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SUSANNA NllRANEN 

Hyvinvointia kansankielellä 
Kristillinen kulttuuri keskiajan resepteissä 

Sanapari ”keskiajan lääketiede” luo monille 
mielikuvia takapajuisuudesta ja taikauskosta. 
Siihen liitetään helposti kummalliset, jopa va- 
hingolliset hoitomuodot, kuten suoneniskentä 
ja myrkylliset kasvit, sekä tietenkin jatkuva 
rukoileminen. Vähemmälle huomiolle on jää- 
nyt, kuinka ihmiset ylipäätään selviytyivät ja 
kuinka kiinnostuneita he olivat terveydestään 
ja hyvinvoinnistaan. Vernakulaarit eli kan- 
sankieliset reseptit antavat tietoa tavallisten 
ihmisten keinoista toimia hyvinvointinsa 
eteen sairauksien ja arkisten ongelmien kes- 
kellä. Tässä artikkelissa tarkastelen erityisesti 
kristilliseen kulttuuriin liittyviä keinoja, jotka 
eivät olleet normi keskiajan lääketieteessä tai 
lääkinnässä. Erittelen, mitä kristilliset elemen- 
tit resepteissä ovat ja mikä on niiden suhde 
muihin hoitomuotoihin, kuten yrttilääkintään. 
Lopuksi pohdin, mitä kristillisten elementtien 
esiintuomisella tavoiteltiin ja kuka ne mahdol- 
lisesti on resepteihin siirtänyt. Koska keskiajan 
terveyshistoria on yhä varsin marginaalinen 
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tutkimusala, tarjoan aluksi lyhyen katsauksen 
yleiseen tutkimuskontekstiin. 

KESKIAJAN TERVEYSHISTORIAN 
TUTKIMUS ON VlLKASTA 

Keskiajan terveyden, sairauden ja parantamisen 
historia on vahvasti nousussa oleva ala, mikä 
heijastanee oman aikamme kiinnostusta ter- 
veyteen ja hyvinvointiin. Suomessa aihepiirin 
tutkijoita on edelleen vain kourallinen, mutta 
joukko on aktiivinen ja tukevasti kiinnittynyt 
kansainväliseen tutkimukseen.1 

Keskiajan terveyden, sairauden ja paran- 
tamisen historiaa voidaan tarkastella monesta 
diskurssista käsin. Oppineessa maailmassa, 
josta säilyneet lähteet enimmäkseen ovat, 
terveyttä, sairautta ja parantamista tutkittiin, 

kommentoitiin, opiskeltiin ja säädeltiin sekä ai- 
heesta keskusteltiin esimerkiksi lainopilliselta, 
lääketieteelliseltä, filosofiselta ja uskonnollisel- 
ta kannalta. Eri diskurssit haarautuivat nekin 
usein moninaisiksi näkökulmiksi. Kuvauksia 



terveydestä, sairaudesta ja parantamisesta 
löytyy luonnollisesti myös kirjallisuudesta ja 
taiteesta. Tunnetuin lienee kristillinen diskurs— 
si, josta ainakin yleisesityksiin ja historiakult— 
tuuriin on jäänyt tiukasti ajatus sairastamisesta 
synnin palkkana — siitä huolimatta, että tämä 
ajatus itse asiassa yleistyi vasta uuden ajan alus- 
sa. Uskonnolliseen diskurssiin liittyvät myös 
demonologiset ja eksorsistiset interventiot, 
joiden sisältämä maagis-symbolinen ajattelu, 
dramaattisuus ja ”toiseus” kiehtovat jatkuvasti 
suurta yleisöä mutta joita tutkitaan myös aka— 
teemisesti.2 Myös hagiografian tutkimus, johon 
parantamisen aspekti kuuluu elimellisesti,3 
väistämättä sivuaa teologisia diskursseja. Vaik— 
ka viimeksi mainittua tutkimusta on runsaasti, 
keskiajan teologiaan ja filosofiaan sitoutuva 
parantamisen tutkimus on toistaiseksi ainakin 
tieteenalan ulkopuolelta katsottuna määrälli- 
sesti melko vähäistä.4 

Sosiaalihistoriallisesti kiinnostavia ovat 
kirkkojen ja luostareiden ylläpitämien sairas— 
huoneiden ohella kaupunkien yritykset osal— 
listua asukkaiden hyvinvointiin investoimalla 
julkiseen terveydenhuoltoon muun muassa 
lääkäreiden virkoja perustamalla, parantamalla 
hygieniaa ja jarruttamalla tautien leviämistä. 
Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että 
eurooppalaiset kaupungit kehittivät proaktii— 
visesti julkista terveydenhuoltoa, vedensaantia 
ja sanitaatiota jo ennen 1300-luvun puolivälin 
mustaa surmaa.5 Tallinnassa jätevesiviemä— 
röinnin rakentaminen aloitettiin 1100-luvulla6 
ja Turussakin on ollut viemäreitä ja jätekuoppia 
viimeistään 1400-luvulla.7 Mielikuva laskiäm- 
päreitä ikkunoista nakkelevista keskiajan kau— 
punkilaisista ei varmastikaan ole täysin väärä, 
mutta ei myöskään koko totuus. ' 

Käytännön esimerkkinä virkamiesten 
tietoisuudesta tautien ja lian yhteydestä on 
statuutti 1280-luvun Trevisosta. Siinä jätteet 
käsketään korjaamaan viivyttelemättä, koska 

ne ”vaikuttavat ilmaan ja synnyttävät tauteja, 
joiden vuoksi ihmiskehoista tulee sairaita, ja 
joihin voi jopa kuolla”. Tämäntyyppisiä ohjeita 
on pidetty osoituksena varsin laajalle levinnees- 
tä medikaalisesta tietämyksestä perushygienian 

1 Yhtenä tärkeänä aihepiirin päänavaajana Suo- 
messa oli Marko Lambergin johtama Suomen 
Akatemian tutkimusprojekti Medieval States 
of Welfare (2009—2011), jonka jäseninä työs- 
kentelivät Timo ]outsivuo, Kirsi Kanerva, Sari 
Katajala—Peltomaa ja Susanna Niiranen. Projek— 
tista syntyivät muun muassa julkaisut Kanerva 
& Lamberg, toim. (SKS 2014) ja Katajala-Pel- 
tomaa & Niiranen, toim. (Brill 2014). Lisäk- 
si Irma Taavitsainen ja Päivi Pahta ovat osana 
VARIENG-projektia tarkastelleet keskiajan 
lääketieteellisiä tekstejä filologisesti tieteenhis- 
torian kirjoittamisen kontekstissa ja kehittäneet 
alan metodologiaa. Lääketieteellisten käsikirjoi— 
tusten ja tiedonkulun tutkimuksessa Outi Me- 
risalon tutkimukset ovat olleet uraauurtavia, ks. 
esim. Merisalo 2008 ja 2012. Aatehistoriallisesti 
suuntautuneista tutkijoista mainittakoon Heik- 
ki Mikkeli ja Timo ]outsivuo, jotka ovat tarkas- 
telleet keskiajan ja uuden ajan alun rajapintaa, 
esim. Mikkeli & Marttila 2010; Ioutsivuo 2015. 

2 Esim. Caciola 2003; Katajala-Peltomaa 2014 ja 
2016. 

3 Suomesta mainittakoon hagiografian tutkijat 
Tuomas Heikkilä, Meri Heinonen, Sari Kataja- 
la-Peltomaa ja Christian Krötzl. Jussi Hanska, 
Maiju Lehmijoki-Gardner ja Kirsi Salonen ovat 
tarkastelleet parantamista sivuavia kysymyksiä 
keskiajan kirkkoon liittyen. 

4 Esim. Hirvonen 2006; Hirvonen 2018a; 2018b. 
Ks. myös Biller & Minnis, toim. 1997; Kursawa 
2017. 

5 Geltner 2019a; ks. myös Maragi 1982, 81—87; 
Greci 1991, 650-661; Breveglieri 2005, 95—152; 
Ciecieznski 2013, 92— 104. Varhaisesta vesihuol- 
losta esim. Squatriti 1998. 

6 Hanni 1999, 62-68, 65. 
Seppänen 2012, esim. 14, 185, 223, 229, 359. 

8 Geltner 2019b, 97—120, 104. 
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tärkeydestä.8 Yrityksistä huolimatta tulokset 
eivät nykyihmisestä ole välttämättä häävejä, 
koska hygienia ei vastannut moderneja stan- 
dardeja eikä estänyt ajoittaisia epidemioita. 
Aiheellisesti voidaan kuitenkin kysyä, olisiko 
tilanne ollut vielä huonompi ilman kaupun- 
kiviranomaisten, kirkon instituutioiden, 
esimerkiksi luostareiden sairashuoneiden, ja 
valistuneiden yksilöiden, kuten yksittäisten lää— 
kärien ja vaikkapa maallikkosisarten, ponnis- 
teluja sairaanhoidossa ja ennaltaehkäisevässä 
terveydenhuollossa. Ennaltaehkäisyyn liittyivät 
muun muassa tasapainoisten elämäntapojen 
puolesta puhuminen ja kehotukset pestä käsiä. 

Arkinen, parantamiseen liittyvä jokapäiväi— 
nen elämä on pyritty tavoittamaan esimerkiksi 
tutkimalla kanonisaatioprosesseja. Ihmeparan- 
tumisista raportoimisen lisäksi ne antavat tietoa 
esimerkiksi sairauksista ja vammaisuudesta eri 
ikäkausina, sukupuolen ja hoivan dynamiikasta 
sairauden kohdatessa yksilöä, perhettä ja yhtei- 
söä.9 

Käytännössä erilaiset ideologiat ja käytän— 
teet toimivat keskenään vuorovaikutuksessa, 
joten esimerkiksi lääketieteellisessä lähteessä 
saattaa olla Viittauksia uskontoon ja kirkolli— 
sessa lähteessä lääketieteeseen. On kuitenkin 
virheellinen käsitys, että kristillinen kulttuuri 
olisi läsnä kaikessa keskiaikaisessa lähdema- 
teriaalissa. Pelkästään lääketieteen piirissä on 
runsaasti lähteitä, joissa ei esiinny minkään— 
laisia viittauksia kristinuskoon tai muihinkaan 
uskontoihin. Tämä johtuu paljolti antiikin 
tradition painoarvosta keskiaikaisessa lääke- 
tieteessä. jo antiikissa niin sanottu hippokraat- 
tinen korpus painotti ”luonnollisia” eli fyysisiä 
syitä sairauden synnyssä ja täten myös paran— 
tamista ”luonnollisin” tavoin, eikä esimerkiksi 
uskoon tai magiaan perustuen. Tätä aiemmassa 
selitysmallissa sairauden syy ja parantaminen 
olivat sidoksissa jumalalliseen väliintuloon. 
Hippokrates tai hänen nimiinsä luetut tekstit 
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tekivät ainakin retorista pesäeroa yliluonnol- 
liseen taudinselitysmalliin, minkä on tulkittu 
kertovan kilpailevista koulukunnista sen ajan 
medikaalisella markkinakentällä.10 Molemmat 
selitysmallit jatkoivat rinnakkaineloa keski— 
ajalle. Samoihin aikoihin Hippokrateen kanssa 
500—400-luvuilla eaa. muovautui oppi ruu- 
miinnesteiden tasapainosta eli humoraalioppi, 
jonka mukaan sairaudet johtuivat ensisijaisesti 
luonnollisista syistä. 

Roomalaisaj alla vaikuttanut lääkäri Galenos 
teki humoraalioppia tunnetuksi yleislääke- 
tieteen, kirurgian ja anatomian teoksissaan. 
Galenos säilyi lääketieteellisenä auktoriteettina 
läpi keskiajan. Kasvitieteessä ja lääkinnässä 
perustana olivat Theofrastoksen (371—287 
eaa.) ja Dioskorideen (40—90 jaa.) teokset. 
Antiikin auktoriteettien ohella keskiaikaiseen 
lääketieteeseen — ja laajemminkin antiikin 
perinnön säilymiseen — vaikuttivat arabi- ja 
persialaistaustaiset lääkärit, joista osa oli kris- 
tittyjä, osa islaminuskoisia. Avicennan eli Ibn 
Sinän (980—1037) Lääketieteen karman (arab. 
Al-Qänimfz' aI-Iibb, lat. Canon) yhdisti osin 
unohduksissa olleet antiikin Kreikan tiedot 
ja teoriat, islamilaisen ajattelun, persialaiset 
ja intialaiset perinteet, sekä parhaat aika- 
laiskäsitykset. Canon oli keskiajan käytetyin 
ja kattavin lääketieteen teos Euroopassa ja 
arabimaailmassa. Se säilytti asemansa vaiku- 
tusvaltaisena oppikirjana aina 1600—luvulle 
saakka. Muita keskiaikaisia vaikuttajia olivat 
esimerkiksi tutkimuksissaan konkreettisia 
havaintoja ja kokeita tehnyt bagdadilainen 
Rhazes (Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya 
al—Räzi, 865—925), lääkärin ja potilaan suhdetta 
sekä medikaalietiikkaa korostanut Haly Abbas 
(Ali ibn al—”Abbas al—Majusi, 930-994), hoi— 
tomenetelmistä ja niiden vaikutuksista kirjaa 
pitänyt andalusialainen lääkäri Albucasis (Abu 
al—Qasim al-Zahrawi, 936—1013), terveellisistä 
elämäntavoista ja ruokavaliosta kirjoittanut Ibn 



Butlan (1038—1075) sekä cordobalainen muS- 

limi, aristoteelikko ja galenolainen Averroes 
(Ibn Rushd, 1126—1198), joka tunnisti muun 

muassa silmän verkkokalvon toiminnan valon 
aistimisessa. Karthagolaissyntyinen kristitty 
Constantinus Africanus (1020—1087) tunne- 

taan kääntäjänä, joka latinansi antiikin kreik- 

kalaisten lääketieteellisiä kirjoituksia arabian 
kielestä. Lääketieteellisiä tekstejä käännettiin 
runsaasti eri kielille. Tunnettujen arabialaisten 
tekstien kääntäjien lisäksi esimerkiksi Toledon 
juutalaisyhteisö oli käännöstyössä aktiivinen. 
Mistään yhdenmukaisesta kulttuurisesta tradi— 
tiosta ei siis ole kysymys.11 

Tässä artikkelissa keskityn vernakulaari- 
siin eli ”kansankielisiin” lähteisiin, erityisesti 
lääkinnällisiin resepteihin ja siihen, mitä ne 
kertovat suhtautumisesta  terveyteen,  sa i rau— 

teen, parantamiseen ja uskontoon. Resepti— 
kokoelmia olen tutkinut aiemminkin osin 
samasta näkökulmasta, joten jotkut esimerkit 
on jo esitelty aiemmissa julkaisuissa.12 Lähtö- 
kohtana on, että vernakularisaatio ei tarkoita 
pelkästään käännöksiä ”kansankielelle,” vaan 
ilmiöön kytkeytyy tiedon leviäminen ja pa— 
rempi saavutettavuus sekä sisällön muokkau— 
tuminen vastaanottajan tarpeisiin. Ajallisena 
ja paikallisena kontekstina on nykyisen Etelä- 
Ranskan alueella sijaitseva Oksitanian kieli- ja 
kulttuurialue 1300—luvulla. Aiempi keskiajan 
lääketieteen — ja nimenomaan senaikaisen 
yliopistolääketieteen — tutkimus keskittyi lati- 
nankielisiin traktaatteihin ja resepteihin, joiden 
sisältöä pidettiin kansankielisiä arvokkaampa— 
na ja validimpana. Vernakulaarireseptejä on 
kuitenkin säilynyt valtava määrä ja niitä löytyy 
lähes kaikista kielellisistä yhteisöistä, joilla oli 
keskiajalla kirjallinen kulttuuri. Oksitaaninkie— 
linen kirjallisuus trubaduureineen, mutta myös 
uskonnollisine, hallinnollisine, tieteellisine ja 
lainopillisine teksteineen on varhaisinta kan- 
sankielistä kirjallisuutta keskiajan Euroopassa. 

Varhaisen vernakularisaation myötä kansan- 
kielinen kirjallisuus vakiintui Oksitaniassa 
monia muita alueita aiemmin. Tästä syystä se 
tarjoaa kiinnostavan tarkastelukulman vielä 
suhteellisen tukevasti latinaa suosivan kirkon 
sekä muun kirjallisuuden ja kulttuurin välillä. 
On itsestään selvää, että terveyden ja sairauden 
kysymykset koskettivat myös latinaa osaa- 
mattomia kansanosia. ”Vernakulaari” onkin 
ymmärrettävä tässä laajasti: se tarkoittaa paitsi 
reseptien kieltä, myös kokonaista ajattelutapaa, 
johon kuuluvat tietyt sisällölliset ja tekstuaali— 
set konventiot. Lääketieteen vernakularisaatio 
toi opilliset sisällöt laajempien kansanosien 
käyttöön helpottaen sisältöjen ymmärtämistä 
ja käyttöönottoa. Tunnustettuihin auktori- 
teetteihin viitattiin toisinaan, mutta ei aina.13 
Reseptit sisälsivät lääkinnän lisäksi myös 
muita elementtejä, kuten kristillisiä merkkejä 
ja tekstejä. Tämä ei ollut lääketieteellisten 
traktaattien tai reseptien standardi, koska ne 
painottivat yleensä ”luonnollisia” syitä ja siten 
myös ”luonnon” keinoja parannukseen. Uskon— 
nollisia parantajia ja maallikkoparantajia on 
pidetty jopa keskinäisinä kilpailijoina keskiajan 
medikaalimarkkinoilla.14 Mistä kristillisyyden 
esiintuominen tässä yhteydessä siis kertoo? 

9 Esim. Katajala—Peltomaa 2009a ja 2009b, 35—46; 
Kuuliala 2013 ja 2016. 

10 Laskaris 2002, l3l—l33. 
11 Kokonaisesitys keskiajan lääketieteestä, ks. 

esim. Siraisi 1990. 
12 Esim. Niiranen 2011; Niiranen 2014a, Niira— 

nen 2014b, Niiranen 2014c sekä Niiranen 2016: 
rahoitus tämän artikkelin kirjoittamiselle on 
tullut Jyväskylän yliopiston perusrahoituksesta 
Historian ja etnologian laitoksesta sekä Lame- 
moli-projektista (Suomen Akatemia no. 307635 
ja ]Y). 

13 Grossgrove 2000, 47—63; Pahta 2004, 1—18. 
14 Siraisi 1990, l l .  
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RESEPTlTTEKSTILAJlNA: 
EU KKOJEN OHJEITA? 
Vernakulaarireseptien genreen liitetään usein 
attribuutti ”populaari”, millä viitataan sisällön 
kaavamaisuuteen ja yhdistelevyyteen sekä 
ilmaisun yksinkertaisuuteen, joskus myös le- 
vinneisyyteen. Oraalisuuden jäänteet ovat 
monesti näkyvissä kielessä esimerkiksi yksikön 
toisen persoonan käytössä, etenkin imperatiivi- 
ilmaisuissa, kuten ”ota”, ”murenna”, ”sekoita”. 
Ne tekevät ohjeen mahdollisen vastaanottajan 
ainakin näennäisesti läsnäolevaksi.15 Käsikir- 
joitukset eivät ole luksuskäsikirjoituksia, vaan 
käyttötekstejä; ulkoasultaan vaatimattomia ja 
kooltaan pieniä. Näin ne kulkivat tarvittaessa 
helposti parantajan mukana. Koska resepti- 
kokoelmat ovat usein anonyymejä, ei ole aina 
selvää, kenen kynästä ne ovat syntyneet. Kirjoi- 
tustaito ja sekaan ripotellut latinan- ja muun- 
kieliset sitaatit osoittavat, että kirjoittajilla on 
ollut taustaa oppineessa kulttuurissa tai ainakin 
jonkinlainen pääsy tai kosketuspinta siihen. 

Keskiaikaiset lääkinnälliset reseptit 
pohjautuvat paljolti antiikin materia medica 
-traditioon, jossa lääkkeet koostuivat kasvi-, 
eläin- tai mineraaliperäisistä aineista.16 Re- 
septikokoelmia on jaoteltu eri alalajeihin, esi- 
merkiksi receptaria, antidotaria ja experimenta 
-tyyppeihin.17 Receptaria voi olla yleisnimitys 
reseptikokoelmalle tai sisältää reseptejä jostain 
tietystä paikasta tai tietyn teeman ympärillä. 
Nimensä mukaisesti antidotaria ymmärrettiin 
”vastalääkkeiksi”. Suosittuja keskiaikaisia 
antidotaria-kokoelmia olivat esimerkiksi 
1000-luvulta peräisin olevat Antidotarium 
magnum ja Antidotarium Nicolai, joita täs- 
säkin artikkelissa sivutaan. Experimenta taas 
tarkoittaa kokemusperäistä lääkintää, joka ei 
nojaa lääketieteen auktoriteetteihin ja jossa 
keskitytään nimenomaan hoitoon. Erottelua 
voidaan tehdä myös simplicia ja composita 
-reseptien välillä. Simplicia tarkoittaa yksin- 
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kertaista lääkintää, jossa lääkkeet olivat lähes 
kaikkien saatavilla ja resepti saattaa muodostua 
vain yhdestä ainesosasta. Composita-reseptit ; 

taas koostuvat mutkikkaammista sekoituksista. 
Näistä antidotaria ja composita-reseptit olivat 
yleensä monimutkaisempia ja sisälsivät apteek- 
kilääkkeille tyypillisiä ainesosia. Usein näiden 
takana olivat apteekkarit tai näitä lähellä olevat 
tahot. 

Tämän artikkelin reseptit ovat lähinnä ex— 
perimenta- ja simplicia-tyyppisiä. Ne saattoivat 
olla peräisin apteekkareilta, mutta yhtä lailla 
myös valistuneiden maustemyyjien (speciarii, 
piperarii, aromatarii) puodista, hyödyttiväthän 
monet ainesosat lääkeaineiden myyjiä. Var- 
sinkaan speciarii—ryhmän ero apteekkareihin 
ei aina ollut täysin selkeä. Latinankieliset, 
kristilliset tekstiamuletit olivat todennäköisesti 
peräisin lääkintää tuntevalta alemmalta papis- 
tolta.18 Yksinkertaisimmat reseptit, simpliciat, 
saattoivat toki olla ”j okanaisen” tai ”eukon” 
ohjeita (”remédes de bonne femme”), kuten 
reseptejä editoinut Paul Meyer on väittän .19 
Hän perustelee väitettään sillä, että niihin kuu- 
luu valikoima kuukautisia, hedelmällisyyttä, 
synnytystä ja kosmetiikkaa koskevia ohjeita, 
mutta mahdollinen professio niiden takana jää 
hämäräksi. Reseptien taustalla eivät kuitenkaan 
välttämättä olleet naiset, sillä reproduktio ja 
ihmisanatomia kiinnostivat yhtä lailla miehiä, 
myös luostareissa asuvia, joko ammatillisista 
tai muista syistä. Mahdolliset ainesten ja pal- 
velujen myyjät saattoivat hyvinkin olla enim- 
mäkseen miehiä, vaikka joitakin naispuolisia 
apteekkareita (oikeastaan apteekkarien leskiä) 
ja maustemyyjiä (speciatrix) tunnetaan paikal- 
lisista statuuteista.20 

Joka tapauksessa resepteillä on useimmiten 
jokin kytkös oppineeseen maailmaan joko kir- 
kon tai lääkinnän tai molempien kautta. Yhtä 
lailla kytkös voi kuitenkin liittyä myös paikal- 
liseen lääkintäperinteeseen tai folkloreen tai 



näihin kaikkiin. Ioskus reseptit ovat niin ”ville- 
jä”, että huomiohakuisuus, huumori tai antik- 

vaarinen kiinnostus vaikuttavat valideilta syiltä 

kirjoittaa moiset ohjeet tulevienkin polvien 

luettaviksi. Etenkin experimenta- ja simplicia- 
tyyppeihin liittyy vaikutteiden omaksuminen 
eri puolilta ja näiden sulauttaminen joskus 

melko hämmentäviksikin kokonaisuuksiksi. 
Nykyihmisten, myös tutkijoiden, hämmen- 

tynyttä ja varsin usein alentuvan presentististä 
eli nykyajasta lähtevää suhtautumista varhais- 
keskiaikaisiin lääkintäohjeisiin on analysoinut 
Peregrine Horden.21 Tarkoitukseni ei ole arvi- 
oida keskiaikaisten lääkintäohjeiden vaikutta- 
vuutta tai ainesosien lääkinnällistä tehoa, vaan 
tarkastella erilaisten terveyteen ja sairauteen 
sekä parantumiseen liittyvien ideologioiden 
ja käytänteiden näkymistä resepteissä. Esi- 
merkkeinä käytän Avignonin seudulta olevan 
Peyre de Serrasin tekstikokoelmaa,22 joka 
ajoitetaan 1350—luvun paikkeille, sekä samaan 
maantieteelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön 
sijoittuvaa, 1200-1300—luvulle ajoitettua ano- 
nyymia käsikirjoitusta.23 Jälkimmäinen käsittää 
useita reseptikokoelmia, joista osa on lähellä 
apteekkaritraditiota, kuten esimerkiksi Pomum 
ambre, mutta osa on uniikkeja eikä niiden alku- 
perää ole voitu jäljittää. Molemmat kokoelmat 
ovat oksitaaninkielisiä. 

Yleensä reseptien rakenne on seuraava: 
sairauteen tai ongelmaan (x), ota ainesosa(t) 
(xx) ja tee (XXX) sen tai niiden kanssa. Ioskus 
kansankieliset reseptit päättyvät latinakieli- 
seen vahvistukseen: hoc probatum est (xxxx) 
(tämä on kokeiltu). Loppukaneetin tarkoitus 
on todistaa siitä, että resepti on pikemminkin 
vanha ja hyväksi havaittu kuin uusi ja epävarma 
— periaate, mikä pätee keskiajan lääketieteeseen 
laajernminkin. Sekä Peyre de Serrasin että 
anonyymeissä oksitaaninkielisissä resepteissä 
on kaikuja vanhemmista kokoelmista. Etenkin 
edellä mainittu Antidotarium Nicolai sekä Pla- 

teariuksen Circa instans olivat Euroopassa laa- 
jalle levinneitä ja muunneltuja jo 1000-luvulta 
lähtien.24 Etenkin anonyymin käsikirjoituksen 
ensimmäiset osiot ovat selvästi saaneet vaikut- 
teita muun muassa edellä mainituista kokoel— 
mista. Suoria käännöksiä ne eivät kuitenkaan 
ole, eikä teoreettisia lääketieteen auktoriteetteja 
ole mainittu. Suurinta osaa resepteistä ei ole 
voitu jäljittää mihinkään tunnettuun lähtee— 
seen. Molemmissa käsikirjoituksissa reseptien 
määrä on määrittelystä riippuen noin 200—300. 
Peruslääkkeinä ovat pääsääntöisesti yrtit, 
vähäisemmässä määrin myös eläin- ja mine- 
raaliperäiset ainekset. Varsinkin anonyymin 
käsikirjoituksen keskimmäisessä osassa niihin 
yhdistellään uskonnollisia elementtejä, tekstin— 
osia, symboleja ja rituaaleja. 

15 Quintana—Toledo 2009, 153—175. 
16 Traditio palautuu paljolti kreikkalaisen lääkäri 

Dioskorideen teokseen Peri hyles iatrikes, joka 
kuvaa noin 600 kasvia eläin- ja mineraaliperäis- 
ten ainesten lisäksi. Keskiajalla teos tunnettiin 
paremmin latinankielisellä nimellä De materia 
medica, ks. Stannard 1969, 214; Ventura 2007, 
466. 

17 Reseptityyppien jaottelusta, ks. Mäkinen 2006, 
84; Hunt 1990, ix. 

18 Skemer 2006, 76. 
19 Meyer 1903, 288. 
20 Granel 1905, 24; Niiranen 2016, 220. 
21 Horden 2011, 5—25. 
22 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, fondo 

Ashburnham, Ms 105 a ja b, joissa reseptejä on 
muiden tekstien välissä useassa kohtaa. 

23 Cambridge, Trinity College Library, Ms. R. 
14.30. Tarkasteluni kohteena on erityisesti 
ff.143v—l6lr. 

24 Ventura 2007, 465—534. 

ARTIKKELEITA — ARTIKLAR 297 



MONTPELLIERlN JA AVIGNONIN 
MEDIKAALIKESKITTYMÄ 
Peyre de Serras oli 1350-luvulla Avignonin 
ympäristössä elävä maustekauppias.25 Mui- 
hin aikalaiskauppiaisiin verrattuna häneltä 
on jäänyt suhteellisen runsaasti erityyppisiä 
oksitaaninkielisiä tekstejä, niin että hänen 
nimeensä liitettyä tekstikokoelmaa on kutsuttu 
kokonaiseksi kirjastoksi.26 Kahteen niteeseen 
kootut tekstit sisältävät muun muassa reseptejä, 
sekalaisia muistiinpanoja, tilimerkintöjä sekä 
todennäköisesti yksityiskäyttöön tarkoitettua 
uskonnollista kirjallisuutta.27 Tekstit osoittavat 
vernakularisaation syvän vaikutuksen maal- 
likoiden keskuudessa, sillä ne sisältävät kään- 
nöksiä ja käännettyjä parafraaseja liturgisista 
tekstien osista, kuten Pater noster, Ave Maria, 
Credo sekä pyhimyselämäkertoj en käännöksiä. 
Peyren muistiinpanot sisältävät muun muassa 
listoja vahakynttilöistä ja soihduista, lääkemi- 
toista ja kasvien nimistöstä. Piirrokset kuvaavat 
esimerkiksi tislausastioita.28 

Reseptejä koskevassa osiossa on monen- 
laisia lääkintäohjeita: maustettuja juomia ja 
siirappeja, voiteita ja salvoja - mukaan lukien 
kosmeettinen kauneusvoide ”hoc est mirabilia” 
— hapanhunajaa ja laksatiiveja. Ensimmäisen 
koodeksin ensimmäiset kaksikymmentä 
reseptiä ovat saaneet inspiraatiota Antidota- 
rium Nicolai -kokoelmasta, muut ovat oma— 
peräisempiä.29 Lisäksi Peyre luettelee muita 
yleishyödyllisiä ohjeita esimerkiksi musteen ja 
näkymättömän musteen valmistamiseen sekä 
elintarvikkeiden säilymiseen. Musteen valmis- 
taminen viittaa tietenkin kirj oittavaan yleisöön, 
jota Avignonin seudulla oli suhteellisen paljon. 

Paavin palatsi Avignonissa, alueen luostarit 
sekä Montpellierin yliopiston läheisyys loivat 
markkinoita niin musteelle kuin mausteillekin. 
Erityisesti lääketieteellisestä tiedekunnastaan 
tunnettu Montpellierin yliopisto loi alueelle 
lääketieteellisen ”osaamiskeskuksen?” jonka 
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ympärille syntyi monenkirjava verkosto yli- 
opistolääkäreitä, apteekkareita, maustekauppi- 
aita, värjäreitä oppipoikineen ja apulaisineen 
sekä virallisia, puolivirallisia ja epävirallisia pa- 
rantajia, joista etenkin kaksi viimeksi mainittua 
ryhmää on yhdistetty empirica- ja experimenta 
-traditioon. Maallikkoparantaj at liikkuivat var- 
sinkin maaseudulla, missä lääkäreitä ei ollut. 
He olivat usein erikoistuneet johonkin sairaus- 
tyyppiin, esimerkiksi kuumeen parantamiseen 
tai luiden paikalleen vetämiseen. Joukossa oli 
myös paikkakunnalta toiselle liikkuvia kau- 
pustelijoita, kuten juoman- ja pippurinmyyjiä, 
sekä yrttikauppiaita. Parantajien joukkoon 
saattoi eksyä jopa virkamiehiä ja notaareja 
sekä käsityöläisiä, useimmiten tekstiilialalta, 
koska nämä tunsivat muun muassa värjäykseen 
tarvittavia kasveja.31 Marseille ja Montpellier 
olivat läntisen Välimeren tärkeimpiä satamia, 
joista oli lähdetty niin ristiretkille kuin sisä- 
maahan Champagnen markkinoille.32 

YRTTI JA RUKOUS PIMEÄSSÄ 

Yrttireseptien, kodinhoitovinkkien ja ruoka- 
valio-ohjeiden lisäksi annettiin ratkaisuja eri- 
laisiin ongelmatilanteisiin, kuten kuinka saada 
rakastettu, kuinka olla suosittu tai kuinka vält- 
tää vihollisia. Näiden ohella reseptikokoelmiin 
kuuluu terapeuttisia tekstejä, jotka tunnetaan 
myös ”sanamagiana”. Nämä lyhyet tekstit oli 
tarkoitettu lausuttaviksi ääneen tai kirjoitetta- 
viksi pergamentille, paperille, kasvinlehdille tai 
muulle vastaavalle, minkä jälkeen ne asetettiin 
sairaan tai ratkaisua kaipaavan kehon päälle. 
Niiden uskottiin suojelevan, hoitavan ja tuovan 
kantajalleen hyvää onnea. Nykytutkimuksessa 
tällaisia tekstejä kutsutaan tekstiamuleteiksi. 
Tekstiamuleteista on analysoitu muista kielistä 
ja kulttuureista lainattuja piirteitä, joita on 
yhdistelty lääketieteellisten käsikirjojen sisältä- 
mään tietoon, kristillisiin teksteihin ja liturgi- 
aan, antiikin traditioihin sekä magiaan ja pai- 

' l. 
l 



kallisiin kulttuuripiirteisiin. Erityisesti Donald 

C. Skemer on tehnyt tunnetuksi keskiaikaisia 

tekstiamuletteja.33 Työskennellessään Prince- 
tonin yliopiston kirjastossa käsikirjoitusten ja 
harvinaisten kirjojen kuraattorina hän törmäsi 
kirjojen välissä säilyneisiin fyysisiin amulettei— 
hin, ei pelkästään kirjoitettuihin ohjeisiin siitä, 
kuinka ne tehdään. 

Tässä tarkasteltavat reseptit ovat tarkkaan 
ottaen ohjeita tekstiamulettien valmistamiseen. 

Varsin tyypillinen amuletin sisältävä ei-lääkin- 

nällinen resepti tai ohje otsikolla contra enemix 
(vihollisia vastaan) neuvoo kantamaan mukana 
kasvia nimeltä centrum galli (nykytieteelliseltä 
nimeltään mahdollisesti salvia horminoides 
tai salvia verbenaca, verbenasalvia eli ”villisal— 
Via”).34 Verbenasalvia kasvaa luonnonvaraisena 
niityillä, nurmisilla metsämailla ja jättömailla 
muun muassa juuri Välimeren alueella, missä 
sitä on käytetty mausteena ja tunnettuna aines— 
osana kansanomaisessa lääkinnässä.35 Kasvi on 
aromaattinen ja tuoksuva, kuten lääkinnässä 
käytetyt kasvit useimmiten.36 Peyre de Serrasin 
kirjaaman reseptin mukaan kasvi tulisi kerätä 
Isä meidän (Pater noster) -rukousta lausuen ja 
tarkempana ohjeena annetaan vielä keräysaika 
ennen auringonnousua. Ohjeen pääelementit 
ovat yrtti (centrum galli) ja rukous (Pater nos- 
ter). Herbalismi ja kristillisen liturgian osa yh- 
distyvät siten, että yrtti neuvotaan keräämään 
rukousta lausuen. Vuorokauden aika on hyvin 
aikaisin aamulla tai yöllä, ennen päivänvaloa. 
Pimeys tai hämäryys — aika, jolloin muut vielä 
nukkuvat — sekä tuoksuvan yrtin poimiminen 
ja rukouksen resitointi luonnon helmassa luo- 
vat oman maailmansa. Eri elementit tukevat 
aistien (näkö, kuulo, tunto, haju) virittymistä 
ja aistiärsykkeiden korostumista ajassa ja pai- 
kassa, jossa ollaan erillään arkisista tilanteista ja 
jossa kaikki on mahdollista. Pimeys ja ulkotila 
suojelevat kenties muiden häiritseviltä tai pa- 
hantahtoisilta katseilta. 

Isä meidän -rukousta arvostettiin rukouk- 
sista voimakkaimpana, koska Kristus itse oli 
opettanut seitsemän pyyntöä opetuslapsilleen.37 
Rukous oli käyttökelpoinen myös siksi, että 
sen osasi lähes kuka tahansa ulkomuistista. 
Sitä pidettiin yleisesti hengellisenä, kristillise- 
nä kilpenä pahoja voimia vastaan.38 Tällaiset 
osallistavat, uskonnollissävytteiset rituaalit ovat 
monissa kansankielisissä reseptikokoelmissa 
suhteellisen tavanomaisia. Apotropaaisten eli 
pahaa karkottavien ja suojaavien tekstien tai 
ilmaisujen voiman uskottiin lisääntyvän, kun ne 
lausuttiin ääneen tai kirjoitettiin. Merkillepan- 
tavaa on, että esimerkkiohjeessa sekä yrtin nimi 

25 Peyre käyttää itsestään mauste- ja sekatavara- 
kauppiasta tarkoittavaa oksitaaninkielistä sanaa 
especiaire. Myös muistiinpanot viittaavat tämän- 
kaltaiseen toimintaan, muttaa muita dokument— 
teja henkilöstä ei ole säilynyt. 

26 Barillari 2017, 53. 
27 Barillari 2017, 53; ks. myös Leglu 2000. 
28 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, fondo 

Ashburnham, Ms 105b, fol. 17. 
29 Brunel 1966, 508. 
30 Ryerson 1979, 265—273. 
31 ]acquart 1979, 44—46. 
32 Lopez & Raymond & Constable 2001, 108. 
33 Skemer 2006. 
34 Hunt 1994, 114. Pelkän nimen — latinankieli- 

senkin — perusteella kasvien identifioimiseen on 
kuitenkin suhtauduttava varauksella, Stannard 
1968. 

35 Martinez—Frances & al. 2012. 
36 Lääkekasvien tuoksusta, ks. Niiranen 2014a, 

169—170. 
37 Itse asiassa Isä meidän —rukous esiintyy Uudes- 

sa testamentissa kahteen kertaan: Matteuksen 
evankeliumissa se on osa vuorisaarnaa (Matt. 
6:9—13), kun taas Luukkaan evankeliumin mu- 
kaan jeesus opetti sen hänen opetuslastensa 
kysyttyä, kuinka heidän tulisi rukoilla (Luuk. 
11:1—4). Keskiajalla Raamatun latinankieliset 
fraasit ja tekstinkappaleet olivat peräisin versio 
Vulgatasta, jonka latinaa oli tarkoituksella muo- 
kattu helpommin ymmärrettäväksi. 

38 Skemer 2006, 91. 

ARTIKKELEITA - ARTIKLAR 299 



että rukous ovat latinaksi, vaikka Pater noster 
-rukouksella oli vernakulaarinen vastine esimer- 
kiksi oksitaaniksi 'orazon domenegal'. Empirica- 
ja simplicia—resepteissä oli tavanomaista ilmaista 
kasvien nimet latinaksi, vaikka muu teksti olisi 
vernakulaaria. Peyre de Serrasin ohjeessa kielen- 
vaihto ja erityisesti latina, oppineiden ja kirkon 
kieli, lisäsi elementtien auktoriteettia ja voimaa. 
Latinan käyttö toi ohjeeseen sekä inklusiivisuut- 
ta että eksklusiivisuutta: yhtäältä se liitti resitoi- 
jan pappien ja oppineiden joukkoon, toisaalta 
sulki pois latinaa täysin osaamattomat. 

Peyren oma latina oli kaukana täydellisestä. 
Tästä on todisteena tunnetun ja yksinkertaisen 
parantamisformulan alku, jossa mainitaan kol- 
men kuninkaan/tietäjän lahjat Jeesus-lapselle. 
Formulaa käytettiin parantamaan kaatumatauti, 
joka nykyään tulkitaan yleisesti epilepsiaksi. 
Io kuninkaiden/ tietäjien nimien ortografia 
samoin kuin tavanomaisen verbin ferö (ferre) 
taivutus kirjallisessa muodossa tuottaa Peyrelle 
lieviä vaikeuksia: 

Gaspart fer miram 
thus Melchiont 
Batazar aurum39 

Kaspar tuo mirhaa, 
Melkior suitsuketta, 
Baltasar kultaa. 

Standardimuodossa40 teksti kuuluu seuraavasti. 
Ristit, jotka Peyren tekstissä puuttuvat, tarkoit- 
tavat ristinmerkin (eleen) kohtaa: 

Gaspar fert mirram + 
thus Melchior + 
Balthazar aurum + 

Siitä huolimatta, että keskiajalla nimien kir- 
joitusasut vaihtelivat eri kielialueilla ja myös 
saman kielialueen sisällä (esim. Gaspar/ Caspar, 
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Melchior/Melcior, Melchion jne.), ovat Peyren 
käyttämät nimimuodot korruptoituneita. 
Vaikka hänen latinantaitonsa oli kauppiaalle 
kohtalainen, nimien korruptoituneisuus kertoo, 
ettei hänen kosketuksensa kirjoitettuihin teks- 
teihin ollut välttämättä kovin syvä. Sama koskee 
syntaksia, johon en tässä tilanpuutteen vuoksi 
puutu sen enempää. Varmimmillaan Peyre on 
kasvien ja lääkeaineiden nimissä, mikä saattaa 
viitata hänen ammattiinsa maustekauppiaana. 
Lääkeaineiden nimitykset olivat hänelle tuttuja 
myös kirjallisessa muodossa. Maustekauppiai- 
den keskuudessakin asema vaihteli. Kauppaa 
käytiin niin pienissä kojuissa kuin kokonaisissa 
kauppahuoneissa, jotka kävivät kansainvälistä, 
sen ajan globaalia kauppaa. Aineiston perusteel- 
la Peyre ei ollut maustekauppiaista suurimpia, 
mutta ei vähäisimpiäkään. 

Suitsukkeella ja mirhalla oli käyttöä 
liturgiassa ja ruumiiden balsamoinnissa, jo- 
ten niitä on saattanut olla maustekauppiaalla 
myynnissä. Paavin hovin Avignonissa tuli olla 
jatkuvassa valmiudessa mahdolliseen paavin 
kuolemaan ja balsamointiin. Tilikirjat kerto- 
vatkin balsamointitarvikkeiden ja tuontimaus- 
teiden runsaasta varastosta.41 Uskonnollinen ja 
elämän siirtymävaiheisiin, kuten kuolemaan, 
liittyvää ainesosaa arvostettiin muutoinkin lää- 
keaineena korkealle. Tästä kertoo muun muassa 
se, että jopa varhaisin Suomea koskeva lääketie- 
teellinen teksti, noin 1440-luvulta peräisin oleva 
ruotsalainen reseptikokoelma, joka tunnetaan 
nimellä Naantalin yrttikirj a, alkaa luettelemalla 
suitsukkeen ominaisuuksia: ” Thus rökilse thz är 
heet — —42 (Thus suitsuke on kuuma — —) Latinan 
thus juontuu kreikan sanasta 000g ja metallisen, 
ketjuista pidettävän suitsutusastian latinan- 
kielinen nimi on thuribulum. Mirha mainittiin 
useaan otteeseen Vulgatassa, joten sitä poltettiin 

ja tuoksun voimistamiseksi heilutettiin suit- 
sutusastiassa liturgian aikana, joskus yhdessä 
muiden tuoksuaineiden kanssa. Lisäksi suitsuke 
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ja mirha olivat tuontitavaraa kaukomailta, joten 

hintakin oli kotimaisia aineksia korkeampi. 43 

TEKSTIAMULETTIEN JUHLAA 

Latinan lisäksi myös muita kieliä tai kielen 
osia käytettiin tehokeinoina kansankielisissä 

resepteissä.44 Peyre de Serras tunsi ”Herran 
72 nimeä”, mikä oli keskiajalla eri puolille 
Eurooppaa levinnyt, alun perin kabbalistisesta 
perinteestä juontuva hengellinen työkalu. 
Monet nimistä ovat latinalaisesta perinteestä 
kumpuavia, kuten via ja veritas, mutta mukana 
on myös perinteen heprealaiseen alkuperään 
viittaavia termejä, kuten iaef ja ydonay. Käyttö 
on ohjeen mukaan apotropaaista. Kyseessä on 
selkeästi tekstiamuletti. 

Nämä ovat Jumalan, meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen 72 tunnettua nimeä kaikkien uskol— 
listen kristittyjen pelastukseksi, sillä ketään niistä 
miehistä ja naisista, jotka niitä kantavat kirjoitet— 
tuina mukanaan, ei voi mikään paha kukistaa, 
eivätkä he voi kuolla vedessä eivätkä tulessa, eivätkä 
tulla tapetuiksi vihollistensa toimesta, eivätkä 
kukistua ukkosessa tai myrskyssä. Ja jos raskaana 
oleva nainen voi huonosti synnytyksen hetkellä, 
ja joku laittaa tämän hänen yllensä, synnyttää hän 
nopeasti Jumalan tahdosta.45 

Seuraava ohje paljastaa nimien — paitsi Jee- 
suksen nimen, myös ”potilaan” ja hoitajan eli 
tässä tapauksessa lapsen ja imettäjän — voiman. 
Kun hoitaja on niellyt oliivin lehdille kirjoitetut 
nimet, siirtyy niiden voima häneen ja hän voi 
Jumalan avulla hallita lapsen tahtoa. 

Muistiinpanojensa mukaan Peyre antoi 
pikkutyttärensä, Catarinan, imettäj än hoitoon, 
joten resepti voi olla tarkoitettu lähipiirin käyt- 
töön. 

Si aves enfan que non vuelha tetar la bayla, pren 
.iij. fuelhas dblivier e scrives de sus: Benedictum sis 

[sic] nomen Domini nostri Jesu Christi. Amen. Et 

escrives lo nom de la bayla e de l'enfan, e la bayla ho 
mange.46 

Jos teillä on lapsi, joka ei halua imeä imettäjän 
rintaa, ota kolme oliivipuun lehteä ja kirjoita niille: 
Benedictum sis [sic] nomen Domini nostri Jesu 

Christi. Amen. Ja kirjoita myös imettäjän ja lapsen 
nimet ja imettäjä syököön lehdet. 

Toisessa, anonyymissa käsikirjoituksessa 
käytetään myös pyhiä nimiä. Tietyt liturgiset 
fraasit toimivat eri sairauksiin. In nomine Patris 
et Filii et Spiritu[s] sancti (Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen) lausuttiin reseptien mukaan 
verenvuotoa tyrehdyttäessä, mutta myös kuu- 
meeseen. Verenvuodon tyrehdytysreseptissä 
fraasin perään kuin vahvistukseksi on kirjoi- 
tettu aamen kahdesti (amen, umen) ja lyhenteet 
”Fi. f. f.” Lyhenteet tarkoittanevat latinan fiat, 
fiat, fiat47 eli ”tulkoon”, ”tapahtukoon”, mikä vah— 
vistaa lausuttua entisestään. 

Resepti kuumetta vastaan neuvoo ke- 
räämään rautayrttiä (verbena) lausuen sa- 
manaikaisesti saman fraasin kuin edellisessä 
esimerkissä: In nomine Patris et Filii et Spiritus 

39 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, fondo 
Ashburnham, Ms 105a, fol. 47v. 

40 Kantorowicz 1958, 3; ks. myös 1200-luvun käsi- 
kirjoitus, Pariisi, Bibliotheque Sainte Genevieve, 
Ms 1249, fol. 79 ”Gaspar fert mirram, tus Mel- 
chion, Baltasar aurum”. 

41 Grane11905, 29—31. 
42 Tukholma, Kungliga Biblioteket, Ms. Holm. 

A49, f. 170v. 
43 Dugan 2011; Niiranen 2014, 169-172. 
44 Niiranen 2011. 
45 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, fondo 

Ashburnham, Ms 105a 65v—66r. Käännös, ku- 
ten kaikki suomennokset muinaisoksitaanista, 
kirjoittajan. 

46 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Fon- 
do Ashburnham, Ms 105a fol. 2v. 

47 Meyer 1903, 292. 
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Sancti Amen. Herran rukous (orazon dome— 
negal eli Isä meidän) tulee lausua samalla 
kun yrtti murskataan ja sekoitetaan pyhään 
veteen juomaksi.48 Uskonnollinen voima on 
ikään kuin kaksinkertaistettu latinankielisen 
liturgian osalla ja siunatulla vedellä, joka vielä 
nautitaan sisäisesti. Seuraavat esimerkit ovat 
niin ikään samalta käsikirjoitusfoliolta ja kuu- 
metta vastaan. Ensimmäinen listaa kristillisiä 
hahmoja: marttyyreitä, pyhimyksiä ja paaveja, 
joskin nimien ortografia on varsin omaperäi— 
nen. Esimerkiksi Gesilius saattaa tarkoittaa 
paavi Gelasius II:ta, joka oleskeli Oksitaniassa 
vuosina 1118—1119, ja joka haudattiin Clunyn 
luostariin. 

A febres a sanar. Escrieu aiso en carta verge e lia 

al col del febros: Stephanus. Portarius. Sanbucius. 
Diontius. Eugenius. Gesilius et Quiriatius.49 

Kuumeen parannukseen. Kirjoita puhtaalle pa- 
perille ja ripusta kuumesairaan kaulaan: Stephanus. 
Portarius. Sanbucius. Diontius. Eugenius. Gesilius 
ja Quiriatius. 

Huomionarvoista on vaatimus ”paperin” 
puhtaudesta. Paperi ja pergamentti olivat kal- 
liita, mutta puhtaan pinnan (pargamen verge tai 
carta verge) ajateltiin toimivan tehokkaammin. 
Palimpsestin tai muuten käytetyn tai suttuisen 
pinnan uskottiin vähentävän tai poistavan 
sanojen voimaa. Tekstiamuletteja saatettiin 
kirjoittaa esimerkiksi kasvinlehdelle, kanan- 
munan pintaan50 tai kaivertaa vaikka ome- 
naan.51 Kysymys ei välttämättä ollut pelkästään 
köyhän kansan koristeista, vaan myös siitä, 
ettei kirjoitusvälineitä ollut heti hädän tullen 
saatavilla tai siitä, että tekstiamuletin syöminen 
ja sulautuminen potilaan kehoon saattoi tuntua 
vaikuttavammalta lääkinnältä kuin irtonaisten, 
tekstiä sisältävien lappujen tai esineiden pitä- 
minen kehoa vasten. 
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Seuraava esimerkki kuumeeseen sisältää 
400-luvulta peräisin olevan Athanasiuksen 
uskontunnustuksen alkusanat Quicumque vult 

. (sananmukaisesti: ”kuka tahansa, joka tahtoo 
[pelastua]”). Ne pitäisi asettaa sairaan pään 
päälle ja pitää siinä yhdeksän päivää: 

Item. Per .viiij. dias, sobrel cap del febros: Qui- 

cumque vult — -52 

Yhdeksän päivää on aikamäärä myös toisessa 
tekstiamuletissa: 

A trastota febre. Escrieu aiso en  car ta  verge 

e fai al febricitant .viiij. dias sobre se portar: 
+]HS+]HS+IHS.SOTER.YNOS.ADONAI.O.53 

Kaikenlaiseen kuumeeseen. Kirjoita tämä puhtaalle 
paperille ja anna kuumepotilaalle, joka kantaa sitä 
mukanaan yhdeksän päivää: +]HS+IHS+IHS. 
SOTER.YNOS.ADONAI.O. 

Tekstiamuletti yhdistää kristilliseen traditioon 
kuuluvat kolme kieltä. IHS on jälleen yksi py- 
histä nimistä, lyhenne nimestä Ihesus, johon 
on liitetty kreikankielinen epiteetti ”pelastajat 
owtrip, transkriboitu ”soter” ja ”poika', viöq, 
transkriboitu ”ynos”.54 'Herrani' hepreaksi, 
adonai, oli yksi tunnetuista jumalan nimistä. 
Se tunnettiin esimerkiksi anglosaksisessa 
resepti- ja tekstikokoelmassa Lacnunga, missä 
sen voimalla karkotettiin ripulia.55 Amuleteissa 
käsinkirjoitetut ristit indikoivat oletettavasti 
paikkaa, missä tehdä resitoimisen ohessa tai 
välissä ristinmerkkejä.56 

Fraasien ja sanojen lisäksi reseptit saattoivat 
sisältää myös yksittäisiä kirjaimia muista kie- 
listä. Kreikankielestä yleisimpiä olivat alfaa ja 
oomegaa tarkoittavat merkit, jotka tavallisim— 
min sisältyivät Raamatun kohtaa siteeraaviin 
katkelmiin ”Minä olen alfa ja oomega” (vrt. 
Ilm. 1:8, 21:6 ja 22:13). Tekstiamuleteissa ”alfa” 
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ja ”oomega” on kirjoitettu kreikkalaisin kirjai- 
min. Näiden lisäksi resepteistä löytyy vaikeasti 

tulkittavia merkkejä, jotka saattavat imitoida 

astr010gisia merkkejä, mutta ne on tehty var- 
sin asiantuntemattomasti. Erilliset kryptiset 

ilmaukset, jotka joko matkivat olemassa olevia 
kieliä (esim. kreikkaa, arabiaa, hepreaa) tai 
eivät edes pyri tarkoittamaan mitään, toimivat 

maagisina ja rituaalisina välineinä lausuttaessa 

loitsuja ja kirjoitettaessa tekstiamuletteja.57 
Latinan symbolinen arvovalta niin kasvien ja 

joidenkin sairauksien nimissä kuin kristillisten 
teksti- ja merkkilainojen yhteydessä liittää 
kielen selkeästi oppineeseen ja kirkolliseen 
perinteeseen, miksei myös elävän uskonnon 
piiriin, pidettiinhän liturgia jumalanpalveluk— 
sessa latinaksi. 

Reseptien mahdollinen sukupuolittu— 
neisuus on kiinnostava kysymys, sillä varsin 
monet niistä on tarkoitettu naisille. Ne liittyivät 
usein kuukautisiin — joko liian runsaaseen 
vuotoon tai kuukautisten puuttumiseen — tai 
hedelmöittymiseen, raskauteen ja synnytyk- 
seen. Niissä käytettiin myös kristillisiä element- 
tejä. Viittaukset pyhimyksiin, kuten Pyhään 
Margareetaan,58 joka oli synnyttäjien suojelija, 
voitaisiin tulkita erityisesti naisille tarkoite— 
tuiksi. Myös miehille on nimetty reseptejä esi— 
merkiksi impotenssiin, mutta kaiken kaikkiaan 
uskonnollisuutta näyttää niihin kytkeytyvän 
Vähemmän. Kuten edellä on nähty, molempia 
sukupuolia koskeviin tavallisiin vaivoihin, 
kuten kuumeisiin ja verenvuotoon, liitettiin 
apotropaaisia kristillisyyden merkkejä, ja toi— 
sen sukupuolen vaivat ja ongelmat saattoivat 
kiinnostaa muitakin kuin oman sukupuolen 
edustajia. 

LOPUKSI 
Uskonnollisia koodinvaihtoja eli kielen- ja 
rekisterinvaihtoja esiintyy etenkin muille kuin 
apteekkialan ammattilaisille suunnatuissa 

reseptikokoelmissa, mutta tämä ei ollut normi. 
Tutkimissani reseptikokoelmissa uskonnollista 
koodistoa on määrällisesti suhteellisen vähän. 
Laadullisesti uskonnollinen materiaali koostuu 
niissä lyhyistä liturgisista teksteistä, tutuista 
rukouksista, pyhimyksistä ja muista pyhiksi 
mielletyistä henkilöistä sekä pyhistä nimistä 
ja merkeistä. Useimmiten reseptejä käytetään 
rituaalisesti tekstiamuletteina. Materiaalia voi— 
daan pitää tyypillisenä uskonnon kansanomai- 
selle muodolle tai arkiselle, eletylle uskolle. 

Peyre de Serras ei ollut apteekkari, vaikka 
maustekauppiaana oli melko lähellä lääkinnän 
ammattilaista. On  epäselvää, olivatko reseptit 
suunnattuja hänen lähipiirilleen vai hänen asi- 
akkailleen. Edellä tarkasteltu imetysresepti saat— 
taisi viitata edelliseen vaihtoehtoon. Anonyymi 
käsikirjoitus (R. 14.30) on usean kopioijan työ, 
mutta se ei kerro tekijöistään mitään. Kirjan 
alkupuolella olevat composita-tyyppiset resep— 
tit sekä Pomum ambre -kokoelma viittaavat 
apteekkien ja lääkinnän ammattimaailmaan, 
eivätkä sisällä tekstiamulettej a. Sen sijaan kirjan 

48 Cambridge, Trinity College Library Ms R. 
14.30, fol. 145v. 

49 Cambridge, Trinity College Library, Ms. R. 
14,30, fol. 146r. 

50 Cambridge, Trinity College Library, Ms. R. 
14,30, fol. 15812 

51 Cambridge, Trinity College Library, Ms. R. 
14,30, fol. 145V. 

52 Cambridge, Trinity College Library, Ms. R. 
14,30, fol. 146r. 

53 Cambridge, Trinity College Library, Ms. 
R.l4.30, fol. 143V. 

54 Delaurenti 2015, 480. 
55 Lacnunga clx, ks. Pettit 2/2001, 314—315. 
56 Skemer 2006, 94. 
57 Kryptisistä ilmauksista, ks. Niiranen 2011. 
58 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Fon- 

do Ashburnham, Ms. 105a, fol. 47v. 
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keskivaiheen simplicia- ja experimenta-reseptit, 
joita artikkelissa olen tarkastellut, sisältävät j on— 
kin verran tekstiamuletteja. Kaiken kaikkiaan 
näitä on kuitenkin alle kymmenen prosenttia 
teksteistä. Monet tekstiamuletit käsittävät kris- 
tillistä koodinvaihtoa, mikä tarkoittaa äkillistä 
vaihdosta lääkinnällisistä tekstikonventioista 
kristillisistä teksteistä tai rituaaleista tuttuun 
diskurssiin. Määrä ei ole suuri, mutta se on 
merkitsevä. Kristilliset merkit, kuten lyhenteet 
ja ristit, erottuvat käsikirjoituksissa jo visuaa- 
lisesti. Latinan kieleen ei ollut kaikilla pääsyä, 
joten sen käyttö korostaa tekstiä oppineena ja 
uskonnollisena auktoriteettina. Piirre kertoo 
joko siitä, että uskonnolliset ja maalliset paran- 
tajat eivät välttämättä olleetkaan täysin erillisiä 
kilpailijoita, tai siitä, että ”kilpailijat” tietoisesti 
omivat toisiltaan elementtejä maksimoidak- 
seen avun tai hankkiakseen asiakkaita. 

Uuden testamentin evankeliumeissa Jeesus 
esiintyy ainakin kuumeen, spitaalin, koukkuse— 
län, sokeuden, kuurouden, halvaantumisen, 
surkastuneen käden, verenvuodon ja riivauk- 
sen parantajana. Tämä on varmasti toiminut 
luontevana inspiraation lähteenä. Jeesus paran- 
si ja ajoi demoneita pois.59 Demonit kuitenkin 
puuttuvat näistä resepteistä kokonaan. Koska 
tautien etiologiaa ei resepteissä selitetä luonnol- 
lisilla, jumalallisilla tai muillakaan syillä, vaan 
keskitytään lääkintään ja ongelman ratkaisuun, 
on tautien ja muiden vastoinkäymisten syntyyn 
liittyvien ajatuskulkujen jäljittäminen hanka- 
laa. Joka tapauksessa kristillisten piirteiden 
esiintymisen on tulkittu viittaavan luostareiden 
vaikutukseen, missä uskonnollinen ja lääketie- 
teellinen tai lääkinnällinen tietämys yhdistyi- 
vät. Keskiaikaisen magian tutkijana tunnettu 
Richard Kieckhefer on muistuttanut, että pa- 
rantamistoimintaan osallistuivat monenlaiset 
kansankerrokset.60 Parantaminen ei ollut pel— 
kästään munkkien, lääkärien tai naisten käsis- 
sä. Viimeksi mainituilla Kieckhefer tarkoittaa 
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ilmeisesti kodin piirissä tapahtuvaa lääkintää 
ja/tai lapsenpäästämistä. Lyhyet, latinankieliset 
otteet liturgisista teksteistä eivät välttämättä 
vaatineet opintoj a, vaan tarkan korvan ja hyvän 
muistin — ja jonkinlaisen kirjoitustaidon — sillä 
periaatteessa kaikki kävivät jumalanpalveluk- 
sissa, syrjäisillä seuduilla toki harvemmin kuin 
rintamailla. 

Vernakularisaatio eteni myös kristilliseen 
materiaaliin, eikä pelkästään kielen tasolla. 
Teologisia oppirakennelmia ja käytäntöjä 
muokattiin omiin tarpeisiin sopiviksi ja niitä 
sovellettiin varsin arkiseen käyttöön. Silti ne 
osoittivat ja merkitsivät kuulumista laajem- 
paan yhteisöön, kristikuntaan. Uskonnollisten 
(kristillisten) tekstiamulettien kaupallisen tuot- 
tamisen on arveltu olevan alemman papiston 
käsissä, sillä heillä oli työhön tarvittava taito 
ja uskottavuus, vaikka tämänkaltaisia sivutöitä 
kirkko katsoikin karsaasti. Amuletin hankkijat 
eivät todennäköisesti ajatelleet olevansa ”ma- 
gian” tai ”noituuden” kanssa tekemisissä, vaan 
motivaatio syntyi vaihtoehtoisesti seuraavista 
tekijöistä tai niiden yhdistelmästä: a) toiveesta 
optimoida parantumisen mahdollisuudet yh- 
distämällä lääketieteen ja lääkinnän tarjoamien 
luonnollisten syiden ja parannuskeinojen 
oheen spirituaalisia keinoja, b) uskosta valtaus— 
konnon voimaan ja tämän edustajaan (mikäli 
amuletin kirjoittaja oli pappi), c) arkipäivän 
eletystä uskosta, josta tiedämme potilaan tai 
avuntarvitsijan kannalta valitettavan vähän, 
d) osallistavien rituaalien tarjoamasta aktiivi- 
semmasta roolista potilaalle, mikä saattoi luoda 
voimauttavan tunteen omasta toiminnasta 
parantumisessa. 

joka tapauksessa rajanveto tieteen, magian, 
uskonnon ja parantamisen välillä ei ollut aina 
yksiselitteistä. Avuntarvitsijoita, ja siten kysyn- 
tää tämänkaltaisille palveluille, riitti aikana, 
jolloin hoivaa tarjoavat instituutiot eivät olleet 
kaikkien ulottuvilla. 
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FT Susanna Niiranen (susannaniiranené) 
jyu.fi) on yleisen historian dosentti. Hänen 
tutkijatohtoriprojektinsa "Medicine Without 
Doctors: Sexuality, Sleep and Sound Mind. 
Determinants of Health in Medieval Vernacu- 
lar Remedy Tradition” käsitteli keskiaikaisia, 
kansankielisiä reseptikokoelmia.TälIä hetkellä 
hän työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän 
yliopistossa romaanisen filologian oppiainees- 
sa kirjahistoriaa tutkivassa projektissa "Late 
Medieval and Early Modern Libraries as Know— 
ledge Repositories, Guardians of Tradition and 
Catalysts of Change." 
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