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Гааз Ф.П. - "Святий лікар", дивак, філантроп 
(235 років від дня народження (4.09.1780 – 16.08.1853) 

 

 

   «Поспішайте робити добро!» 

 
    Найвірніша дорога до щастя 
 не в бажанні бути щасливим, 
 а в тому, щоб робити інших щасливими. 

                                                     Гааз Ф.П. 
                     
    Поспішайте робити добро,бо коротке      
 людське життя. Поспішайте, тому що   
 багато навколо страждають від хвороб,   
 від насильства, несправедливостей,  
 принижень. 

  Гааз Ф.П. 
 

  Федір Петрович Гааз (Фрідріх-Йосип); 24 серпня (4 вересня) 

1780, Бад-Мюнстерайфель - російський лікар німецького 
походження, філантроп, відомий під ім'ям "Святий лікар". 

В основі своїх лікувальних заходів він поклав принцип 
давньоримських лікарів - лікувати "надійно, швидко і 
приємно", а при лікуванні використовував скальпель, трави 
і слово. 

 

   …Про його доброту та безкорисливість складали легенди. Усе 
життя він присвятив нещасним та знедоленим, не тільки лікував 

їх…, але й боровся за їхні права…  
    Його знали та любили “ У Гааза немає відмови”, - говорили про 
нього бідняки.  

kerosini.ru›gaaz_f_p_podvizhnik…toropites_delat… 

 
  Він часто повторював “Поспішайте робити добро”, та робив 

його, вважаючи це не милосердям а своїм обов’язком. 
                             Аронов Г.Є. 

 

 
 

 

 

 

http://kerosini.ru/
http://kerosini.ru/gaaz_f_p_podvizhnik_mediciny_toropites_delat_dobro.html


                                   Гааз – достойный сын Европы, 

                                   Аристократам не знаком. 

                                   А  каторжане и холопы 

                                   Зовут его “святым врачом.” 

                                                           Г.И. Рахлин 
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Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з матеріалами 

книжкової полиці. 

Оригінали документів можна переглянути у читальному залі 

відділу обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах 

окремих статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися 

сервісом “Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з 

метою одержання повного тексту. 

 


