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Johdanto 

 

Varhaismodernin ajan Englannissa lääkinnälisten ammattien harjoittamista valvottiin kahden 

tahon toimesta. Lontoossa ja seitsemän mailia sen ympärillä oli lääkärien eli physicianien 

toimilupien myöntämiseen oikeus vuonna 1518 perustetulla College of Physiciansilla.1 Collegella 

oli oikeus myös vangita luvatta lääkärinä toimivia tahoja.2 Sillä oli velvollisuus valvoa lääkärien 

ammatinharjoittamista myös muualla maassa. Kaupungin ulkopuolelle ulottuvaan valvontaan sillä 

ei kuitenkaan ollut resursseja. Maaseudulla lupia lääkäreille, kirurgeille ja kätilöille myönsivät 

piispat.3 

College of Physicians oli yliopistokoulutettujen galenististen4 lääkärien perustama.5 Sellaisena sen 

pyrkimys olikin ylläpitää juuri yliopisto-oppineiden lääkärien korkeinta auktoriteettiasemaa. 1600-

luku oli kuitenkin lääketieteessäkin monien mullistusten aikaa. Sen aikana galenistisen 

lääketieteen pohja alkoi murtua. William Harveyn verenkiertoteorian ja Joan-Baptista van 

Helmontin (1577-1644) kemiallisen lääketieteen kaltaiset uudet ilmiöt haastoivat sen niin teorian 

kuin hoitomuotojenkin osalta. Kokonaan uudistetut järjestelmät toivat mukanaan uudenlaisia 

toimijoita, uudenlaista epävarmuutta ja uudenlaisia kiistoja. 

Tulen tässä tutkielmassa käsittelemään Thomas Coxen apteekkareita vastaan polemisoivaa tekstiä 

A Discourse (1669). Teksti on kirjoitettu englanniksi kansankielellä ja se on tarkoitettu myös 

rahvaalle lukutaitoiselle. Samalla se kuitenkin sisältää runsaasti toisille lääkäreille suunnattua 

ainesta.6 Coxe siis pyrki tavoittamaan yhteiskuntaluokkien rajat ylittävää lukijakuntaa. 

Kansankielinen popularisoiva lääketieteellinen kirjallisuus olikin varhaismodernissa maailmassa 

yleistä ja sen mahdollistivat ajan sosioekonomiset olosuhteet.7 

Thomas Coxe oli perinteinen yliopisto-oppinut lääkäri. Hän oli saanut lääketieteellisen koulutuksen 

Padovan yliopistossa ja kuului College of Physiciansiin. Hän myös toimi elämänsä aikana sen 

rahastonhoitajana ja puheenjohtajana.8 A Discourse on alun perin julkaistu anonyymisti. EEBO-
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tietokanta kuitenkin määrittää sen Coxen kirjoittamaksi. Kirjan johdannossa hän tosin myöntää, 

ettei teksti ole kokonaisuudessaan hänen omasta kynästään, vaan osia siitä on suoraan lainattu 

toisesta hänen erinomaisena pitämästään aihetta käsittelevästä tekstistä. Tietokanta nimeää 

toiseksi julkaisijaksi Daniel Coxen. Hänen osallisuuttaan tekstiin ei kuitenkaan tarkemmin 

määritellä, joten on mahdollista, että hän on kirjoittanut lainatut osiot. Luotan kuitenkin 

tietokannan antamaan tietoon ja käsittelen tekstiä Thomas Coxen kirjoittamana. Kirjassa tapahtuu 

myös loikkaus sivulta 112 sivulle 177 siten, että sivu 177 aloittaa uuden kappaleen. Johdannossaan 

Coxe pahoittelee sivulla 177 tapahtuvaa painajan formaalista virhettä, joka voisi viitata väärään 

sivunumeroon. Koska uusi kappale alkaa käsitellä uutta asiaa, jää epäselväksi, puuttuuko kirjasta 

osa vai onko kyse painovirheestä.9 

Englantilaista varhaismodernia lääketiedettä on tutkittu aiemminkin melko runsaasti. ANDREW 

WEAR, jonka kirjaa Knowledge & Practice in English Medicine 1550-1680 (2000) käytän 

tärkeimpänä lähteenäni, on tutkinut sen monipuolista historiaa laajalti. Englantilaisten 

apteekkarien historiaa puolestaan on käsitellyt EDWARD TREASE, jolta hyödyntämäni teos 

Pharmacy in History (1964) tarjoaa perusteellisen katsannon apteekkarien ammattikunnan 

kehitykseen antiikista lähtien.  

Lähestyn aihetta sisältöanalyysin keinoin. Tarkoitukseni on kartoittaa erityisesti oppineiden 

lääkäreiden ja apteekkarien ammattisuhteita. Minkälaiset olosuhteet johtivat Coxen esittämään 

kritiikkiin? Ammattisuhteiden lisäksi annan erityistä huomiota kemian asemaan 

alkuperäislähteessä ja ajan lääkinnällisessä kulttuurissa. Kemia tuona aikana tuli yhä 

merkityksellisemmäksi osaksi lääketiedettä. Coxe puhuu siitä runsaasti ja siihen liittyvät ongelmat 

ovat hänen kritiikkinsä keskeisiä kohtia. Tutkimuskysymykseni on siis, miten Thomas Coxe 

lääkärinä suhtautui julkaisussaan A Discourse apteekkareihin ja mitkä olosuhteet vaikuttivat hänen 

mielipiteisiinsä? 

Alkuperäislähteeni ollessa kirjoitettu vuonna 1669, aiheeni ajallinen rajaus sijoittuu 1600-luvulle, 

erityisesti sen puolivälin jälkeiseen aikaan. Pyrin hyödyntämään lähdettä kiintopisteenä, jonka 

kautta avaan tutkimuskysymystäni analysoidakseni siihen liittyviä kysymyksiä. Paikallinen 

rajaukseni sijoittuu Englantiin, tarkemmin Lontooseen. Sekä lähteeni että aineistoni käsittelee 
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lääketiedettä juuri Englannin osalta ja Lontoon ollessa lääketieteen harjoittajien keskus 

Englannissa, moni käsittelemäni asia koskee juuri sitä. 

Aihe kiinnittyy moneen nykypäivänäkin aiheelliseen kysymykseen. Siinä näkyvät tutut teemat 

esimerkiksi lääkkeiden mahdollisista riskeistä niiden parantavien ja myrkyllisten luontojen 

kaksijakoisuudessa. Samoin se käsittelee sitä tasapainoa, joka vallitsee lääkkeitä syömällä ja 

elämäntavallisilla valinnoilla tehtävien parannusten välillä. Niin antibioottien kuin 

masennuslääkkeiden kohdalla käytävästä keskustelusta löytyy selkeästä samoja elementtejä, joita 

varhaismoderneista kemiallisista lääkkeistä käydyissä keskusteluissa esiintyy. 

Koska lääketieteellinen ja kemiallinen teoria sekä niiden käytänteet ovat nykyään tuolloisiin 

verrattuna fundamentaalisti erilaisia, on termien suomentamisessa usein ongelmia. Olenkin 

parhaaksi katsomallani tavalla kääntänyt tai käyttänyt niiden alkuperäisiä muotoja. 

Englanninkielisiä termejä käytän yleensä tapauksissa, joissa niille joko ei löydy tyydyttävää 

suomenkielistä vastinetta, tai silloin, kun haluan erityisesti tuoda esille sen nykyaikaisista malleista 

eroavia merkityksiä ja ominaisuuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Physic 
 

1600-luvun Englannissa oppinut physician edusti harvalukuista eliittiä. Yliopistokoulutuksensa 

kanssa, jonka he olivat lääketieteessä yleensä suorittaneet mantereella Englannissa suoritettujen 

artes tutkintojen jälkeen, he katsoivat olevansa oikeaoppisen lääketieteen suojelijoita.10 Valtaosa 

lääkinnällisistä palveluista esiintyi kuitenkin kansan parissa, usein ilman muodollista koulutusta tai 

lupaa.11 Herb women, yrttinaiset, olivat merkittävä ryhmä, joka tarjosi rahvaalle kansalle 

lääkärinpalveluita. Kuten nimityksestä voi päätellä, he olivat naisia, jotka harjoittivat herbalismia ja 

valmistivat yrttilääkkeitä.12 Toinen ryhmä olivat empiirikot. He osasivat yleensä parantaa tiettyjä 

sairauksia tietyin metodein. Heillä ei ollut teoreettista tietämystä, jota soveltaa.13 Toimiessaan 

ilman laajempaa teoriaa, oppineet pitivät empiirikkoja usein vaarallisina. Empirick olikin oppineen 

lääketieteen parissa yleisesti käytetty loukkaus.14 

Koska lääkärien asema perustui näiden koulutukseen, oli teoria eli physic heidän tärkeintä 

omaisuuttaan. Physicillä tarkoitettiin kykyä analysoida potilasta tarkemmin yksilönä. Siihen kuului 

kokonaisvaltaisen terveyshistorian tarkastelu: kehoneritteiden tutkiminen, potilaan 

sairaskokemusten kuunteleminen sekä ruokavalion ja muiden elämäntapojen analyysi olivat sen 

osia. Physicin avulla lääkäri saattoi antaa pidempiaikaisia elämäntavallisia ohjeita, joiden oli 

tarkoitus kokonaisvaltaisesti pidentää potilaan elinikää ja ylläpitää terveyttä ja kehonnesteiden 

tasapainoa.15  

Siinä, missä empiirikot ja muut halvemman lääkinnän tarjoajat nähtiin oikeaoppisen lääketieteen 

ulkopuolisina, olivat apteekkarit ammattikuntana osa physicin harjoittamista. Kirurgit ja 

apteekkarit olivat lääkärien lisäksi ainoat kaksi ammattikuntaa, jotka nähtiin osallisina oppineen 

lääketieteen instituutiossa.16 Lääkärit kuitenkin katsoivat nämä itselleen alisteisina, avustavina 

toimijoina. Lääkkeiden määräämisestä heidän kuului pidättäytyä. Coxen kritiikki lähteekin juuri 
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kokemuksesta, että lääkärien yksinoikeuteen, physicin ammattimaiseen harjoittamiseen, on 

kajottu: ”Now there are many things whereof most Apothecaries are guilty, as Carelesness, 

Unskilfulness, Unfaithfulness on the one hand, and Intrusion into the Physicians Imployment (I 

mean the Practice of Physick) on the other…”17  

Coxen valittelut eivät kuitenkaan olleet mitään uutta. Jo sata vuotta aiemmin, vuonna 1548, 

Robert Recorde esitti Coxen kanssa hyvin samanlaisia valituksia kohdistuen apteekkareihin. Niin 

heidän ammattitaitonsa kuin koulutuksensakin on riittämätöntä ja he uskaltautuvat röyhkeästi 

tunkeutumaan lääkärin reviirille. Siinä, missä Coxe löytää ratkaisun apteekkarien hylkäämisessä 

lääkärien itse valmistamien lääkkeiden eduksi, Recorde ehdottaa apteekkarien työn tarkempaa 

valvontaa.18  

1.1 Apteekkarin paikka 

Kun College of Physicians pyrki kitkemään luvattoman physicin harjoittamista, se kohtasi lukuisia 

ongelmia. Medicine eli lääkintä oli se osa physiciä, joka kuului kaikille.19 Lääkkeiden valmistaminen 

ja myyminen oli hyväksyttävää, sen sijaan teoreettinen osaaminen kuului lääkärille. 

Monimutkaisessa galenistisessa taudinkuvassa diagnoosi tehtiin kuitenkin lukuisten eri tekijöiden 

pohjalta. Esimerkiksi apteekkari William Rose tuli Collegen tuomitsemaksi vain tavattuaan 

potilaita.20 Se, milloin hoidettiin vain oireita ja milloin diagnosoitiin physicin keinoin, ei vaikuta 

olleen kovinkaan selkeää. Oppineet suvaitsivat vaihtoehtoisia toimijoita eri tavoin.  

Puhuessaan apteekkareista, Coxe listaa useita asioita, jotka eivät kuulu heidän, vaan lääkärien 

ammattiin: ”To visit the Patient, feel his Pulse, and consider his Urine, discourse the state of the 

Disease, and prescribe proper Remedies for it, is the business and care of the Physician”.21 Toisin 

sanoen apteekkarin ei tullut sen enempää tutkia potilasta kuin keskustella tämän taudista hänen 

kanssaan. Apteekkarilla, joka valmisti ja myi lääkkeitä, määrääminen ja myyminen menivät 

epäilemättä helposti ristiin. Apteekkarien ammattikunta oli ajan saatossa erikoistunut yhä 

vahvemmin ja samalla ottanut haltuunsa lääkinnän osia, jotka olivat aiemmin olleet oppineiden 

velvollisuuksia. Apteekkarin saattoi olettaa tietävän myös kauppatavaransa vaikutuksista ja 
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käyttötarkoituksista. Varhaismodernin ajan kuluessa alkoi muodostua myös laajempi keskiluokka, 

jolla oli varaa maksaa lääkärinpalveluista. Lääkäreitä ei enää riittänyt kattamaan kysyntää.22  

Apteekkarit olivat irtautuneet entisestä ammattikillastaan, Grocer’s Guildista perustaakseen oman 

kiltansa, nimeltään Society of Apothecaries, 1600-luvun alussa.23 Sen ja College of Physiciansin 

välillä käytiin vuosisadan kuluessa katkeria kiistoja. Lääkärit katsoivat apteekkarien harjoittavan 

heidän ammattiaan ja pimittävän heiltä maksuja.24 Koska Collegella oli lupa valvoa physicin 

harjoittamista kaupungissa, kohdistui apteekkareiden toimitiloihin tunkeilevia tarkastuksia.25  

Lääkärit näkivät usein tietyn apteekkarin omanaan. He saattoivat tavata potilaita näiden tiloissa 

siten, että nämä pääsivät ensikädessä näkemään näiden physicin harjoittamista. Siten apteekkari 

saattoi helposti oppia osia lääkärin toiminnasta. Sivusta katsoen opittu physic synnyttääkin Coxen 

mukaan osan apteekkarien ammattirikkeistä.26 Lääkärin tavatessa potilastaan hän tekee paljon 

sellaista, jota ulkopuolinen ei havaitse. Ne rutiininomaiset asiat, jotka lääkäri automaattisesti ottaa 

potilaassaan huomioon, ovat havaittavissa vain asiaan vihkiytyneelle.27 Lääkärien palvelut 

kuitenkin olivat paljon pelkkiä lääkkeitä kalliimpia, joten ajatus konsultoida ensin apteekkaria 

syntyi epäilemättä helposti. Kaikki, jotka asioivat apteekeissa eivät ylipäätään olleet riittävän 

varakkaita maksamaan lääkäristä. Tällöinkin apteekkarin mielipiteen luulisi kiinnostaneen. 

Apteekkarit olivat erityisasemassa lähellä lääkäriä. He pääsivät tapaamaan näiden omia potilaita ja 

asioimaan heidän kanssaan. Esimerkiksi Coxen mainitsemat yrttinaiset, jotka tarjosivat halvempia 

lääkärinpalveluja, jotka epäilemättä menivät ristiin physicianin ammatinkuvan kanssa, eivät häntä 

niinkään huoleta. Hän tuntuu suhtautuvan heidän toimintaansa lähinnä neutraalisti, sikäli kun he 

eivät tunkeutuneet oppineen lääketieteen toimialueelle. Yrttinaisten potilaat olivat siis selkeästi 

oma ryhmänsä, eikä heidän toimintansa siten kiinnostanut Coxea. Oppineet kohdistivat heihin 

tyytymättömyyttä, mutta se liittyi yleensä nimenomaan apteekkarien ja muiden virallisten 

lääketieteellisten toimijoiden kanssa harjoitettuun kanssakäymiseen.28   

Koulutus on merkittävä kysymys Coxen kritiikissä. Apteekkari ja lääkäri syntyivätkin hyvin 

erilaisissa paikoissa. Siinä, missä lääkärit tulivat yliopistoista, oppivat apteekkarit oppipoikina 
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vanhemman ammattilaisen rinnalla. Society of Apothecaries oli vastuussa Lontoossa 

koulutettavien apteekkarien ammattitaidosta. Se järjesti 7-9 vuotisten oppipoikakausien aikana 

monipuolista ammattiopetusta. Siihen kuului niin herbalismia, kemiaa kuin luonnonfilosofiaakin.29 

Coxe ei kuitenkaan pidä sitä läheskään riittävänä. Hänen mukaansa oppipojan pätevyyden merkiksi 

tämä joutuu valmistamaan lääkärin reseptin pohjalta yhden lääkkeen ennen ammattiluvan 

myöntämistä. Se ei Coxen mielestä riitä opinnäytteeksi.30 Lääkärien ja apteekkarien välillä vallitsi 

siis selkeä kuilu sosiaalisen aseman ja lukeneisuuden suhteen. 

1.2 Chymical physic 

1600-luvulla kemia alkoi hiljalleen irtautua alkemistisestä perinnöstään omaksi 

luonnontieteekseen. Suuri osa kemian teoriaa kuitenkin perustui vielä mystillis-hermeettiselle 

pohjalle. Paracelsus (1493-1541)31 oli edellisellä vuosisadalla ajanut uutta lääketiedettään, johon 

kemia liittyi keskeisenä osana. Lännessä alkemian tarkoitus oli aiemmin käsitetty hopean 

muuttamiseksi kullaksi.32 Paracelsukselle se kuitenkin oli tapa parantaa ja puhdistaa lääkkeitä.33 

Hänen kauttaan se alettiin liittää yhä vahvemmin lääkkeisiin. Varhaismoderni kemia oli vielä varsin 

erilaista, kuin oman aikamme. Coxe itse määrittelee sen seuraavasti: ”Chymistry is an Art which 

teaches us how to divide bodyes into several parts; and being separated, to purifie and again 

compund them according to the pleasure of the Artist.”34  

1600-luvun puolivälissä Englannissa alkoi galenistista humoraalipatologiaa haastavaan asemaan 

nousta Joan-Baptista van Helmontin ajatuksiin perustuva uusi kemiaan perustuva teoria. Van 

Helmont oli ottanut vaikutteita Paracelsukselta ja kehittänyt niitä luodakseen oman lääketieteen 

teoriansa. Kuten Paracelsuksella, siinä sairauksien syynä oli archeuksen, ihmisessä olevan 

äärimmäisen hienojakoisesta suolasta koostuvan kemiallisen järjestelmän, ärtyminen. Negatiiviset 

mielentilat tuottavat archeuksessa taudinkuvia, jotka ilmenevät todellisina oireina. Helmontilaisille 

valtaosa taudeista olivat siis psykologista, eivät fyysistä alkuperää.35 Lääkkeiden ei myöskään tullut 
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aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä potilaalle. Helmontilaiset tuomitsivat erityisesti galenistien 

suosimaa suoneniskua.36  

Vaikka heidän teoriansa oli karsinut Paracelsuksen salatieteellisiä elementtejä, 

helmontilaisuudessa oli kuitenkin vielä vaikutteita tämän vitalismista ja mystiikasta. Sellaisena se 

ei saanut tunnustusta Royal Societylta ja ”uudelta tieteeltä”.37 Helmontilaisten ja Robert Boylen 

kemiat kuitenkin herättivät mielenkiintoa samoissa lukijoissa.38 Molemmat olivat merkittävä osa 

kemian muodostumista tieteeksi, eikä Royal Societyn ja helmontilaisten välillä vaikuta olleen 

ainakaan merkittäviä kiistoja. Helmontilaisuus onnistuikin nousemaan merkittäväksi haastajaksi 

perinteiselle lääketieteelle. Juuri 1660-luku, jonka loppuvaiheilla A Discourse on kirjoitettu, oli 

helmontilaisuuden kulta-aikaa. Sen aikana he olivat lähellä saada kruunun tuen Society of 

Chymical Physiciansin perustamiseksi.39  

Coxe ei puhu suoraan helmontilaisista. Tämä voi johtua siitä, etteivät helmontilaiset olleet 

erityisen järjestäytyneitä ja heitä määrittivät enemmän kemialliset lääkkeet kuin heidän teoriansa. 

Hän mainitsee van Helmontin suopeaan sävyyn ja pitää tämän työtä kemian saralla arvokkaana.40 

Helmontilaisiin ajattelutapoihin hän viittaa puhuessaan apteekkareista. Helmontilaisuuteen kuului 

ajatus apteekkarin ja lääkärin ammattien yhdistämisestä.41 Onkin mielenkiintoista, että heillä ja 

Coxella oli periaatteessa sama päämäärä, eli lääkkeiden valmistuksen tuominen lääkärin 

vastuualueeksi tai tämän valvonnan alle. Selkeästi hajanaisesti jaetut vastuualueet turhauttivat 

aikalaisia. 

 Van Helmontin käsitys lääkäristä on varsin erilainen, kuin galenisteilla. Lääkärin tuli olla Jumalan 

valitsema tulkitsemaan luonnon kirjaa ja sellaisena hänen velvollisuutensa oli työskennellä 

ahkerasti kehittääkseen ja etsiäkseen parannuskeinoja sairauksiin. Samankaltainen käsitys oli 

aiemmin ollut myös Paracelsuksella.42 Galenistit nojasivat tiedossaan lähinnä antiikkiin, vaikka 

1600-luvun kuluessa olikin tehty Galenoksen teoriaa vastustavia löytöjä. Esimerkiksi verenkierron 

löytäminen ei horjuttanut galenistien intoa tehdä suoneniskuja, vaikka se osoittikin 
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fundamentaalin osan Galenoksen teoriaa vääräksi.43 He myös pitivät joitakin tauteja 

parantamattomina. Helmontilaiset hyökkäsivät tätä käsitystä vastaan ja vaativat, että aiemmin 

sellaisiksi määritellyt taudit tulee ottaa uudelleen tutkimusten kohteiksi.44 

Helmontilaisten edustaessa niin sanottua uutta lääketiedettä, he eivät voineet etsiä ratkaisuja 

aiemmilta lääkäreiltä. Tähän liittyen Coxe toteaakin:  

”Now the great question is, how Physicians come by the knowledge of these 

admirable Properties. Surely they have it not by natural Instinct, much less can any 

pretend to Divine inspiration. I am not ignorant that some talk of Medina Adepta, but 

the boldest and most talkative Apothecary I ever yet met with, had not the slightest 

pretension to it…”45 

Coxe ei voi hyväksyä ajatusta pyhästä Jumalan valitsemasta lääkäristä ja tämän intuitiosta etsiä 

uusia lääkkeitä. Kemian hän hyväksyy hyödylliseksi osaksi lääketiedettä, mutta kemistien ja 

muiden perinteisen physicin ulkopuolisten toimijoiden tulisi luovuttaa sen soveltaminen lääkärien 

käsiin. Hän kehuukin kemistejä, jotka sen sijaan, että määräisivät itse lääkkeitä, jakavatkin 

tutkimustuloksensa oppineille lääkäreille tulkittavaksi.46 

Helmontilaisten Jumalan valitseman lääkärin ajatus oli tekijä, jolla he saivat puolelleen monia 

uskonnollisia kannattajia. Galenisella lääkärillä oli varsin epäkristillinen maine. Heitä pidettiin 

ateistisina, pakanallisina, ahneina ja julmina.47 Galenos ei ollut kristitty. Jotkut myös kokivat, että 

lääkärin vastaanotolta palattiin yleensä huonommassa kunnossa, kuin missä sinne on menty. 

Suoneniskut ja kuppaukset jättivät haavoja, jotka saattoivat tulehtua ja viedä potilaan hengen.48 

Helmontilaiset eivät ylipäätään nähneet potilaiden tapaamista läheskään yhtä tärkeänä. Siinä, 

missä galeninen lääkäri tutki potilaan läpikotaisin tehdäkseen mahdollisimman laajan diagnoosin, 

helmontilainen määräsi lääkkeitä pelkkien oireiden perusteella.49 
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Wear puhuu kemiallisista galenisteista, jollaiseksi Coxea voisikin kuvailla.50 Hän vaikuttaa luottavan 

Galenoksen neljään taudinaiheuttajaan todetessaan: ”besides the Air in which we breath is as 

uncertain as the Winds that blow which suddenly changes from heat to cold, moisture to 

dryness”.51 Coxe myös painottaa erityisesti ruokavalion merkitystä terveydelle, galenistille 

tyypillisesti.52 Kuitenkin hän pyrkii tuomaan esille oman suopeutensa kemiallisten lääkkeiden 

oikeaoppiseen käyttöön, osana oikeaoppista physiciä.  Hän ei myöskään suoraan sano suosivansa 

kumpaakaan tradiota. Onkin todennäköistä, että Coxe pyrkii välttämään turhia kannanottoja 

pitääkseen tekstinsä puolueettomana teoreettisista kiistoista. College of Physiciansin jäsenyys ja 

olemassa olevat teoreettiset maininnat kuitenkin viittaisivat siihen, että Coxen käsitys kehon 

toiminnasta oli vielä ainakin suhteellisen kiinnittynyt galenistiseen ajatteluun. 

Apteekkarit eivät siis vain tunkeutuneet harjoittamaan lääkärin ammattia, he saattoivat myös 

omaksua täysin erilaisen lääketieteellisen teorian. Lääkärille, joka odotti apteekkarien olevan heitä 

kohtaan apua antavassa roolissa, tämä oli varmasti vaikeasti hyväksyttävä asia. Helmontilaisuus 

yhdistettiin vahvasti apteekkareihin, olihan lääkkeiden tutkiminen merkittävä osa helmontilaisen 

lääkärin velvollisuuksia. Tältä kannalta epäluottamus apteekkareita kohtaan onkin ymmärrettävää: 

miten toimii täysin erilaiselta teoriapohjalta toimiva apteekkari, jonka tulisi myydä galenistisen 

lääkärin määräämiä lääkkeitä? Helmontilaisuus saattoi myös hyvinkin vedota College of 

Physiciansin kaltoin kohtelemiin apteekkareihin jo sen lääketieteellistä reformia vaativan luonteen 

puolesta. 
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2. Lääkkeet 
 

Lääkkeiden itsenäinen valmistus oli kaikkien ulottuvilta löytyvä mahdollisuus. Suuri osa lääkkeistä 

valmistettiin yrteistä, jolloin luonnosta oli mahdollista löytää lukuisia lääkkeeksi kelpaavia kasveja. 

Koska suuri osa raaka-aineista löytyi myös kansan käsien ulottuvilta ja he myös niitä hyödynsivät, 

oppineilla ei ollut yksinoikeutta medicinen harjoittamiseen. Sen sijaan he vetosivat jälleen 

oppineeseen asemaansa. Ei ollut esimerkiksi laisinkaan yhdentekevää, milloin yrttejä poimittiin. 

Tiettyjä kasveja tuli poimia tiettyyn aikaan ja kasvin eri osilla oli erilaisia ominaisuuksia.53   

Tulen tässä kappaleessa käsittelemään niitä lääkkeiden määräämiseen, valmistukseen ja käyttöön 

liittyviä kysymyksiä, jotka Coxe tuo tekstissään esille. Juuri lääkkeet ovat kuitenkin apteekkarin 

ammatin keskiössä ja Coxen keskeisiin argumentteihin kuuluu se, että lääkärien tulisi valmistaa 

lääkkeensä itse ja tehdä ja pesäeronsa apteekkareihin.  

Suuri osa Coxen apteekkarien lääkkeisiin liittyvistä kommenteista kritisoi niiden laatua ja 

toimivuutta. Coxe esimerkiksi toteaa:  

”If we appeal to events, and tell them [apothecaries] of persons that have been, 

either manifestly injured by bad Physick; when that which is prescribed, if it had been 

duely prepared, would in all probability have given them great relief: or if we mention 

others, on whom strong purging, vomiting, or sweating physick, or such, as if 

prepared after the Physicians prescript, would have proved such, hath had little or no 

sensible Operation, when the same faithfully prepared by other hands, or by the 

same, the Physician supervising, quick displays its nature according to his intetion. All 

these things they ascribe to chance, and pretend that when Physick hath not the 

desired or promised effect, the Physician excuse his own defects, lays the blame on 

Apothecaries, or bad druggs.”54 

Aikalaiskritiikki lääkkeiden laatua kohtaan olisi helppo kuitata sillä, etteivät ajan galenistiset 

lääkkeet ylipäänsä toimineet kovinkaan tehokkaasti. Varhaismodernissa lääketieteessä kuitenkin 

monella lääkkeellä odotettiin olevan tiettyjä ulkoisia vaikutuksia kehoon. Kuten Coxen 

kommentista käy ilmi, niiden kuului hikoiluttaa, oksettaa, tehostaa syljeneritystä tai muutoin 

aiheuttaa selkeitä ja havaittavia reaktioita kehossa. Sikäli niiden toimivuus ei niinkään liity taudin 
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paranemiseen, vaan siihen, miten lääke ulkoisesti vaikutti. Lääkkeiden tarkoitus ei muutenkaan 

ollut suoraan parantaa tautia, vaan tehostaa kehon toimintaa oikealla tavalla, jotta luonto itse 

saattoi parantaa sairauden. Esimerkiksi hikoiluttamalla pahanlaatuiset kehonnesteet poistuivat. 

Myös tavalliset ulkoiset ominaisuudet, kuten ulkonäkö, haju ja maku vaikuttivat näkemykseen 

lääkekasvin laadusta.55  

Kun puhun kemiallisista lääkkeistä huomionarvoista, etteivät kaikki niitä valmistaneet ja myyvät 

henkilöt aidosti olleetkaan kovinkaan perehtyneitä van Helmontin teoriaan.56 Se kuitenkin edusti 

johtavaa lääketieteellisen kemian teoriaa ja siihen vetoaminen oli epäilemättä yleistä. 

Helmontilaiset eivät olleet järjestäytynyt ryhmä. Tällöin helmontilaisesta puhuessani joudun 

väkisinkin vetoamaan joko ideaaliin tai yleiskuvaan hyvin hajanaisesta kokonaisuudesta. Coxe 

katsoo niin hyviä apteekkareita kuin kemistejäkin olevan olemassa, mutta heidän lukumääräänsä 

hän vaikuttaa pitävän liian pienenä. Kritiikki koulutuksestakin pyrkii ehkä myös 

yhdenmukaisempaan tietämykseen ammattilaisten välillä eikä vain parjaamaan apteekkareita.   

2.1 Perinteiset lääkkeet 

Apteekkarien ammattikunta syntyi ruoka-aineiden, mausteiden ja yrttien myynnistä. Sana 

apothece on juuriltaan viitannut yksinkertaisesti varastoon.57 Kuten todettua, Lontoon apteekkarit 

irtautuivat Grocer’s Companysta vasta 1600-luvun alussa. Kuten aiemmin mainitusta Robert 

Recorden kommentista huomaa, oli apteekkari kuitenkin nähty nimenomaan lääkkeitä 

valmistavana ja myyvänä tahona jo pitkään.  

Koska apteekkarit valmistivat joko lääkkeensä itse tai ostivat ne muilta niitä valmistavilta 

toimijoilta, ei lääkäreillä itsellään ollut tarkkaa tietoa, oliko niiden valmistus toteutettu heidän 

odotustensa mukaisesti. Lääkärien ja apteekkarien oppineisuudessa havaittavat erot tekivät heidät 

vielä epäluotettavimmiksi lääkärien silmissä. Coxen käsitys onkin, että epäonnistuneet hoidot ovat 

hyvin usein apteekkarien laiminlyömien velvollisuuksien tai suoran pahantahtoisuuden tuotosta.58  

Coxen mukaan apteekkareilla on tapana tehdä yhdistelääkkeitä (compound medicine), joissa 

useampia lääkeaineita keitettiin yhdeksi lääkkeeksi.59 Galenistisessa lääkekäsityksessä 

tehokkaimpia lääkkeitä olivat yksinkertaiset (simples), eli käytännössä yksittäiset kasvit. 
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Yhdistelääkkeet olivat kiistelty aihe. Ne olivat suosittuja, mutta usean oppineen paheksumia. 

Koska ne yhdistivät useampia ainesosia, yksinkertaisten vaikutukset sekoittuivat tai katosivat. 

Niiden hinta vaihteli runsaasti riippuen niissä käytetyistä ainesosista.60 Coxe katsookin, että 

apteekkarit ostavat ja valmistavat halpoja yhdistelääkkeitä, joiden hinta on epärealistisen matala, 

koska niissä on käytetty riittämättömiä määriä tai huonolaatuisia aineksia.61 

Yhdistelääkkeet ovat jotain, mitä kohtaan sekä van Helmont että galenistit suhtautuvat 

varautuneesti. Helmontilainen halusi erottaa lääkkeestä siinä piilevät parantavat vaikuttajat. Kuten 

galenistitkin, van Helmont näki niiden sotkevan yrttien luonnolliset hyödyt niiden esiin tuomisen 

sijaan.62 Juuri vaikuttavien aineiden sotkeutuminen vaikuttaa häiritsevän Coxeakin. Hän ehdottaa, 

että nesteeseen valmistetun yhdistelääkkeen eri osissa voisi olla erikseen eri yrttien vaikutuksia ja 

siten niitä olisi mahdollista jälkeenpäin erotella: ”…as several Chymical Liquors, though never so 

much shaken, each retires to the station assigned”. Tätä hän ei kuitenkaan pidä todennäköisenä.63 

Vaikuttaisikin, että yhdistelääkkeet kuuluivat apteekkarien hyllyihin enemmän 

helppokäyttöisyytensä puolesta. 

Lääkkeissä käytetyt ainekset määrittivät hyvin pitkälti niiden tehon. Käsitys, että mikä hyvänsä 

lääke väärin annosteltuna tai huonolaatuisena voi aiheuttaa sairautta, oli yleinen.64 Kun 

mahdollisuus määrittää kuolinsyytä oli rajallinen, kysymys, mikä kuolleen potilaan lopulta tappoi, 

jäi helposti mysteeriksi. Kun mukana hoidossa saattoi olla lääkkeet määrännyt lääkäri, ne 

valmistanut tai vielä kolmannelta osapuolelta ostanut apteekkari ja kirurgi, oli hoitajien helppo 

syyttää myös toisiaan. LOIS N. MAGNER antaakin aiheeseen liittyvän lainauksen: ”In Moliére’s play 

Love’s the Best Doctor, we learn that ”we should never say, such a one is dead of a fever,” because, 

to tell the truth, the patient died of ”four doctors and two apothecaries.””65 

Syytökset vanhentuneista lääkkeistä olivat yleisiä lääkärien puolelta. Erityisesti kauempaa tuotujen 

aineksien kohdalla laatua olikin vaikea taata.66 Paikallisestikin esiintyvät kasvit saattoivat lääkärien 

mielestä pilaantua nopeammin, kuin apteekkari oli halukas uusimaan varastoaan. Erityisesti 

yhdistelääkkeet vaativat valmistuksessaan suuria määriä aineksia, jolloin niitä saattoi jäädä yli 
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pitkäksi aikaa, ennen kuin niitä seuraavan kerran tarvittiin.67 Coxe kertookin kysyneensä 

hedelmäkauppiaalta, mitä tämä tekee mädäntyneillä sitruunoillaan, joka vastauksenaan kertoi 

luovuttavansa ne kemisteille ja apteekkareille.68 

Apteekkarit eivät myöskään tunteneet kasveja ja lääkkeitä samoilla nimillä kuin oppineet. Coxe 

mainitsee lääkärien määrävän lääkkeensä latinaksi ja kritisoi, että nämä uskovat ennemmin 

yrttinaisia ja druggisteja yrttien ja lääkeaineiden nimissä.69 Samankaltaisia syytöksiä tosin esitettiin 

myös lääkäreitä itseään vastaan.70 Koska yrttinaiset ja lääkevalmistajat tuskin olivat oppineita, 

tunsivat he ainekset todennäköisesti paremmin kansankielellä. Coxe kuitenkin odottaa 

apteekkarien perehtyvän ilmeisesti oppineiden yleisesti käyttämiin herbaaleihin. Hän mainitsee 

nimet Parkinson ja Johnson, joiden herbaaleja hän pitää arvossaan.71 

Oppineiden suhde kansanperinteeseen oli usein negatiivinen. He katsoivat kirjoja lukemalla 

tietävänsä enemmän, kuin yrttinaiset tai muut käytännön kautta herbalismia oppineet harjoittajat. 

Kansankielisiä nimityksiä kuitenkin esiintyi herbaaleissa latinankielisten nimien rinnalla. Wear 

mainitsee John Gerardin herbaalin, jossa nimiä löytyi niin oppineiden, apteekkarien kuin kansankin 

käyttämästä kielestä.72 Ylipäänsä yrttinaisiin ja muihin kansan parissa toimineisiin oppineista 

ulkopuolisiin yhdistettiin ajatus taikauskoisuudesta ja tietämättömyydestä.  

2.2 Kemialliset lääkkeet 

Kemialliset lääkkeet tulivat osaksi oppinutta lääketiedettä 1600-luvun kuluessa. Society of 

Apothecaries julkaisi vuonna 1618 yhdessä College of Physiciansin kanssa uuden Lontoon 

Pharmacopeian, lääkehakemiston, joka osoitti avoimuutta myös kemiallisia lääkkeitä kohtaan.73 

Tuolloin kyse ei vielä ollut van Helmontin vaikutuksesta, vaan Paracelsuksen. Paracelsistinen teoria 

ei kuitenkaan ikinä saavuttanut suurempaa suosiota Englannissa, vaikka hänen lääkkeensä 

herättivätkin huomiota.74 Kului kuitenkin aikaa, ennen kuin oppineet galenistit alkoivat laajemmin 

hyväksyä kemialliset lääkkeet. Silloinkin monet heistä käyttivät niitä hyvin harvoin.  
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Paracelsuksen ja van Helmontin ideologioiden mukaisesti kemiallisen lääkinnän harjoittajat 

pyrkivät itse tutkimaan ja kehittämään lääkkeitä. Itse kehitetyistä lääkkeistä tuli valmistajien omia 

tavaramerkkejä. Niiden sisältö pyrittiin pitämään salassa kilpailijoilta, mikä puolestaan vahvisti jo 

ennestään tehtyä yhteyttä hermeettisiin salatieteisiin.75 

Helmontilaisten käsitys lääkkeistä oli erityisen vastakkainen galenisiin nähden. Galenistien käsitys 

oli, että taudit parannetaan vastakkaisuuksien kautta. Kuuma lääke kylmään tautiin, kuiva lääke 

kosteaan tautiin.76 Helmontilaisille taudin ulkoiset oireet eivät merkinneet paljoakaan. Potilaan 

kuumuus tai kylmyys olivat vain oireita, jotka ärtynyt archeus sai aikaan. Lääkkeen kuului tyydyttää 

archeus, palauttaa se terveeseen tilaan.77 Helmontilaiset katsoivatkin, että lääkkeiden tuli olla 

iloisia.78 Tällä viitattiin galenistien kivuliaisiin ja julmina pidettyihin toimenpiteisiin.  

Kemiallisten lääkkeiden luokittelu tuotti ongelmia. Galenistit näkivät ne pääosin kuumina 

lääkkeinä. Niiden valmistukseen liittyi yleensä polttamista ja monet niistä polttivat suuta.79 

Helmontilaiselle, joiden koko käsitys sairaudesta oli erilainen, niiden käyttötarkoitukset olivat 

paljon laajemmat. Helmontilaiset näkivät kemialliset lääkkeet puhtaampina ja tehokkaampina. 

Samoin he halusivat näyttää omat lääkkeensä turvallisempina, irtautuen galenistien näkemyksistä 

lääkkeistä ensisijaisesti vaarallisina. Galenistit omaksuivat vastakkaisen kannan ja pitivät niitä 

lääkinnän viimeisenä oljenkortena.80  

Coxe mainitsee erikseen kaksi kemiallista lääkeainetta: ”I will mention but two Minerals, which are 

acknowledged by all, duly prepared, to afford noble Remedies. They are Mercury and Antimony.” 

Näistä elohopean hän katsoo toimivan useaan krooniseen sairauteen, johon muut hoitokeinot 

eivät toimineet, ja antimonian olevan erinomainen oksetuslääke.81 Hän luettelee lukuisia muitakin 

kemiallisia aineita, mutta näitä kahta hän vaikuttaisi pitävän hyödyllisimpinä. Hyvin perinteisin 

argumentein Coxe kääntää kemiallisten lääkkeiden huonon maineen apteekkarien kelvottomien 

lääkkeiden syyksi. Hän vetoaa kollegoihinsa, jotka eivät ole saaneet potilaitaan reagoimaan 

samoihin aineisiin, jotka hänen ominaan ovat olleet toiminnaltaan erinomaisia.82 
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3. Lääketieteen reformi 

 

Coxen argumentit tuntuvat tähtäävän keskitetymmän ja selkeämmän lääketieteen ja lääkinnän 

kentän luomiseen. Hän tahtoo lääkkeiden valmistuksen pois toisilta ja kolmansilta osapuolilta ja 

saavuttaa siten niitä määrääville varmuuden niiden sisällöstä ja valmistusmetodista. 1600-luvun 

loppupuolella apothecary-physician vakiintuikin omaksi ammatikseen perinteisen lääkärin rinnalle. 

Sikäli Coxekin sai mitä halusi, eli itse lääkkeensä valmistavan physicianin. Helmontilaisten ja 

galenistien välinen kiista selvisi pitkälti galenistien eduksi. Kuten Coxe, he omaksuivat kemialliset 

lääkkeet, mutta hyödynsivät silti pitkälti galenistista teoriaa. 

Uuden teorian tuominen kansan pariin olikin kompastuskivi, joka osoittautui helmontilaisille liian 

vaikeaksi ylittää. Vaikka verenpäästön kaltaisia toimenpiteitä kammoksuttiin, ne olivat silti osa 

ihmisten käsitystä terveydenhoidosta ja lääkärin tekemistä operaatioista. Potilaat saattoivat vaatia 

sitä itselleen. Ihmiset odottivat lääkäreiltä myös tarkkaa yksilöllistä analyysia ja odottivat galenisen 

teorian mukaisia kuvauksia taudista ja sen etenemisestä. Helmontilainen reformi kuitenkin 

onnistui horjuttamaan College of Physiciansin asemaa. 1600-luvun kuluessa se menetti 

auktoriteettiaan kilpailijoiden ja sisäisten kiistojen vuoksi.83 

Kemiallinen galenisti edusti kuitenkin traditionsa viimeisiä vaiheita. 1700-luvun kuluessa 

perinteisen physicin tehottomuus alkoi käydä selväksi. Wear kuvailee sitä ”terapeuttisena 

nihilismiä”, joka vallitsi tulevan vuosisadan Euroopassa.84 RICHARD SHRYOCK toteaakin, että 

lääketiede ajautui ongelmiin 1700-luvulla sen ollessa kykenemätön saavuttamaan niitä 

harppauksia, joihin muiden luonnontieteiden osalta uudet metodit kykenivät. Se kehitys, joka johti 

lääketieteen kokonaisvaltaiseen uudistumiseen, syntyi biologian ja muiden luonnontieteiden 

alalla. Ne eivät vielä silloin olleet merkityksellisiä lääketieteelle.85 

Se, että anatomia kykeni uudistumaan lääkkeiden pysyessä samoina, oli kuitenkin havaittu jo 

aikaisemmin.86 Se epäilemättä edesauttoi uusiin lääkkeisiin kohdistuvaa innostusta jo 1600-luvun 

loppupuoliskolla. Coxenkin suhtautumisesta kemiaan näkyy uusiin, tehokkaampiin lääkkeisiin 

kohdistuvaa innostusta.  
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Loppulause 

 

Thomas Coxe vaikuttaisi olleen tyypillinen varhaismoderni oppinut lääkäri. Hän oli merkittävässä 

asemassa College of Physiciansissa ja harjoitti vielä hyvin galenistisia vaikutteita omaavaa 

lääketiedettä. Huolimatta galenistisesta teoriastaan, hän oli kuitenkin hyväksynyt ja omaksunut 

kemiallisten lääkkeiden käytön.  

Coxen kritiikki kohdistuen apteekkareihin kumpusi pitkälti lukuisissa eroissa, jotka vallitsivat 

oppineiden lääkärien ja apteekkarien ammattikuntien välillä. Yksi merkittävä tekijä oli koulutus, 

jonka lääkärit hankkivat yliopistoista ja jonka apteekkarit saivat käytännön kautta oppipoikina. 

Tämä johti havaittaviin eroihin tiedon lähteissä ja laaduissa. Oppineet vierastivat yleisesti 

kansanperinteistä tietoa ja luottivat antiikin lähteisiin. Apteekkarit olivat puolestaan enemmän 

tekemisissä tavallisen kansan kanssa. Siten he päätyivät ottamaan vaikutteita myös yksityisiltä 

parantajilta ja yksittäisten apteekkarien tiedoissa saattoi olla suuria eroja. Apteekkarit möivät 

myös halvempia, köyhemmille suunnattuja lääkkeitä, jotka eivät lääkärien mielestä olleet 

tarpeeksi laadukkaita. 

Apteekkarien ja lääkärien henkilökohtaiset intressit menivät myös monessa kohtaa ristiin. 

Lääkärien vaatimuksia physicin luvattomasta harjoittamisesta oli helppo rikkoa, osin jopa vaikea 

noudattaa. Apteekkarien oli helppo neuvoa kauppoihinsa tulleita potilaita ja olla ohjaamatta näitä 

lääkäreille itselleen. 1660-luvulla valloillaan ollut helmontilaisuus ajoi myös apteekkareita 

ryhtymään lääkäreiksi. Tällöin he saattoivat erota kokonaan perinteisestä lääketieteen traditiosta 

ja lääkitsivät siitä erillisen teorian mukaisesti. 

Myös yleinen hajaannus lääketieteen kentällä ärsytti Coxea. Apteekkarit eivät valmistaneet kaikkia 

lääkkeitään itse, vaan yksityiset lääkevalmistajat myivät niitä heille. Lääkärit kokivat, ettei 

lääkkeiden laadusta ole paljonkaan takeita lääkkeiden ollessa tietämättömien ja tuntemattomien 

tahojen valmistamia. Tältä pohjalta hän toivoo hajanaisten ammattikuntien yhdistymistä lääkärin 

persoonaan. 

Yleisesti Coxen kritiikki siis kohdistui apteekkarien ammattivelvollisuuksien rikkomiseen. College of 

Physicians ja oppineet olivat perinteisesti katsoneet apteekkarit itselleen alisteiseksi 

ammattikunnaksi. Toisaalta hän näki heidän valmistavan ja myyvän kelvottomia lääkkeitä, toisaalta 

hän näki heidän tunkeutuvan omalle reviirilleen. 
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