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Eessõna

Tartu ülikooli põhikirjad on nii Euroopa kultuuriloo kui ka meie ajaloo seisukohalt 

huvitavad ja vajalikud allikad. Eesti lugejale mõeldes tekkis küsim us põhikirjade 

eesti keelde tõlkim ise vajadusest. Ja  nii jõuab lugejate kätte esimesena Academia 

Gustaviana põhikiri.

Academia Gustaviana asutam iseaegne R o otsi oli Euroopa m õistes oluline suur

võim. Seega vajaks R ootsi riigi 17- sajandi hariduspoliitika tunduvalt laiemat m õtes

tam ist ka E uroopa kontekstis. Kui vaadata neid ajaloosündm usi läbi praeguste 

prillide, siis tundub, et ju st ülikoolide asutam isel ja riigi üldisel hariduspoliitikal 

o li ainsana ehk tõeliselt õige igavikuline dim ensioon. Seega tuleks seda uurida m itte 

ainult ajalugu, vaid ka tulevikku silm as pidades.

Jälgides tendentse viim aste aastaküm nete õigusajaloolise kirjanduse publitseeri

m isel, on pöördum ine ajaloo poole kõikvõim alike allikapublikatsioonide kaudu 

viim astel aastatel silm anähtavalt elavnenud. Jõudes jälle Tartu ülikooli ajaloo vane

mate allikate publitseerim iseni, on hea tõdeda, et on tegem ist tagasitulekuga meie 

ülikoolis kord juba alustatud ja pooleli jäänud ettevõtm ise juurde. 26 . aprillil 

1997 - a. m öödub seitseküm m end aastat päevast, kui Tartu Ü likooli Eesti ja Põhja

maade ajaloo professor Arno Rafael Cederberg ( 1885—1948 ) koos Juhan Kõpu 

( I 8 7 4 - I 9 7 0 ) ,  Jüri U luotsa ( I8 9 O - I9 4 5 )  ja Peeter Tarveliga (kuni 1935 - a. Trei- 

berg) ( I8 9 4 —19 5  3) tegid ülikooli valitsusele ettepaneku hakata süstem aatiliselt 

välja andma ülikooli elu kajastavaid ürikuid. Ettepanek leidis ülikoolis toetust ja 

I9 3 2 .  a. ilmus Juhan Vasara ( 1 9 0 5 - 1 9 7 2 )  koostatud Tartu ülikooli ajaloo allikaid I: 

Academia Gustaviana. Ürikuid ja  dokumente (Tartu, 1 9 3 2 ) .  Kahjuks ei järgnenud Teise 

m aailm asõja eel enam uusi publikatsioone.
I97O . aastatel jätkas Tartu ülikooli raamatukogu Teise m aailmasõja eel kavanda

tud projekti, hakates avaldama Tartu ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokolle 

aastatest 1 6 3 2 - 1 6 5 6 .  Arvo Teringu jõupingutuste tulemusena on neist tänaseks 

ilm unud kaks osa ( 19 7 8 , 19 9 4 )  ning protokollide tõlkim ine ja kommentaaridega 

varustam ine ilm selt jätkub.
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Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) esimese põhikirja eesti keelde vahendamine 

365 aastat pärast ülikooli asutam ist on tähelepanuväärne sündm us. Tahaks loota, 

et emakeelsena aitab ta eestlastel paremini m õista ülikooli kui olulise kultuuri

fenomeni olemust.

Tahaksin tänada tõlkijat K risti Sakki ja toim etajat M arju  Lepajõed, kes nägid 

17 . sajandi ladinakeelse õigusteksti eesti keelde tõlkim isel suurt vaeva. Tõlkija 

sooviks oli teha see üheltpoolt suupäraseks tänapäeva lugejale, samas püüdis ta 

maksimaalselt säilitada teksti sünni ajastule omast stiili. Tekstide juurde selgitavate 

kommentaaride koostamisel olid hea nõuga abiks H elm ut Piirim äe, Aadu M ust, 

Arvo Tering ja Ivar Leimus. Suur tänu neile kõigile!

Peeter Järvelaid



Sisukord

In N om ine S. S. et individuae Trinitatis. 

C onstitu tionum  Academia? D orpatensis 

-  8 -

Ü lipüha ja jagam atu Kolmainu nimel. 

Tartu Akadeemia põhikiri

- 9 -

Tartu Ü likooli (Academia Gustaviana') asutamine 

17- sajandi Euroopa kontekstis 

Peeter Järvelaid

- 77  -

O riginaaltekstis tehtud parandused

- 8 3 -

Kom mentaarid tõlke juurde 

Kristi Sak

-  8 7 -



In Nomine S. S. et individual Trinitatis. 
Constitutionum Academiae Dorpatensis

C a p u t I.

D e Academia ejusqve Juribus.

i . Statuit S. Regia Majestas, ne qvid aliud in Academia Dorpatensi publice privatimqve a 

qvoqvam, cujusqve' sit conditions, doceatur et proponatur, qvam qvod congruit cum fundamento

S. Scripture, cum augustana confessione invariata, qva anno M D X X X  Carolo V exhibita et 

postea in Synodo Upsaliensi, anno M D X C ll l  repetita est.

z. Hujus Academia sit unum corpus constans in qvatuor facultatum, Theologize, Ju ris

prudents, Medicina et Philosophia Collegiis, cujus corporis caput unum sit R E C T O R .

j .  Ejusdem jurisdictio sit distincta ab urbis Dorpatensis et coeterorum Regiorum Judiciorum  

Jurisdictione.

4. Jurisdictio ilia sit in omnia Academia et Schola Regia Trivialis membra, in causis 

civilibus et in levioribus criminalibus, qvales oriuntur ex injuria verbali et cavillatione, ut 

vocant J[uris]c[onsul]ti veteres, et id genus aliis delictis.

5- Majores v[ero] criminales causa, qva mortem aut membri amputationem poena loco 

inferunt, adhibito Castellaneo (arcis prafecto), duobus Consulibus et urbis judice Senatus 

Acadamia cognoscet et ad Rcgetn referet. Qvod si supplicium ä S. R. M .“  remittatur, mulcta 

fisco Academia cedet.

6. Lasa tamen Majestatis Crimen sola Majestas regia cognoscet et judicabit.

7. Rehqvarum qvoqve, qva in Scholares constitui solent, pcenarum ju s eadem habet: ut sunt 

levis mulcta, levis carcer, relegatio, qva existimationem qvodam modo minuit, et exclusio, qva 

existimationem qvodam modo absumit.
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Ulipüha ja jagamatu Kolmainu nimel. 
Tartu Akadeemia1 põhikiri2

I peatükk  

Akadeemiast ja tema Õigustest

I. Püha Kuninglik Majesteet on kindlaks määranud, et mitte keegi, sõltumata 
seisusest ega ametist, ei õpetaks ega kannaks Tartu Akadeemias ei avalikult ega eraviisi
liselt ette midagi muud kui seda, mis on kooskõlas Pühakirja alustega ning muutmata 
Augsburgi usutunnistusega5, mis on 15 30. aastal Karl Viiendale esitatud ja hiljem, 
aastal 1 593, Upsala kirikukogul veelkord kinnitatud.4

2. See Akadeemia olgu üks tervik, mis koosneb nelja teaduskonna, teoloogia, jur is
prudents!, meditsiini ja filosoofia kolleegiumeist,5 selle terviku üheks ja ainsaks peaks 
olgu REKTOR.

3. Tema jurisdiktsioon olgu eraldatud Tartu linna ja teiste kuninglike kohtute 
jurisdiktsioonist.

4- See jurisdiktsioon kehtigu kõigi Akadeemia ja kuningliku triviaalkooli6 liikmete 
kohta tsivii l- ja ka kergemate kriminaalasjade puhul, mis saavad alguse sõnalisest 
solvamisest ja pilkamisest, nagu nimetavad vanad juristid ,7 ning teiste seda laadi 
süütegude puhul.

5. Aga suuremaid kriminaalasju, mis toovad karistusena kaasa surma või kehaliikme 
maharaiumise,8 uurigu Akadeemia senat koos kastellaani (asehalduri9) ,  kahe bürger
m e is tr i10 ja linna kohtunikuga ning kandku ette kuningale. Kui Püha Kuninglik 
Majesteet karistuse tagasi lükkab, võetagu Akadeemia kassasse trahv.

6. Majesteedi solvamise kuritegu uurigu ainult Kuninglik Majesteet ise ja lange- 
tagu otsus.

7. Ülejäänud karistuste puhul, mida on tavaks õpilastele määrata, kehtib sama: 
nõnda on väike rahatrahv, kerge kartser ja ajutine väljaheitmine see, mis mingil määral 
head mainet vähendab, ning väljaheitmine11 see, mis hea maine hävitab.
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8. Nec ita exclusum et relegatum Dicasterium Regium, Consistorium Ecclesiasticum vel 

Castellanus aut urbis Dorpatensis Senatus vel etiam civium qvispiam aut alius urbis incola 

hospitio excipict aut contra mandatum Academia, qvoqvo mode tuebitur.

C a p u t II .

D e Cancellario Academia ejusqve jure et Officio.

S. R. M. reservat1 potestatem constituendi Academia Cancellarium talem, qvi sit vir pius, 

idoneus, autoritate praditus, Academia amans, sincerus, vera Lutherana religionis Professor et

Cultor, nec ei alium obtrudi patietur.

Hujus Cancellarii Ju s  et Officium in his potissimum consistit:

\. ut videat, ne academia Dorpatensis qvid detrimenti capiat, sed ut ejusjura sarta tectaqve

conscrventur.2

2. Visitet Academiam, qvotiescunqve res et necessitas postulaverit, inspiciat docentium et 

discentium labores et examinet; negligcntes et minus aptos officii, vel ipse vel per viceCancel- 

larium, qvem ille ad hunc actum constituit, aut Rectorcm aut Prorectorem admoncat, qvi se non

emendant, removeat.

j .  Conccdat stngularumJ facultatum Decanis hoc per literas petentibus licentiam creandi 

Doctores et Magistros, atqve tunc suas vices Procancellario comendabit. Qvod si prater modum 

j crebriorcs fianl promotioncs, de us judicabit vel etiam eas inhibebit.

4. Habebit potestatem sententias a Rectore et concilio latas, si sit opus, confirmandi aut
moderandi.

j .  Lites ex provocationc4 ad se devolutas, cum vicinis Episcopis itemqve duobus vel tribus 

non suspectisex supremo judicio Reg. M. (qvi vocati absqve tergivcrsatione Dorpati comparebunt) 

dijudicabit et dirimet: dissidia inter Academia membra, cujuscunqvc sint conditionis, orta, qva 

a Rectore et Senat и romponi non potuerunt, cognoscet, comprimet, toilet, petulantes, si se Rectori

et Concilio opposuerunt, coercebit.
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8. N õnda eemaldamle ja eraldatule ärgu osutagu külalislahkust ei kuninglik kohus, 

kiriku konsistoorium  ega kastellaan, ei Tartu linna senat ega ka keegi kodanikest ega 

mõne teise linna elanik ning ärgu teda m ingil moel toetagu Akadeemia korralduse 

vastaselt.

II p ea tü k k

Akadeemia kantslerist, tema õigustest ja kohustustest

Püha Kuninglik M ajesteet jätab endale voli määrata Akadeemia kantsleriks selline 

mees, kes oleks vaga, ameti vääriline, autoriteetne, Akadeemiat armastav, laitmatu 

reputatsiooniga, ortodoksse luteri usu tunnistaja ja austaja, ega luba tal m uuga seotud 

o lla .12

Selle kantsleri õigus ja kohustus seisneb eelkõige järgnevas:

1 .  Jä lgigu, et Tartu Akadeemia ei kannaks m ingeid kahjusid, vaid et selle õigusi 

hoitaks hästi ja kaitstult.

2 . Külastagu Akadeemiat nii sageli, kui asjaolud ja vajadus seda nõuavad, jälgigu 

ja kontrolligu õppejõudude ja õpilaste tööd; m anitsegu rektorit või prorektorit kas 

ise või viitsekantsleri kaudu, kelle ta selleks tegevuseks on määranud, et ta saadaks 

minema hooletud ja oma ülesannete jaoks vähemsobivad, kes end ei paranda.

3. Andku kõigi teaduskondade dekaanidele, kes seda kirjalikult taotlevad, luba 

doktorite või m agistrite valim iseks ja siis andku see [asi] prokantsleri hoolde. Kui 

prom otsioonid m uutuvad tavalisest sagedasemaks, langetab ta nende kohta otsuse 

või isegi keelab [nad] ära.

4. O m ab vajaduse korral võim u kinnitada või muuta rektori või senati tehtud 

otsuseid.

5. Lahendab ja lõpetab koos naaberpiiskoppide1 ' ja samuti kahe või kolme usalda

tava isikuga Kuningliku M ajesteedi ülem kohtust (kes kutsumise peale viivitam atult 

Tartusse ilmuvad) apellatsiooniga tema poole pöördunute tülid; uurib, vaigistab ja 

kõrvaldab Akadeemia liikm ete vahel —  m istahes tingim ustel —  tekkinud vastuolud, 

mida ei suuda lepitada rektor ega senat; talitseb jultunuid, kui need astuvad vastu 

rektorile ja senatile.



D e Procancellario.

Et qvia vicecancellarius est hoc tcmpotc Superintendens Livonia, clementissime indulsit S.e 

R.a M.as, ut hoc munus qvoqvt ad ejus successores transeat.

H ujus partes sunt

i. Absente Cancellario, operam suam Rectori et Concilio petentißdeliter communicare in 

litibus, qva ad jurisdictionem academia pertinent, dirimendis.

i .  Inspicere et explorare discentium et docentium studia, labores et mores, et singulos, si vel 

negligentiores, vel neqviores sunt, sui officii admonere.

j .  Cancellarium certioremfacere, si qva incidant, qva videntur Academia nocere posse aut 

parum prodesse.

4. Anniversariis Examinibus unä cum Rectore et Professoribus interesse.

у  Deniqve si Rector negligenter aut perverse res Academia tractaverit, tum ProCancellarius 

potestatem habebit Prorectoris vices subeundi deqve actis Reetoris cognoscendi, eaqve ad Cancella

rium dijudicanda referendi.

Et qvia viceCancellarii academici munus in Germania academiis ad actus promotionum 

saltem, ut ibidem absentis Cancellarii jussu, nomine et autoritate promotoribus Decanis licentia 

et potestas creandi Magistros et Doctores a Vicario qvodam präsente publice concedatur, spectat,

S.“ R." M.as clementissime permittit,* ut qvolibet promotionis tempore ex Professoribus ordinariis 

unus eligatur, ’ qvi a Cancellario scripto confirmatus vices istas pro tempore in se suscipialP

C a p u t U L

De Concilio seu Consistorio duplici et utriusqve officio.

1. S  * R.a M.as benignissime concedit, ut duo sint academia senatus vel duo Consistoria: 

alterum majus seu publicum ex omnibus ordinariis Professoribus constans, alterum minus.

2. Hoc minus Consistorium erit ordinarium, constitutum ex aliqvot Professoribus ordinariis
probatissimis viris.
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Prokantslerist

Kuna viitsekantsler on praegusel ajal Liivim aa superintendent, on Püha Kuninglik 

M ajesteet ülimas arm ulisuses lubanud, et see amet läheb üle ka tema järglastele.

Selle ameti ülesanded on:

1 .  Anda kantsleri puudum isel rektori ja nõukogu nõudm ise peale kohusetruult 

teada oma tegevusest tülide lahendamisel, m is kuuluvad Akadeemia jurisdiktsiooni 

alla.

2 . Jälgida ning uurida õppijate ning õpetajate õppetegevust, töid  ja kombeid ning 

meenutada nendele, kes on kas hooletum ad või kergekäelisemad, nende kohustusi.

3. Inform eerida kantslerit, kui Akadeemiasse satub niisuguseid, kes võivad Akadee

miale ilm set kahju tekitada või vähe kasuks olla.

4 . Viibida koos rektori ja professoritega iga-aastastel eksamitel.

5. Lõpuks, kui rektor suhtub Akadeemia asjadesse hooletult või vääriti, on pro- 

kantsleril voli prorektori kohale asuda ja rektori tegevust uurida ning kantslerile uuritu 

otsustam iseks ette kanda.

Ja kuna viitsekantsleri amet eeldab Saksamaa akadeemiates vähemalt osavõttu 

prom otsiooniaktustest, selleks et sealt puuduva kantsleri käsul, nimel ja heakskiidul 

mõni kohalolev vikaar14 saaks anda prom otsiooni läbiviivatele dekaanidele avalikult 

loa ja voli valida m agistreid ja doktoreid, siis lubab Püha Kuninglik M ajesteet ülimas 

arm ulisuses, et iga prom otsiooni puhul valitakse korralistest professoritest üks, kes 

kantsleri kirjaliku kinnitusega need ülesanded tema asemel selleks ajaks enesele võtab.

III peatükk  

Kahest nõukogust ehk konsistoorium ist ja kummagi kohustustest

1. Püha Kuninglik M ajesteet lubab ülimas helduses, et Akadeemial on kaks senatit 

ehk kaks konsistoorium i: üks neist on suur ehk avalik, mis koosneb kõigist korralistest 

professoritest, teine väike.

2. Väike konsistoorium  on korraline, koosnedes m õnedest kõige tublim atest 

meestest korraliste professorite  seas.
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3. H i dum vivunt, hunc locum tenebunt: nisi qvi se ipsum malefactis suis ipse indignum 

fecerit. Qvod si unus ex his decesserit, ' in ejus locum succedet is, qvem collegium cum consensu 

Cancellarii et Consistorii publici elegerit.z

4. Eorum officium erit partim generale, partim singulare: generale, ut res Academia dirigant* 

statuta ejusdcm et privilegia et jurisdictionem sua autoritate asserant*

j  Speciale erit, Rectori vocanti adesse; lites academicas graviores disceptare; Professores, 

studiosos et coetera academia membra in officio continere; Rectorem qvoqve ipsum, cum necesse 

erit, humaniter sui officii admonere omninoqve curare, ut omnes res et partes academia recte 

curentur nec ei qvicqvam decedat}

6. Majus Consistorium jus habebit a) eligendi Rectorem ß) eligendi et nominandi Professo- 

rem y) de eorum, qvi publice publicis stipendiis docent, si vel in doctrina vel [ in ] vita juste 

reprehendi possint, emendatione aut coercitione1 deliberandi, remqve ad Cancellarium deferendi, 

ut is super illo negotio decidat 8) si periculosa et turbulenta dissentiones incidant, eas cognoscendi 

et dijudicandi e) Majores deniqve criminales causas, de qvibus Cap. I  N. j  dictum est, 

cognoscendi.

7. Ad neutrum autem Consistorium qvis Adsessor admittatur, nisi prius juramentum

prastiterit subseqvens:

Juramentum Adscssoris in Senatu.

EgoN. sancte promitto, me in causarum cognitione, qva in hoc Senatu tractantur, attentionem 

adhibere veile, et in judiciis aut consultationibus omnibus justam sententiam proferre Academia 

constitutionibus et comuni ju ri1* consentanearn non habito respectufavoris vel odii vel indignatio- 

nis aut cujuscunqve privata utilitatis, nec cum uno aut altero in dicendis sententiisfraudulenter 

privatim consptrabo. Divinam gloriam, Ecclesia et Rcipubl. hujus^qve] Academia commodum 

mtire respiciam, qva ad tnorum honestatem et studiorum incrementumfaciunt, sedulo procurabo, 

tacenda no[n] climinabo, factiones et turbas omnes fugiam, sententiam [meamj pertinaciter 

non tuebor; sed plurium, si veriores sint, me accomodabo. Ita me D E U S  adjuvet.
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3. N ad [senati liikm ed] on sellel kohal seni, kuni elavad: välja arvatud siis, kui 

keegi end ise oma tegudega väärituks muudab. Kui keegi neist lahkub, tuleb tema 

kohale see, kelle kolleegium  kantsleri ja suure konsistoorium i nõusolekul valib.

4 . N ende kohustused on osalt üldised, osalt ainukordsed: üldiseks kohustuseks 

on, et nad juhiksid  Akadeemia asju, kaitseksid oma autoriteediga selle põhikirja ja 

privileege ning ju risd iktsiooni.

5. Eriülesandeks on tulla kokku, kui rektor kutsub, lahendada raskemaid tü li

küsim usi Akadeemias, nõuda kohusetäitm ist professoritelt, ü liõpilastelt ja teistelt 

Akadeemia liikm etelt; kui vaja, m anitseda lahkesti ka rektorit ennast olema oma 

ülesannetes kohusetundlikum  ja igati muretseda, et kõigi Akadeemia asjade ja üles

annete eest õigesti hoolt kantaks ning et sel m idagi ei puuduks.

6. Suure konsistoorium i õiguseks on: a) valida rektorit; b) valida ja nimetada 

professoreid; c) arutada nende suunam ist ja karistam ist, kes peavad avalikke loenguid 

riikliku palga eest; siis kui neile võib õiglaselt etteheiteid teha kas õpetam ise või 

elukommete pärast, anda asi edasi kantsleri pädevusse, et tema selle üle otsustaks;

d) uurida ja lahendada olukordi, kui tekivad ohtlikud ja segadusttekitavad lahkhelid;

e) lõpuks uurida suurem aid süüasju, m illest oli juttu I peatükis lõigus 5-

7 - Kummagi konsistoorium i kaasistujaks ei lasta aga enne, kui on antud järgnev 

vanne:

K aasistu ja  vanne senatis

M ina, N 15, tõotan pühalikult, et tahan üles näidata tähelepanelikkust süüasjade 

uurim isel, mida siin senatis arutatakse, ning kõigis otsustes ja nõuannetes otsustada 

õiglaselt, kooskõlas Akadeemia põhikirja ja üldise õigusega.11' mitte hoolides soosin

gust või vihast või vastum eelsusest ega kellegi isiklikust kasust, ja ma ei hakka otsuseid 

langetades petturlikult ei ühe ega teise poolega iseenese kasu pärast koostööd tegema. 

Ma pean silmas üksnes Jum ala au, kiriku, riigi ja selle Akadeemia hüvangut, mis aitavad 

kaasa kommete väärikusele ja õpingute edukusele, täidan hoolsalt oma kohust, ei jäta 

kõrvale asju, m illest tuleb vaikida; hoian kõrvale kõigist rühm itustest ja tülidest, ei 

kaitse kangekaelselt oma arvam ust, vaid võtan omaks enamuse arvamuse, kui see on 

õigem. Selles aidaku mind JU M A L .
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C a p u t I V

D e Rectore ejusqve '  tum election, tum officio, tum privilegiis.

Primo de electione.

I. Rector ä Senatu et e Senatu majoris Consistorii juxta ordinemfacultatum et Sessionum

eligatur.1
1 .  Cum ordo academicus sit Aristocraticus, justum qvoqve erit, ne qvis hic negligatur. Ita 

ergo electio secundum facultates et sessiones fiet, ut semper post Theologum sit J[uris]~  

C[onsul]tus, post hunc Medicus, post hunc Philosophus. Cumqve plures sint-3 Philosophi qvam 

superiorumjacultatum Professores, ubi igiturordine jam  dicto servato, omnes Theologi,J[uris]~ 

C[onsul]ti et Medici fuerintfuncti officio Reetoris, tum qvi supersunt Philosophize Professores 

оrdinarii sese in sustinendo Rectoratu electi conseqventur.

Nec licebit ulli hunc ordinem mutare nisi sum[m]a necessitas id postulaverit, de qvo majus 

Consistorium judicabit.

j .  Fiet a[utem] electio novi Rectoris bis in anno; semel Calendis M aij et altera vice Cal. 

Nov.

4. Qvi vero Professor ratione ordinis etfacultatum legitime in Rectorem electus, munus hoc 

in se suscipere detrectaverit, ubi serio admonitus pertinaciter perseveraverit, excludatur ab hoc

honore.

Secundo: de Introductione scu renuntiatione novi Rectoris, 

ubi et de ejusdem convivio.

Renuntiatio seu introductio novi Rectoris fiet octavo die post electionem, nisi is festus dies 

fuerit: tum enim postridie sine tergiversationefiet. Nec licebit veteri Rectori ilium diem prorogare.

Introductio autem Rectoris novi hoc solemni ritu peragatur.

i . Ubi pridie publico excuso Programmate renuntiatio indicta fuerit, tum postridie conveniet 

novus Rector cum Professoribus et Academicis aliis ad cedes4 antecessoris.
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I V  p eatü k k

R ektorist ja tema valimisest, kohustustest, privileegidest 

E sitek s va lim isest

1. Rektor valitakse senati poolt ja suure konsistoorium i hulgast vastavalt teadus

kondade ja istekohtade järjestusele.17

2. Kuna akadeemiline kord on aristokraatlik, on õiglane, kui siin kedagi kõrvale ei 

jäeta. Valimine teaduskondade ja istekohtade järgi toim ub seega nõnda, et alati on 

pärast teoloogi rektoriks jurist, pärast teda meedik, pärast teda filosoof. Kuigi f ilo 

soofe on rohkem kui ülemate teaduskondade professoreid, säilitatagu ikkagi ülal

mainitud kord  —  kui kõik teoloogid, ju ristid  ja meedikud on juba rektorikohuseid 

täitnud, siis valitagu rektori am etit kandma järgem ööda need korralised filoso ofia

professorid, kes on üle jäänud.

M itte kellelgi pole õ igust seda korda muuta, v.a. siis, kui seda nõuab ülim vajadus, 

mille üle otsustab suur konsistoorium .

3. Uue rektori valimine toim ub kaks korda aastas, üks kord maikuu esimesel päeval 

ja teine kord novembrikuu esimesel päeval.

4- Kui aga professor, kes korra ja teaduskondade järjestuse alusel seaduspäraselt 

on rektoriks valitud, keeldub seda ametit vastu võtm ast ja kui ta ka pärast tõsist 

veenmist kangekaelselt oma seisukoha juures püsib, siis jäetakse ta sellest aust ilma.

Teiseks: uue rektori in tro d u k tsio o n ist ehk väljakuulutam isest, 

sam uti tem a antavast p id u likust einest

Uue rektori väljakuulutam ine ehk introduktsioon toim ub kaheksandal päeval 

pärast valim isi, kui see ei juhtu olema püha —  siis toim ub see viivituseta päev hiljem. 

Vanal rektoril pole luba seda päeva edasi lükata.

U ue rektori in tro d u ktsioo n  viiakse läbi järgm ise piduliku kom betalitusega:

I. Kui eelmisel päeval on trükitud plakatiga teatatud pidulik väljakuulutamine, 

siis järgm isel päeval läheb uus rektor koos professorite ja teiste Akadeemia liikm e

tega18 eelkäija maja juurde.
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2. Deducet Rectorem in templum Marianum pracedentibus Academia ministris Toga carulea

cum sceptris.
j .  Ubi eo vero ventum fuerit, Rector posito ante gradus Altaris pulpito electum Rectorem, 

circumstantibus Professoribus juramento obstringat tali:

Ego N. N. sancte promitto et spondeo: primo me fideliter operam daturum, ut pura 

Evangelii doctrina et alia artes et lingva Deo grata et ecclesia et Reipubl. utiles et necessaria 

juventuti Scholastica proponantur. Deinde qva ad salutem, dignitatem atqve academia hujus 

utilitatem, imprimis vero qva adjustam commissi muneris administrationemfaciunt, sedulo 

ac diligenter procurabo. Tertio aciem oculorum, qvantum in me est, in omnes Reipubl. 

literaria partes intendam. Et qvid recte, qvid secus tarn ä docentibus qvam discentibus fiat, 

non tantum observabo, verum etiam, siqvid aut negligenter aut perperam factum fuerit, 

communicatis cum Reverendo Academia Senatu consiliis, qvam primum emendare atqve 

abolere conabor. Qyarto in judicandis controversiis, in causis dirimendis, in distribuendis 

pramiis aut poena graviore alicui irroganda aliisqve negotiis publicis administrandis, non 

solum justitiam et aqvitatem ipse servabo, sed etiam clarissimos D nn Collegas una mecum 

in consilium sum adhibiturus. Tandem Magistratu deposito antea ex urbe neqvaqvam 

discessurus aut aliam functionem suscepturus sum, qvam rationes administrati officii 

Reverendissimo Academia Senatui5 reddidero, nisi id pace et consensu ejusdem fieri possit. 

Sic me D E U S adjuvet!

4. Hinc recitabit oratiunculam" brevem actui et tempori1 convenientem, Professorum interim 

unoqvoqve suo loco considente. Postea cvocatum electumÄ Professorem concioni sistet; Chlamyde 

vestiet, eidem'1 insignia tradct: Sccptra, sigillum, claves carceris etfisci cum statutorum libro: 

addita brcvi ad singula exhortatione.

\ovus afutemj Rector brevi oratione Magistratum suscipiat. Ad preces deinde procedent, 

loca Rectori et Professoribus consveta occupabunt; et turn ante turn post preces Cantores novo 
Rectori concentu Musico applaudent.

у  Precibusfinitis ad epulum, sumptu modico pro cujusqve Rectoris facultatibus instruc- 

tum,‘ 1 in adibus creati Rectoris solito processu revertentur. Ad hoc convivium ordinarii Profes

sores, arcis prafectus et primarius Consul invitabuntur. Qvod si forte honoratiores hospites, 

qvales sunt Senatores Regni, Episcopi et similes, in urbefuerint, eos qvoqve vocare licebit.
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2. Vana rektor saadab sinisesse sam etm antlisse19 riietunult ja skeptritega20 varus

tatult uue rektori M aarja kirikusse 21 kusjuures pedellid22 lähevad ees.

3. Kui nad on kohale saabunud, annab valitud rektor professoritest ümbritsetuna 

altari astme ette pandud laval [lahkuvale] rektorile sellise vande:

M ina, N . N . ,2} tõotan ja luban pühalikult: esiteks ustavalt jõudu pingutada, et 

õppivale noorsoole esitataks evangeeliumi puhast õpetust ning teisi teadusi ja 

keeli, mis on Jum alale ja kirikule meelepärased ning riigile kasulikud ja noortele 

vajalikud. Seejärel hoolitsen innukalt ja püüdlikult selle eest, mis aitab kaasa selle 

Akadeemia hüvangule, väärikusele ja kasule, eelkõige aga selle eest, mis aitab kaasa 

õiglasele valitsem isele [m ulle] usaldatud ametis. Kolmandaks suunan oma pilgu, 

niivõrd kui see m inust sõltub, teaduste riig i24 kõigisse osadesse. Ja ma mitte 

ainult ei jälgi seda, m is nii õppejõudude kui õpilaste poolt õigesti, mis halvasti 

tehakse, vaid siis, kui m idagi hooletult või vääralt korda saadetakse, pean enne, 

kui otsustan parandada või kõrvaldada, nõu ka auväärse Akadeemia Senatiga. 

N eljandaks: otsustam ist vajavates vastuoludes, lahendamist nõudvates süüasja

des, jagatavate preemiate puhul või kellelegi määratud raskema karistuse korral 

või muudes korraldam ist nõudvates ametiasjades ei pea ma m itte ainult ise kinni 

õiglusest ja võrdsusest, vaid pean nõu tublimate härradega kolleegide seast. Lõ

puks, kui olen ameti maha pannud, ei lahku ma enne linnast ega võta enesele muid 

ülesandeid, kui olen Akadeem ia üliauväärsele senatile andnud aru kohustuste 

teostam isest, v.a. siis, kui see sünnib senatiga rahus ja üksmeeles. Ja aidaku mind 

JU M A L !

4- Seepeale kannab ta [lahkuv rek tor' ette aktusele kohase, sobiva kestusega 

lühikese kõne, kuna professoritest on vahepeal igaüks oma kohale istet võtnud. Seejärel 

kutsub ta välja [rek to rik s1 valitud professori ja juhib koosolijate ette: riietab ta 

I rektori]m antlisse, annab üle võim utunnused: skeptri. pitsati, kartseri ja rahakassa 

võtmed statuutide2,1 raamatuga, lisades igale lühikesed ergutussõnad.

U us rektor võtab ameti vastu lühikese kõnega. Seejärel jätkatakse palvetega, võe

takse sisse rektori ja professorite tavalised kohad ja mõnikord enne palveid, mõnikord 

pärast, ülistavad uut rektorit lauljad m uusikalise etteastega.

5. Kui palvetega on lõpetatud, siirdutakse tavapärases rongkäigus tagasi ametisse 

kinnitatud rektori maja juurde pidusööm inguks. mis on korraldatud mõõdukalt ja 

rektori [oma] teaduskonna kuludest. Sellele koosviibimisele kutsutakse korralised 

professorid, asehaldur ja juhtiv bürgermeister. Kui linnas juhtub olema aulisemaid 

külalisi, näiteks kuninga senaatorid, piiskopid ja teised sarnased, võib kutsuda ka 

need.

19



Convivium Rectoris novi in seqventem diem non extendatur, qvifecerit, pro hospitum numero 

ad senatus censuram mulctabitur.

Tertio. De Rectoris officio, ubi et de delinqventis1 ' coercitione.12

t. Reetor omnia ad gloriam D E l et salutem Regni, Reipubl. literana atqve Academia 

inerementum in gubernatione sua referet.

z. Idem Res Academia diriget: Professorum, studiosorum et omnium Academicorum mores, 

studia et exercitia moderabitur.

j .  Idem jus, utrumqve Consistorium pro re nata convocandi, habebit. Minus in rebus 

gravioribus: Majus in maximi momenti rebus totum Academia statum concernentibus; qva 

causa qvales sint ex Cap. I I  § j .  constat.

4. Senatum minorem semel ad minimum singulis mensibus convocabit, exploraturus, qvid 

in Academia agatur, qvo loco sint omnia, qva ad Academiam pertinent.

j .  Studiosorum advenientium testimonia inspiciet, ad Philosophia Decanum examinandos 

mittet: qvos, si a Decano approbatafuerit eorum eruditio, juramento adstrictos in album referet 

accepto ä singulis pro opera sua premio dimidio thalero.

luramentum Studiosorum.

Ego N. N. sanete promitto, me velie hujus Academia Rectori, dum in hac societate Studio

sorum hareo, debitam obedientiam prastare; Academia qvoqve statutis et Senatus Academici 

decretis lubtns parebo, sive studiorum mcorum directionem sive morum censuram concernant. 

Deinde injurias mihi illatas temere et ex proprio arbitrio palam vel occulte14 non ulciscar, sed in 

his et aliis mihi molestis casibus, Rectoris vel Senatus sententia parebo. Tertio ex Academia non 

nisi cum bona Rectoris gratia discedam. Ejusdem inhibitione vel arresto detentus, non aufugiam, 

nec nisi debita satisfactione creditoribus prastita, suppellectilem et res meas ex urbe transportabo: 

Si ob crimen aliqvod vel relegatus fuero vel ex Academia exclusus, statim ex hac academia et ex 

urbe discedens mandato Rectoris et Consistorii parebo. Promitto me qvoqve promoturum 

commoda Academia, ad qvemcunqve statum pervenero. Ita me D E U S  adjuvet.
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Uue rektori [am etissenim etam ise] koosviibim ine ei pikene järgmise päevani; kes 

sedasi toim ib, saab vastavalt külaliste arvule senati otsusega rahatrahvi.

K olm andaks: rektori k oh u stu stest, sam uti eksinute karistam isest

1. Rektor suunab oma juhtim istegevuses kõik jõud JU M A L A  auks, kuningriigi 

hüvanguks ning teaduste riigi ja Akadeemia arenguks.

2. Sam uti juhib  ta Akadeemiat: suunab õppejõudude, üliõpilaste ja kõigi Akadee

mia liikmete kombeid, õpinguid ja tegevust.

3. Sam uti on tal õigus asetleidnud sündm uste pärast kokku kutsuda kumbki 

konsistoorium : väike konsistoorium  raskemate asjaolude puhul, suurem konsistoo

rium kogu Akadeem ia olukorda puudutavatel tähtsatel hetkedel; m illistel põhjustel, 

see on kindlaks m ääratud II peatükis §-s 5.

4 . Väikse senati kutsub ta kokku vähemalt üks kord kuus, et teada saada, mis 

Akadeemias toim ub, m illises seisukorras on kõik see, mis Akadeemiasse puutub.

5. Jälgib saabuvate tudengite tõendeid, saadab nad filosoofiateaduskonna dekaani 

juurde eksamineerimiseks: kui nende õpetatus on dekaani poolt heaks kiidetud, kannab 

ta nad pärast vande andm ist m atrikliraam atusse, võttes igaühelt oma töö eest tasuks 

pool taalrit.

Ü liõ p ila se  van d etõ otu s26

Mina, N . N ., tõotan pühalikult, et nii kaua kui ma jään sellesse üliõpilaskonda, 

tahan ma osutada kohustuslikku kuulekust selle Akadeemia rektorile; samuti järgin 

meelsasti Akadeemia põhikirja ja Akadeemia senati määrusi, puudutagu need siis kas 

minu õppetöö korraldust või järelevalvet kommete üle. Edasi, ma ei maksa kätte 

järelemõtlematult ega oma suva järgi, ei salaja ega avalikult, minule osaks langenud 

solvamiste eest, vaid nii neil kui teistel m inule ebameeldivatel juhtum itel allun ma 

rektori ja senati otsusele. Kolmandaks: ma lahkun Akadeemiast ainult heas läbi

saamises rektoriga. Juhul kui mind kinni peetakse või arestiga karistatakse, ei põgene 

ma ära ega vea majakraami ega oma asju linnast ära enne, kui ma pole laenuandjatele 

võlgu hüvituseks ära maksnud. Kui mind m ingi süüteo tõttu välja saadetakse või 

Akadeemiast välja heidetakse, allun ma rektori ja konsistoorium i käsule, lahkudes 

kohe Akadeemiast ja linnast. Tõotan  samuti kaasa aidata Akadeemia heaolule, mistahes 

positsiooni ma ka ei saavuta. Selles aidaku mind JU M A L .
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6. Qvod si qvos deprehinderit bonorifico testimonio destitutes aut etiam infames et maleficos, 

neqvaqvam eos recipiet.
7. Minores lites vel solus dirimet adhibito Notario Academia, qvi omnia diligenter notet: vel 

causa id reqvirente vocato in Consilium uno atqve altero, aut etiam omnibus Decanis Faculta- 

tum.

8. Graviores lites ad minus Consistorium; criminales, qva corporis inflictionem afferunt, 

ad majus referet, et in utrisqve tenorem 4. j .  6. 7 et 8 § c. I  stride servabit.

9. Dabit operam, ut ä studiosis causas inter se agentibus, omnia latine proponantur, cum id 

e re sit Studiosorum et academia16 honorificum; qvod si cum civibus lis sit, aliud statuendum.

i o. Reetor mulctas ä Consistorio decretas exiget, nec eas citra Consistorii consensum remittet.

1 1. Professoribus stipendia proeurabit.

1 2. Correcturus Professorem regulam C H R IS T I seqvetur.

/ j .  In consistorio Reetori nullum debetur votum. Sententias a[utem] in causis, qva sua 

sunt jurisdictionis, ä se vel Consistorio pronunciatas, nisi provocatio facta fuerit, exeqvetur'7 

idem, qvod si id neqveat, Cancellarium vel Procancellarium invocabit, qvi ipsi auxilio erunt, ' й 

accersito vigilum prafecto et reliqvis Academia librariorumqve famulis, [et] si necesse sit, ut 

cum homicidium aut aliud atrox crimen est commissum,'9 advocatis e[tiam / arcis aut urbis 

appari tori bus, ne reus aufugiat.

/4. Deniqve si violenter qvid in Rectoratu egerit, convenire poterit legitime deposito Mägist- 

ratu coratn novo magistratu et consistorio majore. Qvod si Reetoris munus juxta ea, qva paulo 

ante consituta sunt, tradere recusaverit, tum senatus qvidem eum ad deponendum Magistratum 

adiget; tergiversantem et contravenientem Cancellarius sua autoritatc reprimet et mulctabit.

Qvarto. D e privilegtis Reetoris.

i. Reetor post Cancellarium vel ViceCancellarium, ab ipso pro tempore constitutum, incedens 

im  omnibus Academia actibus publicis, in pompis et processibus academicis, ornatu academia- 

nun Rectoribus coneesso, praeuniibus cum argenteis1 ' sceptris pedellis deducatur.

2.. Qvoad corpus, famam, domum et bona possessa Sacrosanctus sit.
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6. Kui rektor aga leiab, et keegi on auväärse tõotuse hüljanud või ka autu ja 

kuritegelik, ei võta ta sellist m ingil tingim usel tagasi.

7. Väiksem ad tüliküsim used lahendab ta üksi Akadeemia sekretäri abil, kes kõik 

hoolikalt üles tähendab; või kui süüasi seda nõuab, kutsub ta nõupidam isele kas ühe- 

kahe või ka kõikide teaduskondade dekaanid.

8. Keerukamad tülid  kannab ta ette väikses konsistoorium is, suures konsistoo

riumis kuriteod, m is puudutavad füüsilist vägivalda; ning m õlemal juhul peab ta 

täpselt kinni I peatükis §-s 4 . 5, 6, 7  ja 8 toodud põhim õtetest.

9 . Teeb jõupingutusi, et tudengid ajaksid kõikides omavahelistes asjades läbi ladina 

keelega, kuna see oleks asja huvides tudengitele ja Akadeemiale auks; kui tekib tüli 

linnakodanikega, tuleb teisiti otsustada.

10 . Rektor nõuab sisse konsistoorium i määratud trahvid ega tühista neid ilma 

konsistoorium i nõusolekuta.

1 1. Ta hoolitseb professorite  palga eest.

12 .  Kui ta kavatseb professorit korrale kutsuda, järgib ta kristlikku põhim õtet.

13 . K onsistoorium is pole rektoril m ingit hääleõigust. Aga ta viib täide enda 

jurisdiktsiooni kuuluvates süüasjades enda või konsistoorium i väljaöeldud seisukohti, 

kui pole tegem ist edasikaebusega; kui see pole võim alik, pöördub kantsleri või pro- 

kantsleri poole, kes talle abiks tulevad, kutsudes kohale [Akadeemia] vahtmeistri ja 

Akadeemia ülejäänud töötajad; ja kui on tarvilik  —  kui on toim e pandud mõrv või 

mõni muu m etsik kuritegu —  kutsutakse juurde lossi- või linnavahid,27 et süüdlane 

ei pääseks.

14- Lõpuks, kui ta oma rektoriam etit kuritarvitab, võib seaduslikult uue rektori

kandidaadi ja suure konsistoorium i kohalolekul koguneda rektori tagandamiseks. Kui 

ta keeldub rektoriam etit üle andmast selle kohaselt, mis on enne otsustatud, siis 

kohustab senat teda am etit maha panema; kui ta viivitab ja tõrgub, siis ohjeldab ja 

trahvib teda kantsler oma autoriteedile toetudes.

N eljan d ak s; rektori privileegidest

1 . Kõikidel Akadeemia avalikel pidulikel üritustel, akadeemilistel rongkäikudel ja 

protsessioonidel sammub rektor akadeemiate rektoritele lubatud kaunistustes, saade

tuna eeskäivatest hõbedasi skeptreid kandvatest pedellidest, kantsleri või tema poolt 

selleks ajaks määratud asekantsleri järel.

2. Tema keha, au, maja kui ka varandus on puutum atud.
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j . Clavesfisci et carceris in sua potestate habeat.

4. Studiosis digladiantibusgladium adimet; mulctazz dimidium sibi retinebit cum ea, qva 

pro nominum inscriptione datur pecunia.

у  Publico sumptu publica negotia tractabit Joris.

6. Per octiduum urbe abesse ipsi licebit; in majoribus feriis, per dies qvindecim, constituto 

interea Prorectore. Ad lectiones et disputationes ordinarias minus qvam cateri adstrictus erit.

C a p u t V  

D e Prorectore.

1 . Qyando illustris persona Rector eligitur, semper ei ex Consisorio is adjungetur' Prorector, 

ad qvem alias ordinis ratione devolutus erat Rectoratus; atqve hie Prorector simul cum Rectore 

renunciabitur, et juramentum prastabit, coetera Rector peraget.

2. Rectore absente eandem cum Rectore potestatem habebit Prorector.

3 . Qvod st Rector non constituent Prorectorem resqve talis incidat, qva moramferre non 

possit, Procancellarius vicem ejus obibit, deliberanda Consistorio proponet, sententias rogabit, 

cognoscet et in judicando ea seqvetur, qva supra constituta sunt.

4. Reditus a[utemJ et ea, qva solvi solent Rectori, cedent Prorectori.

C a p u t VI. 

De Deliberationibus.

1. Consiliarii vocati ad Consistorium freqventes venient, qvi petulanter emanserint, arbitra- 
rta poena mulctabuntur.

2. Rector aut qvi ejus loco est causam aut' negotium latine proponet ordineqve ab ultimis 

exorsus, singulos qvid sentiantz rogabit.

j .  Singuli Consiliarii pro eo, qvo Consistorio obstricti sunt juramento, qvisqve suam 

sententiam sine ulla subordinatione candide, constanter et modeste diccnt? nec se metu aut
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3. Tema valduses on rahakassa ja kartseri võtmed.

4 . Ta konfiskeerib m õõga duelli pidavatelt üliõpilastelt; rahatrahvist saab ta endale 

poole, koos selle rahaga, m ida m akstakse nimede m atrikliraam atusse kandmise eest.

5. V äljaspool [Akadeemiat] ajab ta am etiasju riigi kulul.

6. Tal on lubatud linnast eemal viibida kaheksa päeva ja suuremate pühade ajal 

viisteist päeva, kusjuures vahepeal asendab teda prorektor. Tema kohustuste hulka 

kuulub vähem korralisi loenguid ja dispuute kui teistel.

V  p ea tü k k  

Prorektorist

1 .  Kui rektoriks valitakse väljapaistev28 isik, lisatakse talle konsistoorium ist alati 

prorektor, kellele muul juhul oleks vastavalt üldisele korrale langenud rektoriam et;29 

ja see prorektor kuulutatakse alati välja koos rektoriga ja ta annab vande; muid asju 

ajab rektor.

2. Rektori eem alviibim ise korral on prorektoril rektoriga võrdne võim.

3. Kui rektor ei ole m ääranud prorektorit ja tuleb ette selliseid asju, mis viivitust 

ei kannata, asendab teda prokantsler, kes esitab nõupidam ist vajava asja konsistoo

riumile, küsib arvamusi, uurib ja otsustades järgib põhim õtteid, mis on ülalpool 

kindlaks määratud.

4. Prorektorile lähevad üle ka need sissetulekud, mis tavaliselt makstakse rektorile.

V I  p eatükk  

Nõupidamistest

1 .  Konsistoorium i liikm ed tulevad alati kohale; kes kergekäeliselt puuduvad, neid 

karistatakse äranägemise järgi rahatrahviga.
2 . Rektor või see, kes on tema kohal, kannab asja või seisukorra ladina keeles ette 

ja küsib, korra alusel kõige auväärsem ast50 alustades, igaühe käest, mida ta arvavab.

3. N õunikud ütlevad ühekaupa vastavalt vandele, mille nad konsistoorium ile on 

andnud, igaüks oma arvamuse ilma mingi sõltuvuseta selgelt, kindlalt ja rahulikult ja
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gratia a dictnda veritate deterreri patientur; plura autem vota seu suffragia concludent.

4. Si suffragiorum libertas in discrimtn certum vocetur, duo vel plures earn causam discepta- 

bunt in utramqvr partem, idqve facient sine livore, sine favore partium, sine iniqvitate et 

acerbitate, atqve turn veniatur ad Calculos.

j .  Qyod si vel hoc vel alio qvoqve casu pariafuerint suffragia, potior sit ea sententia, ad 

qvam Rector accesserit; licet alias jus dicenda in Consistorio sententia non habeat; sed ejus [est] 

qva ibi conclusa sunt et decreta pro virili exeqvi vel solum vel cum aliis, qvos Constitutiones 

designant.

6. Qva in Consistorio dicta deliberataqve fuerunt, nemini liceat sub poena perjurii in 

alteri us fraudem eliminare, nisi hoc Rector et Consistorium fieri posse decreverint.

7. Nemo ex consiliariis Academia patrocinium4 suscipiet eorum, qvi vel Senatori vel etiam 

civ I oppidano injuriam vel vim intulerunt.

C ap u t V II. 

D e orditu judiciorum  et appellationibus.

I Primam instantiam solus Rector habebit, vel Notario vel Decanis adjunctis.

2. Qyod si his sine strepitu res decidi aut transigi non possit, Rector earn ad Consistorium 

vel minus vel majus pro causa cuiusqve1 conditione remittet ac devolvet.

3 . Partes plcne audiantur, ut negotium rectius cognosci possit, sine tarnen ullo processu, nisi 

magnitudo causa aliud postulet, atqve turn in capitalibus prascrtim causis, consvetudo hujus 
regni observabitur.

4. 1 laciui S. R. M.", ut in causis qvibusdam ad Cancellarium academia provocatio fiat, 
qvi in his ea observabit, qva supra c. 2  § 5  constituta sunt.

) Ad roc Cancellarii judicium provocare non licebit, nisi summa decem libras aut octoginta 

ittuias cxcidat, aut nisi status academia in discrimcn vocetur aut gravissima controversia 
pracipue Religionis orta sit.
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ei lase ei hirm ul ega soosingusoovil takistada end tõde ütlem ast; paljusid asju otsusta
takse hääletamisel.

4. Kui kindla otsuse tegem iseks võetakse appi hääletamisvabadus, arutavad kaks 

või rohkem [nõunikku] seda küsim ust kummagi poole osas, teevad seda ilma pahataht

likkuseta, ilma pooli eelistamata, ilma vaenulikkuse ja teravuseta ning siis minnakse 

hääletamise juurde.

5. Kui ka ühel või teisel korral on häälte arv võrdne, on eelistatum  see arvamus, 

millega on liitunud rektor; olgugi et m uidu pole tal konsistoorium is õigust oma 

otsust ütelda; vaid tema töö on täide viia, mida seal otsustatakse ja määratakse, nii 

kuidas ta suudab, kas siis üksi või koos teistega, keda põhikiri on selleks nimetanud.

6. N eid  asju, mida konsistoorium is räägitakse ja arutatakse, pole lubatud kellelgi 

vandemurdmise ähvardusel teisi kahjustades välja lobiseda, välja arvatud, kui rektor 

või konsistoorium  on otsustanud seda lubada.

7 . M itte  ükski Akadeemia nõunik ei võta enda peale selliste kaitsm ist, kes on kas 

raehärra11 või linnakodaniku suhtes kasutanud ülekohut või vägivalda.

V II  p eatü k k  

Kohtum õistm ise ja edasikaebamise korrast

1 .  Esim eseks instantsiks on rektor ainuisikuliselt või koos sekretäri või dekaa

nidega.

2. Kui neil pole võim alik asja ilma häält tõstm ata otsustada või kokkulepet saavu

tada, annab rektor selle asja üle kas suurele või väikesele konsistoorium ile vastavalt 

selle süüasja tingim ustele.

3. Pooled kuulatakse täielikult ära, et oleks võim alik asjaolusid õiglaselt uurida, 

aga ilma m ingi kiirustam iseta —  kui süüasja mahukus seda teisiti ei nõua —  ja 

seejärel järgitakse, esm ajoones kõige raskemate kohtuasjade puhul, selle kuningriigi 

tavasid.
4 . Pühale Kuninglikule M ajesteedile meeldib, et m õningates süüasjades tehakse 

edasikaebus Akadeemia kantslerile, kes neis asjades järgib seda, mis on määratud 

ülalpool II peatükis §-s 5-
5. Kantslerile pole lubatud edasi kaevata, kui summa ei ületa kümmet naela või 

kaheksakümmet untsi või kui Akadeemia staatus pole ohtu seatud või pole tekkinud 

ülikom plitseeritud vastuolusid, eriti usu alal.
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6. Nec ab hoc judicio permittetur provocatio, sed supplicationibus apud S. R. M m res agetur.

7. Neqve tamen licebit huic judicio alicnam jurisdictionem usurpare; occupabitur v[ero] 

pracipue in rebus statum academia concernentibus.

8. Provocatio autem in genere et legitime fieri et ad superius judicium tempore ä legibus 

prafinito devolvi debet.

C a p u t V III .

De electione Professorum, electorum confirmatione, introductione eorundcmqve 

Officio in g[ene]re et co'ircitione.1

I. D e primo.

1 . Professione vacantejacultatis Decanus intra tricesimum [diem], proposito Programmate 

invitabit omnes ad nominandum alium, interea qvisqve [secum] dispicietz de viro ei Projessioni 

idoneo.

2. Ubi convenerint, Decanus monebit collegas, utfideliter in rem consulant qvisqve pro ea 

fide, qvam Facultati debet.

j .  Re bene deliberata Decanus nomina ä Collegio designatorum ad Rectorem deferat.

4. Rector deinde adbibito Procancellario in Consistorio majore-* diligentissime omnibus 

circumstantiis examinatis definiet, qvis, aut uter corum, qvi a Decanis nominati sunt, sit 

aptior, ut professioni praficiatur; an vero alius sit praferendus.

у  Habebunt a utem] hi electores ubiqvc rationem publica utilitatis, non gratia, non 

propinqvitatis, non affinitatis, non amicitia, non ullius privati commodi; sed lex summa illis 
erit: Salus Academia.

II. De Professorum electorum Confirmatione.

Professor unanimiter electus Cancellario prasentabitur ä Senatu academico cum commen- 

datione Reetoris p. t. cui Procancellarius subscripserit: idqve ideofiet, ut confirmari ä S. R. M .u 

possit. Is enim solus erit Professor, qvem S. R. M .es sua confirmatione approbaverit.*
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6. Kantsleri otsust edasi kaevata ei lubata, vaid asi lahendatakse Püha Kuningliku 
M ajesteedi juures supliikidega.*2

7 - Selle otsuse suhtes pole lubatud kehtestada teist jurisd iktsiooni; eeskätt tegel

dakse ju Akadeemia olukorda puudutavate asjadega.

8. Edasikaebamine peab aga üldiselt võetuna sündima seaduslikult ning [kaebused 

peab] kõrgemale kohtule edasi antama seadustes fikseeritud ajal.

V III  p eatü k k

Professorite valimisest, valitute kinnitamisest, 
ametisse pühitsemisest, nende kohustustest üldiselt ning karistustest

I. V alim isest

1 . Kui professori am etikoht on vakantne, kutsub teaduskonna dekaan nähtavale 

kohale pandud program m iga kolm ekümne päeva jooksul kõik uue professori nim eta

miseks kokku, vahepeal m õtleb igaüks läbi sellele kohale sobivad mehed.

2. Kui nad on kokku tulnud, m anitseb dekaan kolleege, et nad annaksid kohuse

truult nõu, juhindudes igaüks tõotusest, mis ta on teaduskonnale andnud.

3. O lles asjaolud korralikult läbi kaalunud, annab dekaan rektorile edasi kollee

giumi m ärgitute nimed.

4- Seejärel otsustab rektor suures konsistoorium is prokantsleri juuresolekul —  

olles ülima hoolega uurinud kõiki asjaolusid — , kes või kumb neist, kes olid nimetatud 

dekaanide poolt, oleks kohasem professoriks määrata või tuleks eelistada kedagi teist.

5. N eil valijatel on kõiges põhim õtteks üldine kasu, mitte aga soosing, sugulus, 

hõim lus, sõprus või m ingi isik lik  kasu, nende ülim aks seaduseks on Akadeemia 

hüvang.

II. V alitud  p ro fesso rite  k innitam isest

Ühehäälselt valitud professori esitab kantslerile Akadeemia senati koos sel ajal 

ametis oleva rektori soovitusega, m illele prokantsler alla kirjutab. Seda tehtagu selle

pärast, et Püha Kuninglik M ajesteet võiks professori kinnitada. N im elt saab professo

riks ainult see, kelle Püha Kuninglik M ajesteet oma kinnitusega on heaks kiitnud.
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III. D e eorum In trodu ction .

i. Rector novum Professorem, ubi juramento cum obstrinxit et in album Professorum retulit, 

publicc program[m ]ate typis excuso pridieqve proposito, postridie introduced solenniter: cura- 

bitcjve, ut professionis illius, qva hactenus vacaverat, exercitia qvam citissime revocentur.

Iuramentum a[utem], qvod qvisqve Professor prastabit, tale est.

Ego N. N. sancte promitto6 me in verafide sacris scripturis patefacta, et Apostolico, Nicano, 

Athanasiano symbolis breviter expressa, acgenuina Augustana Confessione (a Concilio Upsa- 

licnsi recepta) ad vitafinem perseveraturumP Deinde Ser[enissimo] ac Potentis[simo] principi 

ac Domino Domino .... Regi nostro clementissimo debitam obseqventiam et fidelitatem prastabo, 

qva patria et Reipubl. statui conducant promovebo, incomoda pro viribus avertere studebo. 

Tertio in officio diligentiam adhibebo, in iis, qva ad juventutis rectam informationem faciunt. 

Prolixitatem et perplexitatem отпет fugiam, et discentium Ingeniis, utilitati et institutofideliter, 

et qvantum potero, me accomodabo. Qyarto Collegisfidelem et humanum me exhibebo. Studio- 

rum et academia commoda, qvacunqve honesta ratione licebit, promovere studebo Ita me Deus 

adjuvet!

I V D e eorundem officio in gcnerc.

I. Pro loco in facilitate disputabit.

z. Diebus ordinariis docebit, qvotannis semel vel etiam, si Senatui academico visum fuerit, 

bis disputabit. Discipulos, antcqvam Rector Magistratu abeat, prasentibus Rectore, Decano et 

CcHegis lacultatis examinabit; modum docendi Constitutionibusprascriptum servabit, omnibus 

actibus* pubi icisj intersit, nisi eum valetudo, aut vis major, aut luctus, dies Festi, auditorum 

raritas, aut id genus alia gravis causa impedierit.

V. Dc cocrcitioneP

i Phtlosophia et lingvarum Professor qvoties de industria neglexerit lectionem, Svecicum 

I halerum; Doctorfacultatum thalerum uncialem fisco academia solvet.
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III. Ametisse pühitsem isest

I. Kui rektor on uuelt professorilt vande vastu võtnud ja professorite nimekirja 

kandnud ning eelm isel päeval on avalik trükitud plakat välja pandud, pühitseb rektor 

uue professori päev hiljem  pidulikult ametisse; ja ta hoolitseb, et selle siiani tühja 

professuuri tegevus võim alikult kiiresti taastataks.

Aga vanne, m ille iga p ro fesso r annab, on selline:

M ina, N . N ., tõotan pühalikult, et ma püsin elu lõpuni tõeses usus, mis on 

Pühakirjas ilm utatud ning apostlikus, N ikaia ja Athanasiose usutunnistuses lühidalt 

väljendatud, ning m uutm ata A ugsburgi usutunnistuse juures (mis on aktsepteeritud 

Upsala kirikukogu p oo lt). Seejärel osutan väljapaistvaim ale ja võimsaimale valitsejale 

ja isandale ..., meie üliarm ulisele kuningale kohustuslikku kuulekust ja ustavust; 

edendan asju, m is isamaa ja riigi olukorrale kasu toovad, püüan jõukohaselt kahju 

eemal hoida. Kolmandaks suhtun oma kohustustesse hoolikalt, ka sellesse, mis aitab 

kaasa noorsoo õigele kujundamisele. H oidun igasugustest liialdustest ja ebaselgusest 

õpetamisel ning pühendun kohusetruult, ja nii kuidas suudan, õpilaste vaimuannetele, 

kasule ja kasvatam isele. N eljandaks olen kolleegidele usaldusväärne ja heatahtlik. 

Püüan edendada õppim ise ja Akadeemia heaolu, nagu seda iganes lubavad sündsad 

põhim õtted. Selles aidaku m ind Jum al!

IV. N en de koh u stu stest ü ld iselt

1. Vastavalt kohale teaduskonnas ta korraldab dispuute.

2 . Ta peab määratud päevadel loenguid, disputeerib igal aastal üks või isegi —  kui 

Akadeemia senat selle heaks kiidab —  kaks korda. Enne, kui rektor ametist lahkub, 

eksamineerib ta üliõpilasi rektori, teaduskonna dekaani ja kolleegide juuresolekul; ta 

järgib põhikirjaga ettekirjutatatud õpetam isviisi, osaleb kõigil avalikel üritustel, kui 

teda ei takista tervislik seisund või paratamatud jõud või lein, püha, kuulajaskonna 

vähesus või mõni muu seda laadi oluline põhjus.

V. K aristu stest

I. Iga kord, kui filosoofia- ja keelteprofessor jätab ettekavatsetult loengu pidamata, 

maksab ta Akadeemia kassasse R ootsi taalri, teiste teaduskondade doktorid untsiaal- 

taalri.33
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Z. Qvi negligenter in Officio versatusfuerit, nec monitis Procancellarii, Reetoris et Consis-  

torii paruerit, parte stipendii privabitur, secundum Consistorii censuram.

j .  Qvi contumax fuerit, aut qvi propter alias enormes offensiones, propter schismata, 

Dissensiones,factiones, qvibus sub exercitiorum aut alicujus pratextu juventutem ad se pertra- 

hit,'° potentiam justo majorem acqvirit, aut aliis etiam occasionibus sibi dominatum super 

alios qvarit, item propter vitia manifesta, in qvibus incorrigibiliter pergit, tolerari sine dedecore 

et iamno academia neqvit, cognitä causa Cancellarii, Reetoris et Consistorii publici judicio ab 

officio removebitur.

C a p u t IX .

D e Decanis facultatum , eorum electione et officio.

1. Decani singuli ä sua facultatis collegis semper novi eligantur, qvando novus Rector 

introducitur, ä senioribus ad juniores descendendo.

2. Horum officium erit, intra' 6 diem post introductionem novi Reetoris Decanus sua 

facultatis collegas convocabit, et singuli suos sub fide facultati academia debitä monebunt, ut 

qvisqve professorum, qvid proposuerit sub pracedente Rectore, manu sua exhibeat et testetur.

j .  Has designations smgularum facultatum Decani exhibebunt Rectori novo, ut de cujusqve 

diligentia judicet cum Consistorio majori; et qvifraudulentersuum officium peregerit, muletetur 

juxta superiores Constitutiones.

4. Eodem qvoqve tempore de lectionibus sub isto novo Rectore [ a]  singulis proponendis 

concludent, et earum1 catalogwn Rectori offerent, qvi eum curabit publicari.

3 . Pertinebit qvoqve ad eosdem, ut in disciplinam et mores studiosorum sua facultatis 

inqvirant, et si qvos minus recte sua studia instituere intellexerint, eos in co lleg iu m vocatos 

gravissime admoneant, et qvos inemendabiles senserint, Rectori et Consistorio per cursorem 
nominent.

6. lidemqve4 Decani qvisqve responsa petentibus dabit facultatis nomine, vel de suo, vel si 

gravior res fuerit, de totius facultatis consilio. Privatorum publicorumqve exercitiorum curam 

gerent. Theses inspicient et de iis judicabunt, adhibitis Collegis vel omnibus velplerisqve, si opus
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2. Kes oma ametis hooletult tegutseb ega ilmu prokantsleri, rektori ega konsistoo

rium i m anitsuste peale, sellelt võetakse ära osa palgast vastavalt konsistoorium i 
otsusele.

3. Kes on isemeelne või kes saavutab lubam atult suure võimu liiga suurte ebakõlade 

tõttu teiste vahel —  lõhede, eriarvam uste, parteide tõttu , m illesse ta kooliharjutuste 

või mõnel m uul ettekäändel noori enesega kaasa tõmbab, või taotleb dom ineerim ist 

teiste üle ka m uudel juhtudel, samuti ilm sete pahede tõttu, m illest ta parandamatult 

kinni hoiab ja mida pole võim alik sallida ilma Akadeemiat häbistamata ning kahjusta

mata, see tagandatakse am etist pärast süüasja uurim ist kantsleri, rektori ja konsistoo

riumi avaliku otsusega.

IX  p ea tü k k

Teaduskondade dekaanidest, nende valimisest ja kohustustest

1 .  Kui uus rektor ametisse pühitsetakse, valitakse alati oma teaduskonna kolleegide 

poolt uued dekaanid, alustades vanematest ja liikudes alla nooremateni.

2. U ute dekaanide kohustuseks on kutsuda kaheksa päeva jooksul pärast uue 

rektori am etissepühitsem ist oma teaduskonna kolleegid kokku ja meenutada kõigile 

teaduskonna kohustusi Akadeemia suhtes ja et iga professor oma käega veelkord 

kinnitaks ja tõendaks seda, mida on lubanud eelmise rektori ajal.

3. Teaduskondade dekaanid annavad need tõendused üle uuele rektorile, et see 

otsustaks koos suure konsistoorium iga nende hoolsuse üle; ja kes on täitnud oma 

kohust lohakalt, seda trahvitakse ülaltoodud konstitutsioonide järgi.

4. Sam al ajal teevad dekaanid otsuse ka loengute kohta, mida uue rektori ajal keegi 

peab, ja annavad loengute nim ekirja rektorile, kes kannab hoolt selle avalikustamise 

eest.

5. N ende pädevusse kuulub ka see, et nad uuriksid oma teaduskonna üliõpilaste 

õppim ist ja kombeid, ja kui nad märkavad, et mõni ei tule oma õpingutega korralikult 

toime, kutsuvad selle kolleegiumi ette ja manitsevad tõsiselt, ning kui keegi näib 

parandamatuna, tuleb sellest teenri kaudu rektorile ja konsistoorium ile teatada.

6. Needsam ad dekaanid annavad küsijatele vastuse igaüks oma teaduskonna nimel, 

kas omal äranägemisel või pidades nõu kogu teaduskonnaga, kui asi on raskem. Nad 

kannavad hoolt era- ja avalike kooliharjutuste eest. N ad jälgivad esitatavaid teese ja
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fuerit; tum caveant, ne qvicqvam vel prosä vel versu excudatur, qvod alicujus Professoris censura5 

prius non fuerit subjectum, atqve ab eo approbatum.

7. Eorundem Decanorum erit, ut accersiti adsint Rectori in iis causis, de qvibus in pracedenti- 

bus fu it constitutum.

8. Qvisqve Decanus sua facultatis auditores in classes distribuet, nomina recensebit, ut 

lectionibus, Disputationibus, examinibus intersint, urgebit; nuper advenientes Studiosos, si ad 

nullam superiorem Facultatem se adhuc applicuerint, examinabit, et si qvi rudiores sint, qvi 

privatis praceptoribus alendis non sufficiunt, hos vel ad scholatn particularem, vel ad Stivam, 

uti habet proverbium, seu aliud vita genus, cui idonei sunt, remittet.

C ap. X .

D e Sessionibus et processionibus.

1 . In publicis actibus academia post Cancellarium vel Procancellarium ab ipso constitutum 

ingredieturRector: hunc seqventur Comitum et Baronumfilii, qvi studiorumgratia in academia 

vivunt, post hos singularum' facultatum professores.

2. In consessibus publicis Cancellarius vel Procancellarius et Rector cum ordinariis profes- 

soribus sedent ad sinistram Cathedra, ita: post Rectorcm Theologi, deindc f[u ris]C [onsu l]T i. 

J'i uns] c[ instil]tos scqvuntur Medici, postea Philosophic Schola item Rector, Doctores et civitatis 

Diaconi.2 Qvastor academia, si gradum habeat, aut alias-* probe doctus, inter Philosophos 

considebit,4 habitd temporis in loci assignatione seu occupatione ratione, qvo nempe receptus est 

ad officium; qvatn ordinis rationem non solum inter se Philosophi, sed caterarum qvoqve 

Facultatum Doctores servabunt. Qvestor a[utem] idiota aut indoctus inter Professores semper 

est ultimus. Qvod si qvis Superioris Facultatis Doctor ad professionem Philosophicam adhibitus 

fuerit, is inter Philosophos locum sibi ä Facultate adsignatum obtinebit. In qvacunqve Facilitate, 

ut qvisqve tempore, sic loco erit posterior, nisi in honorifica functionc antea vixerit, talibus vero 

locum pro qvalitate persona facultas cum ordinario Senatu assignabit. Et qvamqvam ex recepta 

consvetudine academiarum facultatum Doctores sunt priores Magistris: prius tarnen qvam 

Doctores et Magistri ad publicum docendi munus adhibeantur, posteriores sunt omnibus Professo-
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otsustavad nende üle, kas siis kõikide või m itm e kolleegi abiga, kui selleks on vajadus. 

Veel on nad valvel, et ei lastaks trükki m idagi ei proosas ega värsivorm is, mis pole veel 

mõne professori hinnangut saanud ega selle poolt heaks kiidetud.

7 . Sam uti on dekaanide ülesandeks, et nad oleksid rektorile abiks, kui neid kutsu

takse, asjus, m is eelnevates peatükkides on määratud.

8. Iga dekaan jaotab oma teaduskonna kuulajad klassidesse, märgib üles kõigi 

nimed, nõuab, et nad käiksid loengutel, d isputatsioonidel, eksamitel; eksamineerib 

äsja saabunud üliõpilasi, kui need ei ole veel pöördunud mõne kõrgemalseisva teadus

konna poole, ning kui nad on veel tahum atud, kui nad ei ole veel küllalt eraõpetajate 

koolitust saanud, saadab ta nad tagasi kas partikulaarkooli34 või adra taha, nagu on 

kõnekäänd, või mõnele muule erialale, m ille jaoks nad on paslikud.

X  p eatü k k  

Istekohtadest ja protsessioonidest

1 .  Akadeemia avalikel üritustel sammub kantsleri või tema määratud prokantsleri 

järel rektor; siis järgnevad krahvide ja parunite pojad, kes on Akadeemias seoses 

õpingutega, pärast neid professorid  teaduskondade kaupa.

2. Avalikel istungitel istuvad kantsler või prokantsler ja rektor koos korraliste 

professoritega vasakul pool kateedrit järgm iselt: rektori järel teoloogid, seejärel 

juristid . Juristidele  järgnevad meedikud, seejärel filoso ofid ; samuti kooli rektor, 

doktorid ja linna diakonid. Kui Akadeemia kvestorilb  on kraad või on ta õpetatus 

muul viisil tõendatud, istub ta filosoofide keskel; seejuures kehtib kohtade määramisel 

ja hõivamisel ajaline kriteerium , nim elt see. m illal keegi on ametisse võetud. Sellest 

järjekorra põhim õttest ei pea omavahel kinni m itte ainult filosoofid , vaid ka teiste 

teaduskondade doktorid. H arim atu ja m itteõpetatud kvestor on aga professorite reas 

alati viimane. Kui mõne kõrgema teaduskonna doktor on filosoofiaprofessori kohus

tes, siis säilitab ta filosoofide hulgas olles endale teaduskonna poolt ettenähtud koha. 

N eile, kes m istahes teaduskonnas on ajaliselt hilisemad ja vastavalt koha poolest 

kaugemad ning kes ei ole varem austusväärseid ülesandeid täitnud, määrab istekoha 

teaduskond koos suure senatiga isiku omaduste järgi. Ja ehkki akadeemiates aktseptee

ritud tava kohaselt on teaduskondade doktorid enne m agistreid, vaatamata sellele, et 

m agistrid lähevad õpetam isam etiga varem avalikkuse ette kui doktorid, istuvad nad
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ribus. Sic Decani smgularum facultatum primum locum in publicis congressibus tcnibunt. A 

dextro v [его] Cathedra latere juxta illam5 sedebunt viri honoratiores, Regni Senatores, post hos 

comitum [et] baronum filii.

j .  In exeqvialibus pompis, qva sunt academicis et urbanis civibus comunes, post Professores 

proximum locum tenebit senatus et magistratus urbanus cum prafecto arcis, hos studiosi 

seqventur, qvospostea civium multitudo claudit. Profuerit tamen ad mutuum honorem, amici- 

tiam, concordiam, si in congressibus et conviviis6 cum honoratioribus civibus aqvalitas servetur, 

et ex iis qvibusdam ab opposita parte mensa vel domus, si mensa qvadrata sint, locus tribuatur, 

pracipue literatis, et atate usuqve rerum multiplici conspicuis?

C ap. X I .

D e Qvestore, ejus electione et Officio.

1. Qyestor Academia ä senatu majore eligetur' Sacraqve M .u Regia ad confirmandum 

nominabitur per Cancellarium et commendabitur. Eligetur autem literatus, fidus, qvi aliqvandiu 

in academiis vixit, qvi statum et salutem academia amat et ilium bene perspectum habet.

2. Ejusdem officium et munus erit (a) curabit bona et fundos academia (ß) reditus 

tempestive colligei, eos in nummum converted ac arario inferet, dimidium summa a d 3 0  diem 

Decembris, reliqvum intra 23 Iunij (y) domicilia et cubicula studiosis aliisqve membris 

academia petentibus precio locabit; professoribus v[ero]  indigentibus, gratis (S) Rationes accepti 

et expensi circa Festum Michaelis Rectori et duobus ä Concilio deputatis professoribus reddet bis 

dcscriptas, de qvibus alterum exemplar in archivis academia reponetur, alterum Academia 

Canccllario exhibebitur in Regia Camera asservandum.

C ap. X I I .

De Adjunctis Philosophia eorumqve officio.

Philosophica1 Facultati qvatuor extraordinarii adjungentur. H i ( 1 )  bis qvotannis aut etiam 

sapius disputabunt publice (z) privatim lingvas et Philosophiam docebunt et disputationibus
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kõikide professorite  järel. N õnd a saavad eri teaduskondade dekaanid avalikel kogune

m istel esimese koha. Kateedri paremal poolel istuvad [selle kõrval] auväärsemad 

mehed, kuningriigi senaatorid, pärast neid krahvide ja parunite pojad.

3. M atuserongkäikudes, m is on Akadeemia ja linna alamatele ühised, saavad profes

sorite järel järgm ise koha linna raad koos asehalduriga, neile järgnevad üliõpilased, 

[rongkäigu] lõpetab seejärel linnakodanike hulk. S iisk i tuleb vastastikusele austusele, 

sõprusele, üksmeelele kasuks, kui kogunem istel ja koosviibim istel säilitatakse võrd

sus auväärsemate linnakodanikega, ja mõnedele, eeskätt haritutele ning vanuselt ja 

m itm esuguselt kasult tähelepanuväärsetele pakutakse koht laua või ruumi vastas

poolel, kui lauad on nelinurksed.

X I peatü kk  

Kvestorist, tema valimisest ja kohustustest

1 .  Akadeemia kvestori valib suur konsistoorium  ja teda nim etatakse ning soovita

takse kantsleri kaudu Pühale Kuninglikule M ajesteedile kinnitam iseks. Valitakse 

haritud ja usaldusväärne isik, kes on olnud Akadeem ias m õnda aega, kes hoolib 

Akadeemia asjadest ja hüvangust ning on Akadeemiat hästi tundma õppinud.

2. Tema kohuseks ja am etiks on: a) ta hoolitseb Akadeemia varade ja maavalduste 

eest; b) kogub õigeaegselt sissetulekud, vahetab need rahaks ja kannab kassasse; poole 

summast 30. detsem briks, ülejäänud 2 3 . juuni paiku; c) üürib raha eest välja eluase

med ja ruumid tudengitele ning teistele Akadeemia liikm etele, kes seda taotlevad, 

peavarjuta olevatele professoritele aga tasuta; d) annab m ihklipäeva paiku rektorile ja 

kahele nõukogu volitatud professorile üle tulude ja väljaminekute arved kahes eksemp

laris, m illest üks hoitakse alal Akadeemia arhiivis, teise annab Akadeemia kantsler üle 

kuninglikus arhiivis säilitam iseks.

XII peatükk  

Filosoofiateaduskonna adjunktidest ja nende kohustustest

Filosoofiateaduskonna juurde võetakse neli erakorralist adjunkti. N ad: I peavad 

kaks korda aastas või ka tihedamini avalikke disputatsioone; 2 )  õpetavad eraviisiliselt
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philosophicis juventutem exercebunt; idqve horis et diebus extraordinariis: pro qvo labore prater 

salarium, premium ab auditoribus accipient.

C a p u t X I I I .  

D e Notario Academia.

i . Notarius codem modo, qvo Qyastor et iisdem reqvisitis eligetur juris civilis et Philosophia

non ignarus.

z. Officium ejus ( i)  acta et disceptationes in Consistorio bona fide consignare (z) sententias 

fideliter concipere, descriptaspartibus reqvirentibus comunicare (3 ) teuere rationem mulctarum 

a senatu impositarum (4) qva publico nomine scribenda sunt exarare ( j )  Negotia academia 

jubente senatu domi forisqve perficere (6) judicia ut et definitiones seu sententias Consistorii 

ante Rectoratus mutationem präsente Rectore in Archivum reponere.

C ap u t X I V .  

De ministris publicis eorumqve officio.

Famuli academia seu pedelli ä Senatu bini constituentur. F li ( 1 )  per vices Rectoris jussa 

qvotidiana expedient, et in adibus Rectoris qvotidie hora iz  et si opus fuerit hora 8 matutina 

adesse tenentur. (z) Si multiplicantur negotia, uterqvc aderit. (j_) In proccssibus, promo- 

tionibus et omnibus actibus publicis Rectori' prasto crunt. (4) Carceris et captivorum curam 

gerent, claves carceris bene asservabunt et ad Rectorem qvotidie afferent, ( j )  Alter vero eonim 

mensa communi paupcrum studiosorum inserviet ministrando cibum, potum, salem, orbes, 

luminaria et coetera necessaria. (6) Stipem ä Studiosis bis in anno colligent ä singulis solidum 

unum, a nobilibus et Magistris qvaternos, idqve mense Majo et Octobr[i], (y) Studiosorum 

censuram simul agent et nomina libro inferent designatis etiam hospitiis. Qyicunqve ad Rectoris 

mandatum carceri includitur, priusqvam dimittatur; fam ulo thaleri qvadrantem solvat.
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keeli ja filosoofiat ning korraldavad noortele harjutustunde filosoofilisteks disputat- 
sioonideks, seda teevad nad väljaspool tunniplaani jäävatel tundidel ja päevadel; selle 
töö eest saavad nad peale palga tasu ka kuulajatelt .

X II I  peatükk  

Akadeemia sekretärist

1. Sekretäriks valitakse samal viisil ja samade nõudmistega nagu kvestoriks ts iv iil
õiguses ja filosoofias haritud inimene.

2. Tema kohustuseks on: I) kohusetruult kirja panna tegemised ja vaidlused 
konsistooriumis; 2) usaldusväärselt sõnastada seisukohad, informeerida kirjapandust 
vaidlevaid pooli; 3) pidada arvet senati määratud trahvide kohta; 4 )  panna kirja see, 
mis tuleb teada anda avalikkusele; 5) ajada Akadeemias ja väljaspool senati korraldusel 
Akadeemia asju; 6) konsistooriumi otsused nagu ka eeskirjad ehk määrused anda 
hoiule arhiivi enne rektori vahetust rektori juuresolekul.

X I V  peatükk 

Pedellidest ja nende kohustustest

Akadeemia teenrid ehk pedellid määrab senat kahekaupa. Nad: l )  viivad iga päev 
kordamööda täide rektori korraldusi ja on kohustatud iga päev kell 12 ja —  kui on 
tarvidus —  kell 8 hommikul rektori eluaseme juures olema. 2) Kui asjaajamisi on 
palju, tulevad mõlemad. 3) On rektori juures rongkäikudel, promotsioonidel ja 
kõikidel avalikel üritustel. 4 ) Peavad hoolt kartseri ja vangide eest, valvavad hoolikalt 
kartseri võtmeid ja viivad need iga päev rektorile. 5) Üks neist teenib vaeste tudengite 
ühise söögilaua juures, ulatades toitu, jooki, soola, nõusid, valgustust ja muud vaja
likku. 6) Koguvad kaks korda aastas igalt tudengilt osamaksuks ühe killingi,36 aadlikelt 
ja magistreilt neli kill ingit —  ja teevad seda mais ja oktoobris. 7) Peavad ühtlasi 
järelevalvet tudengite üle ja kannavad raamatusse öömajale võetute nimed. Igaüks, 
kes rektori käsu peale kartserisse suletakse, peab enne lahtilaskmist tasuma teenrile 
veerand taalrit.
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C a p u t X V

D e Depositione.

1. Depositions immanitas et obscenitas amplius non Jeretur; vexatio ludicra, qvtг f it  

anigmaticis et aliqvid utilitatis in se habentibus qvastionibus, et aliis qvibusdam ritibus, tolerari 

posse videtur, dummodo se intrafines modestice et verecundia continent' et ad demonstrandam 

inscitiam dirigatur.1

2. Cumqve präsente Decano Philosophie hic studiosos initiandi ritus peragi soleat, ejus erit 

hac ita moderari omnia, ut ratio honestatis habeatur et in paucorum fam iliarium  prasentia 

peragatur.

j .  Erit etiam Decani accurato examine explorare initiandi mores, ingenium, progressum in 

studiis, ut iudicarel possit, ad qvam lectionum classem eum adjungere debeat.4

4. H is peractis a Decano in librum cum designatis lectionibus adscribetur, et ab eodem ritu 

usitato absolutus in Studiosorum numerum referetur, admitteturqve ad cxercitia privilegiaqve 

aliis academia: civibus permissa.

j .  Decano pro labore singuli initiati duas solvent marcas, fam ulo academia ad sumptus 

vini et officii prastiti pramium solidos 6, qvi fam ulus eosdem statim ad Rectorem ducet. 

Depositori vero dimidium Thalerum.

C a p u t X V I .

De promo tionibus, qvi promovendi, qvomodo examinandi, qvi ritus adhibendi, qvi 

sumtus faciendi Canditatis, qvid1 his gradus conferant, qvid1 de his peculiare 

statutum.

1. Q vi promovendi.

i j  Ingenere promotores id spectabunt pracipue, ut qvi in studiis laudabiliter sunt versati, 

qviqve honestis sunt3 moribus, debito honore exornentur. Hos si qvos esse viderint Facultatum 

singularum Decani, publico programmate typis excuso invitabunt, ut intra certum prafixum  
diem dent sua Decano nomina.
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X V  p ea tü k k  

D eposits ioon is t37

1 .  Toorest ja harim atut depositsiooni enam ei sallita; m eelelahutuslik proovile- 

panek, mis seisneb konksuga ja endas m õningat kasu sisaldavate küsim uste esitamises, 

ja mõnedes muudes kom betalitustes, näib olevat talutav, kuni see püsib mõõdukuse 

ja lugupidam ise piirides ning selle eesmärk on osutada harim atusele.38

2. Kuna üliõpilaste sissepühitsustalitus tavatsetakse siin teha filosoofiateadus

konna dekaani juures, siis tuleb dekaanil seda kõike juhtida nii, et peetaks kinni au 

põhim õttest ja toim etataks väheste lähedaste juuresolekul.

3. Dekaani ülesandeks on hoolsalt eksamineerides uurida sissepühitsetava kom

beid, võim eid, edasijõudm ist õpingutes, et ta võiks otsustada, m illisesse loengute 

klassi too tuleks paigutada.

4 . Kui see on tehtud, k irjutatab dekaan ta raamatusse koos talle määratud loengu

tega, ja kui see tavapärane kom betalitus on lõpule viidud, kantakse ta tudengite 

nimekirja, lubatakse õppetööle ja talle antakse Akadeemia teiste kodanike privileegid.

5. Dekaanile tasub iga sissepühitsetu  tema vaeva eest kaks m arka,’ 9 pedellile 

veinikuludeks ja kohusetäitm ise tasuks kuus killingit, m ille pedell kohe rektorile viib. 

D eposiitorile40 [maksab] aga pool taalrit.

X V I  peatükk  

Promotsioonidest; keda tuleb promoveerida, mil viisil eksamineerida; 
milliseid kombeid kasutada; kandidaadi vajalikud väljaminekud, 

mida kraad neile kaasa toob; nende üksikasjalisemast korraldusest

I . Keda tuleb prom oveerida

( i )  Ü ldiselt peavad prom oveerijad esm ajoones silmas seda, et teenitud austusega 

ülistataks neid, kes on olnud kiiduväärsed õppetöös ja kes on austusväärsete komme

tega. Kui eri teaduskondade dekaanid leiavad selliseid olevat, kutsuvad nad neid avaliku 

trükitud plakatiga üles, et nad annaksid kindlaksmääratud päeva jooksul oma nimed 

dekaanile teada.
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(z) Speciatim v[ero] adgraium philosophicum nemo admittetur, nisi qvi annos 6 philosop- 

hia studio impendent, in coeteris facultatibus annos tres, postqvam philosophic Studium rite 

exegit, isti facultati sedulo vacaverit.

( j ; In Theologia vfero]  nemini confereturgradus, nisi ei, qvi in docendi munere honorifico 

sit constitutus, aut ad ejus modi officium rite designatus, magisqve conferetur ei, cui gradus 

offertur, qvam qvi eum ambit.

z. Qyomodo cxaminandi tum privatim tum publice, 

ubi ct de loco cuiqve adsignando.

j )  Candidatos, qvi sua nornina professi sunt, facultatis Decanus in locum consistorii 

convocabit, ibiqvc prase nt ibus [ omnibus] ad id rite per cursorcm invitatis collegis, qvid4 petierint, 

exponet, laudabitqve eorum Studium,5 suam' et colleganim voluntatcm ipsis testabitur: denun- 

ciabitqve morum censuram et eruditionis ipsis subeundam esse, utqve singuli se domi contineant 

ct per ministrum publicum vocati ad locum examina, unum privatum, alterum publicum.

( z) Hinc bina Candidatis instituentur examina, unum privatum, alterum publicum.

( j j  Privatumqve ita peragetur (a) Decani superiorumfacultatum, adhibitis omnibus suis 

Collegis: Pkilosophia vfero] Decanus selectis ex collcgarum numero fqvinqve] professoribus, 

qvi pracedenti* examini cum aliis Candidatis ct tum promotis habito non intcrfuerunt, per vices 

operas suas confercndo, singulos examinabunt; in qvo examine duas horas consumcnt, diligen- 

terqve cujusqve'1 profectum in iis omnibus, qva adfacultatcm spcctant, explorabunt. (b) Pcracto 

examine, Decanus cujusqve facultatis Candidatum hortabitur, ut hac studia non negligat, sed 

in posterum multo magis colat, inqve iisse exerceat. Exigetqve10 ab eodetn, ut subfide juramenti, 

conceptis verbis sancte promittat, se in omni vita honestatem sectaturum ac in moribus et vestitu 

decentiam etgravitatem observaturum," omniaqve acturum, qva academia sunt honori et usui, 

qvaqve sua persona dignitatem concilient, ad qvemcunqve statum pervenerit, deniqve se contentum 

fore loco, qvem sibi Decanus cum facultatis professoribus adsignaturus sit.

4 , Publicum examen consistit in disputationibus et lectionibus, et qvidem Disputationcs 

ita peragentur. aj Paucis post privatum examen diebus, instituentur more solito, h[oc] e[st] ut 

qvisqve ad sua themata respondca*. (b) Ulis prasidebit vel Decanus vel [ alius] ä facilitate
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(2) K itsam alt aga: filosoofiakraadi taotlem a lubatakse ainult sellist, kes on kuus 

aastat pühendunud filosoofiaõpingutele, teistes teaduskondades sellist, kes pärast 

seda, kui filosoofiaõp ingud  on tavakohaselt läbitud, on kolm aastat hoolikalt pühen

dunud vastavale d istsipliinile.

( 3) Teoloogias antakse kraad üksnes sellisele, kellel on head eeldused õpetamise 

auväärseks ametiks või kes on am etlikult nim etatud seda laadi ametisse, ja pigem 

antakse kraad sellele, kellele kraadi pakutakse, kui sellele, kes seda ise taotleb.

2. Mil viisil eksamineerida nii eraviisiliselt kui ka avalikult, 
seejärel ka igaühele osaksmääratud kohast

( 1 )  Teaduskonna dekaan kutsub kandidaadid, kes oma nimed üles on andnud, 

konsistoorium isse kokku ja selgitab seal kõikide kolleegide juuresolekul, kes selleks 

tavakohaselt teenri vahendusel kohale on kutsutud, mida nad taotlevad, ja kiidab 

kandidaatide püüdlikkust ning teeb neile teatavaks enda ja kolleegide tahte. Ta teatab, 

et nad peavad läbi tegema kommete ja õpetatuse kontrolli ning manitseb neid, et 

kandidaadid püsiksid kodus, ja kui avalik teenija neid kutsub, tuleksid dekaani määra

tud eksamikohta.

(2) S iis korraldatakse kandidaatidele kaks eksamit, üks eraviisiline, teine avalik.

( 3) Eraviisiline eksam korraldatakse nõnda: (a) Kõrgemate teaduskondade dekaa

nid koos kõigi oma kolleegidega: filosoofiateaduskonna dekaan koos viie professoriga, 

valitud kolleegide seast, kes ei ole osa võtnud eelnevast teiste kandidaatide eksaminee

rimisest ega järgnenud prom otsioonist, eksamineerivad kandidaate ühekaupa vaheldu

misi oma küsim usi esitades; nad kulutavad selleks eksamiks aega kaks tundi ja selgita

vad hoolikalt igaühe edasijõudm ist kõiges, mis kuulub vastavasse distsipliini, (b) Kui 

eksam on läbi, m anitseb vastava teaduskonna dekaan kandidaati, et see ei jätaks oma 

eriala hooletusse, vaid arendaks seda tulevikus palju enam ja end selles harjutaks. 

Sam uti nõuab ta, et kandidaat vandega tõotades kokkuvõtlikult ja pühalikult lubaks, 

et ta järgib kogu elu au põhim õtet ja austab kommete ning riietusega kõlbelisust ja 

väärikust ning teeb kõike seda, mis on Akadeemiale auks ja kasuks ja mis ta enda 

isikule annab auväärsust mistahes olukorras; ja lõpuks, et ta jääb rahule kohaga, mille 

dekaan koos teaduskonna professoritega talle määrab.
(4 ) Avalik eksam koosneb disputatsioonidest ja loengutest ning need disputat- 

sioonid korraldatakse nõnda: (a) mõned päevad pärast eraeksamit korraldatakse need 

tavalise kombe kohaselt, s.t. igaüks vastab oma teemadele, (b) N eid disputatsioone
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destinatus. (с) In arenam a[utem] hanc ex Candidatis deducentur septem simul, std ita ut per 

vices, ab opponentibus studiosis singuli examinentur. Qyod si Candidatorum numcrus'1  scptcna- 

rium excesserit, iterabitur eo'3 qvo jam  dictum est modo disputatio mutato, si libuerit, praside. 

Qvod si singuli Candidati pro gradu disputare separatim aveant, professores philosophia 

imprimis prasidendi laborem inter se partientur. (d) Ut majori apparatu, qvam aliasfieri solet, 

disputationes hujus modi celebrentur, opponent etiam facultatis professores. (e) Continuabitur 

disputatio ä septima matutina in horam undecimam et a secunda pomeridiana in qvintam. 

Porro singuli Candidati per disputationes publice examinati, legendo etiam suam industriam 

publice probabunt. Sument a[utem] materiam utilem de consensu Decani illius, in qvafacultate 

promoventur, et hanc materiam recte tractabunt et qvatuor lectionibus absolvent.

Examinibus hoc modo factis convenient Facultatum decani cum collegis statim ad se vocatis 

Candidatis, unicuiqve'4 locum adsignabunt secundum Emditionem, habitä tarnen aliqva ratione 

atatis, aut eorum qvi in officio publico sunt velfuerunt

j .  Q vi ritus in promotionibus adhibendi.

(a) Priusqvam ad ipsam promotionem accedatur, singularum Facultatum Decani missis ad 

Cancellarium littcris, petentn' ab ipso licentiam creandi Doctores et Magistros, qvi suas vices 

proCancellario singulari scripto comendabit.

(b) Littcris ad Procancellarium impetratis, Decanus instituit promotionem hoc modo. 

aSolemni programmate, in qvo Candidatorum nomina exprimuntur, omnes Academia17

civcs pridie invitabit ad actum ilium decorandum, ut horä, qvam ipse definierit, conveniant in 

adibus Decani, ß Flinc ad Collegium ordine procedcnt. (y  Ubi ordine consederint, promotio 

inchoabitur' л ab invocationc nominis divini, qvam precationem aliqvis bona indolis pucr recitabit 

ex memoria carmine conceptam. (S Post hac Decanus Orationem habebit, Candidatorum 

industriam privatis et publicis examinibus probatam et cognitam toti auditorio modeste pradi- 

cabit, dignosqve cos repertos, qvibus gradus conferatur.

Hinc singulos juramento abstringet.

Juramentum Theologorum.

Ego N. N. sancte promitto, me in vera fide sacris scripturis patefacta et ecclesia symbolis, 

Apostolico, Nicano, Athanasiano breviter expressa, ac in genuina Confessione Augustana et

44



juhib kas dekaan või mõni teine teaduskonna määratud isik. c) S iis  juhitakse eksami

neerijate ette seitse kandidaati korraga, kuid nõnda, et neid eksamineeritakse ühekaupa, 

seda teevad innukad oponendid vaheldum isi. Kui kandidaatide arv ületab seitset, 

korratakse disputatsiooni juba kõneldud viisil, vahetades soovi korral juhatajat. Kui 

üksikud kandidaadid tahavad kraadi saam iseks väidelda eraldi, jagavad ju htim is

ülesande omavahel eeskätt filosoofiaprofessorid , d) E t neid disputatsioone suurema 

toredusega pühitsetakse, kui m uidu tavaks on, oponeerivad ka teaduskonna p rofesso

rid. e) D isputatsioon  kestab hom m ikul kella seitsm est kella üheteistküm neni ja 

pärastlõunal kella kahest viieni. Edasi kinnitavad kõik disputatsioonides avalikult 

eksamineeritud kandidaadid oma püüdlikkust avaliku loengu pidamisega. N ad võtavad 

kooskõlas selle teaduskonna dekaaniga, mille juures nad promoveeruvad, sobiva mater

jali ja käsitlevad ainet õigesti ning piirduvad nelja loenguga.

Kui eksamid on sel kombel tehtud, tulevad kokku teaduskondade dekaanid 

koos kolleegidega ja, kutsunud kandidaadid kohe enda juurde, määravad igale kraadi 

vastavalt teadm istele, siiski mõnel määral arvestades vanust või seda, kes on või on 

olnud riiklikus ametis.

3. P ro m o tsioon id e  kord

a) Enne kui asutakse prom otsiooni enese juurde, saadavad kõigi teaduskondade 

dekaanid kantslerile kirja, paludes temalt luba doktorite ja m agistrite nimetamiseks. 

Kantsler om alt poolt annab eraldi kirjaga oma volitused üle prokantslerile.

b) Kui kiri on jõudnud prokantsleri kätte, korraldab dekaan prom otsiooni järgm i

sel viisil, a) Eelm isel päeval saadab ta kõigile Akadeemia liikm etele piduliku kutse, —  

milles on trükitud ka kandidaatide nimed — , tulla osalema aktusel dekaani majja 

tema enda määratud tunnil, b) Sealt minnakse korra järgi kolleegiumisse, с Kui seal 

on korra järgi istet võetud, alustatakse prom otsiooni pöördum isega Jum ala poole, 

selle palve laulab ette mõni heade vaimuannetega poiss mälu järgi, d Pärast seda 

peab kõne dekaan, kes kiidab tagasihoidlikult kandidaatide töökust, mis on tõestam ist 

leidnud eraviisilistel ja avalikel eksameil ja mis on selgeks saanud kogu kuulajas

konnale; ning väärtuslikke avastusi, mille tõttu on neile antud kraad.

Seejärel võtab ta igaühelt vande.

Teoloogide vanne

M ina, N . N ., tõotan pühalikult, et ma tahan kuni elu lõpuni ustavalt püsida tõeses 

usus, mis on Pühakirjas ilm utatud ning kiriku —  apostlikus, N ikaia ja Athanasiose



Upsaliensi concilio recepta constanter usqvt ad finem vita perseverare velle eamqve adversus 

omnisgeneris corruptelaspie et modeste tueri, eandem sincero studio docendo'9 ad aliospropagare, 

in gravibus v[ero] controversiis aut casuum qvastionibus definiendis circumspecte agam, adhi- 

bita diligenti Scripturarum consideratione et consilio graviorum virorum, qvorum scientia et 

integritas in rebus fidei perspecta est; Schismatis occasiones omnes fugiam studiose, studia et 

labores omnes adgloriam D E I et Ecclesia incrementum secundum mensuram gratia, qvam mihi 

D E U S conferet, dirigam. I[ta]  M [e] D [eus] adjuvet.

Juramentum Jurisconsultorum.

Ego N. N. sancte polliceor me in tradenda Doctrina juris expeditissimam rationem sectari 

velle, omniaqve ad Reipubl. usum et legum hujus imperiigenuinum sensumfideliter accomodare, 

Juris et aqvi exactam rationem in omnibus sententiis, consultationibus et judiciis semper sum 

habiturus, пес unqvam meä sponte ä vero rectoqve declinaturus in cujusqvam gratiam aut 

odium. Malam cujusqve causam non tuebor et qvascunqve alias corruptiones [fugiam], lites 

non traham; sed bona fide causas et negotia mihi commissa tractabo. Ita me D E U S  adjuvet!

Juramentum Medicorum.

Ego N. N. juro sancteqve recipio me in tradenda arte medicä ä veterum prascripto et20 

recentium probatissimorum institutis et recepta ac longo tempore probata medendi ratione non 

discessurttm, eandem qvoqvc rationem in morborum curatione sectabor, inccrta et pcriculosa non 

adhtbcbo, sed ea solum, qva qvam maxime agrorum sanitati conducere intelligam. In periculosis1 ' 

morbis et casibus alionitn Medicorum consilia studiose reqviram, auxilia qvoqvc, si ager flagitet, 

non dctrectabo. Occultorum qvoqvc morborum publicationc neminem afßigam,1 1  sed in omni 

officii mei cxercitio id agam, qvod honestas, pictas, atnor proximi et Christiana dilectio reqvirit, 

secundum modum industria mea. Ita me D [eus] adjuvet!

Juramentum Philosophorum.

Ego N. N. sancte promitto me in disciplinis tradendis perplexitatem отпет atqve Sophisti- 

cationes vitaturum Tractabo v[ его] ea pracipue, qva in facultatibus coeteris et in vita communi 

usum maximum habent. I[ta] M [e] D [eus] adjuvet!
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usutunnistustes lühidalt väljendatud ning Upsala kirikukogu korratud Augsburgi 

muutmata usutunnistuses, n ing seda hardalt ja kuulekalt kaitsta igat liiki rikkumiste 

vastu; seda ausa innuga teistele õpetades levitada. Raskemates vastuoludes või juhtumi 

uurim ist vajavates asjades käitun kaalutletult, võttes abiks Pühakirja hoolsa uurimise 

ja väärikate meeste nõu, kelle teadm ised ja rikkumatus usuasjades on teada. Väldin 

püüdlikult kõiki lõhesid, suunan kõik püüdlused ja p ingutused JU M A L A  auks ja 

kiriku kasvamiseks, vastavalt armu suurusele, mida JU M A L  mulle osutab. Selles aidaku 
mind Jum al.

Ju ris tid e  vanne

M ina, N . N ., luban pühalikult, et tahan õigusdoktriini õpetam isel järgida sisse

seatud printsiipi ja ustavalt viia kõik kooskõlla riigi vajadusega ja meie impeeriumi 

seaduste tõelise sisuga. K õigis oma arvam ustes, nõuannetes ja otsustes pean alati 

silmas õiguse ja võrdsuse kindlat põhim õtet ega kaldu kunagi tõest ja õiglusest omal 

tahtel kõrvale kellegi meeleheaks või kedagi vihates. M a ei kaitse kellegi alatut süüasja, 

väldin m istahes m uid korruptsioone ega õhuta tülisid, vaid uurin ausalt süüasju ja 

ülesandeid, mis mulle on antud. Selles aidaku mind JU M A L !

M eed ikute  vanne

M ina, N . N ., vannun ja võtan enda pühaks kohuseks, et ma ei tagane ravimiskunsti 

õpetades vanade [autoriteetide j ettekirjutatust ja tunnustatuim ate kaasaegsete õpeta

tust ning heakskiidetud ja pika aja jooksul järeleproovitud ravipõhim õttest, järgin 

seda põhim õtet ka haigusi ravides, ei kasuta tundm atut ega ohtlikku, vaid ainult neid 

[ravim eid], mida tean haiget kõige paremini tervendavat. Ohtlike haiguste ja juhtu

mite korral küsin hoolikalt teiste arstide nõu; kui haige nõuab, ei keeldu ma neilt ka 

abi palumast. M a ci kurvasta kedagi varjatud haiguse avalikustamisega, vaid viin kõigi 

oma kohustuste täitm isel ellu seda, mida au, jumalakartlikkus, ligimesearmastus ja 

kristlik hoolitsus nõuavad, vastavalt minu töökusele. Selles aidaku mind Jumal!

F ilo so o fid e  vanne

M ina, N . N ., tõotan pühalikult, et ma hoidun õpetataval alal igasugustest eba

selgustest ja targutustest. Esitan esm ajoones seda, m illest on teistes teaduskondades 

ja üldises elus kõige rohkem kasu. Selles aidaku mind Jum al!
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Hinc licentiam impetrabit a viceCancellario creandi Baccalaureos, Magistros et Doctores, 

qvam viceCancellarius nomine Cancellarii solenniter audiente toto auditorio indulgebit; atqve 

turn deniqve Decanus adhibitis usitatis ceremoniis et insignibus*3 et privilegiis eis, pro autoritate, 

qvafungitur, gradum conferet vel Magistrorum velDoctorum. Interim dum hacfiunt, Candidati 

superiorum facultatum per dilectos munera Professoribus et hospitibus distribuent, panni serici 

vel holoserici qvantum Decanus probaverit, inferioribus chirotecas.4

4. Qvi sumptus Canditatisfaciendi.

( 1)  Prcesidem Candidati finitis Disputationibus honorario omabunt, qvod 13  thaleros 

unciales non ■excedet.

(2) Ultima disputatione habita Candidati Decanum, Prasidem et examinatores ad epulum 

invitabunt curantibus et15 prasentibus Candidatorum duobus.

(3 )  Philosophic Candidatus Decano 6 thaleros unciales numerabit, reliqvarum facultatum 

Candidati qvindecim fisco facultatis inferendos,z6

(4) Sumptus conviviorum omnes moderabitur Decanus, ut impensa11  philosophia Candi

date universa summam uncialium thalerorum octodecim non excedant. Caterarum facultatum 

uncialium centum, vel si solus sit, i j o .

5■ Qy* pramia graduum.

Gradus dignitatem tribuit et immunitatem cum publice disputandi privatimqve docendi 

potestateqvod tamen postremum sibi nullus sine consensu Decani et facultatis sumet.

6. Statutum peculiare.

Qvi S. R. M." parent et hujus regni indigena sunt, accipient gradum vel Upsalia vel 

Dorpati, qvi seatsfacit, in docendi munere publico, in scholis et ecclesiis primariis domesticis sit 

posterior, et graduum privilegiis in hoc imperio careat, nisi S. R. M.,as supplicanti clementissime 
et singulariter indulserit.
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Seejärel palub dekaan v iitsekan tslerilt luba kinnitada bakalaureusi, m agistreid ja 
doktoreid. Seda teeb viitsekantsler p idu liku lt kantsleri nim el kogu auditoorium i 
kuuldes; n ing siis lõpuks annab dekaan, vastavalt am etivõim ule, mida ta teostab, neile 
m agistri- või doktorikraadi, kusjuures kasutatakse tavapäraseid kom betalitusi ja au
märke ning privileege. S iis  kui seda tehakse, jagavad kõrgemate teaduskondade kandi
daadid valitu te kaudu k ing itu si professoritele ja kü laliste le , siid ist või tä iss iid ist 
rüüsid, vähem tähtsatele kuubi, n ii palju , nagu dekaan on heaks kiitnud.

4 . K andidaadi k u lu tu ste s t41

(1 ) D isputatsioonide lõppedes tänavad kandidaadid eesistu jat honorariga, mis ei 
ületa v iitte ist un tsiaa ltaa lrit.

(2 ) Pärast v iim ast d isputatsioon i kutsuvad kandidaadid dekaani, eesistu ja ja 
eksam inaatorid p idusöögile kahe kandidaadi hoolitsusel ja juuresviib im isel.

(3 ) F ilosoofiakandidaat tasub dekaanile kuus un tsiaa ltaa lrit, ülejäänud teadus
kondade kandidaadid peavad lisama teaduskonna kassasse I 5 untsiaaltaalrit.

(4 ) Kõik koosviibim ise väljam inekud määratakse dekaani poolt, nii et filosoofia
kandidaadi väljam inekud ei ületaks kokku kaheksatteist un tsiaa ltaa lrit. Ü lejäänud 
teaduskondadel tu leb  m aksta 100 u n ts iaa ltaa lr it, või kui on üks kandidaat, siis I 50.

5. M illis e  au tasu  annab kraad

Kraad annab väärikuse ja eesõiguse koos loaga avalikult disputeerida ja eraviisiliselt 
õpetada, kusjuures viim ast ei saa siisk i keegi endale võtta ilma dekaani ja teaduskonna 
nõusolekuta.

6. E rio lukord

Kes on kuulekad Pühale Kuninglikule M ajesteedile ja põliselanikud tema riig is, 
saavad kraadi kas U psalas või Tartus; kelle puhul see nii ei ole, see on riik likus 
õpetam isametis, koolides ja tähtsam ates kodumaa kirikutes tagapool ja jääb selles 
riigis ilma kraadi privileegidest, kui Püha Kuninglik M ajesteet ei luba seda ülimas 
armulikkuses ja ainukordselt palum ise peale.
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Caput X V II.

De Disputationibus tum in genere: qvi eas celebrare debeant, et qva disputationes 

admittenda, tum in specie de disputationibus publicis et privatis et qvomodo 

celebrari debeant.

In genere.

I. Qvinam disputare debeant. '

i j  Professores publici ordinarias disputationes non negligent, sed ut freqvententur,1 dabunt 

operam, idqve utfiatRector urgebit.
i )  Qvigradum academicum non habet, nisi Professorspeciali S. R. M."5 indultu constitutus 

sit, prasidendi potestatem non habeat, sed sub alterius prasidio disputet, eligendo ex eafacultate 

prasidem, ad qvam disputatio spectat. In ea autem qvisqve facultate solum prasideat, in qva 

gradum acqvisivit. Et disputare licitum est omnibus professoribus ordinariis et extraordinariis. 

Item Philosophia adjunctis et aliis qvibusvis, qvibus non est prohibitum disputare.

II. Qva disputationes admittenda.

i Disputatio, qva absurdam et impiam sententiam tuctur aut qva turbas eiet, in Academia 
non admittetur.

( i  Disputationes, qva admittenda4 erunt, dcbebunP die dominicä, qva eum, qvo habebuntur, 

proxime praccdit, publice affigi, Professoribus exemplaria distribui in templo sacris peractis ante 

meridiem per Pedellum, qva nisi observata fuerint, ca disputationes non admittentur.

In specie.

I. De Disputationibus publicis, qvomodo ha celebrari debeant.

t Publice disputaturus6 conscripta disputationis themata Facultatis Decano exhibebit, tum 
si exercitii causa disputat, tum si pro loco idfaciet.
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XV II peatükk

D isputatsioonidest üldiselt: kes peavad neid korraldama ja 

millised d isputatsioonid on lubatavad, seejärel täpsemalt avalikest ja 

eraviisilistest d isputatsioonidest ja sellest, mismoodi neid tuleb
korraldada.

Ü ld ise lt

I. Kes peavad d ispu teerim a

1) Korralised professorid ärgu puudugu korrajärgsetelt d isputatsioonidelt, vaid 
püüdku selle poole, et neid toim uks sagedam ini, ja rektor nõuab, et see n ii oleks.

2 ) Kellel pole akadeem ilist kraadi ega ole professoriks määratud ka Püha Kuning
liku M ajesteedi erilisest heatahtlikkusest, sel pole võim alust olla eesistujaks, vaid ta 
disputeerib kellegi teise eesistum isel, valides eesistu ja sellest teaduskonnast, m illega 
disputatsioon on seotud. Igaüks võib eesistujaks olla vaid selles teaduskonnas, kus ta 
on pälvinud kraadi. D isputeerim ine on lubatud kõigile korralistele ja erakorralistele 
professoritele, n iisam uti filosoofiaadjunktidele kui ka kõigile teistele, kellel pole 
keelatud disputeerida.

II. M illised  d isp u ta ts io o n id  on lubatavad

(I Akadeemias ei lubata disputatsioone, mis käsitlevad m õttetut ja jum alavallatut 
teemat või põhjustavad rahutusi.

(2 D isputatsioonid, m ida lubatakse, tuleb vahetult d ispuudile eelneval pühapäeval 
avalikult välja kuulutada, eksemplarid kirikus professoritele pedelli poolt laiali jaotada 
jum alateenistuse järel enne keskpäeva. Neid disputatsioone, mida ei ole jõutud uurida, 
d isputeerim isele ei lubata.

K itsam alt

I. M il v iis il tu leb korraldada avalikke d isputatsioone

I) Avalikult d isputeerija näitab koostatud d isputatsiooni teemat nii sel juhul, kui 
ta d isputeerib harjutam iseks, kui ka siis, kui ta teeb seda koha pärast.
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z) Justo et patiloe ante profini to tempore disputationem publice aff iget9 et distribuet inter

Professores.
j ) Disputationes juridica, Medica et philosophica habebuntur die Sabbati, Theologien die 

veneris, ne alia perturbentur.
4} Prases pauas verbis Disputationem aperiet et opponentes invitabit.

j )  Opponentium singulis horam unam prases ad disputandum permittet. Argumenta autem 

sua in forma syllogistica semper proponent: пес Respondentem volentem respondere perturbabit. 

Respondensprafatione tempus non teret, dabitqve operam sedulo, utLogice'° monstratis argumen- 

torum vitiis respondeat.
6) Placide Disputationesfient, sine scommatibus, ' '  calumniis et rixa, vitatä omni pertinatia 

praconceptam opinionem defendendi:'1  omnesqve ad veritatis explicationem dirigentur.

Disputatio aestiva'■* a sexta matutina; hiberno tempore ab hora septima matutina 

incipiens, vltra horam undecimam non extendetur.

8) Si quae litigia et rixae inter disputantes ortae fuerint, Decanus interposita auc tori tale, 

easdem interpellabit et corriget. Idem disputationem abrumpet, si disputantes constitutum tempus 

excedant.

9) Qucdsi Decanus aberit, aut facere neglexerit, Rector aut etiam in Facultate senior, 

monentibus ceteris Decani partes obibit.

II. De disputationibus privatis, quomodo hae instituendae sint.

i Privatae disputationes vt in singulis facultatibus fiant, Decanus providebit, cum haud 

parum prosint discentibus, pracipue junioribus ad elementorum vniversalem et brevem cognitio- 
new proper antibus.

i  ; Dirigentur ad juventutis infonnationem, ne14 quid proponatur, quod sit verae fidei et 

saniori philosophiae adversum, aut quod publice docentes perturbet, aut quod in vita communi 
vsutn vel nullum, vel exiguum habeat

3 Brevibus thematibus ha disputationes1*’ consignabuntut; communicabunturque auditori- 

bus, quodsi themata, ante a probatis scriptoribus concinnata, sibi sumere velit Respondens aut 
ejus Prases, facient id approbante it permittente Facultatis Decano.

4 Privata disputationes non excudentur17 typis, ne sumtu inutiligraventur autores, ,e nec 

intempestivis dedicationibus onerentur homines autoribus'9 ignoti, quodsi quis parentibus, 

tutoribus, propinquis aut patronis, ex quibus beneficia percepit, progressus suos declarare velit, 
faciat id disputatione publica.
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2) Korra kohaselt veidi enne ettenähtud aega teatab ta d isputatsioonist avalikult 
ja jaotab selle professoritele.

3) Juura-, m ed its iin i- n ing filosoofiad isputatsioon id  peetakse laupäeval, teo- 
loogiadisputatsioonid reedel, et ei segaks teisi.

4 ) Eesistuja tu tvustab mõne sõnaga d isputatsiooni ja kutsub oponendid.
5) Eesistuja lubab igale oponendile disputeerim iseks ühe tunni. Seejuures peavad 

nad oma argum endid esitam a alati loogilises vormis, et vastata tahtjat vastamisel 
m itte segadusse viia. Vastaja ei viida aega sissejuhatusega ja keskendub hoolikalt sellele, 
et loogiliselt vastates näidata vastuargum entide nõrkusi.

6) D isputatsioonid o lgu sõbralikul v iisil, ilm a pilkavate torgete, pettuse ja tü lita, 
loobutagu igasugusest kangekaelsusest ka itsta oma eelarvamusi, kõik suunatagu tõe 
selgitam isele.

7 ) D isputatsioonid algavad suvisel ajal hommikuti kell kuus, talvisel ajal hommikul 
kell seitse ega kesta kauem kui kella üheteistküm neni.

8) Kui d isputeerijate vahel tekib lahkhelisid või tü lis id , sekkub dekaan oma võimu 
maksma pannes, katkestab need ja parandab neid. Tema katkestab ka disputatsiooni, 
kui d isputeerijad ületavad kehtestatud ajap iiri.

9 ) Kui dekaani pole kohal või ta on tegevuse hooletusse jätnud, võtab ülejäänute 
m anitsusel dekaani kohustused enda peale rektor või teaduskonnas auväärseim.

II. M il v iis il korraldada erad ispu tatsioone

1) Eradisputatsioonide korra teaduskondade kaupa määrab dekaan, kuna nad on 
õppijatele, eriti noorematele, kes kiirustavad algteadm isi igakülgselt ja vähese ajaga 
tundma, kü lla lt kasulikud.

2 ) Pühendutagu noorte õpetam isele ja ärgu esitatagu seda, mis oleks tõelise usu 
ja terve filosoofia vastu, või seda, m is segab korralisi õpetajaid, või seda, m illest pole 
igapäevaelus üldse või on väga vähe kasu.

3) D isputatsioonid m ärgitakse lühikeses vormis teemaga ja see arutatakse läbi 
kuulajate poolt. Ja kui respondeerija või tema eesistuja tahab võtta teemat, mida on 
eelnevalt kasutanud tunnustatud autor, teeb ta seda teaduskonna dekaani heakskiidul 
ja loal.

4 ) Erialadisputatsioone ei trükita, et autoritele m itte raskusi valm istada tarbetute 
kulutustega ja m itte koormata autoritele tundm atuid inimesi soovimatute dedikat- 
sioonidega, ja kui keegi tahab oma edasim inekut näidata vanematele, eestkostjatele, 
lähedastele või patroonidele, kes on aidanud, tehku seda avalikul disputatsioonil.
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j )  Has quoque disputationes decet modestia et candor et verecundia.

Caput X V I I L  

De Lectionibus, turn in genere, turn in specie.

In genere.

i) Rector cum facultatum Dccanis diligenter dispiciet, ne quid juvcntuti proponatur, quod 

a Senatu academico non sit probatum.

z) Omnium docentium prcecipua cura sit, vt juventus recte informetur, et sine multis 

ambagibus ad rerum nonfucatam cognitionem deducatur, itaque commentariisprolixis dictandis' 

boras totas non terent; sed si dictandum erit, argumentum cujusque scripti cum dispositione et 

partibus, vt et singulorum capitum oeconomiam brevemque sensum tradent, memoriae auditorum 

consulentes.

З) Quantum fieri possit, dabunt operam singuli, vt annuo spatio lectionem quisque suam, 

si author longior sit, finiant. Sicvetcris Testamenti scripta fere singula, excepta Cenesi, Psalterio 

ct Prophetis majoribus, anni spatio absolvi possunt. Locorum autem theologicorum explicatio 

biennii spatium rcquirere videtur. Sic J[uris]C[onsul]ti dabunt operam, vt legum Svecicarum 

itemque Institutionum et similium tractatuum1 enarrationem anno absohant. Medicorum alter 

suam lectionem Institutionum mcdicarum vno anno percurret; alter pro quantitate libri tempus 

sufficicns adhibebit; sic plcrique Philosophi anni termino poterunt absolverc quisque suam 
lectionem.

4. Professores inprimisque Philosophiae disciplinas suas dare et perspicue, sine omnibus 

prorsus Scholasticorum perplexitatibus metaphysicisque speculationibus, tricis et subtilitatibus 

juvcntuti proponent, inque iis tradendis ordinem et methodum Socraticam seu Ramaam* accurate 

tencbunt, nec a rebus ipsis temere vnquam recedent.

In specie.

Cum quatuor sint facilitates, multumque juvet rem litterariam certus ordo. hie quoque in 
pritnis in academia observari debet.
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5) Ka neile d isputatsioon idele  on kohane m õõdukus, selgus ja tagasiho id lik 
aupaklikkus.

X VIII peatükk 

Loengutest üldiselt ja ainete kaupa 

Üldiselt

1) Rektor jä lg ib  koos teaduskondade dekaanidega tähelepanelikult, et noorsoole 
ei esitataks m idagi se llis t, m ida Akadeemia senat pole heaks kiitnud.

2 ) Kõikide õpetajate eriliseks hooleks olgu, et noorsugu õpetataks õigesti ja 
juhatataks ilma liigsete kõrvalepõigeteta asjade ilustam ata tundm ise juurde: seepärast 
ärgu kulutatagu pikki tunde ulatuslike kommentaaride dikteerim isele; kuid kui diktee
rim ine on vajalik, antagu vastava raamatu sisukokkuvõte koos üldjaotuse ja osadega, 
samuti üksikute peatükkide ü lesehitus ja lüh idalt sisu; arvestades seejuures kuulajate 
mäluga.

3) N ii palju kui võim alik, püüdku igaüks selle poole, et suudaks oma loengud 
aasta jooksul ära pidada, ka siis, kui autor on mahukam. Nõnda on võimalik Vana 
Testamendi üksikud raam atud, v.a. I. M oosese raamat, psalm id ja suuremad prohvetid 
läbi võtta aasta jooksul. Seevastu nähakse ette, et teoloogiliste lookuste selgitus nõuab 
kaks aastat. Ju ristid  püüdku, et nii Rootsi seaduste kui ka institutsioonide ja selle
laadsete traktaatide seletam ine ci võtaks rohkem kui ühe aasta. Üks meedikutest läbigu 
oma loengusari m ed itsiin i a lustest ühe aastaga, teine võtku vastavalt raamatu mahule 
p iisavalt aega, nõnda suudab ka enamik filosoofe aasta piires oma loengud ära pidada.

4 ) Eelkõige filosoofiaprofessorid  esitagu noortele oma d istsip liine selgelt ja 
arusaadavalt ilma igasuguste sko lastiliste hämarate targutusteta ning m etafüüsiliste 
spekulatsioonideta, veiderdam ise ja peenutsem iseta, pidades aine käsitlem isel täpselt 
kinni sokraatilisest ehk Ramuse korrast ja meetodist ning kaldumata kunagi läbimõtle
m atult kõrvale asjadest endist.

E ria lati

Kuna teaduskondi on neli ja teadustööle aitab palju kaasa kindel kord, peab ka 

seda Akadeemias väga arvestama.
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i. Theologorum.

Ex Theologis primus hora octava matutina V[eteris] T[estamenti] libros historicos auditori- 

bus proponet; alter Libros N[ovi] T[estamenti] hora попа; tertius tractabit prophetas4 hora 

secunda pomeridiana; quartus enarrabit Locos s[ive] Articulos fidei cum controversiis, idque 

hora tertia pomeridiana. Noverint5 autem Theologiae professores hac Constitutione sibi severe 

esse prohibitum, ne Metaphysicarum et Scholasticarum Disputationum, vnde pontificiae tene- 

brae et abominationes olim exortae sunt, commistione, doctrinam suam, scripta adeoque Theolo- 

giam ipsam deforment. Id quifccerit, et monitis parere recusaverit, gravi Cancellarii et Senatus 

Academici censura coi'rceatur.

2. Juris Consultorum.

I. Prim us ex juris Professoribus Jus civile Svecorum explicabit, et ejus cum Romanis legibus 

collationem instituet. Idemque ex jure civili Romano et Canonico selectas juventuti proponet 

materias, exque illis quastiones formabit, ad Regni Svecici statum accommodatas. Leget a[utemj  

ante meridiem hora 9.

II. Alter 1 . pomeridiana Institutiones Juris civilis profitebitur, dabitque operam, vt ex 

naturalibus Ethic я et Politicae principiis, ex Sacra Scriptura, qua omnium honestarum LL.h 

fundamentum mcrito censebitur, quoticscunque opus visum fuerit, rationes deducat magis, quam 

ex non necessariis Interpretum allegationibus et varietate.

III. Uterque a[utem] tam in Lcctionibus, quam disputationibus ea pracipue afferet, quae 

ad praxin quam proxime accedunt et Reipub. gubemationi inserviunt.

3 . Mcdicorum.

I. Mcdicorum primus Institutiones Medicinae enarrabit, cum medendi methodo, a meridie 
hora 3.

II. Alter hora 7. matutina Physicen Magiri docebit, cui addef herbarum et partium corporis 

humani explicationcm. Hie idem sectionem quotannis administrabit, suppeditante prafecto arcis 

cadaver. Spectatores singuli marchas duas solvent, ex quibus vna Anathomico, altera fisco 

facultatis Medicae cedet. Professores t[ame]n gratis ad inspectionem admittentur.

III. Quodsi vterque ei labori per vices praesse voluerit, turn duo illi Medici pecuniam 
Anatomico debitam inter se aqualiter divident.
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I. Teoloogide loengutest

Esimene teoloog peab kuulajatele loengu Vana Testamendi a jaloolistest raam atu
test hom m ikul kell kaheksa; teine [professor] Uue Testamendi raam atutest kell 
üheksa; kolmas käsitleb teisel pärastlõunatunnil prohveteid; neljas seletab kell kolm 
pärast lõunat lookusi või usudogm asid koos vasturääkivustega. Seejuures teadku 
teoloogiaprofessorid , et selle põhikirjaga on neile karm ilt keelatud moonutada oma 
õpetust, Pühakirja ja sam uti teo loogiat ennast m etafüüsiliste ja sko lastiliste aru tlus
tega, kuna nendest on kunagi võrsunud pap istlik  vaimupimedus ja needused. Neid, 
kes seda teevad ja keelduvad m anitsustele kuuletum ast, karistatakse kantsleri ja Aka
deemia senati karmi otsusega.

2 . Ju r is t id e  lo engu test

I. Esimene juuraprofessor selgitab Rootsi ts iv iilõ igust42 ja võrdleb seda Rooma 
seadustega. Seesama esitab noortele valitud osi Rooma tsiv iilõ igusest ja kanoonilisest 
õ igusest ja esitab selle põhjal küsim usi, mis on kohandatud Rootsi kuningriigi staatu
sele. Ta peab loengu kell üheksa hommikul.

II. Teine loeb kell kaks pärast lõunat tsiv iilõ iguse aluseid ja püüab, nii sageli kui 
vajadus tekib , lähtuda eetika ja po liitika loom ulikest prin tsiip idest ja Pühakirjast, 
m ida peetakse teen itu lt kõigi kõlblate seaduste aluseks; m itte aga tarbetute tõ lgen
dajate ts itaatid est ja kirevusest.

III. M õlem ad esitavad oma loengutel ja d isputatsioonidel eriti seda, mis on 
võim alikult lähedane praktikale ja teenib riig i huve.

3. M eed iku te  loengu test

I. Esimene m editsiin iprofessor seletab m editsiini aluseid koos ravim ismeetodiga 
kell kolm pärastlõunal.

II. Teine õpetab hommikul kell seitse loodusteadust J. M agiruse4’ järgi, m illele 
lisab ka seletusi taim edest ja inimkeha osadest. Seesama toimetab igal aastal lahanguid. 
kusjuures laipadega varustab teda linna komandant. Igaüks pealtvaatajatest maksab 
kaks marka, m illest üks läheb anatoom ile, teine arstiteaduskonna kassasse. Professo
reid lubatakse jälgim a siisk i tasuta.

III. Kui mõlemad  ̂m editsiiniprofessorid j tahavad juhtida seda tööd [s.t. lahangutj 
vaheldumisi, siis jagavad need kaks meedikut anatoomile ettenähtud raha omavahel 
võrdselt.
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IV. Cadaver peracta sectione ritu consueto sepelictur, comitante Anatomico et Medicina 

studiosis, catensque Inspectoribus, si qui volent.

V Uterque autem Mcdicus aliquid ex Hippocrate vel Galeno per vices proponet *

4 . Philosophorum.

I. Principio vult S. R. M.'as Mathematicam professionem, non qvod vulgus professorum 

cxistimat, esse Arithmeticam qvamcunqve9 vulgarem etgeometrtam,Cjpracticam, cum spharula 

sex majorum, qvatuorqve minorum peripheriarum;" sed ad mathematicam Cathedram bene 

beateqve illustrandam opus esse Euclide, Archimede, Ptolomao, Copernico, Nicomacho,Jordane, 

Apollonio, Sireno, Tkeodosio, Menelao, Eutocio, Pappo, Proclo, Theone, Herone,'1 Regiomon- 

tano/ 3  Ramo, Schonero,’4 et id genus aliis autoribus probatissimis.

II. Primus itaqve mathematicus erit Euclideus, ' * qvi hora secunda pomeridiana proponet'' 

arithmeticam et geometriam Petri1'' Rami cum numeris figuratis, turn algebra et logistica 

hexagenaria. ,a

III. Secundus erit Archimedeus, qvi docebit Musicam vel Freigii vel alterius probati autoris, 

opticam Fridr. Rcussneri, Isorropica'9 et mechanica10 Aristotehs1 ' cum commentariis Guidonis 

Ubaldi Itali, Heinrici Monantolij1 1  Galli et aliorum.

IV  Tertius erit Prclomaicus, qvi proponet Spharam Johannis de SacroBosco,Z4 Brucceum 

de primo tnobili;' theorias planetarum Purbachii, Magini2* Geographiam, cum architectura 
Vitruvii.

Нас autem praccpta mathematica prastabit accomodari a docentibus ad civilem usum in 

dimensionibus agrorum, altitudinum, profunditatum, latitudinum, adificiorum, montium, 

fossarum, camporum, castrorum, fiuminum, ad usum fudicum in divisionc bonorum, Archi

tectonics et militaris discipline, mercatorum qvoqve in navigationibus, in loconim distantiis, in 

supputationibus rationum, qvales hodie in S. R. M.tls camera in usu sunt.

a Hebraa lingva Professor Hebraam lingvam una cum initiis Chaldaica, Arabics et 

Syriaca lingva tradet kora 9, qva in re cum Buxtorfius excellat, cum proponet.
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IV Lahkamise läb iteinud laip maetakse hariliku kombe kohaselt anatoomi ja nende 
m editsiin itudengite n ing ülejäänud pealtvaatajate juuresolekul, kes seda soovivad.

V  M õlem ad m editsiin iprofessorid  peavad kordamööda ettekandeid mõnel teemal 
H ippokratesest või Galenosest.

4- F ilo soofide lo engu test

I. Eelkõige tahab Püha Kuninglik M ajesteet, et m atem aatika eriala ei hõlmaks —  
mida tavaliselt professorite ülesandeks peetakse —  lihtlabast aritm eetikat ja p raktilist 
geom eetriat koos õpetusega taevalaotuse kuuest suurem ast ja neljast väiksemast 
orb iid ist, vaid m atem aatika kateedrile peavad head ja õiget valgust andma Eukleidese, 
Archimedese, Ptolem aiose, Koperniku, N ikomachose, Jordanuse,44 Apolloniose,4’ 
Serenose,46 Theodosiose 47 M enelaose,48 Eutokiose 49 Pappose,50 Proklose,51 Theo- 
n i,52 H eroni,53 R egiom ontanuse,54 Ram use,55 Schoneri56 ja teiste sellel alal tunnus
tatud autorite tööd.

II. N iis iis  on esimeseks m atem aatikuks EucleideusJ1 kes teisel pärastlõunatunnil 
peab loengu aritm eetikast ja geom eetriast Petrus Ramuse järgi koos kujundarvudega, 
seejärel algebrast ja heksagenaarsest logistikast.

III. Teiseks on Archimedeus, kes õpetab kas Freigiuse’ 8 või mõne muu tunnustatud 
autori järgi m uusikat, optikat Fridrich Reussneri järgi. A ristotelese isorroopikat ja 
mehhaanikat koos itaallase Guido U bald i,54 prantslase Heinrich M onantheuil’ ja teiste 
kom m entaaridega.

IV Kolmandaks on Ptolemaicus, kes loeb Johannes Sacro Bosco60 sfäärilist astronoo
m iat, Brucaeuse primum mobile't,61 Peurbachi62 planeetide teooriat, M agin i0’ geograa
fiat koos V itruviuse64 arh itektuuriga.

N eid m atem aatilisi õpetusi peavad õppejõud kohandama üldiseks kasutuseks 
põldude, kõrguste, sügavuste, laiuste, eh itiste, mägede, kraavide, väljakute, kindlus
tuste, jõgede m õõtm isel, kohtunike kasutuseks varade jaotam isel, arh itektuuriliste ja 
sõ jaliste d ists ip liin ide  jaoks, kaupmeeste tarvis m eresõitudel, kohtade vahemaade 
m ääram iseks, arvete kokkuarvutam iseks, mis tänapäeval Püha Kuningliku M ajesteedi 

Kojas kasutusel on.
a) Heebrea keele professor õpetab heebrea keelt koos kaldea, araabia ja süüria 

keelte alustega kell üheksa; kuna selles asjas on väljapaistvaks Buxtorl:, siis õpetatagu 

tema järgi.
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b) Usum praceptorum monstrabit ex textu aliqvo biblico, imprimis exgenesijobo, Psalterio, 

Prophetis et aliis libris, ubiz6 et obscuriorum et controversorum locorum explicationem addet, et 

ex Hagiographicis disputabit.
Graca lingvx Professor docebitgram[m]aticam Clenardi vel Gualterii, usum autem Graca 

Gram[m]atices in N[ovi] T[estamenti] libris, in Patrum scriptis, in Homero, Euripide, 

Pindaro, Theocrito, Sophocle, item Gregorio Na^ian^eno, monstrabit Socratice, idqve27 hora 7 

antemeridiana.
Philosophie civilis Professor Ethica et Politica aut Althusiiz8 aut29 etiam Golij tradet 

navabitqve operam, ut in polyticis Status hujus regni3° mentionemfaciat, usum autem in libris 

regum, in Herodoto, Thucydide, Diodoro Siculo, Polybio, Livio etc. monstrabit, et hoc qvidem 

hor[a] 8 Antemer[idian]a.

Historicus ä meridie hora 1. universalem mundi historiam eamqve brevem ex Philippi 

Chronico aut Sleidani de qvatuor Monarchiis, ejusdem commentariis et supplemento aut ex 

simili probato authore proponet; monstratis semper scriptoribus historicis, unde historiarum 

series sit desumta, ut ita simul juventutem ad autores tum veteres tum recentiores legendos et 

intelligendos manu qvasi ducat.3 '

Usum historiarum in Ecclesia, polytia et О economic administratione ostendet, cumqve32 

prasenti Reipubl. Statu veterum Rerumpubl. exempla conferet.

Idemqve sc dido curabit, 1 it historia Regum Svecia et Gothorum non solum studiosce juventuti 

innotescat, sed et33 res Academia34 peculiares, vicissitudines sen mutationes et notabiles casus, 

juxta seriem annonim et temporum consignabit.

Rhetor hora pom[ eridiana] pracepta Rhetonces ä Ramo et Thai no conscripta docebit, monst

ratis simul iis, qvce monstrari debent his, qvi ad eloqventia Ciceroniana laitdem adspirant. 

Cumqve optimorum virorum judicio Ciceronis de Oratore tres adfratrem libri tales sint,3* qvi 

in academiis nunqvam conticcscere debeant, illos qvoqve proponet nec non partitiones ejusdem.

Usum monstrabit junioribus in conscribendis epistolis, in colloqviis, in Epigrammatibus, 

provectioribus v^eroj in Ciceronis orationibus, in librisphilosophicis, in Demosthenisqvibusdam 

et aliis Orationibus itemqve epistolis ex Thucidide, Herodoto, Plutarcho, Livio etc. exceptis; 

lisdemqve dabit dispositiones Orationum, qvas scribant et publice recitent, idqve ex memoria; 

ad qvod ipsum omnes auditores erunt obligati. Materiam a[utem]  orationum depromet, turn ex 

sacris, turn ex profanis scriptoribus, turn etiam regum Svecia annalibus et historiis. Imprimis
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b) Käskude rakendam ist näitab ta mõne piiblikoha põhjal, eeskätt I. Moosese 
raamatust, H iiobi raam atust, psalm idest, prohvetitest või muudest raamatutest; sellele 
lisab ta segaste ja vastuo lu liste kohtade selgituse ja disputeerib hagiograafia põhjal.

Kreeka keele professor õpetab gram m atikat kas C lenarduse66 või G ualteriuse67 
järgi, tu tvustab kreeka keele kasutust Uue Testamendi raamatuis, kirikuisade teostes, 
Homerosel, Euripidesel, Pindarosel, Theokritosel, Sophoklesel, samuti Gregoriosel 
N azianzosest,68 teeb seda sokraatilise meetodi järgi ja kell seitse hommikul.

Ühiskonna- ja r iig ifilo soofia  professor õpetab eetikat ja po liitikat A lthusiuse69 
või G o liu se '0 järgi ja püüab poliitikaloengutes käsitleda ka selle riigi poliitikat; samuti 
näitab selle kasutust Kuningate raam atuis, H erodotosel, Thukydidesel, Diodorus 
Sicu lusel, Polybiosel, Liviusel ja te iste l ja seda kell kaheksa hommikul.

A jalooprofessor esitab esimesel pärastlõunatunnil maailma üldajalugu ja teeb seda 
lühidalt Philippuse k ro o n ik a '1 või Sleidanuse teose "N eljast m onarhiast”,72 selle 
kommentaaride ja lisa järgi või mõne samavõrd tunnustatud autori põhjal; lähtudes 
alati ajalookirjan ikest, kelle põhjal ajaloo käik on kirja pandud, et nõnda ühtlasi juh
tida noorsugu justkui käekõrval n ii vanemate kui ka uuemate autorite lugemisele ja 
m õistm isele.

Ta näitab ajaloo kasu kiriku, r iig i ja majanduse juhtim isel ja võrdleb varasemate 
riik ide näiteid  meie riig i kaasaegse seisundiga.

Sam uti hoolitseb ta agaralt, et m itte ainult õppiv noorsugu ei saaks informeeritud 
svealaste ja götalaste kuningate ajaloost, vaid ta märgib üles Akadeemia enda juh tu
mused, vahetumised või muutumised ja märkimisväärsed sündmused aastate ja aegade 
reas.

Retoorikaprofessor õpetab kell neli pärastlõunal Ramuse ja Thalaeuse 1 kirja
pandud reetorikareegleid, m ille põhjal ühtlasi näitab, mida tuleb demonstreerida neil, 
kes tahavad küündida ciceroliku kõneosavuse kiituseni. Kuna parimate meeste o tsus
tusel on Cicero teose Kõnemehest kolm raam atut vennale sellised, mis ei tohi 
akadeemiates kunagi m ahavaikitud olla, siis esitab ta ka need ja m itte ainult osi neist.

Ta demonstreerib noorematele [retoorika] kasutam ist kirja kirjutamisel, vestluses, 
epigrammides, edasijõudnutele aga Cicero kõnedes, h losoofiatcostes. Demosthenese 
ja m õningate te isteg i kõnedes ja sam uti Thukydidese, Herodotose, Plutarchose, 
Liviuse ja te iste valitud kirjades. Sam uti õpetab ta neile kõnede ülesehitust, mida nad 
peavad k irjutam a ja seda avalikult mälu järgi esitama; selleks on kohustatud kõik 
kuulajad. Ta pakub välja kõnede teemad, küll kirikuisadelt, küll ilm alikelt autoreilt , 
samuti Rootsi kuningate annaalidest ja ajalugudest. Ennekõike on tema siht aga kiita
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[e]n[im 1 ad laudem D E I et hujus Regni Regum itetnqvc procerum memoriam ad postcros 

propagandam conferet. Praterea suos auditorcs excitabit eosqve urgebit, ut de proposita aliqva 

qvestione ex tempore juxta pracepta artis aliqvid dicere conentur.

Poeseos Professor in arte recte scribendi versus instituetib auditorcs, praceptis ex Aristotele3" 

vel ex Georgio Sabino, Skaligero vel Pontano, vel alio probato Poeseos authore desumtis. Usum 

autcm] prceceptorum monstrabit in Homero, Hesiodo, TheocritoPindaro, Euripide, Sophocle, 

Virgilio, Horatio, if/altcrio Buchanani, Ovidio, Juvenaleß9 ita tarnen, ut gentiles poeta satyrici 

imprimis cum sale ab eo interpretationem accipiant, et, qva non inpugnant Christianos mores, 

docebit ä hora j  “a pomeridiana 40

Logices Professor Rami Logicam enarrabit, ubi cavebit perplexis Scholasticorum Disputa

tionibus, multisqve dictatis juventutem fatigare. Ejus vero usus cum non duntaxat in dispu

tationibus appareat, verum in compositione et resolutione vim suam maxime ostcndat, operam 

dabit Logicus, ut prcecepta potius ad usum in scriptis ct operibus illis, in qvibus Logica artificium 

evidentius apparet, transferat, qvam ut in nudis praceptis, inanibus controversiis acqviescat, 

idqvefaciet4' sine multis ambagibus et superfluis dictatis.

Coronidis loco tales erunt philosophi inqve id sedulo incumbent, ut rerum sint magis actores, 

qvam verborum fabricators; ut qvisqve cum philosophic studio eloqventiam in usu conjungat, 

ne tales ex eorum Scholis prodeant, qvi studiosi fucrint Retorices, et dicere non noverint, aut 

matematicce dcditi,4~ ignorent rationem dernonstrandi carum disciplinarum usum; idemqve 
judicium erit de coeteris.

Atque hoc constitutum sit de publicis Lectionibus, private v; его ] lectiones ut et disputationes 

horis extraordinariisfient, itemqve orationcs, qva• a studiosis cxcrcitii causa publice vel privatim 
habcntur.

Cap. X I X .  

De Classibus et Examinibus.

I. Professores publici auditorcs omnes in certas lectionum classes distribuent, efficientqve, ut 

qvicunqve studiorum gratia in urbe Dorpatensi degunt, singuli binis lectionibus publicis sint

62



JUMALAT ning järelpõlvedele edasi anda m älestust selle kuningriigi kuningatest ja 
väljapaistvatest in im estest. Lisaks sellele õhutab ja ergutab ta oma kuulajaid, et need 
üritaksid  m õnest etteantud küsim usest kohe kõnelda vastavalt kunstireeglitele.

Poeetikaprofessor õpetab kuulajatele, kuidas õigesti värsse kirjutada, võttes juh i
seid A risto teleselt või Georg Sab inuselt,74 Scaligerilt75 või Pontanuselt76 või mõnelt 
teiselt tunnustatud luu leteoreetikult. Ta näitab juhiste kasutust Homerosel, H esio- 
dosel, T heokritosel, Pindarosel, Euripidesel, Sophoklesel, Vergiliusel, H oratiusel, 
Buchanani77 p saltris, O vidiusel, Juvenalisel, siisk i nõnda, et ta võtab paganlikke 
sa tiir ilis i poeete interpreteerim iseks m õistlikkuse piires, ning neid, kes ei ründa 
kristlikke kombeid. Ta õpetab kolmandal pärastlõunatunnil.

Loogikaprofessor selgitab Ramuse loogikat, kusjuures hoidub skolastikute aru t
lustele78 om asest targutam isest ja noorsoo vaevamisest ülemäärase dikteerim isega. 
Kuna s iit  saadav kasu ei ilmne m itte a inu lt disputatsioonides, vaid näitab oma jõudu 
kõige enam kom poneerim isoskuses ja lahendustes, siis näeb loogikaprofessor vaeva, 
et tema juh ised pigem  suunaksid  nende k ir ju tiste  ja teoste kasutam isele, m illes 
loogikakunst ilmneb selgem ini, kui et ta rahulduks paljaste juhtnööridega, tühjade 
vasturääkivustega; ja teeb seda ilma rohkete kõrvalepõigeteta ja ülearuse d ikteeri
m iseta.

Sellel tähtsal kohal olgu n iisugused filosoofid ja nad hoolitsegu agaralt selle eest, 
et nad oleksid pigem tegutsejad kui sõnadetegijad; et igaüks ühendaks filosoofia- 
õpingutega kind lasti ka kõneosavuse ja et nende koolist ei tuleks välja selliseid , kes 
on õppinud küll retoorikat, kuid kõnelda ci oska. või on pühendunud matemaatikale, 
aga ei tea näidata, kuidas seda d ists ip liin i rakendada; sama otsus kehtib ka teiste 
kohta.

See olgu kindlaks m ääratud avalike loengute kohta; eraviisilised loengud nagu ka 
d isputatsioonid toimuvad väljaspool seda aega, ja samuti ka kõned, mida üliõpilased 
esitavad harjutam ise eesmärgil kas avalikult või eraviisiliselt.

X I X  peatükk  

Klassidest ja eksamitest

I. Korralised professorid jagavad kõik kuulajad kindlatesse loenguklassidesse ja 
korraldavad n ii, et kõik, kes õpingute tõ ttu  T ;rtus elavad, oleksid kohustatud igaüks
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obnoxii. Ad lingvarum v[ero] exercitia omnes erunt obligati. Excipiuntur v[ero] qvi gradum 

sunt adepti:' aut alias propter eruditionem speciali Professorum indultu excepti.

II. Examina alia sunt menstrua, alia semestria; menstrua qvibus auditores ea reddere 

tenebuntur, qva isto mense audiverunt.

III. Semestria erunt, in qvibus publicum examen instituent singuli Professores cum suis 

auditoribus in prasentia Decani et Collegarum, eaqve ante Reetoris mutationem habebuntur.

IV. Peracto examine Decani auditores iterum recensebunt et ad lectiones1 ordinabunt, 

prascribendo cuiqve, qvos Professores audire debeat.

V. Et qvia in informationis modo sape erratur, propterea ad quod discipulus sit habilis, non 

attenditur, ideo si cui sit atas, ingenium et facultas continuandi diutius literarum studia, ducatur 

per omnes scicntias et lingvas, inservientes facultati, in qva atatem terere decrevit. Qvibus vero 

est major temporis, ingenii et sumtuum angustia, ad ea properentqviг4 ad vitce genus, qvod 

elegerunt,5 proxime conducant. Sic in Republ. utiles sunt qvi calculando rationes subducere 

didicerunt, qvi Scripturä et manus elegantia excellunt: Qvi aliqvid saltern latine didicerunt, vel 

patria lingva epistolam concinne exarare, magis vero si qva legum aut historice cognitio adsit.

VI. Discant vero adolescentes non humiliter et abjecte de se sentire deqve prasenti Reipubl. 

statu, unde freqventer oriuntur de rebus variis qverimonia et lamentationes, exterarum rerum 

admiratio, desperatio de rebus et actionibus praclaris, magnum in Reipubl. administratione 

impedimentum, qvee omnia educatione et informatione corrigenda, ut erigantur6 mature juvenum 

animi ad spem meliorem et prceclaras actiones, ubi etiam singularis prceceptorum industria 
reqviritur.

Cap. X X .

De Feriis.

/. Feria ordinaria in academia erunt Natales:’ ä die Thoma ad Festum Epiphaniorum,1 

Paschales ä Dominica Palmarum qvatuordecim dierum, Caniculares triginta dierum.

II. Qvod autem studiosi indigena sapius ex academia excurrunt et vacua auditoria relin- 

qvunt, id S. R. М ш severe prohibet in posterum tempus fieri, in delinqventes animadversuraJ
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osa võtma kahest avalikust loengust. Keelte harjutustunnid on seevastu kõigile kohus
tuslikud. V älja arvatakse need, kellele on om istatud kraad või mõningad, kes teadmiste 
alusel professorite e rilisest heasoovlikkusest välja arvatakse.

II. M õned eksam id on iga kuu, mõned aga semestris; igakuistel eksam itel peavad 
kuulajad seda vastama, m ida nad sellel kuul on kuulnud.

III. Sem estrieksam id on sellised, kus iga professor koos oma kuulajatega ning 
dekaani ja kolleegide juuresolekul korraldavad avaliku eksami, ning see leiab aset enne 
rektori vahetum ist.

IV Kui eksam on tehtud, vaatavad dekaanid kuulajaskonna veelkord läbi ja määra
vad loengutele, k irju tades igaühele ette, m illise id  professoreid ta kuulama peab.

V  Ja kuna haridust andes sageli eksitakse, kuna ei märgata, m illeks õpilane on 
sobiv, s iis  kui kellelg i on vanust, annet ja võimet jätkata teadm iste stuudium i pikka 
aega, juhatatagu ta läbi kõikide teaduste ja keelte, mis tuleb [hiljem ] kasuks õpingutele 
teaduskonnas, m ille le ta o tsustab oma aja pühendada. Kellel on aga tõesti suurem 
aja-, ande- ja sissetulekunappus, k iirustagu selle poole, mis viib kõige lähemale valitud 
eluviisile. Nõnda on r iig ile  kasulikud need, kes on õppinud rehkendades arveid kokku 
lööma, kes paistavad silm a sõnastusoskuse ja ilusa käekirjaga, kes on vähemalt ladina 
keelt [studeerinud] või emakeeles elegantselt kirja kirjutam a õppinud; kasulikumad 
on aga need, kes tunnevad seadusi ja ajalugu.

IV. Noormehed õppigu ka iseendast ja r iig i käesolevast seisundist mõtlema kui 
m ittem adalast ja m ittepõlastusväärsest, kuna kõige sagedamini sünnivad kaebused ja 
hädaldam ised se llis test asjadest nagu väliste olude imetlemine, lootusetus teha silm a
paistvaid tegusid ; see on aga suur takistus Rootsi riig i valitsem isel. Seda kõike tuleb 
õigele teele suunata õpetam ise ja harim isega, et noorte hingi juhtida suuremale 
lootusele ja silm apaistvatele tegudele õigel ajal, m il on vaja ka õpetajate erilist püüdu.

X X  peatükk  

Pühadest

I. Korralisteks pühadeks on Akadeemias jõulud toomapäevast kolmekuninga
päevani, lihavõtted palm ipuude pühast alates 14 päeva ja suvevaheaeg >0 päeva.

II. Et ka kohalikud tudengid Akadeemiast tih ti lahkuvad ja jätavad auditoorium id 
tühjaks, siis keelab Püha Kuninglik M ajesteet selle edaspidiseks karmilt ära ning 

karistab kõrvalekaldujaid.



Cap. X X I .

I. De inspectoribus ararii publici et adificiorum.

i . Inspectores ararii publici ex numero Profcssorum Senatus major constituet viros probata 

integritatis etfidei
i .  Horum cura erit a' videre, ut qvod ex reditibus Academia Qvastor colligit, loco tuto et 

bene munito asservetur, b' ut privilegia et diplomata omnia, qvibus academia reditus, jura et 

privilegia continentur, custodianturrecte, c) ut stipendia Professoribus bis in anno persolvantur, 

ad j o  Decembris sum [m Ja  dimidium, reliqvum vero circa l Septembris;

j .  providere, ne bona Academia, fundi atqve Coloni ä Qvastore iniqve tractentur, ne 

minuantur reditus,

4. ad structuram ac adificiorum Academiconim reparationem aliosqve Academia' usus, 

pecuniam ex arario depromere eamqve curatoribus reddere.

j .  Hoc officium erit sexennale vel longius, prout Senatui academia majori visum fuerit.

6. /Erarium ipsum tribus clavibus clausum erit, sitqve una in potestatc qvastoris, qvi 

rationibus praest, reliqva penes Inspectores reliqvos.

7. A prafectis v[cro] his rationes reqvirit Rector cum selectis ex Senatorio Academia ordine 
qvatuor viris.

8. /Edficiörum qvoqvc publicorum structuram curent, sarta tecta conservent, vidcantqvc, 
ne qvid arts publici m his frustra insumatur.

II. Fisci facultatum.

Ftsci cujusqve facultatis curam aget Decanus et in facilitate senior. Ex hac pecunia rccondent 

qvantum sit ad facultatis usutn. Reliqvum v[ero]  in adificiorum reparationem“ distribucnt 
Collegis aqvaliter omnibus.

III. Mcnsa Communis.

i. Mensa item cotn[ m unis inspectores gemini erunt, qvos Rector et Senatus eligct. Hi 

qvarimonias convictorum et oeconomi cognoscent, graviores ad Rectorem et senatum referent.

66



X X I  peatü kk

I. Ü ldkassa ja eh itis te  in spekto rite  kohta

1. Ü ldkassa inspektoriks määrab suur senat professorite hulgast mehed, kelle 
usaldatavus ja truudus on kindel.

2. Nende hooleks on: aj  jä lgida, et seda, mida kvestor Akadeemia sissetulekutest 
kokku kogub, hoitaks kindlas kohas ja hästi ka itstu lt; b) et valvataks õigesti kõiki 
privileege ja dokumente, m is sisaldavad Akadeemia sissetulekuid, õ igusi ning privi
leege; c) et palgad m akstaks professoritele välja kaks korda aastas: 30. detsembril 
pool summast, ü lejäänu aga I. septembri paiku.

3. Tagada, et kvestor ei tek itaks kahju Akadeemia varadele, maadele ja talupoega
dele; et sissetulekud ei väheneks.

4. Akadeemia hoonete ehitam iseks ja remondiks ning teisteks Akadeemia vajadus
teks raha kassast välja võtta ja  anda see asjaajajatele.

5. Seda am etit peetakse kuus aastat või kauem, olenevalt sellest, kuidas Akadeemia 
suur senat õigeks peab.

6. Kassa ise on lukustatud kolme võtmega, neist üks olgu kvestori valduses, kes 
juhib arvestust, ülejäänud võtmed aga teiste inspektorite käes.

7- Nende juhatajate käest nõuab rektor aru koos nelja mehega, kes on valitud 
Akadeemia senati liikm ete hulgast.

8. Nad kannavad hoolt ka avalike hoonete ehitam ise eest, hoolitsevad majade hea 
seisundi eest ja jälgivad, et üldkassa raha siin asjata ei kulutataks.

II. Teaduskondade kassad

Iga teaduskonna rahakassa eest hoolitseb dekaan ja teaduskonna vanem. Sellest 
rahast pannakse kõrvale n iipalju , kuipalju on vaja teaduskonna tarbeks. Ülejäänu 
jagavad nad kõikide kolleegide vahel võrdselt hoonete remondiks.

III. Ü h isto itlu stu s

Ü histo itlustam ise kontrollim iseks on kaks inspektorit, kes on valitud rektori ja 
senati poolt. Nad uurivad ökonoom i'4 ja sööjate kaebusi/1 kannavad neist raskemad 
ette rektorile ja senatile.

67



IV  De Inspectoribus stipendiariomm.

a) In stipendiaries Regios annui inspectores bini constituents. E x ordinariis theologis unus, 

qvem facultas designabit, alter ex philosophis.

ß) Hi (a) Exercitiorum rationem publice et privatim tenebunt, attendentqve, qvibus stipen- 

diarii vacent; (b) disputationibus eorum privatis adsidebunt easqve moderabuntur, Theologus 

theologicas, Philosophus philosophicas. Disputabunt a[utem] semel in hebdomade in philosophia 

et Theologia alterne, nisi publica disputatio theologica aut alia solemnis impediat. His disputa

tionibus prasidebunt adjuncti philosophia et qvi ex stipendiariisgradum habent. (c) Inspectores 

qvoqve stipendia curabunt stipendiariis, qva cuiqve eorum solvent bis in anno, circa idem tempus, 

qvo Professoribus solvuntur.

у) Нас qvoqve inspectio erit annua et ad omnes Theologos et Philosophos nec non J[uris]~ 

C[onsul]tos et Medicos (si stipendiatus ad istasfacultates animum adplicuerit) pertinget, ordine 

progrediendo ä Senioribus vel junioribus.

V De inspectoribus Bibliotheca.

Bibliotheca Inspectoresprovidebunt i) ut Bibliotheca necessaria utilium librorum suppellec- 

tile instruatur i ) Instruments mathematicis etgeographicis tabulis exornetur 3 )  ut Catalogus 

librorum sartus tectus maneat, nec libri aliis petentibus extra B ibi limina permittantur.

VI. Typographic et Bibliopoliiß

1. Typographic et Bibliopolii annui duo erunt inspectores, ad id ä Senatu Academia electi.

2. Horum munus erit a) Typographic operas et rationes dirigere et prohibere, ne qvid typis 

excudatur, qvod laboret aliqvo vitio, qvod ä Decano aut consistorio non sit approbatum, qvod 

rixas et dissentiones excitet, aut publicam honestatem ladat et bonorumfamam b ) ut Bibliopolam, 

nisi per se id faciat,4 cogant, ut libros studiosis utiles et academia justo pretio vendat. c) Idem 

videant, ne qvid vendatur, qvod sit in Deum et fidem nostram Christianorum blasphemum aut 

in homines contumeliosum aut obscoenum ineptumqvc aut presenti regni statui noceat.
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IV. S tip en d iaa tid e  in spekto rite  kohta

a) Igal aastal m ääratakse kuninglike stipendiaatide81 jaoks kaks inspektorit: üks 
korralistest teo loogidest, kelle määrab teaduskond, teine filosoofide seast.

b) Nad (a) peavad arvet avalike ja erav iisiliste harjutuste kohta, panevad tähele, 
m illest stipend iaatidel puudust tu leb; (b) viibivad nende eradisputatsioonidel ja 
korraldavad neid, teoloog teoloogia-, filosoof filosoofiadisputatsioone. D isputatsioo
nid toimuvad üks kord nädalas filosoofias ja teine kord teoloogias, kui avalik teoloo- 
giad isputatsioon või mõni muu p idu lik  üritus ei takista. N eil disputatsioonidel on 
juhatajaks filosoofiaad junktid  ja need stipendiaadid, kellel on kraad; (c) inspektorid 
kannavad hoolt ka stipendiaatide stipendium ide eest, mida nad maksavad igaühele 
neist kaks korda aastas, sama aja paiku, m il professoritelegi makstakse.

c) See inspekteerim ine on iga-aastane ja puudutab kõiki teolooge ja filosoofe, 
sam uti ju riste  ja meedikuid (kui stipendiaat on suundunud neisse teaduskondadesse) 
kasvavas järjestuses alates kas vanemast või nooremast.

V. R aam atukogu  in spekto ritest

Raamatukogu inspektorid tagavad: I )  et raamatukogu varustataks hädavajaliku 
sisseseadega vajalike raam atute jaoks; 2 ) et see kaunisataks matemaatikavahendite ja 
geograafiliste kaartidega; 3) et loodaks raam atute süsteemne kataloog ja et raamatuid 
ei antaks ühelegi laenuajale raam atukogust väljaviim iseks.82

VI. T rükiko ja ja raam atum üügi inspekteerim ise kohta

1. Igal aastal on trükikoja ja raam atum üügi jaoks kaks inspektorit, kes on selleks 
valitud Akadeemia senati poolt.

2. Nende kohustuseks on: a) juhtida trükikoja tööd ja arvepidamist ning takistada, 
et ei trükitaks m idagi, m is kannatab m ingite vigade all —  mida pole heaks kiitnud 
dekaan või konsistoorium , m is õhutab tü lis id  või lahkarvamusi või kahjustab avalikku 
m oraali ja tublide in im este head nime; b) sundida raamatukaupmeest, kui ta seda ise 
ei tee, et ta müüks ü liõp ilastele ja Akadeemiale tarvilikke raamatuid õiglase hinnaga,
c) samuti jälgida, et ei müüdaks m idagi sellist, mis teotaks Jumalat või meie kristlikku 
usku või laimaks inim esi või oleks obstsöönne ja sobimatu või kahjustaks praegust 

riigikorda.
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Cap. X X II .

De moribus studiosorum.

I. Pietas ab omnibus nostris studiosis et Civibus colatur: Religio discatur, Biblia qvotidie 

mane et vespert legantur, Deus recte et ardenter i nvocetur; ad honorem et gl oh am D E I et ad 

incolumitatem hujus regni omnia studia refcrantur.

II. Nomen D E I netno vane usurpabit vel epicureis sermonibus spargendis vel corruptelis 

doctrina vera defendendis vel in magicis prastigiis et incantationibus' et pcrjuriis. Nemo nomen 

religionis, Evangelii, D E I ipsius pratexat privatis cupiditatibus; nec scandahs doctrina ct morum 

qvis Projessionem suam deformabit. Omnes servate1 juramenta confirmata Rectori, Magistratui 

et aliis promissa. Qvod si ntatt in judicium ä Rectore et Consistorio parere contumaciter 

detrectaverint,- qvi arrestum seu vadimonium4 violaverint, perjuri censebuntur et infames et a 

Consistorio majore punientur exclusione.

III. Crebro audiendis coticionibus, publica pracatiom in templis ct gratiarum actioni et1 

sitnilibus sanctis operibus omnes et singuli intirsunto. Omnes ludi omittantur ä ministerio 

publico abduccntes; veneramini ministros verbi fideles, crebro(‘ accedite ad sacram Synaxin, 

eaqvc juxta Pauliprascriptum utimini,7 qvi sccusfecerit, si admonitus non feccrit suum officium, 

punietur vel carcere vel ignominiosa exclusione.

IV. Magistratum. Parcntes et Praccptores vcstros honore afficite, vosqve iis reverentcr subji- 

cite* cis obcdite et gratitudinem debitam pra state, legibus honestis et Academia pie morem geritc.

V Nemo studiorum causa Dorpatum veniens ultra octo dies inscriptionem differat, sed 

omnes nomen suum apud Rectorem edant et sc ipsi ejusqve succcssoribus ct academia juramento 

obstringant Nec qvisqvam in civitatc non inscriptum studiosum in sua mensa alat. Qvi nullas 

lectioncs publice audiunt, si admoniti se non emendaverint, in patriam vel ad parcntes ex 

academia relegabuntur.

I I. Nemo Magnifico Rectori, Professoribus et Praceptoribus suis malcdicat, injustc obloqva- 

tur, multo minus resistat sub poena arbitraria. Ad publicos actus, dcclamationes, disputationes, 

funcra invitati, sedulo freqventes conveniant. Ne qvis chartas publice ajfixas, Program[m ata 

Reetoris et Academia Senatus et Professorum disputationes vel de aliis negotiis significationes 
sub eadem poena injussus refigat.
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X XII peatükk

Üliõpilaste kommetest

I. Kõik meie tudengid ja [Akadeemia] kodanikud pidagu au sees jum alakartust, 
õppigu usku, lugegu igal homm ikul ja õhtul P iib lit, pöördugu Jumala poole õigesti ja 
innuga, pühendagu kõik õpingud JUMALA auks ja kuulsuseks ning selle riig i hüvan
guks.

II. JUMALA nime ärgu keegi asjata kasutagu, ei epikuurlike kõnede levitamiseks 
ega tõese õpetuse rikkum iste kaitsm iseks ega m aagilistes meelepetetes ega loitsudes 
ja valevannetes. Keegi ärgu seadku usu, evangeeliumi ega JUMALA enda nime isiklike 
himude teenistusse; ja ärgu keegi häbistagu oma am etit tü lides õpetuse või kommete 
pärast. Kõik pidage kinni vandetõotusest, m ille olete andnud rektorile, m agistraadile 
ja teistele. Sest, kes rektori ja konsistoorium i poolt kohtusse kutsutuna keelduvad 
isepäiselt kuuletum ast, kes on aresti või kohtukutset eiranud, need kuulutatakse vale- 
vandujateks ja aututeks ning suur konsistoorium  karistab väljaheitmisega.

III. Kõik ja igaüks käige sageli koosolekuid kuulamas, avalikul palvetunnil kirikutes 
ja tänu jum alateenistustel ja te iste l sarnastel pühadel to im ingutel. Loobutagu kõigist 
jum alateen istusest kõrvalem eelitavatest m eelelahutustest; austage jumalasõna usta
vaid sulaseid, m inge sagedasti pühale arm ulauale, tehke seda Pauluse käsu järgi; kes 
käitub te is iti ja ei tä ida oma kohust ka m anitsuse peale, saab karistuseks kas kartseri 
või autu väljaheitm ise.

IV Austage oma m agistraati.''"’ vanemaid ja õpetajaid ning alluge neile aupaklikult, 
kuuletuge neile ja osutage kohustuslikku viisakust, täitke hardalt kõlblusseadusi ja 
Akadeemia tavasid.

V  Ükski õppim ise pärast Tartusse tulnu ärgu sissekirjutusega üle kaheksa päeva 
viivitagu, vaid andku oma nim i rektori juures teada ja andku vanne talle, tema järglas
tele ja Akadeemiale. Лгци ka linnas keegi to itku oma lauas veel sissekirjutam ata 
üliõp ilast. Kes ei kuula ühtki avalikku loengut ja m anitsuse peale end ei paranda, need 
saadetakse Akadeemiast kodupaika või vanemate juurde tagasi.

VI. Keegi ärgu öelgu oma auväärsele rektorile, professoritele ega õpetajatele 
halvasti ega vaielgu asjatu lt vastu, ärgu seisku m ingil juhul vastu määratud karistusele. 
Kui ollakse kutsutud, kogunetagu hoolsalt avalikele üritustele, deklamatsioonidele, 
disputatsioonidele, m atustele. Ärgu keegi kiskugu ilma käsuta maha ülesriputatud 
avalikke plakateid, rektori ja Akadeemia senati ning professorite disputatsioonide 
teateid ega teadaandeid teiste asjade kohta sama karistuse ähvardusel.
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VII. Propter D EU M  et publica pads conservationem9 ab omnibus injuriis, vi etfraude, 

aliorum corpora et vitam ladentibus, ä seditiosis tumultibus, tedium oppugnationibus et cadibus 

abstinete; nec indulgete odiis, livori et cupiditati vindicta, qva sapius homines tristissimas 

calamitates10 sibi et totis gentibus attrahunt. Qvod si qvis in civitate globum plumbeum noctu 

prasertim ejaculatus fuerit, is sciat hoc ipso facto se in relegationis poenam incidisse. Si qvis 

petulantiam exercuerit, grassatus sit, conflixerit, sive sit provocans sive provocatus, itidem 

relegabitur. Clamores nocturnos, discursationes, tumultus, fenestrarum elisiones, januarum 

effractiones vitate. Certum [e]n[im] exitium secum ferunt et poena autores seqvetur" vel 

carceris vel severior, suntqve hac'} eorum opera, qvi in Cyclopum14 agmine aut diabolorum 

lustris latrocinia exercent.

VIII. Unusqvisqve vas et corpus suum, qvod est S. S. domicilium, possideat in sanctificatione 

et honore, ne polluat se libidinibus vagis, sed justi pudoris decus reverenter tueatur. Impuros 

[e]n[im] calamitatibus et poenis obrui primi mundi deletio et exempla qvotidiana testantur. 

Iidem heraditatem regni D E I amittunt et coecitate spirituali puniuntur. Pudorem igitur et 

verecundiam in omni vita sectamini, sobrietatem et temperantiam, qva castitatis nutricula et 

omnium donorum D E I conservatrix est, diligenter colite. Occasiones qvoqve libidinum et 

intemper anti a, loca, personas, tempora studiose vitate. In domos15 Nuptiarum nemo irrumpat, 

cauponas'" fugi ant omnes et singuli. Orgia Bachi detestentur. Habitum se dignum qvisqve 

gerat1'  et vestitum; qvi non paruerint, poenam expectabunt.

IX. Qvisqve suum teneat, ab alieno abstineat, suas res honeste augeat, onus paupcrtatis, si 

qvis eo premittir, patienter ferat, sit аьтркцд;1 й honestis laboribus et fide ac diligentia'9 in 

studiis neviaveffugere studeat, nemini qvis suum auferat, neminem defraudet; vitent omnes non 

necessarios surntus, qvi in helluationes, convivia, luxum, vestitum et alias ineptias profunduntur. 

Procul habeantlr‘ mutationes temerarias, emacitatem et similes pecunia pestes, emant non qvod 

opus sed qvod necesse est. Solvitefideliter cuiqve qvod mutuo sumsistis, inprimis hospitibus pro 

victu qvtcqvid et habitatione illis debetur, solvitefideliter et tempestive. Nam et hoc vobis scitote 

praceptum esse voce ilia: non furtum fades: Qvafurta vel exclusione vel laqveo punientur. Sed 

et omnes ludos inhonestos, tesserarum,1 ' alea, chartarum et similes prohibemus hac addita 

comminatione: si qvis deprehensus fuerit ludendo alienam pecuniam aut libros ad se transtulisse, 

Rectorem et Consistorium ablata reposcituros11 et praterea utrumqve de sententia Reetoris puniri 
debere.
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VII. JUM ALA pärast ja avaliku rahu säilitam ise nim el hoiduge eemale kõikidest 
õ igusrikkum istest, m is vägivalla ja pettusega teevad kahju teiste kehale ja elule, 
m ässulistest rahutustest, hoonete p iiram istest ja taplustest; ärge lubage viha, kadedust 
ega hukutavaid kirgi, m illega inim esed tih ti tõmbavad endale ja tervetele rahvastele 
kaela väga kurbi õnnetusi. Kui keegi on, e rit i öösel, linnas visanud kedagi raske 
kamakaga, siis teadku ta, et pelgalt selle teo eest on talle määratud ülikoolist välja
heitm ine. Kui keegi näitab üles kergem eelsust, on ju lm , tü litseb  või on duellile 
väljakutsuja või väljakutsutu rollis, heidetakse ta samuti välja. V ältige öiseid lärmamisi, 
ring ihulkum isi, rahutuid  kogunem isi, akende sisseloopim ist, uste mahamurdmist. 
Sest neil on kindel lõpp ja teg ija  saab karistuse kas kartseris või midagi veelgi karmi
m at, sest need on ju nende teod, kes korraldavad sulitem pe kükloopide hulgas või 
kuradikoopais.

VIII. Igaüks hoidku pühaduses ja aus oma keha ja ihu, sest see on Püha Vaimu 
asupaik, ärgu rüvetagu end ajalike kirgedega, vaid kaitsku aupaklikult tõeliste vooruste 
sära. Et kõlvatud langevad hädadesse ja piinadesse, seda tõendavad algse maailma 
häving ja igapäevased näited. Nad kaotavad JUMALA riig i pärandi ja karistatakse 
vaim upim edusega. Järgige kogu elus vooruslikkust ja tagasihoidlikkust, austage hool
salt m õõdukust ja kasinust, mis on kõlbelise puhtuse to itjaks ja kõikide JUMALA 
kinkide säilita jaks.V ältige visalt ka ihade ja ohjeldam atusega seotud juhtum eid, kohti, 
isiku id ja aegu. Keegi ärgu k iirustagu  abiellum a, üheskoos ja igaüks eraldi hoidugu 
eemale kõrtsidest. Bakchose orgiad olgu neetud. Igaühel olgu väärikas välimus ja 
riietus; kes ei kuuletu, seda ootab karistus.

IX. Igaüks hoidku oma, hoidugu võõra omandusest, edendagu ausalt oma asju. 
kandku kannatlikult vaesuse koormat, kui see on tema peale pandud, olgu endale 
kuuluvast küll, püüdku vaesust vältida ausa vaeva ja usu ning usinusega; argu võtku 
kelle ltk i tema asju, ärgu petku kedagi; vältigu kõiki m ittevajalikke kulutusi, mis 
p illatakse priiskam isele, pidudele, luksusele, riietele ja muudele tühisustele. Hoidku 
endast eemal uisapäised otsused, ostukirg ja muud säärased rahakatkud, ärgu ostku 
vajalikku, vaid hädavajalikku. Tasuge korralikult igaühele see, mida laenuks olete 
võtnud, eeskätt makske korralikult ja õigeaegselt see, mida võlgnete öömajaandjale 
toidu ja peavarju eest. Sest teadke: see käsk on ka teile: ära varasta. Vargaid karistatakse 
kas väljaheitm isega või silm usega. Keelame ära ka kõik vääritud mängud: täringud, 
loositõm bam ised, kaardid ja muu sellesarnase, lisades sellele ähvarduse, kui keegi 
tabatakse mängimast eesmärgiga võõrast raha või raamatuid endale saada, siis nõua\ ad 
rektor ja konsistoorium  riisutu  tagasi ja lisaks on ette nähtud karistada mõlemat 

rektori otsuse järgi.



X. Veritatem in omnibus doctrina Christiana partibus disccndis, in omnibus literis et artibus 

atqve disciplinis colendis, in contractibus, in sermone, in gestu, in voce, in moribus, judiciis, 

amicitiis, in tota vita atnate et constanter amplectimini et retinete; mendacia,falsas opiniones in 

doctrina de DEO, in a rt ib u s v ita  necessariis, omnes calumnias, obtrcctationes, convitia, 

vanitatem, perfidiam, dolos, jactantiam, simulationes in dictis,factis etgestibus tanqvam Orcum 

fugitc et execramini. Nullius mores infamia notate nec bonos et innocentes fictis criminibus, 

sycophantiis, calumniis vel libellisfamosis lacerate. In transgressores deprehensos infami exclu

sion e tota academia nostra societate graviter animadvertemus.

Has constitutiones, prout conceptis verbis expressa sunt, ab omnibus accurate14 servari 

debere pracipimus, potestatem dejerentes Academia Magistratibus ct Inspectoribus Academia 

secundum prascriptas leges gubernandi et earundem contemptores et violatores debitä poenä 

afficiendi.2) Mandamus vero iis omnibus, qvibus Academiagubernatio comissa est, aut imposte- 

rum comittenda erit, ut officii sui memores propositarum Constitutionum prascriptum urgeant, 

Sicqve res omnes dirigant, ut, qvod a nobis pia erga D EU M  et Patriam affectione profectum est, 

felices progressus sortiatur in DEIgloriam et Reipubl. incrementum.

74



X. Armastage tõde, õppides seda kõ ik idest  k r is t l iku  õpetuse osadest, harides end 
kõik ides teadustes, kunstides ja d is ts ip l i in ides ,  arm astage  tõde lep ingutes , kõnes, 
kä itum ises , arvamustes, kom metes , o tsustes , sõpruses, kogu elus, n ing  hoidke ja 
sä i l i tage  teda k ind la lt .  H o id u ge  nagu põrgu eest va le l ikkusest,  va learvamustest  
JU M A LA  õpetuses, vä lt im atu tes  eluvaldkondades, kõ ig is t  pe ttustes t ,  kadedusest, 
la imust ,  tüh isustest ,  sõnam urd likkusest ,  kavaldamisest , hooplemisest, teesk lem isest  
sõnades, tegudes ja kä itum ises  n ing  needke need ära. Arge häbistage kellegi kombeid 
ega solvake tub lis id  ja süü tu id  väl jamõeldud kur itegudes , in tr i ig ides , pettustes  või 
paskvill ides. Karistame ü leastum ise lt  tabatu id  karm ilt  autu väl jaheitm isega kogu meie 
akadeemil isest l i idust .

Kohustame kõik i seda põh ik ir ja  täpse lt  jä rg im a just  nii, nagu on väljendatud 
ee lnenud sõnades. Akadeemia võim ukandjate l ja A kadeemia inspektor ite l  tu leb valit
seda vastavalt e t tek ir ju ta tud  seaduste le  n ing karis tada selle seaduse eira ja id  ja r ikku
jaid, nagu nad on ära teen inud. Käsime kõig i l  neil , kellele on usa ldatud  Akadeemia 
juh t im ine  või kellele see h i l jem  usaldatakse, et nad oma kohustust  meeles pidades 
nõuaks id  põhik ir jaga e ttek ir ju ta tu d  juhise tä i tm is t  ja juh iks id  kõiki asju nõnda, et 
sellele, m ida meie hardast austusest  JU M A LA  ja Isamaa vastu oleme edendanud, saaks 
osaks õnn ja edu JU M ALA auks ja r i ig i hüvanguks.
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Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) asutamine 
17- sajandi Euroopa kontekstis

I. Academia Gustaviana asutamine

A llkirjastades N ürnbergi lähedal 30. juun il 1632. л. Academia Gustaviana asutamis- 
üriku, märkis Rootsi kuningas Gustav A dolf II (1 5 9 4 -1 6 3 2 )  dokumendis ka enese 
koha tollases Euroopas. Gustav A dolf II pidas oma tegevust seotuks kogu k ristli
kusse maailmasse puutuvate to im etustega”. S iin  oli selgesti tegem ist valitseja ambit
siooniga, kus isegi püüd seda realiseerida pidi viima Rootsi oma aja Euroopa oluliste 
riik ide hulka.

A lates Bologna ü likoo li asutam isest arvati ülikoole kolmandaks universaal- 
võimuks (keisri ja paavsti kõrval), m ille staatuse ja tegevuse reguleerim ise oluliste 
atribuutide juurde kuulusid  alati ka kõrgema kirik liku ja ilmaliku võimu antud 
privileegid. O li paratam atu, et ü likool pidi end määratlema kahe varasema univer- 
saalvõimu suhtes.

Kuni reform atsioonini olid ülikoolid püüelnud nii paavsti kui keisri privileegide 
saamise poole. 17- sajandil oli protestantlike ülikoolide olukord muutunud. Tartu 
ülikooli tu levast positsiooni pidi tugevdama Rootsi kuninga kui ilmaliku valitseja 
väide, et ka selle ülikooli asutam isel oli tegu kogu kristlikku maailma mõjutanud 
valitseja tahtega. U suküsim used ü likoo lis asetusid  nüüd aga uuele, varasemast 
erinevale tasandile.

Tartu ü likooli asutam isega kandus Emajõe kallastele Euroopas tuntud nelja 
teaduskonnaga ülikooli mudel, mis oli alguse saanud Pariisi ülikooli asutamisest. 
Kui Tartu ülikooli esimene kuraator Johan Skytte oma kõnes ülikooli avamisel unistas 
ajast, m il siin Tartu akadeemias saaksid õppida ka vaeste talupoegade pojad, siis 
oleks ta võinud innustava eeskujuna tegeliku lt viidata Robert de Sorbon iie. See 
talupoja poeg oli suutnud tõusta raehärraks ja ka rikastuda sedavõrd, et tema 
annetusele toetudes loodi College dc Sorbon, m illest kasvaski välja kuulus Pariisi ülikool. 
Kuid ilm selt teadis m itm el pool Euroopas õppinud ja reisinud J. Skytte väga hästi, 
kui suur erinevus selles asjas valitses Elbe jõe eri pooltel asuvates Vana Maailma 

osades.
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Kui me praegu püüame m õtestada Eesti ajalugu Liivi sõja ja Põhjasõja vahelisel 
perioodil, s iis  peame ilm selt loobuma m õnestki trad its io o n ilisest h innangust. 
Sõdade tähtsust meie ajaloos on seni ilm selt ü leh innatud, sellele on juh tinud  
viimasel ajal kaudselt tähelepanu M argus Laidre, kes tu letas meelde, et aastail I 5 0 0 -  
1 7 ОО oli sõda Euroopas pigem norm, ühiskonna loom ulik seisund kui erandnähtus, 
sest valitses ju  Euroopas 16. sajandil tä ie lik  rahu ainult kümme aastat; 17- sajandil 
neli aastat ja järgnenud 1 8 . sajandil 16 aastat (M . Laidre. Lõpu võidukas algus. Tartu: 
Tartu Ü likooli K irjastus, 1995, lk. 19 ). Seega tuleks meid huvitaval 17- sajandil 
vähemalt ku ltuuriajaloo listee uurim ustes käsitleda sõda kui fooni ja ju st sellel 
taustal näha inim este igapäeva- ja ku ltuurielu .

Tartu ülikooli asutam ine asetub seega pigeni küsim uste ringi, m is seob Eesti- ja 
Liivimaa ajaloo Euroopa arengu ühe huvitava fenomeni m õtestam isega: kuidas 
väikesel ja ressursside poolest viletsal järjel o lnud Rootsil õnnestus 150 aastaks 
kinnituda Vana M aailm a juhtivate suurvõimude hulgas (M . Laidre, ts it. teos, lk. 8 ). 
Selles kontekstis hakkab ehk teises valguses paistm a ka T irtu  koht Liivimaa haldus
keskusena, kui tema tagamaal asus Rootsi r iig i suurim  linn R iia, m is ainsana andis 
välja tollase Euroopa suurlinna mõõdu. Ja kus pealegi elam iskulud olid kõrgemad 
kui riig i ametlikus pealinnas Stockholm is. Sellel taustal saab uue mõõdu ka T irtu  
kui kohtulinn õuekohus), mis samuti m itte ainult ei paigutanud selle linna Rootsi 
suurriig is kindlasse mõõtkavasse, vaid andis talle kindlasti ka Euroopas kindla koha. 
Kui lisada siia veel spekulatsioon, et Stockholm is oli soov teha N arvast Rootsi 
suurriig i teine pealinn, siis Tartu selline lähedus Narvale oleks võinud kindlasti 
väga positiivselt mõjutada siinse ülikooli arengut. Nagu me ajaloost teame, jäi 
viimane idee paraku Rootsi võimudel teostam ata. Kuid fakt, et Tartu oli ülikooli 
asutamise ajal nii kohtulinn kui ka Liivimaa halduskeskus ja pärast seda siis ka 
ülikoolilinn, tõstis T irtu  tähtsust nii kogu Rootsi suurriig i territoorium il kui ka 
Rootsiga kui Euroopa ühe juhtiva suurvõimuga suhtlevate riik ide valitsejate silm is. 
Ü likooli asutamise hetk oli T irtu  linnal k indlasti üks tema ajaloo tähetunde. Samas 
tuleb tõdeda, et püüame siinkohal sajandeid hiljem  vaadata T irtu  ja ta ülikooli 
tegevust ning tema rolli Euroopa ajaloo kontekstis. Konkreetsete sündmuste kaas
aegsetele ei olnud need tendentsid sugugi nii selgelt jälgitavad ja olulised olid 
hoopis maisemad mured ja probleemid.

T irtu  ülikooli asutamine langes ka o lulisele murrangukohale Rootsi r iig i hari
duspoliitikas. Vaatamata sellele, et Rootsi vanim ülikool Upsalas oli asutatud juba 
I 4 7 7 . a., oli alanud uus aeg Tartu akadeemia em aülikoolile alles J. Skytte määram i
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sega selle ülikooli kantsleriks. S isu lise lt panid Upsala ülikooli taassünnile aluse 
1625. a. saadud privileegid, mis annetati 1632 . a. ka Tartu ülikoolile. Seega ei olnud 
kahe ülikooli erineval asutam isajal 1 7 . sajandil küll m ingit tähtsust, Tartu ülikool 
sünd oli selles m õttes langenud väga soodsale ajale. Tartu ülikooli asutamine oli 
o luliseks lü liks Rootsi hariduspoliitikas, m is võimaldas taastada aastail 1638/1639 
Greifswaldi ü likoo li, asutada 1640 . a. ü likooli Turusse ja 1668. a. Lundi.

Tartu ülikooli asutam ine langes aega, kui kunagisest ühtsest Euroopast ja selle 
nn. ühtsest ü likoo list oli saanud ususõdade tulemusena religioosselt lõhestatud 
m aailm ajagu, mis oli tõmmanud pikkadeks aastateks lausa ületamatuna tunduvad 
tõkked ka erinevate usutunn istuste aladele jäävate ülikoolide vahele. See olukord 
tekitas erinevate usutunnistuse piirkondade rivaliteedi ka ülikoolide asutamisel. Oli 
alanud kolmas suur ülikoolide loomise laine. Tartu ülikool kuulus protestantlike 
ülikoolide leeris lisaks eespool m ain itu tele samasse lainesse selliste ülikoolidega 
nagu M arburg (1 5 2 7 ) , Königsberg (1 5 4 4 ) , Jena (1 5 5 8 ), H elm stedt (1 5 7 4 ) , 
A ltdorf ( 1 5 7 8 ) ,  Herborn (I 584 ) ,  G iessen ( I 6 0 7 ) , R inteln (1 6 2 0 ), Strassburg 
( 16 2 1) , D uisburg ( I 6 5 5 ) ,  Kiel ( 1665 ) jne. Paralleelselt loodi ülikoolid loom uli
kult ka kato liik laste leeris: D illingen (I 5 4 9 ) , V ilnius (1 5 7 9 ), taastati W ürzburgi 
( 1 5 8 2 ) ,  Grazi ( 1 5 8 6 ) ,  Padeborni ( I 6 1 5 ), Salzburgi (1 6 2 3 ), Bambergi I 6 4S), 
Innsbrucki ( 1 6 7 5 ) ,  Breslau (1 7 0 2 ) jt. ülikoolid. Seega sai Tartu ülikool määratleda 
end oma loom isest peale kui üks Euroopa protestantlik ülikool. See oli see vereringe, 
m illesse lü litas Gustav A dolf II oma asutam iskorraldusega Tartu ja ta ülikooli ning 
m ille sünnile oli n ii osavõtlikult kaasa aidanud oma tegevusega kindralkuberner 
J. Skytte.

2. Academia Gustaviana asutamisürik ja põhikiri 
kui oluline kultuuritekst

Pole kahtlust, et ülikooli asutam ine Tartusse m uutis põhim õtteliselt meie ku ltuuri
lugu. Oh ju  alates Bologna ülikooli asutam isest ülikool võitnud üha enam ruumi 
ühiskonna kõrgkultuurile o lulise instrum endina, o lulise institutsioonina. R.iäkidcs 

ülikooli asutam isürikust ja -põhikirjast kui ku ltuuritekstist võime näha selles ideaali 
kehastust. Seega võime öelda, et 17- sajandil kandus ülikooli idee Liivimaale konk
reetselt kindralkuberner J. Skytte kaudu, kes oli küll seda ideaali realiseerinud juba 
varem Rootsi riig i reformi käigus Upsalas. Ü likooli asutamisdokumentides oli ühelt 
Euroopa ülikooli ideaalile antud konkreetne vorm. Kuninga allkiri 30. juunil 16 •>_. a.
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andis sellele ideaalile vajaliku jõu, et panna tegutsem a Rootsi r iig i ametnikud ja 
luua võimalused, et ülikool saaks Liivimaal reaalselt tegutseda. Seega pidi kuninga 
korraldus muutma seaduse sõnaga ideaali reaalsuseks. Tartu ü likoo li asutam is
dokumendid jäävad meie kultuuri igaveseks m älestusm ärgiks kui ideaal, m illega sai 
ja saab ka tulevikus mõõta ja hinnata ülikooli tegevust.

Vaatamata sellele, et Tartu ü likoo lil on tu lnud läbi elada keerulisi aegu, on tema 
esimene asutam isürik ja -põh ikiri olnud meie haritlaskonnale kontinuiteedi ja 
rahvusvahelise ühtsuse tunnetam ise vahendiks Euroopa ülikoolidega. Tartu konsti
tutsioonide tekst on nähtavasti valm istatud pärast 1650. aastat prokantsler Z. Klin- 
giuse ajal (Tartu Ülikooli ajaloo allikad I: Academia Gustaviana. Ürikuid ja dokumente. 
Tartu, 1932, lk. xxxi). Eelnevalt kasutati Upsala ülikooli põhikirja, mis erines hilise
mast väga vähe. Asjaolu, et vastav seadusandlik trad itsioon oli loodud juba kaua 
enne Tartu ülikooli asutam ist, ei mängi sel juhul o lu list rolli. Oma ülikool on ikka 
see stiim ul, mis tekitab pideva vajaduse arenguks. Seega tuleb ü likooli (põhikirjas
oli ta kavandatud ideaalselt) vaadata kui kõrgkultuuri seisukohalt ü lio lu list infor
m atsiooni kogumise, vahetamise ja töötlem ise in stitu tsioon i, m illes o lu list rolli 
mängisid ülikooliga otseselt seotud inim este kõrval ka ü likoo liga lahutam atult 
seotud asutused, nagu raamatukogu, trükikoda jne. Lülitudes Euroopa ülikoolide 
süsteem i, oli kindel, et kõik o lu lised uuendused Euroopa ülikoolide süsteem is 
jõuavad varem või hiljem ka Tartusse.

Rääkides Tartu ülikooli asutam isdokum entidest kui ku ltuu ritekstist, tuleb vaa
data seda erialaterm inoloogia arengu seisukohalt. H aridust puudutava seadus
andluse ' kui erialakeele) areng Eestis on alati olnud seotud ka ülikooli elu reguleeri
vate seadusandlike aktide keele arenguga. Siin  on täheldatavad vähemalt kaks tasan
dit. Uks on seotud erialakeele arenguga, mis sõltub ühiskonna peegeldusest. Teine 
ja seni veel vähest tähelepanu leidnud tasand on ülikoolide elu reguleerivate aktide 

kui õiguskeele) term inite sisemine areng.

3 .Academia Gustaviana asutamisürik ja põhikiri kui õigustekstid

Tartu ülikooli asutam isürikut tuleb vaadata kui oma ajastule tü üp ilist privileegi. 
Gustav Adolf II, soovides rõhutada ülikooli asutam ise erilisust, ei jätnud lisam ata 
sellele oma pühendust: “et too akadeemia igavesti õ ilm itseks.” Peale igavikulise 
mõõtme sai Tartu ülikool ka ülesande tegutseda nii, et “kristlik  m aailm  tema tegevu
sest kasu saaks. Seega lisandus igavikulisusele kui ajalisele faktorile ka kristlik  
maailm kui kindel ruum iline mõõde.
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Tartu ülikooli asutam isürikust kui priv ileegist rääkis ka üriku tekst ise. Gustav 
A dolf II oli kindel, et ükski ühiskond ei saa püsida ilm a oma privileegideta,” 
seetõttu  annetas ta sam asugused privileegid (ja maksuvabaduse) Tartu ülikooli 
professoritele ja ü liõp ilastele , m ida juba “nautis Upsala akadeemia.”

Tartu ülikooli asutam isüriku ja põhikirja teksti jõudmine Tartusse on ajaloo 
jaoks hämmastavalt hästi dateeritud . Tänu Friedrich M eniuse jutustusele on meil 
ajaloo jaoks m itte ju st tavapärane, värvikas ja emotsionaalne kirjeldus, kuidas need 
õ igustekstid  15- oktoobril 1 6 3 2 . a. Tartus esmakordselt avalikustati.

Sellel päeval oli vähemalt kaks väga o lu list tegelast: isa ja poeg Skytted. Esimesena 
astus areenile Johan Skytte , Duderhofi vabahärra, Gronsjö ja Ström strum i isand, 
rüütel, Tema Kuningliku M ajesteedi ja Rootsi r iig i nõunik, kolme provintsi —  
Liivimaa, Ingerim aa n ing Karjala kindralkuberner, Upsala akadeemia kantsler ja 
Põhja-Soome m aakohtunik, kes olevat öelnud, et kuna akadeemia ei saa olla ilma 
kindlate privileegide, õ iguste, regaalide ja insiign iateta, siis on Tema Kuninglik 
m ajesteet need heldelt ü likoo lile kinkinud ja tema annab need Tema Kuningliku 
M ajesteedi nimel üle professoritele, et nad need vastu võtaksid, ürikud ja privileegid 
hoolega oma arhiiv is hoiaksid, regaale aga kasutaksid, kui see vajalikuks osutub. 
Kõne lõppemise järel astus Tema Arm ulisuse käsul lig i ülikooli sekretär (notarius 
acadcmiac), harutas lahti siidrätikud , võttis välja kuningliku privileegi ehk asutam is
üriku ja luges selle avaliku lt ette (Friedrich M enius. Ju tustus Tartu ülikooli inaugu- 
ratsioonist, to im unud 15. oktoobril aastal 1 6 3 2  // Mälestusi Tartu ülikoolist ( t 7 .— 
/9. sajand) / Koost. S. Issakov. Tallinn: Eesti Raamat, 1 9 8 6 , lk. 4 4 ). Sellega olid 
Tartu ülikooli privileegid Tartu linna ühes pühamas kohas —  M aarja kirikus —  
avalikult kogu publikule teatavaks tehtud. Ü likooli põhikirja avalikustamine algas, 
kui rektoriks n im etatud Jakob Skytte võttis ülikooli kuraatorilt vastu nii raamatu, 
kuhu olid kantud professorite ja ü liõp ilaste m atriklid , kui ka ülikooli põhimäärused 
(põh ik irja). Vastne rektor J. Skytte oli esimene, kes luges sellest ette rektori vande, 
kinnitades viim ast ka mõlema pealesurutud sõrmega (Fr. M enius, lk. 46\

J. Skytte pühalik vanne oli esimeseks, m illega sai alata tollase Tartu ülikooli 
eksistents. Kui me vaatame 1 7- sajandi ülikooli põhikirja, siis see koosnebki suures 
ulatuses just m itm eugustest vannetest. Kõik kuninga kaitse all olevad akadeemilised 
kodanikud olid omavahel seotud vannetega, mida aeg-ajalt tu li kindla reglemendi 
alusel uuendada. Vande andis ülikooli im m atrikuleerumisel üliõpilane, vandega olid 
seotud rektori ees dekaanid, sam uti professorid. Kui just ülikoolid tõid Euroopa 
ku ltuuriellu  suuri uuendusi, elas ülikool õ igusliku lt samas ajas. Kui seoses krim i
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naalõ iguse  arenguga o lid uuemad vandetekst id  (umbes 16. sa jandist  a lates) võrrel
des varasemate arhail iste vandevormelitega vabanenud vande r ikkum ise  sanktsiooni 
k ir je ldusest ,  oli nende arhail ine foon veel väga se lge lt  tajutav. See tõ t tu  oli ka Tartu 
ülikooli esimese rektori to im ing  oma vandesõnade r ituaa lse l k inn itam isel väga selge 
märk tollase le  Tartu M aar ja  k ir ikusse kogunenud publikule.

Kui meie ülikooli trad its ioon is t  on vandevormel s isu l ise lt  kadunud, siis on see 
sä i l inud tänaseni kultuur iruum is , kuhu oleme ajaloolise lt  kuulunud ja kuhu soovime 
kuu luda  väidetavalt  ka praegu. N ä itek s  on see sä i l inud  Saksa  ü l ikoolides , kus 
professorid , andes r i ig i le  ametnikuvande, lõpetavad selle (ku i see ei ole vastuolus 
professori usu lis te  tõeksp idam istega)  pöördum isega Jum ala  poole, nagu teg id  17- 
sajandil amfetivennad ka Tartu ülikoolis . V i im asest  tu lebki ü likooli a ja loolis te  põh i
k ir jade pub l i tseer im ise  ja  tundm aõpp im ise  puh tp rak t i l in e  täh tsus  tänapäevale. 
Ü likoolide  elu on aja loolise lt  ise loom ustanud  pidevalt  m uutuv  tegevuse s isu ja 
selle rea liseer im ise suhte l ise lt  konservatiivne vorm. S i i t  kerkibki o lu l ine küsim us, 
kus on ü likooli kui in st i tu ts ioon i ja samas teadlaste n ing  ü l iõp ilaste  korporatsiooni 
jaoks see konservatiivsuse m in imaalnorm , kus ül ikool sä i l i tab  veel oma a jaloolise 
olemuse. Lugedes 17- sajandi Tartu ülikooli a su tam isür iku t  ja põhikir ja , tekib küll 
tunne, et tegem ist  poleg i m it te  sugug i  a inu lt  a ja loolise  aktiga. P igem  on siin  
tegem ist  seadusandliku aktiga, kus oli väga sügavalt  tunneta tud  ü likooli  o lemust.

Vivat Academ ia!

Peeter Järvelaid
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Originaaltekstis tehtud parandused

C ap u t  I 
1 M sc .:  cujus.

C ap u t  II
1 M sc .:  referunt.
2 M sc .:  conservantur.
3 M sc .:  s ingu lorum .
4 M sc .:  et provocationes.
5 M sc.: perm ittet .
6 M sc .:  elegatur.
7 M sc .:  suscipeat.

C ap u t  III
1 M sc .:  d iscesserit .
2 M sc.: elegeret.
’ M sc .:  d ir igunt.
4 M sc .:  asservant.
5 Msc.: decedet.
6 M sc.:  qva?.
7 M sc .:  coercitatione.
8 M sc.:  jure.

C ap ut  IV
1 M sc.: ejus.
2 M sc .:  elegatur.
■ M sc .:  sunt.
4 M sc .:  a l i is  aede.
5 M sc .:  Senatus.

6 M sc .:  ora tiouncu lam .
7 M sc .:  aetus et temporis .
8 M sc .:  e lectum evocatum.
9 M sc .:  ejusdem.
10 M sc.: in s t is tu tum .
11 M sc .:  et delinqventis .
12 M sc .:  coertione.
13 M sc .:  concurrant.
14 M sc.:  deculte.
15 M sc .:  p rom ittu rum .
16 M sc.: academiä.
17 M sc.: exeqvatur.
18 M sc.:  erit.
19 M sc .:  com m issurum .
20 M sc.:  academicarum.
21 Msc.: argenteiis .
22 M sc.:  mulcta.

C aput  V
1 M sc .:  adjungatur.

C aput  VI
1 M sc.: et.
2 M sc.: sentient.
3 M sc .:  dieet.
4 M sc.: patrocineum.
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Caput V II  

1 M sc .: cuiqve.

Caput X II

1 M sc .: Philosophise.

Caput VIII
1 M sc.: coertione.
2 M sc.: despiciet.
} M sc.: majori.
4 M sc.: approbavit.
1 M sc.: introducat.
6 M sc.: perm itto.
7 M sc.: peršervaturum.
8 Msc.: actionibus.
9 M sc.: coertione.
10 M sc.: protrahit.

Caput IX
1 M sc.: erit, (a) intra.
2 M sc.: eorum.
5 Msc.: collegio.
4 Msc.: Idemqve.
’ M sc.: censura.

Caput X
1 M sc.: singulorum .
2 M sc.: Decani. 
s M sc.: alius.
4 Msc.: considerabit.
1 M sc.: illum.
" Msc.: congressionibus et conviis.
7 Msc.: conspicuus.

Caput XI
1 M sc.: eligitur.
2 M sc.: convertat.

Caput X I V

1 Msc.: Reetoris.

Caput X V

1 M sc.: continent.
2 M sc.: d irigantur.
5 M sc.: indicare.
4 M sc.: debent.

Caput X V I

1 M sc.: qvod.
2 M sc.: qvod.
’ M sc.: sint.
4 M sc.: qvod.
5 M sc.: studia.
6 M sc.: suum.
7 M sc.: peragatur.
8 M sc.: precedent.
9 M sc.: ejusqve.
10 M sc.: Exiegetur.
11 M sc.: observatur.
12 M sc.: numerum.
11 M sc.: ex.
14 M sc.: unumqve.
15 M sc.: fuerint.
16 M sc.: petunt.
17 M sc.: Academia.
18 M sc.: inchoatur.
19 M sc.: docendi.
20 M sc.: praescripta aut.
21 M sc.: periculis.
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22 M s c .: affligem .

23 M sc.: insign iis.
24 M sc.: chirotecis.
2'> M s c .: ex.

26 M sc.: inferentes.
27 M sc.: imperisa.
28 M sc.: potestates.

C aput XVII
1 M sc.: debent.
2 M sc.: freqventur.
3 M sc.: fiet.
4 M sc.: administrandae.
5 M sc.: debent.
6 M sc.: d isputurus.
7 M sc.: exercii.
8 M sc.: paule.
9 M sc.: affigiet.
10 M sc.: Logices.
11 Msc.: schem atibus.
12 Msc.: deferendi.
15 M uudatused transkrip tsioonis s iit 

alates on tingitud  sellest, et see osa 
on kopeeritud teise, erineva käe
kirjaga isiku poolt.

14 M sc.: ni.
15 M sc.: habet.
16 M sc.: d isputiones.
17 M sc.: excuduntur.
18 M sc.: aditores.
19 M sc.: auditoribus.

Caput XVIII
1 M sc.: citandis.
2 M sc.: tractuum .

3 M s c .: So cra ticu m  et Ramasum.

4 M s c .: propheta.

5 M s c .: N o veru n t.

6 i. e. “ leg u m ” .

7 M sc.: addit.
8 Algab endine käekiri.
9 M sc.: et qvamcunqve.
10 M sc. geometricam.
11 M sc. periphericarum
12 Msc. Horone.
13 M sc. Regiomantano.
14 M sc. Schomero.
15 M sc. Eeuclides.
16 M sc. proponit.
17 M sc. Petro.
18 Msc. Sexagenario.
19 Msc. Isonopriae.
20 M sc. mechania.
21 Msc. A ristotilis.
22 M sc. M onuatolij.
23 Msc. sacro.
24 Msc. Busto.
25 Msc. M agiri.
26 Msc. uti.
27 Msc. atqve.
28 Msc. Arthusii.
29 Msc. vel.
30 Msc. rationi.
31 Msc. ducant.
32 Msc. eumqve.
33 Msc. ut.
34 Msc. Accademiae.
35 Msc. sunt.
36 Msc. isituet.
37 Msc. Aristotile.
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38 M sc.: Theocrite.
39 M sc.: Juvenali.
40 M sc.: pomered.
41 M sc.: faciat.
42 M sc.: d id iti.

Caput XIX
1 M sc.: adopti.
2 M sc.: lectionem.
3 M sc.: properet.
4 M sc.: qva'.
5 M sc.: eligerunt.
6 M sc.: erigant.

Caput XX
1 M sc.: N atalis.
2 Msc.: Epiphanorum.
3 M sc.: animadversum.

Caput XXI 
1 M sc.: Accademix.
1 Msc.: reparationc.
3 M sc.: Tvpographia et B ibliopolis.
4 M sc.: faciant.

Caput XXII
1 Msc.: in cantationibus.
2 M sc.: servare.
3 M sc.: detrectaverit.
4 M sc.: vademonium.
5 Msc.: in.
6 Msc.: crebris.
1 M sc.: utam ini.
8 Msc.: subjcite.
4 Msc.: conversationem.

10 M sc.: calum nitates.
11 M sc.: seqvitur.
12 M sc.: sevitior.
13 M sc.: sine.
14 M sc.: Cycoplum .
15 M sc.: domas.
16 M sc.: caupones.
17 M sc.: d ignum  se parat.
18 M sc.: s i t ....
19 M sc.: diligenter.
20 M sc.: habeantur.
21 M sc.: thessarorum.
22 M sc.: reposciturum .
23 M sc.: articu lis.
24 M sc.: acurate.
25 M sc.: affici.
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Kommentaarid tõlke juurde

Tartu Ü likooli põhikirja ladinakeelne algtekst on võetud väljaandest Tartu Ülikooli 
ajaloo allikad I. Academia Gustaviana. Ürikuid ja dokumente. Koostanud ja sissejuhatu
sega varustanud Juhan Vasar. Tartu, 1 9 3 2 . (Aeta et Com m entationes U niversitatis 
Tartuensis (D o rp atensis), С : X IV ). Praegu asub käsik iri Tartu Ü likooli 
Raam atukogu käsik irjade ja haruldaste raam atute osakonnas (f. 7, sü. I ) .

1 Akadeemia =  ülikool. Probleematika juurde vt. Tartu Ülikooli ajalugu I. —  Koos
tanud H. Piirim äe. Tallinn, 1 9 8 2 , lk. 4 6 .

2 Põhikiri (constitutions) —  dokument, mis sätestab seadusandlikult akadeemia 
(teaduste r iig i) põhikorra, eesmärgid, tegevusvaldkonnad, juhtim ise, varakasu
tuse ning -kasutuse.
Augsburgi usutunnistus —  luterliku kiriku peamine usutunnistus, m ille vanemat 
varianti aastast 15  30 n im etatakse m uutm ata usutunnistuseks (conftssioaugustana 
invariata) ,  uuem at 1 5 4 0 . aasta varianti m uudetud usutunnistuseks (confessio 
augustana variata) .  A lgvariandi koostas Ph. M elanehthon (nii saksa kui ladina 
keeles) ja see esitati protestantide poolt 2 5. juunil 1 5 30 Karl V iiendale. Järgne
vates trükkides m uutis M elanehthon usutunnistuse teksti sedavõrd, et see andis 
I 54O. aastal põhjust rääkida m uudetud usutunnistusest.

4 R eform atsiooni käigus esitas kuningas Gustav Vasa 1527- a. R iigipäevale 
nn. V ästerasi dekreedi, m ille järgi kirik pidi andma kuningavõimu alla osa oma 
sissetu lekutest n ing kõik lossid ja annetused, mis on tehtud pärast 1454- a. 
Sama dekreet kinnitas seaduslikult Rootsi kiriku reformeerimise Lutheri õpetuse 
järgi n ing kehtestas reform eeritud luterliku kiriku am etlikuks riigik irikuks. 
V ästerasi R iig ipäev võ ttis selle dekreedi vastu, 1 5 9 3 . aastal k inn itas selle 
veelkord Upsala kirikukogu (Jürgen Weibül. Kratkaja istonja Svetsii. Stockholm. 

1994 , lk. 32, 3 3 ).
See nõudmine tähendas, et kõik üliõpilased pidid olema luterlased. Tartu L li- 
kooli teine põhikiri ( 1 6 8 9 ) keelas ka kraadi taotlem ise nendes ülikoolides, kus 
valitses mõni muu usutunnistus (T Ü R  KHO, f. 7- sü. 2.1. 3 9p •
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5 Fakulteete nimetati ka kolleegiumeiks. Kui sõnafakulteet määratleb teaduskonna 
vastavalt selles õpetatavale ainele, siis kolleegium märgib eelkõige inimeste kogu- 
sust, kes selles struktuuriüksuses töötavad. Vrd. tresfaciunt collegium, aga ka inglise 

kolledži põhimõte.
6 Kuninglik triviaalkool —  juriidiliselt ja finantsiliselt kuni aastani 1632 Tartu 

gümnaasiumile, seejärel Academia Custavianale alluv institutsioon. Asutati Tartus 
1630. a., valmistas alama astme koolina ette õpilasi gümnaasiumi astumiseks 
(Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 1632—1634. — Konsisto
riumsprotokolle der Universität Dorpat 16 32—1634. Koostanud, tõlkinud ja kommen
teerinud —  Verfasst, übersetzt und kommentiert von Arvo Tering. —  Publica
t io n s  Bibliothecae Universitatis Litterarum Tartuensis, IV. Tartu, 1978, 
lk. I I I ) .  Õpetajaid oli triviaalkoolis 3: rektor, kes õpetas ladina keele algkursust 
ja nähtavasti ka katekismust; konrektor, kes õpetas laulmist; subkonrektor, kes 
õpetas kirjutamist, läti keelt ja arvatavasti ka arvutamist (Tartu Ülikooli (Academia 
Gustaviana) senati protokollid 1632—1634, lk. 114)- Triviaalkooli asupaigaks oli 
ilmselt ülikoolihoone esimene korrus (Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati 
protokollid 1632—1656, II ( I6 3 7 —16 4 4 ). — Konsistoriumsprotokolle der Universität 
Dorpat (Academia Gustaviana) 16 32—1656, II ( 163 7—1644). —  Publicationes 
Bibliothecae Universitatis Litterarum Tartuensis, VII. Tartu, 1994, lk. 283).

1 Viidatakse, eelnevale juriidilisele traditsioonile.
8 Viidatakse käe- ja kaelaõigusele, mis oli kriminaalõiguse eelkäija. Kaelaõigus 

tähendas karistamist pea maharaiumise teel, käeõigus füüsilise mittesurmava 
kehavigastuse tekitamist.

4 Asehaldur ehk residentskindlustuse komandant ehk lossipealik —  Rootsi kõr
gem võimukandja, iga halduskonna eesotsas olev isik, allus omakorda kindral- 
kubernerile. Asehaldur vastutas garnisonide ülalpidamise ja riigimaksude laeku
mise eest (Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 1632—1656, II 
( 1637- 1644), lk. 296).

10 Bürgermeistreid (consules in civitatibus, consules municipales) oli Rootsi ajal Tartus 
kaks. Nad tegutsesid tavaliselt aastate kaupa nii, et neist üks oli ühe aasta jooksul 
juhtiva bürgermeistri (primarius consul) ametikohal, järgneval aastal teine (Trei- 
berg, R Tartu linn Rootsi ajal (ca /625-/704). Tartu, 19 26 , lk. 7 -8 ) . Ülikooli 
asutamise ajal olid ülikooli bürgermeistriteks Franz Johannsen ja Nicolaus 
Teschen (Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 16 32—1634, 
lk. 105).
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11 A jutine väljaheitm ine —  relegatio, lõplik väljaheitm ine —  exclusio. Ajutine välja
heitm ine tundub senati protokollide põhjal olevat olnud kõige sagedasemaid 
karistusi üldse.

12 Tartu Akadeemias kujunes Johan Skytte m õjul traditsiooniks, et ülikooli kantsler
oli üh tlasi ka Liivim aa kindralkuberner. Eraldi kantsler määrati 1 6 3 5 -1 6 4 2  
(E estim aa kindralkuberner Ph ilip  S c h e ( i)d in g ) , 1648  (Johan Skytte poeg 
Bengt) ( Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 4 9 ) .

13 Kuna L iivim aa enda kirikupea oli ühtlasi akadeemia prokantsler, siis kutsuti 
raskemate tü liasjade puhul objektiivsuse huvides appi ka naaberkubermangude 
piiskopid.

14 Vikaar (vicarius) — vaim ulik am etikandja roomakatoliku kirikus.
15 Nomen —  nim i.
16 Ü ldine õigus tähendas Rooma õigust, kusjuures sellise nime sai Rooma õigus 

Rootsi õiguse esilekerkim isega. Ü ldisele ehk Rooma õigusele jäi seejuures juhtiv 
osa ja Rootsi õ igus oli vaid selle täienduseks ( Tartu ülikooli ajalugu I, lk. 197).

17 V t. ptk. X. 2.
18 S .t. ü liõpilased , akadeemia kvestor, sekretär, pedellid jt.
14 Sin isesse sam etm antlisse ( toga caerulea) —  tegelikkuses punane sametmantel 

kuldnööpide ja kuldpalm ikutega, m ille oli ü likooli avamistseremoonial 15- ok
toobril I 6 3 2  M aarja kirikus esim esele rektorile Jakob Skyttele üle andnud 
ülikooli esimene kantsler Johan Skytte. Am etim antli üleandmisel öeldi, et nii 
nagu m antel on üle muude riiete, nii on ka rektor üle teiste, kuna koos selle 
m antliga on ta õlgadele pandud ka väga palju muret ja tööd (Fr. M enius. Relatio 
von Inauguration der U niversität zu Dörpat, geschehen den I 5- Octobris, Im 
Jahre I 6 3 2 . — Archiv fü r Geschichte Liv-, Ehst- und Curlands, Bd. VII. Reval, I 854. 
lk. 269 . T siteeritud Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 4 4  jä rg i).

20 Rektori kaks hõbeskeptrit süm boliseerisid tema adm in istra tiv - ja kohtuvõimu 
(Tartu Ülikooli ajalugu I, lk . 4 4 ) .

21 Templum Marianum —  Püha M aria ehk rootsi kirik, asus tolleaegse Maarja, h ili
sema Jaagupi (Jakobi) tänava ääres, praeguse ülikooli peahoone maa-alal.

22 Pedellid (2 ) —  ülikooli teenrid, kelleks Academia Gustaviana perioodil olid tavali
selt nõnda lisaraha teenivad vanemad üliõpilased. Pedelli ülesannete hulka kuulu
sid valvamine avaliku korra järele ülikooli territoorium il, teadete vahendamine 
ülikooli n ing linnavõimude, ülikooli ning asehalduri, aga ka akadeemia ja üksi
kute üliõpilaste vahel (Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid /632—

/656 , II ( I 63 7—1 6 4 4 ) ,  lk. 1 14—1 1 5. 2 9 7 ) .



21 Nomen nominandum —  nimi, mida tuleb nimetada.
24 Teaduste riik või ka teadlaste riik  oli akadeemiate ja ülikoolide trad itsioon iline 

keskaegne nimetus.
25 M atrikliraam at, ülikooli põhikiri ja privileegide kiri.
26 Vrd. ka tõlge: Academia Custaviana 16 3 2 -16 6 5 . Academia Gustavo-Carolina 16 9 0 -  

i j i o .  N äituse kataloog. Tartu, 1974, lk. 45 .
2 Lossi- ja linnavahtide ülesandeks oli pidada linnas korda pärast kella 21 ja 

sealhulgas korrale kutsuda väljaspool ü likooli territoorium i lärm itsevaid  ja 
kaklevaid üliõpilasi.

28 Reetor illustris —  rektoriks võis valida peale professorite ka kõrgest seisusest 
üliõpilasi või koguni väljaspool ülikooli seisvaid isikuid (Tartu Ü likooli esim e
seks reetor illustris’сks oli Jakob Skytte) (Aeta et Commentationes Universitatis Tartuensis 

С: XIV. Tartu, 1932, lk. xxvii).
"9 Vt. ptk. IV, lõik 2, punkt 2.
1(1 S.t. kõige auväärsema teaduskonna esindajast alustades, vrd. ptk. II, lõ ik I.
51 Rootsi ajal koosnes raad kahest bürgerm eistrist ja 5—8 raehärrast. Raehärrad 

jagasid omavahel ametid tavaliselt iga kahe aasta tagant, oma am etikohustuste 
täitm ise eest said nad ka tasu. Rae liikm eks võisid olla Suure G ildi liikm ed või 
muidu haritud inimesed, käsitöölised rae liikm eks ei pääsenud 'Treiberg, R 
Tartu linn Rootsi ajal (ca 1625—IJ04), lk. 8 '.

,2 S.t. palvekirjadega.
Rootsi taa le r—  Rootsis alates I 604- aastast kasutatud arvestusühik, mis vastas
4 margale. Academia Custaviana dokumentides esineb arvestusühikuna sagedamini 
hõbetaaler, m ille all peetakse arvatavasti silm as Rootsi ta a lr it väljendatuna 
hõberahas. N im elt algas I 624- aastal Rootsis ka vaskraha valm istam ine, m ille 
kurss hõberaha suhtes langes 17- sajandi jooksul kolm ekordselt. U ntsiaal- 
taaler = riig itaaler —  kogu Euroopas kasutatud ja verm itud kaubandusmünt. 
Et riig itaaler kaalus untsi umbes 29 ,2  g ) , n im etati seda ka untsiaaltaalriks. 
R iig itaalri ja hõbetaalri väärtusvahekord sõltus nende kursist. 1632 . aasta l 
maksis riig itaaler R ootsis 52 ööri ehk 6,5 marka ehk 1,625 hõbetaalrit, kuid 
varem ja hiljem  ka 48  ööri ehk 6 marka ehk 1,5 hõbetaalrit.

,4 Schola particulars —  partikulaarkool, m is andis keskastme hariduse, tavaliselt on 
seda eestikeelses kirjanduses nim etatud ladinakooliks (Tartu Ülikooli ajalugu I, 
lk. 3 3, 34; L. Andresen. Eesti kooli vanem ajalugu. Tallinn, 1985. lk. 9 ) .
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5’ Kvestor —  ülikooli am etnik, kelle kompetentsi kuulusid majandus- ja finants
asjad, sealhulgas stipendium ide ja palkade väljamaksmine üliõpilastele ja õppe
jõududele (Tartu Ülikooli (Academia G ustaviana) senati protokollid 16 3 1 - 1 6 1 4  
lk. 106 ).

K illingite all peetakse tõenäoliselt silmas R iias vermitud killingeid, mida arvestati 
to llal riig itaa lrisse 2 7 0  tk.

57 D epositsiooni täpsem  k irje ldus on esitatud  näiteks: Tartu Ülikooli ajalugu I, 
lk. 156, 157; J- Vasar, Üliõpilaskond Tartu-Pärnu rootsiaegses ülikoolis. Tartu, 1932, 
lk. I I ;  Tartu Ülikooli (Academia G ustaviana) senati protokollid 1632—1634, lk. 109, 
1 10.

*8 Depositsioon kaotati kuningas Karl XI 25 . novembri I 6 9 I . a. korraldusega, 
m ille kinnitas ülikooli senat alles 18. detsem bril 1695 (Tartu Ülikooli ajalugu I, 
lk. 1 57 ).

,9 I mark võrdus lA  Rootsi taalriga (vt. märkus 3 3).
40 D eposiitoriks oli mõni vanem m agistrikraadiga üliõpilane, kes valiti sellesse 

am etisse ülikooli senati poolt (Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana ) senati proto
kollid 16 32—1634, lk. 1 10 ).

41 Kandidaadi kulutused olid suured. Võõrustam iskulud ja promotsiooni korralda
vale professorile n ing dekaanile makstav summa vastasid enam-vähem professori 
kahe kuu sissetulekule. Need kulutused aga hüvitas vähemalt osaliselt riik, sest 
näiteks 1 63 3. a. oli ü likooli erakorraliste väljam inekute hulgas näidatud eraldi 
summa kolme m agistrikandidaadi jaoks Tartu Ülikooli Academia Gustaviana 
senati protokollid 16 32—1634, lk. 1 0 8 ) .

42 Iuscivile Suecorum Rootsi ts iv iilõ igus) —  Rootsi m etropoli aladel 17- sajandiks 
kujunenud omapärane maa- ja linnaõiguse norm istik. mis oli tekkinud eelkõige 
seoses linnade ja kaubanduse kiire arenguga hiliskeskajal. 17- sajandi alguses 
kodifitseeriti need kohalikkude erinevustega kehtivad normid, kus domineeriv 
osa kuulus tavaõigusele, maaseaduses Landslag, ka Land^Lagk, I 608 ja linna- 
scaduses (Stadslag, ka Stad^Lagh, 16 18 ). Rootsi õigus hakkas ühiskonna varaliste 
suhete reguleerim isel üha enam täiendama Rooma õigust, jättes sellele siiski 
juhtiva osa, üldise õiguse tähenduse Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 197 •

4 ’ Johannes M a^irus surn. I 596^ — m editsiin idoktor ja füüsikaprofessor Mar
burgi ü likoolis ja Koblenzis, tema peateoseks oli Phvsiologiae peripateticae 
libri 6" (Jöcher, C. G. Allgemeines Gclehrtenlcxicon, Bd. 3- Leipzig. 1751 , lk. 3/ •
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44 Jordanus Nem orarius (surn. 1236 või 1237 ) Saksam aalt, m itme m atem aatika- 
teose autor, m illest “Aritmeetika ...” avaldati Pariisis 1496 . a. ( Tartu Ülikooli 

ajalugu I, lk. 2 0 9 ) .
45 Apollonios Pergest (Pam füüliast Väike-Aasias) —  3. saj. geomeeter. Peateos ja 

ühtlasi ainus säilinud teos “Kõnika” (8  rm t-t) , m illes t on I. trükiväljaanne 
(4  esimest kreeka keeles säilinud raam atut): “A pollonii Pergei ... opera per ... 
Joann. Bapt. M emum ... de Graeco in Latinum traducta” (Veneetsia, 15 37 ). 
Ü lejäänud  4  rm t-t jõudsid  Euroopasse 17. sa jan d il ( 1 6 6 1) araabia keele 
kaudu (Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, Bd. I. S tu ttga rt, 1964 , vg. 45 I, 4 5 2 ) .

46 Serenos —  matem aatik (tõenäoliselt 5. sa j.) . Teosed: “Peri kylindru tom es” 
(ld. "De sectione cylindri ad Cyrum ”) ; “Peri könu tom es”, mida hakati sageli 
välja andma koos Apolloniose teostega (DerKleine Pauly, Bd. 5- S tu ttgart, 1975, 
vg. 132).

47 Theodosios —  m atem aatik ja astronoom B itüüniast Väike-Aasias ( I .  saj. eKr.). 
Teostest on säilinud: I )  peateos “Sfa irika” (3 rm t-t), vanim meie ajani säilinud 
kreekakeelne teos keralõikest, m ille esimene trükiväljaanne Euroopas on lad ina
keelne “Sphaericorum libri tres” (Pariis, 1 5 5 8 ); 2 ) “Peri oikeseõn b ib lion”, 
m atem aatilise geograafia a lustest; 3) "Peri hemerõn kai nyktõn biblia tr ia”, 
päevade ja ööde pikkustest (DerKleine Pauly, Bd. 5, vg. 6 9 9 ) .

48 Menelaos ^ -A lek san d ria  m atem aatik, tegi 98. a. Roomas astronoom ilisi vaat
lusi. Säilinud on ainult peateos, sfäärilise trigonom eetria õpik, ent m itte a lg
keeles, vaid araabia keele vahendusel ladina keelde tõ lgituna. Ladina keeles trükiti 
(pealkirjaga "Sphaericorum  libri tre.«”) I. korda 1558 . a. H iljem  avaldati sageli 
koos M. Mersenne i teosega "Synopsis mathematica" (Der Kleine Pauly, Bd. 3. 
S tu ttgart, 1969, vg. 1 2 10, 1 2 1 1).

49 Eutokios (6 . saj.) —  matem aatik Askalonist. K irjutanud Archimedese teoste 
kommentaare. Trükki jõudnud esmalt ladina keeles: “In Archimedis sphaeram 
et cylindrum  ‘De circuli dimensione", “De centris gravium planorum". K irju
tanud ka Apolloniose "Koonika” kommentaarid (Der Kleine Pauly, Bd. 2. S tu tt
gart, I 9 6 7 , vg. 468 ) .

50 Pappos —  Aleksandria matem aatik (tõenäoliselt 3- sa j.) . K irjutanud: “Syna
goge 8 rm t-t; ld. tõ lgetes “Collectiones m athem aticae”, I. trükk: Veneetsia, 
1 5 8 9 ) ;  M egaie syn tax is ’ (ld. tõ lgetes "Syntaxis m athem atica in Ptole- 
maeum”) jt. (Der Kleine Pauly, Bd. 4 . S tu ttgart, 1972 , vg. 49 4 , 4 9 5 ) .
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51 Proklos (4 1 2 —485 )  —  kreeka filosoof, uusplatonism i tähtsamaid esindajaid. 
Tema E ukleidese-kom m entaar on o lu lisim aid  a llikaid  antiikaja matem aatika 
tundm aõppim isel (Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 17. M annheim , 1992, lk. 5 30 ).

52 Theon —  pole selge, kummale antiikaja m atem aatikule viidatakse:
a) A leksandria m atem aatik ja astronoom (4 . sa j.) . Peateosteks on Ptolemaiose 
kommentaarid (ld. tõ lgetes: “Com m entarium  in magnam Ptolemaei syntaxin”, 
“Com m entarii in Ptolem aei canonem expeditum ”) .  Sam uti on välja andnud 
Eukleidese “Elem enta”, m illele tuginevad paljud hilisem ad Eukleidese käsikirjad 
(trükk ijõudnud ladinakeelne tõlge on pealk irjastatud “Recensio elementorum 
E uclid is”) (Der Kleine Pauly, Bd. 5, vg. 71 5 . 7 1 6 ) .
b) Sm ürna p latoonik ja m atem aatik, elas keiser Traianuse ajal ( i .  saj. lõpp -
2. saj. a lgu s). Kogus P latoni teostest kokku kõik m atem aatikat käsitlevad kohad, 
seetõttu  on teda n im etatud ka Theon P latonikos’eks. Tema teost “Ta kata to 
mathem atikon chresima eis ten Platõnos anagnõsin” (M atem aatika-alased tead
mised, m ida on vaja Platoni lugem iseks) võib vaadelda sissejuhatusena matemaa
tikasse üldse. H iljem  on seda välja antud ka osade kaupa (ld. tõ lgetes vastavalt: 
“De geom etria”, “A rithm etica”, “M usica”, “Astronomia”, “De harmonia m undi”) 
(Der Kleine Pauly, Bd. 5, vg. 71 4 , 7 1 5 ) .
Heron A leksandriast —  m atem aatik ja insener (umbes 2. saj. eKr.). Arvukate 
(lig i 50) insenertehnika- ja m atem aatikateoste autor (Paulys Real-Encyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft. H rsg . von G. W issowa, W. Kroll, I 5- Halbband. 
S tu ttgart, 1 9 1 2, vg. 992—10 8 0 ) . Nagu on eelnevatest kommentaaaridest näha. 
m uutusid  tema (ja paljude teiste eespoolnim etatud antiikautorite tööd Euroo
pas kättesaadavaks alles 16. sajandi II poolel pärast ladinakeelsete tõlgete välja
andm ist (Tartu Ülikooli ajalugu I , lk. 2 0 9 ) .

14 Regiom ontanus, tegeliku lt Johann M üller (1 4 3 6 —1476 ) Königsbergist. sai 
tun tuks Euroopa esim ese trigonom eetriaraam atu koosta jana (I trü k k  —
1 5 3 3) (Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 2 0 9 ) .

55 Ramus, Petrus (õ ieti Pierre de La Ramee) (1 5 15—1572) —  prantsuse huma
nist, filosoof ja m atem aatik, College de France’i esimene matemaatikaprofessor 
(alates I 5 5 1 ) , I 5 6 1 liitu s  kalvinistidega, tapeti Pärtliööl. Astus välja skolastika 
vastu, püüdis sko lastilist loogikat asendada oma dialektikaga.

56 Johann Schoner (1 4 7 7 -1 5 4 7 )  N ürnbergist, tema poeg Andreas Schoner 
(I 52 8 -1  590) andis oma tööde kõrval välja ka isa “Opera Mathematica 15 6 1. a. 
(Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 2 1 0 ) .
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57 Eucleidtus, Archimedeus, Ptolcmaicus —  keskajast pärinevad nimed kolme matemaa
tikaprofessori nimetam iseks. Tartu Ü likooli II põhikirjas (1 6 8 9 ) on keskaegsed 
nim etused kadunud.

58 Johann Thom as Freigius ( 1 5 4 3 -1 5 8 3 ) , saksa teadlane, Baseli ja Freiburgi 
ülikooli professor, vallandati 1575. a. R Ramuse õpetuse propageerim ise eest 
(Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 182 ).

59 Guido Ubaldi ( 1 5 4 5 -1 6 0 7 )  avaldas 1577* a. “M echanicorum  lib r i”, m illes 
esitas m uuhulgas plokkide teooria ja andis jõum om endi m õiste; perspektiiv i
õpetuse rajajaid (Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 2 1 0 ) .

60 Johannes de Sacro Bosco (1 2 0 0 —1 256 ) H alifaxist, m atem aatika- ja filosoofia
professor Pariisis (Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 2 1 0 ) .

61 Heinrich Brucaeus (153 I—15 9 3 ) , algul Rooma, pärast Rostocki ülikooli m ate
maatikaprofessor; avaldas 1580 . a. “De m otu prim o”, m illes andis ööpäevase 
liikum ise kirjelduse (Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 2 1 0 ) .

02 Georg von Peurbach ( I 4 2 3 - I 4 6 I ) ,  m atem aatikaprofessor V iin is ; avaldas 
"Theoriae novae p lanetarum ” (aastail I4 6 O— 15 ВI ilm us sellest 14 trükk i).

6} Giovanni Antonio M agin i (15  55—16 1 7 ) , m atem aatika- ja astronoom iapro- 
fessor Bolognas; avaldas “Geographia, partita in due V olum i” 15 98 . a. (Tartu 
Ülikooli ajalugu I, lk. 2 1 0 ) .

64 M arcus V itruvius Pollio ( I .  sajand eKr.), rooma arh itekt ja insener, peateos 
“De Architectura lib ri” trük iti Roomas i 486 , a. (Tartu Ülikooli ajalugu I, lk. 2 1 0 ) .

65 Johannes Buxtorf (Vanem) (1 5 6 4 —1629 ) —  ida keelte professor Baselis, pal
jude heebrea keelt ja kultuuri käsitlevate teoste autor, sh. “Lexicon chaldaico- 
talm udico-rabbinico-hebraicum ”, “Thesaurus gram m aticus linguae hebraea” jt. 
Tema tööd jätkasid hiljem poeg Johannes ( 1 599—1664 ) n ing pojapoeg Johannes 
Jacob ( I 645—I 7 I 5) (Jöcher, C. G. Allgemeines Gelehrtenlexicon, Bd. I. Leipzig, 
1750, lk .I5 2 3 , 15 24 ).

6l' N icolaus Clenardus —  16. sajandi gram matik, õpetas kreeka, ladina ja heebrea 
keelt Leuveni ja Salamanca ülikooli juures. Teostest tuntuim ad: “Institu tiones 
absolutissimae in Graecam linguam  N orim berga”, “Grammatica latin a”, “Gram- 
matica hebraea jt. (Jöcher, C. G. Allgemeines Gelehrtenlexicon, Bd. 1. Leipzig, 1750, 
lk. 1755 ).
O tto G ualt(p )erius (I 546—1624) — teoloog, kreeka ja heebrea keele professor 
M arburgis ( 1 5 8 2 —1 5 9 З), seejärel Lübeckis. Teosed: "Grammatica Graeca cum 
libello de varietate praecipuarum dialectorum ”, “Grammatica linguae sanctae” jt.
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Kirjutas ka ladinakeelset juhuluu let (Jöcher, C. G. Allgemeines Gelehrtenlexicon, Bd.
2. Leipzig , 1750 , lk. 1236 , 1 2 3 7 ).

68 Gregorios N azianzosest —  kirikuisa 4- sajandist.
69 Johann A lthusius (1 5 5 7 —1638 ) — loom uõiguse teooria rajajaid , arendas ideed 

rahva suveräniteedist, m ille kohaselt rahval on õigus kukutada ja isegi hukata 
valitsejaid . Tema peamine töö on 1603 ilm unud “P o liitika” (Tartu Ülikooli aja
lugu I, lk. 1 82 ).

70 Theophilus G olius Strasbourgist ( 1 528—16 0 0 ) —  po liitika- ja eetikaprofessor, 
teosed: “G rammatica graeca”, “Ethica”, “O nom asticon latino-germ anicum  poli- 
ticum ”, “O econom ica” (Jöcher, C. G. Allgemeines Gelehrtenlexicon, Bd. 2. Leipzig,
1750 , lk. 1 0 60 ).

1 Philippuse kroonika —  R M elanchthoni üm bertöötatud ja h iljem  täiendatud 
J. Carioni maailmakroonika ("Chronicon Carionis Latine expositum et auctum ... 
a Philippo M elanchtone", W itenbergae, 1558—1565 , esm atrükk neljas osas), 
m ida üldajaloo õpperaamatuna 17- sajandil la ia ldaselt kasutati ja m is ainukese 
puhtajaloolise teosena esineb 1688. a. Tartu ü likooli raam atukogu kataloogis. 
Õppetöös oli suurema tähtsusega siisk i Sleidanuse teos ( Tartu ülikooli ajalugu I, 
lk. 1 91 ).

72 Johannes Sleidanus (õ ieti J. Ph ilippi) ( 1 506—15 56) —  hum anist ja õ igus
teadlane, õppinud Pariisis ja Orleans is, osales aktiivselt oma aja po liitilises elus 
(1 545 kuningas Franz I saadik Inglism aal, I 551—1 5 52 osales Trento k iriku
kogul. "N eljast peamisest m aailm ariigist" ("De quatuor summis im periis”, esma
trükk 1 5 5 6 ) on populaarne üldajaloo käsiraam at, m ida tarv itati kõigis Euroopa 
protestantlikes ülikoolides kohati kuni I 8. sajandi alguseni välja. Kuigi s isu lt ei 
erine Sleidanuse teos o lu liselt M elanchthoni omast —  mõlemad on üles ehitatud 
teoloogilise nelja m aailm ariigi skeemi järgi — , on see teos lühem, kokkusurutuni 
ja asjalikum , m is tingisk i teose suure populaarsuse. O luline on veel tema “M ärk
meid religiooni ja r iig i seisundist Keiser Karl V  valitsu sa ja l” ( "Commentarii de 
statu relig ionis et reipublicae Carolo Q uinto Caesare”, 1 5 5 5 ), m is on esimene 
allikatel põhinev reform atsiooni ajalugu ja lähtub protestantlike vürstide seisu
kohalt (brockhaus Enzyklopädie, Bd. 19- M annheim , 1993 , lk. 375 ). S isu lt oli nii 
M elanchthoni kui ka Sleidanuse ajalookäsitlus p o liit ilis te  sündm uste ja ideede 
ajalugu , huvi m ajandusajaloo vastu tekkis alles 18. sajand il (M . Tänava. Ajaloo 
õpetam isest ja uurim isest "Academia G ustaviana’s”. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi,

X. Tartu, 1981 , lk. 16, 17 ).
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73 Thalaeus (ka Talon) (surn. 1562) —  filoloog, R Ramuse sõber. Lisaks rohketele 
filoloogiateostele on ta kirjutanud ka “Com m entarii in prim um  A risto telis 
ethicum librum ”, “Rhetorica, e R Rami praelectionibus observata”, “Commen
tarii in R Rami d ialecticam ”. Säilinud  teosed anti Baselis uuesti välja 1524- ja 
I 584. a. (Jöcher. C. G .Allgemeines Gelehrt enlexicon, Bd. 4- Leipzig, 1751 . lk. 9 5 1 ) .

74 Georg Sabinus ( I 5 0 8 - I 5 6 0 )  —  kõnemees, ju rist, poeet ja poliitikategelane, 
õppinud W ittenbergi ü likoolis, sai kuulsaks teosega “De caesaribus germ anicis” 
(I -II ). Poeetika- ja kõnekunstiprofessor Frankfurdis, h iljem  professor ja rektor 
Königsbergis. Teosed: "O rationes”, “Epistulae”, “Libellum  de electione et coro- 
natione Caroli V ” jt. (Jöcher, C. G. Allgemeines Gelehrtenlexicon, Bd. 4- Leipzig,
1 7 5 1. lk. 9 1 0 ) .

75 Julius Caesar Scaliger (1 4 8 4 —1558) —  hum anist ja loodusuurija, k irju tas ka 
ladinakeelset juhuluulet. Tema o lu lisim  ja h ilisem at Euroopa k irjandusteooriat 
ja -praktikat kuni 18. sajandini m õjutanud teos on “Poetices libri septem ” 
( I 5 6 I) (Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 19. M annheim , 1993, lk. 245).

76 Johannes Jovianus Pontanus (õ ieti Giovanni Pontano) (1429—1503) —  itaalia 
hum anist, diplom aat ja riig ikan tsler, nn. N apoli Akadeemia mõjukas juht. 
A jaloo lis-eetilistest teostest on silm apaistvaim ad "De sermone” ja “De prin 
cipe", luu leteostest “U ran ia”, "De hortis H esperidum ” ja 9 tsü k lit luu letusi

Parthenopeus”, “De amore coniugali" jt .)  (Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 19- 
Mannheim, 1993, lk. 3 54 ).
George Buchanan (I 506—1 582 ) —  šoti hum anist, protestant, õpetanud Parii
sis ja Bordeaux’s, tema õpilaseks oli ka M ontagne. Sattus inkvisitsioonikohtu 
küüsi, kuid vabastati peagi. Elu lõpuperioodil oli M aria S tuarti tu toriks. Oma 
aja väljapaistvaim latin ist, tõ lkis kreeka, inglise ja prantsuse luu let ladina keelde, 
kirjutas ka tragöödiaid ning värss-satiire Juvenalise eeskujul (Brockhaus Enzyklo
pädie, Bd. 4- Mannheim , 1987 , lk. 76 ) .
Skolastiliste arutluste all mõeldakse Aristotelese filosoofiat ja selle neoaristotel- 
likke interpreteerijaid.
Ökonoom —  ülikooli am etnik, kes korraldas üh isto idu l olevate üliõp ilaste 
to itlustam ist (Tartu Ülikooli (Academia G ustaviana) senati protokollid 16 3 1 —1634, 
lk. 112).

Kaebuste kohta vt. nt. Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 1632— 
t6j 6, II ( 1 6 3 7 -1 6 4 4 ) , lk. 4 2 -4 9 .
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Kuninglikud ehk riig istipend iaad id  —  üliõpilased, kellele m aksti kaks korda 
aastas stipendium i, kusjuures vastav raha saadi ülikooli Ingerimaa m õisate m ajan
damise tu ludest. Kui nendest s issetu lekutest stipendium ideks ei p iisanud, siis 
pidi kindralkuberner hoolitsema, et te istest kuninglikest sissetulekutest (nt. riig i
kassast) lisa saaks. Stipendium isum m a vastas stipendiaadi k lassile, m is määrati 
stipendiaadi teadm isest, vaesusest ja usinusest lähtuvalt (vastavalt 2 0 , 30 , 4 0 ,
50 hõbetaalrit, igas k lassis o li 20  stipend iaati, kokku m aksti stipendium i 80 
noormehele). Ka eelistati stipendium i m aksm isel vanemaid inim esi noorematele. 
Et stipendium ide õigeaegne maksm ine probleeme tek itas, ilm neb senati proto
kollidest pidevalt. Eriti halvenes stipendium ide maksm ine alates aastast 1 6 5 2 , 
m il kuninganna C hristina pantis ülikooli Ingerimaa mõisad eraisikutele (Academia 
Gustaviana 16 32—1 66j ,  Academia Gustavo-Carolina 1690— /7 1 0 . N äituse kataloog. 
Tartu, 1974. lk. 25).
R iig istipendiaatide kõrval oli ka veel linnastipendiaate (vt. nt. A. Tering. Tallinna 
ja R iia  linnastipendium id 1 6 .— I 8. sajandil. — Kleio. Ajaloo ajakiri. 1995, nr. 3 
(1 3 ) , lk. 3 6 -4 2 ) .
Tegelikult ei valitud terve Academia Gustaviana ajal ühtegi raamatukogu inspektorit, 
erandi m oodustab 1654- a., kui haigestunud raam atukoguhoidja Ludeniuse 
asemele valiti 2 inspektorit (Andreas V irgin ius ja O laus V exionius). Sama aasta 
oktoobris nad vabastatakse. Inspektorite valim iseks m ingit reaalset vajadust 
polnud, koosnes ju raam atukogu vaevalt poolestsajast teosest, alles I 649- a. 
pandi paika esimene raam atukoguhoidja ja uute raam atute tellim ine —  ehkki 
selleks eraldati igal aastal 200 vasktaalrit —  sai hoo sisse alles kuninga I 63 8. a. 
resolutsiooniga. I 63 8. a. jõuti küll Upsala raamatukoguga kokkuleppele, et sealne 
ülikool annab oma raamatukogu dubletid  Tartu Ü likoolile, see aga eriti ladusalt 
ei edenenud (Fr. Puksov. Die Bibliothek der U niversität Tartu und Tartu-Pärnu 
in der Schwedenzeit. —  Sitzungsberichte der Gelehrten Ehstnischen Gesellschaft /9 3 /. 
Tartu, 1 9 3 2 , lk. 2 5 6 , 257).
S.t. linnavõime.
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