólans. Á þessum tíma ákvað hann að 

skrifa líffærafræði fyrir bartskera og studdist við eigin krufningar sem grunn fyrir þau 

skrif. Hann lauk námsdvöl sinni á Hôtel-Dieu árið 1536. Það næsta sem við vitum um 

Paré er að hann er á leið til Ítalíu með franska hernum.31 

 

  

                                                 
30  Sama rit, bls. 2. 
31   Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, bls. 28. 
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III. Störf á vígvellinum 

Næstu áratugir í lífi Ambroise Paré einkennast af störfum hans á vígvöllum Frakklands. 

Púður og skotvopn eru nú komin til sögunnar og valda áður lítt þekktum sárum, skaða 

og lemstrun. Algeng störf vígvallalækna voru aflimanir án deyfiefna og blóðstilling sára 

með sjóðandi olíu og glóandi járnum. Í störfum sínum við þessar aðstæður beitir Paré 

reynslu sinni frá Hôtel Dieu: þekkingu í líffærafræði, sem hann öðlaðist af krufningum 

fremur en af bókum, og rökhugsun og hann hikar ekki við að bregða út af hefðbundum 

aðferðum við meðferð bruna og blóðstillingu eftir aflimanir. Árið 1545 skrifar hann um 

reynslu sína og með riti hans um meðferð sára af völdum skotvopna verða tímamót í 

sögu læknisfræðinnar og frönskunnar sem ritmáls á sviði vísinda. 

 Eftir stutta herför til Boulogne 1546, vinnur Paré að annarri útgáfu bókar sinnar 

með viðbótum. Hann tileinkar nú bókina konunginum, Hinriki öðrum, og nýtur þaðan í 

frá velvilja konungs.32 Ljósmynd af þessari fyrstu bók Parés er að finna í bók Janet Doe; 

bókin var stutt, í handhægu litlu broti, og hlaut góðar viðtökur í Frakklandi og fljótlega 

einnig erlendis.33 

 Víkjum nánar að fyrstu ferð Ambroise Paré á vígvellina. Árið 1537 fer hann 

með her konungs, Frans fyrsta, yfir Alpana og tekur þátt í umsátrinu um Torino sem 

bartskeri í liði Montejan hertoga.34 Allir aðalsmenn í liði konungs höfðu í fylgd með sér 

mikið starfslið: þjóna, lækna, skurðlækna og bartskera til að sinna þörfum hinna 

útvöldu. Lítið var hugsað um velferð og þarfir óbreyttra hermanna.35 

 Púður og skotvopn – fallbyssur – voru komin til sögunnar í stríðsátökum og 

skurðlæknar höfðu ekki enn áttað sig á né kunnu að meðhöndla skotsár. Jean De Vigo36 

hafði ráðlagt að meðhöndla púður og skotsár með eins heitri olíu og hægt væri. Paré 

meðhöndlaði slík sár eins og eldri læknar mæltu með, en þegar olíuna þraut varð hann 

að leita annarra ráða. Hann hafði lesið í verkum Jean de Vigo að púður virkaði sem eitur 

í skotsárum, en furðaði sig á því að púðrið sjálft væri ekki eitrað; hermenn settu púður í 

vín sitt og gáfu það einnig hestum sínum og hundum til þess að auka þeim kjark og 

þrek.  Með þessa vitneskju dró Paré þá ályktun að það væri ekki púðrið í sárum 

                                                 
32  Maxine Broussais, Ambroise Paré : Sa vie-son œuvre (1509-1590), París: Jules Rousset, 

 1900, bls. 34. (Leopold Classic Library) 
33  Janet Doe, Ambroise Paré. A Bibliography 1545-1940, bls. 29. 
34   Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, bls. 27. 
35  Sama rit, bls. 27. 
36   Sama rit, bls. 30. 
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hermannanna sem væri vandamálið og ákvað að meðhöndla sárin með smyrsli úr 

eggjagulu, rósaolíu og trjákvoðu. Sjúklingum hans farnaðist vel, næsta morgun voru 

þeir hvorki með blöðrur né hita á meðan að þeir sem höfðu verið meðhöndlaðir með 

sjóðandi olíu voru með háan hita, sárkvaldir og stokkbólgnir í kringum sárin.37 Paré var 

hvorki haldinn fordómum né þrúgaður af gömlum kreddum og sá af rökvísi sinni að 

sjóðandi olía olli skaða og seinkaði bata. Þessi ungi bartskeri hafnaði viðteknum venjum 

í sárameðferð og við tók bylting í skurðtækni og kennslu; eftirtekt og rökvísi einkenndu 

störf Parés sem skurðlæknis. Engin blöð um læknisfræði eða fundir voru á þessum tíma, 

þannig að eina leið Parés til að kynna reynslu sína og meðferð var að skrifa bók, sem 

hann og gerði. 

 Rit Parés um meðferð skotsára kom út 1545. Titill bókarinnar er langur, eins og 

algengt var á þessum tíma: La Méthode de Traicter Les Playes Faictes Par Hacqvebvtes 

Et Avtres bastons à feu: & celles qui sont faictes par fleches, dardz, & semblables: 

aussy des combustions specialement faictes par la pouldre à canon. 38  Á forsíðu 

bókarinnar titlar Paré sig Maistre Barbier Chirurgien.39 Eftir að Paré varð ráðgjafi og 

yfirskurðlæknir konungs árið 1562 notar hann hins vegar þann titil í verkum sínum.40 

Þetta rit var upphaf langs og farsæls ritferils á franskri tungu um læknisfræði og hefur 

verið talið fyrsta vísindarit skrifað beint á frönsku, en Doe bendir á að í British Museum 

sé að finna að minnsta kosti 30 eldri titla vísindalegs efnis á frönsku og þar á meðal 

nokkur rit um læknisfræði.41 Bók Paré hefur samt þá sérstöðu að vera fyrsta umfjöllun 

um meðferð sára af völdum skotvopna.  

 Annað framlag Parés  til læknisfræðinnar var hvatning hans að binda fyrir æðar 

til að koma í veg fyrir óhefta blæðingu við aflimun sem var algengt verk á vígvöllum. 

Þessa umræðu má finna í bók hans frá árinu 1564, Dix Livres de la Chirurgie (Tíu 

bækur um skurðlækningar). Paré byggði öll skrif sín á eigin reynslu af umönnun 

hermanna á vígvellinum og safnaði ritum sínum saman í heildarútgáfu, Œuvres 

                                                 
37  Sama rit, bls. 31. 
38 Ambroise Paré, La Méthode de Traicter Les Playes Faictes Par Hacqvebvtes Et Avtres 

 bastons à feu : & celles qui sont faictes par fleches, dardz, & semblables : aussy des 

 combustions specialement faictes par la pouldre à canon, Composée par Ambroyse Paré 

 maistre Barbier, Chirurgien à Paris. Avec Privilege, París: Chés viuant Gaulterot, 

 l’enseigne de Sainct Martin, rue Sainct Iaques, 1545. 
39  Janet Doe, Ambroise Paré. A Bibliography 1545-1940, bls. 28-29. 
40  Claude Stephen Le Paulmier, Ambroise Paré. D’après de nouveaux documents découverts 

 aux Archives Nationales et des papiers de famille, bls. 58. 
41  Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance. St. Louis, Missouri: Warren 

 H. Green, 1967, bls .49.  
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Complètes D’Ambroise Paré, sem kom fyrst út í París árið 1575 og var skömmu síðar 

þýdd á þýsku og hollensku. Fjórar útgáfur sáu dagsins ljós að Paré lifandi, þriðja 

útgáfan var þýðing á latínu, gerð af Jacques Guillaume, tengdasyni Parés. Ensk þýðing 

eftir Thomas Johnson kom út árið 1634 og var hún gerð eftir latneskri þýðingu 

tengdasonarins.42  

 Fróðleik um störf Paré á vígvöllum og um ferðir til ýmissa staða er að finna í riti 

hans Apologie, et traicté contenant les voyages faicts en divers lieux (Varnarrit, og 

fræðirit um ferðir til ýmissa staða) sem kom fyrst út í fjórðu útgáfu heildarverkanna árið 

1585.43 Rit þetta er nánast sjálfsævisaga; það nær yfir ævi höfundarins frá 26 ára aldri til 

75 ára og var skrifað sem eins konar svar við bók sem Etienne Gourmelen, forseti 

læknadeildar háskólans, skrifaði árið 1580, þar sem hann réðst harkalega á Paré og hélt 

því fram, með tilvísun í forn fræði, að sárameðferð hans og undirbinding æða við 

aflimanir væri röng. Þessi ómaklegu skrif urðu þó til þess að Paré svaraði 

deildarforsetanum í þessu riti sem er ómetanleg frásögn af þátttöku hans og 

læknisverkum á vígvöllum Frakklands. Í ritinu vitnar Paré í fjölda fornra lækna: 

Hippókrates, Galenos, Selsus og Avisenna. Hann vitnar einnig í Guy de Chauliac 

(1300-1368), höfund bókarinnar Chirurgia Magna, sem hann átti í franskri þýðingu, til 

þess að sýna fram á að gildi athuguna hans lægi ekki í uppgötvun á undirbindingu æða 

heldur í notkun hennar við aflimanir.44 

 Í formála útgáfu The Classics of Surgery Library á ofangreindu riti Ambroise 

Paré nefnir Sherwin B. Nuland margar aðferðir sem Paré varð þekktur frumkvöðull að 

eða dró athygli að með störfum sínum. Einkum nefnir Nuland eftirfarandi atriði: höfnun 

sjóðandi olíu í meðferð skotsára, undirbindingu æða til blóðstillingar við aflimanir og 

vendingu (fótafæðingu) í erfiðum fæðingum vegna sitjandi stöðu fósturs.45 Í sumum 

greinum og ritum er Paré sagður hafa verið fyrstur til að undirbinda stórar æðar til 

blóðstillingar sára, en hér skal ítrekað að hann taldi þetta aldrei sér til ágætis en 

                                                 
42  Thomas Johnson, The workes of that famous Chirurgion Ambroise Parey. Translated out of 

 Latine and compared with the French by Thomas Johnson, London: T. Cotes and R. 

 Young, 1634. 
43  Ambroise Paré, Apologie, et traicté contenant les voyages faicts en divers lieux, í Les 

 Oeuvres d’Ambroise Paré, conseiller, et premier chirugien du roy, París: Gabriel Buon, 

 1585, bls. MCCVII. 
44  Francis R. Packard, Life and Times of Ambroise Paré 1510-1590, Charleston SC: Bibliolife 

 2009 [1921], bls. 132-133.  
45  Sherwin B. Nuland, „The most expert chirurgion – Ambroise Paré“, bls. 4. 
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fordæmdi hins vegar notkun sjóðandi olíu og glóandi járna á sár.46 Það er í Danvilliers 

árið 1551 sem Paré notar í fyrsta sinn undirbindingu æða í stað olíu eða glóandi járna til 

að stöðva blæðingu við aflimanir. Það var hins vegar ekki fyrr en árið 1564 sem hann 

skrifar um þessa aðferð í bók sinni Dix livres de la chirurgie: „[…] það er nauðsynlegt 

að binda strax fyrir stóru æðarnar og slagæðarnar svo ekki renni meira frá þeim“.47 

Undirbinding æða varð smám saman viðtekin aðferð þar sem þetta var aðferð 

skurðlæknis konungsins. 

 Til að hefna ófara sinna og árangurslauss umsáturs um Metz 1552 – í núverandi 

Lorraine-héraði, hélt Karl fimmti Spánarkonungur til norðaustur hluta Frakklands og 

gerði umsátur um  bæinn Therouenn, nálægt Calais, lagði hann í rúst og settist síðan um 

borgina Hesdin, þar sem Frakkar urðu að játa sig sigraða og gefast upp. Fjöldi Frakka 

voru teknir til fanga og þar á meðal Ambroise Paré. Hér vann hann það sér til lausnar að 

græða króniskt fótasár eins af herforingjum í liði hertogans af Savoie.48 

 Eftir sigur á Frökkum við Saint-Quintin árið 1557, leit Filipus hertogi af Savoie 

yfir stríðsvöllinn og fylltist varanlegu ógeði á orrustum. Paré var beðinn um að fara 

ásamt nokkrum aðalsmönnum á vígvöllinn og leita að líki M. de Bois-Dauphin sem 

hafði fallið í bardaganum. Vígvöllurinn var þakinn líkum manna og hesta á nokkurra 

kílómetra svæði; líkin voru í mismunandi rotnunarástandi og í hitanum í ágúst lagði af 

þeim óþolandi daun og þegar við þeim var hreyft rauk upp slíkt ský af flugum að byrgði 

fyrir sólu.49 Örþreyttur af árangurslausri vinnu hefur Paré áhyggjur af eigin heilsu og 

biður leyfis að fara heim til Parísar. 

 Í tilefni brúðkaups Margrétar systur konungs og hertogans af Savoie árið 1559 

skipulagði konungur Frakklands, Hinrik annar, þriggja daga burtreiðar sem áttu að vera 

hápunktur hátíðahaldanna. 50  Á síðasta degi burtreiðanna krafðist konungurinn enn 

einnar og síðustu keppni við Montgommery greifa. Burtreiðastöng greifans brotnaði og 

tættur endi stangarinnar opnaði hjálm konungs og stakkst í andlit hans. Skurðlæknar á 

staðnum drógu fimm flísar úr auga og gagnauga konungs. Líkt var eftir áverka konungs 

                                                 
46 Julien Wyplosz, „Qui a fait la première ligature artérielle ?“, Histoire des sciences 

 médicales 3/2011, bls. 229-238, hér bls. 230. 
47  Ambroise Paré, Ten Books of Surgery, þýð. Robert White Linker og Nathan Womack, 

 Athens Georgia USA: University of Georgia Press, 2010, p. 137. 
48  Charles Greene Cumston, Ambroise Paré. A brief Resume of The Life and work of 

 Ambroise Pare: With biographical Note on the Men of his Time, Boston: Damrell & 

 Upham, 1901, bls. 26. 
49  Wallace Hamby, Ambroise Paré. Surgeon of the Renaissance, bls. 91. 
50  Sama rit, bls. 94.  

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2011x045x003/HSMx2011x045x003x0229.pdf
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á höfðum fjögurra fanga sem höfðu verið hálfshöggnir í París daginn áður; niðurstöður 

læknanna voru að að flísar hefðu ekki farið inn í heila konungs. Kallað var á fleiri 

lækna: Vesalius frá Brüssel og Ambroise Paré frá París. Í þrjá daga eftir óhappið virtist 

konungur á batavegi og var með meðvitund. Vesalius og Paré ákváðu að bora gat á 

hauskúpu konungs til að létta á þrýsingi en hættu við aðgerðina. Hinrik annar dó svo á 

11. degi og við krufningu þeirra Parés og Vesalíusar kom í ljós að enn voru tréflísar í 

auga konungs en að áverkinn hafði ekki náð inn í heila. Hins vegar hafði sýking í 

augntótt borist inn í heila og niðurstaðan var sú að konungur lést af völdum sýkingar 

sem orskaðist af tréflís.51 

 Ambroise Paré var uppi á tímum trúabragðastríðanna í Frakklandi sem stóðu í 

40 ár. Í skrifum um Paré er oft rætt um hvort hann hafi verið kaþólskur eða 

mótmælendatrúar. Í trúarbragðastríðum 16. aldar í Frakklandi skipti það Ambroise Paré 

ekki máli hvort sá sem þurfti þjónustu hans var kaþólikki eða húgenotti, ef viðkomandi 

var læknisþurfi var það allt sem Paré sá. Honum er tileinkuð setningin:  „Ég spyr yður 

ekki hvort þér séuð kaþólskir eða mótmælandatrúar, ríkir eða fátækir, heldur: hvað amar 

að yður?“52  Hryllilegustu stundir húgenotta voru Bartholomeusarmessuvígin í París 24. 

ágúst 1572, þar sem meira en 2900 húgenottar voru myrtir að áeggjan Katrínar af 

Médici og með samþykki Karls níunda konungs, sonar hennar, sem þá  var 22 ára. Við 

fréttirnar um vígin í París greip um sig morðæði í fjölda borga og í sveitum Frakklands 

og á næstu dögum og vikum voru allt að 27.000 mótmælendur myrtir.53 Sagan segir að 

Karl níundi konungur hafi bjargað Paré, sem var af sumum talinn húgenotti,54 og falið 

hann hjá sér í fataskáp. Erfitt er að sjá þennan frækna stríðsvallalækni í hnipri í fataskáp.  

 Fyrsta meiriháttar orrusta í  trúarbragðastríðunum átti sér stað við Dreux árið 

1562 og í fyrsta skipti í meira en heila öld stóðu tveir franskir herir andspænis hvor 

öðrum. Hermenn beggja liða stóðu andspænis vinum og bræðrum og óttuðust það sem 

átti eftir að verða hryggilegur harmleikur. Talið er að 30.000 hermenn hafi byrjað 

orrustuna og að 9.000 til 10.000 hafi látist á þeim tveimur klukkustundum sem þessi 

blóðugi bardagi stóð. Paré var kallaður frá París til að annast særða aðalsmenn og lýsir 

                                                 
51    Kian Eftekhari, „The last ride of Henry II of France: Orbital injury and a king‘s death“, 

 Survey of Ophthalmology 60/2015, bls. 274-278. 
52 „Ambroise Paré (1510-1590)“, Portraits de Médecins, 

 http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/pare.html [sótt 26. maí 2018]. 
53  G. Labrune, Ph. Toutain, L’histoire de France, París: Éditions Nathan, bls. 51. 
54  Paule Dumaître, Ambroise Paré Chirurgien de 4 rois de France, bls. 261-272. 
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því hvernig jörðin var þakin líkum á því fjögurra kílómetra svæði sem barist hafði verið 

á. 

 Paré var beðinn eða öllu heldur skipað að ferðast með hirðinni á árunum 1564-

1566. Hirðin ferðaðist með 800 hesta og fyllti heilu þjóðvegina; hún fór á hestum, í 

hestvögnum og gangandi. Þegar hún hafði farið um svæðið við Lyon, þar sem margir 

voru sjúkir af svartadauða, báðu Katrín af Medici og Karl níundi konungur Paré að 

skrifa bók um sjúkdóminn: orsakir, smitun og meðferð. Paré smitaðist sjálfur af 

plágunni á ferð sinni, hann fékk stórt kýli í holhöndinni og annað stærra á kviðinn, en af 

þessu hlutust aðeins stór ör.55 Veturinn árið 1564 var harður í Frakklandi og mikil eymd 

í öllu landinu, plágan breiddist hratt út, svo komu stórabóla og mislingar. Í ferðinni með 

hirðinni og síðan í París öðlaðist Paré staðgóða þekkingu á pestinni sem gerði honum 

kleift að skrifa ritið Traicté de la Peste (Meðferð við plágunni) sem kom út árið 1568.56 

Á 16. öld var plágan ætíð til staðar í París og árið 1580 urðu 60.000 manns henni að 

bráð í höfuðborginni frá júní til nóvember. 57  

 Orrustan við Montcour átti sér stað í október 1569, í þriðja trúarbragðastríði 

Frakka, milli herja katólikka, sem Karl níundi konungur studdi, og húgenotta eða 

mótmælenda; hér vann her konungs aftur sigur á húgenottum. Paré var tilkvaddur til að 

hlúa að Auret markgreifa, sem hafði verið með opið og úldið sár í sjö mánuði; Paré 

fjarlægði beinflísar og hleypti út greftri svo hægt væri að skola sárið sem nú gréri.58 

Þessi sömu vinnubrögð eru viðhöfð í dag. Þetta var síðasta herförin sem Paré tók þátt í. 

 

  

                                                 
55  Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, bls. 133. 
56  Charles Greene Cumston, A brief Résumé Of the Life And Work Of Ambroise Pare: With 

 biographical Note On Men Of his Time, Boston: Damrell & Upham, 1901, bls. 30. 
57  Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, bls. 169. 
58  Sama rit, bls. 137. 
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IV. Ambroise Paré í París og rit hans 

Eins og áður hefur verið vikið að var samband hinna þriggja stétta lækna í París nokkuð 

flókið. Á 14. öld hafði hópur eiðsvarinna skurðlækna stofnað Bræðralag Saint-Côme og 

þeir voru til langs tíma andsnúnir læknadeild háskólans en á sama tíma fullir metnaðar 

að verða hluti af háskólanum til jafns við læknadeildina. Því breyttu þeir nafni 

félagsskaparins, að fengnu leyfi konungs, úr Bræðralagi í Skóla: Collège de Saint-

Côme, og gerðu sér að skyldu kennslu skurðlækna með líffærafræði sem grunn. En 

læknadeildin, sem lagðist gegn þessu, beitti sér við þingið, og tilskipun gekk í gildi sem 

bannaði allan aðgang að líkum til líffærakennslu nema með samþykki læknadeildar 

háskólans; þannig var Skóli Saint-Côme sviptur möguleikanum á að kenna líffærafræði. 

 En eiðsvörnu skurðlæknarnir voru ekki á því að gefast upp og vonuðust til að 

Ambroise Paré, yfirskurðlæknir konungsins, gæti orðið þeim að liði. Þeir ákváðu að 

bjóða honum að gerast félagi í hinum nýstofnaða skóla þótt reglur og lög félagsins 

krefðust kunnáttu í latínu og þess að viðkomandi yrði að gangast undir fræðilegt próf á 

latínu. Öllum þessum hindrunum var sópað í burtu en Paré krafðist þess að ganga undir 

prófin. Árið 1554 gekkst hann við mikla viðhöfn undir prófin og var tekinn inn í 

félagskapinn að viðstöddum rektor og öðrum fulltrúum háskólans og klæddur í eftirsótta 

skikkju og hatt eiðsvarinna skurðlækna. Félagarnir í Skóla Saint-Côme höfðu getið sér 

rétt til; læknadeildin tók þessu þegjandi og hljóðalaust. Nýi félaginn hófst þegar handa 

og beitti áhrifum sínum með þeim árangri að nú varð greiður aðgangur að líkum til 

líffærafræðikennslu.59 

Árið 1567 reyndi Paré að fá konung til að fela Yfirskurðlækni konungs, sem þá var 

Paré sjálfur, lögsögu yfir öllum sem fengjust við skurðlækningar í Frakklandi. Nefnd á 

vegum Háskólans ræddi við alla sem þetta snerti; eiðsvörnu skurðlæknarnir í Confrérie 

de Saint-Côme og bartskerarnir voru andvígir því að eitt yfirvald réði í öllu um þeirra 

störf og þeir sameinuðust háskólanum í því að mæla gegn þessum breytingum og var 

beiðni Parés hafnað.60 

 Þegar Paré var ekki önnum kafinn á vígvöllum Frakklands starfaði hann sem 

læknir í París og vann að ritstörfum, meðal annars bók um líffærafræði fyrir unga 

bartskera. Skrif Parés um læknisfræði studdust við hans eigin þekkingu, það sem hann 

hafði sjálfur séð og reynt fremur en blinda trú á skoðanir settar fram sem óumdeilanleg 

                                                 
59  Maxine Broussais, Ambroise Paré: Sa vie-son œuvre (1509-1590), bls. 40-41. 
60  Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, bls. 131. 
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sannindi. Hann átti einnig þátt í framförum í fæðingarfræði á 16. öld og endurvakti 

notkun vendingar (fótafæðingar) í erfiðum fæðingum með fóstur í sitjandastöðu. Janet 

Doe segir að þó Paré sé ekki frumkvöðull þessarrar aðferðar, séu skrif hans 

athyglisverðasta umfjöllunin um  vendinguna síðan í fornöld.61 Önnur læknisstörf Parés 

utan vígvalla voru margvísleg: hann hannaði gervilimi, einkum fyrir fótleggi, meðal 

annars með liðamót fyrir hné, en er einnig þekktur fyrir gervihönd, gerviauga62  og 

búnað til að halda við kviðslit.63 Einnig skrifaði hann um gómfyllu fyrir klofinn góm64 

og sína aðferð við að sauma saman klofna vör.65 Paré hannaði og smíðaði ýmis verkfæri 

meðal annars til að draga fram æðar þegar hann var að stemma blóðflæði við aflimanir. 

Þetta verkfæri var kallað bec de corbin  (hrafnsgoggur) og er sagt vera fyrirrennari 

nútíma æðatanga.66 Paré var oft kallaður til að meta áverka eða orsakir andláts. Um 

þennan starfa sinn skrifaði Paré um mikilvægi þess að skrifa nákvæma skýrslu því slík 

skrif gætu komið fyrir dómstóla.  Hann hefur þannig verið talinn einn af frumkvöðlum 

réttarlæknisfræðinnar.67 

 Hindurvitni og margs konar hjátrú voru útbreidd á tímum Parés og notaði hann 

rökvísi sína í nokkrum skrifum sínum til að sýna fram á gagnsleysi og fáránleika slíks. 

Talsverð trú var á lækningarmætti svokallaðs einhyrningshorns, annað hvort í duftformi 

eða sem vökva sem hornið hafði legið í. Eitruð dýr eða froskar áttu að steindrepast í 

slíku vatni en Paré setti frosk í einhyrningshornsvökva og næsta dag var froskurinn hinn 

sprækasti. Sagan segir að eitt sinn þegar fátæk kona kom til kaupmannskonunnar sem 

seldi vatn sem einhyrningshorn átti að hafa legið í en var orðin uppiskroppa með 

vökvann, aumkaði hún sig yfir fátæklinginn og gaf henni venjulegt lækjarvatn. Viku 

síðar kom konan full af þakklæti, nú væru öll útbrotin horfin af blessuðu barninu.68 

 Mörg skottulækning og hjátrúin er til og hefur verið gerð að féþúfu í gegnum 

aldirnar. Þannig var hold af múmíum vinsælt og notagott við eitt og annað. Múmíur frá 

                                                 
61  Janet Doe, Ambroise Paré. A Bibliography 1545-1940, bls. 44-45. 
62  Ambroise Paré, Œuvres de Ambroise Paré, Remises en ordre et en français moderne par 

 Roger-Henri Guerrand & Fernande De Bissi, París: Union Latine d’Éditions, 1976, bls. 

 892. 
63  Sama rit, bls. 303. 
64  Sama rit, bls. 896. 
65  Sama rit, bls. 355. 
66  Sama rit, bls. 434. 
67  Sama rit, bls. 1189. 
68  Joseph-François Malgaigne, Œuvres Complètes d’Ambroise Paré, Revues et collationnées 

 sur toutes les éditions, avec les variantes, París: Chez J.B. Baillière, Libraire de l‘Académie 

 Royale de Médecine, Vol. III, 1840, bls. 505. 
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Egyptlandi voru fluttar í heilu lagi eða hlutar af þeim til Feneyja og þaðan til Frakklands 

og þegar slíkar eðalmúmíur gengu til þurrðar stálu apótekarar líkum hengdra fanga, 

söltuðu þau og þurrkuðu í ofnum og seldu sem múmíur. Síðan voru þessar múmíur 

rotnandi líka frá Egyptalandi eða hengdra glæpamann í Frakklandi étnar í fávísi, eins og 

ekkert annað dygði til að lækna mar eftir hátt fall. Paré segir í sinni umfjöllun: „Ég hef 

sannreynt á hundruðum tilfella að þetta gerir ekkert annað en að valda magaóþæginum 

og ólykt. Ég mæli því ekki með þessu fyrir mína sjúklinga.“69 

 Talsverður átrúnaður virtist vera á sokölluðum bezoar-steini sem myndast í 

görnum á sumum kvikfénaði og átti að vera vörn gegn öllu eitri. Þegar Karl níundi hlaut 

slíkan stein að gjöf bar hann þetta undir Paré sem sagðist ekki hafa neina trú á slíku „því 

hvert eitur hefði sína sérstöku eiginleika og móteitur“. Þá var kallað á dauðadæmdan 

mann og honum lofað frelsi ef hann tæki þátt í því að prófa að taka inn bezoar-stein og 

síðan eitur. Þetta var gert og hinn dauðadæmdi dó kvalafullum dauða sjö 

klukkustundum síðar.70 Þetta voru nokkuð grimmileg vísindi. 

 Árið 1551 kom út í París önnur útgáfa bókar Parés um meðferð sára af völdum 

skotvopna, La Methode de Traicter Les Playes Faictes Par Hacqvebvtes Et Avtres 

bastons à feu : & celles qui sont faictes par fleches, darz, & semblables: aussy des 

combustions specialement faites par la pouldre à canon (Aðferð til að meðhöndla sár af 

völdum framhlaðnings og annarra skotvotna og sár af völdum örva, stinga og þess 

háttar: einnig bruna af völdum skotpúðurs). Paré tileinkaði Hinriki öðrum bókina og 

þrjú eintök innbundin í skinn voru færð konungi; eitt þeirra fékk Diane de Poitiers, 

ástmey konungs. Á titilblaði bókarinnar mátti greina stafinn H fyrir Hinrik 

samtvinnaðan bókstafnum C sem stóð fyrir fyrir Katrínu af Medici (Catherine de 

Médici) en þannig útfært að stafurinn snerti H og myndaði D sem stóð þá fyrir Diane.71 

 Franska var móðurmál Ambroise Paré og samtímamanna hans, François 

Rabelais og Pierre de Ronsard. Sá fyrri var læknir og rithöfundur og þótt ekki séu 

kunnar heimildir um að Paré og Rabelais hafi þekkst verður það að teljast fremur 

líklegt. Þeir voru báðir læknar og Rabelais var prestur í Meudon en þar átti Paré 

                                                 
69  Sama rit, bls. 474-475. 
70  Ambroise Paré, Œuvres d’Ambroise Paré, Remises en ordre et en français moderne par 

 Roger-Henri Guerrand & Fernand de Bissy, bls.788. 
71  Ambroise Paré, La Methode de Traicter Les Playes Faictes Par Hacqvebvtes Et Avtres 

 bastons à feu : & celles qui sont faictes par fleches, darz, & semblables: aussy des 

 combustions specialement faites par la pouldre à canon, París: Chés viuant Gaulterot, 

 à l’enseigne de Sainct Martin, rue Sainct Iaques, 1551. Bókin kom fyrst út árið 1545. 
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vínekrur.72 Sá síðari var ljóðskáld og eitt þeirra sjö skálda sem mynduðu hið svokallaða 

Sjöstirni – La Pléiade – sem hafði að markmiði sínu að auka veg franskrar tungu. Merk 

tímamót í sögu frönskunnar urðu árið 1539 þegar Frans fyrsti gerði frönsku að máli 

stjórnsýslunnar og dómsmála með tilskipuninni sem er kennd við Villers-Cotterêts.73 

Sex árum síðar, árið 1545, gaf Paré út fyrstu bók sína á frönsku. 

 Mörg fordæmi má finna um notkun móðurmáls í ritum á tímum Parés. Marteinn 

Lúter þýddi Biblíuna á þýsku og heildarþýðing hans kom út árið 1534. Einnig má nefna 

að virðing og vegur frönskunnar sem jafningja latínunnar var staðfestur þegar Richelieu 

kardínáli stofnaði, árið 1634, Frönsku Akademíuna sem fékk það verkefni að samræma 

og fegra franskt mál. Textar 16. aldar eru þreytandi og erfið lesning að lesa sér til gagns  

og hér verða tilgreind fáein dæmi um ritmál Parés.74 Í skrifum hans er u og v notað jafnt 

fyrir sérhljóðið U og samhljóðið V. Bókstafurinn I var notaður í stað J sem skrifaður er í 

dag: ie fyrir je og iour fyrir jour. Sumir bókstafir voru skrifaðir en ekki bornir fram og 

eru þeir settir innan sviga í dæmunum sem hér fylgja: trai(c)ter fyrir traiter og 

hui(c)tième í stað huitième. Kyn sumra nafnorða hefur einnig breyst; þannig var 

nafnorðið affaire karlkyns á tímum Parés en er nú kvenkyns, og einnig er nafnorðið 

honneur iðulega kvenkyns en ekki karlkyns eins og í dag. Forsetningar voru aðrar; 

þannig ritar Paré apprendre de en ekki apprendre à eins og gert er í dag. Í 

neitunarsetningu er einfalda neitunin ne oft látin nægja í stað tvöfaldrar neitunnar 

ne...pas. Stundum er endurtekning orða nærri sömu merkingar: „bouillant et passionné“ 

(æstur og upptendraður) og þá væntanlega til áherslu. Paré skrifar doncques sem nú er 

skrifað donc. Fleiri dæmi væri hægt að tína til en frekari tilraunir til að gera grein fyrir 

ritmáli 16. aldar falla utan  ramma þessarar umfjöllunar um líf, störf og ritverk 

Ambroise Paré. 

 Fyrsta útgáfu heildarverka Parés kom út í apríl 1575.  Höfundurinn er þar á 

vissan hátt kynntur af vini sínum, skáldinu Pierre de Ronsard, með tveim ljóðum og er 

annað ferhenda en hitt sonnetta. Ljóðin voru síðan birt í öllum útgáfum á heildarverkum 

                                                 
72  Joseph-François Malgaigne, Surgery and Ambroise Paré, þýtt úr frönsku og ritstýrt af 

 Wallace B. Hamby, Norman, Oklahoma: University of Oakland Press, 1965, bls. 308 
73  Jacques Chaurand, Histoire de la langue française, París: Presse Universitaire de France 

 (Que sais-je ?), 2016, bls. 58.     
74 Louis Delaruelle, „ Exposé sur la langue et style d’Ambroise Paré “, í Textes Choisis 

 d’Ambroise Paré, kynnt og ritstýrt af Louis Delaruelle og Marcel Sendrail, París: Société 

 les belles lettres, 1953, bls. 191-204. 
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Parés.  Hér verður ekki gerð tilraun til að þýða ljóðin í bundið mál og þau birt á frönsku 

en efni þeirra á íslensku:75 

On lit ce livre pour apprendre, 

L’autre le lit comme envieux : 

Il est aisé de le reprendre, 

Mais malaisé de faire mieux. 

 

[Við lesum þessa bók til að læra  

En aðrir líta hana öfundaraugum. 

Það er auðvelt að líkja eftir henni 

En illt að gera betur.] 

 

Tout cela que peut faire en quarante ans d’espace 

Le labeur, l’artifice et le docte savoir ; 

Tout cela que la main, l’usage et le devoir 

La raison et l’esprit commandent que l’on fasse 

 

Tu peux le voir, lecteur, compris en peu de place 

En ce livre qu’on doit pour divin recevoir: 

Car c’est imiter Dieu que guérir, et pouvoir 

Soulager les malheurs de notre humaine race. 

 

Si jadis Apollon, pour aider les mortels, 

Reçut en divers lieux maints temples et autels, 

Notre France devrait si la maligne envie 

 

Ne lui cillait les yeux, célébrer ton bonheur, 

Poète et voisin j’aurais ma part en ton honneur, 

D’autant que ton Laval est près de ma patrie. 

 

[Allt þetta sem gert var á fjörutíu árum 

Erfiði, aðferðir og fróðleikur 

Allt sem með höndum er skylt að beita  

og af skynsemi og djörfung gera. 

 

Þú getur séð það, lesandi, í fáum orðum  

Í þessari bók, sem guðlegt má telja 

Því það er að líkja eftir Guði að lækna, og geta 

linað þjáningar mannanna. 

 

Fyrst Apolloni áður fyrr voru reist hof og altari  

á ýmsum stöðum til að líkna dauðlegum   

Ætti Frakkland ef öfund ill  

 

Eigi birgði sýn, að gleðjast yfir gæfu þinni 

Skáld og granni, sem ég þér til heiðurs geri 

Einnig þinni Laval er nálægt mínu föðurlandi.] 

 

                                                 
75  Ambroise Paré, Œuvres de Ambroise Paré, Remises en ordre et en français moderne par 

 Roger Henri Guerrand & Fernande de Bis, bls. 31-32. 
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Líklega var það vegna vináttu sinnar við Ronsard að Paré reyndi einnig fyrir sér í 

ljóðagerð og er sonnetta eftir hann í 4. útgáfu af heildarverkum hans: 

 
SONNET DE LAUTEUR: 

Ce livre que je mets maintenant en lumière, 

Héritier de mon art, contient tous les secrets 

Que jadis longuement les Arabes et les Grecs 

Ont laissés par écrit à race dernière. 

 

Il est plein d’exemples de diverses manières, 

Ainsi que nous voyons de mille beaux portraits 

Les prés se bigarrer, échauffer par les rais 

Du Soleil, lorsqu’il fait sa course printanière. 

 

Or sus donc, maintenant, va-t’en mon fils très cher 

Que depuis quarante ans n’ai cessé de châtier: 

Va, priant un chacun qu’il lui plaise de suivre 

 

Lysippe qui reprit Appelle doucement. 

Mais arrière, envieux! Car éternellement 

On verra, malgré vous, ce mien ouvrage vivre. 

 

[Þessi bók sem ég nú bregð birtu á 

Arfur listar minnar, inniheldur alla leyndardóma 

Sem fyrir langalöngu Arabar og Grikkir 

Skiluðu í ritum til eftirkomenda. 

 

Hún er full af dæmum ýmissa aðferða 

Eins og við sjáum á þúsundum mynda 

Engin fjölskrúðug, vermd af geislum 

Sólarinnar, þegar hún fer í vorferð sína. 

 

En uss, farðu núna héðan kæri sonur 

Sem í fjörutíu ár ég hef stöðugt agað 

Farðu og bjóddu öllum sem þér fylgja vilja 

 

Lysippe gagnrýndi Appelle mildilega. 

En haldið ykkur frá öfundarmenn! Því eilíflega 

Mun, þrátt fyrir ykkur, þetta verk mitt lifa.] 

 

 Tímarnir og þetta vinarbragð Ronsard voru Paré hagstæð við fyrstu útgáfu á 

heildarverkunum þar sem vísindalegur texti var skrifaður á móðurmáli. En það mátti 

einnig heyra óánægjuraddir. Læknadeild háskólans notaði sér rétt sinn til að banna 

bókina áður en hún fór í sölu. Deildin beitti þar opinberri ákvörðun frá árinu 1535 um 

að bækur um læknisfræði eða skurðlækningar mætti ekki gefa út án samþykkis 

læknadeildar háskólans. Deildin lagði áherslu á að Paré væri ómenntaður bartskeri sem 

hefði á óviðeigandi hátt verið tekinn inn í félagsskap eiðsvarinna  skurðlækna. 

Gourmelin, forseti læknadeildarinnar, fordæmdi bókina og sagði hana ósiðlega og 
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andstæða hag ríkisins og deildin krafðist þess að þingið rannsakaði verkið áður en það 

færi í sölu.76 

 Áður en þetta mál var dómtekið gaf hinn ákærði út smárit þar sem hann lýsti því 

yfir að „raunveruleg ástæða kæru læknadeildarinnar og skurðlæknanna væri að rit hans 

væri skrifað á frönsku og með skiljanlegum orðum“. Því væru hinir fyrst nefndu, 

læknarnir, sem kenna á latínu, hræddir um að til þeirra yrðu sjaldnar leitað, og hvað 

varðar skurðlæknana óttuðst þeir að bartskerarnir, nú fróðari en fyrr, næðu smám saman 

til sín skjólstæðingum þeirra.  Hann lýkur skrifum sínum með þessum orðum sem við 

sjáum hér í íslenskri þýðingu.  

 

Ég tel að bók mín sé á engan hátt skaðleg af því að hún sé skrifuð á okkar 

alþýðumáli. Þannig skrifaði Hippókrates á sinni tungu, sem konur og stúlkur 

kunnu, og töluðu ekki annað mál. Hvað mig varðar, þá hef ég aðeins skrifað til að 

fræða unga skurðlækna en ekki til þess að bók mín væri meðhöndluð af bjánum af 

því hún var skrifuð á frönsku […].77  

 

Niðurstaða réttarins finnst ekki skráð en bókin kom út og seldist fljótt upp.78 

  

                                                 
76  Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, bls. 153. 
77  Jean-Louis Vaudoyer, Ambroise Paré et les Valois, Éditions Mimesis (Histoire, 13), 201, 

 bls. 55-56. 
78  Wallace Hamby, Ambroise Paré, Surgeon of the Renaissance, bls. 155. 
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V. Samantekt 
 

Þegar sveitapilturinn Paré kom til Parísar hafði hann ekki annað í farteskinu en góða 

greind og áhuga. Þegar hann dó rúmri hálfri öld síðar hafði hann verið skurðlæknir 

fjögurra konunga. Það var ekki hylli konunga, sem aflaði honum frægðar, sem ekki 

hefur fölnað á fjórum öldum, heldur það sem gerði hann að góðum lækni: góð greind, 

skörp athyglisgáfa og skýr hugsun. Hann aflaði sér reynslu, fyrst í París, síðan á 

vígvöllum álfunnar. Hann dró ályktanir af því sem hann sá og var óragur við að leggja 

hefðbundna meðferð fyrir róða, ef honum fannst það sem stóð í bókum stangast á við 

hans eigin reynslu.  

 Sonur skápasmiðsins varð læknir, rithöfundur, áhrifamaður innan sinnar stéttar 

og merkastur franskra lækna á sínum tíma. Á tímum Paré var læknisfræðin reyrð í 

viðjar fortíðar en hann breytti mörgu með verkum sínum og skrifum. Hann vildi og gat 

miðlað reynslu sinni og það var með því að skrifa bækur. Paré kunni ekki latínu og 

skrifaði á frönsku og miðlaði þannig af reynslu sinni og þekkingu til þeirra sem þurftu, 

það er  skurðlækna sem voru yfirleitt ekki latínulærðir. Þýðingar rita af latínu á frönsku 

höfðu verið gerðar áður, en rit Parés eru merkur áfangi í sögu franskrar tungu, enda eru 

þau meðal fyrstu vísindarita sem samin voru beint á frönsku. Sjálfur taldi Paré sig 

fyrstan til að skrifa um meðferð á sárum af völdum skotvopna.79   

 Paré gerði sér grein fyrir mikilvægi þess að miðla þekkingu sinni og á hans 

tímum var eina leiðin til þess að skrifa bækur. Fyrstu rit hans voru fremur litlir 

bæklingar um ýmiss efni sem hann safnaði svo saman í safnritið Les Œuvres Complètes 

d’Ambroise Paré sem hann er þekktastur fyrir í dag. Það kom fyrst út árið 1575 þegar 

höfundurinn var 65 ára. Önnur útgáfa, lítið breytt, kom út árið 1579 þar eð fyrsta útgáfa 

var uppseld. L‘Opera, latínuþýðing J. Guillemeau sem kom út 1582, er talin 3. útgáfan. 

Doe kallar þessa þýðingu „hina ömurlegu latnesku þýðingu“ („The miserable latin 

translation“) og segir ennfremur: „Guillemeau er eignað verkið en þó ekki þýðingin 

sjálf. Fyrir orðspor Guillemeaus er gott að hann er ekki sekur um þessa ónákvæmu 

þýðingu sem er full af innskotum, umorðunum, breytingum og úrfellingum. Þetta laka 

verk er því óheppilegra þar sem allar seinni þýðingar á latínu og erlendar útgáfur aðrar 

en sú hollenska eru byggðar á henni.“80 Fjórða útgáfan, frá 1585, er talin best. Þar er að 

finna Apologie, et traicté contenant les voyages faicts en divers lieux, þar sem Paré segir 

                                                 
79  Janet Doe, Ambroise Paré. A Bibliography 1545-1940, bls. 28. 
80  Sama rit, bls. 95. 
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frá hinum mörgu herferðum sínum. Hann hélt áfram að að vinna að 5. útgáfu verka 

sinna en dó árið 1590 áður en hann hafði lokið þeirri vinnu. Óþekktur útgefandi lauk við 

þessa 5. útgáfu sem kom út 1598.81  

 Á 21. öld er 16. aldar franska þreytandi og erfiður lestur og það var því gott 

þegar útgáfan frá árinu 1585 var þýdd á nútímafrönsku árið 1976 af Roger-Henri 

Guerrand og Fernand de Bissy.82  Áhugasamir um sögu skurðlækninga og franskrar 

tungu þekkja til ofangreindra verka Parés. Þýðingar á Les Œuvres Complètes 

d’Ambroise Paré og endurtekin útgáfa þeirra á frönsku báru þekkingu hans og áhrif út 

um allan heim. Verk hans voru þýdd á fjölda tungumála: þýsku, hollensku, ítölsku og 

ensku.83 Einnig var gerð japönsk þýðing eftir hollensku þýðingunni, sem hollenskur 

læknir á heiðurinn af, og barst til Japan árið 1706. Japanir þess tíma héldu að þetta verk 

Parés væri kennslubók eftir Hollending en þetta mun vera elsta verk sem Japanir 

kynntust um vestræna læknisfræði. Á minningardegi um Ambroise Paré, 400 árum eftir 

andlát hans, gáfu Japanir Laval, fæðingarborg Parés, minngarstöpul með ljóskeri til 

minningar um lækninn og vægi verka hans fyrir Japani.84 

  Frægð Paré og verka hans voru hvað mest um það leyti sem hann dó, 20. 

desember 1590, en smám saman dró úr vitneskju skurðlækna um Paré, og um 1700 voru 

Paré og verk hans nærri gleymd. Um miðja 19. öld, eða 1840, áttaði franski 

skurðlæknirinn og Josep-François Malgaigne (1806-1865)  sig á gildi þeirra og 

rannsakaði allar útgáfur, franskar sem og þýðingar, og gaf út heildarverk Parés í þrem 

bindum. Sem grunn notaði hann 5. útgáfu verka Parés frá 1598, þar eð hún var sú 

síðasta sem Paré kom sjálfur að og innihélt því síðustu viðbætur og athugasemdir hans. 

Er útgáfa Malgaignes, Œuvres Complètes d’Ambroise Paré. Revues et collationnées sur 

toutes les éditions, avec les variantes, talin ábyggilegasta síðari tíma útgáfa á 

heildarverkum Parés og er litið á hana sem endanlegt verk um rit Parés.85 Malgaigne átti 

drjúgan þátt í að finna aftur verk Parés og skapa honum þann sögulega sess sem honum 

                                                 
81  Sama rit, bls. 91-92. 
82  Ambroise Paré, Œuvres d’Ambroise Paré, Remises en ordre et en français moderne par 

 Roger-Henri Guerrand & Fernand de Bissy. 
83  Janet Doe, Ambroise Paré. A Bibliography 1545-1940, bls. 96. 
84  Toshio Ohmura, „Voyage de la chirurgie d’Ambroise Paré de France au Japon“, 

 Actes du Colloque International Ambroise Paré et son Temps, Laval: Association du 

 quadricentenaire de la mort d’Ambroise Paré, 1990, bls. 245-254, hér bls. 246.  
85   Janet Doe, Ambroise Paré. A Bibliography 1545-1940, bls. 92-94. 
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ber að réttu.86 Malgaigne var afar vel í stakk búinn til að vinna þetta verk þar sem hann 

var prófessor í skurðlækningum við Sorbonne í París og forseti Læknaakademíunnar.87 

Hann var áhugasamur um sagnfræði og hvatti til þess að saga læknisfræðinnar yrði 

kennd við læknadeildina.88   

 En er Paré í raun höfundur allra ritverka sinna ? Einn kafli í bók Janets Doe ber 

heitið „Paré höfundur eða ritþjófur.“ 89 Doe bendir á að Paré virðist hafa notað verk 

Flesselles, Introductoire de Chirurgie rationèle90 sem yfirlit að inngangi í verki sínu Les 

Œuvres d‘Ambroise Paré. Conseiller, et premier chirurgien du Roy og að 

grunnuppsetning verkanna séu of lík til þess að vera tilviljun“. Hún segir í löngu máli 

frá því sem hefur verið ritað um mögulegan ritstuld Parés og í lokaniðurstöðu sinni segir 

hún: „Að afrita eina bók er ritstuldur, að afrita margar bækur er rannsóknarstarf. 

Samkvæmt þeirri skilgreiningu eru verk Parés óumdeilanlega rannsóknarvinna. Skrif 

Parés sjálfs og afstaða hans til verka annarra er dæmigerð fyrir hans tíma.“ Það var 

óheppilegt að hann skyldi ekki gera grein fyrir þessu sjálfur en segja má að Paré hafi 

varið sig fyrir slíkri gagnrýni í ávarpi sínu til lesenda verka sinna, Au lecteur, sem er hér 

á frönsku og síðan í íslenskri þýðingu: 

  

Néanmois, je ne me ferai pas la tort d’attribuer à d’autres mon savoir actuel. Je 

dis donc que toute cette œuvre est à moi, que je l’ai bâtie de mon propre fonds, que 

l’édifice et les matériaux m’appartiennent entièrement. Ce que je tiens des autres, 

ce sont seulement quelques accessoires que j’ai pris ici et là. Et il ne faut pas 

qu’on se pique si quelquefois je semble passer les bornes de mon métier, ce que 

toutefois je ne me hasarde pas souvent à faire si ce n’est dans la relation qui existe 

entre les sciences.91 

  

Engu að síður mun ég ekki gera sjálfum mér rangt til og eigna öðrum mína eigin 

þekkingu. Ég segi því að allt þetta verk er mitt, að ég hef byggt það á mínum eigin 

grunni, byggingin og efniviðurinn tilheyra mér að fullu. Það sem ég fæ frá öðrum 

eru aðeins nokkur aukaatriði sem ég hef tekið hér og þar. Og mönnum ætti ekki að 

súrna þótt ég virðist einstaka sinnum fara út fyrir ramma starfs míns, sem mér 

hættir þó ekki oft til nema það sé vegna tengsla ólíkra vísinda. 

 

  

                                                 
86  Sama rit, bls. 99. 
87  Pierre Huard, „Le centenaire de la mort de Joseph-François Malgaigne“, Revue d’histoire 

 des sciences 19(4)/1966, bls. 371-382, hér bls. 372. 
88  Sama rit, bls. 378 
89  Janet Doe, Ambroise Paré. A Bibliography 1545-1940, bls. 19-26. 
90   Philippe de Fesselles, Introductoire de Chirurgie rationèle, París: V. Gaulterot,1537. 
91  Ambroise Paré, Œuvres d’Ambroise Paré, Remises en ordre et en français moderne par 

 Roger-Henri Guerrand & Fernande de Bissy, bls. 35. 
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VI. Þýðingar á völdum upphafsköflum í heildarverki Ambroise Paré 

Við gerð þessarar ritgerðar var ákveðið að láta valda kafla úr verkum Parés fylgja með 

kynningu á þessum merka lækni.92 Valdir voru nokkrir upphafskaflar verks hans sem 

þóttu lýsa afstöðu hans til læknisfræði og þá einkum skurðlækninga og verka hans 

sjálfs.  

1. Til Hinriks þriðja, hins kristnasta konungs Frakklands og Póllands  

2. Til Lesandans  

3. Formáli  

4. Inngangur: Til að öðlast þekkingu á skurðlækningum. Það sem skurðlækningar 

eru.  

 

1. Til Hinriks þriðja  

Í þessu ávarpi talar Paré um að hann hafi unnið í fjörutíu ár sem læknir og í engu til 

sparað við gerð bókar sinnar sem hann vonar að aðrir geti lært af; hann tileinki þessa 

bók, sem sé meistaraverk, konungi sínum og þakkar fyrir að hann skuli hafa sig í starfi 

sem Yfirskurðlækni, sem þrír konungar á undan honum hafi einnig gert. Biður hann 

konung um að vera ábyrgðarmann þessa verks sem hann hafi skrifað á frönsku án allra 

málkróka. 

 

Til Hinriks þriðja, hins kristnasta konungs Frakklands og Póllands93 

Yðar hátign, rétt eins og allir hlutar mannslíkamans stuðla hver á sinn hátt, að því að 

vernda þá heild sem þeir tilheyra, samkvæmt því hlutverki sem náttúran hefur áskapað 

þeim, þá skyldi hver og einn, einnig í þágu almennings í lögregluríki, gæta þess að 

stunda þau störf sem Guð hefur falið honum, án þess að blanda sér í það sem hann ekki 

kann. Því annars væri það breyting á skipulaginu og ylli ruglingi á því sem er sjálft 

fullkomlega saman settt og skipulagt. 

 Að þessu sögðu, og þar sem ég er hvorki gagnslaus né iðjulaus, hef ég leitast við 

að kynna skyldu mína og segja frá því hvernig ég þjóna hagsmunum almennings og 

hvernig ég get nýst einstaklingum. Því Guð er mitt vitni, Yðar Hátign, og allir menn vita 

að í meira en fjörutíu ár hef ég unnið og erfiðað við að útskýra og fullkomna 

skurðlækningarnar: ég dirfist að stæra mig af að hafa fylgt skref fyrir skref hinum fornu 

                                                 
92  Úr sama riti, bls. 29-58. 
93   Sama rit, bls. 29. 



 

28 

og þannig kynnt fjársjóði þeirra. Ég hef auðgað þann fjársjóð með nauðsynlegum 

viðbótum sem allir geta sér til ánægju fundið í þessari bók. Í þessari vinnu hef ég verið 

óspar á sjálfan mig, vinnu mína og hæfni og ég hef eytt miklum fjármunum til þess að 

gera nemendum fært að hafa af því gagn. Með öllum tiltækum ráðum, hef ég gert 

skurðlækningarnar nákvæmari en áður; ég hef bætt þær með nýjum grundvallarreglum, 

skýrt þær með meira en 300 teikningum, sem ég hef látið skera út og sem snerta 

líffærafræði jafnt sem rétt verkfæri fyrir læknislist okkar – skurðlækningarnar. Þetta 

verk hefur verið kynnt fyrir fjölda lækna og skurðlækna sem hafa hvatt mig áfram. 

Flestir þeirra hefðu viljað þessi skrif á latínu, en ég set mig ekki upp á móti því ef 

einhver þeirra á meðal geri það síðar, ef honum finnst það áhugavert. Einnig þori ég að 

segja, án þess að óttast að mér skjátlist, að ég þekki engan mann sem svo erfitt sé að 

gleðja að hann geti ekki lært eitthvað af þessari bók. Ég tala, að sjálfsögðu, um þá sem 

kunna skurðlækningar og eru ekki fáfróðir um venjulega hluti er þeim tengjast.  Og af 

þeim sökum, Yðar Hátign, ef þess er gætt að þessi bók er meistaraverk, það er að segja 

samantekin öll vinna eins yðar elsta þjóns og þegns, gerist ég svo djarfur að leggja hana 

að fótum Yðar Hátignar, jafnt til að sýna skyldu mína við yður og þakkir fyrir þann 

heiður sem mér hefur hlotnast með því að hafa mig áfram sem Yfirskurðlækni eins og 

ég hef þegar þjónað þrem konungum, forverum Yðar Konunglegu Tignar sem ég játa 

eilífa trúmennsku og auðmjúka ástúð. Á þennan hátt, vonast ég til að gefa þessari bók 

kjark til að bera höfuðið hátt um allan heim því hún nýtur velvilja mesta og fræknasta 

einvalds meðal kristinna manna.  Með tilliti til fyrri þjónustu minnar og kostnaðar sem 

ég hef lagt í við prentun þessarar bókar, mun hann eigi heldur synja þess að vera 

ábyrgðarmaður þeim sem býður honum það dýrmætasta og sjaldgæfasta sem hann á. Ég 

er viss um að Drottningin og heimsins mesti Konungur taki vel þeirra auðmjúka þegni, 

sem hefur elst í þjónustu þess mjög kristna Frakklands. Þau munu heiðra þessa bók með 

fallegri og aðdáunarverðri titilsíðu með nafninu HINRIK, verndara menntagyðjunnar og 

menntamanna, barn stríðsguðsins Mars, spegli allra dyggða, til að vera mér vörn og 

trygging sem ég mun stæra mig af og hampa gegn máli öfundarmanna og rógbera 

hverra meinfýsi ég hef þegar orðið fyrir, en sem mér mun takast að útrýma með náð og 

miklu réttlæti konungs okkar. Að síðustu, Yðar Hátign, eru bækur mínar án málkróka, 

mér nægir að nota skýr orð svo Frakkar, sem þetta verk er ætlað, hafi af því gagn. 

Verkið er yður tileinkað, Yðar Hátign, sem konungi og allsráðandi herra yfir þeim og 

mér sem bið að Guð gefi yður ánægjulegt líf, mikla farsæld og ævarandi hamingju. 
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     Yðar auðmjúkur og hlíðinn þjónn og þegn 

      AMBROISE PARÉ 

 

2. Til lesandans 

Hér talar Paré um merkingu þess að vera læknir:  að þykja vænt um náunga sinn og 

koma houm til hjálpar sé hennar þörf, og að hann hafi í verkum sínum borið hag 

almennings fyrir brjósti. Forn læknislist sé ekki svo fullkomin að ekki sé hægt að bæta 

einhverju við, tímarnir og vandamálin breytist og með ritverkum sínum vilji hann miðla 

af reynslu sinni, því þó þekking sé mikils virði sé reynslan enn verðmætari, og hann 

óski sér að hafa svo vel gert með skrifum sínum að það væri enginn sem ekki yrði 

vegna þeirra hæfari en hann sjálfur. Hann biður lesendur sína að taka við því sem hann 

veitir þeim af góðum hug, og með því að skrifa ekki á latínu heldur á frönsku auki hann 

veg og virðingu síns móðurmáls. 

 

Til lesandans94 

Að þykja vænt um náunga sinn og koma honum til hjálpar er eðlileg tilhneiging manns 

sem er ekki fæddur til að sinna aðeins sínum eigin hag. Sá sem ekki er gæddur þessari 

hæversku á fremur heima meðal dýra en viti borinna manna. Hvað mig varðar þá hefur 

þessi kærleikur ætíð verið ríkur í sál minni – ég get talað þannig á mínum aldri – og ég 

hef reynt af fremsta megni í öllum mínum verkum að bera hag almennings fyrir brjósti. 

Í dag vil ég gera grein fyrir því sem ég hef lært á þeim rúmum 45 árum sem ég hef 

fjallað um og starfað við skurðlækningar, sem voru í miklum metum áður fyrr, og sem 

prinsar og konungar töldu ekki fyrir neðan virðingu sína að hafa skoðun á þar sem þær 

eru svo mikilvægar í lífi okkar. Þess vegna hef ég safnað saman öllu sem ég hef séð og 

reynt öll þessi ár. Ég hef ekkert dregið undan og segi frá öllu í því skyni að upplýsa þá 

sem koma á eftir okkur um áður mögulega ókunna hluti eða, ef þeir voru áður þekktir, 

voru þá óljósari en vera þyrfti. Því kunnáttan er ekki enn svo fulkomin að ekki sé hægt 

að bæta einhverju við: hún fullkomnast og slípast til í rás tímans; hún skerpist við vissar 

skilgreiningar, deilingar, framsetningar, meginreglur og algild viðmið. Það er 

ámælisvert kjarkleysi að nema staðar við uppgötvun hinna fyrstu og eingöngu líkja eftir 

þeim, eins og hinir lötu, án þess að auka við arfleifð þeirra til okkar. Látum okkur því 

ekki nægja að slaka á og sofna á vinnu þeirra sem á undan eru gengnir, eins og þeir hafi 

                                                 
94   Sama rit, bls. 33. 
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allt vitað, eða allt sagt, án þess að láta eftirkomendum þeirra neitt eftir til að að segja. 

Við höfum lært af okkar góða læriföður Guidon að við séum eins og börn á herðum risa, 

það er að segja að í verkum þeirra sjáum við það sem þeir höfðu séð og við getum enn 

séð og hlýtt á okkur til gagns. Að öðrum kosti hefði náttúran aðeins sinnt hlutverki sínu 

sem sönn móðir gagnvart fyrstu börnum sínum og verið okkur sem slæm stjúpmóðir, 

skilið okkur eftir án nokkurra gáfna og ófæra um allar nýjungar, sem við getum ekki 

ætlað henni að gera án þess að gera henni mjög rangt til og án þess að gerast sekir um 

móðurmorð, og ranglega ásaka svo réttláta móður. Það er miklu skynsamlegra að hver 

og einn meðal okkar leitist við að nota þá hæfileika og þær gáfur sem honum hefur 

hlotnast í þágu almennings. Í þeim tilgangi það hef ég kannað hugi og leyndarmál 

margra sem byggja störf sín á reynslu án fræða, en sem ég viðurkenni að hafa lært af 

margt einstaklega gott, ekki að kostnaðarlausu þó, og með því að beita því af skynsemi 

hef ég getað náð aðdáunarverðum árangri. Öllu sem ég hef lært hef ég safnað í þessa 

bók af algeru og fullkomnu örlæti, án þess að hafa áhyggjur af kostnaði mínum, né 

erfiði, né natninni við framkvæmdina, ef aðeins það sé konungi mínum þóknanlegt, 

prinsum til ánægju og til hags fyrir alla hina frönsku þjóð. Allt þetta er gert að 

fyrirmynd fjölmargra lækna og skurðlækna, sem með svipuð áform og ég hafa þegar 

stungið niður fjöðurstaf annað hvort til að taka við af hinum eldri eða til að slípa til það 

sem hinir eldri virtust hafa fjallað um af of mikilli einfeldni og án skarpleika. Og ef ég á 

að segja satt, þrátt fyrir að hinir fornu hafi verið frábærir menn í því sem þeir skrifuðu, 

skildu þeir hvorki allt né meðhöndluðu allt, og eftir þá hafa aðrir haldið áfram að skrifa 

um og uppgötva fáheyrða sjúkdóma í og utan líkamans. Á sama hátt hefðu þeir sem 

kæmu á eftir okkur mikinn rétt á að ásaka okkur um fáfræði, leti eða öfund, eða allt 

þrennt í senn: rétt eins og spilling manna eykst frá degi til dags, breytast sjúkdómarnir 

og fá á sig nýja mynd, þannig að læknarnir sem kynnu ekki annað en það sem hinir 

fornu skrifuðu stæðu frammi fyrir hinum sjúku án þess að veita þeim önnur læknisráð 

en þolinmæði. Og Guð má vita hvað margir sjúkdómar hafa fundist á okkar tímum! 

Vanþekking á orsökum þeirra hefur valdið dauða óendanlegs fjölda fátækra vesalinga. 

 Þó hinir fornu séu okkur varðturnar svo við sjáum lengra og á þann hátt vaxi 

grunnur þekkingar okkar meira og meira, er eðlilegt, með tilliti til fjölbreytilegs 

veðurfars, árstíða, skapgerða og sjúkdóma, að hver öld færi okkur ný vandamál sem 

dynja á okkur eins og úr öskju Pandóru. Þannig fullkomnast fræðin með því að finna 

upp læknismeðferðir sem henta eiginleikum líkamanna allt eftir því hverjir 

sjúkdómarnir eru, allt samkvæmt því sem Guði hefur þóknast að veita okkur. 
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 Ég vil ekki hér líkja eftir ritþjófunum sem stæra sig af þekkkingu annarra og 

dylja það með breyttu orðalagi og eigna sér hana. Ef einhverjir ritskoðendur telja að ég 

hafi tekið úr þeirra hirslum og ég hafi skreytt mig með þeirra fjöðrum segi ég einarðlega 

að ég vilji hvorki svipta hina fornu frægð sinni né nútíma menn því sem þeir hafa aukið 

við.  

 Engu að síður mun ég ekki gera sjálfum mér rangt til og eigna öðrum mína eigin 

þekkingu. Ég segi því að allt þetta verk er mitt, að ég hef byggt það á mínum eigin 

grunni, byggingin og efniviðurinn tilheyra mér að fullu. Það sem ég fæ frá öðrum eru 

aðeins nokkur aukaatriði sem ég hef tekið hér og þar. Og mönnum ætti ekki að súrna 

þótt ég virðist einstaka sinnum fara út fyrir ramma starfs míns, sem mér hættir þó ekki 

oft til nema það sé vegna tengsla ólíkra vísinda.  

 Þannig, hvað varðar hitasóttir, læt ég læknana um það og ég uni mér við það 

sem mér er gagnlegt í þeirri list sem er mín starfsgrein. Það er rétt að fram komi að ég 

var þrjú ár á Hôtel-Dieu í París þar sem ég átti kost á að sjá og kynnast, vegna hins 

mikla fjölda sjúkra sem þar voru venjulega til meðferðar, öllum afskræmingum og 

sjúkdómum mannslíkamans og læra af endalausum fjölda líka allt sem snýr að 

líffærafræði, eins og ég hef nægjanlega og opinberlega sýnt fram á í læknaskólunum. 

 Það er mikið að þakka þessari reynslu sem ég hef öðlast þekkingu á hinum 

miklu leyndardómum skurðlækninganna. En gæfan leiddi mig enn lengra, þar eð ég var 

kallaður til konunga Frakklands (og ég hef verið í þjónustu fjögurra), sparaði ég hvorki 

tíma né tækifæri til að læra af hinum fróðari og reyndari læknum og skurðlæknum: mín 

hugsun  var að þó þekking sé mikils virði, er reynslan enn verðmætari. Það var ekki nóg 

til að svara miklum fróðleiksþorsta mínum að læra allt sem hægt var að vita í mínu 

starfi; ég þurfti líka að kynnast stríði þar sem hinum særðu er sinnt án bragða og 

vafningalaust, eins og í borgum. Því ég hef upplifað herferðir, orrustur, skæruhernað, 

árásir, umsátur borga og virkja, þannig hef ég verið innilokaður í umsetnum borgum og 

á mér hvílt að annast alla hina særðu. 

Guð veit hve mikið dómgreind mannsins verður betri í þessu starfi þar sem 

ávinningurinn er mjög fjarlægur, þér býðst aðeins heiður og vinátta fjölmargra 

hugrakkra hermanna fyrir að bjarga lífi þeirra. Og eftir Guði, get ég stært mig af að hafa 

bjargað lífi margra meðal þeirra. Í stuttu máli, þá hef ég lært það sem ég fæst við á mjög 

ólíkum stöðum, allt frá hinni miklu og frægu borg París þar sem ég hef ávallt notið góðs 

álits meðal allra, og til hinna ólíkustu staða út um allt Frakkland. Ég vona, ef eitthvað er 

missagt eða rangt í þessu verki, að starfsbræður mínir veiti mér þá ánægju að benda mér 
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á villur mínar á vinsamlegan hátt, án rógburðar því ég er ekki svo ósveigjanlegur í 

skoðunum mínum að viðurkenna ekki auðveldlega villur mínar þegar mér er bent á þær. 

Samt sem áður, veit ég vel að skurðlæknarnir sem hefðu átt að rétta mér hjálparhönd til 

að forða mér frá að fara til botns í vatninu, hafa oft óskað þess að ýta hausnum á mér á 

kaf og drekkja mér. Þeir hafa reynt að gera mig viðbjóðslegan í augum borgaryfirvalda, 

kirkjuyfirvalda og almennings. En þar sem mér gengur gott til og hugsa ekki um 

hætturnar, og til þess að ég geti látið ókomnum kynslóðum nokkurn vitnisburð um líf 

mitt, hef ég af kostgæfni unnið bug á öllum erfiðleikum sem þeir sleitulaust valda mér. 

Ágæti máls míns og hróplegt ranglæti gerða þeirra vakti mér slíka andúð á afstöðu 

þeirra, að kjarkur minn til að framfylgja áformum mínum óx með degi hverjum. Þeir 

sögðu eigi að síður að ég hefði fjarlægt slæðuna sem blindaði þá sem vildu stunda 

skurðlækningar og hafi lagt þeim verkfæri í hendur svo þeir kæmust auðveldlega og 

með sóma frá öllum verkefnum sem snéru að framkvæmd skurðaðgerða. Ef þeir hafa 

rétt fyrir sér viðurkenna þeir þann heiður sem mér ber. Ef þeir eru ósáttir, sýna þeir 

öfund sem nagar hjarta þeirra, eins og riðið járnið og ormarnir viðinn. Halda þeir að 

góðum orðstír sé svo þröngur stakkur skorinn að ekkert sé eftir fyrir þá til að láta gott af 

sér leiða innan starfa við skurðlækningar? Hvað mig varðar hef ég frjálslega dreift til 

allra þeim gjöfum sem Guð treysti mér fyrir, þær hafa ekki rýrnað af þeim sökum: á 

sama hátt minnkar ekki ljósið frá kertunum þó margir komi að og kveiki þar á kyndlum 

sínum.   

En fyrirlitlegur hugur, innilokaður í þröngu hreysi, þorir ekki að afhjúpa sig af 

ótta við að lenda í storminum. Ég vildi hafa svo vel gert að það væri enginn sem ekki 

yrði vegna skrifa minna hæfari en ég. Ég held ég mundi ekki deyja úr hungri þrátt fyrir 

slíkan árangur. Að minnsta kosti mundu þeir sem eitthvað lærðu af bókum mínum 

viðurkenna að þeir hefðu lært það af mér. Heiðurinn er Guðs og ég tek sökina á mig.

  

Læknarnir létu sem ég hefði farið út fyrir landamerki og takmörk 

skurðlækninganna, einkum með því að annast hitasóttir. Aftur á móti, gæti ég spurt þá 

hver læst hafa aðskilið læknisfræði og skurðlækningar? Og hvar værum við ef sérhver 

héldi sig við sinn hlut, án þess að fara nokkru sinni út fyrir þann ramma? Því 

Hippókrates, Galenos, Ætius, Avisenna, í stuttu máli allir læknarnir, jafnt Grikkir, sem 

Rómverjar eða Arabar, takmörkuðu sig aldrei við eitt og sinntu ekki öðru, vegna hins 

mikla skyldleika sem er milli þessara tveggja sviða og annað væri mjög erfitt. 

Skurðlækningar hafa verið álitnar fyrsti þáttur læknisfræðinnar; sömu höfundar hafa 
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fjallað um bæði sviðin því það eru ekki önnur fræði en læknisfræðin né neinar reglur 

um aðskilnað í kennslu. Þá, segja þeir, að ég hefði ekki átt að skrifa á frönsku, því að 

með því væri læknisfræðin lítilsvirt: ég tel mjög ákveðið hið gagnstæða. Það sem ég hef 

gert með því er miklu fremur að auka veg hennar og virðingu. Hver gæti brotið niður og 

svert svo framúrskarandi og dýrmæt fræði, sem eru opinberuð og kennd af Guði og 

unnin af hinum fróðustu einstaklingum sem hafa nokkru sinn verið til? Og það verður 

að játa að því fleiri sem þekkja vísindin, því meira eru þau lofuð, því vísindin og 

sannleikurinn eiga sér ekki verri óvin en fáfræðina. Auk þess vil ég gjarnan spyrja hvort 

heimspeki Aristótelesar, læknisfræði hinna ágætu Hippókratesar og Galenosar, hafi 

myrkvast og rýrnað við það að vera þýdd úr grísku á latínu eða arabísku, eins og 

Averroes, Æphadius og aðrir Arabar gerðu sem var umhugað um þjóðir sínar? 

Avicenna, prins arabískrar læknisfræði, þýddi hann ekki fjölda bóka Galenosar á sitt 

mál, og var ekki læknisfræði sýnd virðing í landi hans af þeim sökum? Hvers vegna ætti 

mér ekki að leyfast að skrifa á minni frönsku tungu, sem er jafn göfug og öll önnur 

erlend mál? 

 Til að koma aftur að ritverkum mínum, sem áður voru dreifð, þá hef ég safnað 

þeim saman í eina heild: þannig saman komin geta þau betur staðist tímans tönn en ef 

þau dreifðust hingað og þangað, í mörgum hlutum. Það hefur verið mér hvatning að 

gera þetta, því ég vissi að þeir lærðustu höfðu lesið þau með nokkurri ánægju. Að auki, 

þar sem ég er Frakki og veit að mjög fáar bækur um skurðlækningar samdar af 

Grikkjum, Rómverjum og Aröbum eru núna til í þýðingu á okkar tungu, hef ég ákveðið 

að skrifa á frönsku. Ég vildi ekki vera í þessum hóp furðulegra höfunda, of 

hjátrúarfullra, sem vilja hlekkja listina í lög einhvers sérstaks máls. 

 Ég hef lært að vísindin samanstandi af hlutum, ekki orðum og að hvert tungumál 

sé fært um að fjalla um þau og útskýra, eins og Selsus hefur sýnt okkur fram á þegar 

hann sagði að sjúkdómar væru ekki læknaðir með orðum, heldur með læknisráðum sem 

beitt er með skjótum hætti. 

 Þessu verki er skipt í 29 bækur; sérhverri þeirra er deilt í kafla samkvæmt 

viðhöfðum venjum þeirra sem færa í letur hugmyndir sínar. Í upphafi, og samkvæmt 

fyrirmyndum heimspekinganna, set ég skilgreiningu þess efnis sem fjallað er um, síðan 

mismunagreiningu, einkenni orsakir og niðurstöðu; eftir það kemur almenn meðferð, 

síðan sértæk meðferð, með réttum verkfærum fyrir hvern sjúkdóm. Í þessum efnum, hef 

ég verið svo lánsamur að finna upp nokkur verkfæri. Önnur verkfæri eru úr forneskju 

fengin og teikningar í líffærafræði hef ég að mestu fengið að láni hjá Andreas Vesalius, 
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aðdáunarverðum manni og fremstum á sinni öld á þessu sviði læknisfræðinnar. Þessar 

teikningar, hef ég til hagræðis fyrir lesandann, látið minnka á litlar plötur, með ærnum 

kostnaði en sem ég teldi vel varið að því gefnu að það sé þóknanlegt vel stæðum 

mönnum og að landar mínir geti haft af því nokkuð gagn. Þannig er það aðeins von mín 

um þennan árangur sem hefur gert mér fært að yfirbuga alla erfiðleika sem gátu komið í 

ljós við gerð verksins. Þar eð ég sá að á öllum sviðum læknisfræðinnar er líffærafræðin 

sú mikilvægasta, jafnt fyrir lækna sem skurðlækna, er óhjákvæmilegt að hver og einn 

þekki viðfang verka sinna. Því ef hann syndgar á þessu sviði, auk þess að gera endalaus 

mistök og fá á sig slæmt orð, hættir hann verulega lífi þeirra sem hafa sett sig í hendur 

hans.  Mig furðar að menn séu nógu vitlausir til að kanna gang himintunglanna, 

hreyfingu sólarinnar og tunglsins, umfang jarðarinnar, en láti sig litlu varða að þekkja 

sjálfa sig, að fræðast um aðdáunarverða og undursamlega gerð líkamans sem er 

myndaður úr óteljandi þáttum af hinu æðsta mætti og skapara allra hluta. Allt hefur sitt 

sérstaka efni, sinn stað, sína hæfni og tilgang, jafnt til að lifa og hreyfa sig sem og 

skynja og heyra. Af öllum verkum Guðs, er líkami mannsins sá fullkomnasti; hann býr 

yfir fullkomnu samræmi gagnstæðra hluta, sem sérhver aðlagast sínu hlutverki og 

mynda fallegasta samband sem hægt er að óska sér: það er af þessum sökum sem 

maðurinn ber titilinn Litli heimur. En hér steypi ég mér í umfjöllun sem er komin út 

fyrir markmið mitt sem ég kem aftur að með því að bjóða lesendum þetta verk sem hér 

er. Móttak því, vinur minn lesandi, það sem þér er veitt af svo góðum hug: hafðu í huga, 

til endurgjalds, að ég hef aðeins lifað lífi mínu í þágu almennings og ávallt stuðlað að 

þroska hinna ungu skurðlæknanema sem ég beini verkum mínum til. Þrátt fyrir allar 

þrautir sem ég hef gengið í gegnum, hef ég ástæðu til að lofa Guð fyrir að hafa kallað 

mig til læknisfræðilegs starfs, á almennu máli kallað skurðlækningar, sem ekki er hægt 

að öðlast fyrir gull né silfur, en aðeins af verðleikum langrar reynslu. Lög 

læknisfræðinnar eru ekki undirsett lögum konunga né annarra herra, né forskrift 

tímanna, því þau eru upprunnin hjá Guði: ég bið einlæglega að honum þóknist að blessa 

þetta verk mitt og að það verði honum eilíflega til lofssemdar. Verði Guðs vilji.  

 

3. Formáli 

Hér fer Paré út í nokkuð ruglingslega frásögn af læknisfræði til forna einkum hjá 

Grikkjum, hann telur upp nöfn lækna og heimspekinga, virðingu og umbun lækna á 

fyrri tímum. En talar að lokum um þrjá þætti læknisfræðinnar : skurðlækningar, 

næringarfræði og lyf sem lýkna. Hann segir að þessi fræði séu svo samtvinnuð og hafi 
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þróast svo mikið að ein ævi nægi ekki til að ná tökum á öllum þrem þáttum svo vel sé, 

og á hverju sviði séu svo mörg vandamál að rétt sé að stunda aðeins eitt þeirra. 

 

Formáli95 

Tilurð og ágæti læknisfræðinnar og skurðlækninganna. 

 

Allir til forna og í nútímanum álíta að læknisfræðin sé upprunninn á himnum. Þeir sem 

mest hafa hugsað um sköpun heimsins hafa skrifað, að áður en nokkur maður var til, 

spruttu jurtir og plöntur, fyrir skipun Guðs, úr djúpi jarðar, nær óskiljanlegur og 

fjölbreyttur mikilfengleiki, litir, ilmur, bragð og útlit. Þetta allt var gætt svo 

stórkostlegum og dýrðlegum eiginleikum að það hefði verið ómögulegt fyrir menn að 

þekkja þá nema af því Guð hafði áður frætt þá um þann leyndardóm: því jafnskjótt og 

þessi mikli hönnuður og skapari heimsins hafði skapað Adam og blásið í hann ljósi 

lífsins, sýndi hann honum alla eiginleika þess sem jörðin býr til og nærir. Eftir daga 

Adams var þessi vitneskja ekki grafin með honum heldur opinberaði Guð hana á ný 

ákveðnum mönnum sem var falið að stunda læknisfræði til þess að þeir sem höfðu fyrir 

það þörf fengu notið kunnáttu þeirra.  

 Þessi skoðun var ekki eingöngu, viðtekin af mönnum, með almennu samþykki, 

en jafnframt viðurkennd af Móses: Almættið skapaði og framleiddi af jörðu allar jurtir 

og plöntur sem allir eftirkomendur Adams gætu nýtt sér til að lækna sjúkdómana. Þetta 

hefur einnig verið staðfest af Jesú, syni Siraks, hinum vitrasta meðal Hebrea, sem 

skrifar í bók sinni eftirfarandi: „Virðið lækninn því Hinn Æðsti skapaði hann því þess 

var þörf. Þannig kemur öll lækning frá Guði almáttugum. Drottinn hefur skapað allt sem 

að lækningu lítur á jörðu hér og vitrir menn eiga ekki að vanmeta neitt af því. Sýnið 

lækninum virðingu því Drottinn skapaði hann“. Grikkir, sem virðast fyrstir hafa þekkt 

læknislistina, skrifa samkvæmt því, að Apollon sé skapari læknisfræðinnar. Þetta er ekki 

laust við viss líkindi því, í þeirra tungumáli, með Apollon, eiga þeir við Sólina, plánetu 

sem með hlýju sinni gæðir alla hluti lífi, vekur eiginleika plantnanna, nærir þær, 

viðheldur þeim og vekur í líkama okkar þau viðbrögð sem við verðum vör við.  

 Eftir Apollon, kom Asklepíos sonur hans, sem einbeitti sér að læknisfræði sem 

var á þeim tíma frumstæð og án skipulags; hann hóf að bæta hana og það var í framhaldi 

af því sem hann var talinn jafningi guða. Á þessum tíma var uppi kentárinn Keiron sem 
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hafði mikla þekkingu á jurtum. Þess vegna taldi Plínius, og margir aðrir, hann vera 

upphafsmann læknisfræðinnar, ekki aðeins vegna þess að hann var uppi á sama tíma og 

Asklepíos, en einnig vegna þess að Keiron fræddi Asklepíos um einföld 

lækningameðul. Asklepíos átti tvo syni, Podalirius og Machaon: þeir fylgdu í fótspor 

föður síns og fengust við lækningar og einkum þann þátt sem við köllum 

skurðlækningar, sem þeir eru taldir frumkvöðlar að. Á eftir þeim þróaði ætt Asklepíosar 

umtalsvert þau fræði. Einn þeirra var Hippókrates, frá eyjunni Kos. Það er hann sem 

fullkomnaði þessi fræði og varpaði ljósi á þau með því að skrifa á móðurmáli sínu. Sex 

hundruð árum síðar kom Galenos sem útskýrði allt sem var óljóst hjá Hippókratesi. 

Þannig var upphaf, vöxtur og fullkomnun læknisfræðinnar sem hefur vaxið mikið við 

reynslu allra manna. Strabo segir, í áttundu bók Heimslýsingar sinnar, að sjúkir hafi 

streymt til Epidárus í hof Asklepíosar og meðan þeir sváfu haft hann sagt þeim frá 

meðulum sem þeir þyrftu að útvega sér til að ná aftur heilsu. Síðan sögðu þeir allt um 

veikindi sín og þau ráð sem guðinn gaf á töflu sem hékk á altari eða súlu í hofinu. Sagt 

er að Hippókrates hafi notfært sér þessar töflur við samningu verka sinna. Á sama hátt 

kenndu dýrin mönnunum mörg ráð sem þau höfðu kynnst af eðliávísun sinni, til að 

læknast án nokkurrar aðstoðar læknis. Eins og hinn forni heimspekingur Herófílos 

sagði, er hann hugsaði um list okkar, þá er læknirinn sannarlega hönd Guðs. Læknar og 

skurðlæknar, þökk sé list þeirra, lækna og hrekja burt sjúkdóma líkamans, og koma 

honum til fyrra heilbrigðis á undraverðan hátt. Hómer, prins grískra skálda, kallar lækna 

fyrirmynd annarra manna vegna árangurs verka þeirra og reynslu, segir þá verðskulda 

lof og næstum himneskar þakkir fremur en mannlegar. Það er einnig þess vegna sem 

hinir fornu báru svo mikla virðingu fyrir læknunum og heiðruðu þá eins og guði eða 

börn guða. Þeir voru undrandi og hrifnir af frábærum árangri læknanna og 

skurðlæknanna sem tókst á hverjum degi að varðveita líf manna og endurvarpa þannig 

nokkrum geislum sjálfs guðdómsins. Hin ágætu skáld Orfeus, Musaíos, Hesíódos og 

hinir miklu heimspekingar Pýþagóras, Platon, Aristóteles,  Þeófrastus, Krýsippos, Cato 

eldri dómari og Varro, töldu nauðsynlegt að þekkja eiginleika lyfjanna og jafnframt rita 

eitthvað um þau. Þessi list göfgar svo mjög þann sem henni veldur að hún hefur ekki 

aðeins áhrif á hina betur settu heldur einnig á keisara, konunga og prinsa. Sjáum 

Hippókrates, sem kom til Abdera til að meðhöndla Demokrítos, menn, konur og lítil 

börn, sem höfðu frétt af komu hans, gengu til hans, heilsuðu honum og kölluðu hann 

verndara og föður ættlandsins. Senatið og almenningur í Aþenu héldu honum til heiðurs 

leiki og sigurhátíðir og gáfu honum gullkórónu, þúsund dala virði og svo íburðarmikla 
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að konungi sæmdi. Sumir reistu jafnvel styttu af honum til að viðhalda minningu hans. 

Erasistrat sonur einnar dóttur Aristótelesar, fékk hundrað gulldali frá Ptólemeosi 

konungi fyrir að hafa læknað Antiokkus son hans. Á sama hátt var Antoníus Musa 

sæmdur og þakkað með gullstyttu fyrir að hafa læknað sár sonar Ágústusar keisara. Og 

hvað varðar Quintus Stertinius, þá fékk hann árlega tólf þúsund og fimm hundruð dali 

frá keisaranum. Þess má einnig geta að á tímum forfeðra okkar var Petrus Aponensis, 

kallaður Sáttasemjarinn, í slíkum metum á Ítalíu að hann fór aldrei út fyrir borgina, til 

einhvers mikilmennis, fyrir minna en fimmtíu dali á dag! Þegar hann var kallaður til 

Honoríusar, þá páfa í Róm, fékk hann frá honum fjögur hundruð dali á dag í þóknun. 

Við sjáum einnig í Annálum Frakklands hvað meistari Jakob Cottier, læknir Lúðvíks 

ellefta, var í miklu áliti og metum. Hann naut virðingar fyrir sína miklu þekkingu og 

fékk á hverjum mánuði tíu þúsund dali, samkvæmt því sem herra Filipus frá Comines 

skrifar í riti sínu um líf og verk þessa konungs. Konungar fyrri tíma, að hluta til að 

gleðja eftirkomendur og að hluta til að halda uppi minningu sinni, hafa sett nöfn sín á 

vissar plöntur sem þeir hafa fundið. Þannig hefur gentiana (blaðvandategund, t.d. 

marívöndur) fengið nafn sitt frá Gentíusi, konungi Illíría, lysimachia nummulare 

(skildingablóm) er nefnt eftir Lysimachos konungi Makedóníu, scordium (Teucrium 

scordium) hefur verið kallað míþrídatum (blanda af ilmsterkum plöntum sem móteitur) 

eftir Míþrídatesi konungi í Pontos og Biþiníu, achillea millefolium (vallhumall) kemur 

frá Akkillesi, centaurea (kornblóm) er nefnt eftir Keiron kentár, artemisia (malurt) fékk 

sitt nafn frá Artemis, drottningu í Kaíra. Attale, konungur í Pergamon, Salómon 

konungur Gyðinga, Évax konungur Araba, Juba, konungur Márítaníu, voru ekki 

einungis áhugasamir um að þekkja plöntur, flestir þeirra sömdu rit um þau efni. Sumir 

settu jafnvel saman nokkrar lyfjablöndur með plöntum. Auk þess höfðu konungar og 

rómverskir keisarar á sínu framfæri í mörgum löndum, og með miklum kostnaði, menn 

sem höfðu orð á sér fyrir mikla kunnáttu á einföldum lækningameðulum, til að nota þau 

sjálfir og til að eftirláta þær síðari kynslóðum.  Til dæmis jurt sem hinir fornu kölluðu 

petúníu (tóbakshorn) og kallast núna katarína eða medici (drottningarjurt), notkun 

hennar var ókunn í okkar landi og nú þekkjum við hana, til mikils gagns fyrir þá sem 

þjást af illkynja sárum, þökk sé ráðsnilld drottningarinnar, móður konunganna, Katrínu 

af Medísi. Jurtirnar sem vaxa og endurnýja sig á hverju ári, verða grænar aftur og skjóta 

rótum, með stilkum sínum, laufum sínum, blómum og ávöxtum, af ólýsanlegri 

margbreytni, tign, lit og lögun, og minna á þá menn sem fundu þær og skrifuðu um 

eiginleika þeirra fyrir næstu kynslóðir.  
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En ég verð enn að bæta við að hin aðdáunarverða bygging mannslíkamans, þessi 

vistarvera ódauðlegrar sálar, þessi eini staður gerður í mynd okkar Guðs, hefur verið 

rannsakaður með líffærafræðilegum krufningum sem margir konungar hafa ekki hikað 

við að takast á við sjálfir: ef við viljum ekki ásaka um ósannsögli frásagnir hinna fornu, 

verðum við að trúa að konungar Egyptalands Apis, Ósíris og Ptólemeos, hafi viljað 

rannsaka leyndardómana sem náttúran faldi frá ytri augum. Svipaða forvitni verðum við 

að eigna Salómoni, Alexander mikla, Míþrídasi og Attalosi konungi í Pergamon, sem 

sannanlega höfðu þekkingu á líffærafræði, fyrsta og helsta grunni læknisfræðinnar. 

 Læknisfræðin, sem í dag er starfsgrein, er sett saman úr þrem þáttum: hinn fyrsti 

er nefndur skurðlækningar; það eru þær sem með handlækningum lækna sjúkdóma; 

önnur er næringin sem læknar sjúkdóma með því að kenna gott mataræði; hinn þriðji er 

lyfin, sem líknar með lyfjum. Margir mætir menn, jafnt til forna sem nú, telja, og ekki 

af ástæðulausu, að það sé hið réttmætasta álit. Hvað varðar lyfjafræðina hefur Herófílos 

sagt að lyfin hafi verið fundin upp af Appoloni sem menn litu á sem guð. Hvað varðar 

mataræði hefur Plíníus bent á að hinir fátækustu taki alltaf í máltíðum sínum hin réttu 

meðul við sjúkdómum. Auk þess staðfesta hinir bestu sérfræðingar sem hafa skrifað um 

læknisfræði að lækning sjúkdóma með góðum lífsháttum sé betri en með öðrum leiðum. 

Það er þægilegra að lækna sjúkdóm með góðum lífsvenjum en með lyfjum sem eru 

óskemmtilegt að taka inn, erfittað halda niðri og óþægileg í verkun sinni. Þetta gaf 

Asklepíosi tækifæri til að hafna lyfjum þar sem þau væru skaðleg fyrir magann. Ef við 

vitnum í Selsus eru skurðlækningarnar einar lofs verðar. Þannig fást þær ekki við 

mannslíkamann nema á þeirri stundu sem þeirrar listar er bráð þörf og náttúran ræður 

ekki ein við vandann: náttúran getur ekki rétt af brot né liðhlaup, hún getur ekki borað 

gat á hauskúpu, hún getur ekki hjálpað konu í erfiðri fæðingu eða þegar legið gengur 

niður, hún getur ekki fjarlægt blöðrustein, opnað ígerð eða tekið af fótlegg með drepi. 

Þannig er þessi þáttur læknisfræðinnar eldri en nokkur annar: í Trójustríðinu þjónuðu 

Podalirius og Machon, synir Asklepíosar, Agamemnon konungi og veittu honum mikla 

hjálp, ekki aðeins gegn innri sjúkdómum eins og hitasótt, og einkum plágunni, sem 

vegna reiði Guðs, herjaði á hersveitir Grikkja, heldur fyrst og fremst með því að búa um 

sár eins og Hómer hefur sýnt okkur svo vel í annari bók sinni Illionskviðu. Ég styðst 

einnig við dæmi frá Galenosi, sem í þriðju bók sinni segir að skurðlækningar séu 

erfiðari en aðrir þættir læknisfræðinnar, því hún styðst við kunnáttu á lyfjum og næringu 

og verður ekki stunduð án þeirra, en lyflækningar og næringarfræði er hægt að stunda 

án kunnáttu í skurðlækningum. Þess vegna kemst ég að þeirri niðurstöðu að 



 

39 

skurðlækningarnar, vegna aldurs síns, og vegna þess að þær eru nauðsynlegar og 

erfiðar, séu fremri lyflækningum og næringarfræði. Samt sem áður er rétt að geta þess 

að engin ein getur án hinna verið svo vel fari. Þessi fræði eru svo samantvinnuð, að ef 

þau væru aðskilin og hjálpuðu ekki sífellt hvert öðru, mundu skurðlæknirinn, 

lyflæknirinn eða apótekarinn ekki ná þeim árangri sem þeir stefndu að. Og það er þess 

vegna sem sami aðili ætti að beita öllum þrem þáttum. En með því að heimurinn hefur 

þróast mikið og lífssvið mannsins þrengist stöðugt, og ein ævi nægir ekki til að læra allt 

og ná tökum á öllum þrem þáttum svo vel sé, hefur þeim verið skipt upp og á hverju 

sviði eru svo mörg vandamál að rétt er að stunda aðeins eitt þeirra. 

 

4. Inngangur: Til að öðlast þekkingu á skurðlækningum. Það sem skurðlækningar 

eru.96 

 

I. Það sem skurðlækningar eru 

Skurðlækningar eru fræði sem kenna á kerfisbundin hátt að hjúkra, fyrirbyggja og 

lækna sjúkdóma, orsakir þeirra og þá áverka sem mannslíkaminn verður fyrir, og þá 

einkum með handlækningum. Sumir skilgreininga skurðlækningar á annan hátt og 

segja: skurðlækningar eru sá þáttur lækninga sem sinnir hinum sjúku eingöngu með 

höndunum, það er að segja með því að skera, brenna fyrir sár, bora í hauskúpu, setja 

beinbrot og liðhlaup og með öðrum inngripum sem við tölum um síðar. Engu að síður er 

ómögulegt að framkvæma þessar aðgerðir án hinna tveggja þáttanna sem eru mataræði 

og það sem við köllum á venjulegu máli lyflækningar (sem er hreinsun og breyting 

líkamans) og án þess að kunna að greina vandann eftir orsökum, sjúkdómum og 

áverkum sem við munum lýsa stuttlega hér á eftir í þeirra röð. Og ef einhverjir vilja 

halda því fram að hægt sé að stunda skurðlækningar án þekkingar á þessum atriðum og 

að lækning takist stundum, mun ég segja þeim að lækningin tekst fremur fyrir tilviljun 

en fyrir tilstilli vísinda og að þeir sem treysta  slíkum tilfellum séu bjánar. Því þó það 

hendi einu sinni af tilviljun að slíkt virki vel, þá valda þau seinna meir þúsundum 

vandræða eins og Galenos útskýrir mjög vel í mörgum köflum verks síns Aðferðir. Þar 

sem við höfum sagt að skurðlækningar sé handverk sem styðst við lyf og næringarfræði, 

er rétt að segja núna nánar frá þessum verkum. 
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II. Verkefni skurðlækninga 

Verkefni skurðlækninga eru yfirleitt fimm, það er að segja: fjarlægja það sem ofaukið 

er, setja á réttan stað það sem farið hefur úr skorðum, skilja að það sem gróið hefur 

saman, setja saman það sem er í sundur, bæta við og aðstoða náttúruna við að laga það 

sem hún ræður ekki við. Þessi verk lærast aðeins af reynslu. Bækur og orð manna, 

jafnvel þó skýr séu, góð og rétt, duga ekki hér: þau koma ekki í stað þess að sjá og að 

snerta. 

Fjarlægja það sem ofaukið er: skera af aukafingur eða handlegg, eða hvaða aðra 

afskræmingu sem er; skera af útlim með drepi; fjarlægja látið fóstur úr móðurlífi […] 

Setja á sinn stað það sem farið hefur úr skorðum. Setja í liðinn bein sem er farið úr lið, 

laga kviðslit sem gengið hefur niður í punginn, legsig […] 

Skilja að það sem vaxið er saman: aðskilja fingur eða annað sem vaxið er saman, 

annmarka sem verður til vegna fæðingargalla eða brunaáverka, sára eða annars […] 

Tengja saman það sem er í sundur: draga saman sár með saumum, umbúðum og 

bindingum; rétta beinbrot; undirbinda bláæð eða slagæð til að stöðva blóðflæði; sauma 

saman klofna vör; þrífa sár og fistla. 

Bæta því við sem vantar frá náttúrunnar hendi eða vegna slyss: eyra, auga, nefi, einni 

eða fleiri tönnum, þynnu úr gulli eða silfri; tjaldi til að fylla upp í gat í gómnum sem 

bólusótt eða sárasótt hefur nagað gat á eða skemmt á slíkan hátt að hinn sjúki getur ekki 

gert sig skiljanlegan í tali án slíkrar hjálpar. Ég nefni líka gervitungu til að koma í stað 

þess sem vantar; hönd, handlegg eða fótlegg, mittisgjörð til að halda líkamanum 

beinum; upphækkaðan skó fyrir haltan mann; mjúkan skó festan með  bandi í mittisól 

svo viðkomandi geti gengið beinn: öllum þessum aðgerðum verður vel lýst í þessu 

verki. En þær er ekki hægt að framkvæma án sársauka; hvernig væri hægt að skera af 

handlegg eða fótlegg, opna blöðruhálsinn og setja þar inn verkfæri án mikils sársauka? 

Sömuleiðis að laga liðhlaup þar sem þarf að halda, toga og þrýsta þeim líkamsparti sem 

átt er við: stinga á ígerð; skera taug eða sin sem er að hálfu ónýt, stinga í hold til að 

draga saman sárbarma; brenna sár með glóandi járnum, fjarlægja látið fóstur úr 

móðurlífi... Þessi verk er ekki hægt aðvinna án þess að valda miklum sársauka, en samt 

án hjálpar skurðlæknis í slíkum tilvikum kemur dauðinn hratt og miskunnarlaus. Á að 
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koma fram við þá sem stunda slík verk sem grimma og ómannúðlega og hata þá? Eða 

jafnvel eins og lýðurinn í Róm áður fyrr, gagnvart Arcabuto, einum fremsta skurðlækni 

Rómaveldis. Sextius Cherone bróðursonur Plútarks, segir svo frá að vegna þess að hann 

skar af  handleggi og fætur og framkvæmdi aðrar aðgerðir sem við höfum nefnt, varð 

lýðurinn í Róm sleginn svo miklum hryllingi að Arcabuto var dreginn út úr húsi sínu og 

grýttur á Campus Martius. Þvílíkt vanþakklæti uppskar þessi maður sem hafði fórnað 

eigum sínum, gáfum sínum og ævi til að læra fræði sín og miðla þeim til annarra! Til að 

bæta fyrir skilningsleysi lýðsins og meta að verðleikum þjónustu þessa læknis, lét 

Senatið reisa styttu af honum úr gulli í hofi Eskulapíusar. Hvað mig varðar þá er ég 

sömu skoðunar og Selsus sem ráðleggur skurðlækni að vera sjálfsöruggur og ekki 

kvíðinn og samúðarfullur, þannig að þegar hann er við skurðaðgerð sé hann ekki 

óhóflega tafinn af ráðleggingum nærstaddra né af ópum hins sjúka. Skurðlæknir á ekki 

að flýta sér meira en þörf krefur, hann á að ljúka verki sínu án þess að vera of upptekin 

af þeim sem af vanþekkingu sinni lítilsvirða hann: algengt orðtak  í dag er að 

„skurðlæknir með samúðarsvip gerir sjúklingi sínum slæm sár“. 

III. Eðlileg atriði 

„Til að gera á viðeigandi hátt þær aðgerðir sem hér hafa verið ræddar og hjúkra á 

skipulegan hátt hinum sjúku, þarf hugsandi skurðlæknir fyrst af öllu að hafa ákveðna 

þekkingu á og ástæður fyrir því sem hann ætlar að gera : án þessa hagar hann sér eins og 

sá sem engin rök hefur og stundar sínar aðgerðir á hættulegan hátt fremur en af kunnáttu 

og vissu byggðri á óskeikulum vísindum : það er ekki hægt að ná fram lækningu nema 

með skipulegri framgöngu og greiningu vandans…“  
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VIII. Skrá yfir verk Ambroise Paré 
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d’Ambroise Paré, conseiller, et premier chirurgien du Roy. Það yfirlit sem hér fylgir var 

tekið saman af Wallace Hamby97 sem styðst við rit Janets Doe.98 

1545  La Methode de Traicter Les Playes Faictes Par Hacqvebvtes Et Avtres 

 bastons à feu : & celles qui sont faictes par fleches, darz, & semblables: aussy 

 des combustions specialement faites par la pouldre à canon.  

 Ritið kom aftur úr árið 1551 og var þá tileinkuð Hinriki öðrum, og í þriðja sinn 

 árið 1552. 

1549  Briefve Collection de l’Administration Anatomique:avec la maniere de 

 conjoindre les os: et d‘extraire les enfans tant mors que vivants du ventre de la 

 mere, lors que nature de soy ne peult venir a son effect. Composée par Ambroise 

 Paré maistre Barbier Chyrurgien à Paris.   

 Önnur útgáfa, með viðbótum, kom út 1550. 

1561  Anatomie Universelle de Corps Humain.  

 Endurskoðuð og endurbætt útgáfa á  líffærafræði. 

1562  La Méthode Curative des Playes, & fracture de la Teste Humaine.  

 Bók um höfuðáverka, rituð að beiðni lyflæknis konungs eftir að Hinrik annar 

 dó af afleiðingum höfuðslyss við burtreiðar. 

1564  Dix livres de la Chirurgie,avec Le Magasin des Instrumens necessaires à icelle. 

 Par Ambroise Paré, premier Chirurgien du Roy.  

 Hér segir Paré fyrst frá reynslu sinni af undirbinding slagæða við aflimanir. 
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 description de la Lepre.  

 Skrifuð að beiðni  Karls níunda konungs og Katrínar af Medící móður hans.

 Endurútgefin 1580-1581. 

1574  Cinq Livres de Chirurgie. Par Ambroise Paré, premier Chirurgien du Roy & 

 juré à Paris. 
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 Hér fjallaði Paré um getnað,  meðgöngu, fæðingu og vanskapanir. Efni þessarar 

 bókar varð læknadeild Háskólans tilefni kæru til að reyna að koma í veg fyrir 

 útgáfa  Heildarverka Parés 1575. 

1575  Les Oeuvres d’Ambroise Paré, conseiller, et premier chirugien du roy. 

 Divisées en vingt huict Livres, Avec les figures & portraicts, tant de l‘Anatomie, 

 que des instruments de Chirurgie, & de plusieurs Monstres. Reveuës & 

 augmentees par l‘Autheur. 
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 Jacques Guillemeau tengdasyni Parés og er oft talin þriðja útgáfa 

 Heildarverkanna. 
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 calomines d’aucuns Médecins, & Chirurgiens touchant ses Œuvres.  
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 Paulmier fann bæklinginn og skrifaði um hann árið 1887. 

1582 Discours d‘Ambroise Paré, conseiller, et Premier Chirurgien du Roy. A Scavoir, 

 de la mumie, de la licorne, des venins, et de la peste. 
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1584 Replique d’Ambroise Paré, premier chirurgien du roy, à la Response faicte 
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