
Promotioista Turun vanhassa 
akatemiassa. 

Kirjoittanut 

' l 'ors~ MELANDER. 

Ikivanhat, vuosisatain takaiset akateelnisct perin- 
naistavat ovat meillli tuskin missaan sailyneet ylitii kos- 
kernattomina kuin yliopistojelnme m%raajoin uuclistu- 
vien pro~liotiojuhlallisuulrsien sercmonioissa. Tiimii on 
sitakin merki ttavampiiii, kun promotiot miltei liail<issa 
lnuissa Euroopan maissa ovat jo aikoja sitten supistu- 
nett vain tavallisiltsi virallisiksi diploominall to ti I ai - 
suultsiksi ilnlan eri koisia juhlaineno ja. Meilliikin olisi 
todennkikijisesti kiiyn yl  samoin, elleivat ne jo varhaisina 
aikoina olisi syopyneet yleisiin tietoisuuteen ei rain alra- 
teenlisina nlerl~kitapahtunzina, vaan ennen Icaiklzea kan- 
sallisina juhlahetkina, jolloin tpon ja tarmon paiknksi 
Iehvin seppeliiidaiin isiinmaaiz palvel~iksec~n valmistau- 
tulieet nnorukaiset. Siten ovat promotioscremonia! vZ- 
hitellen ~ a a n e e t  eriiiinlaiscn kansallisen rituanliil lci- 
man, jota hclliivaroen siiilytet8611 sukupolvesta snku- 
polvern ~nenneiclen aikojen nluistona. 

J u h l a  t a v a t .  

N>kj-ajan p ~ ~ ~ i ~ ~ o t i o i s s a  anlietaali sornius ja se1)pcle 
nlerkl<inii loppututkint~jen suorituksesta vain pliopisto- 
jeillillr filosol'i scssa ti edekunnassa. Niistii osallis tun t ii- 
ten vain osa yliopistossa lultunsa piiiittiin~ista opiskeli- 
jojsta inuiden jiiiidessa ilman varsinaisia arvomerklteja. 
Xiin pi  ollut 1600-luvulla, jolloin ensimmaiset priimo- 
tiomme victettiin. Silloin oli vielii yleisesti Euroopassa 
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vallitsevana lcesliiajalta periytynl-t l ~ z i s i t ~ s  eri  tirte1dc.n 
l<esken vallitsevasta arvojarjestyksesta, jolia olrellisesti 
painoi leimansa myijskin tiedekuntien lceslciniiispri~ suk- 
toese~n.  ICesl<iailcaisissa ~l iopis toissa  oli tiedc1;i~ntia 
neljii, filosof'inen, liiiiketieteellinen, lainopilliuen ja ju- 
maluusopillinen. Xiiistz oli f ' i losofine~~ fiedPl;iinta a].- 
vossa aliii. Siiiiii annettiin oppilaille sen aikuincir ieai- 
lcille viilttiin~iitiin tietrrllinen pohjasivist~.s. Sitii sen1.a- 
sivat asttlrttain IRiiketieterllinen, lafiiticteellinen ja ,in- 
nialuusopillinen tiedekmlta, joista riinlelcsi n~aini  t tu  oli 
lcnrltein edustaen tieteistii pyhintii, teologiaa. l<unl~in 
opislcelijan o!i alotettava opintonsa aliiilinasta, filosofi- 
scsta tietlclcu~inasia. T'asta snoritettuaan tutk~imon sii- 
nii saattoi han siirtyii s~uraav i in ,  >>!-lemp~in>> lirclrkll~?- 
tiin, kunr~es hiin vihdoin, tosin vain anilinrvoissa poi]<- 
~ i~~s tapa i i l ; s i s sa ,  oli saavuttanut paiimaaristii ko1.1wi111- 
Inan, teologistlii t i edek~u~nan  iohtorinarvon.' 

Kucsakin tiedelcnnnasso, jaettiili allcuprriii sclsti 
nsriia eri o p p i a r v o j a. Ensimmtii:ien niistii perus- 
tni haMcalaul.eustutkintoon, joka jo sinaiisii riilii takna- 
11laa11 snol.ittajallcen rnellio 1a;tjat akaleemiset rlpetlaja- 
oikeudet. R a l c k a l ~ ~ ~ r r ~ ~ l < s e t  olivat lc~11cin tiedeknnnassaan 
smlnnilleen samassa asemassa Iiui11 k~s i i l l i ~  annnatti!iu?i- 
nissa. Jlcnivuotistc~n lisiiopintojcl~ jiilkecu saavntti bak- 
kalaurrns lisensiaatti- jn !Ii1)ii11 liiheisesti liittyviin 1 x l l ' -  

h i m m a n ,  arnrnattikunt~cn inrstnrei t a  \-astilavan arvoil, 
,jonka haltijoita filosofisessa tiedrkunnassa tavallisii~l- 
Inill kutsuttiin maistereil;si, ylemmissa tiedekunnissa 
taas tohtoreij;si2. Jlaisterjn- ja toh ior i i~ tu t l< in~lo  SLIP- 

rittaneille annrttiin oppiarvot juhlallisin scrernonioilt 
joidenlca t8~.l;~impin% ohjelmanumeroii~a olivat ,inhla- 
l~ulkue itse promotiohnoneustoon s~1::;i tiiiillii tapaht n r a  

1 K A U F M ~ ~ N N ,  GEORG, Geschichte der dcutschrn Unircrsitaten (Bd. 
1-11. Stuttgart  1888-1896.), Bd. 11, ss. 268-70. 

2 KAZTFMANN 11, 274 seurr.: THOLUCK, A,, T)as :tkndernisah~ Lchnl (IPS 
siehzehnten Jahrhunderts (Vorgrschicl~te des N~tiona:isrnus Th. I, H.~ile 
185::) Aht. I., s. 291 seurr. 
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arvoiiirrkkicii luovutus p uliejiieen, opinniiyt teiileell ja 
niusiililtiesi t~lisincen, proinovendirn puolestaan valalli- 
sesti sitoutuessa tiiyttiimazn uutta asemaa seuraarat 
vc~lrollis.~ludet.~ 

T u r u i i  a l i a t e i u i a n  p r o n i o t i o i s t a  ulivat 
useiiiliilat filosofiseii tiedekunnan maisteripromotioita. 
joi ta sen olrnlassaolon aikana vietettiin kaikliiaan 52, 
clnsiiliiiliiinen v. 1643.' Tanian tideliunnan aleniniat xr- 
voastclct olivat jo sills ailtana, jolloin ;vliopistomlli~ tuii 
perustrtuksi, mrnetfiineet ullioinaillaldn kaytaunolliscln 
iilerkityksensa eikii niita nieillii tiettaviisti erikoisina 
oppiarvoina suoritcttu. Tohtoripromotiot taas olivat Tu- 
1.11ssa ~ l r n  harvinaisja, kahta vuosina 1650 ja 1660 vietet- 
t ~ i i  lalcitietern ja 1;olmca verrattain niyohiijst$ Iaakrtie- 
teen pl.oinotiota lula~unottailiatta :-l;s~nouiaan teolozian- 
tohtol.iproi~~otioita,~ joista ensinmiainen, prof. Johannes 
Elai Tcrsrrultsen, virtrttiin vuonna 1648. Tiimii johtui 
osittain siita, cttii opislielijat ylemrnissii tiedckuiinissa 
ylcltlnsii ttyytpivat vain kandidaatti- sek5 lisensiaattitut- 
kintoihin, ositiain siita, r t  ta rten1;iii trologian~nh torinar- 
I-oa Ruotsjssa pidrttiin ci5iiii1laiseua kuiiniatittelinii, joka 

i ASCHBACII, JOSEPH, Geschichte der Wiciier UniversitBt (Wien 1S65), 
s. 7 3 ;  ERLEI:, ( i e ~ x c ; , ' L e i ~ ~ z i ~ c r  Ma~istersclimiiusc im lii., 17. ~ n d  18. Jahr-  
hu1ider.t (Leipzig 1905), ss. 153-164; K A T ~ F M A N N  11, ss. 276-323; 
'~IIOLIJCK 1, PS. 301-302; S~~DERHJELD~,  I~ERNEI:, P~oniotioiispoe8i \-id Abo 
uiiive~sitct (LMuistu p~~omotsioonisto 1897) (Hclsingfors 151)7), ss. 74-6; 
Sordisk b'ai~riljebok Rd. 22 (1913), Promotiolr (s. 362). 

2 EENVALL, ROBERT A., Fiirteckning ofvcr filosofiemagistrar plomo- 
verade vid universitetet i Abo 1643-1827 (H:fors  1882). 

3 Laaketieteeli p~.omotioita vietettiin vuosiira l7S2, 1902 j a  1817. Vrt. 
kutsukirjelmat laaket. prom:hin 1817 (G. Bondsdorff) ja  1919 (Hj .  Griin- 
~.oos) seka lakitieteeir v. 1840 (R'. G. Lagus).  Ruot~invallaii aikana 
viliittiiii teologian toli to~~eita Turussa 13 kertaa vuosiiia 1A4P-1710 
seka vcnalaisvallan aikana 2 kertaa (1818, 1927). Ruotsinvallan loppu- 
aikoins promovoitii>i suomnlaiset tcolog.iantohtorit poikkeuksetta ulko- 
inailla, ctup. Upsalassa ja  Greifswaldissa. Vrt. kutsu teol.toht. prom:hin 
v. 181 3 (Tengstriim) . F'ilosofiaii tohtoreita vihittiilr eiisi kerrali r. 1840. 
TLlta ajalta periytynevat myoskin kunniatohtoripromotiot. 



vain l ~ ~ n j n k a a n  nimenomaisella suost~~muksella r.aikka 
suorastaan hiinen kaskystaan annettiin erikoisen ansloi- 
tnneille oppineille. T ~ ~ ~ k n l a i s t e n  promotioseremoniojen 
Iiihiinpinii esikuvina tnntlzvat olleen niissii valiiuneet ta- 
vat TJpsalan ~liopistossa, ,jonka ohjesa,annot nlyiiskin 
niuissa suhteissa olivat voimassa Tnrussakin. Arikiili 
meidan paiviimme sail yneista niukoista tieclonailiioista 
voi paattG., olivat juhlatavat t6a11ii vielii 1600-lnvun al- 
kupuoliskolla jonkun verran hapuilevia, kiteytyen lopnl- 
liseen muotoonsa vasta v. 1655 ilmestyneissii n.s. karo- 
lii~ilaisissa ohjesaiinnoissa. Todennakoiseti vakiinnatti- 
t7at nama. saiinniit jo aikaisemrnizl vallinneet traditiot 
l~loillatta initii%n oleellista nntta. Ainakin ovat meidan 
maassamme jo vuosina 1~643 ja. 1647 promotiot; vielvtyt 
ptiakohdittain. juuri karolinilaisten ohjesiiintiij~n 1x1- 

l~aisesti .I 
--- 

1 I. Tietojn ruots:~laisista promotioista: 
a )  AXNERSTEDT, CLAES, Upsal :~  universitets histolia (Upsala 1877-j : 

I, s. 101 seurr., 182 seurr. 11, 2, s. 138 Frnrr., Rih. I, u. 59 (Joh. 
Rudbeckin selostus toht. prom:sta r. l671),  n. 91 (Oxenstiernan ja 
Sk.ytten v. 1626 allekirj. n.s. kustaviaalliset ohje&al~niit. Niissa prom:sta 
luvussa XVI).  b)  Upsala univcrsitets konstitutioner a €  ;ir 1655, utg. 
&,v. C .  Annerstedt (Ups. unir. Brsskrift 1890). Prom:sta luvussa XVII. 
c)  EK, JOH. GUST., Gamla bruk och ceremonicr r i d  ett  svenskt universitet 
(Erip. Nord. Univ.-Tidskrift 111, !L L u ~ i d  1857). 

11. 'l'ietcja suo~nalaihsta promotioista: 

a )  HCHYBERC;SON, CARL MAGKUS, Dc s.k. 1)ralienka konstit,utionerna av 
8r  1661 fiir Abo akaclemi (F. Vrt. Soc. F6rll. Rd. XXI., A d .  R., N. 1. 
Hrlsiugfors 1919. Promotioista luku S V I ) .  Sama teos C. M. Schy- 
bergsoilin ruotsintalnana: Pehr E r a h ~ s  konstitntioner av 51. 1661 fb;? Abo 
Akademi (Arsskrift utg. av Bbo Akademi 111. Bbo 1920.), ss. 10%155. 

b )  Colisistorii academici aboe~lsis protokoll I-V (I--111: Todistus- 
kappal. Suomen historiaan, juilr. Suomeii IIistol.iallinen Seura, IT, 1-3. 
Helsingfors 1853-191.9.) Promotioista etup. seuraavissa poytiikirjoissa: 
22. III., 2. V. 1643, 25. IV. 3 647. Rehtoria raihdoksista : 20. V. 1641, 
11. VI. 1642, 26. V. 1647, 17. V. 3652. P~.ofcssorinstallatioiata: 24. X. 1640, 
12. VJ. 1652. 

c )  WEXIONI~S ,  MICHAEL OLAI, Rota fortuuar in  promotione ma- 
gistrali 14. maji  1647 circumacta. (Ab. 1647; sisalt8'n vain jilhlassa. pide- 
tg t  puheet) . 
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Xennciden ailcojen akateemisen ktisityskannan nlu- 
l~aan oli rnaisteriilarvojakin anilettava n~ahdollisimn~an 
niukalti, vain lahjakkaimmille ja ansioitnneinm?ille op- 
pilaille, jotka kunnialla tulisivat edustainaan sit5 opin- 
ahjoa, jossa olivat tutl~intonsa suorittaneet. Toiselta 
puolen talldottiin myoskin viilttaa ylitnotantoa, jottci- 
v5t ?jo valmistuneet maisterit jaisi opintojensa paiitpt- 
t>k ilman virkaa, milG tietysti myaskin olisi ollut \-a- 
hingoksi seka akatemialle etta asianomaiselle i tseileeii. 
Sen vuoksi ei statnnttien mukaan promotioita saabu viet- 
ttiZ joka vuosi, vaail ainoastaan niin usein, kuin konsis- 
tori piti sita larpeellisena eik6 myiiskagn kerralla prc- 
movoida kahtatoi sta kandidaattia enernpaa.l Tavaksi 
vakiintui, ettii promotioita vietettiin joka 1;olmas vnosi 
- m~odenaika oli vaih televa - mutta promovendien 
snl~teen ylitettiin miltei saiinniillisesti laissa sallittu lukn- 
miiarii. Vv. 1643-171 2 promovoitiin luknisimmat maiste- 
rit v. 1712 (31) luknmiiartin ollessa piaimman 1677 (8).' 
Ison-vihan jiilkeisenii aikana korotettiin laissa sallittu 
promovendimtiara Fredrik T :n aikana ilmestyneissii yli- 
oy)isto-ohjesdiinnoissd 16 :een seka sittemmin kanslerin 
toimesta v. 1748 25 :eel1 ja 1754 40 :een jokaista joka kol- 
n~antena vuonna pidettavii>i promotiota kohti. Tiittikin 
-- A- 

d) Dtariunt Gyllenianum eller Pet ius  Magni Cfyllenii dagbok 1682- 
1667 (Helsingfois 1862). Akatecmirista juhlaserenionioista ciik. 6. V. 1649 
(relit. vailtd.), 3. VI. 1656 (promotlo). 

e )  Larda Trdninga~, utg. af  LLRS SAI~VIUS (ilrn. Tultholmassa) ; si- 
s5ltaa selostuksia samana xuonna vietetyiqta turkulaisista p~omotioista: 
1748, 11. 66, 1751, n. 74, 1754. u. 65, 175'7, n. '72, 1'766, n. 72. 

f )  WALLENIUS, JOIJAN FREDRIK, Om de Akademiska Facultets-Gra- 
derne, Proniotlonerne dertlll ( ch  de P ~ o f  son1 i detta kndanidl bbra prles- 
teras (esitys yliopiston saant6ja ta~kis tamaan asetetulle keisarillij~!le ko- 
mitealle 2. VI I I .  1825. Hels. ylrop k i l ~ .  arkisto). Sa:  kutsukirjelmL 
rnaisteriplomotioihin 1819. 

g )  SODERHJELM, Promotionspoesi. 
h) Puomen sanomalelidistijssa eri ailcoina julkaistut promotioselw- 

tukset. 
1 Kar. stat. XVII, 44, 5 5. Brah. stat. XVI, 4, tj 6. 
2 ~ZEYVALI,, k16iteekning. 



Inkumiiariiii \-li tettiin, etrl~lrin vuosien 1760 ja 1 $27 pro- 
motioissa, jolloin seppeliiitaviii Irnmn~assakin oli 55.' 

Filosofian 1 ~ 1  a j s t e r e i d e n k o 111 p e 1 e n s s i- 
v a a t i 111 u k s i i n lruulni n~onivuotitir~n ( v  :n 1626 ohje- 
siiiinnoissii ral~intiiiin 6-vnotinen) opislcelu filosofiscssa 
tiedeliunnassa, missii heidan inniden aii~eiden ohella oli 
erikoisesti perehdpttavii kreilikaan ja latir~aall, vnrsin- 
Icin viimernainittuun I:icleen, tiedeknnnan paiiaintwhclen. 
Sen lisiiksi tuli heid5n tnntcla yleiscn historian piiiilriir- 
leet Snlpi ti us Severul.rsen. Justinus Elltr0ljililih~)11 ja 
Florul<sen teostt~n mnl<aan seka liaifiissa opinnois:,nc~n 
lieskittaii piiiilino~liio niihin aineisiin, jotka tnlisiva t 
olemaan heillc t a ~ ~ p e e n  lieidan tulcrall;~ virlcalirallat~n. 
Jol<aisrn filosof iankanclidaatin tnli 11 siilisi saacla ~colo- 
gisrlta t iedcfi~~in~alta todistus dogmatiikau .ia raanlLi- 
tnnhisloria~~ tunternisesta. Toiselta puolcn 1-aatlitti~n 
ni iltii. jotlra halllsirat suorittaa ol)l,ia~*voja ~lenlrnissii 
ticdeliunnissa, vastaava todistns suo~*itetulsta <)pill- 
noista filosofisissa oppiainei~sa.' IA~nlicn loypututlrin- 
toillin ilrnoittat~tn~i~ista tnli l<arolinilaisten ohjrsiiiintiij~n 
mulraan lrolmei~ professorjil nlenna ta 1:un~e~n siita, et tii 
asiariolnai11t3~i kalliijdaatti t;hltti hiinellc asrtctut p 5 t ~ -  
~ y y s e h d o t . ~  Tama nliiar5ps ei sasally Pietari Rrahen oh- 
, j ~ ~ s Z i i ~ ~ t i j t ~ h d ~ l ~ ~ l i s ~ ~ ( ~ ~ ~ ,  j ~ t t ~ n  011 ~nalldollista, etta sitd ei 
Tnrllssa noudatettu. T'arsinaisia tntliintoja oli k ~ k s i ,  
toinen ! 1;sit~inrn. toincn ~- l (~ inrn .  Ensimniliinen n i i  ?hi 
01 i lcii.jalline~~ l i o ~  latinan l<~clessii d ~ l i a a l ~ ~ I i s ~ l l e  .ia 
I i a h d ~ l l ~  nlunllc filosofisril ticdoliuiinan ~ ~ r o f ~ s s o r i l l r  
(toinen niiistii Iiaunopuhcisullderl proCcssori). Sell lo- 
pt~lli~ien I~~~- i i l r s~n i incn  riipp~li tiedelnulntl sta. T i i ~  I I ~ I ~  

jiill<c~n oli liandidaatin vielii suori tcttara neljii tiilltia 
Ir~~stiivii julkinen tntkinto, Ijolloiii tentaattorina l o1111i do- 
leaailas kaililiie~l tiede1;unnan professoi-iell a~'11stai1la1la. 

1 T\~allr~~iuliscii sclostus. 
2 Kai.. X Y I I  ja R1.ah. stat. XVJ, 2, 3. 

3 l < i l l .  ;\;\'TI ja Riali. stat. X U ,  I, 5. 
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lI>-iisliin ylel~ipien tiedeliimtiri~ arvosanoihin knului jnl- 
Iiinc~n tutldnto, sill5 erotulisella w i n ,  r t t5  sen lainopilli- 
srssa ja laii l iet ir teell is~ss tiedekunnassa oli Itestettavii 
6, teologisessa taas 8 tuntia. Loppututkintoihin sisaltyi 
lisaltsi viiitostilaistiuksia, 1iannoy)uhenG;vtteit sef$ luen- 
to,ja.' Tii1.1ieinii tcki,jiiinii oppiarvoja annettajssa olirat  
imlit cettoman elaman ohella virka-aniiot, elenkin tro- 
logisc~ssa tiedekunnassa, missa vain liorkea-urroisr~i 
01)rttajaviran haltijat tai se l la js~en nimitetyt hcnklliit 
olivat tohtor~ikai  oilientettuja.' 

Pro1notiopaio;in lahestye~sa ryhtyi filosofiseii tiedc- 
lcunnan tleliaanus a 1 l i  LI v a 1 n; i s t e 1 u i h i n kGailt-;v- 
n~iillli prokanslcrin suostulnuksella kirjeeiii~esti i t  SP 

l i ans l~r in  puoleen anoen lupaa Ij~~hlallisuiilisien viet- 
toon."un 11iyiint5v5 vastaus oli saapunut, 1;okooii- 
tui ticdrliuiitn pronlotiota edeltiiviinii pii i~anii  nilnil- 
tiinliiiin pro111ovc.ndic.n jo~l iosta  prinil~kseksi opilii!oi~- 
stiaii ai~sioitnnein~maii s~l i i i  ultininltsc~lisi ju st~malla 
inyiiskin gratistiksi varattomirllman promovendin. 
Alnksi miiiiriittiin niyiis!<in muiden pro~~iovmiclici~ arTTo- 
.jii~~~jcstps selcii 1juhlal;ulku~essa ~ t t 5  sc~pp<~liii~iii;iil~:- 
sni~dessa,  mutta ttirnii heriitti sellnista mieltel~ktlo- 
liua riimcisilisi jontnneissa >>penultii~i~~lisis~a>>, ett;i la-  
vnsta oli 111ovattava.Tii np5 liertoo csiiii. ITpsal~n v :n 
1679 pro~noottori prof. C. Srrhenins eriiiissii kir,jcwsii$n 
liai~slerillr antancvnsa proniovendi~n marssia jn1ti;ikul- 
1;ut~rssa ltalld~bsa liehii,ssii s ~ k i i  tulla ~)rorno\-oidufsi 
nii tS monimutkaisin ta, arvojiir,jrst~ stii ltolionaan 3&11!- 
111~~iltiiviiil sci.cnisniaa nondaltaen, lcoslca >>sen, jolla vii- 
inel<si oli tiiliiii [ p ~ n ~ ~ l t i ~ l i u s ]  pajklia, Jlaistcri I i i l r r in ,  
sanotaan siitii surusta saaneen snrmansa promotion jlil- 
l i ~ ~ i i .  1<1111 liiinen liihlattn morsiamcnsa scl;5 appiva?~-  
l~miiparisa eiviit niitenkiiiiii tahtolieet sen pailiaii rnnksi  

1 Kar.  X V I I  ja Bra.11. stat,. YVI ,  2, 5 1. 2, 4. 

-" Kar.  S V I I  ja Brxh. stat. S V I .  I ,  5 I, 4. 
3 ICal.. XVII j:t R ~ a h .  stat. SVI,  D, $ 2-3. 
4 Kust. stat. S V I ,  2, $ 1, RRI. XVII  ja Rvah. ?XI, 2, 5 6. 



pitiia, mita olivat hiinellr luvanneet.>> Turussa iaas ~ ' a -  
littaa Michael Wexionius, etta v:n 1647 prnultimus Pe- 
ter Luuth, jonka han maistereille omistetussn runoter- 
vehdyksessa oli rriaininnut viinieiseksi, >>ilnlan s;-ytii, jul- 
keasti ja havyttomasti oli uhannut ja manannut hiinen 
henkeaan ja elamatgan, niin ettei hiin edes onlassa talos- 
saan voinut olla varmana>>.' Kaytannollisena miehenii 
ehdottikin sen vl~oksi Pietari Rrahe, etta primusta ja 
ulti~nusta lnknnnottamatta nluiden promovendien pailcat 
olivat maarattavat arvalla. Promoottorina toimi aluksi 
v :n 1626 statnuttien mnkaan filosofisen tiedeknnnan de- 
kaanus, myohemmin knkin sen professoreista ikaja~jes- 
tulrsessii vuoronsa in~ l raan .~  

Etenkin Turnn alratemian ensirnn~iiisissa, v. 1643 vie- 
cetpissa promotioissa napttaa promovendien valitsemi- 
nen tuottaneen konsistorill~ inelkoista paiiiivaivaa. T'r- 
doten helmiku~ln 27 p :na annetun knninkaallisen inpn- 
ldrjan kehotukseen ehdoiti Rotl~ovius konsistorin istun- 
nossa 29. IV., etta >>Domini Professores till$ kerralla 
prolnovoisivat vain muntamja harroja, 4 taikka 6 oppi- 
nntta, taitavatn ja patcvatii henlriloii, jotta tasta ensim- 
maisesta erikoista huomiota herMtaneesti promotiosta 
(pR huilken mbnge see och sardeles effter frbga) koi- 
tuisi akatemialle knnniata eika panettelna ja viih~lrsy- 
mists>>. Promovoidnlrei tuli knitenkin 10 knntlidaattia, 
niiden joukossa armosta vaan ei ansiosta Sigr'ridus 
Herlieins, smblandns, silla nimenomaisella elidolla. el ta 
han kirjallisesti sitontuisi jiiamaan viela kolmeksi .n~o- 
deksi Turkuun >>ahkerasti lukujaan jatliamaam. ;>311111- 

ten saattaisi mainittu Dominus Sigfridus heti prnmo- 
tion jiilkeen lahtea jonnekin Ruotsiin, n~issa hiinen lleilr- 
koutensa opinnoissa saattaisi tulla ilmi talk al,at~- 
mialle joltistksilrin hapeaksi>> (1r.p. 27. IV. 1643). Si ta- 
vastoin evattiin maisterinarvo it  se Turnn koulun konreh- 

1 ANNERSTEDT TI, 2, S. 147; k.  p. 28.1'111. 1647. 
2 K u R ~ .  stat. XVI, 3, Kar. XVTI ja Brah. SVI,  3, 5 1. 
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torilta Marcus Paulilta, ~i~ielkoisen opploeelta henkilol- 
ta,, xJroska han oli hiukan sulidaton eliimassiian ja .ta- 
voissaan>>. Kieltoa seurasi hurskas toivomus, ~et t i i  hiin 
tiistii bulisi huornaamaan, miten hanen 'narmia lierattavii 
elamiinsa on h a n ~ n  oman ctunsa tiellib (k.p. 22.111.1643). 

Juhlaa edeltavanii paiviina allroivat sereinoniat v i e- 
r a i d r n k u t s u m i s e l 1 a. Tan12 bapahtui siten, ettii 
akatrmian kursorit eli pedellit, punaisct viitat iiarii~il- 
la, kiisissa hopeasanvat, veiviit asianomaisille prornoot- 
torin varta vasteii painattainan kutsulcirjelmiin. S ~ k a  
statuubrissa etta Ironsistorin poytakirjoissa oli t~len?a~sa 
tarkai, eri aikoina tosin jossain maiirin vaihtelcva t mii5- 
riiyksrb siitii, keita oli kutsuttava akateeniisiin ,j;ihliin 
virallisesti, keita yksityisesti, lreita vain ,juhlallis:~llk- 
siin, licitii niyoslrin niita se~iraaviin kckkercihln. illiiii- 
raj-lrset olivat paiipiirteissiiiin saniat, oli eitten kpsressii 
proiiiotio taiklra installatio. Va rsinaisiin knt~uvierai- 
siin kuuluivat, lukuunottaliiatta lcaupungissa niahdolli- 
scsti vi erailrvia >>valtnneuvoksia, vieraiba piispoja t a'];- 
ka muita heidan vrrtaisiaan,, (k. p. 11. VI. 1642), alrate- 
mian kanslerit s ~ k a  sen virkailijakunta, hovioikeuden 
presidenbti, maaherrat, katedraalilro~ilun rehtori helia 
kaupungin ~nsimmainen pormestari. Tavaksi iiiiyl tiia 
tullern pyytaa hovioikeudesta inyoskin varapresidentti 
ja asessoreita s~ l i a  muitakin papiston ja kanpuugiii 
edustajia. Naid~ii lisiiksi sai Bulrin promovendi pyytk5 
kekkerrihin yhden yksityisen tuttavansa ehdolla, rtta 
hiin siita suorittaa lruusi marlrkaa.' Epatietoisba on, sai- 
vatko naiset ottaa osaa promotioseremonioihin. YlristB 
tiinla ri  alkuaikoina ollut, paattiien siitii, ettii vic.l% v. 
1716 valittiin Upsalan Bonsistorissa erikoinen hc~nkilii 
vastaanottamaan kaikesta pzttiien promotioiden ni-  
iioan lasnaollern n a i ~ r n . ~  Tnrussa niiyttaii ensi vuusina 

1 Kutsuvieraista mainitaan: Karol. XVII 4, $ 2, ja Blah. stat. XV1. 
4, 5 3 ;  konsist. ptk. 20.V. J(i41, ll.TrI. 1649, 2 5 . W .  ja 26.V. 16-17, J7.V. ja. 
12. VI. 1852. 

2 ANNERSTEDT 11. 2, S. 143. 



vallinneen voirrlalias oppositio naisia kohtaan. .To vuonna 
1641, 20. 1'. sai aslirri~alittu rchtori Jlicliaci Olai \\ '~xio- 
nius konsistorilta anliarat nuhtert siitii, ettii hhn oli ur- 
kaltanut p p t a a  itse liustantamiinsa rehtorinlickl~erei- 
hin >>rrikoisestj muutamia rouvia>>. Huolimat ta i1iinc.n 
scbli tyksistaiin niiden olleen vain >>profrssor.icw oniia vai- 
moja, joita, kun heidsn miehiiiiin pyylcltiiiin, c 1 i  loukliaa- 
niatta voi 111 sivnuttaa>>, tehtiirl lionsi ~ to r i s sa  srnraavana 
1-11oirna (11. VI. 1642) nimenomainei~ piicitiis : >>Xlli~iin 
i~~~iisl<iii in naisia. ollioot he professoricn tailrlca nmicien 
vieraiden vaimojn, kntsuttako - - -- - krklirreihin.>> 
Todrnnal~oisesti koslti sama kieltn tnj-osl;in promotio- 
I i~ l ik~re i ta ,  n~ahdollisesti mpiiskin jnhlailisnnlisia. 

Juhlapiiiviin valjptessa antoi 1ukliar.i isolla, li~~llolla 
kol<oont~unis~~~c~.Itin ,jo Iiello liahdeksalta aaluulla. TC o- 
1i o o n t n 111 i s p a i k li a n a oli promoottor.in talo, 
josta l i~l lon toistanlispen soi(1cssa liihclcttiin .j~~lilal<ul- 
kuclrssa, etuii~niiss~11;ursol~it viittoincrn ia sauroinrrn, 
aliateiniatalollc (k. p. 2. T7. 1643). Siellii virtettiin paria 
noikkeusta lulinunottaniatta muut p~.oinotiot, trologian- 
tohto~.icn saadrssa al~von~~rldi insa itse tuorn ioki r l i : l~~~.~  
Knsimmaisissa proniotioissa v. 1643 tuli >>Iiunki n pro Tos- 
sorjn ottaa rinlialleen ~ lcs i  promovoitava, ja tiitcn hr ~ b -  
dcssli liulkevab akateuliaan ja tans l<otiin>> (1,. p. 2. I-. 
1643). Todennaktiisesti tassii juhlatunnplnian l;ol~alta- 

a 1QIS- niisclksi spurat tiin pl-of (hssorjii- ja reh t orillii~stall- t' ' 

sa vallitsevaa tapaa, jonka fil~liaali installntioitava .jiil.l- 
lal~nlliuressa sai liunniall astua rrhtoriil ~.inllalla (I:. 1). 
1 3. VI. 1652). Ilyiihemmi ssii pronlotioi ssa iiullii~a l lif 11- 

didaadit rrilioispna r;.lin~iinii. .T n 11 1 a h n o 11 P t t a. .io- 
boll vieraab astuiuat. koristettiin ull<oninidrr: prchluo- 
tioissa seinillli riippnrin liallisar.voisi11 l ia i~l iai l~.~ Sliin 

1 ICar. XVII ja  Hrah. stat: XVI, 3, 5 1. - l(i00-luvu~i lopulla s i i r t j i  
pronlotioaika klo 9:ksi a.p., koltoontumispxikalc~i valittiiu (,sin?. V. l 6 R Z  

alcatemian pienempi anditorio (tiedot kut.;nIti~.jc!mist pron~ntioihin). 
2 EK, R. 13. 
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telltiin todeliniiliijiscsti meilliil<in, slllii sainaa tapna non- 
dalettiin Turussa yleisesti muissa jnhlat i la is~~l l is i~sa. '  
Huonren pergllii oli yromoottorille varat tu  katcederi, 
>>dct iifrige l.~uinliet>), l<andicl,zntc~illc sell edc>ssii toinon, 
>>(lo11 ~lcdr ige cathcdrcn>l eli >>parnasso)) (1r.p. 2. T'. 1643). 

11 s i i k f< i a lienee esitetty ~('1zii ~ ~ i e r a i d e n  tul;pssa 
I ctt2 hcidiin poistiicssaan, raiflial<aan civgt varhaisim- 

n ~ a t  ~ ~ I o ~ t ~ l i s ( ~ t  sit% njnlcnoninan ~ n a i ~ ~ i t s e .  Til~niiliin 
taps oli sangen ?-lc~inc~n, ci vain ulfionlaiden pl.onlotioissa 
vaan miltei lrail<issa a1;atremisissa j~~hlatjlaisuuksissi~. 
mcilliikin, l r n t ~ n  c>sim. aliatcll~ian oihl~itiistilais~mdcss:i. 
~*c l~ to r in  ja professorien v i r k a a ~ ~ a ~ t n j a i s i s s a  svkii y l ~ i s -  
tell ~ticrkkitapahturniei~ johdosta pideipiss:j oratio tilai- 
snul<sissa.' .lltatc>~niar~ tlirector cantnlist111 jol~clolla, t3slt- 
til-;it si tii >-lioppilaat, mahdolli scsti konlulai ston a~~ l ih t a  - 

iniili~. Ti:delle~n tiediimnle, eriiiiri itse Pietari  Brahen an 
tanla11 sliopoan a r ~ ~ o s t c ~ l  uii nojalla, akateemistlii mnsiili- 
kimllie ollecw >>kanliista nmsiilrliia, osittain instrumentaa- -. 
!I-, osi t taii~ volc:islinlnsiiltkia, jossa sotarmliinai ja tor- 
vet itiitii jlianininiin sointl,l~r-at yhte~n.>,' ToclennI!l\iii- 
s ~ s t i  oli l~l~sii l i l<i s~mrininialisi osalisi 1;il-kollisla 1a:ijnn. 
etenkin niipttiiviit nsltolmolliset hyniiit,  kutcn zTTc\ni 
Sancte Spiritus)) jn >>Te I)ciuin T,auclan~ns>> ollcen suosit- 
ti1,ja. "Jalldotonta ei olo m~iisliiiiin, r t ta  esit~ttiivieii 
laulnjen ,jouklioon sirotcl~iirl jo tiilliiin jokn sc~l~ailleli~all. 
iilissii aiilaliii~ sanat, mahdollisesti niusiildiil<in, o l iwt  
tilaisnntta \-arten sepitctr?-jii. 

JTusi11rin tanottua allioi ohjc~ln~an piiiiosa, p u h e i- 
d e 11 s a I. j a j n  ~i~a~s tc r imerkkien  luovutlis. I+:nslilmlfii- 
scliii puhui l>~.(~nloottori, >>ki;ttiien lroko auditorin11 
lrilnllen ka~~diclaatt icn ahkeruutta, jolra oli tl11111t 

1 HONSDOEFF, (:A~XL VOY, Abo stads Ilistoliit (Hclsii1gf01.s 1911), 

11, SQ. 390, 441. 
z K. p, 15. VII. 1640 5 37, '4, 40, 42; 24.X. 1G40, 11. VI.  1642. 

N o r , u a . r a ~ ~ ,  P., Per  B ~ a h e  (Hels ingfo~s  1004), s. 171. 
3 NORDMAKN, S. 171. 
4 XNNERSTLDT I, Bih. I, u 39, 3 7 ;  k p. 15  T ' T I .  1640 ja $ 43. 



hyviiksytylcsi plcsi tpisi ssii ja jul fisissa tutki~lnoi ssa, selcii 
huoii~auttaen siitg. etta heidat nli havaittn piiteviksi a r -  
von saamiseen>>.' Niiihin ylc~islnontoisiin fraaseihin liit- 
tyi tilaisuuteen soveltuvaa aihetta kasitteleva juhla- 
puhe. Ilichael TITexioniuksen, v:n 1647 p r o m o o t t o- 
r i n j u h 1 a p LI h e koslri >>onnen vaihtelua>> (rota fortn- 
nae).' Han terottaa siinii lukuisin esin~erkein antiikin 
liistoriasta Icuulijainsa mieliin inaalllsell onnc.11 katna- 
vaisnutta seka sen vastakohtana ilcui~en elaman autuut- 
ta ja katoamattomuutta. 

R41ch. Wexioniulcsen selostuksessa v:n 1647 promo- 
tioista seuraa prnmoottorin puhetta valittom8sti p r i- 
in u s lc y s p nl y s >>astrologisten ennustusten varmuu- 
desta>>,herkillistii kylla siten, ettii sc.11 esittaj5nii oli 
silloinen primus Michael Jarvelius, vastaajana iaas 
matematiikan prof. Simon Kexlerus. Statnuttien nni- 
kaan oli primuskysymys apulaisopettajan esittamanii j a  
primuksen vastaamana tehtava vasta seppeliiimisen .@I- 
keen, ja tatii tapaa noudatettiinkin ruotsalaisissa seka 
useissa salcsalaisissa promotioissa. >>3Iaisterikysj~n;;-s- 
ta>> ei nim. alknaan lieue pidetty minaan a r  vomerlikien 
saamista var ten suoritettavana, joskin muodolli sena 
loppututkintona, vaan eraanlaisena virkaanastujaisesi- 
telmana, joka vastasi rehtorien ja professorien installa- 
tiotilaisuuksissa pitiimia pnheita.Wuomessa on primns- 
I < p s p y s  proinotio-ohjelmassa sailpnyt meidan phlvi i~n-  
me asti ~amal la  paikalla kuin v:n 1647 prornotioissa, 
sillB eroiuksella vain, etta sell vastaajana nykyisin on 
p r i m ~ s . ~  

1 Kust. stat. 1626, XVI, 3, 5 2 ,  Kar. ST11 ja Blah. XVI, 3, $ 4. 
2 Rota fortunae, ss. A 5 n - (' 7 a. 
3 Sd., ss. C 7 a - D 2 b. 
4 AXPTERSTEDT I, 3. 102 ; EK, S. 14; .\SCI~BOCII, S. 76 ; K A I ~ F ~ I ~ X S  11, 

s. 284. 
5 Turun aknternian promotioiden maisterikysy~lysten vastaukset ilmes- 

tyiviit joskus painostakin. Wait# on tiedosssni: v. 1672: Responsio in ipsn 
actu promtionis magistralis - - - - Intills modi: Quaenam lcnum 
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Kun kandidaatiien puolrsta oli suoritettu heilta vaa- 
dittu opi iinayte, kain tyi promoottori inuutan~in siroste- 
levin sanoin prokanslerin puoleen anoen hiineltd lupaa 
nirniti5S promovoitavat liandiclaatit maistereiksi. l'ro- 
kanslerin annettua yhta liohteliaan n~yiintaviin vastauli- 
seri vastaanotti han promoottorin ylistavit kii tossanat, 
joissa v. 1647 ei ~iiyiiskiiiin unohdrttu antaa selia kuninga- 
tar Iiristiinallcl ettii itse kanslrri P ~ P  tari bra hell^ heille 
tilltlvata kunniata. TTihdoin saivat promovendi t >>sormet 
Irnrsorien sauvoilla>> vannoa heillr sanellun nl a i s t e r i- 
v a 1 a n. Ne valakaaval~k~ei, ljotka sisaltpviit vuosien 
1626 srliii 1655 statuuttrihin. ovat tuntuvasti suppeani- 
pia \Vexioniuksen selostamaa v :lta 1647.l V :n 1626 kaa- 
vakr on aivan lyhyt. Promovendi I lnpaavat siinii vain 
ylinlalkaisesti vWttZ5 opei~ksessaan ep;aselvyytta ja 
saivartelua sekii crikoisrsti l~arrastaa seliaisia aili~ita,  
joista on hyotya vlemmissa tiedekunnissa .ja joknpiiiviii- 
sessii ~lainassa. Karoljnilaisissa s ta tuut~i  ssa he li siilisi 
vannoutuvat pvsymaan oikeassa i~skossa seinnloisena 
kuin s~ esitet5,in apostolisessa, niliralaisessa, atannsiolai- 
srssa sekii muuttumattomassa augshurgilaisessa t 11n- 
nustulisessa sekz Upsalan 1;okoukscn p5atiiksess5. NKi- 
hin liittyy Rota fortunae :ssa viela kolme mnnta kohtaa, 
nim. 1 )  uskollislmdenlupaus lailji  sell^ ha111 tnkselle ja 
liuningatiarelle, 2) sania kirl<olle ja akateniian oprttaja- 
Iiniinalle seka 3) sitoumus >>aina katsoa Tnrun akaip- 
lniaiz parasta ja kunniata, mihin asenlaan eliin~iissii ion- 
tnnerkin>>. 

TTalan jallwen alkoi sercmoniojen hnipp~~kohta, 

publicarum forma sit optima censenda? Tekijri: Benalictus Laurb~chius, 
0.-Gothus. Aboae. Hanson; 1748: FrLga och SVRr vid magistcr promotion, 
som hilts i Abo den 3 Augusti 1748. Om fabriquer, i synnerhet de, som 
hira till Ylfstolen, bijra irirattas, innan Landtbrukrt kommer siq fiire i 
vLrt K. Fadernesland. Vastaaja: Joh. Borgstrijm, RorgLae-Nylandt~s. 
Stockholm. Lars Salvius. 

1 Bota foiturae, s. E 5 a-b; Kar. XVII, Kust. ja Rrah. stat. XVI, 3. 
TJsliontunnustuksia kasitteleva kohta kuului v:n 1626 statuuteissa vain teo- 
logiau tohtoreiden valaan. 



a r v o in e r I< I; i e 11 j 1 1 o .  I'ro1noottori l io~~otti  
iiiinensii, sekii j ~ ~ l i s ~ i  l'yhiin I<oliuinaisuutlen nii~lcssii 
i tsc3 >>maisterina . . . . ja kunniamer kliien tai~liiiikertaisciln 
laillisesti niaiiriittyllii jaltajana>> seliii liisniioltvut pitti 
poissaolevat filosofian lisensiaatit )l;si kaikkien ja 
liailiki yhden puolesta filosol'isen tiedekunnan nlwktc~- 
r~ iks i .  Sainalla hiin yksityiskohtaisesti ja kaunopullei- 
s ~ s t i  s~los t i  itselcunltin annettavan arvoinerl<in: l;irjari, 
iilaisterilakin, laalteriseppeleen seka sormuksen sp~ilhc- 
lista mclrltitystii. Syinholeista ensinim5iseuii a~nett i i i l  
liullelrin maisterille lr i r j a, >>kaiklrinaiste$~ tietojen ja 
1-iisauden sailyty spailrka>>. Ali~lrsi tuli niiden olla avat- 
t n i l ~ n ,  jotta pron~ovendeja ei valtaisi tyhja, valheellinen 
I~ai.halnulo muka kaiken tietaqisesta, se kun ei k11u111- 
iil~t ihmisille, vaan vlrsin J~~malal le .  Hetkeii liulnitna 
kiibkettiin sulltea lrirjat, >>jotta h~ eiviit luottaisi ~-l<-in- 
onlaan niihiii ja tiiten alituisesti johtuisi inuitten ~nic!i- 
pit~ideii  johdettavilrsi>>. Tii~nii seremoiiia merl:itsi mj-i~s, 
aivan sainoin kuin Roomassa Januksen teinppelin sl:l- 
kcl~linen sodan jiillieen, ettii Icandidaattien >>tiillten niltta 
oli tii?si>> eika soveliasta virkistystalraan roitu Tleilta 
1;ieltiia. Kirjojen jalkeen nilnettiin i~iaistereille p n p- 
p u ~ . a n p n i i a i n e n  I a k k i  P l i  l ) a r  e t t i  Lakin 
viiri oli eri yliopistoissa ja ti~dekuiinissa vaiht~leua, 
llnotsissa esim. maistereille orvokinviirin~n, teologian- 
tohtoreillr purppnranpunainen. Sill2 oli sama pl-iir~ii 
 inl lo to ltniil niillii pgahineilla, joita Rooniassa ~iip11u- 
~ilattoinundnl tnnnusmerkiksi annettiin vapautetuillc 
orjille - st.n viirin tuli nr t  kuten ii~uinoinkin >>erottaa 
senaattori rahvaasta>>. Laliliiin liittpi s e p p P 1 e.' 

1 Rota fortunae,ss. E 3 11-F 1 b. 
2 Varmoja tietoja siita, r n i t l  tietii laakeriaeppele on tullut maiateri- 

promotioiden kunniamelkiksi, ei tamau kirjoittajalla ole. Selostuksiss:~ 

keskialkaiaista maist~ripromotioista sita r i  tprata,  iuutta myiihemmin 
kglla hakkalaureuksillr xnncttuna csim. Upsalassa a. 1600. Sitavastoin 
kl uunnttiin keskiaikana antiikin esimerkkia noudattaeu roorn:tlais-saksa- 
laisen valtakunnan etevimmlt rulloilijat 1aakel.ein n.s. runokuninkaiksi 
(poetae Larxeati) . Taman aivoli antajina 3,livat ensin I oomalxis-saksa- 
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Rooirlarl iiluirioisten tri~nllfaattol.ien lcunnialras I-oi- 
tonnierkki. Olivathan maisteritliin >>miehuullisesti 
ponnistautuneet ir t i  raakuudesta ja moukkamaisun- 
t-lesta, tietaniiittomyydesta ja taitamattomuud~sta,. 
li21pii siis ihme. etta heille >>juhliessaan niiin nionesta ~ i -  
Iiollisesta saavotettua n ~ i t a  kunnialiliainta voittom s110- 
tiiu oil;eus >>leoristautna seppelein ansioittensa muBaal:>. 
Tviinipksi tuli >>li~st%ivyyde?~ ja urhoollisuuden s~mbolin>* 
h o 1. ill LI k s P n vuoro. Sen tuli, samoinkuiii sinettisor- 
i ~ i ~ s t ~ n  ja vihltini~sorliiustcn, olla sopimu1;sen ja pi tou- 
nluksen merkkinh. >>Nliillii sormuksilla lcihlaiaa!; iciilp 
sc, jota jo kauan olette pyytarieet, Pilosofia . . . . . . l i i l -  
loin tahansa s i i ~  lcatsotte sol.liinlisianne, nluistdiaa 
n~!-iis olevannc ltihlattuja, siitii (filosofiasta) u n ~ k s i -  
faa ,  bitii suudellraa ja syleilkKi ja myos puolustalraa vii- 
n lc i s~en  asti>>. Sorniust~n pyiirea niuoto rnuistutti nlybs 
r~1isyklopediaa, tieteiden kehapiiriii, ja sen ja io, me lal- 
lcista sekottamattomin aiiies, Irulta, ruu~ni in  ja s l e l l i~  
puhtautta. >>Sitpn tulee niyos nlaistereiden olla plrh- 
iaiia, . . . eivatltii he saa rakastaa muuta kuin pahiaita, 
iosin ja oikeita ajatuksia.>> Pnh~ei isa  syil~l~oleista 1 ~ -  
peiti TT"esionius seuraavin, valittomin. l i i n~p i~ i~ in  s a~ io i l~  : 
>>Muistakaa siiilpt taa namii koristukset, k u n n i a i ~ n ~  s\-111 - 
bolit, tahrattomina, ii1l;aiilrii ryvhtyleii nlihinleiiSn, luiltii 

laiset keisarit, s ~ t t e m ~ n i n  heidan aiaisensa pfalzlrreivit ja vihdoin m.m. 
yliopiutot. Aikaa myiitcn tuli runokui~ingasarvo va~.sin plt.iic.ksi saksalaisten 
oppineiden keskuutlessn, sem~uinkin kun sii1ic.n liittyi oikeus kaikkialla 
vnltaknima~sa toin~ix Iraunop~~heisuuclen opettajana kaikkiur virkaa:~ kuu- 
luvine alrateeniisine rt,uineen. Ei l iei~e sen vuoksi mxhdotonta, et ta 
taten alrateemisena kunniamcrkkh~a yleiut,ynpttii I:~akcl.iseppeletta viihitcl- 
lei1 alettiin kayttaa r inr~an muidel; sym1)olic~n kanssa nlyiiskin filosofisussa 
tirdekunnassa. Seppelrtta, joka k a k e ~ i i i  liarvinaiiiuudrn vuoksi usein oli 
tr11t.y inuu~~kinlaisista Ichvista, ~ i e l a p a  kullttsta, Iiaytrttiin lnaasaalncle 
1, lsaksi ;. kymnaasien uusien oppilaidr~n vastaar~otlotilais~li~lrsi~sa (vrl. sc,los- 

tusta A. 7'. 1772, n. 8) selrii malid. joukus myiiskin ylempien tiedelrcntirll 
promotioissa (ANNEKSTEDT I, 8. 102;  H.ZTTTZ, J. F., Geschichtc der Univer- 
s i t i l  Ileidelberg- I (Mannheini 1SG:1), s. 69 scurr.; \\Talleni~iksrn kutsu r : n  
1819 p r o ~ ~ ~ o t  ioiliin). 



voisi nayttaii teidin saaneen ne ansiotta. On nimittiiin 
hapeiillisempaa, jos ihminen m e n e t a  jo saavuttamansa 
hyvan maineen, kuin ettii han ei lrosltaan olisi sit5 itsel- 
leen hankkinut.>> Pron~otiotilaisuudessa sai iiukin nlajs- 
teri synlholisten arvornerklrien lisaksi 111 a i s t e r i cl j p- 
1 o o m i n, joka ei antanut aihetta minltjianlaisiin lia~ino- 
p~iheisi ln erittely~hi 11. 

Kaikki edell6 luetellut arvomerltit olivat j-leisiii selia 
tohtoreille ettii maistereille jo keikiajan yliopistoissa, 
vaikkakin luonessa t;vydj-ttiin vain yhteen taikka ksh- 
teen niist8. Xiinpa olivat Paduan promotiossa 2 liirjaa, 
joista toinen oli avattu, toinen suljettu, sylnboleista tar- 
lreimmat, k n ~ ~  taas Saksassa usein riitti vain laliki, ~ilr5- 
laisista arvonlerkeistii tirkeiu. I Meillii ja Ruotsissa 
nSpttaa taas laalreriseppeie saavuttaneen sunrimman 
suosion ja huomion lalrin vahitellen kadotessa maisterin- 
promotioista. Viela vuosina f 664 ja 1679 se mainitaan 
eraissa turliulaisissa lnaistereille omistetuissa onnitte- 
l u i s ~ a . ~  Upsalassa annettiin lalrki er%n samanaikuis~n 
selostnksen mukaan promotiossa v. 1679 seka kuului T. 

1707, kullalla kirjaillusta Bankaasta valmistettuna, mais- 
terin puvustoon, samoinkuin lphyt silkkinen, samettivuo- 
rilla varustettu taklcikin."inakin 1700-luv~~n kcskivai- 

1 KAUFMANN 11, ss. 322-3. 
2 Sacris Magisterii Honoribns: Qnor - -- -- 111 Regi8 Abo6nsi 

Academia, die 21 Mnji Anno I(i64 puhlice & solc~initcr coi~fercbat 
D. Beniamin S. Krook - -. Petrns IIansonius, i. pv. 4 O ,  1 2  s. ; Iiungl. Rihl. 
(Arvomerkit mainitann siina Martinus Miltopaeuksm tervehdyks~ssz sa- 
noin: Pulchra corolla tibi datur, ml~uulus a tq ;  tiara, ct liher & resou8 %me 

Magister eris). Samantapaisesta r. 1679 ilmcsty~icesta ~n~loterv~l ldykscs ta  
puhuu Wallenins kutsukirjelmass;iP11an v:11 1819 promotioon. Rutsul t i r j~ l -  
inassa Joh. Flac11r;miukscn hautajnisiiu (1 . IX.  1708) maill. J. Mnnster 
miten maistc~ril le v. 11iF.i annettiin ))corolla philosophica,, v. 1702 taas 

toht. Langillt: ,tiara doctol.is,. Taman ruukaan eiviit siis maistcrit mcilla 
olisi saa~ieet  lakkia e ~ t a a  v. 1685. Myiiskin myiihcmmissa onnitteluronoissn 
nlaiwitaan saanniillisesti vain lakki ja  sormus. 

3 Vrt. SNNERSTEDT 11, 2, fid. 142 ja 147. Huon~at tavaa  011, kuten jo 
Rota fortunae:stakin selvi8'6, et ta lakki annzttiin scppelecn ol~clTa eilt?i sen 
ascmesta, kuten Annerstedt olettaa. 
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heilla on lakki lopullisesii poistettu maistereiden arvn- 
rrierkkien joukosta p%tt%en siita, el ta  Upsalan maisterit 
vuod~stw 1'76'7 asti tuon tuostakin anoivat sen ottamista 
jalleen lraytantoon.' Sitavastoin jai lakki, aikojen 1~11- 
l u e s ~ a  iiluodostuen nykyiseksi poimntetulrs~ sikkiha- 
tufsi, tohtoreiden tunnusmerlrilisi, jotka lisiiksi kaikki 
saivat lcunnian ltantaa Turun akaternian aikana vain 
laiiketieteen tohtoreille lruuluvaa niiel~kaa.~ 

T'iimcisena ohjelmannmerona sisaltaa Rota fortunae 
Baksi runoa, toinen proi1ioottorin. Michael Wexioniulr- 
Pen, toinen nltimultsen, Sndreas Ulstadiuksen esittiima.' 
P I- o m o o t t o r i n r u n n s s a onnitellaan rnnutainin 
valituin sanoin lrntalrin lnaisteria erikseen kunniamerlr- 
kien johdosta, ~ jo tka  tunnollisuus, ahkeruus, vasymiibbn 
t ~ - o  ja tiimiin tera\-an jarjen virkeps ovat ansainne~r)>, 
sekii toivotasn, rt ta heilta mina kailrki sujuisi 7-hta on- 
nelliscsti Iruin tiinlib. Afahdollista on, etta tamantyyppi- 
nen, lrull&lrin maisterille eriksern ornistettu puhe lruului 
mmmallakin yleiseen promotio-ohjelmaan, vaikka ole 
huolnannut sit5 mainittavan muuta la in  leipzigiliiisten 
pro~notioiden yhtepdessa, joissa ye pidettiin ennen :lr- 
~onlei.l<kien l u o v ~ t u s t a . ~  ?tlpoherniuissii promotioissa 
sc1ppeliiinti5 sii~st6vSstii iilnsiikista ja kanuunanlau- 
kauksista ~ ~ ~ a i n i t a a n  er55ssii selostnlrses~a v :n 1754 pro- 
~liotioista. jolloin >>voiiiiaBas ja hyviil jiirjestetty 111~- 
sii1;ki sekii ilopeat tylcinlaukaulrset niin h~-vin altatenl~a- 
talon cd~lstalta l a i n  m ~ i i s  virrassa olevalta lntj;l.Iia>> 
kailinivat ))itse toimitnlrsen ailtana>>.?Jiilkimainen We- 
xi ouiulcs~n painattami sta runoista si siiltiia ohjelman.~~~ne- 
ron, ,johon p~-on~otiot  selcii ulkornailla ett5 meillii ylri- 
-- -- 

i Inhjuclninp~skrift till doktorspromotion~rna . . . 1577 (Uppala 7877) ,  
F. 9. 

2 TValleniukstn selostus. 
3 Rota fortunae, s. F 1 h - seurr. 
4 ERLER, S. 164. 
5 Tiirda 'l'idnirlgar 1754. n. 65. (Vlt .  k. p. 1640. ?5.VII., 42). 

Myijskin promotiopaivan aamuna klo 6:lta oli tapana ampue kanuunoilla 
yksi laukaus kutakin promovendia kohti. 
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sesti paattyivat, nim. p r o m o v e n d i e n puolesta 
esitetyn k i i t o s p u h e e n  k u t s u v i e r a i l l e .  Sa- 
lnantapainen runo on sattumalta sailynyt ~n;\-iisl-., L L L I  t3n- 
simmGsista promotioistamme v. 1643, jolloin sen esi tti 
silloinen prinlus, akatemian filosofian apulaisop~ttaja 
sekh sen ensimmiiinen director cantns,,, lm~rnaalal~lell 
Samllel Hartman.' Ma-oskin Ruotsista 011 olelnassa siitB 
ainakin yksi varliainrn csinlerkki, nirn. Joh. Rndbeckin 
selostus ohjelnlaluonnoksessa Upsalassa v. 1617 vietct 
tiiviin tohtorinpromotioil~in.' Xuut yksitpjs1:ohtaist.t 
tirdot tamgn runon sis~llyksesta lienevat harvinaifiia. 
Esimerkiksi tyj-pillisin on edellanlainitun Samuel Hart- 
ixalli~l puhe. Sc on latinankielinen heksametri linten 
171stadinlisenl;in runo v :n 1647 promotioista ,ja rakenteel- 
taan mita kaavamaisin. Ankarassa arvcjarjesl~k~essi i  
siinii luetellaan kaikki tervehdj-ksista osallistnneet asia t 
,ja henkilot, ensimmaisenii kolmiyhteinen Snmala, ilsntii 
seuraavat kuningas, valtaneuvokset ja kansleri 1'irtm.i 
Rrahc, Turun l~ovioikeudel~ presidentti Jons i<ui.i;i, 
piispa ja prokansleri Isacus Rothovius, inaahel.ra ''an u- 
tus LilieHok, rehtori magnificas, varamaaherra Johan- 
iles Bosenschmjtt, professorit, hovioikeuden asessnrit, 
fiiosofisen tiedekunnan dekaanus ja promoottori ( S1- 
inon Kexlerns), pliopiston muut professorit, opettajat 
.ja esimiehet, papisto kaikkine arvoasteineen, kaupunpin 
johtohenkilijinti, pormestari ja raaiimiehet, ylioppilaal, 
kaupunkilaiset seka muut mahdollisesti lasniiolevat V ~ P -  

raa t. Runon loppu\~otumissa rukoillaan Korkein~ma n 
sinnausta akaten~ialle, menestysta, kuningattarelle sekii 
rauhaa valtakunnalle. Varmuuden vuoksi on teliija r~i1-  
-- 

i Votiva clausula QuB magjster~alis ~ ~ r o n ~ o t i o n i ~  in  Reg. Acad. Ab. 
primae Actum, Nude quidem dev:1t8 tamcn claudcbat Samuel HartMan 
Helsingfors5-Nylandus IV. Mai l  die An:  3IDCXI;III. (Painettu liit 
teenl  saman tekij ln Mich. 0. Wexioninksen prrsidiolla ilmevtpneeseen 
raitiiskirjaan: Virtutibus Romileticis i n  genere & de veritate in specie. 
Ab. 1643). 

2 ANNERSTEDT, Bih. I, 11. 59. Vrt. myiiskin Sa. 11, 2, ss, 142-3. 
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narriuistutuk~iii ja jiirjestysnunieroin osottanut, ettei 
~iiitaan eika ketaan ole unohdettlx. Saman 1-6 ~davan 1n11- 
liaan, joskin jor~knn verran suppeanlrnassa muodossa, 
ovat sekii Rndbeckin etta Ulstadinksen ylliimainitut pu- 
hcet laaditnt. Myijskin prof. M. 0. Wexioniuksen ja 
>>S~~ori~en nnorison kaunistnksen>> Johannes Stbhlhands- 
ken ~sittiimat tervehdykset Turun akatemian vihkiiii- 
sissal 01 ivat rakenteeltaan sal~~ansisiiltoisia, joten tffman- 
tplvppiset paattajaispuheet kaikesta paattaen olivat san- 
gen yleisia 1600-luvun juhlissa. Erilioista persoonallista 
siivyii taikka oratoorista lennokli-uutta ei Hartmanin 
runossa ole. Han liimpenee vain puhutellessaan mita in- 
nottuneimmin sanoin Jons Kurkea, joka synnyltiiiin suo- 

t ri~alaisena, isannlaansa historian ja genealogian harras- 
tajana, suomenkielen suosijanu lainFaytan alalla sekz 
yliopisto~~ auliina hyviintekijanii ja kannattajana oli 
saavuttannt jo onlain aikalaistensa jakamattoman kun- 
nioituksen ja s u o ~ i o n . ~  Runoa seuraavassa terveFdpk- 
scssii >>I,ectori salus, sanoo Hartman itsekin pelkaiivgn- 
sa sPn herattavan ansaittua arvostelna. nlainiten kuiten- 
];in pl~olustuksekseen, etta se on vain kiireessa extenlpo- 
~*clc~.attn eikii sille niin ollen ole asetettava varsin suuria 
vaatimuksia. Kaikesta huolirnatta hiin sen jnlkaisee, 
>>kosl;a se lcclrran on kirjoitettu ja suurilukuisen fleisiin 
t~y t t~mi i s sa  auditoriossa Iuetiu,, seka lisaa : >>Nuis taos, 

1 WEXICNIUS, Natales acad. Aboensis. (Ahoae 1648). 

2 Hancllo omistetut sanat kuuluvat: 

Ad te, Judicij  Praeses, Regniq; Senator, 
K u r k i a d u m Patrio sidus in orbe micans 
Vertor; Maccenas studiorum Magne meorum, 
h c  studiosorum Fautor amande gregi: 
Qvod cortim celehres hoq nostros reddis honores 
Vultu affirmando dicta subindk tuo; 
Hoc facis, u t  nunqvam nostras oblivio mentes, 
Pracses perp~udens  occupet ulla t u i :  
Servitia undA tibi quae possumus, offerirnlls nos 

I 

Obsequium ut, pro Te sic quoq; vota, preces. 



pyj-dan, e t t i  se on syntynyt sen ajan kiiulijoiden erilais- 
tcn ajatnstapojen mill-. \clan.>> 

Jos Hartman runossaan on tyytynyt vain niahdolli- 
si~iiman asialliseen faktojen liiettclrniiseen, l io~t taa  TJ1 
staclius sen sijaan lnoda runostaan lennokkaan iiauno- 
puhenaytteen, ylistyshymnin tieteclle, valtaknnnalle ja 
ylinlyksille, johon vain verrattain plimallraisessa mno- 
dossa liitctaan asiaankuuluvat tervehdplrset juliiassa 
liisniioleville vie]-allle. 1J;ihtiilrohdalrsi han valitsee En- 
roopassa silloin vallitsevan sotaisan li-auhunajan, esiltiier: 
sen vastalcohta~ia paraillaan vietettavan tieteiden jn tai- 
teiden riemujuhlan, joka maailmalle on osottava, >>ettii 
pohjoiseiilii~~ taivaan alla Palla sta ralrastetaan .\a villi 
ninii ialrsi poistetaan,,. Kiitolcsensa han kohdis taa wi- 
koisesti holhoojahallituksen johtohenkiliiille Asc.1 Oxen- 
stjernalle. Jacob de I a Gardielle ja  Carl Gpllenl~jelniille. 
jotka, lrnten tunnettaa, allelci~*joittivat Tnruii alratemian 
perustami ski rjan. Korkealentoinen knkkaiskiel i, milla 
han >-listaii itsefun1;in rllainehikkaita teko ja, ei lraipaa 
lahempiia selostnsta. Rimon pyspviiisimn15ksi inuistoksi 
jaa siina ilmenevii suomalais-is~ni~iaalliileiz mieli rl'c- 
kijii ei koskaan unohda n~aiuita,  mitii kukin pulnltclta- 
vista henkiltiistii on tehnyt niinenoniaan Snonien h>+- 
viiksi, s ~ k a  pyytiia heita naitten toittens5 pal1;alcsi otta- 
lnaal I vastaan >>li-ii tolrset, jotka suomalai ~ e n a  annan>>. 
TTiclii loppurulcoiiksessa >>virittaii onncllinen Snonii iha- 
nan helyninsii (li-antel ~ e n s a )  >> 7% stiiiikseen Luojaa sen 
osalcsi tulleista armotiiista. 

T'arsinaisten seremoniojen piiiitytt;vii liltiinnlrscn 1;ii- 
losrunoon poistuivat vleraat niusiikin kaikuessa jnhla- 
huoneesta. Todennakiii~esti viet~t t i in  sen jalkeen pro- 
motioissa, kuten muissakin alrateemisissa jnhlatilai- 
suuksissa, 11-hyt yhteinc.11 r n k o u s h c t 1; 1 tnoniiokir- 
kossa (k. p. 11. VT. 1642). .Jotta kaupungin asnkkaat 
tictaisivat olla siina lasna, knnlutettiin siita k i rko~sa  
juhlaa cdeltavana sunnuntaina seka soitettiin vahRa en- 
nen sen alkamista lcirlron pienti lrelloa. J o  vsrhaisina 



ailroina liittyi prornotioihin muitakin juhlatilaisu~&sia. 
Ti<rlieinlmat niistii olivat m a i s t e r i n k e 1~ k e r i t, 
joita nlai sttiri en liustal;i~ulisella vietet tiin promoottorin 
talossa toclt~nniikiiisesti uschinlrin >>kolio piiivii ja yii sa-  
nioinkuin nl~~ii,.: stluraava piiiva ja yo suurella ilolla 
ja ricluulla)).' R!~olialista lienee ollut snunnilleen satna 
lrnin ~.ehtoi.i~ikekkercis;jii, miss6 ei saani~t tarjota k u ~ n t a  
~.uolralajis eneulpiiii, Iillnmnottamatta leipaa, voita ja 
lii kkiotii, eikii myoslciian aterian jallceen makeisia, vaan 
~lisinomaan jnustoa. Juomista, joita tuli nauttia koh- 
tuudella, sno~i t~ l t i in  erilioisesti >>hyvSi suomalaista 
olutta ja jonlrmlverran ranskalaista viiniib (IT. p. 11. 
VI. 1642). Mytiskin ylioppilaiden esittamat k o 111 e- 
d i a n ii \7 t e 1 m 5 t olivat tavallisia pronzotioiden jal- 
kcen. Mielenkiintoisin niistii on erds snomenkielillen 
naytelmii, ylioppilas Erieus Justanderin mukaelma iuh- 
laajapoika-aineesta. jonba suornalaiset ylioppilaat esit- 
tiviit v. 1650 promovoitnjen tovereittensa kunniaksi.' 

Akateenlisten jnhlir.11 vanhoihi~i traditioihin-i Tn- 
rnn akatenlirn~ olema~snolon aikana teht?- sanottavia 
nz 11 u t o 1~ s i a. Tan:% kap ilnii m.m. ennen nzainiiusta 
I-errattain yksityiskohtaiscsta proll~otjosereinorliojen 
sc.lo~tnksesta, jol~a sisaltyp professori Joh. Fised~.. \Val- 
1eniul;sen 2. VTTT. 1825 pliopiston syantojii tar i ia~ta-  
nlaan asetetnlle liolni tcalle ,jZtt%maSn memorand~i!iliin. 

1 Diarium Gyllenianum 5. VI.  1656. 1700-luvulla hoiti promotiopai- 
vallieten isannyytta usein joku kaliplingin an70ssa pidetty ka:ippias. 
Aikaa myiitell niihin liittpivat tanssi:tiset, joita 1700-luvun keskivaiheilla 
vietettiin pksityisasunnoissa, mytihemmi11 seurahuonaella. 

2 Diarium Gyllenianum 10. YI.  l(j5O. Selostettu : K. GROTENFELT. 
Moniahta lehti Suomen sivistysl~isto~~iaa I1 (Vah. kirj. SXXIV.  Hclsin- 
gissa 1902), s. 13  seurr. 

3 PaapiirteissLan samaa olljcln~aa kuin promotioissa noudstett i i~l  
myiiskin akateemisissx virkaal1astujai~tilaisu111~sissa, sills erotiiksella vain, 
etta puheiden lukuniaara niissa oli piellempi ja  anoet~i t  arvonlerkit (rch- 
toril!inst;tllatioissa) toiwt. (ICar. ja  Brah. stat. IV, 1, 5 2, VI I ,  3) .  
Myoskil~ uusieli oppilaiden vastaaiiottojuhlat muistuttivat suuresti aka- 
teemisia prolnotio- ja installatioseremonioja (Abo Tidn. 1772, n. 8). 



0hjelmanumcl.ot ovat tarlralleen sainat lruin 1600-ii~v1111 
pronlotioissa, vain a~~vol~erlrli ien snhieen on tapahtimut 
se muutos, ctlii maisterila1rl:ia ei eniia anneta. \'.;lsta 
1800-luvun lreskivaiheilla yksinkertaistutettiin promo- 
tioseremonioja sikali, etta symboleista lrirjat, sertmo- 
nianumeroista mai sterival a seka sllullinen 1uvanp:~nti; 
prokanslerilta ennen seppeloimisen alkanlista lukui,-ine 
pnheineen poistettiin. Seppeliiimisen aikana taval~l~lu-  
kaisesti ammutnt ty1cinlaul;aukset kailmivnt viiulcisen 

a n e n  kerran v. 1886 siitii sypsta, etta talloin ergs venal"' 
sotilas niita ampnessaan nlenetti kaksi sormea, toi i ~ e n  
toisen silmansa. S a m a s ~ a  pronlotiossa luovl~ ttiin ~cyos-  
kin eraiistti toisestn vanhasta tavasta, nim. 111 a lr p i s- 
t e 11 t a r e  j o a 111 i s e s t a naisille seppeloimiscln ajka- 
na.' T7arn~undell:t ei ticdet5i, 1;oska tiin~ii traditio u11eill5 
oli syntynyt, mutta toden~liikiiist+iti on sitii pidcttgvii 
viinlcisenii jatteenii TTpsalanldn pliopistossa 1600-inv1111 
alnssa vallinneesta tavasta jakaa liutsnvieraille pro~no- 
vc~ldien puolesta lahjoina sillrld- ja samet tilranl~aita 
sekii hansikkaita, Saksassa lisiilrsi makeisia ja viineja.' 

Aikojen kuluessa on promotioihin supistnsten rthella 
tnllut myiisl<in or% t5 lisiipiirtej tli, joista tiirlieiirllniit 
ovat >>r i e m u m a i s t e r c i d e n>> uusintase~pc-  
liiirlti ennen arvomerlrlrien antamista varsinaisille kall 
didaateille seka s e p p e 1 e e n s i d o n t a niihiil liitty- 
vilie sel.emonioin~en. Rieinnmaist~~l~eiksi ja -tohtoreiksi 
17ihitahn kailrki vie15 elossa olevat promovendit 50 v. a]- 
l<aise~lln~ista promotioista. Afaisterit saavat talloin nndt~ii 
laalreriseppeleen, tohtorit tolitorinhatun, kailclii IisZlrsi 
uudistetun diplooniin. Sa~lon~aleTltiselostulisista ja oh- 
ljellllista paattaen vietettiin maamme ensimnl5iseC rie- 
n~un~aisteripronlotiot v. 181 9, jolloin kahdelrsan vilosina 
1760-1 789 prc,n~ovoi tua vanhilsta sai tii.miin lrunnia- 
arvon. LBsnii oli heists vain pksi, Iiovioikeuden vara- 

1 R11~snr %a, J. Tr., Vuosien \a1 iclta (Poivons.;a 1916),  qs. 165-6. 
Rust. stat. Y T I ,  3, r i im.  5 ;  1; iu~nta~s 11, h ~ .  399, 218. 
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presidentti Carl Gustaf' Feuerstein, josta taten tuli 
nlaalnnle ensin~mainen seppeloity rien~urnaisteri.~ Prof. 
l17alleniuksen selostuksesta selviaa, etta seren1oni:xt jo 
talliiin olivat samat kuin nykyaikana. Seppeleensi- 
tojattarista ei tavata Turun akatemian ajoilta ai- 
noatakaan mainintaa, vaikkakin promotiossa l asnaol- 
leille naisvieraille jo talliiin ~nonin tavoin osotettiin pro- 
ino\-endien puol elta mita suurinta huomaavaisunita. 
Vielii v :n 1840 promotioissa tunnettiin? vain promoven- 
dicn professorin tyttarista valitsema yleinen seppeleen- 
sitojatar, jolra vstavattariensa avustamana ral~nisti  
lrnllekin maisterille hiinelle tulevan arvomerliin. Jlj-ij- 
hemmin tuli taval~si, ettii kuliin promovendi tiihiin toi- 
mecln sai pyytaa n~ielitiettynsa. 

Tahiin supistuvatkin tarkeimmiat muutokset Tn.l-un 
akatemian ailmisten ~)romotioiden ohjelmistossa. 3la21- 
dollista on, etta naiden lisiiksi monenliin yksit7-iskohtian 
s1;ouitustapa on a iko j~n  Ii~lluessa ollut vaihteleva, miltta 
riittavan rertausainehistol~ puutteessa ei varmuuclella 
voi seurata liehitpskulkua liluuta kuin parin 02l;jclmanu- 
meron suhteen. Nama ovat ultimuksen pitama kiitospu- 
he seliii pronlotioissa csitett;v musiikki siihen liittyvine 
sanoinclen. 

J o  edella on hnomantettu siit8, miten vertaan-~clla 
toisiinsa u 1 t i m u k s e n 1; i i t o s r u 11 o j a 1600-111- 
VIIII kahdcsta ensimm2iisesta pronlotiosta saattaa panna 
merkille. etta j2illrirnaisessii puhclen alkuperainen, kaa- 
van~ai~len ralrenne on hiilt?-mass5 oratoorisen, deskriptii- 
visen puolen tullessa ~7ha selvemnlin tehostetnlisi. Seu- 
raavan vuosisadan feskivaiheilta on sailynyt 1cak::il;in 
niiytetta samasta ohjelmannmerosta, jotka osottarat 
rnitii selvimmin, etta liehitys yhii on jatkunut saJ~:aan 
sm~ntaan. Toillen naista on eras tavallista onnitteluru- 
noa muistnttava lati~iankiplinei~ heksam~tri >)Ruotsalais- 



tcil hengenlahjo jen puolus tulcscs ta>>.' Teki-jiiks~ nlainittil 
Eric Renstrijni oli rllaini ttujen pr onlotiolden nlt~mukse- 
na, ja voinee sen vuoksi pitiiii varmana, rttii lianr~n ajul- 
kisesti promotioiden jiilkeem esitetty puheensa jir~~:.i oli 
tavanmukainen promovendien puoles ta psi tetty tr ~ ~ e l i -  
d ~ s  liisniiolevillc. Vanhasta liaavasta on tuskin riliiii 
rippeitakaan jaltlla. Juhlayleisii Icuitataan vain ~ ~ ~ : i u t a -  
min ylimalkai sin allrusakein, jonka jalkeen siirr J-taan 
juhlapuheen varsinaiseen aiheeseen, rnotsalaistc~:.~ lien- 
genlahjojen puolustamiseen. Rnnossa esiintlvien :l:ieli- 
piteiden lahtokohtana ovat alknaan Breikl<alaisten 1,ppi- 
neiden esitkamiit ja hnmanistien edelleen kehitliiiniit 11y- 
pottiesit pohjoisen ilmaston vaikutuksesta jhmisiin, joi- 
den mukaan he huolrosterl l i v l ~ ~ ~ i i ~ t i i  tiivistyessii tulivat 
tosin rohkeiksi, mutta sainalla iii;r-oslcin hc~ngenla!~joil- 
taar~ raaoiksi ja krsyttiimiksi.' Tallaisiri rcncsanssiajan 
pltio-isanniaallisu~ldellr ty~pillisiu ~ i i j  ttiinlin oljval 
Rtnstromin multaan diihinaapurimmr alemai~nilnisen 
l~rimon kunniattomat ja hourupais~t n~iehet)> nmkzr f,tr- 
lau edustajina hyokanneet ruotsalaisten kim-ppuun pnr- 
jaten heita ilniaslon raikutuksrsta tplsiksi, jirjenlah- 
joiltaan hitaiksi ~ I i a  k;~rl<ean ravinnoii ~uolisi r11um;il- 
lisestikin kalpeilrsj ja veltoiksi. T6in tnsliin saattoi 
Ruotsi yllapitaa ltolmea l~orlirakoulua ja aniharvoja op- 
pintlita, jota vastoin Saksassa oli opinahjoja yht5 lnkr- 

\unloaa niattomia kuin taivaalla tiihtia. Rohta kohdalta 1- 
tekija namii syytokset vedoten mnonsa lopussa nipiisldn 
suomalaisiin, ruotsalaisten kumppannskansaan ja ur- 
hokkaiden sk>yttalaisten jaikelaisiin, joidrnka n1aii:ees- 
ta ja hengenlahjoista todistavat miehet sellaisrt knin 
oppinut Raumannns, selia piispoista Tavastit, Aq~jco- 
lat, Kurjet, Juustenit y.m. Yksissa niielin krhoteiaan 

1 Vindiciae ingeniorum Svethicorum, Qras hrevi carmine comprrhen- 
sas, Aboae Die 4. Juli i  Anni 1738 solennl peracta Promotione Philo- 
s o p h i c ~  Publice proposuit Mag. Eric Renstriim. (Abon?. KiBmpc. 40,4 s.). 

2 Vrt. ~ T J O L A H T I ,  GI-NNAR, Vuosisatain takaa (Porroossa lm), 

ss. 1-18. 
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moleinpia kansoja taisteleniaan pal-jaajia vastaan selS 
voittamaan lrateuden ju0net.l 

Myijskin tois~ssa 1700-luvun 1;esl;ivailieilta tniinc- 
tussa ultinluksen proinoticrpnheessa, jonka turkulairien 
ylioppilas Matthias Ren~le~.  l.uotsiksi tisitti v:n 1754 
promotioissn,? senraa Iyhyttii trrvtihdystii kuulijoille 
isanmaallinen juhlaesitelmii, aiheena >>Suonien vauras- 
tunlinen Ruotsin Kunin1;aiden huolenpidon alaisena.>>. 
Tekija luettelee siina Ruotsin hallit si jat Eeriklii Pyhiis- 
tii asti kiittaen kutakin erilcoisesti iliistii toimenpit~ista, 
joihin hiinen l~al l i tnsa ika~~aal~ on 1-\-11(lytty Suomen 117- 
valrsi. Rlaainme varsinaiscn kultakaud~n h211 a rve l~e  
vKnaistii aikaisemmin malrall~ nlcnnern Freciril~ I :n hal- 
litnsujari olleen >>sikali, ettii pleiset elinlieinot, taiteet ja 
tieteet hiintin aikanaan saivat suuremmat lrehitysmnh- 
dollisu~ldct knin nlilloinkaan ail<aisennni11, niinka lca~~t ta  
111piis asl~klraille ann~t t i in  nlitii snotuisin tilaisaus O S O ~ -  

Suomea koskrvat sgkcet kuuluvat: 

Fennix pande viros & munus vindicis ituple, 
I'c:~nia ainica tuis Svecis $ gens sociata, 
Fcnnia Svecorum permixtaque sangrinc niulto 
Fennia da  lactans, aunales volve vetustos 
S d  Schytas si jure genus me~.itoqce referye 
Permittant seriesque Tihi monumentaque prisca, 
Sunt Tibi cum Suecis communes sunt Diwnaei 
Zamolses, hbarcs, Borique, L%i~aclrarsis & 01.plieus; 
Sunt p1arc.s reliqvum qutrs tempus luce serenat. 
Surgite Tavasti Magni, rlefendite l:tudes, 
Fei~norum me~i t a s ,  Fullingi surgite prisci, 
Surgite Berones, Raumanni surgite docti, 
Agricoli~, Kurki, Justelii surgite lacti: 
Surgite quos Relicoit noster, quos -%boa vidit, 
Collegitque vigil niuiltos Sticrilmaunica cura. 
Svethia, Feniiia concordcs niiimis studiisque 
Xrtibus ingenuis proferte viros celebrates, 
Splendescunt plures, qui nostro tempore vivi. 
Nonline nee quemqua giiavn fugiunt nisi Momu. 

2 Larda Tidningnl. 1754, 11. 65 (Om Finlands forkofrilig under Swea 
Drottars wgrd). 



taa ulliomaalaisten heihin kohdistaman syj-tdlrsen, ettii 
lie, epasikioina elaen kimbrilaisessa pimeydessa ja kyl- 
myyden tahden jaykistyneina, muka olisivat seka sielul- 
lisesti ett5 ruuniiillisesti kaikket.11 pystyniattiiniia, olcvan 
kaulrana totuudesta, vaan ettli niiltei ennemmin saattaa 
viiittaii heidiin, jollei snol-8,staan voittavan, ei ainakaan 
kailressa tassii missiiiiu suhteessa ulevail Eteliin asulr- 
kaista jiilessa.>> Rlimatolopis-isiinniaallinen plpei1:-, jos- 
ta jo tapaa oireita Vlstadiuksen kiitosrnnossa v. 1647, 
navttiia ~ i i s  viela 1700-luvulla psinaneen ultimn~ilrsen ter- 
rehdyksiin leimansa. 

Molemmat edellaniaiiiitut ulti niusteii puhret ova i 
lennolikaita ylistpshymnejii isiinnlaali I<uniiial<si. t ~ v a l -  
lisia juhlacsitelmiii, joissa ennttn niin tiirkpiit terveh- 
clylrset liisnaolcville vieraille ovat lruitatut vain ln~~cita- 
~iiin sanoin. IIahdollista on mposkin, ettk taniii osa pu- 
heesta on niissa ollnt J-lisitpiskohtaisempiltil~, knin lnita 
sailyi~cistii napttei st5 voi piiiittaii, vailikakaan niiden 
suhteellisen liiinnottoiimndcii vuoksi niistii ei sen cneni- 
piiii niainita. Ylrsitpislrohtaisia sclostulrsia Turnn aka- 
trniiassn ni>-iil~e~innin esitetpista nltiniuspuhcista t ~ i  ole 
tiettiivasti siiilynyt, joteii ei vartnasti voi iniiii~.itc.llii, 
niilloin nltimukset vapautettiin t~rvehdylrsen esitelnia- 
osasta. A130 Tidningarien 1780-lnvulta asti julliaise- 
~nis ta  niitkoista pron3otioita kos1;evista selonte()ista 
piiattaen oli se jo tailoin vaihdt~ttu toisenlaatniseei~. 1.i- 
tarilliselle ltnstavilaiselle n j a l l ~  pal,jon tiirlreiini;)>iiin 
hitteeseen - t e r v e h d J- s r n n o o n liis~~iioleville 
ii a i s i 11 e. jonlra lehti kohteliaisuudesta miltei saiin- 
niillisesti julkaisee.' Siim5 sepustnkset, joissa yljste- 
iBan nuc.i.nutta jn viehkeyttii, keviiiin licngettari 2 Icesai- 
sessa juhlassa, eivat ole rnnotnotteina erikoisja. R:lnoi- 
na ne kuitenkin sailyviit sanoinalehtiselost~~l<sista p5iit- 
tiien ainakin vuoteen 1857, mahdolliscsti kaneinini~~kin. 

1 Promotiorunojs na i s i l l~ :  A110 Tidn. 1782, n. 29, 1'792, n. 26, 1795, 
n. 20, 1798, n. 25, 1805, n. 54, ICIiO, n. 81, lSl.5, n. 132, 1819, n. 81, 1533, 
n. 51, 7827, n. 54. 
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Kykyailrana, jolloin lnaistereideii lisiksi s ~ i i ~ i ~ i o l l i s ~ ~ t i  
sainassa tilaisuudessa prornovoidaan niyiiskin tohtoreita, 
ovat ultinlusten tehtiiviit jaetnt siten, etta tnhtorcid~ri 
pnolesta kiitetiiiin viranornaisia, maisterien kohdistaessa 
nyttemmin suoranaisei t c r~~hd~- l i s ( l~ l s i i  naisille. 

Saniantapaisia satunnaisia tietoja kuin yllaesitet~sta 
ultimuspnheesta on siiilynpt niyoskin promotioissa (.site- 
tystii m u s i i k i s t n siihcn sepitettpinc s a n o i n  e e n. 
.To edellii on lyhyesti riiainittu muutamia piirteitii 1600- 
luvun akateeinisesta juhlamusiikista, m.m., ettii nail1 
varhaiselia ajalta ei ole siiilynpt t ieio~a nini~noma-tsu 
proiilotioita varten sepitet~lstii savelmistii tailrlra Iaula- 
jen sanoista. EnsinimSi set pro~notiokaiitaati~ saunt pe- 
rigtjviit vuodelta 1748, jolloin ~rillisenii painotuotteenw 
Kilnpen kustannuksella ilmestyl pieni 4-sivuin~n, 4"- 
kokoinen julkaisn: Cantata I Xusiqven. Wid den Hoa- 
tidelige Magister Promotionen, Som Slredde i Abo den 
3 Augusti 1748, TTpford af Carl Lenningh. Reg. head. 
nil-ect. Mus. Se sisiiltiiii lyhyen, 3-sakeistoisen >>Arian)>, 
hiissii onnit ellen lausntaan ilo 1 ii sauden ,jZll eeu saavut- 
tamasta voitosta. Kantaatin csittajii C. P. Lenuing oli 
akateniiail cnsinlniiiincn, v. 1741 yksinonlaan nlasiikin- 
opetnsta antainaan nimitetty >&rector caiitns)). iil;\7iiiieru 
nliin ailralrauden antaman lausunnon mulcann henkilii, 
jolra nnorunsvuosinaan iiiylellcen hallitsi ai1;ansa niu- 
siildn, ralrasti taid(ittann ~niltei intohimoiscsti ja oli ~ 9 1 :  

vuoksi patevii johtamaan 1conserttiaa.l Todenniik;isesti 
olivat taman innostuksen :-hdeksi tnlokseksi laskettavat 
lie ni~lle~lonlaan pron~nt;omusiiklria varten sepitet>-t, 
>>('aniata)> ja >)Tot nnu)-nini set runot, jotlra vnosina 1754, 
(1757?). 1760 ja 1763 painettiin liitteinii promovcndeille 
o~nistettnjl-]in oiinittel ~~runoihin.' Ke olivat lrailrlri IT- 

1 J.  Tengstromin lausunto koiisistorissa 1790 (BK~ERSSON, OTTO, MII- 
sik och musiker. Helsingfors 1917; s. 78). 

2 Runot sisiiltyvat Pehr A ~ I ~ i a i l  Gaddin 01luittelllru1loihil1: Nybt,an : ~ f  
LardonLs upmuntran och bel5ning i samhallen (1754) ja FBgneruiior 
(1757) sekI David H. Deutschin: Trolofnings-Qvade oc l~  Lyck-onskan 
(1760) ja Vetenska.pernas Bidragande Ti1 Sedernas Fiirhiittriiig (1703). 
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I:yita, hallitsijalle ja kuninkaalliselle perheelle omistet- 
tuja ylistyshymneja. Lenningin vanhetessa ja varsinkin 
sen jalkeen kun htinen huolimaton poikansa Johan l'et- 
ter Lenning v. 3788 oli perinyt is8nsii viran, alkoi 111u- 
~ii1il;i akatemiassa rappentua. Reaktiona tata ilniiotii 
1 astaan perustettiin Tui.ussa 1700-luv~m lopulla (1 790) 
>7'urun soitannollinen seura>>, jonka amatiiiiriorkcs~cri 
ja sekakuorot, Ijiiseninii Turun hirnoston naisia ja her- 
roja, esittiviit soitantoa inyijskin pro1r1otiojssa.l Heid311 
esittiimansa l i e n ~ e  m.m. ollut ergs kantaatti resitatiiuei- 
nren, aarioineen sek5 1allo1.o ja soolo-osjnc~en, jola r a r t a  
v a ~ t e n  sepitrtyin, riertlun~aistereille ,ja nuorille promo- 
veildeille onlistetuin sanoln laulettiin Turn11 aleatemian 
~iinlc4sissii promotioissa v. 1827.' 1'sein saivat ylioppi- 
laat typtyii riihcn~miinkin arvokliaisiin esittajiin, kuten 
esiin. v. 1815 Demidoffin rykmenttimusikantt~ihin." 

Vasta yliopiston nluutettua Helsinlriin alkaa prolno- 
tioini~siilcille Fredrili Paciuksen sita v:sta 1836 johtnes- 
sa uusi nousnkausi. Esitettaviksi lcappaieiksi hiin vdi t s i  
ldassillista musiikkia, etelikin Spohrin, Handelin, Rom- 
bergin ja Mendelssohnin u.m. oratoorioita, joita nseirn- 
miten esitettiin varsjnaisen sepprliiimisen a i l ~ a n a , ~  s~li5. 
niiden ohella marsseja, koraaleista varsinkin ny1;yisen 
virsikirjan virren n. 368, kansal l ishy~~neja ja vaihtelun 
vuoksi myoskin vartavasten siive1lett~-j2i kappai~i ta .  
Varsin tavallista oli, ett8 vokaalii~~usiil~kilcappaleisiin 
sepitettiin nudet, tilaisuuteen soveltuval sanat, jr,tlia 
omistettiin erilcseen kullekin pl.omo~-c~ndiryl!~i~Zllr taik- 
];a maille arvossapidet;ville kunniavieraille. Huippnlioh- 
daksi muodostui viihi tellen i tse seppeloimisen ni1,una 
e s i t e t t ~  n~usiililii, varsinkin sen jiilkeen icun tnli tavalcsi 

1 AYDERSSOX, O'L'TO, I n h ~ m s k a  musikstriifranden (Helsinqfors 19071. 

s. 30. 
2 Smlnt pain. .&. T. 1827 n. 55. 
3 ANDERSSOK, Johan Josef Pippingskiild (Helsingfols 1921), s. 91. 
4 COLLAN-BEAURAIN, MARI 4, Fiedrik Pacius (Helsingfois 1921 1 ,  

ss. 106, 251. 
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sita carten tilata kotimaiselia siveltajalt2 kantaatti sa- 
lrioin varta vasten sepitettjihin ~anoihin. Tam2 lrehitys- 
astr  kunluu vasta 1800-luvun viimeisiin promotioiliin. 
J o  Martin TITeg~liulisen v:n 1882 proriiotioihin saveltii- 
ma alkajaismarssi oli kantaatin luontoinen, mutta vasta 
1890 :n promotioi sta alkaen esitetgan saannollisesti koti- 
maista klassillista niusii1:kia ai.voiilevkl<ejti annettaessa. 
Ensimainen varsinainen proinotiokantaatti oli R. Fa1 ti- 
nin saveltama Kaarle T<rohnin sepittamiin sanoihin 
(TaI<okaa ! Talcokaa ! Heilnttalcaa vasaraa ! Sep2t nno- 
ret nuoren Suomen Takokaa ja talrokaa! Teidan tulee 
lcansallenne Onnen Sampo vallnistaa !) . 

Pi.oii~otiojuhlallisunl:sia kiisitrllessii ei voi olla ai-  
vm~ttamatta erasta niihin saaiiniillisesti l i i t t p i i  pientii 
julkaisna, jolia kantta aiko jen omala tavall aan on lco- 
hottannt juhlatunnelmaa. Tiimii on niihin liittyv; onnit- 
tcluruno. Nykyaikana on tapana, etta promovendi t i tse 
tilaavat sen joltain :-ii!;ansa lmoniatuita rnnoili jalta, 
joka pnolestnan omistaen sen kailtille >>Korkeasti-opni- 
neille>> proriiovendeillc siina ~ l i s t a a  viisantta, lliloruritta 
ja ihn~islasteq sammumatontn lraiplu~lta vnloon ja tntun- 
teen. 

Onnittelurunoja on ilmestpnyt Turun akateniian vi- 
rnllisiin juhliin sen pcrustamisesta asti, ensinimainen 
itse vihkiaisiin, ja sen jiilkcen tasaisesti jatltucn todcn- 
niikoisesti kaikliiin promotioiliin sekii lisaksi, e t e ~ k i n  
1600-luvulla, mytiskin reh twin- ja pro Ccssoricn vi rkrcan- 
a~tajaistilniwuksiin.~ Meidan paiviinime on niita saily- 

1 Promotioihin ilmestynytti onnittelurunoutta on ensimmRisena yksi- 
tyiskohtaisesti kiisitellyt WERKER ~ODERHSELM (kts. ed.). Hiir?en baytetta- 
vaniian niipttai kuitenkin olleen promotiorunoja vain yksi H. Y. K : s s ~  
oleva Sol.-side )>Promotionsverser>>, joka sisaltL5 miltei yksinomaan 1700- 
luvulta periytpvia runoja. Myohemmin on JTVLTII; hihliografiuesti tay- 



nyt akatemian toilnilinail eiisiliinl~isjltzi v u o s i k ~ ~ ~ i ~ n e -  
nil tii tarkernmin maaritellen ennen vuotta 1680, suhtecl- 
lisen vahan, installatiot j7.111. mnkaanlaskettuina kailc- 
lciaan noin 8-1.2 vuosikymnientii lcol~ti. Xllrupel-hinen 
lukarniiara lienec, kuitenkin ollut tuntnvasti suurtmpi, 
semminkin kun ottaa huoniioon, ettti riielkoiiien osn ti la1 
piiisrunoutta viela tiilloin jullcaistiin vain helposti hiiviii- 
vinii kasikirjoituksina ja painetutkin sepustnkiet sa,n- 
gen pieninii painoksina. Xl~at~einisen onnittelnrunou- 
den loistoka~iden rnuodostavat 1600-luvun kaksi viinlc?is- 
ta vuosikymmenta, jolloin toistasataa julkaisua ilines- 
tyi, kulcin sisaltaen useita runoja. 1700-luvulla pimenee 
iukumaara jalleen verrattain nopeasti s~lpistuen vii- 
rneiii vain yhteeri jnlkaisuun kutakin promotiota kl>hti. 
Irlstallatioista ha.vjaviia onnittelct jo 1700-lumn alku- 
puolella. 

Akateemistei~ onnjttelnjulkaisujen p a i 11 a t u s- 
a s 11 u n kiinnitettiin sutirta huoiniota etenkin 1600-lu- 
1.u11 lopulla. Niihin kiiytettiin talliiin hyviiii paperi:~, la- 

dcntanyt siiua mainittuja t ir toja (Den sveiiska vit,terhcteu i Finland un- 
dry stormaktstiden. Sr. Litt, Blilisk. Sky. T,XV, JIclsingfors 1904, ss. 
('CLI1-CCLVI) kAyttaen h.yvakseeii samoin H. Y. R : s sa  rnyiihemmin kc- 
ratty5 40-kokoelmasidetta >>Prr~rnotionsvei'ser l(i47-.48>>. Tan!% esitys pe- 
rustuu I'iihinna n i ih i~i  turkulaisii~l prou~otio- ja  illstallatiorunoihin onnen 
Isoa vihaa, joita allekirj. on liuoi~zannut sisaltyvan Tukhollnan kuninkaal- 
li.son kirjaston tilapais~~u~iokokoelmiin. Kun  ~iaideli jullraisujei~ etsintH- 
tyiita ei viela ole suoritettu lopyuun, ci niista toistaisrksi voi antaa 
tarkkoja statistisia tietoja. Ensimmainrn :~ l ra teemi~~en onnittelu, rill- 
Iiiaisiill r. 1640 iimestynyt, 011: Epiphoncnla v o t i ~ u m  Pro  felici actu e m -  
secrationis & inaugurationis Acadciniae Abogianae i n  Finlandia, -- - - , 
Gratulationis, honolis & obsequii ergb; condecorandacq; solenuitatis cau- 

& Abogiae conditum B Jona Jonae Salemanno, solennitatis dictae do~iTt3-  
Upsaliae. Excudebat Eschillus Matthinc AI. DC. XL. .kO, 8 s. Kungl. 
Bibl. (Julkaisu tahan asti tuntematon.) 

'I'oiuen supyeampi onnittelurnno akatemiail rihkiaistell johdosta, Tar- 
ton yliopiston silloisen poeseoa professorin Laurentius ~~udeniukscn se'pit- 

7 

tama, on paiuettu liitteenii Petrus Johannrs Ungiukseri promotioidon jal- 
keen 4. V I l I  pidettyyn oratioon :>De Acadcmii~rum Antiquitate & Ne- 
cessitate,, (Dorpati 1640, 40 24 s.)! Ups. yliop. kirj. (V1.t. ELMGREX, 
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donta oli taiteellistn ja varta vasten prorrlotioita siln~iil- 
Iapitiien somrrliteltuja koristeaiheita Ictiyteitiin l.un- 
saasti. Etenkin oli prlspa Gezeliuksen kirjanpainajalla 
Joh. Winterilla (kirjap. Turussa 1668-1705) hallus- 
saaii inielenlriinloir~en ja ahkerasti kaytetty valiko~nla 
alknkoristeita. Namii esittiviit milloin itse promotiotoi- 
niitusta hyrskyiivdsta merestii nousevinc Pindnksen 
kukkuloineen, jonka huipulla itse rouva Minerva ojensi 
laakeriseppeleen rinn~tii!! kapuavalle nuoruliaiselle, 
n~illoin s p b o l i s t a  maisemaa laakeriseppeleineen ,ja 
mi~kkoineen ednstamassx rauhan tpon hedelnlia sodan 
l~auliajen vastakohtaiia, niilloin vain laakeriscpp~lettii 
liannattavaa enkeliparla. Tavallisiininin olivat julkai- 
sut 4"-kokoa. 1600-luvun lopulla nsein foliola, vicliipii 
poikkeustapaul~sissa taidokhaasti koristeltuja patentti- 
foliolehtiakin. Ensimmaisina vuosik~mmeninii olivat 
iniltei kaiklii tervehdykset latinankielisiii, niy6hen1- 
min, varsinkin 1690-luvulta lahtien, ktiytetaan niisszi yhz 
usearnriiin ruotsia, joka 1700-luvulla tulee lniltei gksin 

iifrersigt af  Finlands l i t t e~a tu r  1, s. 60;  F. W. PIPPING, Underratt. 
om boktryckeriet I, 8. 536). 

'l'ihau onnitteluryhaaan kuuluu myiiskin akatcmian v. 1722 v ie t~ t tyyn  
restauratiojuhlaan ilmestynyt: >Hut mihi Sicelides, dtducite Ca~mina  
plectro Fausta Juventutem, sperat6 stvla coronant ! Cum - -- - B D :no 
Hermanno T i t t e ,  - - - Oratione gravi non minus qualrt facunda, h a -  
demia Aboensis Solenniter res taur~tur ,  Die 26 Novemb. Anno 1722. 40, S 
s. (>Tek. Joh. Pet. Flachsen. Quaestor Reg: Acad. Abogns:. Julk. fahiin 
asti tuntem.).Kungl. Ribl. Varsinaisista promotiorunoist~ on varhaisin: 

Carmina gl.atulatoria I n  Honorem - - Viri luvelds D1'; Andrtae Yy- 
copeilsis (suderm.) Facultatis Pliilosophicae in Regib AcademiL Aboensi 
Adjuncti Meritisuimi. Quando ei summus in Phi1:lsophia gradus, i n  inclytb 
Acadelnig Ahoensi - - - Public6 Solcuni actu Auno 1643. Die 4. Maij  
Conferretur: Scripta A Popularibus Academiae Aboensis Civibus. Abo 
giae - - Petrus Wald. 1643. 43, 8 s. Kungl. Bibl. (Sisiiltaa 9 ruotsin- 
lllaalaisen ylioppilaan runot). Ensimmsinen suomalaisille omistetuista 
tervt41dyksistii on vuodelta 1647: Brabeion. I n  Triumphalem la.~ueae 
Magisterialis Pompam - Bimoni Aiiglenio & Patri:>tis Conscriptum. 
Aboael Wald. A('. (SisiiltLL 11 onnittelua) . 



vallitsevaksi. Naiden kielteil rinnalla tavataan lcolmast,i 
suomea, selca saksaa, ranskaa, lrreilrkaa ,ja heprc1aa.l 

J o  julkaisujen suurcsta lukun~Gariisti< selviati, ettei 
niiden jr 1 e i n e n I P i 111 a olllit liilicskiiiin yhtE x~iral- 
linen kiiin nykyisissii pi.omotioissa. Se olivat t$i:ijiii 
viela tayein y k s i t  y i  s 1 n o  n t, o i s i a k o h l  t. 1 i :+ i- 
s u u d e n o s o t u I< s i a, sanial~laisia l a in  tlihannet 
mlmt aikal<audell~ ominaiset t,ila~tiiisrmiot, joita Ioppn- 
n~rtltomiin sepitettiin nlilloin htiihin ja hantajaisiin, inil- 
loin iiiuihin merkkitapaht~uniin .jnlkisessa ja pksi tpi- 
sessii elii~nissii. Yiiistii rnnoista, ovat l~roniotioi~nr,~ ja 
lahinnii ne tervehdy!iset, jotka julI<aistiin oniii t el taran 
tieteellisen ansioitulnisen johdosta, esim. viiitiiskirjan 
taikka muun teoksen ilmestyessii seka virlinanast~ljai- 

1 Suontenkielisi$ runoja sisgltyy seuraaviin julkaisuihin: 
a )  Votivae acelamationes quibus - -- - M. Axelio A. Iienipe - - - 

nunc Phil: Praet: Profcssori dextcrrimo, felicem introductionis festivi- 
tatem, quac Aboae 9 Novcmb. A. 165s - - - c~lebrata  epl, cs animo 
precantur Synlpatriotac & Disciplli. Ahoae. Hansoli, 1 0 ,  10 s. (Carolns 
J. Saloniuksen heksametri: >>OMalll sul' ricmust maan kielell toivntan 
onne>). On aikaisemmirl mainittu Gunnar Castrenin teokscssa Stormaktsti- 

dens diktning, H :fors 1907, s. S'7 ). b) XYNSAI'l'\1'l'lKON; cum - - 
Summos in Philosophia honores conscquei~entnr Candidatl - - - Dn. 
Olaus Lauraeus, Dn. Johc~r~nes Salonius, DII. Johanncs Prc~cl~lrixn, Un. Js- 
cobus E'alauder, Ostro-Rotbinienst~s ; l)ic 27. N;n emb. Aimi 1679. Patriota- 
rum & Amicorum. Abonc, EIansou. 4 0 ,  Irl s. (Msrtinus Prochmai~, 
0. Bothn., suomenkielinen runo >>T#lIa ajal  LL?~tunlla~~. Ju lko i~u  t%lriin asti 
tuntematon). c) Applausus rotirns in Sacros Mapisterji 1Io111)rvs, qvos 
--- Henrico Winter0 ul  et Gustavo Bemero die 27 Sov. hnno 1679. 
A. Popularibus - - - apposiius. (l<arjalaistcn tnimittama. Okrus 
Qwastin suomenk. runo : Cuca arn-ad n~cilleit ticnii. Ju1l;aistn: K. GRO. 
TENFELT, hloniahta lehti Suon~e i~  siri~tysl~istoriaa 11, s. 2::. Agric,olast?t 
Jutrinii l~,  toim. 9. V. I ~ O S K I ~ I I Y : ~ ,  S. 172). E n l ~ e l ~  j l l lka is~mat tom~t  ruilot 
tulevat kasiteltaviksi tarkerninin toisrssa ybteydessa. Rai~ska~~kicliristS on- 
nitteluista OIL n~iclenkiintoisin eras itse Dailicl Juslei~iuksei~ jl~lkt~lsenla 
huo~,nsanainril te~<rehdps Temoignc (korj. Ten~oignage) d r  Joyc A 1 'occa- 
sion tie I'heureuse promotion de Messieu~s les candidats lJallrnlt 'ram- 
melin, Henry Alanus, Jean Torpander, Andye Prysz, Ernest Geetri- 
nius, lnontre B Abo le 26 de Nomemb. 1694. 40. 4 s. Tama tahdzl 
asti tuntematon pikkujulkaisu, jossa sorcllntrtam~ pro1noveu:leihin 
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sissa.' Varhaisimpina aikoina omistettiin julkaisut 
usejnlrin vain yhdelle taikka kahdelle promovendille, el 
koekaan samanaikuisesti ka,iliille. Ennen muita osallis- 
tuivat niista ylhiiissukuisizmat tail~ka varakl~ai nlma t 
promovendit, jotka iahjoin saattoivat palkita heille 
osoi tetun huomaavaisuuden. Niinpa omistettiin vuoden 
1694 :n promo tioiden yhdeksiistatoista runosikernliista 
kokonaista yksitoista m.m. Laurentius Tamrnelinukeelle, 
arvossapidetyn turlculaisen pappissuvun jasenelle, vii- 
hfi.piitoisen Magnus Stblhoosin, smolanduksen, unoh- 
tuessa kokonaan. Onnittelijoina olivat asianomaisen 
opintotoverit ja ammattireljet, snkulaiset ja maaliuilta- 
laiset, jotka joko kaikki yhteisesti tailka ryhmitiain 

erasta dristoteleen lausuntoa viisauden harrastajien ctevammyydesta 
muiden rinnalla, lienee ensimmainen Jusleniuksen nimessa ilmestynyt pai- 
notuote. Iiun tiedetaan, etta han juuri talliiin eli mita suurimmasss ta- 
loudellisessa ahdingossa, on luultavata, etta han kiiBntymalla naiden tun- 
nettujen maanmiestensa puoleen toivoi heilta apua. Tervehdys on m?.ijekin 
todisteena Jusleniuksen nuoruuKienaikaisista uusfilologisista harrastuk- 
sista. (Vtt. A. PIETIL:~, Daniel J~tdenius ( ~ d m ~ e r e  1907), ss. 11, 14, 78). 

1 Vanhimmat maahamme liittyvat, ennen akatemian perustamista ii- 
mestpneet promotio- ja virkannastujaisonnittelut lienevat seuraavat juikki- 
sut, joista toinen on ilrnestynyt Marburgissa v. 1604 Ruotsin valtakunl~an 
ensimmaisen protestanttisen teologiantohtorin, raumalaisen Johannes 8. 
Itaumannuksen promotjoon, to in^:^^ Turun kpmnaasin lehtorin Aeschillns 
Petiaeuksen virkaanastujaisiin v. 1629. 

a )  Carmina gratulatoria I n  lionorern reverendi et clarissimi viri, Un. 
Johaunis Suenonis Raumanni Finnonii, cum in eum in inclyta Academia 
Marpurgensi sumnlus in 85. Theologia gradus solenni & Panegyric0 actu 
conferretur Idibus Martiis, ?i Reverendo et clarissimo viro, Dn. Balthasare 
Mel~tzero, -- - Rectore Magnifico, Facta a DD. professoribus ac amicis. 
Marpurgi Cattorum; Paulus Egenolphus. 1604. 4O, 12 s. Kungl. Bihl. 
(Sidl taa  7 tervehdysta) . 

b) declamationes Piae & votivae, Quas Auspisijs adorandae trinitatis 
auspicatissimis. Ex Regia Sveeorum Universitate Upsaliensi Ahogiam abi- 
turienti. Rererendo ac Exeellentissimo viro Aeschillo 0. Petraeo ad scho- 
lam praenominatae Civitatis S. S. Theol. Lectori roeato. Pro felici itine- 
ris . . . quondam discipuli congratu1ant.e~. Upsaliae, Eschilli Matthim. 

c) Acclamationes Piae & votivae, Quas Auspisijs adorandae trinitatis 
1629. 4O, 12 s. Kungl. Bibl. (Sisaltaa kuuden henkiliin oimnittelut). 



esiintoivat tervehdyksensii kukin omassa runopatlr$ssiian 
tailrka muutamin suorasanaisin f raasrin. Tiitell saattoi, 
kuten ylla mainitsin, yhteen prcmotioon ilmestya :-lidel;- 
skntoista julkaisua sisaltaen yhteensii viitisenkynlmenti 
runoa, lrun taas yhden julkaisuli onnittelijoiden ja sa.  
lnalla my6skjn runojen luku~naiira erikoistapauksis~:~ 
kohosi jopa kolmeenkynmeneenviiteen. 

Akateemisen onnittrl~~runouden hcnkilijlyhllli t y l ~  
sessa nayttaa asianoinaisten osanottajirn 1iotipaikl;a 
varsinkin ~ n s i  vuosili~~mmeninii olle~n varsin tiirlcc5na 
tekj Sang. Ruotsinmaalaiset pysyttelevkt nliclniinniin 
onlttssa pijrissaan jakauiuen maakuntaryhmiin, joista 
smoolantilainen on tarkein. Smoolantilaiset olivatkin 
akatemiassa nluita ruotsalaisia paljoa luknis~mmin 
edustettuina, mika snureksi osalrsi johtui sijtii, rtts ~ n s i  
ailroina usea t akatewian joktohenlriliiis t5, enneil niuita 
Pietari Rrahe ja Isac Rotllovius seka profrssori Mi- 
chael Wexionius olivat ?Rstji rnaakannasta. IIeidiir se- 
pi ttamiaan onni ttelujulliaisuja tapaa tuon tno~t3lii~l 
vuodesta 1647 asti, jolloin eras >>Sacris nlagisttlrii 
honoribus>>-niminen tcrvehdys ilniestyi Enevaldus SVP- 
r~oniuksen seka Magnus 0. Cavalliuksen kunniaksi. Silo- 
malaisten joukossa ~rottautuvat sjlloisesta lol1naissuo- 
malaisesta k~~lttuurilreskuksesta kauinipana asuvat poh- 
jalaiset ja karjalaiset selvimmin itseniiisilisj rj-hmilcsi. 
Heidjin onnittelnnsa ovat mielrnkiintoisia siksi, dtii  
meidan piiiviimme sjiilynect suomenlrieliset onnittelut si- 
saltpvat niihjn.' Trrallisiria ilmioinii tapaa maalr~~nta- 
onnitteluja myoslcin muista osista Suonlea, illutta p l~en-  
sii sulautuvat seka hamiilaise t, satalruntalaiset etta nus- 
maalaiset verrattain li~lposti -val.sinais-suonlal~isiii~, 
jotka ikaankuin lnuodostavat koko suomalais~n kansa- 
kunnan kantajoukon. Tassa ryhmassa olivat inrlita huo- 
matuimpia turkulaiset seka heidan keskuudes~aan yli- 
opiston suomalaissyntyisten professoriperheiclei~ rjn- 

1 Vrt. s. 240, muist. 
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ilalla rtenkin kaupungin ja sen ymparistiin papisto. Iia- 
teclraalikoulnn opettajaknnta seka vanhojen, jo ennen 
akatemian perusiamista ailsioituneiden kulttuurisul<njen 
jasenet. Snon~alaissivistyncistostii huonlatui~nnlat oli- 
vat Alanus-, Tammelinus- ja Florinus-suvut. Heidan 
ninlensa nakee inuita useannliin yhdessa, nlilloin onni- 
teltarina, nlilloin onnittelijoina, ja ennen nluita 
11eille oinistetut runot saattavat nluodostua mita heh- 
I~nvimmiksi suomalaisen rodurl ja kunnon ylistyshgm- 
neiksi. 

Allmperaisen pnhtaasti ~l~sityisluonteisen leinl~nsa 
:;stiivyslen valiscna kohteljaisu~~denosotuksena menctti ' 

alcatreininrn pronlotio- ja installatiorunous vahite!lcn 
avian innlcana. Ri~noiln, johon alkuaikoina professor itkin 
mielihyvin ottivat osaa, siirtyi 1600-luvun lopulla nliltei 
> ksinomaan ylioppilaiden tehtiivaksi. N5mZ valitsirat 
vnorostaan vllden tailika kahden niuusoja palveleran 
loverinsa sepustaman onnitt~lnn joko osakuntansa taik- 
Ira >>aliateemisen iiuorison>> puolesta. Taten hiivisivat 
lqmn~enia tervrhdylcsiii sisiiltiiviit onnittelusikernliir, ja  
rliiden sijasta tavataan rtenlcin 1600-lnvun parilta riime 
vuosilcpmmenelta alkaen lphyita, 4- taiklca 8-sivuisia ru- 
~~ojullcaisulja, ljotlia useinkin sisalsiviit vain yhden ru- 
non. Onnittelijapiirin viihentvessa kasvoi sitava~loin 
onniteltavien luliumaara. Varhaisimpina ailioina rallin- 
nut pleinen tapa omistaa runotekele vain yhdelle tnilika 
liahdelle promovrndille heratti todennakiiisesti osatto- 
miksi jaaneissa niielipahaa, jonka ~rlloksi 1600-luvnn lo- 
pulla alkaakin promotiotervehdysten tittelilehdilla na- 
kya pha useampi~n onniteltavien nimiii. 1-armnnden 
vuoltsi ei naita enaa ailraisemman tavan nlukaan luetella 
arvojarjestyksessa, kunrlioitetuin ensimrniiisena, vahiipa- 
tiiisin viimeisena, vaan niista muodostetaan mita eris- 
linn~n~allisimpia nauharuusukkeita, nelioitii, pmpyrkike- 
hi6 ja  aaringonsSteitZ, jotta lnkijan olisi mahdotonta 
todeta, mika niista on n~uita yl~mpan6. Vuosien 1700 jn 
1'703 p-omotioissn tapaa jo linikille yhteisesii omistct. 



tuja julkaisuja', kun taas 1712 :n promotiolle ~ v a t  onli- 
naisia useat maakuntaeroitukkista riippumatta ylrsin- 
omaan suomalaisille promovendeille sepitetyt terveh- 
dykset. 

IYromotiorunot ovat kuitenliin vielii koko 1700-lul-un 
alkupuolen selvasti yksityisluontoi sia, vain poikkens ta- 
paulisissa kaikille oinistettuja julkaisuja. Vasta C'arl 
Fredrik Mennanderin v :111745 promovendeille Iiirjoitta- 
rnaa tervehdysta >>Lardomens nytta och beloning>> roi pi- 
taa nykyisen virallisen promotiorunon kantainuotona. 
Se on omistettu kaikille promovendeille, joidenka nimet, 
kuten nytkin, ensirnmiiistii kertaa luetellaan aakkosjar- 
j~styksessa tittelilehden iakasivulla. Lisiiksi sisaltyy !Ei- 
hiin arvukasta ja tilaisuuteen soveltuvaa aihetta kiisit- 
televiaan runoon lyhyt kiittiva maininta kustakil~ pro- 
nlovcndista seka Ifanen grac',uaalivaitosiiirjansa aihecs- 
ta. Piiapiirteissaan samantyyppisiii runoja tapaa l7 :stx 
1745 alkaen kailcista promotioista, mutts ei tiet tiivabli 
samasta yhta enempaa. Aina v:n 1766 promotioo~: asti 
sepitetaiin naiden virallisten onnittelujen rinnalla yksi- 
tyisiakin tervehtlylisia eterkin polijalaisten kesken. IIu- 
vittavia ovat myosliin eraat Larda Tidningarien2 pai- 
nattamat, alkuperaisesti todennakoisesti vain kasikir- 
joituksina jaetut runot, jotka supistuvat kandidaatticn 
nimien luettelemiseen, siteena siella taalla jol;u latina- 
lainen fraasi taikka sana. 

L4kateemisessa runoudessa kasitelty a i h e p i i r i 
on varsin kirjavata. Useimmat sisaltavat vain lyhyen 
tervehdyksen, missa juhlittavalle toivotetaan ainaista 
onnea elamassa seka menestysta Baikissa toissa ja toi- 
missa. Varsin tyypillinen on tassa suhteessa seuraava 

1 1700: Dum Die, Qvem celebramus - - - -. Tek. N. Kiullberc;, 
Abraham Imherg. 4U, 4 s. Kungl. Bibl.; 1703: Skyldig Xhre-Fagnad 
--- af Laurent: Bberg. Wallius. 4O, 4 s. Eungl. Bibl. 

2 LBrda Tidningar 1751, n. 74, 1757, n. 72 (molenimat Abraham 
Achreniuksen sepittamia), 1754, n. 65 (loppuosa Laurentius 0. LefiQnin 
runoa) . 
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pohjalaisen Carolus Saloniuksen suomenkielinen rune 
Asel A. I i e r ~ ~ p e n  professori-installatioon v. 1658 :' 

O3iall' ~111' riemust maan kielell toiwotan onne/ 
Lahiat/ awut suuret jong' ylhal' asetit aiwanl 
Kptt tawois opetat nuoruden taitawis oikeinl 
E t t  caunist wirgois ain ' Biiytta tundisii idzens. 
Terve ole sijs moneld' toi~vot cowin oppenut Herra 
drmons aina Jumal' runsast' tall' andacon Herrall 
Fltt ~virkans wiriast cans onnen tpon tekis oikein 
J a  wihdoin cuolles eron et t '  sais toiwotun armost. 

Itse seremonioista pizhutaan mita suurimnlalla kun- 
nioituksella. Ne ovat loistossa voittamattomia Jumal- 
ten juhlia, joihin miltei saiinn6llisesti liitiia 0l;ymlpolz 
vuorelta jokin siivekas henkiolento, useinlmin itse Nai- 
ne, tuoden mukanaan seppeloitaville nuoru1;aisille ah- 
lieruuden palkaksi ruusuja ja liljo ja, palr~lunoksia ja 
laakereita kertoen samalla koko niaailmalle i h m ~ t t a  
Suonien Helikonissa vietettavasta juhlasta Apollon ja 
viisanden kunniaksi. Varsinkin ylioppilaat ovat haltioi- 
tuneita. >>Tulkaa Parnassolle kuulemaan, mika riemu 
sielta raikuu, tulkaa te, jotka laaksoissa asutte ja hiljaa 
loukoissanne istutte, ottakaa mukaanne harput ja hui- 
lut ja antakaa riemunne vapaasti raikua, silla ilon ai- 
hetta on kpllin. Kauan olette huomaamatta istuneet 
sulnussa ja pimeassa, etteko siis hapeaisi nyt vaicten 
lcatsoa ilea.>)' Toisissa ylistetaan viisautta vetoamalla 
milloin raamatun sanoihin, milloin taas antiikin alilito- 
riteetteihin, etenliin Platonin ja Aristoteleen miet~lau-  
selmiin. Lukumiehen ammatista puhutaan paljon, siihen 
ei kay vertaaminen mitaan munta elamiinuraa, mitii 
etuja niilla lieneekin. Onniteltavan suku ja v a n h ~ n ~ m a t  
saavat myoskin ansaitun osansa kiitoksesta. Jos han on 

1 Vrt. s. 240. 
Joh. Kock Dalecarluks~n runtsink. lo~los ta  Daiiiel bchreliuksen 

rehto~in~nstallatioou v. 1687 julkaidtusta >>Festivus Clamo~>>. 



sukujuuriltaan maan mahtavia, lrerrotaan laveasti esi- 
isistii ja heidan toistaan, jos hail taas moklriliiisen poi- 
kana on uskaltanut kavuta Pinduksen jyrkkaa rinnetta, 
.y71istetaan hanen ahlieruuttaan ja tarmoaan. ICoulut, 
joita han on kaynyt, yliopistot, joissa hiin on opiskellut, 
ovat inaailmassa vertaa vailla, ja hiin itse siiteilee kirk- 
kaimpana tiihtena niiden kunniaii sadekehiissa. Hgneii 
valitseniansa opinto-ainept ovat kaiklria muita t5rkeiilii- 
pig ja han itse oppineista oppinein, tiipsin antiikin baa- 
~~uttamatto~nien suurmiesten vertainen. 

Samautapaisia esimerklreja onnittrlurniiojen aihcis- 
ta l a in  edeltavassii selos t\il;sessa rnainitut, saruanlaisina 
lrymmenia kertoja toistuvia. aina yleripaittisesti yli~tii- 
viii ja usein~iiiitc~n tnlvjllaan antiikin mytol ogiastn ja 
historiasta otettnja vertauslruvia voisi luetella loppu- 

, matto~niin. S e  ovat lruite~iliin silisi hajallisia, ettei 
niitii kannata sen yksityislrohtaisemmin kiisitellt-1. I*ilra- 
teeniisessa onnittelurunoudessa on lruitenkin vielii firas 
piirre, jolra muita enemmiin lriinnostaa i~ykj-ailcaistalrin 
lulrijata, nim. niissa ilnicnevii voimakas m a a li u r_ t a- 
p a t r i o t i s m i. Se ei esiinny vain osakunta- taikka 
maakuntajnlkaisuissa, vaan tasaisesti miltei lraikr~ssa 
onnittelurunoudessa, etenkirl akatemian olemassaolor~ 
~nsimmai sing vuosikymmenina. 

1600-luvun n i a a k u n t a h e n g e  s t S pulu~ t tae~-  
sa on muist~ttava sen syntpneen aikana, jolloin yksilon 
yhteenkuuluvaisnud~ntunne koko sit5 kansaa ja lra!ta- 
1;untaa kohtadn, johon han kuillni, ei ollut yhtii 1riiuleZ 
lruin nykyaan. J o  alkanut voimakas keskitys hallinnol- 
lisella alalla ei ollut viela ennattanyt havitbaa keski- 
ajalta periytyneita, useissa suhteissa huoiliatta~riakin I 
eroavaisuuk+a saman valtion eri hiippakuntien ja mta- 
lruntien elamassa ja tavoissa. Pitkat viilimatkat ja liuo- 
not 1rull;unenvot o l i ~ ~ a t  oriliaan yh>i svventamiiiin juopaa 
toisistaan etaalla olevien seutujen viililla seka palrotta- 
maan sainan maakunnan jasenet yhii kiinteiimmin liilip- 
~iliiaii toisiinsa, etenlrin ollessaan vieraalla pailrkal\ulx- 
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nalla. Ylioppilasela~niiiinkin painoi t5ma maakuntiipar- 
ti1;ularismi leimansa. Niissa muodostui saman maa- 
lrunnan jasenten yhteenliittymia, >>kansakuntia>>, joiden 
tiirkrimpiha kiiytii1in;il lisrnii piiiiniiiiriinii oli toines 
-toistensa tukeminen taloudellisessa suhteessa. Yliopis- 
tollillen nlaakuntalaitos oli Ruotsissa Icielletty aina vuo- 
teen 1663, nlutta laillistutcttiiri ineilla jo lconsistoriu is- 
trmnossa 22. XI. 1643, jolloin ensimmaiset inspehtorit 
valittiin.' 

J o  aikaiseinmin on tiissa liirjoitnlcsessa mainittu. :ni- 
tenlea meillii tiiman maaliuntallcngen yhtena ilmaisu- 
~nuotona olivat lukuisat, e r i rn a a 1c 11 n t i e n nilxessii 
Ijr~lkaistut o n n i t t e 1 u z; i lc e r ni 5 t alcateemisissa ix- 
stallatio- ja promotiojuhlissa. Onniteltavia puhilt~llaan 
naissii ko t imaak~~n tan~a  ttzlkka perheensa lapsina. SiitFL 
hriddn on liiittaminen eliirnastiian ja kasvatuksestaan, 
iiiille lanlceaa nlyoskin kunnia beidiin voi tni staan. Silt- 
sip2 kysaseekin levottomana arvostaan arka Vulgus Ca- 
relicum (Karjalan kansa) nahdcssiiiin v :n 1679 promo- 
tion juhlahumun : 

Ongo olleng carialaisist 
Yxciin, siellii oppi~vai sist, 
Ansannut sitii cunniata, 
Culdasormust, crantzi ata ? 

Onneksi antavat Musae Auranae (Anran muusat! ha- 
nelle seuraavat rauhoittavat tiedot : 

Omba taaskin wiela caxi, 
Joist 012 Hinrich minter j s i ,  
Goste Berner ialo toinen; 
Jotk tal hvisust luit muinen. 
Keita sijs to Carialaiset, 
Wijburin mios asuwaiset, 

1 GRANFELT, GEORGE, De vastfinska natiol~erna 1640-1722, 3s. 7-8 
(1,ansi-Suomi I. Helsinki 1890). 
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Cunniassa pidaketten. 
Hywan tilan sattakatten.' 

Useimmissa tapauksissa ra joittuu isanmaalljnen 
ylpeily vain innoittuneisiin, dityrambisiin lzuudahdnlc- 
siin, missa onniteltavaa tervehdit5Bn millojn kotinlaa- 
kuntansa ))hentona toivona)), milloin sen >>kirkkaana au- 
rinkona>>, >)loistavana tahtena>>, >>lialliina jalokivena>>, >>kul- 
taisena kruununa>> taikka >>suurena kunniana>>. Paikallis- 
patrioottisessa mielessa tavataan naita nimityksia 
useirnmin 1600-luvun keskivaihcilla, myohemmin ka:, te- 
taan samoja attrihuutteja etup. ilmaisernaan prornoven- 
dill kunniakasta suhdetta kuninkaaseen, koko valtakun- 
taan ja akatemiaan. 

Isanmaallisista tunteenpurkauksista erottautuu 
lnuita selvenipana ja ueeimmiten esiintyvana Suou~cen 
ja suomalaisiin kohdistuva mielenkiinto. Se ei ilnione 
vain silloin, liun juhlittavina on lonnais- taikka etrla- 
suomalaisia opiskelevia, jotka muita useammin liuului- 
vat vanhoihin, aliatemian piirissa erikoista liuiznioitosta 
nanttiviin snkuihin, vaan myoskin puhuteltaessa rni~lsia 
Suomen maakunnista kotoisin olevia henkiloila, vieliipii 
ruotsalaisialiin. He ovat talloin yliopiston oppilaita, lai- 
tolisen, joka sijaitsi suomalaisella seudulla ja sen vnoksi 
ajan partikularistisen ajatustavan mnkaan oli ensi si- 
jassa suomalainen laitos. Sen opettajiston esim. tuli 
juhlapuheissaan ja virallisessa esiintynzisessaan esiin- 
tya suomalaisten edustajina kokonaan riippumatta siita, 
lulreutuivatko yksityiselamassaan muihin kansakuntiin 
kuuluviksi. Siksipa muodostuivatkin akatemian juhlat, 
etenkin ne, jotka jossakiil suhteessa olivat historialli- 
sesti merkittavia, heti ensirnmiiisista ajoista asti huo- 
mattaviksi suomalaiskansallisiksi juhlahetkiksi. J o  We- 
xionius on lrirjallisuudessamme usein selostetussa Berto- 

1 Olaus .Qwastin runosta julkaisussa Applausus voti\?us v. 1679. 'Srlt .  

s. 240. 
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multsessaan alratenliari vihkiaisista v. 1640 kaunopuhei - 
sesti kuvannut kansanjonkko jen innoittunutta riei~lua 
tapahtuman johdosta. ' Sama ilo tulvahtaa vastaan 
myiiskin ensimmaisessii turkulaisessa onnittelurunossa. 
jonka eras muuten taysin tuntenlaton Jonas Jonae Sa- 
lemannus sepitti tahan tilaisuuteen. ' Tekijan aluksi si- 
teerattua pari valitsemaansa raaniatunlausetta seki 
onniteltua piispa Rothoviusta ja muita akatemia~ vi- 
ranomaisia muutamin kreikankielisin sakein han ltaan- 
tpy Suomen puoleen kehottaen sita mila kaunopltl~ei- 
sinilnin tuonlaan ilonsa julld : >>Suuri kunrlia sinulle 
jnuri par 'aikaa tapahtuu, sing onnellinen Suomenr~liaa ! 
Suuria riemuja, ihmeita lanlan, mntta tosia laulan, jo 
plistaii Snonli Junlalata laulaen monia kiitoslaulnja~>. 
-- 

1 (Wexionius, Michael 0 . )  : Nztales Academiae Ahoensis, Abone 1646. 
M.m. ha11 kertoo: >>Ei Jumala eihL luonto kieltaytynyt 1isaainBst.a ja >;lo- 

iiistamasta juhlan ioistoa. Ilma ei nimittain pysynyt vain kirkkaana ja 
tyynena, vaan laivatkin, muhkeasti &hestyen kaupur~Kia vierlon myijt5- 
tuulen puhaltaessa, muodostivat mzta miellyttavimman nayn. Rummut ja 
toivet soivat xht'aikaa maalla ja merellii, aani vastasi suoriin ja raken- 
nulrsiin, kajnhdeller. niista takaisin ikaankuin mieltyinyksen osotteek3i..s 
--- >>Tuskin voi sanoin kuvata minkaldnen ja kuinka suuri ihrdisim 

paljous oli. E i  ketaan estar~yt ika, ei kukaan ollut sairauden tahden p i s -  
sa. Ikkunat pullistuivat katsojista, katot kaareutuivat utelia-;tcn p;.;non 
alla. l luutamat arvelivat jo elancensa kyllin kauan, kun nakivat T U I ~ I ~ I  
nain suuremnoista, toiset kehuivat nyt rast,a e la i  kannattavan, kun on 
mahdollista synnyttaa ja kasvattaa jalkelaisia nain suuren onnen nautin- 
toon). (RaannGs A. H. SNELLMAX-WIRKKIJSEN mukaan, Pohjalaisen OSR- 

kunnan historia I, s. 11;  I-Ielsingissa 1890). 
2 Vrt. S. 238. 

3 (Psalm. 24: 7, Jesaias 49: 20 sekH 54: 1-3.) Onnittelnn latinalai- 
xen osa alkaa sanoilla : 

JAm jam forte, novos felix sortiris honcres 
Finnica t u  tellus! galiiiia nlagna satis, 
Mira cano sed vera cano, jam Finnica tellus 
E j a  Deum laudet, juhila inulta canat. 
Abogides Musae paulo m a j o ~ a  canatis 
quod nova sperato lux fuit  orta die. 
Iubila plura dabit qaudens jam nostra juacntus 
I~audes illa canet 1a.eta simulq; Deo. 



Itieinuun ylitpviit erikoisrsti turliulaj set ja ylioppilaat, 
joidenka niinessa Korkeimmalle, ltuningattarel!~ ja 
kanslerille esiintuodaan vilpiton liiitos siita, etta h~ rlyt 
))voivat jalojen tieteiden avulla hienostua)). Runossa seu- 
raa tamiin jalkeen Kulliijan (Tiator) ,ja Alai!leen 
( Faina) valinen vnoroliesl<ustelu. IZullri ja pidittiia ('11 i- 
liitavan Naineen kysyeii niailian sj-\-tii: ja piiiimaiiriiii. 
Kummeksuen vastaa tam%: )\Etko sing tied%, rnitii I;ol;o 
niaaiipiiri tietaa ja inpos tiimii Suoilii l,) Se ih~ne ,j;t ilo 
oil tapahtunnt, etta tahan asti nluita ylempiinz ylpejle- 
vien sivistyskansojen teutonien ja ruotsalaisten rinnallc 
l i ~ t  on kohonnut kolmas, Suon~cin Itansa. Silcsi ))siellli vii- 
pyp runotarten kuom liljojaan kohottaen)). Kiitet lyGn 

- n~airittelrvin sanoin buriingatarta jatliaa Maine mat- 
liaansa: ~~Juoltsrn Iiallti pohjan ja lannen, idankin rriaat 
1;evein jaloin etsin, iati laulan naita hyviii tekoja, joita 
on tehty Suomen liansalle~~. Viimeisessa osassa tiitii lsli- 
nanki~listii helisametrista runoa rukoillaan Luojalta siu- 
nausta aliatemialle ja sen virkailijoille, erikoisesti piis- 
palle. Tie15 vi hkiiiis ti lai suuden jiillieenkin niiyttiia yleiso 
~illiliaalla mielenl<iinnolla seuranneen jolcaista huon~at- 
tavaa vaihetta al tateini~l  toirninnassa. Etenliin si- 
saltavat ne julkaisnt, jo tka ilmestyivat sen ensimma i-  
seen teologiantohtorin~jromotioon, promovendinii J n -  
hannrs Elai Terserus, sel;a ensinimaisen suon~alaissyn 
tvisen miehen, Irailtkien kunnioittaman Georgius Ala- 
iruksen saadessa sanian harvinaisen an70n, useita ru- 
noja,' joissa ilo ja plpeys Suolnen kulttuurisaavutu1~- 

1 Terserukselle : Gratulationes - - - - Joailni Elai Tcrscro - - - 

B collegis, Fautoribus, Sympatriolis et  amicis. Aboar. Wald. 1648. 
2 Alanukselle: a )  Votivae congratulationes Ad Aboe~~sem Musaruln 

Pariiassum celeberrimae modulatae; Quibus - - - DN. M. C;eor::?~rn 
Alaimm S. 5. Theo1ogi:~e Professorem primarium - - - - T)um 
--- S. S. Theologiae doctor I n  ~ e m ~ l o  Cathcdrali Ahoensi, dir. 15 

J u ~ i i j  Anuo l G G O  soleuniter declaretur. - - -- Aboae. Petro IIau~oi!io. 
4O,  8 s. Onnittelijoina promoveitdii~ pojat  Johanncs, Christophorus ja Xi- 
colaus Alanus sekL Edvar(1us A. Razelius. Kungl. Bibl. b) F'lansns pierius 
I n  Laurum Doctoratus, - - - DN. M. Ge~rg io  Ala1;o - - - pro 
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sista kohoaa korkeimmilleen. ISuomattavaa on, etta Suo- 
mea ei talloin pidetii vain Ruotsin maaltuntana, vaali 
sen tasavertaisena sisarmaana. Alyoskin niyijhemmissii 
julltaisnissa valitaan usein tervehdysten aihejksi Suo- 
illen 1;unnian ylistaminen, varsinltin silloin, 1;un pronlo- 
veildien j~ultossa on arvossnpidcttyj~n suomalaisten sn- 
kujen jasenia. Tarliein naista on eriis turkulaisen yliop- 
pilaan H~nr icus  Rlanckin helisametl~inen onnittelu >>So- 
Icrini Laurese Magisterialjs Pompam -- - promo- 
tioissa 24.V. 1664 Johannt~s G. Alanuksen, Jacdb ja 
Gabriel L. Talllnlelinultsec sekii Andreas H. Pryzin 1iu:l- 
nialisi. Kiima ovat usein n-iellco pitltia, heltsametrisia ru- 
noja, sanlantapaisia ltuin rdcllii selostamani runonG~-!c 
altaterniail vihkiiiisistii. Niiden selcii ral t~nne etta sistillyq 
illulstuttavat suuresti akatemiassa tuon tuostakiri Itan- 
nopuheharjoitultsina pidettyja oratioita, joicien aiheena 
usein oli juuri ltcrtimaaknnnan ja isiinrnaan illannninii- 

!ucubr$tior?il,us in 8. Sanrto Theoloyico studio runsunlptis, - - -- 
jii Templo Cat Ii~;lrali, Aboae Finnorum, luce 15 Juni j Anni 1660, colla- 
tam. A. d ise ipu~is  & Hospitibus - - nuncupatus. Aboae. Petro Rnnso- 
1:io. 4@, S 3. Kuilpl. Rib!. (Sisaltaa Henricus ja Joliaulies Jagerhornin 
sekii Johannes Flachseniuksen ounittelut). c) T70tivat: congratulatione.q, 

Qnibus. - - DN. M. Gcorgium Christoph: Alauum. c ~ ~ i n  - -  - - - 
I n  Temp10 Cathedrali Aboei~si, 15 Junij ,  A. gr. lfifi0, Solenni ritu S. 

Sanctae 'l'heologiae docto], crtsarctul.. Sinccri a Ffectds - - - Collegae, 
b'autures bZ amici, pi6 yrosecuti aunt. Aboar. 1(;, 23 s. (SiualtLW 20 onnit- 
telua. Kungl. Bib!.). 

Genrgius Christophori Alanus, J o m a l a ~ ~  kirkkoller~.an poika, syllt. J o -  

malassa 1609 (ylioppilas Upsa1;t.w~ v. 1687 ja maisteri samassa paikay- 
sa V. 16:i5, villitty papiksi seka nimitetty Turun lryrnnaasin matematiikan 
ielitoriksi v. 1637), Turun aka.temiassa msin  fysiilcau ja m3tematiikan. 
sitteninli~i teologian prnfessurina, kuoli 1A: i l .  Oli a ikan~a  sivistysrieutoja 
 alpp pa as ti seuraava jn arvossapidetty henkilv? joka n1.m. Erahca ja Rutho- 
~ i u k s e n  lahettiliiiina v. 1639 matkusti Ruotsiin hankkiakseen kuiiiiii<aalli- 
sen valivistuksen Turun a>:atemian pcrustanlisell~. T u r u i ~  biippak~mxan 
piispanistuimen joutues~a Eskil Petraeukstk~i kuoltua avoimeksi asetti tuo- 
miokapituli ltanet suomalaiseila miellena piispanelld~kka~ksi.  Virkaan xi- 
i i l i te t t i i~~ kuiter~ltin r .  1658 Johaimes Elai  Terserns, jo!loin hlanus 1 1 ~ ~ - i -  
tyltscksi sai teoloziantohtorin arvon. 



nen. Piiamaarana on niissa kaikissa, vertauskohbana an- 
tiikin ihanneinaailma, todistusainehistona oman mnan 
aineellinen vauraus, sen muistomerkit ja sivistysal~jot 
seka sen kansan suorittamat suurtyot osottaa, etta isiin- 
maa epaedullisesta pohjoisesta asemastaan huolimatta 
oli maailmassa vertaa vailla. Naista oratioista ovat 
isanmaallisaiheiset akateemiset onnittelut saaneet ver- 
tauskuvansa ja ulkonaisen muotonsa. Suomalaisiin pro- 
movendeihin kohdistuva isanmaallinen ylistys pukeutun 
useimmiten samanlaisiin mairitteleviin tervehdylcsiin 
kuin paikallispatrioottisissakin onnittelurunoissa. 1Te11- 
ricus Karchuensis nimibtaa esimerkilisi Georgi~~s  Ala- 
nusta hanen tullessaan tohtoriksi >>isanmaan kaunistuk- 
seksi ja Suomenmaan sateilevaksi jalokiveksi>>, Ijorlka 
korkean arvon saavutettuaan aina toivotaan kohdista- 
van tyijnsa Suomen hyvaksi seka kauan elavan sen yl- 
peytena.' Jos juhlittava taas on ruotsalaissyntyi~ren, 
huomautetaan hanelle : >>Ruotsi sinut synnytti, Suoncpa 
antoi kunnian>> ' taikka kerrotaan, miten Suomella on 
liunnia palauttaa Goottien maalle tohtorina mies, joilka 
Upsala Iahel ti  sille vain maisterina. 

1 Ote Arvidus Henrici Karchuensiksen runosta, joka sisaltyy siker- 
maan: Votivae congratulationes, quibus - - - G. C. Alanum - - - 
prosecuti sunt : 

Salve patriae 
Decus, terrae corusca gemma Finnicae. 
S a k e  nitorem Finnicae 
Addas, tuaeq; florem das domunculae 
Doctoream per lauream. 
Salvum diu precamur esse t e  gregi 
Fennorum ; o Doctorem datum! 
----- 
----- 8imul 
Vivas diu f elix! habeto Finnicae 
Gentis precor curam. - - - - - 

2 Jonas L. Lacusinius, Calm., Matthias Rothoviuk~elle julkaisussa 
>>Carmina Gratulatoria, v:n 1650 prom:ssa. (Kungl. Bibl.). (>>SUesia t e  
genuit, Fenningia t e  ornat honorez - - - ). 

3 Michael I. Iurvelius, ostlob., Joh. Elai Terserukselle v. 1648 (vrt. 
s. 250). Runo kuuluu: 
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Hyvin usein saa Suoinen ihailu myos laajemman 
h i s t o r i a l l i s e n  t a u s  t a n ,  tavallisimmin siten. 
ettii vertauskohdaksi otetaan Rooina sotaisana, Hellas 
muusain palvelijana ja todistetaan, etta Suomi ei ole 
kumpaakaan huonompi. ,Manta seppelettii kaytettiin 
lnuinoisessa Roomassa, maanpiirin paalcaupungissa>, 
lausuu Joh. El. Terserukselle Johannes Henrici Curno - 
vius v. 1648,' ,mutts viisanden tohtoriseppelettii se ei 
tuntenut. Sotaisa oli Rooma, meidan Suoillemme seki 
sotaisa etta Foibosta palveleva. Iloitse siis Suomi siitji. 
etta pystyt molempiin, iloitse mycs sina viisauden kau- 
nistama Terserns, joka saat tohtorinal-van>>. Turkulainen 
ylioppilas Snton H. Blanck' onnittelee v. 1664 maiste- 
veita johtamalla kannopuhei sesti mieliin muinoisen pa - 
kanuuden ajan, jolloin Suomen peitti kimbrilainen pi- 
meys, pakanuus rehotti, laakeri seisoi kuihtuvin lehdin 
ja muusat hajalla hspsin istuivat antion Parnasson rin- 
teella lievittaen spndansurujaaq murheellisin lauluin. 
Toista on nykyhetki, tieteiden ja viisauden kultakausi. 
jolloin Suomen Heliconissa on enemrnan oppineita mie- 
hiii kuin asestettuja urhoja Troijsn kuuluisassa hqvo- 
sessa. - Onnekkaan rauhan ja riemun j ~ h l a n  asettaa 
ergs Johannes Flachseniuksen runo Georgius Alanuk- 
selle v. 1660 asken pasttyneen sota-ajan va~takohdaksi, 
jollpin >>pelloistaan kukoistava, kansalaisistaan kuuluisa, 
joen halkoma ja linnastaan ylpeilevib Tuvliu oli mene'h- 

QUem misit Fennis Academia Sala Magistrum, 
Doctorem Salae Fennica reddit cum. 
Dat te Doctorem Fennis Gotha, voce Magistr11.n; 
Fennica doctorem nomine req; Gothis. 

I Usa etsi multis, caput orbis Roma coronis: 
Doctoream, Sophicam nescijt illa tamen. 
Martia Roma fui t ;  Phoehea & Afartia nostra 
Finnia, nam Phoebum Pieridasq ; colit. , 
Finnia utrisq ; potens gaude, TERSER.Eq ; gaude 
Qui Sophica ornatus, ~octoream;; capis. 

1 Julkaisussa ~ o l & n i  Laureac Magisterialis. 



tyS tuslrasta' jnlman Moskovan sita ry6staessa.l Eipa siis 
ihme, ettii tama haikaiseva lmnnia heratti snur~rnci~n , 
ajan lasten herkissa mielissii myoskinl varman vakau- 
muksen Suomen jo saamttaman maineen ikuisesta py- 
sqviiisyydesta. Kiilipa uneltsii nuori tnrkuiainen yliop- 
pilas Gregorius Thomae Ppthius onnitellessaan d l a  
nusta ensimmaisena suornalaisena tohtorina' seuraavaalj 
tapaan : Kuuluisaksi kay Suo~ni oppineista miehistiiiin, 
iliuisiksi ajoilisi se niista saa katoanlattonlan knnnian, 
joka pysyy haviamiittii ja muuttuinatta yhts ltauan ltnin 
maa kasvattaa puita, taivaalla tuikkii tiihtia ja vesi vpii- 
r)-y virroissa. Tohtoreita se on lrrnunaava salnoinliuiil 
nlyiis ~naistereita, ja niin kan:~n kuin vain suornalai ss!-n- 
tyiset miehet harrastavat tielcita ja jaloja tapoja, niin 
Icauan ovat rnyoslrin Suomen lrenttia ja viliavia pel toja 
kaunistavat laakerein seppeloidyt oppineiden P ~ g a ~ n s -  
laurnat. 

Promotioid~n onnittel?i:.unoissa ilmeneviiii sncma- 
laisisanmaallista miclialaa voi selvasti Eluomaia muus- 
sakin samanailrnis~ssa kirjallisunclessa, etenkir: momen- 
kielisten hartauskir,jo jen rsipuheissa ja onnitte11n.u- 

1 Julkaisussa: Plaueus Pierius I n  Laurum Doctoratus. 
2 Julkaisussa: Votivae cougl~atulationrs, Qulhus - -- -. Runo alkaa 

sakcilla : 

Exaltata viris clarescit Firinia doctis, 
Hinc insigne trahit tempus in onlne decus; 
Perpetuurnq tenet hnltfi i~lrlyta laude nitorcni, 
E t  nianet haud ullo disperitura die:  , 
Ast celebri: viget usq; adeb durn robora tellus, 
Durn coelum stellas, dum vchit anillis aqua:: 
Finnia de clarijs capit incrernenta Carnoenis, 
Inq ' ; orliamentis crescit adaucta novis. 
E x  sc Uoctores passim crea,t atq ' ; Magistros, 
Castalias grcmio rlivite f undit OPE.. 

Xgniil~a Pegasidum lauro Parnasside eincta, 
Finnonicos campos pinguiaq; arva beant; 
Quando Finnigenas varias decorare per a ~ t e s ,  
hloribus et cupiuilt sa:~ctificare honis. 
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noissa. Se huohnu niissii hartaana ja syvasti uskonnolli- 
sena vilpittijmissa kehotnksissa : 

JU1\4ALAT ' 1 sijs / Snomi suloineil 
Bin'  Kijtal ja olr Iloinen ; 
Joca sull suonles' Birja t suopi, 
J a  lniehet wirjat wircoin tuopi; 
Rucoill' mahdhat nijdenkin edhest', 
Joidhengas niiita ndet Radhcst ;' 

Tiillaieena kantautuu meita vastaan orastava sno- 
malainen isiinmaalli suus clt enkin aliatenlia~~ toimirillan 
ensiinmaisina vuosjlipn~inenina. Nyijhemmin, noin 16'70 :!I 
jalkeen, se pleisenii ilmiijilii hcikkenemistiiiin heil-li l e r ~ t ~ o ,  
suoilialaisen sivistyneistiin, jolle se piiiiasiassa oli on!is- 
tettn, y.ha enemin5n ruotsalaistnessa ja nusie~t 1aajt.m- 
pien valtiollisben liiisit~eidcn astuessa aikajselnllian 
hiippakunta- ja nlaak~~ntapartil<ularismin tilallc. I\ka- 
te~mise t  juhlat scwellntetaan yha useammin piciett;i\ iksi 
I~uninltaallisina jnhlapiiivinii, ja hallitsijan selra h a n ~ n  
cldnstamansa maan ja kansakunnan, Rnotsin ja ruotsa- 
laisten ylistlykseksi kaikuvat nyt ne runot, jotka aikai- 
seminin omistettiin akatemian kotimaalle S11onic.11~. 
31~lntta oilnitteluissa ilmennyt Iammin ralclcaus omaan 
maahan ja sen kansaan ei silti sammunut naiden pikku- 
runojen mukana, se loi itselleen arvokkaamman asu i~  scl- 
laisissa pysyvissa muistomerkcissa liuin nuoren Joha l~  
Paullnus-Lillienstedtin ylistysllymnissa Suoinelle j a  Dn- 
niel Jusleniuksen teoksissa. Naiden kansallista innos- 
tusta hehkuvien varhais-fennofiilisten mnistomerkkiell 
fragmentaarisina edeltajina oikeutuvat akateemisei~ on- 
nittelurunojen isanmaalliset sepustukset tulla, muistiin 
merkityiksi. 

Siirryttaessa 1 7  0 0-1 n v u 11 c allravat lrotimail ja 
sen kohtalot taas yha kiinteamniin askarr~lttaa mielia 

1 Jacobus R. Lignipaeuksen rune Tuomas Rajaleniuksen t rokwsa :  
LMuutamat Christilliset Saarnat (Tul.ussa 1654). 



rrlyoslrin proinotiorunoudessa. Savy vain on muutt!lnut. 
Suuruusajan rusohohteinen usko oman kansan voitla- 
mattomuuteen ja henkiseen ylemmyyteen alkaa horjua 
sodanvaaran Venajal ta pain k'aydessa yhii uhkaavam- 
maksi huonosti varustetussa maassa. Viela v:n 1707 
promotioissa on mieliala vihollisen peraannyttya Vii- 
purista jannittynyt, mutta toivorikas. >>Iloitse sina Suo- 
men Helicon>>, niin lausutaan eraiissa runossa,' >>nSina 
rautaisina aikoina siita, etta viela voit seppeleita jaliaa, 
vaikkakin Mars sylkee sotaa ja ruutia. Katso, mite!l Ju-  
mala on roimallinen, joka on kaantanyt surumme iloksi 
pako ttainalla venzliiisen peraantymasn Viipurista ja 
varjellessaan kuningastau. Aivan toisensavyinen on ru- 
nous v:n 1712 inuutamia kuukausia ennen akatemiar: 
lopullista pakoa vietctyisea promotioissa. Voitontoiveet 
ovat pettaneet, rihollin~n Iahestyp Turkna, kuningas on 

1 Andreas Wijkarili runo jul!raisussa >>Durn 1)ignos iu  Philosophia 
Honores . . . Viri Andreas Bange [ztc.] . . . In  Acadcmi:~ Ahoensi felici 
sidere capesserenb. 4', 4 a. Julk. tahan asti tuntem. Sen ensimmaiset 
salreist6t kuulurat : 

War glad tu Finska Helicon, 
I thessa jerne-tijderl 
Tu har annu sB stoor formohn/ 
Skb;nt Mars gewahr sig smijder: 
A t  p i  t i g  delas Krantzar ut/ 
Nar Mars utsp8tt:~r Kri jg  och krut. 

Frgn ostan senast kom det roop 
W&T har skull' Krantzar delas: 
A t  af then s t i l ta  Czarens hoop 
Pi  Wijborgz nlurar .?pelas : 
T i  blef hoos oss ett  annat l i t /  
W l r  gladie dra~lckte siy i grit .  

En  n l d  som ti1 a t  iinvkas stod 
Oss i thet samma handel 
GUD grep then s t l l ta  i dess mod,! 
Ocll s i  wLr sorg omwande: 
At Ryssen bort f r i n  Wi jb i rg  gick,! 
Och Kongen fred i Saxen fick. 








