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Htörarj af färorbefr till' focfta ttflpfasan.

Hen öfverlygelse, att en pä Svenska författad kort
framställning afRysslands ozconomiska, literära och
medborgerliga förhållanden för dem af mina lands-
män, hvilka icke varit i tillfälle att ur större, på
fremmande språk författade arbeten öfver dessa äm-
nen förskaffa sig kännedom, icke vore ovälkom-
men, då en sådan, oakttzdt Finland numera i närma-
re trettio år varit med det mäktiga Kejsareriket för-
enadt, hittills saknats, har föranledt utgifvandet af
delta sammandrag. Dervid har jag lagt till grund
»Sehuberts Handbuch der allgem. Staatskunde
von Europa, *» hvars första del, utgifven i Königs-
berg 1835, jemte en allmän inledning, innehåller
Rysslands statistik

,
och ofta endast öfversalt, samt

for mitt ändamål sammandragit, hrad af Schubert
utförligare blifvifr afhandladt. Vidare hafva hlifril
rådfrågade: Wichmanns Darstellung d. Russ.
Monarchie. Lpz. 1813; Bromsen Russland u. d.
Russ. Reich, Berl. 1819; Hassels Lehrb. d. Sta-
tistik d. Europ. Slaaten, Weimar 1822; Schnitz*
ler, Essai dJune Slatistique générale de VEmpire
de Russie, Paris et Petersb. 1829; Säblowskijs
PocciuCKUß Cmamucmuha, CUS. 1832; Steins Handb.
d. Geogr. u. Statist. 6:e Aufl., v. Hörschelmann,
Lpz. 1833.* Schnitzler La Russie, la Pologné et
la Finlande, tableau statistique $c. Paris 1835, jem-
te några andra arbeten. I frågan om Ståndsförhål-
anderne och styrelset-auctoriteterne har jag gått till



grundkällan, I, II och IX Tomeme af den nw gäl-
lande Ryska lagen. Då afsigten endast varit, att
lemna en allmän statistisk teckning af Ryska riket, så
har jag sällan inlåtit mig att uppge de mindre nuan-
cer, hvarigenom några Gouvernementers styrelse skil-
jer sig ifrån den allmänna regeln; än mindre liar
härvid afseende kunnat fästas på Polens och Fin-
lands styrelseformer; och äro dessa länder endast så
mycket vidrörda, som nödigt var, för alt teckna de
■allmänna statistiska conlourerne.

Helsingfors den 13 Augusti 1838.

G. *R.



jp-tfrorö ttfl anöra Upplagan.

M3å det 1838 af mig utgifna Sammandrag af Kej-
sardömet Rysslands Statistik ur bokhandeln utgått ,.

liar jag sä mycket helldre velat efterkomma några till
mig ställda uppmaningar att ombesörja en ny uppta-
ga, som jag derigenom kommit i tillfälle dels alt
mera jemna och proportionera arbetets särskilia de-
lar, sålunda att deförut allför kort absolverade äm-
nen numera blifvit något utförligare behandlade,
hvaremot andt;a partier åter blifvit sammandragne,
dels ock att rätta åtskilliga misstag, hvilka iförra
upplagan insmugit sig och tillägga de sedermera ti-
made förändringarne. Vid denna nya bearbetning
äro förnämligast begagnade: das Kaiserthum Russ-
land von D:r P. A. F. K. Possa? t, Slultg. 1840»
41, Sokolowskijs på Ryska utkomna Geographie,
hvars tredje del, S:t Petersburg 1841, innehåller
Ryssland, samt: Das Kaiserthum Russland in land-
wirthschafllicher, gewerblicher und kommerzieller
Beziehung von Freih. Fr. W. von Re den, Ber-
lin 1843; hvarutom en härstädes bosatt med Ryska
förhållanden närmare bekant vän benäget lemnat åt-
skilliga upplysningar.

Helsingfors i Febr. 1845.

CJ. K.





Omfång ocli Gr-tinåor.

Då Storfurslen Ivan I Wasiljevitsch, år 1462, till-
trädde regeringen i Ryssland, innefattade riket 18,500
geogr. Qvadratmil, och beboddes af 6 millioner men-
niskor. Cenom stadgandet om rikets odelbarhet, fö-
rekom han för framtiden dess söndring i mindre fur-
stendömen och grundlade sålunda dess storhet. Un-
der honom och hans efterträdare utvidgades detsam-
ma, dels genom återförening af de frånskiljda fursteis-
dömena, dels genom eröfringarne af Kasan och Astra-
chan, samt af Sibirien ända till floden Jenisei och
sjön Baikal, till det omfång, att det år 1613, vid
Romanovska regenthusets thronbestigning, uppgick
till 157,000 qv. m., eller var lika stort med Euro-
pa *) och beboddes af omkring 12 mill. invånare; un-
der Tsar Michael Feodorovitsch Romanov, hans son
Alexei och sonesöner Feodor och Peter den Store,
genom eröfiingen af hela Sibirien, Kamtschatka, Ku-
rdiska öarne m. m., samt genom fredssluten med
Polen i Andrussov år 1667 och med Sverige i Nystad
1721, till 273,800 qv. m. med 20 mill. invånare; och
under Peters efterträdare, till och med Kejsar Paul I, i
synnerhet genom Polska, Turkiska och Svenska pro-
vinser till 331,850 qv. m. och 36 mill. invånare. Kej_
sar Alexander tillade Grusien, Mingrelien och Ime-

*) Antages Donfloden till Europas östra gräns, så att Kasaa
och Astrachan falla på Asiatiska sidan, uppgår, som be-
kant är, Europas omfång till onikriug 155,000 geogr. q. ta.

1
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reti 1802 och 1804, Ståthållaredömet Bialystock
(Bjelostok), genom freden i Tilsit 1807; Storfursten-
dömet Finland med Åland, en del af Vesterbotten och
Lappmarken, genom freden i Fredrikshamn den (5)
17 Sept. 1809; Bessarabien och en del af Moldau
genom freden i Bucharest 1812, landskaperne Dage-
stan och Schirwan genom fieden med Persien i lä-
gret vid Gulistan 1813 ; och sluteligen genom freden
i Paris 1814 samt Congressen i Wien 1815 Konun-
gariket eller Tsardömet Polen. Sedan det år 1799,
för pelshandelns skull, stiftade Rysk-Amerikanska han-
dels-sällskapet dels på nordvestra Amerikas fasta land,
dels på dess öar, anlagt factorier, togos desamma,
1822, under regeringens närmare tillsyn, och, genom
tvenne fördrag, den 17 Apr. 1824 med Nordameri-
kanska fristaterne och med England den 2S Febr.
1825, bestämdes omfånget af det Ryska gebitet i nord-
vestra Amerika till 17,500 q. m., så att 54° 40'
nordl. Lat. utsattes till dess sydligaste punkt. Alex-
ander efterlemnade sålunda ett rike af mera än
363,000 qv. m. Hans Majestät Kejsar Nicola^ för-
enade med sitt rike, genom freden med Persien i
Turkmantschai, (i Persiska provinsen Adserbitschan i
sydost om Tebris, nästan midt emellan sjön Urmia
och Kaspiska hafvet), den 10 Febr. (29 Jan.) 1828,
provinserne Erivan och Nachitschevan, och genom
freden med Turkiet i Adrianopel, den ( Sept. 1829,
fästningarne Anapa, Poti, Achalzych och Achalkala-
ka, hörande fordom till Turkiska paschalikatet Tschal-
dir, vid gränsen af Turkiska mindre Asien och Ar-
menien ; till följe hvaraf hela rikets omfång nu upp*
gifves till omkring 364,000 qv. m.

Riket begränsas i norr af Norrige, (hvarifrån det
till större delen skiljes genom Norrska fjellarne, samt



3

Enarejoki och Tenojoki eller Tana elf), och Ishafvet,
i öster af östra oceanen, i söder af de Chinesiska
Ivdländerne, Tatariet, Kaspiska hafvet, Persien, Asia-
tiska Turkiet, Svarta hafvet och Europeiska Tur-
kiet. Mot de Chinesiska lydländerue utgöres grän-
sen till en del af Lilla Altai, Sajaniska och Jablo-
noi bergen samt floden Argun, mot Tatariet af fl.
Syr, mot Europeiska Turkiet af Donau. I vester
gränsar Ryssland mot Norrige (Pasvigs elf), Sverige,
(hvarvid den lilla elfven Radja-Johka ellei Kuokima
Johka, åtskilliga mindre sjöar och vattudrag, Muonio
och Torneå elfvar göra gränsskillnaden,) vidare mot
Bottniska viken, Östersjön, Preussen (floderne Szes-
zupe, Drowenz, Prosna in. fl. skilja begge riken),
Galicien (Weichsel och San), samt den Turkiska an-
delen af Moldau, (fl. Prut). Colonierne i Amerika
gränsa till Englands Amerikanska besittningar.

Antages jordklotets yta till 9,281,910 qv. m., så
upptager Ryska riket något mera än 25:te delen af
hela jordens area. Det sträker sig ifrån 35°—245°
long. (omfattar sålunda mera än hälften af jordens
längd), och ifrån 38° 40'—78° nordl. lat. Då nu
som kändt är, 180 longituds grader göra 12 timmars
skillnad i tid, så måste på de 210", som utgöra af-
ståndet emellan Rysslands östra och vestra gräns,
skillnaden bli 14 timmar, så att, då på den yttersta
punkten i öster, Prins Wales öarne, är midnatt,
klockan på Åland, den vestligaste punkten af Riket,
först visar 10 före middagen, af det, å lörra stället,
redan tilländalupna dygnet; och då solen i vestra de-
len af Riket går ner, den redan hunnit gå upp i den
östra. Likaså skiljaktig är den längsta dagens och
nattens relativa längd i Rikets södra och norra trak-
ter: under det att vid södra gränsen den längsta dag
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och natt är omkring 14| timmar, räcker densamma i
norr, i Kola, tvenne och vid cap Taimura fyra må-
nader. För att förtydliga förhållandet af Rysslands
omfång till andra Europeiska rikens och staters, kan
anmärkas, att Finland ensamt, med 6844 qv. m., sva-
rar emot den landtmassa som begynner ifrån Memel
och Preussiska rikets östra gräns, och slutar på an-
dra sidan om Rhenströmmen vid Preussens vestra
gräns mot Belgien och Frankrike, samt ifrån Öster-
rikes, Bayerns och Hessens norra gränsor i söder,
slutar vid Östersjön, Schleswig och Nordsjön, och
hvilken sträcka innefattar Konungariken Preussen,
Sachsen och Hannover, Storhertigdömen Mecklenburg,
Saehsen-Weimar och Oldenburg, de Sachsiska Her-
tigdömen, Holstein och Lauenburg, FurstendÖmen
Reuss, Schwarzburg, Anhalt och Lippe, samt fristä-
derne Hamburgs, Lubecks och Bremens gebit; Gou-
vernementet Archangel (11970 qv. ni.) är i det när-
maste lika med Frankrike, Nederländerne, Belgien
och Schweitz, samt ön Novaja Semljä, af 4255 qv.
m., inberäknad större än Sverige och Norrige till-
sammans. Wologda (6867 qv. m.) är nästan = Stor-
Britannien och Irland, Kyrkostaten och Toskana till-
sammans. Bland de Sibiriska Gouvernementerne är
Tebolsk (24,900 qv. m.) = Kejsaredömet Österrike,
samt Konungarikena Frankrike, Bayern och Sardini-
en; Tomsk, (€0,400 qv. m.) = hela vestra Europa,
eller Portugal, Spanien, Frankrike, Belgien, Neder-
länderne, Stor-Britannien och Irland, Norrige, Sveri-
ge, Danmark, Tyskland, Schweitz och Italien till-
sammans tagne; och sluteligen Jeniseisk och Irkutsk
(123,300 qv. m.) = hela Europa, då Pyreneiska och
Skandinaviska balföarne, Danmark och Tinland un-
dantagas.
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Allmän indelning.
Ryssland indelas i administrativt afseende i Gou-

vernementer, provinser och styrelse-districter,' hvilka
vanligen bära namn efter sina hufvudorter och i offi-
ciella skrifter uppräknas i alphabetisk ordning. Till
vinnande af lättare öfversigt af den ofantliga land-
massan torde det dock vara lämpeligt, att med afseen-
de dels å belägenheten, dels å rikets historiska ut-
veckling och tillväxt, för den oinvigde, classificera
densamma under större allmännare rubriker. I det-
ta afseende sönderlaller riket först i det Europeiska,
Asiatiska och Amerikanska Ryssland, hvarvid grän-
sen emellan de förstnämnda afdelningarne utgöres af
Uralbergen, floden Ural, Kaspiska hafvet samt mot
Kaukasien, af floderne Terek och Kuban. Genom
denna indelning inträffar dock den olägenhet, att åt-
skilliga Gouvernementer sålunda komma att höra dels
till Europa dels till Asien, emedan de genomskäras
af gränsen. Deremot utgör den naturliga gränsen e-
mellan Asien och Amerika äfven gräns emellan de
Ryska styrelse-districterne uti begge verldsdelar.

I. Det Europeiska Ryssland, sönderfall**
åter lämpligast uti:

a) Stora Ryssland, som utgör Rikets egentliga
kärna och består af 19 Gouvernementer, nemligen 1)
Moskva, 2) Smolensk, 3) Pskov (Pljäskov), 4) Tver,
5) Novgorod, 6) Olonetz, 7) Archangel, 8) Wologda,
9) Jaroslav, 10) Kostroma, 11) Wladimir, 12) Nish-
nij Novgorod, 13) Tambov, 14) Rjäsan, 15) Tula, 16)
Kaluga, 17) Orel, 18)Kursk och 19) Woronesh. Nå-
gra Geographer hafva äfven räknat G. S:t Petersburg
till Stora Ryssland;



6

b) Östersjo-provinserne, hvartill räknas de fyra
Gouvernementerne 20) S:t Petersburg, fordom Inger-
manland, 21) Estland, 22) Liffand, 23) Kurland, samt
Storfurstendömet Finland med dess 8 län: 24) Ny-
lands, 25) Abo och Björneborgs, 26) Tavastehus, 27)
Wiborgs, 28) S:t Michels, 29) Kuopio, 30) Wasa och
31) Uleåborgs Län;

c) Lpta Ryssland, med fyra Gouvernementer:
32) Kiev, hvilket dock af andra räknas till vestra
Ryssland, 33) Tschernigov, 34) Poltava, 35) Charkor,
Delar af Charkov och Woronesh kallades fordom äf-
ven Slobodiska Ukrain;

d) Vestra Ryssland, hvarafen del äfven bar namn
af Litthauen, och hvartill räknas de $ Gouvernemen-
terne 36) Kovno, 37) Willna, 38) Grodno, 39) Wi-
tebsk, 40) Molislav, 41) Minsk, 42) Wolhynien,
och 43) Podolien;

e) Konungariket Polen, bestående af 5 Gouver-
nementer : 44) Radom,, 45) Lublin, 46) Plock (Plotxk),
47) Warschau och 48) Augustovo;

i) Södra Ryssland, som ctgöres af 49) G. Jeka-
terinoslav, 50) Cherson jemte 51) Odessas stadsgebit
med särskild förvaltning, 52) G. Taurien med det
särskildt förvaltade gebitet af 53) Kertsch och Jeni»
kale, 45) Kosackernes vid Svarta hafvet land, 55) Don-
ska Kosackernes land, som innesluter 56) Staden Ta-
ganrogs särskilta förvaltningsgebit, samt 57) Provin-
sen Besarabien. Jekaterinoslav, Cherson och Taurien
kallas äfven nya Ryssland;

g) Det fordna Tsardömet Astrachan, som inne-
fattar G. 58) Astrachan, 59) Saratov och 60) Oren-
borg och hvartill lämpligast äfven kan foras 61) pro-
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vinsen Kaukasien, såsom fordom äfven utgörande en
del af det Astrachanska riket;

h) Det fordna Tsardömet Kasan, hvartill räknas
G. 62) Kasan, 63) Wjätka, 64) Perm, 65) Simbirsk
och 66) Pensa.

Anmärkas bör dock, att G. Orenburg ocb Perm
till en del sträcka sig öfver Ural och således in i det
Asiatiska Ryssland.

H. Det Asiatiska Ryssland, utgöres af:
i) Transkaukasiska provinserne, utgöra 67) det

grusinisk-imeretiska Gouvernementet samt 68) Kaspi-
ska gebitet, och innefatta Georgien eller Grusien,
Ossetien, förre Paschalikatet Achalzych, Ryska ande-
len af Armenien, Imeretien, Schirvan, Karabagh, Ta-
lyschin, Schekin, Daghestan, Guriel, Mingrelien, Ab-
charien m. m.

k) 69) Den Ryssland underlydande delen af Kir-
giska steppen;

1) Sibirien, som innehåller G. 70) Tobolsk, 71)
Tomsk, 72) Jeniseisk, 73) Irkutsk, 74) Förvaltnings-
districtet Jakutsk, 75) Troitsko-Savska gränsförvalt-
ningen emot China, 76) Ochotska kustförvaltningen
och 77) Kamtschatska kustförvaltningen.

111. Det Amerikanska Ryssland, innefat-
tar det land på Amerikas nordvestra continent, som
bebos af en del egentliga Eskimoer, af Konäguer,
Kenaitzer, Tschugatscher, Ugatakmjuter och Kolju-
scher samt de i det tillgränsande hafvet till Amerika
hörande öar, och utgör 78) Ryska Nord-Amerikan-
ska handels-colonierne, hvilka stå under förvaltning
af det Nord-Amerikanska handeLs-compagniet.
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Sålunda innefattar Ryssland i alla tre verldsde-
lar, samt Polen och Finland inberäknade 78 Gouver-
nementer, län eller styrelse-districter.

Physisk beskaffenhet.
Klimat. Med afseende på klimatet indelas

Ryssland i fyra regioner eller landsträckor, nemligen:
1) Den arktiska eller polarregionen , sträckande

sig till 67° lat. mot. söder, med en mer än 8 måna-
der lång vinter. Här fryser qvicksilfret årligen och
hafven äro ifrån slutet af September till slutet på
Junii betäckte med is; kärren upptina alldrig full-
komligen. All jordkultur upphör, träden förvandlas
till dvärgaktiga buskar, sluteligen försvinna äfven des-
sa och mossor äro den enda vegetation naturen fram-
bringar. Den kortväxta polar-menniskans enda följe-
slagare till dessa öde trakter äro hunden och renen;
hennes förnämsta näringsfång fiske.

2) Kalla regionen, med stränga, omkring sex
månader långa vintrar, mellan 67° och 57° lat. Ifrån
65° begynner i det Europeiska Ryssland jordbruk
med någorlunda utsigt till gynnande skörd; i Asien
deremot blir, ju längre man kommer åt öster, köl-
den allt mera herrskande, så att vid Olekminsk
vid Lena fl. under 60° endast korn trifves, och vid
Udskoi nära Ochotska hafvet ännu under 55°, således
ungefär under samma lat. som Moskva och Königs-
berg, ingen säd växer. I Kamtschatka, under sam-
ma latitud med England, sträcker sig svårigheten att
odla säd ännu sydligare, och endast kornet lönar od-
larens möda. Kalla regionens heta somrar befordra
väl växtligheten, men öfvergångstiderne ifrån den kal-
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la till den heta årstiden och tvärtom, det är våren
och hösten, äro ytterst korta.

3) Tempererade regionen, från 57d—so° lat.
med ett jemnt, för den animaliska och vegetabiliska
naturen lika gynnande klimat, i allmänhet ej olikt
klimatet i Preussen och Danmark, likväl med strän-
gare vintrar. Utgör i de trakter, der jordmonen är
gynnande och odlingen icke hindras genom bristande
befolkning, Kejsaredömets fruktbaraste del.

4) Varma regionen, från 50° till södra gränsen,"
med tidig och varm vår, mycket torr och het som-
mar, sen och kort höst., samt kort men sträng vin-
ter; klimatet härstädes jemföres med Lombardiets
och Södra Frankrikes. De heta somrarne åstadkom-
ma dock ofta en för menniskor och djur farlig luft-
smitta. Orkaner äro icke heller sällsynta.

Sergåsar: 1) Fortsättningen af Seveåsen
stryker genom Finska Lappland in i Rysslands norra
provinser, och utgör en icke bred sträcka af blott några
100 fot höga kullar. 2) Karpathernes norra sluttning
sträcker ifrån Galicien några rader af lägre kul-
lar till Wolhynien, Podolien, Kiev, Jekaterinoslav
och Besarabien. 3) Ural, hvilken i en längd af in-
emot 300 geographiska mil, med olika bredd och i
allmänhet ringa höjd, som sällan öfverstiger 2800,
drager sig från norr vid Kariska hafvet åt söder till
närmare Aralsjöns norra stränder, derunder till större
delen utgör gräns emellan det Europeiska och Asia-
tiska Ryssland, långsamt sluttar åt Europeiska sidan,
men brantare mot Asien. Denna bergskedjas nordli-
gaste del betäckas af kärr och träsk, samt till en del
af låg skog, sednare vidtaga tjocka skogar. Syd-
ligare vid 53° lat. upphöra skoffarne och bergshöjden
sänker sig alltmera till slättlandet. Urals hittills
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kända högsta punkt Kontschakowskoj kamen, i Gour.
Perm uppges af några till 8000', afandra till blottöOOO
öfver hafvet. Den förut som högsta punkt ansedda
Pawdinskoj kamen, likaledes i G. Perm, som uppgif-
vits stiga till 6400', har befunnits icke öfverstiga
3550' eller enligt andra, endast uppnå 2700'. 4)
Kaukasus af 150 geogr. mils längd, och sträckande
sig med sin hufvudkedja ifrån den i Kaspiska hafvet,
utlöpande Apteronska halfön i nordvestlig rigtning
till trakterne af fästningen Anapa vid Svarta hafvet,
med spetsarne Elborus 16,700' eller enligt sednare
mätningar 15,400', i sydost om denna spets Kasbek
eller Mainvari 14,400—14,500' och Schachdag (Kungs-
berget) = 12,000'. Dessa uppräknade bergåsar inne-
sluta ett ofanteligt slättland, det såkallade Osteuro-
peiska, hvilket genom en från Karpatherne utgåen-
de, i nordostlig riktning åt Ural framlöpande, rad af
kullar och höjder, (bland hvilka 5) den vattenrika
till omkring 1070 fots höjd stigande Valdai-höjden
eller Wolchonski skogen (Möns Alaunus), som fram-
stryker genom Gouvernementerne Novgorod, Tver,
Smolensk, Witebsk och Pskov, är bekantast), åter
delas i tvenne, dels åt Ishafvet och Östersjön, dels
åt Kaspiska och Svarta hafven sluttande lågländer;
sålunda likväl, att den sednare sluttningen till en del
genomskäres af den ofvannämnda ifrån Gaflicien kom-
mande höjdsträckningen. 6) På Tauriska> halföns
södra kust framstryker en isolerad höjdsträckning Jai-
la, med de högsta topparne Tschadiir Dag 4740' och
Babugan Jaila 4600'. 7) De Armeniska bergen, med
stora Ararat, hvilket, förrän dess höjd genom ett för
några år sedan inträffadt bergras minskades, uppgafs
vara 16,200' högt och lilla Ararat 12,000\ 8) Lilla
Altai, vid Sibiriens södra gräns, högst 6500', hvars
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Östra och nordöstrå fortsättningar Sajaniska, Ner-
tschinska, Jablonoj och Stanovoj bergen sträcka sig
ända till Tschuktschernes halfo, och derifrån utsända
en gren till det på Vulkaner rika Kamtschatka. U-
ral och lilla Altai, samt deras genom Kirgisernes
stepper strykande mellanlänkar Mamet Tau, Alginski
bergen, Uluk Tag, Beszka bergen *), äfvensom Altais
fortsättningar i öster och nordost, innesluta det ofant-
liga, i östra delen af lägre bergåsar genomskurna,
mot Ishafvet sluttande och för dess kalla vindar blott-
ställda Sibiriska låglandet. I Ryska Amerika höjer
sig Elias berget till 17,850' å 17,900' ochFairweather
(det vackra vädrets berg) till 14,900'.

<Jordllion* Den bördigaste jordmon hafva ri-
kets mellersta provinser, sträckande sig från G. Mosk-
va, Wladimir, Nishnij Novgorod och Tambov i norr och
öster till Charkov och Poltava i söder, samt de un-
der samma latitud mera åt vester belägna provinser-
ne ,

med undantag likväl af Minsk» Det Europeiska
«Rysslands norra del har en mestadels mager, sand-

blandad dock gräsbeväxt, af ofantliga skogar be»
täckt, ofta äfven sank och kärraktig jordmon. Mel-
lan Hvita hafvet och Östersjön ligga Europas vatten-
rikaste nejder, betäckte af otaliga, genom smala sund
med hvarandra sammanbundne träsk, mellan hvilka
klippiga höjder framslingra sig. Södra delen afRyss-
land har en föga skogbeväxt, ömsom ytterst bördig,
ömsom ofruktbar, saltblandad mark. Utom i norra
Ryssland finnas större kärr, äfven i rikets vestra del.
Märkvärdigast äro de så kallade Rokitno kärren, samt
Pinska kärren, belägne i vester om Dnepr, i södra

*) Dessa mellanlänkars tillvaro har dock af sednare Geogra-
pher blifvit bestridd.
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delen af G. Minsk och Grodno, samt norra delen af
Volhynien. Dessa kärr afvexla med ofantliga sko-
gar. Stora sträckor upptagas af de så kallade step-
perne, i synnerhet i vestra Rysslands södra hälft, dels
med sandig och alldeles ofruktbar jordmon samt all-
deles, obebodde, dels beväxte med gräs och genom-
tågade af nomader. Många stepper hafva saltblandad
jordmon, innehålla saltsjöar och genoinflytas af salti-
ga bäckar. De förnämsta stepper äro: den Petscho-
riska, mellan Dvina och Petschora; den Jaroslavska,
i G. Tambov; den Nogaiska, norr om Krim, Svar-
ta och Asovska hafven, från nedre Don till nedre
Dnepr; den Donska, i Donska Kosackernes land;
den Kubanska, från floden Kuban, hvilken faller i
Svarta hafvets nordöstra hörn, till Dons biflod Ma-
nitsch; den Asovska, på östra sidan af Asovska sjön
oeh Don flodens nedre lopp; den Kumanska, vid flo-
den Kuma och nordvest om Kaspiska hafvet; den
Terekska, i söder om den förra; den Uralska eller
Kalmuckiska, mellan floderne Wolga och Ural, samt
Kaspiska hafvet, den Kirgisiska, från Irtisch till sjön
Aral och floden Ural; och sluteligen den Barabinska
eller Baraba-steppen, mellan Irtisch och Obi flodernes
mellersta lopp. Sibirien har i sin södra del, utom
några redan nämnde stepper, ogenomträngliga skogar,
ypperliga betesmarker och en jordmon, der säd gan-
ska väl växer; de nordligare trakterne deremot, från
57°, hafva mager, sank och kärraktig mark. Tre
femtedelar af Sibirien anses, dels för jordmonens o-
fruktbarhet, dels för klimatets hårdhet, icke kun-
na odlas.

Ryssland omgifvande Haf äro: 1) Norra Ishafvet,
.segelbart blott i dess vestra del, i öster, i norr om
Sibirien för isens skull sällan tillgängligt, med des*
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särskilta vikar: a) Hvila haf\et, hvilket åler sönder-
faller i Mesen- Dvina- Onega- och Kandalaks-wkar-
ne, b) Tscheskaja-, och c) Petschora--»ikarne, d) Ka-
riska hafvet, e) Obi-viken med Tasa-bugten, f) de 70
öarnes, g) Taimura, i) Preobrashenja, och k) Moigo-
Jotsk-viken; 2) Östra Oceanen ined dess norra del
Kamtschatska hafvet, Oschotska viken, hvars norra
ända bildar haierne Penshinsk och Ishiginsk; 3) Svar-
ta hafvet med Odessa-, Perekop- och Sivasclniken
samt Asovska sjön; 4) Östersjön med Botfniska,
Finska och Lifländska eller Riga-viken.

Sjöar. I Asien: 1) Kaspiska hafvet, den stör-
sta insjö på jorden, 6860 q. m. och 2) Aralsjön, 1100
q. m. i Kirgissteppen. Begge vidröra endast rikets
gräns. 3) Baikal, den största, alldeles inom Ryskt
gebit belägna insjö, 524 q. m., innesluten af branta
klippväggar i Gouvv lrkutsk. 4), 5) De förenade
sjöarne Tschany och Sumi i Baraba-steppen. 6) Te-
letskoe eller Altyn, vid Altais sluttning, 18 mil lång,
12 bred. 7) Balchasch och 8) Alaktugul, begge i
Kirgis-steppen vid rikets södra gräns. — I Europa:
9) Ladoga, 292 qv. m., omgifven af G. S:t Peters-
burg, Finland och Olonetz. 10) Onega 30 m. 1. och
10 br. inom G. Olonetz. 11) Peipus 12 m. 1. 10 br.,
mellan Ingermanland, Estland och Lifland, samman-
hänger i söder med Pljäskovska sjön, mellan Lifland,
Pljäskov och Ingermanland. 13) Wirtzjärv i Lifland,
vester om Peipus. 14) Seliger i G. Tver. 15) limen
6 m. 1. 5 m. br. 16) Bjeloe osero (Hvita sjön). 17)
Wosh eller Woshe (Bojne); alla tre iG. Novgorod.
18) Kubina eller sjön Kubinskoe i G. Wologda. 19)
Latscha och 20) Wodla i öster, samt 21) Sego och
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22) Wig i norr om Onega, alla iG. Olonetz. 23—
26) Kutno eller Kuittijärvi, Top eller Tuoppajärvi,
Piavo eller Pääjärvi, Kowda eller Koutajärvi, med
flera, mellan Hvita hafvet och Finland i G. Archan-
gel. 27—29) Imandra, Kombo, Kola m. fl. på Lapp-
ska halfön af G. Archangel.

• Floder. I. Utfallande ilshafvet: a)i Europa:
1) Petschora från Ural i G. Perms nordöstra hörn;
faller i Petschora-viken; 143 mil lång. 2) Mesen i-
från Petschoriska steppen, i Mesen-viken, 120 m. 1.
3) Dvina uppkommer genom sammanflödet af Jug,
som har sitt ursprung från södra delen af G. Wolog-
da och Suchona, som flyter ur sjön Kubinskoe; Dvi-
na upptager fr. h. Wytschegda

„

och och Pinega, fr.
v. Waga ; utfaller i Dvina-viken af Hvita hafvet; 160
mil lång, under största delen af sitt lopp segelbar.
4) Onega" afleder sjöarne Woshe och Latscha i One-
ga-viken, 80 ni. 1. 5) Wig, sjoarne Wigs och Se-
gos utlopp i Hvita hafvet. 6) Kem, Kutno sjöns ut-
lopp i samma haf. 7) Kowda afleder sjöarne Top,
Piavo och Kowda i Kandalaks-viken. i På Lapp-
ska halfön: 8—11) Kola och] Tuloma, med gemen-
samt tftlopp iKola buglen, Ernyschnaja eller Woron-
ja i Ishafvet, Panoj i Hvita hafvet. b) I Asien: 1)
Kära, gränsflod mellan Asien och Europa, i Kariska
viken. 2) Obi, från tvenne källfloder, Bija ur sjön
Teletzkoe, och Katunja fr. lilla Altai och Kolywan-
ska bergen; upptar fr. v. Irtisch, (med hvilken förut
Ischim och Tobol förenat sig), samt fr. h.' Tom och
Ket; ©fver 430 m. 1., och på sina ställen 4 mil br.,
segelbar, i Obi-viken. 3) Tasa, i viken af samma
namn. 4) Jenisei, ur tvenne källfloder (af några
Schischkit och Kamsara, af andra Takem och Kem-
tschik, af andra åter Weykem och Uluikem kallade)



15

i Mongoliet, segelbar ifrån Abakansk, ofver 570 ra.
1., i sin öfre och mellersta del med hastigt, i nedre
delen med sakta lopp, upptager fr. h. Angara, som
flyter ur sjön Baikal och efter föreningen med Him.
kallas Öfre Tunguska,' vidare Sten- eller Mellersta
Tunguska, och Nedre Tunguska; Jenisei utfaller ide
Sjuttio öarnes vik. 5) Pjäsina ur sjön Pjäsino und.
70° lat. 6) Taimura, ur sjön med samma namn, till
den lika benämnda viken. 7) Chatanga, i viken af
samma namn. 8) Anabara i Preobrashenja bai. 9)
Olenek^ 143 m. I. 10) Lena, ur kärr i vester om.
Baikal, upptar Kirenga, då den blir; segelbar, samt
Aldan, m. fl. fr. h„ och Wilui in. m. fr. v. Anta-
let af Lenas bifloder uppgifves till icke mindre än
523; efter ett lopp af 600 mil faller den, delad i fle-
re armar, i hafvet. 11) Jana, utfaller genom fem,
mynningar i viken Maigolotsk. 12) Indigirka, 170
in. 1., utfaller genom 4 hufvudmynningar. 13) Ala-
seja. 14) Kolyma från Stanovoj-bergen, 214 in. I.
11. Floder med tillopp åt östra Oceanen: 1) Anadyr
fr. sjön Joanko, under polarkretsen, i Anadyr-viken.
2) Kamtschatka, hufvudflod på halfön af samma namn,
70 m. 1., faller vid Nishne-Kamtschatsk på halfons
östra kust i Kamtschatka bugten. 3) Penshina i
hafsviken af samma namn. 4) Ochota bildar vid sin
mynning hamnen af staden Ochotsk. 5) Uda, nära
likets södra gräns i Ochotska hafvet. 6) Argun, på
en sträcka gräns mot Mantschuriet, förenar sig med
Schilka, antar -namnet Amur och öfvergår på Chine-
siskt område. 111. I Baikal falla: 1) Selenga från
Stora Altai och 2) Öfre Angara. IV. På Aralsjöns
östra strand Syr, hvilken i söder begränsar den till
Ryssland hörande delen af Kirgisiska steppen. V.
I Kaspiska hafvet: 1) Emba eller Jemba flyter ge-
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nom Kirgisiska steppen i sjöns nordöstra hörn. 2)
Ural, fordom Jaik, från berget Kalgan Tau på Ural-
ska bergsåsen, skiljer Kirgisiska steppen från Oren-
burgska och Astrachanska Gouvernementerne, 300 m.
1., segelbar för större fartyg från Orenburg; biflod
Sakmara. 3) Wolga, fordom Rha, en af Gamla verl-
dens största floder, ur sjön Stershe (CiepiKL) vid byn
Wolgino Werchowje och ur kärr på Alauniska höjden
i G. Tver, förenar sig snart med Selisharowka fr.
sjön Seligher, blir segelbar vid Rshev Wladimirov,
upptar Oka, (hvilken förut bl ifvit förstärkt från hö-
ger genom Suscha och Mokscha, som upptagit Tsna,
från venster genom Ugra, Moskva och Kliisma, hvil-
ken sistnämnda upptagit Tesa), vid Nishegorod, äf-
vensom Sura, Tsivil och Sviaga fr. h., och Tvertsa,
Mologa, Scheksna urBjeloe osero, Kostroma, Unsha,
ilVetluga, den 215 mil långa, genom fl. Wjätka för-
stärkta Kama, Samara, Irgis och Jeruslan fr. v.,
samt utfaller, efter ett lopp af 570 mil, genom 8 huf-
vudarmar och mer än 60 mynningar, hvilka innesluta
omkring 70 öar. Besväras 6 mil före sitt utfall af
grund och sandbankar. 4) Kuma, ur tvenne källflo-
der Gum och Gumitsch, äfven stora och lilla Kuma
kallade, vid berget 13i sch Tau vid Kaukasi norra
sluttning och norr om Elborus, förlorar sig efter ett
lopp af 70 mil, alldeles nära hafvet till större delen i
sanden. 5) Terek, ur källor i öster om Kumas, ut-
faller genom många armar, och bildar ett stort delta-
land, 70 m. 1. med många tillflöden från höger. 6)
Kur, från Moschiska bergens östra sluttning, nära
Achalzych, ined gränsfloden Arasch eller Äras, som
förenar sig med densamma; 120 ni. 1., segelbar från
Megetschenskij. VI. I Svarta hafvet: 1) Rion, de
Gamles Phasis, fr. Kaukasi södra sluttning, sydost
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cm Elborus, 20 in. segelbar, utfaller vid fästningen
Poti. 2) Kuban, ur Kaukasus, nära toppen af Elbo-
rus, 86 ni. 1., utfaller genom tvenne hufvudgrenar,
den ena i Asovska, den andra i Kubanska viken af
Svarta hafvet, inneslutande ön Taman. 3) Don (Ta-
nais) ur sjön Ivanovskoe' eller| Ivanov i G. Tula,
upptar fr. v. Woronesh, Choper, Medveditsa, Ilovvljä
och Manytsch; fr. h. Sosva, Sosna, Kalitva, Tschar
och den betydligaste af alla, den fr. Gouv. Kursk
kommande Donetz, med sina bifloder. Don är 190 m.
1., har trögt lopp och under sommartorkan besväras
segelfarten af grund. 4) Dnepr, (Borysthenes), ur
kärr i norra delen af G. Smolensk mot gränsen af
Tver, på Wolchonski skogens södra sluttning; uppta-
ger fr. h. Druetz, Beresina, Pripet med dess biflod
Jasolda, samt vid sin mynning den från Karpatherne
kommande Bug eller Bog, de Gamles Hypanis; fr.
v. Sosha, Djässna och Psiol, 214 m. 1. med hastigt
lopp, segelbar från Dorogobusch i G. Smolensk, men
dock i sitt mellersta lopp nedanom Kiev till Alexan-
drovsk i G. Jekaterinoslav besvärad af forssar, som
på en sträcka al omkring 70 verst afbryta skutfarten,
bildar mellan Cherson och Otschakov en vik eller
Liman, samt utfaller mellan nämnde stad och Kin-
burn 2 mil bred. 5) Dnestr (Tyras) ur en sjö i Kar-
patherne i Galicien, träder nära Chotin i Bessarabien
på Ryskt område, lider i sitt öfre lopp af forssar,
blir först vid Bender oafbrutet segelbar och bildar vid
sitt utlopp mellan Akirman och Ovidiopol en liman.
6) Donau (Ister) i sitt nedre lopp, och dess nästsyd-
liga mynning Georgievsk, äfvensom Donaus fiån Gali-
cien kommande biflod Pruth (Poras eller P}rrethos),
utgöra gräns mot Turkiet. VII. I Östersjön: 1)
Niemen fr. G. Minsk, upptar fr. v. Schara, fr. h.
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Wilja, och utfaller i Preussen, under namn af Memel
i Knrisches Haff. 2) Windau, fr. G. Wilna, utfaller
i Kurland vid staden Windau. 3) Kurländska Aa,
(äfven heilige Aa kallad), ur tvenne källfloder Memel
och Muhs i G. Wilna, faller 50 verst nedanom iMitau
dels i Riga-viken, dels i Diina-floden. 4) Diina, från
kretsen Ostaschkov i G. Tver, ur kärr i Wolchon-
ski-skogens sluttning, upptager fr. h. den ända från
staden Toropetz segelbara Toropa, fr. v. Mesha, Ka-
spljä, Ulla, Dissna; segelbar för större fartyg från
Welisch i G. Witebsk; 140 m. 1., alldrig öfver 10
till 12 fot djup, besvärad af grund och forssar, faller
genom tvenne mynningar, gamla och nya Diina, som
innesluta ö"n Magnusholm, 13 verst nedanom Riga, i
viken af samma namn. 5) Lifländska Aa, norr om
Diina i samma vik/ 6) Pernau i Pernau-bugten, Riga-
vikens nordöstra hörn. 7) Narova, som fr. h. upptar
Pljussa, afleder sjön Peipns till Narva-bugten, 12
verst nedanom den likbenämnda staden,. 9 m. 1., se-
gelfarten afbruten genom vattufall; mynningen besvä-
rad af grund, tillåter endast 6 å 7 fot djupt' gående
fartyg att segla in i floden. 8) Luga, ur källor när»
sjön limen iG. Novgorody förbi Jamburg r nordost
om Narva i en liten (Soikkina) bugt af Finska vi-
ken. 9) Neva, ur Ladoga, upptager ftvh. Ochta, fr*
v. Beresovka, Tossna, Ingeris eller Ichora; 8^ m. 1.,
hasfigt lopp, faller nedanom Petersburg] genom flere
armar, bland hvilka Stora och Lilla Neva, samt sto-
ra och lilla Nevka, i Kronstadska bugten. 10) Sy-
sterbäck, Sestra eller Rajajoki, gränsflod mot Fin-
land i Kronstads bugt, VIII. I Lagoga utfalla:
Wolchov fr. sjön Ihnen, Sjass med sin biflod Tich-
winka fr. sydost, S\ir ur Onega. IX. I limen;
Schelon fr. sydvest, Lovat fr. söder, Msta fr. nord-
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ost. X. I Onega: Wytegra fr. sydost, Wodla ur
den lika benämnde sjön. XI. I Peipus: Embach
fr. Wirtsjärv, förbi Dorpat, på sjöns vestra, Welika-
ja på dess vestra sida eller i den »åkallade Pljäskov-
ska sjön.

Vatteiicommmiicatioii ocli Mu -

lialci** !• Vattenförbindelse mellan Is- och Kas-
piska hafvet: a) Kubinska eller Prins Alexanders af
Wiirtenrberg Kanal, i G. Wologda, förenar Wolgas
biflod Scheksna med sjÖn^ Kubina, ur hvilken Sucho-
na, en af Dvinas källfloder upprinner, b) Katharine
eller Nordkanalen, på gränsen mellan Wologda och
Perm, sammanbinder Dvinas och Wolgas vattensyste-
mer sålunda, att den förenar norra Keltma, som ut-
faller i Wytschegda, Dvinas hufvudbiflod/imed södra
Keltma, hvilken sistnämnde åter faller i Wolgas bi-
flod Karna. Denna communicationsled begagnas dock
för närvarande icke, i anseende till dess mindre lämp-
lighet. 11. Mellan Ishafvet och Östersjön åstadkom-
mes förbindelse genom Dvrna, Suchona, sjön Kubina,
Kubinski kanal i G. Wologda och Novgorod, Scheks-
na, Bjeloe osero, dess tillflöde Kowsba, Marie kanal
i G. Olonetz, sor» sammanbinder sistnämnde flod med"
Wytegra, hvilken faller i sjön Onega, den der åter
i söder omgifves af Onega kanal; från Onega fort-
sättes förbindelsen vidare genom fl. Svir, sjön Lado-
ga o. Sr v. 111. Mellan Kaspiska hafvet och Östersjön:
a) Wolga, Tvertsa, kanalen Wyschnej Wolotschok i G.
Tver, fl. Tsna, sjön Mstino, fl. Msta, sjön limen, Wol-
chov, sjön Ladoga o. s. v. För att undvika den of-
ta af stormar besvärade sjön limen, har en kanal,
den Novgorodska eller Sieverska, blifvit anlagd, som
från Msfa, förbi limen, directe leder till Wolchov;
likaså leder en annan, Ladoga-kanal, ifrån Wolchovs
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nedre lopp, söder om sjön Ladoga, hvars stormar,
klippor och sandbankar icke sällan blifva farliga för
de sjöfarande, direcle till Neva. b) Wolga, Mologa,
dess tillflöde Tschagodoschtscha med sin biflod Somi-
na, Tichwinska kanalen i G. Novgorod, floderne Tich-
winka och Sjass samt sjön Ladoga. Också leder en
fortsättning af Ladoga kanal, den såkallade Sjass-
kanalen, fartygen i söder om nämnde sjö till floden
Sjass. c) Wolga, Scheksna o. s. v. samma väg, som
förenar Ishafvet med Östersjön, hvarvid än bör mär-
kas, att en kanal, den Svirska, i sydost om Ladoga
sammanbinder Svir med Sjass. IV. Östersjön och
Svarta hafvet: a) Diina, Ulla, floden Bereschta, sjön
af samma namn, kanalen Beresina, floden af sam-
ma namn och Dnepr. b) Niernen, Schara, Oginski
kanal, (G. Minsk) fl. Jasolda, Pripet och Dnepr.

Hefolkiftiug.
Rysslands folkmängd uppges till omkring 55 mil-

lioner, hvadan, med jemn fördelning af invånarene
öfver hela riket, 151 personer skulle bo på en qva-
drat mil. Man finner dock denna fördelning vara
högst olika, så att, då t. ex. G. Moskva räknar 2823
och G. Kaluga 2999 personer på en qv. m., Archan-
gel blott har 16, Sibirien 3|, det Amerikanska Ryss-
land 2f och de Asiatiske öarne 1,9r på samma area.
Polens 5^ och Finlands \\ mill. tillagde, skulle såle-
des hela befolkningen uppgå till 61 millioner. Några
Statistici beräkna den till öfver 62 millioner. Allde-
les noggranna uppgifter äro svåra att erhålla i an-
seende till osäkerheten om de nomadiserande folksla-
gens styrka, och emedan vanligen blott den manliga
befolkningen ingår i mantalsförteckningarne. Riket
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bebos af omkring 100 särskilta folkslag, hvilka dock
kunna förenas i tolf hufvudstammar.

I. Den Slaviska eller Slavjänska folkstammen,
vida väarnar den talrikaste delen af befolkningen;
närmare 44 millioner. Delas i a) Stor-Ryssar, 32
inill. b) Malorossianer (Lill-Ryssar, inbyggare af
Lilla Ryssland), 6 mill., hvilka tala en egen från
Stor-Ryskan skiljd dialect. Till Malorossianerne räk-
nas äfven Rusniakerne i Littauen, samt Kosackerne.
De sednare anses dock vara en blandning af Ryssar,
Polakar, Tscherkesser och andra folkstammar. De-
ras förnämsta stammar äro: Kosackerne vid Don
(Donska), vid Svarta hafvet (Tschernomorska), Astra-
chanska, Orenburgska, Uralska och Sibiriska, c)
Polakar i vestra Ryssland och Polen, d) Serbier,
e) Bulgarer och f) Wlacher, alla tre som kolonister
vid Dnepr i G. Jekaterinoslav och i Bessarabien. g)
Moldavener likaledes i Bessarabien. Wlacher och
Moldavener, som anses vara en blandning af Sla-
ver och Romerska kolonister, tala ett med Latinet
uppblandndt språk.

11. Den Lettiska folkstammen, ett öfvergångs-
folk från Slaverne till Germaner och Finnar, öfver
2 mill, delas i a) Littauer i Grodno, Vilna och Kov
no och b) Letter i Kurland och Lifland.

111. Den Finska folkstammen, mellan 3 å 4
mill., a) Lappar i G. Archangel och i Finland, b)
Finnar i Finland, Archangel, Olonetz och Ingerman-
land. c) Ester i Estland och Lifland. d)' Liver i
Kurland och Lifland, dock numera blott omkring
2000 personer, e) Permier i G. Perm och vid Obis
nedre lopp, endast genom språket skiljde från Ryssar-
ne; hafva dock äfven upptagit många Ryska och Tur-
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kiska ord; 35,000 personer, f) Syriäner i Wologda,
Perm och Tobolsk, lefva i synnerhet af jagt, 30,000
personer, g) Woguler på ömse sidor om floden Ka-
rna, i Perm och Tobolsk, omkring 100,000 personer,
mest nomader, h) Woljäker vid fl. Wjätka i G. af
samma namn, samt omkr. Orenburg, c. 100,004 p.,
språket blandadt med Tatariska och Slaviska ord. i)
Tscheremisser vid Wolgas mellersta lopp, i synner-
het på dess venstra strand, 200,000 p., språket blan-
dadt. k) Tschuwascher från Wolga ända in i Sibi-
rien, 370,000 p., hafva glömt sitt eget språk och tala
Tatariska. Wotjäker, Tscheremisser och Tschuwa-
scher öfverensstämma i lefnadssätt, undvika att bo i
städer, drifva jordbruk, förtära som älsklingsföda
hästkött, äro till namnet Christna, men hafva likväl
bibehållit en stor del af sina hedniska bruk, till och
med offer, i synnerhet af hästar. 1) Mordviner vid
Oka och Wolga i G„ Nishnij Novgorod och Kasan ;

blott åkerbrukare; närma sig i seder och lefnadssätt
allt mera Ryssarne, 92,000 p. m) Obiska Ostjäker
vid Obi och Irtisch, 108,000 p. lefva af jagt, fiske
och renskötsel, n) Teptjärer, ett blandningsfolk af
Wotjäker, Tscheremisser och Tschuwascher vid Ural-
ska bergen i G. Orenburg, 111,000 p.

IV. Den Germaniska folkstammen, omkring
450,000 p« Till densamma höra Tyskar i Liftand,
Estland, Kurland och i synnerhet i hufvudstäderne,
samt Svenskar i Finfond, S:t Petersburg, Estland
och Lifland. Germaner lefva för öfrigf spridda kring
hela riket, dels uti städerne, dels som kolonister i
synnerhet i södra Ryssland i G. Jekaterinoslav, Tau-
rien, Cherson, Tschernigov, i provinsen Bessarabien
samt G. Saratov.
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V. Den Tatadska' folkstammen utbreder sig
ifrån floden Dnestr, långs åt Svarta och Asovska
hafvens stränder, ända till Kaspiska hafvet; till en
del ännu nomader. De förnämsta af denna stam äro:
a) Krimska Tatareme i Taurien, Cherson, Jekateri-
noslav, omkring 245,000 p. b) Kasanska Tataterne,
långs åt Wolgas högra strand ända upp till Kasan.
c) Turkar i Orenburg, Kasan, Aslrachan, Otschakov-
ska steppen och Armenien. d) Nogaier, norr om
Kaukasus vid Svarta och Asovska hafven, floderne
Kuban och Don; 400,000 p. e) Baschkirer i Oren-
burg och Perm, 150,000 p. f) Kirgiser i den efter
dem benämnda stepp, samt emellan Wolga och Ural,
vid Kaspiska hafvets kust, 130,000 p. g) Jakuter
på ömse sidor om Lena ända till Ishafvet, i provin-
sen Jakutsk äfvensom i Ocbotsk, c. 120,000 p. h)
Bucharer, strödde i G. Tobolsk och Tomsk, syssel-
satte med handel; 50,000 p. Dessutom flere mindre
Tatariska folkslag.

VI. Kaukasiska provinsernes inbyggare, om-
kring 1,400,000 p., hörande till flere folkstammar,
af fördelaktig kroppsbyggnad, utmärkte dels genom
handel, Oels genom krigsöfning. a) Armenier, som
räknas till den Indo-Germaniska folkstammen, bosat-
te dels i den efter dem benämnda "provins, dels som
handlande i de större handelsstäderne i Orenburg
och Kaukasien, och som kolonister i Jekaterinoslav,
400,000 p. b) I Armenien bo äfven de nomadiska
Kurderna i nordvest om Ararat. c) Georgier, Gru-
sier eller Grusinier, vid södra och vestra sluttningen
af Kaukasus, delas i Grusier, Mingrelier och Lasier,
500,000 p. d) Tscherkesser vid norra sluttningen af
Kaukasus, 300,000 p. Georgier och Tscherkesser
räknas till jordens skönaste folkslag, e) Abchaser,



24

i den efter dem benämnda provins vid Svarta hafvets
nordöstra kust, 100,000 p. f) Lesghier, dels vid
nordvestra Kaukasus, långs åt Svarta hafvet till Ku-
bans mynning, dels vid Kubans källor i höglandet,
50,000 p. g) Osseter eller Ossetiner i Kaukasi hög-
land vid källorne till Tereks södra och Kurs norra
tillflöden, 20,000 p. h) Thetschentser. i) Kistintser
åt öster och nordost från berget Kasbeck, m. fl. I all-
mänhet äro de Kaukasiska folkslagen ännu halfbar-
barer; boskapsskötseln är, jemte jagt, röfveri och
krig, hufvudnäring; mindre idkas åkerbruk, några
stammar lefva nomadiskt, de flesta i byar.

VII. Semitiska folkslag: Judar, i synnerhet i
rikets sydvestra provinser och i Polen, omkring
1,040,000 p., samt Araber i Kaukasiska trakterne.

VIII. Den Mongoliska folkstammen 330,000
nomader och jägare. Bland dem: a) Egentliga Mon-
goler vid fl. Selenga i G. Irkutsk, 20,000. b) Kal-
mucker under en egen furste, Taidscha, mellan Don
oeh Wolga till Kaukasus och Kaspiska hafvet, samt
strödde i Jekaterinoslav, Cherson och Taurien, 120,000.
c) Buräter i norr och nordost om Baikal, äfven tid
floden Argun och dess bifloder, 190,000.

IX. Den Mandschuriska folkstammen, 40,000,
bland dem i synnerhet Tunguser, som nomader, ifrån
Jenisei, utöfver Lena, till Amur, 32,000 p.

X. Den Samojediska folkstammen, 70,000 no-
mader, ifrån trakterna af Hvita hafvet till inemot
Lena. Enligt sednare forskningar tyckas dessa dock
vara beslägtade med den Finska folkstammen och bö-
ra hänföras dit.

XI. Ost-Asiatiska folkslag, 50,000 nomader, till
hvilka höra Barabintser, Jukagirer, Kamatschentser,
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Kaibaler, Kamtschadaler, Korjäker, Tschuktscher,
Kuriler, Aleuter.

XII. Ryska Amerikas invånare, omkring 50,000
jägare och fiskare med särskilta namn, såsom Kolju-
scher, U°*alaschmyter, Tschugatscher, Kenaitser, Kon-
jäger, anses vara beslägtade med de Nordost-Asiati-
ska folkslagen.

I mindre antal bo dessutom i Ryssland strödde
och i synnerhet i städerne eller i byalag Greker
(25,000), i G. Tshernigov, Jekaterinoslav och Tauri-
en, Zigenare, Hinduer eller Indier i Astrachan och
Kisljär vid Terek; Perser i G. Orenburg och Astra-
chan samt Transkaukasien, sluteligen Fransmän, Ita-
lienare, Engelsmän i hufvudstäderne och på han dels-
orterne samt i Cherson och Taurien.

Ståndsförliållanileii.
Rysslands befolkning indelas i anseende till stånd,

samt deraf beroende pligter och rättigheter i I. Adel,
11. Presterskap, 111. Borgarestånd och IV. Bonde-
stånd, eller som de två sista classerne i den Ryska
lagstilen kallas: Stads- och Landt-inyånare.

I. Adeln utgöres af Furstar ellerKnjäser, Gref-
var, Friherrar och Adelsmän utan särskild titel; alla
åtnjuta dock lika rättigheter, och innehafva icke nå-
gon särskild rang genom sitt adelskap. Adelskapet
är antingen arfteligt eller personligt. Den ärfteliga
adeln delas i sex klasser: a) Genom formeligt diplom
och stadfästadt vapen af Ryska Regenter i adeligt
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stånd upphöjda familjer. Denna class kallas i den
Ryska curialstilen verkelig adel (^tHcTßHTejißHoe
p/wcTBo). b) Krigsadel, personer af borgerlig extrac-
tion, som tjenat sig upp till officersgrad, jemte deras
efterkommande, c) De åtta första civila rang-clas-
gers adel. d) Utländska familjer, som inom Ryska
adelsståndet blifvit upptagna, e) Med särskilda ade-
liga titlar af Ryska Regenter begåfvade familjer:
Furstar, Grefvar, Friherrar, f) Gammal adel: såda-
na familjer, som kunna bevisa, att de i hundrade år,
och derutöfver hört till adelsståndet, ehuru de ej för-
må uppgifva, när denna upphöjelse skett. Ärfteligt
adelskap förvärfvas: 1) genom diplom; 2) genom i
statens tjenst vunnen rang; 3) genom erhållande af
en Rysk orden uti andelig, militair eller civil befatt-
ning. Afven]'handlande, som före den 30 October
1826 blifvit Ryske Riddare, åtnjuta samma förmon.
4) I händelse far och farfar innehaft personligt adel-
skap och tjenat staten i minst 20 år hvar, kan so-
nen, efter uppnådd myndig ålder och sedan han i sta-
tens tjenst ingått, göra anspråk på ärftelig adel.
Krigsadel öfvergår blott på de officersbarn, som efter
fadrens upphöjelsetill officersgrad blifvit födde; i brist
på sådana, äger närmaste slägtinge, fader, moder,
farfar eller morfar o. s. v. välja bland de förut föd-
de sönerne en, på hvilken adelskapet kommer att öf-
vergå. De åtta första civilclassers adel går äfven i
arf till de barn, som före fadrens upphöjelse blifvit
födde. Till bestämmande af det genom vunnen rang
förvärfvade adelskap, infördes af Kejsar Peter den
Store den 24 Januari 1722 en rangordning, bestående
af 14classer, genom hvilken militär- och civil- embets-
och tjenstemännens anseende ooh värdighet i staten be-
stämmes. Dessa fiorton classer äro: l)General-Fä!tmar-



27

skalk och Riks-Canceller. 2) General af Cavalleriet
eller Infanteriet, — Verkeligt Geheime-Råd. 3) Ge-
neral-Lieutenant, — Geheime-Råd. 4) General-Major,
e— Verkeligt Stats-Råd. 5) Brigadier (numera ur
bfuk), — Stats-Råd. 6) Ofwerste, — Collegii-Råd.
7) Öfverste-Lieutenant, — Hof-Råd. 8) Major, —

Collegii-Assessor. 9) Capitain, — Titulair-Råd. 10)
Stabs-Capitain, — Collegii-Secreterare. 11) Skepps-
Secreterare (ur bruk). 12) Lieutenant, — Gou-
vernements-Secreterare. 13) Under-Lieutenant, —

Senats Registrator eller Provincial-Secreterare (beg-
ge ur bruk). 14) Fändrik, — Collegii-Registra-
tor. De fyra första classerne medföra det per-
sonliga epithetet Excellens, de 8 första i civilväg
och alla 14 i militär-tjenst ärftelig adel, hvilken
dock blott öfvergår på lagliga efterkommande. Mili-
tärsperson, som öfvergår till civiltjenst med lägre rang
än den åttonde dassen, bibehåller icke dess mindre
ärftligt adelskap. Från utrikes ort ankomna adeliga
personer, som aflagt Rysk medborgare-ed, få blott i
mon af Ryska Kejsarn och riket gjorda tjenster, el-
ler i förhallande till den rangclass de i Rysk tjenst
vunnit (He iraa'*e K.aE.i> no 3acjiyraMt, oK.a3aHH&iMi>
PocciilcK.oMy rocyaapio hah Tocy^apcTßy, h^h no &-*-

--cTHJKeHiH -«ihhobt>,) till godo njuta sitt adelskap; men
Polska och Finska adelsmän, om de ock icke i egen-
telig Rysk tjenst ingått, anses lika med Ryska adels-
män. — Ofrälse qvinna, som ingår äktenskap med
frälseman, erhåller frälse-privilegier; ofrälse man,
gift med frälse qvinna, förblir för sig och sina barn,
ofrälse, men hustrun bibehåller personlig frälserätt.
Ofrälse qvinna, som förr varit gift med frälseman,
sedan med ofrälse, bibehåller likaledes personlig fräl-
serätt. — Personligt adelskap vinnes antingen genom
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särskild Kejserlig nåd eller genom i civil tjenst upp-
nådd 9—14 rangclass, och öfvergår äfven till hu-
strun. — Uti de i hvarje Gouvernement inrättade
Adels-Matriklarne, hvaruti de derstädes bosatte Adels-
män äga låta anteckna sig, inskrifvas desamme efter
tre classer: 1) Furstar, Grefvar, Friherrar och gam-
mal adel; 2) genom formeligt diplom till adeligt stånd
upphöjda; 3) rang- eller tjenste-adel.

Adeln inom hvarje Gouvernement äger att hvart
tredje år, med Gouverneurens tillstånd och efter dess
föranstaltande, sammanträda till allmänt möte, för
att: 1) välja de tjensteman, som böra förvalta adelns
allmänna ärender i Gouvernementet; 2) föreslå Candi-
datertill en del civila tjenster; 3) rådslå om sådana ären-
der, hvaröfvér Regeringen kan finna för godt, att in-
fordra utlåtande; 4) öfverlägga om sina gemensamma
angelägenheter; 5) hos Regeringen genom Gouver-
neuren anmäla sina andraganden och önskningar, el-
ler i vigtigaste fall omedelbart vända sig till Maje-
stätet. I dessa möten äga endast deltaga Gouverne-
mentets godsägare af ärftelig adel, oförviteligt uppfö-
rande, som uppnatt 25 års ålder och tillhöra någon
rangclass, under ordförandeskap af den af adeln före-
slagne, ibland tvenne Candidater af Regeringen, för
tre år, utsedde Gouvernements Adels-marskalken. U-
tom ordinaira möten, kunna ock, der behofvet så
fordrar, med vederbörligt tillstånd, urtima samman-
komster äga rum. På bestämda tider sammanträder
äfven adeln i hvarje krets (härad), under ordförande-
skap af kretsmarskalken. Gouverneuren i Gouverne-
mentet får ej bivista adelns sammankomster, för att
genom sin närvaro ej hindra discussionerne; men
Gouvernements-Procuratorn hör vara närvarande, för
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att meddela upplysningar i lagfrågor, utan att dock
äga rösträttighet.

Adelns personliga rättigheter äro antingen all-
männa för hela adeln, eller särskilda, dels för den
ärftliga, dels för den personliga adeln.

I. Allmänna rättigheter: Frälseman äger: a)
att efter fritt val inträda i statens tjenst och åter
lemna den, äfvensom att hos utländska makter ingå
i tjenst, den han dock genast bör lemna, enär fäder-
neslandet, vid påkommande behof, återkallar honom:
b) att dömas af sina likar; c) har han begått brott
som angå lif och ära, hänskjutes domen, förrän den
verkställes, till Kejsarens skärskådande och stadfä-
stelse. Frälseman njuter befrielse] d) från kropps-
straff, e) från personliga utskylder, f) från skyldig-
het att inträda som rekrut, g) från inqvartering i si-
na sätesgårdar på landet (noMiiirniiä Han
äger h) att en gros försälja och till annan ort trans-
portera producterne af sina gods och egendomar, samt
att, enär han icke är tjensteman, låta inskrifva sig i
något handels-gille och jemte bibehållande af sina a-
deliga privilegier, emot erläggande af de föreskrifna
utskylderne, åtnjuta de gillet beviljade förmoner; I)
att till husbehof och till afsalu åt kronan låta brän-
na bränvin, hvilken rätt annars icke tillkommer nå-
gon privat person, och k) att, äfven då haa ej är
tjensteman, bära uniform.

11. Särskilta privilegier: 1) För den ärftliga
adeln: a) ärftelig adelsman äger lagligen förvärfva,
besitta och till sina efterkommande i arf lemna all
slags lös och fast egendom, icke undantagne lifegna,
så väl med som utan åtföljande jord, (bc^ 6e3i ~-'-hn-
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tre classer utmärkas företrädesvis med benämningen
borgare (rpa^t^aHe). — Borgare äga att förvärfva hus
och all slags fast egendom i städerne, åbyggnader och
economiska inrättningar (^oManraia 3aße^eHi^) på lan-
det, äfvensom jordagods utan lifegna (He3aceAeHHMÄ
3ei\iJiH). Jord med lifegna får blott med det förbehåll
till borgerlig försäljas, att säljaren genast flyttar in-
byggarene till annan jord, eller säljer dem till adelig
person ; har sådant inom ett år efter handelns afsla-
tande icke skett, tillfalla inbyggarene kronan, och
flyttas på dess jord. Hafva adeliga gods med lifegna
genom arf tillfallit borgerlig person, så inlösas de mot
förut faststäldt pris af kronan. Borgare äger vidare
anlägga fabriker och manufacturer, idka handel och
näringar, åtaga sig entreprenader, allt enligt bestäm-
da, för de olika borgareclasserne skiljda begränsnin-
gar och föreskrifter. I borgareståndet få, under iakt-
tagande af lagliga stadganden, alla till val af lefnads-
yrke berättigade personer inträda, och räknas en bor-
gares hustru och lagliga barn till samma stånd, och
njuta samma rättigheter som borgaren sjelf. Borger-
skapet äger, till lagenlig öfverläggning om sina ge-
mensamma angelägenheter, på vederbörlig kallelse,
sammanträda, emottaga communicationer af Gouver-
nements-styrelsen och deröfver aflemna äskadt utlå-
tande, pröfva förteckningen öfver stadsinvånarene och
uti stadens allmänna bästa rörande aren der öfverläg-
ga samt derom göra hemställan hos Gouvernementets
styresman. Stadsöfverhufvudet (ropo^cKiii roJiOßa)
ansvarar att vid öfverläggningarne behörig ordning
iakttages. Hvart tredje år sammanträder borgerskapet
till val af municipal-embetsmän äfvensom i Gouver-
nements-städerne att välja de till dess stånd hörande
ledamöterne uti domstolarne. I dessa öfverläggo ingår
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få deltaga alla verkeliga välfräjdade borgare, som upp-
nått 25 års ålder och äga ett capital, hvars ränta be-
stiger sig till 50 Rubel Banco Assignationer. Skulle
köpmansståndet finna att dess privilegier lida intrång,
eller att de till handelns befrämjande af regeringen
utfärdade stadganden icke efterlefvas och handeln så-'
lunda råka i förfall, så äger det genom städernes huf-
vudmän till Finance-minister om förhållandet inberät-
ta» Städernes samhällen äga egendomsrätt öfver de-
samme dels af regeringen tillagde, dels genom köp
förvärfvade jordstycken, skogar,

(
qvarnar m. m. De få

genom frivilliga bidrag bilda en gemensam kassa och
öfver den enligt gemensamt beslut, disponera: såsom
antingen af sina besparingar inrätta egna banker i
enlighet med de för credit-inrättningar gällande lagar,
eller ock mot ränta utlåna dem i de förut existerande
bankerne, eller åt köpmanskapet. Den i handelsgille
inskrifna borgaren åtnjuter befrielse från skyldighet att
som rekrut inträda i krigstjenst, hvaremot de öfrige
borgarene äro rekrut-pligtige. Inga onera och ut-
skylder, utom de i lag stadgade, få, utan af Kejsa-
ren egenhändigt undertecknad befallning, någon stad
påläggas. Borgare-privilegier förloras genom sådana
brott, som, enligt hvad förut uppgifvét är, Jiafva för-
lust af adelskap till följd.. Borgare dömmas i första
instans endast af personer hörande till deras stånd;
och äger borgaresamfundet ur sin gemenskap uteslu-
ta och till rekrut eller kronans kolonier i Sibirien
aflemna genom brott eller nesligt uppförande ovärdig
medborgare.

Den angeddaste class af borgare utgör det, ge-
nom ukas af den 10 (22) April 1832, inrättade He-
dersborgerskapet (nonerHoe roajtt^aHcTßo), hvars privi-
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legier antingen kunna vara personliga eller ärftliga.
Rätt att blifva personliga hedersborgare hafva: 1)
personer som från något Ryskt Universitet kunna
uppvisa betyg, att nöjaktigt hafva slutat sin studii-
curs, eller att hafva förvärfvat sig titel af verkelig
Student eller candidat; 2) konstnärer af fritt stånd,
som antingen vid konstakademien i S:t Petersburg
fulländat sina studier, eller öfver derstädes aflagda
tillfredsställande prof kunna uppte bevis; 3) utländ-
ske lärde, konstnärer, handlande, capitalister och in-
nehafvare af större fabriker och manufacturer. Arf-
teliga hedersborgare äro genom sin födsel barn af
personliga adelsmän.. Rätt att blifva personliga heders-
borgare hafva: 1) köpmän, då de erhållit Commerce-
råds titel, eller manufactur-råds titel, eller blifvit be-
nådade med Rysk orden, eller ock i 10 år utan af*
brott hört till första, eller i 20 år till andra gillet;
2) personer, som utmärkt sig i vetenskaper eller
konster såsom: a) sådana, hvilka vid något Ryskt
Universitet erhållit Doctors- eller Magister-grad;
b) konstnärer, enär de i 10 år af konstakademien
innehaft diplom och af ministerium till hedersborgare
föreslås; 3) utländske lärde, konstnärer, capitalisfer
och fabriks-innehafvare kunna, sedan de i tio år va-
rit personliga hedersborgare, i händelse de vilja blif-
va Ryske undersåter, få ståndet sig ärfteligt tillde-
ladt; vilja de ej svära Rysk undersåte-ed, kan det-
samma mot ofvannämnde vilkor öfverforas på deras
barn. Hedersborgerskapets rättigheter äro: 1) frihet
för personal-skatt, 2) för rekcutering, 3) för kropps-
straff, 4) rättighet att väljas till högre municipal-
embeten. Har hedersborgare låtit inskrifva sig i nå-
got handelsgille, åtnjuter han derjemte de med det-
samma förenade privilegier.
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Handelsståndet delas i tre gillen. Till första
gillet räknas de handlande som uppgifva ett capital
af minst 50,000 Rubel fianco Assignationer, och skat-
ta i förhållande dertill; till andra gillet de, som upp-
ge 20,000 Rub. och till tredje de, som uppge 8000
Rub. I stället för personal-skatt erlägga medlemmar-
ne af de särskilta gillen 1| procent af sitt uppgifna
capital. Första gillets handlande delas i köpmän af
första dassen och medlemmar af första gillet. De
förre hafva rätt att drifva grosshandel, såväl inom
som utom riket, och att till fremmande ort afsända
egna skepp; de sednare, enär de göra växelaffairer,
få namn af bankirer, drifva utom grosshandel inom.
landet äfven minuthandel, afsända varor till rikets
gränsorter och hamnar, och upphandla der andra,
samt äga att företrädesvis åtaga sig entreprenader,
uppgående till ett värde af mera än 50,000 RubeL
Den förra afdelningen af första gillet äger tillträde
till hofvet, får bära värja och i städeine åka i vagn
med fyra hästar i spann; den sednare får endast be-
gagna caleche med tvenne hästar. Handjande af an-
dra gillet få idka hvarje inländsk handelsgren, äga
skutor och små fartyg, skicka varor sjö- och land-
vägen till städer och marknader, och i allmänhet
inom riket drifva såväl gross- som minuthandel. Ut-
ländsk handel är dem i allmänhet förbjuden, och de
få -med fremmande endast afsluta köpecontracter om
råa producter för sina till äfventyrs ägande fabriker
eller manufactnrer. Första och andra gillets medlem-
mar äro befriade ifrån kroppsstratf, de sednare äfven
till den yttre hedersbevisningen likställde med första
gillets andra afdelning. Begge gillen få ock, under
vjssa förhållanden, i grannskapet af sina fabriker
och verkstäder, och till deras befrämjande, äga jord
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med lifegna bönder; dock med det vilkor, att de
endast begagnas vid dessa fabriker, och vid Ifven-
tyr att, i motsatt fall, ej mindre bönderne än fabri-
kerne, utan ersättning, förloras. Bönderne kunna äf-
ven utan ersättning förloras, om de af ägaren ©fver
måttan forceras till arbete eller annars förtryckas.
Händer det, att fabrikerne af en eller annan orsak
upphöra, förvandlas de lifegna, emot ett taxeradt pris,
till kronobönder. Tredje gillets handlande äga att
idka minuthandel, såväl i stader sem på landet, samt
att, inom gränsorne af sitt Gouvernement, upphandla
j^aror en gros pch i minut; de få besitta smärre flod-
fartyg, i anlägga värdshus, badstugor, herbergen, hålla
spisqyarter, samt åtaga sig entreprenader och förpakt-
ningar, som icke öfverstiga 12,000 Rub. i värde. Aro
ej helt och hållet befriade från kroppsstraff.

Inom classen af det lägre borgerskapet får hvar-
je fri person, äfven irigifna bönder och zigenare, låta
inskrifva sig, och aro de lägre borgarene berättigade,
att anlägga verkstäder, samt försälja i deras hus för-
färdigade productioner, att handla med frukt och dy-
lika lifsmedel, hålla värdshus, herbergen, allmänna
badstugor och spisqvarter, samt i allmänhet till såda-
na entrepriser, med hvilka handelsståndet, enligt re-
gel, icke befattar sig. Leveranser till kronan samt
förpaktningar äga de öfvertaga till det belopp, somr
deras till beskattning uppgifna capital stiger. Denna
dass är underkastad personal-skatt, kroppsstraff och
rekrutering.

Handtverkare måste åtminstone bestå af fem.
medlemmar, som idka samma handtverk, för att kun-
na utgöra ett skrå. De äro underkastade personal-
skatt, kroppsstraff och rekrutering, men kunna, med
bibehållande af sitt yrke, genom uppgifvande af ett
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capital och erläggande af ioreskrifna utskylder, inträ-
da i handelsgille och komma i åtnjutande af de det-
samma åtföljande förmoner.

IVA Bondeståndet eller landt-invånarene (ce^t-
csie oöbißaTe^a). Dessa indelas, efter den jord de
odla, uti fyra classer: a) bosatte på kronojord (Ka3eH-
Haa 3eWAfl), b) på förlänings- eller appanage-gods (y-
KbAhuan 3eM*a), c) på herre- eller adels-gods (BJia-

3eM^a), och d) på egen jord (co6cTBeHHa»
3eMAii). Med afseende på sina personliga förhållan-
den indelas bönderne, uti den Ryska lagen, i fria och
lifegna. Till fria åter räknas, efter den olika grad
af fri- och rättigheter de åtnjuta, och efter dö sär-»
skilta onera dem åligga, följande underafdelningar:
a) Kronobönder (xa3eHHM<3 KpecTkime); Odnodvorzer
(o^HO^BopujM, enstakaboende), med deras bönder; c)
kolonister,s d) förlänings- eller appanage-bönder (y-

AjbHMe); e) oberoende jordbrukare (cboöo^hwö x^t-
6onannrbi), f) beroende jordbrukare (o6.a3aHHbie noce-
aÄHe); g) landbönder (iiojiobhhkji, hälftenbrukare); hj
Tatariska jordbrukare i Taurien nu fl. från noraadlif
till jordbruk öfvergångne* Till den ofria dassen räk-
nas af Ryska lagen: a) Adelns sätesgårdar, tillhö-
rande personer såsom tjenare, (^Bopoßhie jiio^h) ; b)
lifegna på de adeliga godsen (nptnocTHbie jiw^h).

I jordbrukare-classen inträder man genom föd-
sel; qvinna äfven genom gifte» Hittebarn!, fader-
och moderlösa och sådana barn, hvilkas härkomst är
okänd, enär de uppfostras af kronobönder eller fria
jordbrukare, inträda i sina fosterföräldrars stånd»

Likaså blifva sådana barn af okänd härkomst fria
bönder, som blifvit uppfostrade af personer, hvilka

4
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icke hafva rätt, att äga lifegna, t. ex* af personliga
addsmän, prester, kronobetjenfe m. fl. Af soldater,
kosacker, postillioner uppfostrade böra välja deras
stånd. Till fria bondeståndet kunna äfven öfvergå
lägre borgare i städerne, under vissa vilkor, och alla
som hafva rätt att välja lefnadsyrke, invandrade från
fremmande länder, förafskedade soldater m. fl.

Det fria bondeståndets medlemmar få väl icke
utan tillstånd lemna den jord, på hvilken de äro skrif-
na, men de äga rättighet att förvärfva fast egendom,
således ej mindre a) jord utan lifegna, än b) hus i
byar och städer, med undantag dock af hufvudstäder-
ne. En fri bondes af kronostock uppbyggda hus och
»byggnader, äfvensom dess andelar i kronans allmän-
na jord, få icke belastas med skuld. De fria bön»
dernes allmänna onera äro : personal-skatt (no^yuiHoe,
egentligen själaskatt), och ställande af rekruter; äf-
ven åligga dem krono- och militair-transporter, in-
qvartering af militair m. m. Personal-skatten, som
erlägges af hvarje mansperson, är olika till sitt be-
lopp i de olika provinserne; medel-beloppet uppgår
till Tre Rubel Banco Assignationer för person.

Det fria bondeståndets privilegier förloras genom
öfvergång till annat stånd, inträde i krigstjenst, samt
genom brott, som hafva förlust af medborgerliga rät-
tigheter till följd. Det fria bondeståndet äger ock
att ur sin gemenskap utesluta personer, som gjort
sig kända för liderligt lefverne, och dem antingen
som rekruter i krigstjenst aflemna,, eller, om de
dertill icke äro tjenliga, afsända dem till kronans
kolonier.

Hvarje byalag utgör en för sig bestående sam-
hällighet, berättigad att hålla sina lagliga samman-
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komster (m'i'pck.oh c~zofl,i.\ för att träffa val af bya-
tjenstemän och besluta om till byalaget hörande bön-
ders flyttning, fördelning af allmänningar till enskildt
begagnande samt andra byalaget rörande angelä-
genheter. Flere byalags förening bildar ett distr\ct
(bojioctij). Ringare tvister dem emellan afgöras af
deras årligen valde hufvudmän (rojioßbi) och äldsta,
staroster.

a) Kronobönderne odla kronans jord, den de utan
tillstånd icke få lemna, och hvaraf minst 15 dessä-
tiner *) böra belöpa sig på en mansperson, samt er-
lägga utom de för alla bönder gällande praestanda,
för hvarje en sådan person tillagd mark en grund-
skatt (o6poKt), hvilken i de särskilta Gouvernemen-
terne är olik, i några 3 Rub. Ranco Assign., i andra
21 y i andra 2. De få handla med spanmål och andra
på deras jord odlade och producerade varor. Ett eget
slag af kronobönder utgöra formännen (j-mil-hkh),
hvilka icke betala obrok, utan deremot äro skyldige,
att hålla skjutshästar tillreds för resande, och på så-
dana ställen, der de icke kunna förses med kronojord,
åtnjuta handels-privilegier. I allmänhet under samma
rättsförhållanden som kronobönderne, stå kronans fa-
briks- och bergverks-bönder, dock sålunda, att de i
stället för obrok, ofta äfven för andra utskylder, bö-
ra prsestera personliga onera och dagsverken.

b) Ödnodvorzer hafva uppkommit dels af sådana
mindre betydande personer, hvilka för åt kronan be-
visade tjenster, eller eljest blifvit belänade med antin-
gen redan odlad, eller i ödesmål liggande jord, dels
af adeliga personer, hvilka i Peter den Stores tid ic-

*) En krono-dessätin (aecamiiHa) 80 Ryska famnar (ca-Kent.)
låag och 30 bred, eller 2400 i (jvadrat* i det närmaste
2\ tunnland.
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ke ville träda i statens tjenst och af denne monark
blifvit förflyttade till denne medborgareclass. De be-
tala , i likhet med kronobönder, personal-skatt och
obrok, samt ställa rekruter, dock så, att de sjelfve
äga ibland sig utse dem, som böra ingå i krigstjenst.
Sina mindre tvister äga de låta afgöra genom sig e-
mellan valde äldsta, staroster. Utom den krönojord
de odla, hafva de ock rätt, att förvärfva egen jord,
och inom sitt stånd köpa och sälja bönder, samt för-
valta dem enligt beståndande lagar. Den af kronan
dem tilldelade jord få de ej försälja, utan högst på
ett år bortarrendera. Icke heller får kronojorden för-
delas bland flere arfvingar, utart bör det genom lott-
ning bestämmas, hvilken af arfvingarne, efter förra
ägarens död, kommer att besitta jorden, samt ansva-
ra för utskylderne. Denna clafcs förekommer talri-
kast i G. Smolehsk, Tula, Tamböv, Woronesh, Rjä-
san och i synnerhet Kursk*

c) Kolonister hafva från utrikes ort, dels af kro-
nan, dels af privata godsägare, blifvit inkallade, och
odla den dem, dels af kronan, dels1 af privata, tillde-
lade jord, emot vissa å deras sida åtagne förbindel-
ser. De äro försäkrade om fri religionsöfning, för
all tid befriade från krigstjenst och medborgerliga'
tjeoster till staten, samt, på tio år, från utskylder
till kronan. Efter frihetstidens förlopp erläggas af
dem de vanliga utskylderne, och godsägare böra sva-
ra ej mindre for deras, än för sina lifegna bönders
personal-skatt till kronan. Contracter mellan gods-
ägare och kolonister få blott på 20 år afslutas, och
böra vara bekräftade af Inrikes Ministerium. Efter
fullgjordt contract få privata ägares kolonister flytta
till andra gods, nien icke så kronans. De äga ock
att förvärfva egen jord, dock utan lifegna, och böra
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i händelse de åter vilja lemnariket, ovillkorligen för-
yttra den.

A) Förlänings- eller Appanage-bönder äro bosatte
på de Kejserliga familje-godsen, och lyda under en
särskild förvaltning, hvars öfverste chef är. Ministern
för det Kejserliga huset. För den jord appanage-
bönderne odla, åligger dem, i förhållande till jordens
storlek,- att erlägga skatt och praestera andra onera,
hvilka användas till det Kejserliga hofvets och den
Kejserliga familjens underhåll. För öfrigt lyda appa-
nage-bönderne under samma rättsförhållanden, som
kronobönderne.

e) Oberoende jordbrukare hafva uppkommit af
frigifna lifegna, medelst tvenne af Kejsar Alexan-
der, den 12 December 1801 och 20 Februarii 1803
gifna ukaser, derigenom att uti den förra åt hvarje
Rysk undersåte, med undantag af privata personers
lifegna, tillades rätt att köpa och äga jord, och uti den
sednare denna rätt uttryckeligen äfven tillades de fri-
gifne, hvilka förut varit skyldige att egna sig åt bor-
gerliga handteringar och statens tjenst. Till följe af
dessa författningar kunna i de oberoende jordbruka-
renes stånd inträda: 1) alla af sina herrar friglfne,
om de förvärfva jord, äfvensom om de redan förut
idkat annan näringsgren och sedermera vilja öfvergå
till jordbrukaredassen; och 2) sådana frigifna, hvilka,
tillika med friheten, af sina herrar fått emottaga så-
som egendom den af dem odlade jord. Fördrag, som
emellan godsägare och hans bönder, angående deras
befrielse, blifvit ingångne, föreläggas genom adels-
marskalken och Inrikes Ministern Kejsarens egen
stadfästelse, och förhlifva gällande, om ock godsäga-
ren före stadfästelsen skulle aflida; men i händelse.
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«le sålunda friblefne bönderne icke uppfylla de åtagne
forbindelserne, återfalla de till -sin förra lifegenskap.
Aro lifegna bönder jeinte jorden af godsägaren för-
pantade till kronan eller privata personer, kunna bön-
derne, med pantinnehafvarens samtycke, åtaga sig
godsägarens skuld, och göra dess betalning till vilkor
för sin frihet. Oberoende jordbrukare betala personal-
skatt och ställa rekruter, men erlägga ingen obrok
eller grundskatt, emedan jorden den de odla tillhör
dem sjelfve. De hafva full ägande rätt till densam-
ma och kunna derföre i större eller mindre delar säl-
ja, lemna i arf eller förpanta den, blott med den in-
skränkning, att den ej styckas i mindre delar än 6
dessätiner. De äga att utan sarskildt tillstånd flytta
från ett Gouvernement till ett annat, blott de derom
hos Gouvernementets kamerala styrelse, det såkalla-*
de Kameral-hofvet, göra anmälan. I Ostersjöprovinser-
ne är lifegenskapen uppliäfven: i Estland 1816, I
Kurland 1819 och i Lifland 1820; bönderne der-
städes äro således personligen fria, men de äga
sjelfve icke någon jord, utan odla som landbönder
adelns gods.

f) Beroende jordbrukare. I detta stånd kunna
inträda personer, som erhållit personlig frihet af sina
herrar* och icke ännu annorstädes blifvit inskrifne,
äfvensom fria bönder, genom flyttning till sådan jord,
som tillhör köpmän, hvilka kommit i åtnjutande af
personligt adelskap. De afsluta bestämda contracter
om sina åligganden och rättigheter med ägarene på
dessa gods, men högst på sex år, och underlyda för
öfrigt de det fria bondeståndet'i allmänhet föreskrif-
na stadganden.

g) Landbönder, hälften-brukare , vanliga iG.
Wologda, der hvar och en jordägare, af hvad stånd
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han tara må, på en tid af sex till tjugu år, enligt be-
ståmdt afslutade contracter, får till freninmnde upp-
låta sin mark att bearbetas.

h) Tatariska jordbrukare i Taurien, stå i det
närmaste i samma, förhållande som landbönderne i
Wologda.

Lifegna. Till denna class, som Keräkna» till
12 mill. individer, höra: 1) alla genom Kejserlig do-
nation åt privat person, såsom egendom, öfverlem-
nade bönder och deras efterkommande; 2) sådana
personer, som, före fötbudet af år 1781, såsom lifeg-
na låtit inskrifva sig under någon godsägare, jemte
deras efterkommande. (Numera får dock ingen fri
person, äfven om han sjelf önskade det, blifva life-
gen). 3) Hittebarn och barn af obekant härkomst,
som före sitt tionde år blifvit upptagna och uppfostra-
de af personer, hvilka äro berättigade att äga lifegna;
likväl blott i den händelse att fosterföräldrarne vilja
låta dem blifva lifegne. Lifegenskapen går i arf på
barnen från fadren, äfven om modren vore en fii
person; blott i den händelse öfvergår lifegenskapen
från modren på barnen, om de äro oäkta. Friboren
qvinna, som ingår äktenskap med en lifegen, förblif-
ver icke dess mindre personligen fri; men lifegen
qvinnas äktenskap med fri man förskaffar henne fri-
heten, och mister hon densamma icke ens då, om
hon ingår nytt äktenskap med lifegen man. Erhåller
lifegen man frihet, tillfaller den, \ och med detsamma
äfven hans hustru. Lifegen får ej ingå äktenskap
utan herras tillstånd, denne får dock icke heller tvin-
ga sina lifegna att mot sin vilja träda i gifte. Lif-
egna af begge könen och hvarje ålder^ äro skyldige
sin herre obrottslig lydnad i allt som icke strider mot
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Rikets allmänna lagar. Begår lifegen, på sin herres-
befallning, olagliga handlingar, straffas han som med-
brottsling. Herrn äger begagna de honom underly-
dande lifegna antingen till sin betjening, eller vid
jordbruket och andra arbeten på sina gods, af dem
uppbära obrok for den jord dem till eget underhåll
Wifvit anvisad, dock med vilkor, att de lifegna icke
råka på obestånd genom för stora pålagor, att de för
herrn icke arbeta mera än tre dagar i veckan, icke
på son- och högtids-dagar. Godsägaren har rätt att
sjelf afstraffa sina lifegnas alla förseelser och deras
mfctsträfvighet, eller att till bestraffning aflemna dem
till tukthuset; dock får han ej stympa dem, ej straf-
fa dem till lifvet, ej låta svälta dem ihjäl. Föröfvar
lifegen brott, underlyder han Rikets allmänna dom-
stolar ; dessa skydda honom ock i hans ägande rätt
till lösegendom. Likaså, om ett gods genom ägarens
förvållande, råkar i förfall och bönderne belastas med
odrägliga skatter, eller om de annars behandlas med
hårdhet, åligger det Gouvernements-styrelsen, att
fråntaga ägaren förvaltningen af hans gods och för-
ordna om en förmyndare-styrelse. Ofverbevises gods-
ägare för ett grymt och orättvist förfarande mot sina
underhafvande, kan han ock, på Kejsarens eget för-
ordnande, öfverlemnas åt brottmålsdom stolarne. Utom
utskylderne till herrn, bör lifegen till kronan erlägga
personal-skatt, i sin tour inträda såsom rekrut, äfven-
som han är phgtig till andra skyldigheter, som mili-
tair-transporter, inqvartering m. ra. Gpdsägare får
lemna sina lifegna till annan person att undervisas i
något handtverk och uppfostras, mot viss betalning
tillåta dem, att lemna godset, för att, på egen hand,
annorstädes genom dagsverke, handtverk, kramhandel
o. s. v. förtjena sig sitt uppehälle; men får ej bort-
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arrendera dem åt fremmande man till arbete i berg-
verk, v icke heller sälja dem på marknader och han-
delstorg. Godsägare bör förse sina lifegna med till—-
rackelig jord för sitt underhåll, minst med 4^ dessä-
tiner på själen (Ha ayray: troligen »manlig själ»).
Kan godsägare icke förse dem med tillräckeligf jord,
flyttas de till kronojord, och blifva kronobönder. In-
träffar missväxt och behof, så är godsägaren skyldig,
att understödja sina underhafvande, och sörja för de-
ras uppehälle J för hvar lifegen, som för sin bergning
nödgas tigga, böter herrn med 5 Rub. Banco Assig-
nationer. Kunna de ickp betala sina kronoutskylder,
bor herrn göra det for dem; äf>en åligger honom att
vid rättegångar åtaga sig deras sak. Lifegna bönder
få ej aga något slags fast egendom; ej mindre den
jord, de till sitt uppehåll odla, än de åbyggnader, de
bebo, tillhöra godsherrn; dem i arf tillfallna jorda-
gods försäljas for deras räkning; men väl få de med,
vederbörligt tillstånd, idka handel och annan näring,
samt i allmänhet forvärfva lös egendom. Enligt Kej-
serlig ukas af den 2 April 1842 få emellan godsäga-
re och deras lifegna ömsesidiga contracter om betal-
nings-skyldigheten och åligganden ingås,' hvilka af
Regeringen till begge parternas säkerhet garanteras*
och hvarigenom i tidens längd ett nytt förhållande
emellan godsägare och lifegna kommer att uppstå,
Samt de sednares rättigheter att mera betryggas.

En från de förut uppräknade skiljd class af in*
byggare utgöra de nomadiserande, jägare- och fiskare-
folkslagen i Sibirien, såsom Kalmucker, Baschkirer,
Woguler in. fl. Såsom personal-skatt erlägga de år-
ligen en viss qvantitet pelsverk, eller dess värde i
penningar. Rättegångsmål dem emellan, med undan-
tag af gröfre brott, afgöras af deras höfdingar eller
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stamäldsta. De kunna, likasom alla andra Ryska un-
dersåter, bekänna sig till hvilken religion de vilja;
men äro de ej Christna, och önska öfvergå till Chri-
stendomen, böra de antaga den Grekisk-Ryska läran.
Som privilegium gäller för dem, att de få bereda
bränvin af stomjölk, oaktadt bränvinstillverkningen i
öfrigt är kronans monopol.

Till Sibiriens invånare hora sluteligen de dit
landsförviste. De äro af tvenne slag : a) grofva brotts-
lingar, b) mindre förbrytare och landsstrykare. De
förre begagnas till arbete uti grufvorne, i G. Irkutsk,
hvilka de vanligen först med sin död lemna, eller uti
kronans" saltsjuderier och bränvinsbrännerier. De stå
under Gouverneurens af Irkutsk öfversta tillsyn, och
hafva 36 Rub. Banco Assignationer på person till sitt
årliga understöd sig anslagne, af hvilken summa, i
anseende till de i Sibirien ytterst låga priserne på
lifsmedel, ungefär hälften kan besparas. Denna be-
sparing användes, i händelse brottslingen blott på nå-
gon tid blifvit till straffarbete dömd, och han efter 4
eller 6 års förlopp visar bättring, till uppköp af jord
och byggnadsvirke, hvarpå den brottslige får bosätta
sig och, emot de föreskrifna utskyldernes erläggande,
åtnjuta samma rätt, som andra jordbrukare, dock så
att han för alltid är fästad vid sin jord. Ringare
förbrytare och landsstrykare, som blifvit förvisade till
Sibirien, erhålla genast vid sin ankomst ouppodlad mark
att bebruka, en boning, åkerredskap, nödiga kreatur
och utsädesspanmål. Större delen erhåller äfven vissa
fri-år från utskylder, efter hvilkas förlopp de åtnjuta
samma rättigheter och bära samma onera som andra
kronobönder; dock få de ej lemna den dem anvisade
boningsplats.
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Religioiisforliållamleii.
Inom Ryska riket är icke blott hvarje Christen

religions-sect och hvarje monolheistisk religion, utan
äfven den, ibland de Sibiriska och Amerikanska folk-
slagen, till en del, ännu herrskande polytheismen och
hedendomen tolererad, och åtnjuter lagarnes skydd.
Ryssland bebos således af den Grekisk-Catholska och
Romersk-Catholska lärans bekännare, af Lutheraner,
Reformerta och åtskilliga. andra christna secters an-
hängare, vidare af Muhamedaner, Judar, Lamaiter
och Schamaner. Talrikast äro dock den Christna lä-

rans anhängare och utgöra de omkring tio elftedelar
af hela folkmängden. Bland de Christna åter äro de
talrikast, söm bekänna sig till den Grekisk-Catholska
eller Grekisk-Ryska trosbekännelsen, hvilken dels
derföre, dels emedan rtej såren och detKejserliga hu-
set måste bekänna densamma, anses för den herr-
skande eller Statsreligionen, utan att dock dess be-
kännare i öfrigt, i medborgerligt hänseende, hafva
några företräden framför andra trosförvandter.

Den Ryska Kyrkan bekänner sig, såsom de Ori-
entaliska Christna i allmänhet, hufvudsakligen till de
Lärosatser, som på de sju af den Ryska kyrkan
för öekumeniska ansedda kyrkomöten blifvit fastställde,
nemligen det Nicaenska år 325,det första Constantino-
politanska 3SI, det Ephesiska 431, Chalcedonska 451,
det andra och tredje Constantinopolitanska 553 och
680 samt det andra Nicaenska af år 787. Dess för-
nämsta symboliska bok är år 1642 författad af Me-
tropoliten i Kiew Peter Mogila, och följande året pä
kyrkomötet i Jassy af fyra Patriarcher granskad, god-
känd och antagen. Den Ryska kyrkan erkänner
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tvenne källor för den religiösa sanningen, nemligen
den heliga Skrift och traditionen, godkänner blott få
kyrkofäders anseende, anser nya Synoder icke hafva
rätt, att uppställa nya dogmer och antager sju Sacra-
menter: döpelsen, chrisma eller smörjelse vid döpel-
sen, nattvard, skriftermål eller bigt, prestvigning, äk-
tenskap och den sista smörjeisen. Englar och Hel-
gon skola anropas om förbön, helgonabilder, reliker,
kors och grafvar vördas; fastandet anses for en för-
tjenstfull handling. Aflat och skärseld känner denna
confession ej.

Det Ryska presterskapet indelas i kloster-bröder
och verldsligt presterskap, eller, som de'förre efter
sin klädsel blifvit kallade, de svartklädde (*iepHopH3-
trw), i motsats hvaraf den sednare fått namn af det
hvita presterskapet (öfcioe ayxoBeHCTBo). De förre
delas i a) Andelige styresmän (^yxoBHHJi BJiacTii),
hvartill höra Metropoliter, Erkebiskopar, Biskopar,
hvilka äfven kallas Archijerejer (Prelater), Archiman-
driter, Igumener och Ofveruppsyningsmannen för sy-
nodalhusets i Moskva kyrkoskrud (pH3HH*riH Mockob-
cKaro cHHo^a^BHaro och b) egentliga kloster-
bröder. Till det verldsliga presterskapet höra erke-
prester eller protojerejer eller protopoper, prester eller
jerejer eller poper, hvilka närmast torde svara mot
våra prostar och N pastorer, samt diaconer, medhjelpa-
re, hvilka biträda vid gudstjensten, men icke äro be-
rättigade att ensamt och sjelfständigt förrätta någon
sådan, icke heller förrätta vigsel, barndop, begraf-
ning m. m. Vid domkyrkorne, som förestås af en
protojerej, finnes dessutom underdiakoner och anag-
iioster eller föreläsare. Till det lägre presterskapet
räknas dessutom kyrköbetjente (npniéTHHKH). De
högsta värdigheter inom det verldsliga presterskapet äro
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den af en Öfverprest för arméen och flottan, samt
af Kejsarens Bigtfar. Presterskapet lyder under sina
egna domstolar, och de civila auctoriteterne få, med
undantag af .svåra statsbrott och då en andelig per-
son blifvit ertappad vid sjelfva gerningen, alldrig be-
fatta sig med mål som angå dem, förr än den brotts-
lige af den heliga Synoden blifvit öfverlemnad till
verldslig domstol.

Munkeståndet åtnjuter i allmänhet större anseen-
de än det verldsliga presterskapet, och dess första
«lass, till hvilken man ifrån det lägre munkståndet
uppstiger, utgör, som äfven benämningen tillkännager,
kyrkans styresmän. Metropoliter, Erkebiskopai och
Biskopar förestå rikets eparchier eller stift. Metro-
politer den första, Erkebiskopar den andra, Biskopar
den tredje dassens eparchier. Första dassens äro fy-
ra till antalet: 4) Kiew och Halitz, 2) Novgorod,
Estland och Finland, 3) Moskva och Kolomna* 4)
Petersburg. Novgorodska och Petersburgska eparchi-
erne styras dock af samma person. Metropoliterne
ställas i rang lika med Generaler, Erkebiskopar lika
med General-Lieutenanter och Biskopar med General-
Majorer. Oaktadt en uppgifven rangordning finnes
stiften emellan, händer ofta att föreståndaren för ett
Biskopsstift genem Kejserlig nåd för sin person upp-
höjes till Erkebiskop, föreståndaren för ett Erkestift
till Metropolit. Föreståndarene för de större klostren,
då ingen Biskop der har sitt säte, äro Archimandri-
ter, för de mindre Iguraener; Nunnekloster förestås;
af en IgumenjaT En Archiniandrit kan ock förestå
flere kloster; ibland Archimandriterne väljas vanligen
Biskoparne. Klosterbröderna äro antingen till presta-

5
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tjenst invigde eller simpla munkar; de förre äro fär-
re till antalet, förrätta gudstjensten i klostren och
sysselsätta sig företrädesvis, med studier; de sednare
åligger det att besörja om de lägre tjensterne i klo-
stret, de sysselsätta sig äfven med jordbruk, träd-
gårdsskötsel, handtverk o. dyl.; Nunnorne med sjuk-
skötsel, barnauppfostran, handarbeten o. s. v. Klo-
strens antal uppgafs 1842 till 575 med 15,480 perso-
ner som aflagt klosterlöfte. Det Ryska klosterfolket
efterlefver den helige Basilii ("j- 379) stränga ordens-
regel, och förpliktar sig till tvenne löften: kyskhets-
löftet och löftet att ständigt fasta. På de tider då
lekmän icke fasta, får klosterfolket njuta fisk, mjölk,
ägg och smör, men på de allmänna fastetiderne blott
vegetabilier; alldrig köttmat. Klosterlöftet får blott ef-
ter uppnådd mogen ålder, eller fylda 32 år afläggas, och
icke förr än den heliga Synoden dertill lemnat sitt
bifall, barn med sina föräldrars, tjenstemän med sina
förmäns, skattskyldige med vederbörande Kameral-
hoff och Gouverneurs, lifegna med sina herrars be-
gifvande. Studeranderhe ide andliga akademierna
få dock före den bestämda åldern af 32 år, efter slu-
tad studiicurs, aftägga sitt klosterlöfte. Intet kloster-
löfte får afläggas af: 1) den ena maken under den
andras lifstid; hafva dock begge frivilligt öfverens-
kommit att gå i kloster och hustrun uppnått en ål-
der af öfver 50 år, må deras önskan bifallas; 2) qvin-
na, som genom eget förvållande blifvit skiljd från
sin man; 3) sådana personer, som, ehuru de i sin
barndom blifvit af föräldrarne för klosterlifvet be-
stämda, likväl vid ernådd mogen ålder visa motvilja;
4) fre.mmande och okände personer; 5) skuldsatte och
under laga tilltal stående. — Personer, som aflagt
klosterlöfte, äro befriade från utskylder och rekrute-
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ring, från kroppsstraff, linderlyda endast andelig
domstol, hvilken dock i vissa fall bör dömma en-
ligt borgerlig lag, kunna ej äga eller förvärfva nå-
got slags fast egendom, och böra derföre, förr än de
invigas till klosterståndet, aflemna densamma, den
ärfda åt sina lagliga arfvingar, den förvärfvade efter
behag. De äga ej handla med annat än sina hand-
arbeten, och det endast efter erhållet vederbörligt till-
stånd, icke af annan person i förvar taga penningar
eller annan egendom, med undantag af böcker; allt
annat confiskeras för klosterkassans räkning; men
sina till äfventyrs besparade capitaler få de deponera
i de allmänna credit-inrättningarne. Munkar af högre-
värdighet, eller så kallade andlige styresmän, äga ge-
nom testamente förordna om sin lösa egendom, med
undantag af sin kyrkoskrud, som tillfaller det klo-
ster, dit de höra; finnes ej testamente, ärfves äfven
den öfriga egendomen af klostret. De tvenne sista
classernes munkar få ej förfoga om sin egendom, utan
tillfaller den efter deras död klostret. — Kloster-
löftet är för ingen del oåterkalleligt, utan få klo-
strets innevånare, under vissa förhållanden, lemna det
och åter inträda i det borgerliga samhället, men åter-
få icke den fasta egendom, de vid sitt inträde i klo-
stret afträdt, icke heller den rang och de utmärkel-
ser, de möjligen förut kunnat förvärfva. — Klostren
äro antingen omedelbara, det är sådana, som icke ly-
da under någon Biskop, utan omedelbart under den
högsta andliga styrelsen i riket, den hel. dirigerande
Synoden; eller medelbara, hvilka hafva eparchiens
Biskop till förman. De större klostren bära namnet
Lawra; de förnämsta äro: Treenighets-klostret 64
verst från Moskva, Alexander Newskij kloster invid
S:t Petersburg och det Petscheriska klostret i Kievr
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(neiifepa, håla, grotta, anlagdt i XI seclet). — Nunue*
kloster äro mera att anses såsom tillflyktsorter för der*
qvinliga fremheten och fattigdomen, än som andeliga
instituter. — Klostren, såsom corporationer, hafva
full ägande rätt till de dem af kronan anvisade landt-
egendomar, fiskfängen och öfriga emolumenter, och
kunna väl bortarrendera till fremmande man, men ej
bortsälja, eller annars abalienera dem. Ej heller få
de begära, att utbyta de dem e» gång anslagna lä-
genheter mot andra kronogods; men kunna dessutom»
genom köp, skänk eller testamente förvärfva sig all
slags fast egendom, som icke bebos af underlydande
bönder, hvartill dock, hvarje gång, Kejsarens sam-
tycke genom den heliga Synoden bör inhemtas. Klo-
stren få i allmänhet icke förvärfva jord med lifegna,
icke heller lifegna utan jord. Kronobyggnader få ej
uppföras på klosterjord, utan den andliga styrelsens-
hegifvande. Vid sina rättegångar vända sig klostren?
tdl de ordinära domstolarne; dock behandlas deras
mål med företrädesrätt, i likhet, med hvad om förfa-
randet med kronomål är stadgadt.

Det världsliga presterskapet 'åligger, att förrätta
den presterliga tjenstgöringen vid församlingarne, ar-
méen, flottan och i nunneklostren; dock ar det blott
de högre prest-classerne, Protojerejer och Jerejer äf-
ven Protopoper och Poper kallade, som hafva den
högre presterliga vigningen, och få förrätta alla till
gudstjensten hörande handlingar. Presterne böra, re-
dan då de till under-diaconer invigas, träda i gifte,
men få ej ingå nytt äktenskap, sedan de blifvit enk-
lingar, kunna icke heller, som sådana, utan särskildf
tillstånd i sin befattning qvarstadna, utan böra då, en-
ligt regeln, nedlägga sitt embete och blifva munkar,
eller; ock öfvergå i det borgerliga liivet som laiei.
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Hvar och en friboren eller frigifven man får, efter af
vederbörande auctoritet erhållet tillstånd, till prest
invigas, likvist icke annorlunda, än då behofvet af
prester sådant påkallar, och den sökandes seder och
bildning* äro tillfredsställande. Till största delen är
det dock prestsöner, hvilka, i det de välja sina fäders
stånd, ersätta afgången på prester. Presternes hu-
strur och barn åtnjuta äfven prestaståndets privilegier
och lyda under andelig jurisdiction; men i händelse
sonerne längre än till 15 års ålder utan undervisning
stadna i fädernehuset, eller ifrån skolan, såsom odug-
lige till studier, blifvit uteslutne, komma de under
borgerlig jurisdiction och böra välja ett borgerligt
lefnadsyrke. Till prestaståndet hörande personer äro
befriade från personella utskylder samt skyldighet
att ställa rekruter; få äga jord utan lifegna, samt
hus i städerne, och äro de hus, som de sjelfve be-
bo, befriade från inqvartering, från grundpenningars
erläggande (no3eivie.A*bHMH c6opt), och andra stadsone-
ra; dock få i dem inga värdshus och krogar anläg-
gas. Prester äfvensom deras hustrur och enkor äro
befriade från kroppsstraff. Presterskapet får ej äga
adeliga jordagods med lifegna; tillfalla detsamma så-
dana i arf, böra de inom ett hälft år föryttras. Det-
ta gäller likväl icke om prester, som ifrån adeligt
stånd öfvergått till prestaståndet, (hvilket dock sällan
händer), icke heller om sådana, som genom erhållan-
de af någon Rysk orden blifvit adelns vederlikar.
Ingen prestman får ingå borgesforbindelser inför rät-
ta, för entreprenader och dylika företag, får icke
heller befatta sig med handel; men väl tillätes det
hans enka. Det lägre presterskapet valdes i gamla
tider af församlingarne, men tillsättes nu af Bisko-
parne, afiönas dels med jord, dels med penningar.
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åtnjuter dock vanligen knappa inkomster. En för
lastfulj och oordentelig lefnad, enligt kyrkans stad-
gar, från sitt embete afsatt prest aflemnas till krigs-
tjenst, eller, om han dertifl är oduglig, afsändes han
till någon af kronans byar uti sådana Gouvernemen-
ter der odisponerad jord förekommer, såsom Saratov,.
"Wologda, Olonetz och Orenburg eller ock provinsen
Kaukasien, for att der som jordbrukare bosätta sig;
for högmålsbrott öfverlemnas den afsatte prestmannea
till verldslig domstol. • Om kyrkors ägande rätt till
fastigheter och lifégna gäller detsamma, som om klo-
stren är stadgadt. Indrages «n kyrka, och dess ter-
ritorium förenas med en annan, öfvergå äfven alla
den förres jordagods till den sednare. Kyrkans jord
står under det vid kyrkan fjenstgörande presterska-
pets förvaltningr och kan alldrig föryttras elfer från
kyrkan skiljas. Samma fall äger rom med de kyr-
kan tillhörande hus och byggnader. Timmer till nö-

diga Byggnader anvises kostnadsfritt från kronans
«kogary och till byggnaders underhåll äro bestämda
inkomster anslagne. Kyrkans fordringar och egen-
dom utdomes med förmonsrätt.

Den Grekfsk-Ryska lärans bekännare uppgåfvoa
1842 till 44,102,595 personer, och utgjordes af Rys-
sar, Kosacker, Permier, Syrfånery en del Lappar,
Karelarene i Olonetz och Archangel, en del af den
Finska befolkningen i tngermanland, en del Tschu-
vrascher, Wotjaker, Tscheremisser, Mordviner, en
mindre del Teptärer, Tatarer och Litthauer; vidare
Moldauer, samt de Serbiska, Bulgariska, Wallachi-
ska, Albaniska och Arnautiska kolonisterne i södra
Ryssland, Grusinier eller Georgier och en del af Kau-
kasiens öfriga befolkning. Äfven bland åtskillige Si-
biriens folkslag har denna lära vunnit insteg; så ar©
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t. ex. alla Kamtschadaler döpte. Armenierne utgöra
en egen sect af den Grekisk-Catholska kyrkan: ifrån
den allmänna kyrkan skilja sig äfven de så kallade
Raskolnikerne (paeK.o;ibHHE.-b, afFäiling, kättare), hril-
ka ut »öra flere seeter och sjelfve kalla sig eTapoßigw,
d. v. s. de som bekänna den gamla tron.

' 11. Till den Romersk-Catholska trosläran be-
känna sig invånarene i de ferdna Polska provinserne,
en del Litthauer, Kurländare och Tyskar, äfvensom
i riket vistande Fransmän och Italienare. De styras
af 6 Biskopar, i spetsen för hvilka Erkebiskopen af
Mohilew och ett Romerskf-Catholskt andeligt Colle»-
-gium står, hvilket omedelbart underlyder det Mini-
sterium for inre ärenderne tillhörande Departementet
for fremmande trosförvandters religions-ärender. Näst
den Ryska lärans bekännare, äro Catholikerne talri-
kast, med 897 kyrkor,, $59 munk- och 48 nunne*

kloster. De så kallade unierade Grekerne, uti de
vestra provinserne, hvilka, förut den Grekisk-Ryskt»
kyrkan tillgifne, 159S erkänt Påfven for sin kyrkas
öfverhufvud, oeh sålunda närmat sig den Romersk-
CathoLska läran, hafva 1839 åter blifvit förenade med
den Ryska kyrkan*

111- Till Lutherska läran bekänna sig invånare-
ne i Lifland, Estland, Kurland och Ingermanland,
samt en del af de till Ryssland invandrade kolonister.
De styras af General-Superintendenter, Superinten-
denter och Consistorier, och den högsta auctoritet,
näst Ministerium, är det Lutherska General-Consisto-
rium i S:t Petersburg, hvarunder lyda Provincial-
och Stads-Consistorferne i S:t Petersburg, Lifland y

Estland, Kurland, Moskva, på Oesel, i Riga och
Reva!.
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IV. De Reformerta, strödda kring riket, styras
af en reformert Synod i Wilna, under hvilken consi-
storierne i S:t Petersburg, Kurland, Moskva och Ri-
ga lyda, omkring 38,000 personer.

V. Hernhutare, .talrikast som kolonister i Sa-
repta i G. Saratov, vid Wolga; 9000 p.

VI. Mennoniter, likaledes som kolonister i trak-
terne af Wolga; 5000 p.

VII. Muhamedaner: äro talrikast ide södra och
vestra provinserne af det Asiatiska Ryssland, likaså i
Taurien, samt för öfrigt strödde i hela södra och
mellersta delen af det Europeiska Ryssland. Största
delen af Tatarerne, vidare Kirgiser, Baschkirer och
ftere Kaukasiska folkslag bekänna sig till Muhameds
lära. I spetsen för Muhamedanerne stå tvenne öfver-
prester med titel Mufti, den ena i Ufa i G. Oren-
burg, den andra i Baktschisaraj på Krim.

VIII. Den Mosaiska lärans anhängare, Judarne,
åro i synnerhet bosatte i det vestra Ryssland och ly-
da under 62 inspectioner, hvilka hafva tillsyn öfver
lärans och brukens renhet, samt öfver religions-under-
visningen. I Brzesc i G. Minsk finnes en högskola
till bildande af Rabbiner.

IX. Lamaismen räknar omkring 140,000 anhän-
gare bland Kirgiser, Kalmucker och Baschkirer. De
erkänna, som bekant är, Dalai Lama i Tibet for sitt
öfverhufvud och for den menniska blefne uppenbarade
guden. Hans ställe företrädes bland dessa folkslag af
öfversteprester, Kotuchta kallade.

X. Schamafter och hedningar finnas ännu bland
de Sibiriska folkslagen, bland Tatarer, Tunguser, Sa-
mojeder, Ostjaker, Jakuter, Tschuktscher m. fl. äf-
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vensom bland det Ryska Amerikas invånare. Hos
alla dessa folkslag gör dock Christendomen årligen
framsteg.

Naturalster.
Växtriket. Det Europeiska Ryssland företer i

anseende till sin stora utsträckning ifrån norr till sö-
der, samt i samma mon som klimatet öfvergår ifrån
den yttersta köld i norr till tempereradt i de meller-
sta och varmt i de södra provinserne, en gradvis till-
växt af vegetationen ifrån den yttersta fattigdom till
öfverfiod och rikedom. G. Archangels nordliga trak-
ter kunna kallas lafvernes och mossornes region.
Der hvarest under sommarvärmen jordmonen tor-
kar, uppstå lafver, men der den förblifver fuktig,
mossor. Sådana ödemarker erhålla namn af tun-
dror. Vattusjuka tundror slingra sig fram genom tor-
ra med laf beväxta stepper. TJppå dessa laf- och
niossrika slätter uppskjuta äfven här och 'der en och
vide och tidtals björk, men hopkrumpen till buske.

Nästan samma fattiga utseende företer växtlig-
heten i de Öfriga delarne af Archangelska Gouverne-
mentet; skogar förekomma sällan, och endast på så-
dana ställen, hvilka genom sitt läge äro skyddade
för de nordliga vindarnes skadliga inflytande.

Längre åt söder, i södra trakterne af Arehangel,
i Olonetz, östra delen af Wologda, i Perm, i synnerv
het dess norra del, i Wätka, Kasan, Nishnij Novgo-
rod samt till en del Orenburg antaga träden högr©
former, och tjocka skogar intaga betydliga jordsträc-
kor. De norra delarne af dessa skogar utgöras mest
af gran, tall, björk, lärkträd, furu och masurträdet i
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ceder växer åt Ural till. I Pleskov, Smolensk, Witebsk,
växer björken; i Orel eken, störst förekommer den i
Nishnij Novgorod och Kasans bergstrakter. De sö-

dra med vidsträkta stepper betäckta Gouvernementerne
ibland dem Jekaterinoslav, Cherson, Taurien, Kiew,
Tula och östra Bessarabien hafva brist på skog, hvar-
före regeringen begynt draga försorg om skogars plan-
terande, och i militär-colonierne vid de sandiga strän-
derne af Donetz, samt af några andra floder grönska
numera tallskogar. Fruktträn begynna växa vildt i
G. Smolensk, Moskva, Wladimir, hvarest äpplen, körs-
bär och päron förekomma; sydligare vid Kiew be-
gynna äfven bergamotter, aprikoser, persikor. På
Krim och Kaukasien växa fikon, granater, oliver
mandelträn och lager. Mulbärsträdet förekommer i
Kaukasiska provinsen, förnämligast i tracten af Kis-
Ijär, i Astrachan, och Europeiska Rysslands södra
provinser, vinrankor finnas i Kaukasien, Astrachan,
Krim och Donska Kosackernes land. I Trans-Kauka-
sien äfven sockerrör. Ide nordliga trakterne lem-
nar en mängd bärsorter någon ersättning för de sak-
nade frukterne.

Åkerbruket, spridt öfver hela riket, med undan-
tag af de nordligaste trakterne och de södra stepp-
länderne, är i tilltagande, men ännu i behof af stora
förbättringar och lidande af brist på arbetare; mest
lönande är detsamma i Gouvernementerne kring Mo-
skva och de södra Ostersjöprovinserne. I vanliga år
vinnes spanmål icke blott tillräckligt för det inhemska
behofvet, utan jemväl till utförsel. Nordligast begyn-
ner odlingen af korn, på sina ställen redan norr om
€SÖ,5 Ö, misslyckas under denna polhöjd dock ännu ofta,
men blir ifrån 62° säkrare och mera lönande. Rågen
odlas med största förmoq. ifrån 62 till 51 lat. graden,
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fortkommer doc]c äfven nordligare och sydligare om den-
na region. Derjemte odlas hvete bäst ifrån 48° åt
söder, samt hafra och bohvete; vid Svarta hafvets ku-
ster äfven ris, mais och hirs. Af trädgårdsväxter
äro i södra Ryssland stora fält betäckta med melo-
ner, arbuser, pumpor, sparris, i mellersta och norra
Ryssland odlas kål, hvitlök, gurkor och skidfrukter,
jättikor, rofvor, potatis och andra rotväxter. Lin
odlas så väl i de norra som södra provinserne, i syn-
nerhet i Ostersjöprovinserne och i vestra Ryssland
samt de trakter af rikets inre provinser, der råg fö-
reträdesvis trifves, äfvensom vid Kamas stränder; ham-
pa ymnigast i Novgorod, Tver och Lifland. Tobak
växer i de flesta södra och sydvestra provinserne, af
bättre qvalitet i Ukrain, Podolien och kring Wolga,
Jiumla i synnerhet i vestra och lilla Ryssland, senap
i södra provinserne i synnerhet vid Wolga, och af
andra kryddväxter anis, kummin, koriander m. in.,
samt af färgväxter kräpp, vau och veide. Ehuru ängs-
culturen ännu tarfvar mycken förbättring, förekomma
dock gräsrika trakter; i synnerhet utmärka sig som
sådana det södra Rysslands stepper.

I Sibirien, söder om 60:de graden intager löf-
och i synnerhet barrskog stora sträckor, men i norr
ojn denna polhöjd förekommer endast vide och hop-
krumpna buskar af andra trän ända till tundrornas
region. Åkerbruket lemnar fördelaktiga skördar
endast i det södra Sibirien. För öfrigt kan den
del af landet, hvilken ifrån Ural sträcker sig till
Lena, och är belägen i söder om 58° kallas frukt-
bar, men landet i öster om nämnde flod har vi-
sat sig otjenligt till odling, och utgör liksom hpla
norden af Sibirien en till stor del af mossor och
kärr betäckt öken. Fruktbärande trän förekomma
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scke i hela landet. — Kamtschatkas klimat visar si*?
lika ogynsamt för jordbruket; erfarenheten har visat
att endast rotväxter, hvilka af höjder njuta skydd
mot kölden kunna hafva någon säkrare fortgång,
hvårföre också potatis trifves vid. vestra kusten.
Det Ryska Amerika frambringar ingen säd, och träd-
gårdsväxter odlas med möda. Så väl i Kamtschatka
som Ryska Amerika växer barrskog i bergens slutt-
ningar.

Boskapsskötseln utgör i sydöstra Ryssland och
bland de Sibiriska nomaderne den förnämsta, ofta en-
da näringsgrenen. Hästen är ett mycket begagnadt
husdjur öfver större delen af riket, favoritdjuret hos
Tscherkesser och alla Kaukasiska folkslag, samt i
allmänhet hos alla nomader i södra Ryssland ; dess
mjölk och kött utgöra hufvudfödan och dess skina
erbjuder medel till beklädnad och tält. God hästaf-
Vel förekommer ock hos jordbrukarene i södra och
mellersta Ryssland, förnämligast i Tambov och Char-
kov, Wätka, Perm, Lifiand, Woronesh. Vilda hä-
star ströfva omkring på rikets södra stepper. Kameler
finnas på Taurien och i Cherson, mellan Ural och
Wolga, i Trans-kaukasien och de kirgisiska step-
perne, åsnan i Taurien, vid fl. Ural och Kaukasien;
hornboskap talrikast i Ukrain och Podolien samt öf-
riga sydvestra men i synnerhet stepp-provinserne ; får,
ursprungligen med grof ull, förädlade genom merino-
får, i Östersjöprovinserne, omkring Moskva och Svar-
ta hafvets kuster. Getter hållas i synnerhet af no-
maderne till större antal; af dem finnes i synnerhet
i Taurien ett ädlare slag som om våren fäller ett si-
*denartadt hår, ej olikt det, hvaraf Kaschmirs-shaw-
larne beredas. Bland de nomadiska folkslagen i sö-
der är det ej ovanligt att finna hordanförare, som
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aga 10,000 hästar, 300 kameler, 3500 stycken horn-
boskap, 20,000 får, 1000 getter o. s. v. Hos de
nordliga nomaderne är deremot renen ofta det enda
husdjuret, och ibland Tschuktscherne skola de rika
äga till inemot 10,000 sådana djur och derutöfver.
Ett eget slag af hundar följer äfven menniskan till
de nordligaste trakterne och tjenar henne till föda och
lastdragare. Fjäderfä af mångfaldigt slag, såväl tamt
som vildt, deribland en stor mängd gäss och änder.
Bland vilda djur gifva räfvar, mårdar, soblar, svarta,
bruna och hvita björnar, bäfrar, hermeliner, uttrar,
valrossar, skjälar, vargar, loar, harar, ekorrar m. fl.
pelsverk i ymnighet, såväl till begagnande inom lan-
det, som till afsalu utrikes. De Sibiriska folksla-
gen betala, till stor del, sina utskylder till kronan
i skinn. Silkesmasken uppdrages i Kaukasien, A-
strachan och det Europeiska Rysslands södra pro-
vinser. Biskötsel i synnerhet i Ukrain, Wolhynien
och Podolien, cochenille i Armenien. Ibland skadli-
ga insecter är anmärkningsvärd den vandrande gräs-
hoppan, hvilken tidtals åstadkommer stora förödelser
på åkrar och ängar uti södra Ryssland. Fisket är ett
af de hufvudsakligaste näringssätten, emedan floder
och sjöar, äfvensom de tillgränsande hafven äro rika
på fisk. Bland de råaste folkslagen i Sibirien utgör
fisk ofta den enda födan. Från Archangel och Kola
utgå skepp på hvalfisk- och skjälfångst till Novaja
Semljä och Spetsbergen. Vigtigast i floderne, äfven
för den yttre handeln, äro laxen och stören med
dess afarter, hvaraf dessutom caviar och husbloss
vinnes.

Bergbruket är vigtigast i Ural, Altai och i ber-
gen vid Nertschinsk. Bland metaller finnes guld, pla-

6
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tina, silfver, koppar, jern och bly. Ända till 1821
voro blott de sedan 1754 invid Beresov, nära Jekate-
rinenburg i G. Perm bearbetade guldgrufvorne af
vigt; först sednare hafva på Uralska bergets östra si-
da rika guld- och platina-grufvor blifvit upptäckte,
hvilka sträcka sig från Werchoturje vid Tobols bi-
flod Tura, i G. Perm, till Urals källor i Orenburg,
på en längd af vid pass 1000 verst från norr till
söder. Ännu nyare äro upptäckterne i östra Sibi-
rien. Guldet vinnes ur guldhaltig sand vid Ural, Al-
tai, Sajanska bergen och ur silfvergrufvorne i Ner-
tschinsk. Medelbeloppet för guldafkastningen, beräk-
nad för fem år, ifrån och med 1830 till och med
1834, uppgår till 350 pud, sednare uppgafs den till
omkring 525 pud årligen, har sedermera varit ijemnt
stigande och uppgick år 1843 till 1295 pud, hvilket
qvantum med 347 pud öfverskred 1842 års inkomst.
Af 1843 års vinst erhölls 314 från Ural och 981
pud från östra Sibirien. 1844 års afkastning upp-
gick till 1341 pud, 20 marker, 92 solotnik och 3S
doli. Utbytet af platina, hvilket förnämligast vanns
i G. Perm, utgjorde i början på 1830 talet i medelbe-
lopp 110 pud årligen, men besteg siglß43 till 202 pud,
hvaraf dock en jemförelsevis ganska ringa qvahtitet
funnits i kronans bergverk. Kronans förnämsta gruf-
vor voro Slato-ust, i Orenburg, samt Bogoslovsk,
Jekaterinenburg och Goroblagodat iG. Perm. I
detta Gouvernement äro ibland de rikaste privat-gruf-
vor i Werch-Isset och Nevian, tillhörande Gardes-
Cornetten Jakowlew, samt Xishnij Tahil (Geh.-Råd.
Demidows arfvingars) belägna. I östra Sibirien före-
komma guldgrufvorne, alla tillhöriga privata bolag, i
Nishne-Udinska kretsen af Irkutska, samt i Kanska
och Jeniseiska kretsarne af Jeniseiska Gouvernemen-
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tet.~ Af alla privata bergverk uppbär kronan äfven
vissa procent. Silfver-afkastningen, ifrån 12 större
bergverk i Altai, Kolivan och Nertschinsk (mellan
bergshöjden Jablonoj och floden Arguns källor), upp-
går årligen till emellan 1225 och 1300 pud. Kronan
har nästan uteslntande vinsten deraf. Koppar i syn-
nerhet i G. Olonetz och Perm, årligen från 260,000
till 270,000 pud. De flesta kopparverk tillhöra kro-
nan. Jern vinnes i Waldaibergen, Ural, Altai och
Kaukasus till ett belopp af omkring 8 mill. pud årli-
gen. Bly mest i Nertschinsk, Kolivan, Litthauen,
56,000 pud. Vidare vinnes antimonium,"alun, svaf-
vel, marmor, alabaster, porphyr, bergkristal, selenit
samt åtskilliga slag ädla stenar. Kok-salt erhålles
till ett belopp af omkring 30 mill. pud, dels ur berg-
verk, dels ur saltsjöar i stepperne mellan floderne
Wolga, Don och Dnepr, dels genom afdunstning nr
Svarta hafvets vatten. Bland saltsjöar är vigtigast
sjön Elton i G. Saratov, som ensamt ger 6 mill. pud
salt årligen. Mineral- och hälso-källor förekomma i
Kaukasien förnämligast vid Pätigorsk i kretsen Bu-
guruslan af G. Orenburg, i Baldohn i Linand, Kaje-
tanovka iG. Kiew m. fl. a. Stenkol har blifvit upp-
täckt i G. Jekaterinoslav, i Donska Kosackernes land,
vid Msta-fiodens stränder och vid Tomflodeni Sibirien.
Naphta förekommer på Apteronska halfön vid KaspF-
ska hafvet, i provinsen Baku, på halfön Kertsch mel-
lan Svarta och Asovska hafvet samt ön Taman.

Fabriker och Maiuifacturer.
Redan före Peter den Stores tid funnos i Ryss-

land garfveriér, talg-, ljus- och tvål-fabriker, väfve-
rier af groft lärft och segelduk, tågfabriker och tjär-
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brännerier. Jemte""det denne Furste och hans efterträV
dåre ytterligare sökte befrämja dessa industrigrenar,
voro de äfven betänkte uppå, att framkalla nya. Här-
af har blifvit en följd, att fabriker och manufacturer
allt sedan såväl till antal, som omfång och fnllkomlighet
varit i tilltagande, så att deras antal vid PeLers död
uppgick till 213, under Kejsarinnan Elisabeth steg till
500, under Catharina ll till 2008, under Alexander till
5119, samt under Kejsar Nicolais regering redan 1839
utgjorde 6555 med närmare en half million arbetare.
Likväl har man anmärkt, att det på fabrikernes för-
kofran använda arbetet i alhnänjiet icke understödes
af den insigt och t.echniska färdighet, att de Ryska
fabrikaterne i godhet skulle kunna mäta sig med andra
cultiverade länders industri-alster. JVlärkeligast äro
Iramstégen i metallarbeten, jerngjuteri, stål-, brons-,
cliFystali-, glas- och postlins-arbeten, förfärdigande af
speglar, ull-, siden- och till en del bomulls-färgeri,
väfnad af medelfint kläde, sidenväfveri i synnerhet
af blommerade tyger och band, och sluteligen cache-
mirs-väfnader af Angöra getens hår.

Af metall-arbeten förfärdigas artilleri-pjeser i S:t
Petersburg, nära dertill i Kolpina, i Brjänsk af G.
Orel, Petrosavodsk af G. Olonetz och i Goroblagodat
af G. Perm ; byssor i Tula, Systerbäck, Ishev i G.
Wjätka, i Slatoust i Orenburg samt i Tifiis; jern-
instrumenter och machiner förfärdigas äfven på de
nämnde orterne samt andra jern- och stålarbeten dess-
utom af erkänd godhet i G. Wolhynien och Nishnij
Novgorod; arbeten af gjutjern i G. Petersburg, Nish-
nij Novgorod, Olonetz och Perm; det bästa postlin i
Petersburg och G. Moskva i Kejserliga fabriker och
bästa fajans utom i de nyssnämnde orterne i G. Tver
och Kiew; chrystaller i Petersburg och G. Moskva,
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Orel, Kaluga, Pensa och Wladimir; speglar i nejden
af Petersburg, hvarest de Kejserl. spegelfabrikerne
lefverera de största speglar man känner, 150 tum
höga och 90—96 tum breda, vidare nära Dorpat och
i G. Rjäsan. En Kejserl. spegelfabrik är äfven Koskis
bruk nära Wiborg. Sockerbruk förekomma i Peters-
burg, Riga, Archangel samt G. Tula och Tver. Rep-
och tågvirke förfärdigas i de förnämsta af rikets
hamnar, samt i G. Nishnij Novgorod och Saratov;
särskilta slag lärfter i G. Jaroslav, Wladimir, Kostro-
ma, Archangel, Simbirsk, Moskva och Kaluga, i sist-
nämnde och en del af Moskovska Gouvernementet i
synnerhet segelduk; skrifpapper i G. Kaluga, Peters-
burg , Moskva och Jaroslav. Bomuls-manufacturer
äro talrikast i Petersburg och Moskva, i G. Wladi-
mir, hvilket lefvererar de bästa fabrikater af detta
slag, i synnerhet i byn Ivanov samt städerne Schuja,
Alexandrov, Jurjev och Wjäsniki, äfvensom i G. Ko-
stroma, Kaluga och Kasan. For siden- och half-
siden-väfnåder är Moskva och dess kringliggande or-
ter medelpunkten, hvilka dessutom äfven förfärdigas i
Petersburg. Kläden och i allmänhet ylletyger väfvas
i Moskva och dess omgifningar, i Petersburg, G.
Kursk, Kaluga, Rjäsan, Simbirsk, Tambov, uti Bje-
lostok, i trakterne kring] Riga' samt i allmänhet de
sydvestra provinserne; cachemirs-shawlar i Moskva,
Woronesh och byn Podrädnikov af G. Rjäsan; mat-
tor nästan ensamt i Petersburg. Läder- och jucht-
fabriker, omkring 2000 till antal, förekomma förnäm-
ligast i G. Nishnij Novgorod, men för öfrigt spridda
öfver en stor del af riket. Talgljus förfärdigas i stör-
sta qvantitet (öfver 100,000 Pud) i S:t Petersburg
och" dessutom i G. Jaroslav, tvål i G. Tschernigov
och Kasan. I allmänhet bör anmärkas att Gouverne-
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menterne Wladimir och Moskva äro rikast på fabri-
ker och manufacturer, och dernäst Perm, Kaluga,
Tambov, Kostroma, Nishnij Novgorod, Wjätka, S:t
Petersburg, Jaroslav och Bjäsan. — En stor del af
slöjdearbeten fortfar dock att i Ryssland ännu förfär-
digas af allmogen, hit höra lärft, ylletyger, läder»
bastmattor, flätade korgar, trädvaror, derjemte sågas
bräder, tillhuggas bjelkar och mastträd, samt beredes
tjära, pottaska, kimrök, caviar, trän, fisklim m. m.
Skeppsbyggen och dermed sammanhängande närin-
gar i provinserne vid Östersjön, Svarta hafvet och
Wolga.

15 an ti el.
Rysslands handel, ej mindre den inre, än den yt-

tre befinnes vara i jemnt tilltagande. Såsom orsaker
härtill lippgifyas fabrikers och manufacturers tillväxt
och förökning, det derigenom ökade behofvet på ru-
dimaterialier samt förrådet på till afsättning tjenlige
fabrikater, äfvensom de årligen allt mera förbättrade
land- och sjövägarne och derigenom allt mera lättade
transporten. — Inrikes handeln företer sin största
liflighet emellan hufvudstäderne Moskva och S:t Pe-
tersburg, samt på Wolga och dess tillflöden, äfven-
som de kanaler, hvilka ifrån denna flod leda åt Peters-
burg, i synnerhet på Wyschnejvojotschokska kanalen.
Liflig är äfven handeln på Dvina och dess tillflöden,
samt vägen emellan Moskva och Nishnij Novgorod.
At Östersjön och Hvita hafvet afsänder Ryssland si-
na varor, dels för att tillfredsställa de vid dessa haf
belägna stora städers behof, dels för att utskeppas till
Europa; till Svarta, Asovska och Kaspiska hafven
till afsalu dels till Europa dels till Asien. Den för-



67

nämsta export ifrån södra Ryssland till Europa består
af hvete, till Asien af Ryska industri-produkter. —

Nederlagsplatser för varor, hvilka långs åt floder och
kanaler fortskaffas, äro vid Wolga: Rshev, Siibzov,
Tver, Rybinsk den vigtigaste af alla, Jaroslavl, Ko-
stroma, Nishnij Novgorod, Kasan, Saratov, Jekaterin-
stad, Astrachan fl.; vid Oka: Orel, Bjelev och
Kaluga; vid Karna: Perm; vid Don: Aksaj och Ro-
stov ; vid Niemen : Stolbzy; vid Wilja: Wilna; vid
Duna: Witebsk; Wytegra vid floden af samma namn.
Ibland nederlagsplatser för den inre landthandeln, hvar-
äst äfven marknader anställas, äro vigtigast Nishnij
Novgorod, Charkov, Rostov i G. Jaroslav, Irbit i G*
Perm, köpingen Korenskaja Pustinja nära Kursk,
Romny i G. Poltava, Sumy G. Charkov, Neshin G.
Tschernigov, Simbirsk och Karsun af samma G.;
Berditschev G. Wolhynien, byn Urjupinskaja i Don-
ska Kosackernes land, Lebedjän G. Tambov och
Taganrog. Vigtigast för den inre handeln är dock
Moskva. I Sibirien är den förnämsta handelsorten
Irkutsk och för pelshandeln Jakutsk. —> Varu-omsätt-
ningen genom utrikes handeln uppges stiga i värde
till 500 eller 550 millioner Rubel. I denna handel haf-
va dock infödda Ryssar mindre del: ide nordliga
hamnarne drifva Engelsmän och Tyskar, i det södra
Greker, Italienare och Perser, vid den vestra Euro-
peiska landtgränsen Judarne, med de Asiatiska folk-
slagen Armenianer, Tatarer och Judar den lifiigaste
handel; endast den Chinesiska handeln iKjächta drif-
ves uteslutande af infödda Ryska handlande. Varu-
omsättningen af den Europeiska handeln är åtta gån-
ger starkare än af den Asiatiaka, af sjöhandeln nära
sju gånger starkare än af landthandeln. Lifligast är
sjöhandeln genom S:t Petersburg, dernäst genom Ri-
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ga och Odessa. Petersburg innehar hälften af hela ut-
rikes handeln, Riga en elfte och Odessa en tolftedel.
J)e vigtigaste utförsel-varor äro talg, talgljus och
två*! tillsammans för omkring 50 mill. lB:co Assign.,
spannmål (för 25 mill.), lin (onikr. 25 mill.), hampa
(omkr. 20 n*ilh)> linfrö, lin- och hamp-olja, skogs-
producter, grofva lärfter och segelduk, tågvirke, bom-
ullstyger, ylletyger och Ryskt kläde, pelsverk, svin-
borst, ull, kreatur, oberedda hudar, jucht och annat
läder, jern, koppar, honing, husbloss. — Spannmål ex-
porteras förnämligast till Italien och Turkiet, juchter,
kreatur och pelsverk till Österrike, juchter äfven till
Italien och Asien, pelsverk i synnerhet till China,
lin, hampa, skogsprodukter, talg, linfrö, jern, borst, ull
och oberedda hudar till Stor-Britannien; lin äfven till

Pyreneiska halfön, skogsprodukter till Preussen, lin-
frö till Nederlände^rne, jern till Nord-Amerika, pott-
aska till Preussen och Nederländerne, hamp- och lin-
olja till Hanse-städerne och Preussen, honing till
Frankrike, lärfter tiH Nord-Amerika och Hanse-
städerne, bomullstyger och kläde till Asien, i syn-
nerhet Kirgisiska steppen och China.

Förnämsta import-varor äro hvitt bomullsgarn,
(omkr. 40 mill. Rub.), råsocker (omkr. 30 mill. Rub.),
vin, färgstofter förnämligast indigo, bomulls-, siden-
och ylletyger, thé, silke, bomull, frukt, bomolja, to-
bak, fisk, salt, kreatur, kaffe, lior, skaror, machiner
och instrumenter af alla slag, ull och pelsverk. — Vi-
ner importeras förnämligast ifrån Frankrike, Pyreneiska
halfön och äfven Turkiet, kaffe ifrån Hanse-städerne,
Stor-Britannien och Amerika, thé från China, fisk
från Norrige, salt från England och Pyreneiska half-
ön, tobak, silke och sidentyger från Hanse-städerne,
sidentyger äfven från Preussen, Österrike, Turkiet
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och Persien. Bomull, bomullsgarn, bomullstyger, yl-
letyger och färger förnämligast ifrån Stor-Britannien,
hvarifrån äfven rå-socker till en del hemtas. Ibland
dessa varor importeras bomull äfven från Turkiet och
Amerika, färger ifrån Frankrike och Nederländerne,
bomulls- och ylletyger från Hanse-städerne och Öster-
rike, bomullstyger också i stor mängd ifrån Persien,
Buchariet och Turkiet, rå-socker företrädesvis ifrån
Norra Amerika och Vest-Indien; lior och skaror ifrån
Österrike, kreatur ifrån Kirgisiska steppen och pels-
verk ifrån mellersta Asien.

Införseln af rudimaterialier för de Ryska manu-
facturerne, såsom bomull och bomullsgarn, yllegarn,
indigo, cochenille, kräpp, machiner har i sednare ti-
der företrädesvis tilltagit, ett bevis på manufacfurers
och fabrikers tillväxt. — Sin lifligaste handel drifver
Ryssland med Stor-Britannien; värdet af varu-ornsätt-
ningen med detta rike utgör en tredjedel afRysslands
hela handel. Ganska liflig är äfven handeln med
Nord-Amerika och Vest-Indien, med Hanse-städerne,
Turkiet, Frankrike, Österrike, Preussen, med Neder-
länderne, China, Italien och Persien.

Beträffande handeln på de särskilta hafven, så
var Hvita och Ishafvets handel fordom mycket betyd-
ligare än nu. Seglation på detta haf kan i anseende
till det nordliga läget, blott fyra månader under året
fortsättas. Utrikes handeln bediifves förnämligast
ifrån Archangel; af mindre betydenhet äro Onega,
Sum, Kem, Kola ech Mesen. Hufvudexporten be-
står i linfrö, lin och skogsprodukter; äfven exporteras
mjöl och spannmål; impotten i rå-socker, salt och fisk.
Hela omsättningen uppges till af Rysslands hela sj^-
handel. Östersjöns hamnar: Petersburg och Riga, och
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mindre betydliga Pernau, Libau, Narva, Reval, Vin-
dau, Arensburg, Hapsal och Kunda, exportera för-
nämligast produkter af jordbruket (spannmål dock i
mindre qvantitet) och boskapsskötseln samt skogspro-
dukter, 6ch importera bomull, rå och bearbetad, lin-
ne-, ylle- och siden varor, rå-socker, kaffe, krydder,
frukt, viner, färgstöfter och salt. Varu-omsättningen
på Östersjön uppges utgöra i värde f af hela sjöhan-
deln. Vid Svarta hafvet, jemte dess vik, det Asov-
ska, äro utom den förnämsta handelsorten Odessa
hamnarne Taganrog, Ismail vid Donau, Mariupol och
Berdjänsk vid Asovska sjön, Eupatoria, Kertsch och
Feodosia på Krim, Rostov nära Dons utlopp, Cherson
vid Dnepr, samt Redut-Kale i Mingrelien. De för-
nämsta exportvaror på detta baf äro bvete, ull, talg
och linfrö; importvaror Europeiska fabrikater, frukt,
viner och silke. Svarta hafvets handel utgör i värde

af rikets hela sjöhandel. Det Kaspiska hafvets för-
nämsta hamn är Astrachan, dernäst Baku. Utförsel:
j^rn och bomullstyger, och ifrån Baku Naphta; in-
försel: bomullsgarn, silke och bomullstyger. Hela
handeln i värde saf hela rikets sjöhandel. — Vid
Stilla hafvet har hamnen Ochotsk vid viken af sam-
ma namn, betydelse såsom stapelort för ået Ryska
Nord-Amerikanska Compagniets pelsvaror, hvilka här-
ifrån afgå till det inre af Asien.

Ryska handeln i Stilla hafvet bedrifves för öfrigt
till stor del af det Ryska Nord-Amerikanska Handels-
Compagniet, hvilket nyligen erhållit sina privilegier
förlängde till den 1 Jan. 1862, och har uteslutande
rätt att inom det Ryska gebitet i Amerika drifva jagt
och fiskeri, att begagna allt hvad inom detta område
så väl ofvan som under jord dels blifvit upptäckt, dels
framdeles upptäckas kan, samt dels utvidga de kolo-
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nier hvilka redan finnas, dels ock inom det bestämda
området anlägga nya etablissementer och fästningar.
För öfrigt äger Compagniet rätt att med sina skepp
handla med alla i granskapet bosatte nationer, hvil-
kas regering dertill lemna sitt bifall, och uttryckeli-
gert handla i de Chinesiska hamnarne Canton, Amoi,
Fudshe-Fu, Ningpo och Schanchai, med vilkor dock
att de ej tillföra Chineserne opium.

Landthandeln i Europa drifves i synnerhet med
Preussen, Österrike,Wallachiet och Moldau. Handeln
med Preussen går förnämligast genom Polangen och
Jurburg, hvarvid skogsprodukter i synnerhet ut- samt
sidenvaror och silke införas. Den Österrikiska han-
deln genom Radzivil i Wolhynien och Novoselitzy i
Bessarabien afsätter kreatur, pelsverk, spanmål, juch-
ter och ull, samt emottager Ror, skaror, sidentyger
och silke. Med Moldau och Wallachiet drifves han-
deln genom köpingen Skuljäny i Bessarabien, hvar^
vid salt och viner införas, samt Ryska fabrikater ut-
föras. Denna handel är dock mindre betydlig, och
försvårad genom en ständig karantän vid Pruth-
strömmen.

>>

Landthandeln i Asien drifves med Turkiet, Per-
sien, Ruchariet, Chiva, Taschkent, Chokan,Kirgisiska
steppen och China. Till Turkiet genom Achalzych
och Alexandropol, och Persien genom Nahitschevan
exporteras bomullstyger, kreatur, skinnvaror och ifrån
Trans-Kaukasien rå-silke, samt importeras bomulls-
©ch sidentyger. — Handels-relationerno med meller-
sta Asiens högländer underhållas långs med de Oren.
burgska och Sibiriska militär-linierne medelst tull-
kamrarne i Troitsk G. Orenburg, Petropavlovsk
G. Tobolsk, och Semipalatiosk i G. Tomsk, och af-
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.feattes der Ryska bomulls- och ylle-fabrikater, metall
arbeten och läder, i utbyte mot bomull, bomullsgarn
och tyger, pelsverk, samt iffån Kirgisiska steppen
kreatur. Handeln bedrifves till sHirsta delen med ka-
ravaner, hvilka tvenne gånger om året, om våren och
hösten anlända, och på marknaderne i \ishnij Nov-
gorod och Irbit sälja sina varor och inköpa sina be-
hofver. — Handeln med China genom Kjächta afsätter
Ryskt och Polskt kläde, pelsverk, läder, jucht och
bomullstyger i utbyte mot thé. — -År 1842 utfördes
ifrån Ryssland varor för ett värde af 85,358,206 och
infördes för 84,593,391 Rubel Silfver. År 1843 ut-
gjorde utförseln in värde:
till utrikes ort 79,423,628: S:r Rb,
„ Polen 1,980,901: —

„ Finland ■ . 1,161,071: —

Summa 82,565,600: —

och införseln:
från utrikes ort * 73,238,590: S:r Rb.
„ Polen '1,162,218: —

„ Finland ......... . . 627,591: —

Summa 75,028,3!.!.:- —

Värdet af utförda varor öfversteg således
de inföddas med 7,537,201: S:r Rb.

Guld och silfver infördes i stänger och mynt 1843:
från utrikes ort för 10,109,643: S:r Rb.
.
„ Polen . 582,981: —

Summa 10,t>92,624: —

och utfördes:
till utrikes ort för , 9,388,654: S:r Rb.
„ Polen . 442,683: —

Summa 9,831,337. —

Från Ryssland exporterades:
1841. 1842. 1843.

Hampa 2,518,159: 2,412,463: 2,325,018: Pud.
Lin 3,009,842: 3,039,555. 3,635,851; —
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Talg 3,736,104: 3,384,943: 3,452,271: —

Pottaska .... 434,361: 389,299: 337,414: —

Ull 436,181: 566,077: 532,686: —

Borst 65,848: 63,222: 71,355: —

Jern 953,626: 823,260: 783,949: —

Koppar .... 117,345. 111,001: 76,441: —

Lin- och hampfrö . 1,199,721: 1,074,491: 1,213,910:Tschetv.
Råa hudar till ett

värde af . . . 1,408,756: 1,650,596: 1,516,905:Rb. S:r.
Juchter 1,538,191: 997,987: 1,008,211: —

Spannmål ....10,382,509: 12,191,527: 12,899,941: —

Byggnadsvirke . . 2,397,998: 2,119,866: 2,608,589: —

Till Ryssland importerades:
1841. 1842. 1843.

Rå bomull . . . 314,301: 513,254: 472,319: Pud.
Spunnen d:o . . . 560,799: 604,455: 566.008: —

Silke 11,224: 15,725: 14,706: —

Ull 26,380: 27,788: 26,075: —

Bomolja .... 284,746: ' 499,8,24: 348,793: —

Kaffe 147,732: 177,010: 131,111: —

Rå-socker ....1,714,394: 1,922,860: 1,795,045: —

Färgämnen för ett
värde af . . . 5,771,013: 5,614,839: 4,138,417: Rb. S:r.

Machiner och instru-
raenter för . . 456,312: 517,208: 975,386: —

Viner och andra
drycker . .

. 6,363,402: 5,846,014: 5,145,457: —

Manufacturvaror af
bomull 4,350,787: 4,153,439: 3,727,212: —

d:o siden . 3,862,690: 4,011,092: 3,475,987: —

d:o linne . 413,382: 347^235: 366.668: —

d:o ull. . 3,788,271: 3,912,479: 3,909,893: —

Tull-inkomsterne för år 1842 utgjorde 31,489,751
Ruh. 98 kopek, och för 1843 29,678,609 Rubel 22
kopek Silfver, af hvilkea summa 7^ procent åt-
gick till omkostnaderne för tullförvaitningen ock be-
vakningen.

7
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Mått, vigt och mynt *).

Längdmått. Det största längdmåttet är versten
hvaraf 104,3 går på en seqvators-grad. E« verst inne-
håller 500 sashen eller Ryska famnar, 1 sashe"h 3
arschin eller 7 fot. 1 arschin 16 verschok. Finska
versten är något litet, nemligen 0,001,933,3 större än
den Ryska, en sashen innehåller 7,i56, 1 arschin 2,395
och 1 fot 1,0266 finska fot.

Arealmätt. En krono- eller geometrisk desjäti-
ria = 2400 qvadrat sashen = 117,000 Ryska eller
123,937,944 Finska qvadrat fot. — En oeconomisk
desjätina = 3200 qvadrat sashen = 156,800 Ryska
qvadrat fot eller 2,95 Finska tunnland.

Rymdmått, a) För torra varor: 1 tschetvert =

2 osmina = 8 tschetverik = 64 garnetz. 1 Kuli
= 1£ tschetvert =10 tschetverik. — b) För våta va-
ror: 1 botschka eller tunna = 40 vedro eller äm-
bare. 1 Vedro nytt mått = 10 kruschki = 4,099
Finska kannor. 1 Vedro gammalt mått = 4 tschet-
verki = 8 osmuschki = 4,752 Finska kannor.

Vigt. 1 Rerkovetz = 10 pud = 400 funt eller
marker. 1 Mark =32 lod = 96 solotnik = 0,963 af
en finsk mark. 1 Solotnik =96 doli.

Mynt. Bok och räkning föras i Ryssland uti
rubel och kopeker; 100 kopeker räknas på en rubel;
det circulerande myntet är guld-, platina-, silfver,-
koppar- och pappers-mynt. Genom Kejserliga mynt-
manifestet af den 13 Julii 1839 har Silfver-rubeln

*) Enligt de af Leetor Borenius och Prof. Nervändervutgifna
Arithmetiska Läroböcker.
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blifvit bestämd till rikets myntenhet, hvilken skall
innehålla 4 solotnik 21 doli och delas i 100 kopek.
Utom Rubelstycket (zelkovoi) circulera .mindre silf-
vermynt till 50 (poltinnik), 25 (polupoltinnik eller
tschetvertak), 20 (dvugrivennik), 10 (grivennik) och 5
kopeks värde (petatschok), hvilka benämningar härleda
sig ifrån rubelns gamla indelning i 2 poltiner 10 griv-
neroch2o petaker. Ifrån gammalt indelades rubeln dess-
utom i 331 altyner och 50 groscher. Dessutom circulera
af Polskt silfvermynt 10 Zlot = 1 Rub. 50 kop., 5
Zlot = 75 kop. o. s. v. — Af circulerande guldmynt
förekomma: Imperialen = 10 Rubel i guld eller 10
Rub. 30 kop. i silfver, och halfimperialen = 5 Rub.
i guld eller 5 Rub. 15 kop. i silfver. Af äldre guld-
mynt utgör en Ducat 2\ Rub. i guld eller 2- Rub.
57^ kop. i silfver, 1 dubbel guldrubel eller Andreas-
ducat 2 Rub. 6 kop. i silfver, 1 Rubel 1 Rub. 3 kop.
i silfver, 1 guldpoltinnik 51^ kop. i silfver. — Pla-
tinamynt, hvilket först präglades 1828, förekommer i
stycken till 12, 6 och 3 Rub. silfver. Kopparmynt
präglas för närvarande till 3, 2, 1, \ och \ kopek
silfver i värde. De äldre till värde af 10, 5, 2, 1,
-£ och ! kop. Banco Assignationer myntade slantarne
beräknas sedan den 1 Jan. 1843 till 3, I^, \, \ o.
s. v. kop* silfver; böra dock efterhand mot koppar-
mynt af den nya prägeln utbytas. De sedan den 29
Dec. 1768 i Ryssland circulerande Banco Assignatio-
nerne, hvilka efterhand utgifvits af 200, 100, 50, 25,
10 och 5 rublars valeur, äfvensom de jemväl circule-
rande Depositions-sedlarne komma, enligt Kejserli-
ga stadgandet af den 14 November 1844, att emot
Riks-credit-billetter inväxlas. Hypotheks-fonden för
det circulerande pappersmyntet utgör 70,700,000
Rub. Silfver i klingande, dels guld, dels silfvermynt,
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dels i barrar af nämnde metaller. — Det Ryska silf-
vermyntet innehåller 83 £ rent silfver på 96. Silfver-
rubeln innehåller 405 doli rent silfver och väger 466,56*
1024 Rubel silfver innehålla 45 marker rent silfver;
1600 Rubel silfver väga 81 marker. En mark utmyn-
tas till 19 Rub. 75 kop. —'Guldmyntet innehåller
88 delar rent guld på 96; Halfimperialen 135 doli
rent guld, och väger 147|,d01i. 1024 halfimperialer
innehålla 15 mark bergfint guld; 2816 halfimperialer
väga 45 marker. — Af PJatinamynt väger 3 Rubels-
stycket 233, 6 Rub. 466 och 12 Rub. 932 doli. Ur
en mark platina myntas 118 Rub. 66 kop. — Enligt
förordning af den 6 (18) September 1840 skall ett
pud myntad koppar beräknas lika med 16 Rubel
Silfver *).

Vetenskaplig kull nr.
Till befrämjande af allmän bildning funnos år

1834 6 Universiteter, 4 lyceer, 65 gymnasier, 410
kretsskolor, 661 folk- och socken-skolor, och totala
summan afoffenteliga och allmänna läro-anstalter upp-
gick till 1543, hvarest 4054 lärare lämnade undervis-
ning åt 75,448 lärjungar. 1841 funnos i riket, undeff
•upplysnings-ministerium lydande ? inalles 2032 läro-
anstalter af högre och lägre slag, börjande med Uni-
versiteterne och slutande med enskilda pensioner och
sockne-skolor; elevernes antal uppgick tilL 101,054.
Vid Universiteterne, akademierne och lyeeerne räkna-
des år 1841: 623 lärare och 3564 studerande. 1843:
601 lärare och 3479 studerande; skolor funnos sam-

*) Dessa uppgifter äro hemtade ur Panckers Practisches
Kechenbuch, 2:e Aufl. Mitau 1840.
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ma år 6085 med 105,368 elever. De öfre läro-anstal-
terne underhållas af staten, men socken-skolorne af
socknarne eller godsägarene. Universiteter finnas i
Moskva, Charkov, Kasan, S:t x Petersburg, Dorpat
och Kievv. De Ryska universiteterne räkna blott tre
Faculteter, emedan dem nemligen icke åligger att bil-
da prester, hvilka erhålla sin bildning uti dertill sär-
skilt inrättade seminarier, så är ock den Theologiska
Faculteten alldeles utesluten från urnversiteterne. Der-
emot är den Philosophiska faculteten delad i tvenne
sectioner, den Mathematico-Physiska och Philologico-
Ilistoriska. I Dorpat är den gamla indelningen bibe-
hållen. Lyceerne ställas emellan gymnasierne och
universiteterne, de äro: 1) ået Kejserliga Lyceum
förut i Tsarskoe Selö, numera i S:t Petersburg, an-
lagdt af Kejsar Alexander 1811, med 14 Professorer
hvilka föredraga gamla och nyare språk, historia och
geographie, mat hematik och litteratur; 2) lyceum i
Odessa, instiftadt 1817 och hvartill f. d. General-
Gouverneuren derstädes (1803 —1814) Hertigen af Ri-
chelieu donerat «n ansenlig summa, med tvenne Fa-
culteter, en juridisk och en philosophisk; 3) lyceum
i Jaroslav, stiftadt 1803- afPaul Gregorewitsch Demi-
dov, hvijken till denna inrättning anslog 3578 bönder,
och 100,000 Rubel Silfver, med samma läroämnen
som vid universiteterne, 1 Director, 1 Religions-lära-
re, 8 Professorer och 2 Lectorer; 4) lyceum i Ne-
shin, G. Tschernigov, inrättadt år 1789, af Furst
Alexander Resborodko, till fattiga adeliga barns upp-
fostran. Läro-anstalterne för inhemtande af allmän
bildning så väl publika som privata, underlyda mini-
stern för folkupplysning, och öfver-skolförvaltningen
i S:t Petersburg, samt indelas likformigt i tio läro-
districter, för hvilka en Curator med Generals rang
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står i spetsen, och hvilken omedelbart af Ministern
emottager befallningar. Gymnasierne och lägre läro*
verken hafva krets-inspectorer och skol-directorer till
styresmän. De tio läro-districterne äro: 1) det Pe->
tersburgska, 2) Moskovska, 3) Charkovska, 4) Ka-
sanska, 5) Dorpatska, 6) Kievvska, hvardera med ett
univeisitet i spetsen. 7) Läro-districtet Hvita Ryss-
land, med hufvudsätet Witebsk, hvars förnämsta läro-
anstalt är medico-chirurgiska akademien i Wilna;. 8)
Lärodistrictet Odessa med Richelieuska lyceum; 9)
Kaukasiska lärodistrictet, hvars förnämsta läroanstalt
är ett gymnasium i Tiflis, och 10) Sibiriska lärodi-
strictet med gymnasierne i Tobolsk, Tomsk och Ir-
kutsk. Ett sedermera tillkommet lärodistrict, det
Warscbauska, innefattar konungariket Polens skol-
verk. — Rildnings-anstalterna för särskilta stånd och
yrken lyda vanligen under sina speciella styrelser»
a) För prestaståndet och kyrkans befjente finnas an-
deliga socken- och folk-skolor, seminarier och andeli-
ga akademier: af de sistnämnda finna» fyra, nemligen
i S:t Petersburg, Moskva, Kiev och Kasan. Semina-
riernes antal uppge» till 45. Till bildande af Cathol-
ska prester funnos en andelig akademie i Wilna med
40 studenter, hvilken numera är flyttad till S:t Pe-
tersburg, 12 biskopliga seminarier och 203 lägre sko-
lor. Det Lutherska presterskapet bildas vanligen vid
Dorpatska universitetet och dess theologiska faeultet.
De vid de Finska församlingarne i S:t Petersburgska
Gouvernementet tjenstgörande presterne hafva till stör-
re delen inhemtat sin bildning vid det Finska Uni-
versitetet. Enligt nyss utkommet stadgande skola
åtgärder vidtagas, att ock reformerta prester måtte
kunna vinna sin bildning i Dorpat. b) Till bildande af
skickliga subjecter för lärarekallet har ett Professors-
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institut i Dorpat varit inrättadt och finnes ett psedago*
giskt central-institut i S:t Petersburg., c) För krigsyr-
ket äro de förnämsta läro-anstalterne : 1) till lands : Mi-
litair-akademien, stiftad den4 october 1830 och öppnad
1832 med 60 elever; ingenieur-skolan med 160, artil-
leri-skolan med 160, gardes-junkare-skolan med 300
lärjungar ■ adels-regementet bestående af 1000 man;
vidare första och andra cadet-corpsen, hvardera med
omkring 700 elever, den förra stiftad af Kejsarinnan
An.xa på Fältmarskalk Miinnichs förslag år 1731, den
sednare 1762 af Kejsarinnan Catharina 11. Paulska
Cadet-corpsen för faderlösa militair-barn, stiftad af
Kejsar Paul för 1000 gossar, enligt sednare uppgif-
ter utgör dess personal 510 lärjungar; dermed var
förenad en undervisnings-anstalt för 100 döttrar af
aflidna militairer. Alla dessa läro-anstalter finnas i
S:t Petersburg. Vidare finnas i Riket: Cadet-corp-
serne i Moskva, Tambov, Polotzk och Poltava, Ale-
xanders Cadet-corps i Tula, Alexanders Cadet-corps
i Tsarskoe selö for barn, Gref Araktschejews Cadet-
corps nära Novgorod; Militair-skojor i Kasan, Oren-
burg, Omsk m. fl. 2) Till sjös: Sjöcadet-corpsen i
S:t Petersburg, stiftad 1715 af Peter den Store,
med 600 elever, styrmans-compagnier i Kronstadt och
Nikolajew, samt skeppsbyggeri-compagniet (skolan) i
S:t Petersburg, d) För läkare-konsten: medicinska
akademier i Moskva .och Wilna, den fordna medicin-
ska akademien i S:t Petersburg är nu mera förenad
med universitetet och utgör dess medicinska facultet;
veterinär-skolor i S:t Petersburg, Moskva och Lubny
i G. Poltava; accouchementshus och kliniker i Mo-
skva och Rialystok. e) För juridiken : det juridiska
institutet i Petersburg stiftadt 1835 för 150 elever,
f] För techniska yrken: bergscadet-corpsen i S:t Pe-
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tersburg, bergverks-skolor i Jekaterinenburg och Ner-^
tschinsk ; institutet till bildande af ingenieurer för väg-
och vatten-communicationén; skogs-institutet med en
landtmätare-skola och ett praktiskt technologiskt in-
stut, alla tre i S:t Petersburg, g) En praktisk han-
dels-akademi i Moskva, handelsskolor i S:t Peters-
burg, Moskva ni. fl. h) Landtbruks-skolor i Moskva,
i Alt-Kusthof nära Dorpat, i byn Marjina i Növgo-
rodska' kretsen af samma Gouvernement, i S:t Pe-
tersburg ; skolor for inhemtande af kännedom i vin-
odling uti Akjerman i Ressarabien, trädgårdsskötseln
i Gatschina (G. S:t Petersburg), Poltava, Pensa, Je-
katerinoslav, Cherson, Taurien m. m. Till befräm-
jande af de Oiientaliska Språkens kännedom finnes
ett år 1823 instiftadt orientaliskt institut, hvars egen-
teliga ändamål är att bilda tolkar för Rysslands di-
plomatiska relationer med de orientaliska hofven och
folkslagen. Samma ändamål har äfven den af famil-
jen Lasarew 1815 i Moskva stiftade Armeniska
skolad — Den 13 November 1844 är inrättandet af
elementar- och krets-skolor till bildning af judar an-
befaldt; hvarutom desse äfven äro berättigade att be-
söka rikets allmänna bildnings-anstalter.

Till befrämjande af qvinnobildning finnes följan-
de inrättningar: a) Institutet för adeliga flickor i
Smolna-nunnekloster i S:t Petersburg; b) och c) S:t
Catharinse-Ordens stiftet i S:t Petersburg och Mo-
skva; d) Kejsar Pauls institut till bildande af kriga-
res döttrar i S:t Petersburg; e) —m) instituter för
adeliga jungfrur i Kiew, Charkov, Poltava, Odessa
Kertsch i Taurien, Kasan, Tambov, Astrachan. n)
Huset för arbetsamhet (^omi. Tpy^o^io6iii) uppfo-
stringsanstalt för fattiga officerares döttrar i Pe-
tersburg, o) Huset för arbetsamhet i Moskva, p)
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Patriotiska institutet, likaså en bildnings-anstalt för
afskedade officerares döttrar (^o^epn 3acjiy/KeHHMXT»
BoeHiißix-b hhhobi) i S:t Petersburg. De flesta af
dessa bildnings-anstalter stå under H. M. Kej-
sarinnans högsta tillsyn; q) Marias-institutet i S:t Pe-
tersburg ; r) Alexanders-skolan i Pavlovsk, hvilken
äfven upptager gossar, begge under tillsyn af Stor-
furstinnan Helena; skolor för lägre tjenstemäns vid
flottan döttrar i Nikolajew och Sevastopol o. s. v.

Den vetenskapliga culturen befordras vidare afi
Vetenskaps-Akademien i S:t Petersburg, efter af Pe-
ter den Store uppgjord plan, år 1725 stiftad af Ca-
tharina I. Med Vetenskaps-Akademien har 1841 den
af Kejsarinnan Catharina II till bearbetande af Ry-
ska språket och befrämjande af Ryska litteraturen
1783 stiftade Ryska Akademien blifvit förenad, och
utgör en särskild section déraf. Andra vetenskapliga
föreningar äro: Sällskapet för Rysslandes historia
och antiqviteter i Moskva af år 1771; Sällskapet af
Ryska Litteraturens vänner i Moskva; Sällskapet af
vetenskapernes, litteraturens och konsternes vänner i
S:t Petersburg af år 1801; för fädernes-
landets literatur i Kasan; Sällskapet för literatur och
konst i Mitau; Sällskapet för Ostersjö-provinsernes
historia och antiqviteter i Riga; det lärda Estniska
Sällskapet i Dorpat; Estniska Literatur-Sällskapet i
Reval; Mineralogiska Sällskapet i S:t Petersburg
af år 1817; Pharmaceutiska Sällskapet i S:t Peters-
burg af år 1818; Naturforskare-Sällskapet i Mo-
skva m. fl.

o
Ar 1758 stiftade Kejsarinnan Elisabeth én Aka-

demi för måleri, bildhuggeri och byggnadskonst, Kej-
sarinnan Catharina gaf åt denna inrättning mera stad-
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ga, utfärdade 1764 för densamma de första statuter,
och fogade dertill en bildnings-anstalt för unga konst-
närer. Kejsar Paul tillade en egen afdelning för
kopparstickare- och medailleur-konsten; Kejsar Alex-
ander utvidgade 1802 genom nya statuter dess verk-
samhet och bestämde elevernes antal till 300. Nytt
reglemente litfärdades af Kejsar Nicolai 1830, en-
ligt hvilket 00 elever skulle underhållas på kronans
bekostnad, 100 pensionärer få antagas, och dess-
utom 150—200 elever få tillstånd att bivista under-
visningen.

Är 1831 grundlades en skola för byggnadskon-
sten i Moskva. Den J785 i S:t Petersburg inrättade
Theater-skola till bildande af sujetter för den drama-
tiska konsten, har 1829 fått en ny organisation och
räknar 100 elever af hvardera könet. Hofsångare-
skolan räknar 60 lärjungar.

Bibliotheker: De förnämsta äro: det Kejserliga
Ribliotheket i S:t Petersburg, med omkring 420,000
band och inemot 15,000 manuscripter; Vetenskaps-
Akademiens Ribliothek, med 100,000 band; Rumän-
zovska Ribliotheket 32,000 band m. fl. i S:t Peters-
burg. Tolstoiska Ribliotheket i Moskva, år 1825
med 1093 Slavonska manuscripter. Samteliga univei-
siteter hafva dessutom ansenliga bibliotfieker; de stör-
sia i Moskva och Dorpat med närmare 70,000 band
hvardera. Rland vetenskapliga samlingar finnas dess-
utom i S:t Petersburg: ett Asiatiskt museum, som
innehåller betydliga samlingar beträffande Asiens lit<-
ratur, antiqviteter och konst; omkring 3000 Chines-
ska tryckta arbeten, en rik samling af Tibetanska och
Mongoliska böcker, äfvensom Arabiska, Persiska, Tui*
kiska, Japanska m. fl. handskrifter, och den rikaste
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samling på orientaliska mynt bland alla Europeiska ;

ett Egyptiskt museum, ett ethnographiskt museum,
ett medaille-cabinet med omkring 12,000 mynt, hvar-
af öfver 180 i guld och omkring 3800 i silfver; ett
zoologiskt museum; ett herbarium; ett mineralogiskt
cabinet. Alla dessa samlingar tillhöra Vetenskaps-
Akademin. Eremitaget i S:t Petersburg innehåller en
rik samling af målningar, omkring 4,400; en collec-
tion af medailler och antiqviteter. Dessutom fin-
nas flere andra vetenskapliga och konstsamlingar.

Ar 1551 inrättades det första boktryckeri i Ryss-
land uti Kiew, och den första bok, som der utkom,
var en Slavänsk öfversättning af Psalnierne; 1554
anlade Ivan IV Wasiljewitsch ett boktryckeri i Mo-
skva , hvars första arbete var en öfversättning af
Apostlagerningarne och Epistlarne, hvilken 15C4 ut-
kom. Ar 1833 funnos i Ryssland 52 boktryckerier,
bland hvilka 24 i S:t Petersburg och 10 i Moskva.
Ur dem utgingo nämnde år omkring 760 literära ar*

beten, nemligen 516 på Ryska, 68 på Tyska, 25 på
Polska, 35 på Franska, 47 på Latin, 40 på Hebrai-
ska, 18 på Estniska, Lettiska och andra språk, 635
voro original-arbeten och 123 öfversättningar. Rland
original-arbeten voro 184 belletristiska, 53 i medicin,
33 i historien, 16 i geograpbi och statistik, 26 i juri-
dik och politik, 29 i naturvetenskaperne, 25 i mathe-
matiken och krigsv^enskaperne, 68 i theologi, 45 i
allmän språkkunskap, 12 i philosophi o. s. v. Är
1834 utkomnfo 84 tidningar och journaler, hvaribland
42 Ryska, 23 Tyska, 6 Franska, 4 Lettiska, 3 En-
gelska, 1 Italiensk, 2 Polska, 1 Estnisk, och 3 Rysk-
Franska och Polska. 1841 utkommo i Ryssland 717
originalverk och 54 öfversättningar, summa 771. Pe-
riodiska skrifters och dagblads antal uppgick till 54.
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Ifrån utrikes ort införskrefvos 540,000 böcker; året
förut hade de införskrifna bockernes antal uppgått till
600,000. 1843 utkommo 141 tidningar och journaler.

Statsförfattning,
Rikets Grundlagar.

Såsom basvs för den i Ryssland beståndande sam-~
hällsordningen, och hvilka derföre af Statistici bjif-
vit räknade till Rikets grundlagar, gälla följande stad-
ganden:

I. Storfursten Ivan Wasiljewitsch I:s Riks-
ordning om rikets odelbarhet; enligt hvilken den i
Ryssland förut af Regenterne öfvade sed, att dela ri-
ket i mindre furstendömen och med dem försörja sina
efterkommande, förbjudes, och blott en Herrskare öf-
ver hela Ryssland erkännes såsom laglikmätig. Hvad
år detta stadgande utkommit, är outredt, några uppge
året 1466, andra 1475, 1476 eller 1477; dess giltig-
het som grundlag har dock af alla efterföljande Herr-
skare blifvit erkänd.

11. Rekräftelse-acten af Romanovska husets den
21 Febr. 1613 skedda val till Ryska thronen, (rpa-
MOTa o H36paHiH Ha napcTßo), daterad i Maji månad
samma år, hvarigenom Tsaren Michaél Feodoro-
witsch Romanov, af de i Moskva församlade stän-
derne, bestående af 3 Metropoliter, 3 Erkebiskopar,
2 Riskopar, 16 Archimandriter, 14 Igumener, 4 Mun-
kar, 3 Protopoper, 5 Poper, 17 Rojarer, 48 Höge
Statsembetsmän, 55 tjenstfria män af högt stånd, 3
Tatariska Magnater och 44 Deputerade af Städerne,
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stadfästades som Rysslands Reherrskare och thron-
följden inom hans ätt bestämdes; ständernes häfdvun-
«ia rang och egendom bekräftades, den Grekisk-Ca-
tholska läran förklarades för rikets herrskande Reli-
gion, och Moskva för Rysslands hufvudstad (u,apcTßyio-
BriH rpa^t).

111. Kejsarinnan Catharina I:s testamente af
den 6 (17) Maji 1727, i hvars 13 §. stadgas, att en per-
son, som förut bär en annan krona, ej får bli be-
herrskare i Ryssland, samt stadgandet i Romanovska
husets valact, att Rysslands regent bör bekänna sig
till den Grekisk-Ryska läran, förnyas. Ehuru seder-
mera Finland och Polen förenades och dessa länder,
såsom för sig beståndande delar, erhöllo sin särskilta
styrelse, bör dock Catharina I:s stadgande ej kunna
anses att till kraft och verkan hafva upphört, emedan
detsamma endast tyckes hafva åsyftat souveräna sta-
ter, och velat förhindra att Rysslands Reherrskare
derigenom, att han derjemte regerade öfver en annan
souverän stat, icke måtte föranledas att, till skada
för Riket, i längre tid vistas utom dess gränsor och
sålunda försumma dess styrelse.

IV. .Kejsarinnan Elisabeths Manifest af den.
26 Oct. (7 Nov.) 1742, hvarigenom Kejsarinnans sy-
sterson Hertigen af Holstein-Gottorp Carl Peter Ulric
förklarades för Storfurste och Thronföljare af Ryss-
land, och thronföljden, sedan den manliga linien af
Romanovska huset, med Kejsar Peter 11, dött ut,
flyttades på den manliga grenen af qyinnolinien, hvari
den sedan gått i arf.

V. Kejsar Paul I:s Successions-ordning, affat-
tad 178S och promulgerad den 5 (16) April 1797.,

8
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som förordnar om thronföljden i rakt nedstigande led
efter förstfödslorätten och med företräde af den manliga
linien framför den qvinliga; nemligen sålunda: att äldste
Sonen och hans manliga afkomma äro närmast berät-
tigade till thronen, derpå andra Sonen och dess man-
liga efterkommande, tredje Sonen o. s. v. Har Sö-
nernes hela manstam dött ut, följa den sist regerande
Kejsarens efterkommande på qvinnolinien, med iakt-
tagande af samma ordning, att den äldre grenen före-
går den yngre och det manliga könet det qvinliga,
likväl så, att den qvinliga arftagerska, från hvilken.
arfsrätten till thronen utgår, har företräde framför
sina manliga efterkommande. . Efter denna gren föl-
jer äldsta sonens qvinnolinie, derpå de öfriga sö-
riernes, sedan den äldsta och vidare de följande dött-*
lames manliga och qvinliga linie. Den yngre sy-
stern har icke ens i den händelse företräde framför
den äldre, om hon äger söner och den sednare sak-
nar dem ; men den yngre brodern ärfver alltid fram-
för den äldre systern. — Inträffar dett att thronen
genom arfsrätt tillfaller en gren af qvinnolinien, hvil-
ken redan herrskar på en annan thron, Vå bor den
till arf berättigade person välja mellan den förut in-
tagna och Ryska thronen, och, i händelse hon be-
stämmer sig för den sednare, för sig och sina efter-
kommande afsäga sig den förra, äfvensom, jemte sin
blifvande efterträdare, före tillträdet antaga den Gre-
kisk-Ryska läran. I motsatt fall öfvergår, arfsrätten
till den enligt lag närmast berättigade person. Kej-
sare eller Kejsarinna bör vid sitt tillträde till rege-
ringen förpligta sig till ofvannämnde stadgandens bi-
behållande. Genom denna förordning bör Peter den
Stores, den 5 (16) Febr. 1722 gifna och 173tafKej-
•sarinnan Anka ytterligare bekräftade Successions-ord-
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ning, enligt hvilken det berodde på Kejsaren att, obe-
roende af förstfödslorätten och andra restrictioner, ut-
nämna och bestämma sin efterträdare, anses vara till
kraft och verkan upphäfven.

VI. Kejsar Alexanders additionella artikel till
Successions-ordningen, gifven den 20 Martii (1 April)
1820, enligt hvilken barn, härstammande från ett af
en Rysk prins eller prinsessa med en person af icke
furstelig souverän börd ingånget äktenskap (cb jih-

n,eM:b neHMJSionrHMB cooTBtTCTBeHHaro t,

e. HenpHHa^^e?Kaii*;HMi> hh kt» K.aK.oiny napcTßyjonjeMy
h;ih B^a^tTe^LHOMy floMy) äro uteslutna från thron-
följden.

Kejsaren.
Till sin form är det Ryska riket en oinskränkt

monarchi och dess Reherrskare den enda källan till
all magt och lag ej mindre i verldsligt än andeligt
hänseende; han äger sålunda den högsta lagstiftande,
verkställande och domareraagten. Lagen säger här-
om : HainepaTopi. RcepocciacKiH .ecTi» MoHapxT» caMo-

h HeorpaHHMeHHMH. Arfsfoljden höjer ho-
nom genast pä sin företrädares dödsdag på thronen,
utan att han nödvändigt behöfver låta kröna sig;
denna ceremoni är dock sedvanlig och förrättas i Mo-
skva ; äfvenså är hyllningen genom provinsernes de-
puterade öflig. I Manifestet, hvarigenom Kejsaren
kungör sin thronbestigning, bör också den lagliga
thronarfvingen nämnas, om en sådan finnes, och tro-
hetseden aflägges ej mindre för Kejsaren än Thron-
följaren. Kejsaren blir myndig vid 16 års ålder.
Under hans minderårighet förvaltas formynderskapet
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i den ordning och på saft som den föregående Kej-
saren derom förordnat, men i händelse ett sådant för-
ordnande saknas, tillfaller styrelsen och förmynder-
skapet den minderåriges far eller mor, (likvist ej dess-
stjufföräldrar), och i brist på sådana, den närmast till
thronföljd berättigade myndiga manliga eller qvinliga
slägtingen. Regentskapet under minderårigheten och
förmynderskapet öfver den omyndiga Kejsaren kunna
äfven skiljas och hvardera öfverlemnas åt särskild
person. Lagliga hinder att blifva styrande oGh för-
myndare äro sinnessvaghet, om den också blott tid-
tals inträffar och inträde i nytt gifte, i händelse re-
genten eller förmyndaren är enkling. Regenten fåc
sig till biträde i regerings-ärender ett styrelse-råd
(coßiTi npaBHTeJiBcTBa), bestående af sex personer,,
bvilka ibland de tvenne första rangclasserne väljas af
Regenten sjelf; och kunna uti detta regerings-råd äf-
ven myndiga manliga personer af den Kejserliga fa*
miljen, utöfver de sex bestämda Ledamöterne, del-
taga. Alla regerings-ärender T som annars bero på
Kejsarens omedelbara afgörande, böra i styrelse-rådet
behandlas, men med sjelfva förmynderskapet öfve?
den omyndiga Kejsare» har Rådet ej att befatta sig.
Regenten har votum decisivum,-

Kejsarens vanliga Titel är: Kejsare och Sjelf-
herrskare öfver hela Ryssland, m. m.; den utförliga
Titeln uppräknar de ffeste till Riket hörande länder
oéh lyder: Af Guds hjelprika nåd, Wi, N. N» Kej-
sare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, (Bowieio
nocirfeiuecTßyioHieH) ihhaoctjh), Mm, N. N. HwnepaTop-i
h CaMo#ep?iteDfb BcepocciiicKiH), Moskva, Kiew, Wla-
dimir och Novgorod, Tsar af Kasan, Tsar af Astra-
chan, Tsar af Polen, Tsar af Sibirien, Tsar af den
Tauriska Chersonesen (Krimska hallon)*. Herre tOl
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Pskov och Storfurste till Smolensk, Litthauen, Wol-
hynien, Podolien och Finland, Furste till Estland, Lif-
land, Kurland och Semgallen (östra hörnet af G. Kur-
land). Samogitien (en del af det fordna Litthauen, norra
delen af G. Wilna och Kowno), Rialystok, Karelen,
Tver, Jugorien (fordom det land, som ligger vid Obiflo-
dens nedre lopp, hvarest Wogulers, Obiska Qstjakers
och Ungrers förfäder bodde), Perm, Wjätka,Rulgarien
(Bulgarernes gamla fädernesland, vid Wolgas venstra
strand, der Karna faller deri, i G. Kasan) o. a. län-
der ; Herre och Storfurste af Nishnij Novgorod,
Tschernigov, Rjäsan, Polozk, Rostov, Jaroslav, Beloe
Osero (nordöstra delen af G. Novgorod), Udorien
(omkring floden Udor i G. Wologda och Archangel),
Obdorien (vid Obis mynning), Kondinien (vid floden
Konda som faller i Irtisch), Witebsk, Mstislavl, (en
ort i G. Mohilev, fordom hufvudstad för ett egetfur-
stendöme) och hela norra sidan; Herrskare och Her-
re öfver Iberien, Kartalinien, Grusien, Kabardinien,
(alla i Kaukasien) och Armenien; de Tscherkessiske
och bergfurstars (i Kaukasus) ra. fl. Arffurste och
Herre; Arfvinge till Norrige, Hertig till Schleswig-
Holstein, Ditmarsen och Oldenburg &c. <fec. &c. Den
sista tillsatsen om Norrige m. m. har numera blott
historisk betydelse:'Hertig Carl Fredrik af Holstein-
Gottorp, Carl XII:s systerson, ägare till en del af
Holstein och norra delen af Ditmarsen, hvilken ge-
nom freden i Stockholm, mellan Sverige och Dan-
mark, den 14 Junii 1720, förlorat sin andel af Schles-
wig, men icke afsagt sig hvarken anspråken på detta
land, eller den hans hus, enligt äldre traktater, till-
kommande arfsrätt till Norrige, i händelse det Dan-
ska regerande huset doge ut, blef år 1725 förmäld
med Peter den Stores dotter Anna Petrowna, och
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lemnade ej mindre dessa sina anspråk, än sin andel
i Holstein och Ditmarsen i arf till sin son, sederme-
ra Kejsar Peter 111, hvilken uptrtog dem i den Ry-
ska Kejsaretiteln. Under Kejsarinnan Catharina II
afslöt dock dåvarande Storfursten Paul år 1773 ett
fördrag med Konung Christian VII i Danmark, deri
han afsade sig sina anspråk på Schleswig och afträd-
de sina andelar af Holstein och Ditmarsen, hvaremot
han af Danmark erhöll grefskaperne Oldenburg och
Delmenhorst, hvilka han åter 1776 skänkte åt Bisko-
pen i Liibeck Fredrik August, som härstammade från
den Holstein-Gottorpiska yngre linien, och tillträdde
dessa länder som hertigdöme. — Kejsarinnans Titel
är lika med Kejsarens.

Riksvapnet är sedan Storfurst Ivan Wasilje-
witsch I:s tid, eller sedan år 1497, de Grekiska
Kejsarenes förd na vapen, en fläckter med tre kronor
krönt svart örn, med röd näbb, röda fötter och ut-
bredda vingar, i gyllene fält. Örnen håller i högra
klon en gyllene spira och i den venstra det gyllene
riksäplet. Anledning, att antaga det Grekiska vap-
net, gaf den omständighet, att Ivan var gift med den
sista Grekiska Kejsarens Constantin Pala?ologi bror-
dotter Sophia. Vapnet har dock undergått några för-
ändringar. På bröstet befinner sig i rödt fält Stor-
furstendomet Moskvas gamla vapen, den helige niaty-
ren och segervinnaren Jöran (cbatbih BeAHKoMy^eHHK.I.
h llo6£^OKOcei^i> Teoprija) i silfver-harnesk, på en hvit
häst, genomborrande draken. På hvardera vingen be-
finnas tre andra vapensköldar; till höger: Tsar-
dömet Astrachans (ett horizontelt sväfvande, af en
Kejsarekrona betäckt blankt svärd i blått fält), Stor-
furstendomet Novgorods (en gyllene länstol med röd
dyna, hvarpå en spira och ett kors ligga, öfver län-
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stolen en ljusstake med tre brinnande ljus, på sidor-
ne tvenne stående björnar, allt i blått fält), och Stor-
furstendömet Kievs (Erke-Engelen Michaél, silfver-
beklädd, hållande i högra handen ett gyllene svärd,
i den venstra en guldsköld, i blått fält). Till ven-
ster: vapnen af Tsardömet Sibirien (tvenne mot hvar-
andra upprättstående vargar, enligt andra uppgifter
soblar, hållande med ena framtassen en krona ofver
sig, och med den andra en båge, hvarigenom tvenne
korsvis lagde pilar äro stuckna); Tsardömet Kasan
(en upprätt stående, krönt, svart drake med röda vin-
gar i silfverfält); och Storfurstendömet Wladimir (ett
upprättstående krönt, gyllene lejon, hållande ett silf-
verkors i framramarne, i rödt fält). Till följe af en
ukas af den 15 Sept. 1832 bör, enär de i Kejsare-
titeln uppräknade Tsardömens vapen i Riksvapnet af-
bildas, äfven Tsardömet Polens vapen der inrymmas.
I nyare afbildningar finner man äfven Kasans, Astra-
chans och Sibiriens vapen på högra vingen, och på
den venstra i öfversta fältet en hvit, krönt enkel örn
i rödt fält, i mellersta en fläkter örn i guldfält med
ett åttkantigt kors i bröstskölden och i nedersta ett
upprättstående lejon med svärd i högra och en ned-
böjd sabel i venstra framramen, hvilka sköldar torde
föreställa Polens, Tauriens och Finlands vapen. Vap-
net betäckes af en kunglig krona och omges af S:t
Andrese-Ordens ked.

Het Kejserliga huset och
hofstaten.

Alla nr lagligt och med Kejserligt tillstånd in-
gånget äktenskap, af Kejserligt blod, födde personer
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räknas till medlemmarne af den Kejserliga Familjen.
Titel af Storfurstar eller Storfurstinnor af Ryssland,
samt epithetet Kejserlig Höghet tillkommer alla sö-
ner, döttrar, barnabarn, barnabarns barn och barna-
barns barnabarn till någon regerande Rysk KejsareJ
Thronföljaren erhåller dessutom benämningen Caesa-
rewitsch, Caesarernes Son, Kejsarenes ättling; dock
kan denna Tifel, enligt Kejsarens godtfinnande, äfven
tilläggas andra medlemmar af det Kejserliga husel,
såsom belöning och utmärkelse för särskilta bedrifter.
Alla de från manliga linien af det Kejserliga huset
härstammande personer, som stå i fjermare skyldskap
än barnabarns harnabarn till en Rysk Kejsare få epi-
thetet Furstar och Furstinnor af Kejserligt blod, och
Titel: Höghet. Det Kejserliga husets samteliga med-
lemmar hafva rummet näst efter Kejsaren och Kejsa-
rinnan ; inom dem sjelfva ger åldern af den familje-
gren de tillhöra företrädet, inom familjegrenen den
personliga åldern. Fremmande prinsar, som genom
gifte blifva beslägtade med det Kejserliga huset, bi-
behålla den dem egna rang; arftagaren till en Ko-
nungathron näst efter Rysslands Thronföljare; en
furstelig person med epithetet Konglig Höghet anses
lika med .Kejserliga Högheter, prinsar af lägre regeran-
de hus lika med Furstarne af Kejserligt blod. Utom
Thronföljaren, som blir myndig vid sexton år, uppnå
alla andra medlemmar af det Kejserliga huset myn-
dig ålder efter tillryggalade 20 år, eller, om de för-
ut träda i gifte, på brölloppsdagen.

Till den Kejserliga Familjens underhåll äro ett
antal jordagods, under namn af appanage-gods, äfven-
som ett genom inkomsterne af desamma besparadt
penninge-capital anslagne; hvarjemte äfven Riks-skatt-
kammaren bidrager till detta behof. M dessa till-
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gångar erhålla de manliga medlemmarne af huset ett
årligt anslag för hela sin lifstid, de qvinliga så länge
de ogifta förblifva, enär de träda i gifte utstyrsel och
i händelse de blifva enkor en pension. För Kejsaren
och hans hofhållning finnes ej något visst anslag be-
stämde, emedan det beror på honom att efter behof
bestämma det; af samma skäl äro icke heller de sum-
mor uppgifna, som tillkomma Thronföljaren efter upp-
nådd myndig ålder; men för de öfriga Kejserliga
personerna äro följande stadganden gällande: Kejsa-
rinnan uppbär 600,000 Rubel Ranco Assignationer,
hvilken summa hon äfven under enkoståndet bibehål-
ler så länge hon är bosatt i Ryssland; lemnar hon
riket, minskas den till hälften. Hvart och ett af de
Kejserliga barnen får, under sin minderårighet, 100,000
Rub. årligen; Thronföljaren under samma tid, utom
underhållet för hefstaten, 300,000 Rub. Thronfölja-
rens gemål 150,000 Rub., under sitt enkostånd, utom
underhäll för sin hofstat, 300,000 Rub. Thronfölja-
rens barn under sin minderårighet, eller intill dess
de träda i gifte, hvart 50,000 Rub. I utstyrsel få
Storfurstinnor, som äro döttrar eller barnabarn till
en Kejsare, 1 Million Rub.; barnabarns barn och de-
ras döttrar 300,000 Rub.; Furstinnor af Kejserligt
blod 100,000 Rub. Alla dessa nu uppräknade sum-
mor böra utgå ur Riks-skattkammaren; men under-
hållet for Thronföljarens barn, äfvensom andra Stor-
furstar och Furstar af blodet med deras gemåler och
barn, samt Storfurstinnor och Furstinnor, sedan de
uppnått myndig ålder, utgår ur appanage-godsen och
de ur dem uppburna summorne, sålunda att hvarje
myndig Kejserlig Son, med undantag af Thronfölja-
ren, erhåller 500,000 Rub., deras gemåler 60,000
Rub., hvilken sednare summa de äfven såsom enkor
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bibehålla; Kejsarens döttrar ifrån det de blifvit myn-
diga tills de blifva gifta få 150,000 Rub.; Kejsarens
barnabarn af begge könen, så länge de äro omyndiga
50,000 Rub. ,

efter vunnen myndig ålder prinsar
500,000 Rub., prinsessor tills de ingå äktenskap
150,000 Rub. Rarnabarns gemåler 60,000 Rub., äf-
ven sedan de blifvit enklingar eller enkor. Omyndi-
ga barnabarns barns 30,000' Rub., myndige af man-
könet jordagods med 30,000 Rub. i årlig inkomst och
och ett penninge-ansfag af 150,000 Rub., deras ge-
måler och enkor 30,000 Rub. Myndiga barnabarns
barnr af .qvinnokönet, efter uppnådd myndig ålder och
intill dess de träda i äktenskap, 50,000 Rub. Rarna-
barns barnabarn underhållas i sina omyndiga år af
sina föräldrar, vid uppnådd myndig ålder få sönerne
100,000 Rub., döttrarne tills de ingå gifte 25,000
Rub. årligen. Gemåler till barnabarns barnabarn er-
hålla under äktenskapet och enklings- eller enko-
ståndet 15,000 årligen. Aflägsnare afkomlingar af det
Kejserliga huset erhålla, sedan de hunnit till myndi-
ga år, Furstarne 50,000 Rub. och Furstinnorne, så
länge de förblifva ogifta, 10,000 Rub. Furstarnes af
blodet gemåler uppbära likaledes 10,000 Rub. hvilken
summa de äfven under enkoståndet bibehålla. I all-
mänhet gäller dock den regeln, att de åt Storfurstars
och Furstars enkor bestämda pensionerne till sitt ful-
la belopp endast utgå så länge de vistas i Ryssland,
lemna de riket minskas pensionen till en tredjedel af
det bestämda beloppet.

Hvarje person af det Kejserliga huset, som ön-
skar träda i äktenskap, bör dertill halva Kejsarens
samtycke; en annorlunda ingången, äktenskaplig för-
ening anses för olaglig. Äktenskap mellan en prins
af det Kejserliga huset, som äger rättighet till thron-
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följd, med en person af fremmande trosbekännelse
afslutas ej förr än den sednare antagit den Grekisk-
Ryska läran. Ingår en medlem af den Kejserliga fa-
miljen äktenskap under sitt stånd (cb Jiim.eMt Henjvriio-

iejhmb cooTßtTcTßeHHaro aocTOHHcTBa) d. ä. med en
person, som ej hörer till något regerande hus (k/b
H,apcTßyioiiieMj hah BAa#*£Te;ifcHOMy flowy), så förvärf-
vas åt den sednare ej de det Kejserliga husets med-
lemmar tillkommande rättigheter.

Alla minderåriga medlemmar af den Kejserliga
Familjen stå under förmynderskap, och äga föräldrar-
ne vid sin död, med Kejsarens samtycke, förordna
en förmyndare för sina barn. Saknas ett sådant för-
ordnande, tillsättes förmyndaren af Kejsaren, med
fullmakt att efter sitt godtfinnande förvalta den omyn-
diges egendom. Efter qppnådd myndig ålder tillträ-
der hvar och en sjelf förvaltningen af sin egendom,
biträdes dock till 25 års ålder af en af Kejsaren till-
förordnad Curator; och får ägaren utan curators sam-
tycke hvarken försälja eller förpanta sin fasta e-
gendom.

Uti Kejsarens närvaro blifva den Kejserliga fa-
miljens medlemmar högtidligen myndige förklarade,
vid hvilket tillfälle de aflägga och underskrifva en ed,
deri de lofva trohet mot den regerande Kejsaren och
fäderneslandet, äfvensom mot lagen em arfsföljden
och den stadgade familje-ordningen. Denna af dem
undertecknade ed förvaras i Riks-Archivet, med andra
det regerande huset rörande handlingar.

Den fasta egendom personer af det Kejserliga
huset få äga, kan vara af fyra slag: 1) dem person-
ligen tilldelta appanegegods; 2) genom arf erhållna
appanagegods; 3) andra arfgods; 4) sjelfförvärfvade
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gods. Egendomsrätten öfver appanagegods lider den
inskränkning, att de ej få efter behag bortbytas och
säljas. Ifrån appanagegods erläggas samma utskyldcr
och onera till kronan, som ifrån adeliga jordagods.
Hvarje person af det Kejserliga huset får förvärfva
all slags jord, och dermed enligt lag förfara. Samma
rätt tillkommer äfven utländska prinsar, som ingått
äktenskap med Ryska prinsessor, i händelse de äro
bosatte i Ryssland; flytta de ur riket böra godsen
försäljas. Dock får, med undantag af Enke-Kejsa-
rinnor och Thronföljares enkor, ingen ifrån Ryssland
utföra större capital än En million Rubel, ädla stenar
och annan lösegendom dock oberäknade.

Kejsarinnan äger, äfven under sin gemåls lifstid,
förordna om sin fasta och lösa egendom; sr^nas ett
sådant förordnande vid hennes frånfalle, så tillfaller
egendomen, enligt lag, hennes döttrar och yngre sö-
ner; den äldste sonen, som Thronföljare, ärfver ej.
Sammalunda förhålles med arf efter Enke-Kejsarinna.
Likasom Kejsarinnan, äger äfven hvarje annan per-
son af den Kejserliga familjen förordna om sin qvar-
låtenskap, om så väl appanage- som andra gods, och
derpå förskaffa sig Kejsarens sanction; saknas ett
sådant testamente, eller har det ej vunnit Kejser-
lig bekräftelse, går egendomen i arf efter beståndan-
de lagar. '

Tvister om egendom, tillhörande den Kejserliga
familjen, afgöras vid Rikets allmänna domstolar, i en-
lighet med den beståndande rättegångs-ordningen;
med appanagegods äger samma förfarande rum som
med kronogods, dock kan intet appanagegods lagligen
fråntagas dess ägare förr, än Kejsaren bekräftat en
sådan åtgärd.
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Den regerande Kejsaren bör vördas som det Kej-
serliga husets öfverhufvud, och är dess ständige vår-
dare och beskyddare, hvarje medlem af huset är ho-
nom, såsom husets hufvudman och sjelfherrskare full-
komlig vördnad, lydnad, hörsamhet och undergifven-
het skyldig. Som obrottslig underpant för alla åt
hvarje medlem af Kejsarehuset förlänade företräden,
ålägges dem en fredlig sammanlefnad och bibehållan-
de af lugn och enighet inom familjen. Rryter någon
häremot, äger Kejsaren magt skilja den olydige ifrån
de honom af lagen tillagde rättigheter och med ho-
nom såsom en ohörsam förfara.

Den Kejserliga Hofstaten står under Ministerns
för Kejserliga huset och appanagerr.e tillsyn, år tal-
rik och lysande, samt indelas i sex staber, för hvil-
ka år 1844 stodo i spetsen : tvenne Ofverkarnmarher-
rar, en Ofverhofmarskalk, tvenne Ofverstallmästare,
tvenne Ofverjägmästare, tvenne Ofvermunskänkar och
tre Ofver-hofmästare. Till hofstaten höra vidare Kam-
marherrar (år 1836: 166), General-Adjutanter, Flygel-
adjutanter, Statsdamer, Kammatjunkare, Hotfröknar,
och en mängd tjenstemän och betjente. Under Kejsar
Alexanders första regeringsår uppgick hofbetjenin-
gens antal till 3858 personer och hofvets underhåll
besteg sig till 3,368,800 Rub. R:co Ass., dess nuva-
rande personal och underhållskostnad känner man ej.
Ibland det Kejserliga hofvet omedelbart underlydande
förvaltnings-auctoriteter böra nämnas: Appanage-De-
partementet, hvilket har sig förvaltningen af appana-
gegodsen ombetrodt; och det Kejserliga Cabinettet,
som ombesörjer Kejsarens privat-ärender, förvaltar
den Kejserliga handcassan förbehållna medel, liar till-

9
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syn öfver åtskilliga Kejsaren specielt tillhörande berg-
verk, fabriker, manufacturer. ni. m.

Riddare-Ordnar.
Före Peter den Stores tid funnos inga ordnar

i Ryssland, han införde bruket att såsom belöning
för medborgerliga förtjenster utdela ordnar. De äro
följande: 1) S:t Andrea Orden (op^en/t Cb. AnocTo-
jia AH^pea llepßo3BaHHaro, den först kallade hel. Apo-
stolen Andreas Orden) stiftades af Peter den 30 Nev.
1698, och är den förnämsta af Rysslands ordnar.

Kejsarinnan Anna förnyade denna orden och försåg
den med Statuter. Ordenstecknet består af ett mörk-
blått emailleradt guldkors uti en fläckter med tre
kronor smyckad örn, i hörnet med bokstäfverne S.
A. P. R. d. ä. Sanctus Andreas Patronus Russiae,
hängande vid ett bredt himmelsblått vattradt band,
som bäres öfver högra axeln. På motsidan af ör-
nen står inscriptionen 3a Btpy h BtpHocw., för tro
och trohet. På venstra sidan af bröstet bära Ridda-
rene en åttkantig silfverstjerna med ett blått af en
kunglig krona betäckt kors, i hvars midt ordens-devi-
sen med guldbokstäfver befinner sig.

2) Den 24 November 1714 stiftade Peter den
Store, till sin Gemåls ära, den qvinliga S:t Cathari-
ne Orden (O. Cb. Be^HKOMyieumibi EKaTepHHw). Or-
denstecknet består uti ett rödt band med silfverin-
fattning öfver högra axeln, ett hvitt kors, hållet i
hand af den hel. Catharina, uti ett gyllene rödt email-
leradt fält; uti midten af det större korset ett mindre
med strålar prydt kors, och uti korsets ändor bokstäf-
verne D. S. F. R. (Domine salvum fac Regein).
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Samma devis läses på ordensbandet. På venstra brö-
stet bäres en åttkantig silfver-crachan, i hvars midt
ett silfverkors i rödt fält befinner sig med omskrift:
3a jiioöoßfc ii oTeiecTßo (för kärlek och fosterland).
Qrden sönderfaller i tvenne classer, första dassen
med stora korset, den andra med lilla korset.

3) Alexander Nev-sky Orden (0. Cb. Kh;i3h Aackl-
canapa HeßCK.aro), stiftad af Peter den Store 1722
och benämnd efter Fursten i Novgorod, sedermera
Storfursten Alexander Jaroslawitsch, hvilken 1240
besegrade Svenskarne vid floden Neva och deraf und-
fick binamnet Nevskij. Orden utdelades först afKej-
sarinnan Catharina I. Ordens-insignierne äro ett
högrödt band öfver venstra axeln, ett rödt emaille-
radt kors, i inskärningarne af korset en fläckter Örn,
och i midten den helige Alexanders bild till häst;
på motsidan furstens namnchiffer i hvitt fält. På ven-
stra sidan af bröstet en åttkantig silfver-crachan, i
midten med furstens namnchiffer, med omskrift: 3a

Tpy^w h oTCiecTBo, för mödor och fosterland. Alla
Riddare af Andrese Orden äro tillika Riddare af den-
na Orden.

4) S:t Anna Orden, stiftad, år 1736, af Hertig
Carl Fredrik af Holstein, till sin gemål Anna Petrow-
nas ära; kom genom deras son Peter 111 till Ryss-
land, och förklarades af Sonesonen Kejsar Paul 1797
för en Rysk orden. Den indelas i fyra classer; in-
signierne för första classen äro ett rödt band med gul
kant öfver venstra axeln med vidhängande rödt kors,
hvarpå den hel. Annas bild framställes. En silfver-
chrachan med ett rödt kors i midten och omskrift:
Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem, bäres på hö-
gra bröstet. Andra classen barer korset i smalare
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rödt band kring halsen, den tredje i knapphålet. Fjer-
de classen barer ett dylikt kors, som är afbildadt på
första dassens crachan, uppå värjan och utdelas det-
samma > endast för militaira förfjenster. Lägre mili-
tair-grader erhålla äfven S:t Annae Ordens medaille.

5) S:l Georgs Orden (Op^em CB.Be.*iHKo-\jy*ieHHKa

nllo6t^oHociiareopria, den hel. Martyren och segervin-
naren Georgs Orden), stiftad afKejsarinnan Catharina
II år 1769, till belönande af militairisk förtjenst. Den
indelas i fyra classer: den första och andra dassens in-
signier äro ett fyrkantigt gyllene kors med den hel.
Georgs namnchiffer i midten och omskrift: 3a cayaiöy n
xpa6poctb, för tjenst och tapperhet, på venstra bröstet,
och ett brandgult och svartrandigt band med vidhän-
gande hvitt emailleradt, i midten med Tsardömet Mo-
skvas vapen beprydt kors. Randet bäres af första clas-
sen öfver högra axeln uppå västen, af andra classen
om halsen. Tredje dassens Riddare bära endast det
hvita korset i något smalare band på halsen, och fjer-
de dassens på bröstet. Första'classen kan endast för-
tjenas enär man som öfver-anförare vunnit en seger
öfver rikets fiender eller eröfrat en hufvud-fästning;
denna class torde för näryarande endast bäras af tven-
ne personer: Hertigen af Wellington och Furst Pa-
skewitsch. — Sedan 1807 utdelas åt lägre militair-
grader för bevisad trogen tjenst eller tapperhet S:t
Georgs Ordens medaille.

6) S:i Wladimirs orden9 (O. Cb. PaßHoanocTo^t-
naro Knii3a B^a^ninipa, den helige Apostellike Furst
Wladimirs Oiden), stiftad 1782 af Kejsarinnan Ca-
tharina II och indelad i fyra classer. Insignierne för
för första och andra classen äro en åttkantig crachan
med ömsom silfver- och guld-strålar, i hvars midt,, i
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svart fält, de Ryska bokstäfverne C. P. K. B. (d. ä.
Cb. PaßHoanocTOJtßHMi! I\.Ha3& B^a^HMipi) stå med om-
skrift: no^t3a, secrt h cjiaßa: gagn, ära och beröm,
på venstra bröstet; ett mörkrödt band med svarta
kanter med vidhängande rödt emailleradt guldkors,
i hvars midt Furst Wladimirs namnchiffer, inom en
hermelins-mantel framställes. Randet bäres af första
classen öfver högra axeln öfver västen, af andra clas-
sen kring halsen. Tredje och fjerde classerne bära
endast korset, den förra på halsen, den sednare på
bröstet, uti smalare band.

7) Hvita Örns Orden, ursprungligen Polsk, upp-
gifves vara stiftad af Konung Wladislaw I Lokietek
år 1325, förnyades af Konung August II 1705, och
upptogs 1832 bland antalet af Ryska ordnarne. Dess"
insignier äro en åttkantig guld-crachan på venstra brö-
stet, och ett mörkblått vattradt band öfver venstra
axeln, med vidhängande ordenstecken, föreställande
en svart, krönt fläckter örn, med gyllene hufvuden;
uti bröstskölden, inom en guldstjerna, ett rödt kors,
hvaruti en enkel hvit örn befinner sig.

8) S:t Stanislai Orden, stiftad år 1765 af Ko-
nung Stanislaus Poniatowsky, 1815 delad i 4 clas-
ser, 1832 upptagen bland Ryska ordnar och sedan
1839 indelad i 3 classer. Första dassens insignier äro
en åttkantig silfver-crachan med bokstäfverne S. S.
(Sanctus Stanislaus) i hjertskölden på venstra brö-
stet, ett rödt vattradt band med hvita kanter öf-
ver venstra axeln och dervid hängande rödt email-
leradt kors med mellanstående örnar. Andra das-
sen bär korset vid smalare band om halsen, och tre-
dje i knapphålet.
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Administration,

I. Allmänna Auctoriteter.
1) Riksconseillen, (rocy^apcTßesHbiii cob-étt,), in*

rättad den 1 (13) Januarii 1810 af Kejsar Alexan-
der, utgör det högsta lådslående collegium, som äger
öf\erlägga och afgifva bctänkanden öfver nya lagför-
islager samt andra åtgärder och förbättringar i rikets
inre förvaltning, öfver hvilka Kejsaren kan finna nö-
digt, att inhemta dess utlåtande. Ärender, beträffan-
de rikets förhållande till utländska makter äro dock
nttryckeligen uteslutna från dess befattning. Riks-
conseillen vtgöres af alla fullvuxna Storfurstar, sam-
teliga Ministrarne och andra af Kejsaren specielt till
Ledamöter deri utnämnda Statsmän, Generaler och
Amiraler, till ett antal af emellan 50 och 60 perso-
ner. Riksconseillen indelades ursprungligen i 4 depar-
temehter, nemligen : a) för lagstiftning, b) för militair-
ärender, c) för civil- och kyrko-ärender och d) för
statshushållning; sedermera har ett femte departe-
ment, for Konungariket Polens angelägenheter, till-
kommit. Efter målens beskaffenhet behandlas en del
åf dem uti de sårskilta departementerne, en annan
del uti conseillens allmänna sammankomster. Vid
de allmänna sammanträden förer Kejsaren sjelf ordet,
och, i hans frånvaro, en dertill särskilt utnämnd pre-
sident; departementerne hafva hvar sin särskilta ord-
förande och 4 eller 5 Ledamötet. En del medlem-
mar deltaga blott i de allmänna sammanträden, utan
att tillhöra något departement, men alla Departements-
Ledamöter deltaga äfven uti plenar-sammanträden.
Till målens beredning och expedition, lyder under
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Riksrådet ett Rikscancelli, som förestås af en Riks-
Secreterare. Vid hvarje departement finnes i samma
ändamål en Stats-Secreterare med sina biträden. I
förening med Riksconceillen, dock icke underlydande
densamma, står Supplik-Commissionen, hvilken sön-
derfaller i 3 Sectioner: a) för klagomål, b) böneskrif-
ter om belöning eller nåd, c) projecter.

11. Den dirigerande Senaten (itpaßHTe;ißCTßyjoii*.iH
ceHan>) inrättades år 1711 af Peter den Store och
bestod då af Riks-Cancellern, Vice Cancellern och
nio Rojarer; efter undergångna åtskilliga förändrin-
gar, fick densamme år 1802 sin nuvarande organisa-
tion och verkningskrets, samt utgöres af ett obestämdt
antal af omkring 100 eller 120, ur de tre första rang-
dasserne, af Kejsaren utsedde Ledamöter. Senaten
är den högsta lagvårdande och lagskipande instans i
Riket, hvars makt endast Kejsaren äger inskränka;
den kungör alla Kejserliga förordningar, tillser att
de efterlefvas och befordrar dem till verkställighet;
alla förvaltnings-auctoriteter, med få undantag, och
allmänna domstolar lyda under densamma; den con-
trollerar hela förvaltningen och upptager samt afgör
som öfver-revisionsdomstol, civil- och criminal-mål,
har tillsyn *öfver rikets inkomster och ulgifter, och
bör vårda sig om medel till lättande af folkets behof-
ver, om bibehållande af allmänt lugn och förekomman-
de laglöshet uti alla förvaltnings-grenar. Senatens för-
nämsta befattning är derfore, att vara lagarnes vårda-
re, xpénmTeAß 3aKOHOBi>. Kejsaren är President i Se*
näten. MinistraTne äro sjelfskrifna Ledamöter, lika-*
så General- och Krigs-Gouverneurerne, då de vistas I
Hufvudståderné, Och ägå de då bivista ej mindre ple*
här-Sammanträden, än departémenternes sammanträden,
der deras» Gouvernementer rörande ärender behandlas.
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Senaten indelas i elfva departementer, nio för Ryss-
land och tvenne för Polen; hvarje departement kan
efter målets beskaffenhet utgöra ett odeladt helt, eller
sönderfalla i Sectioner. Senaten har sitt säte i rikets
hufvudstäder, sex af dess departementer i S:t Peters-
burg och tre i Moskva; de tvenne departementerne
för Polska ärender i Warschau. Hvarje departement
har sin särskilta verkningskrets, dels bestämd till ett
visst slag af ärender, dels till ett visst antal det-
samma underlydande Gouvernementer. Antalet af Le-
damöter i hvarje departement är obestämdt och beror
på Kejsarens godtfinnande. Till Pleni-sammanträden
förena sig bestämda departementer, men ej alla; de-
partementerne i S:t Petersburg utgöra tvenne Plenar-
sessioner, i Moskva en. Till första departementets
(hvilket residerar i S:t Petersburg) befattning, och der
alla Ministrar hafva säte, höra allmänna styrelse-
åtgärder ; det andra, tredje och fjerde, med säte i
S:t Petersburg, och det sjunde och åttonde i Moskva
behandla vädjade mål, det femte i S:t Petersburg och
det sjette i Moskva, brottmål, och det nionde i S:t
Petersburg: landtmäteri-ärender, Me^eßwa -\%Aa. Det
första, andra och tredje departementet i S:t Peters-
burg utgöra en pleni-session, det fjerde, femte och
nionde den andra; den ena pleni-session i Moskva
utgöres af alla tre der befinteliga departementer. Den
första plenar-session i S:t Petersburg upptar mål, som,
genom nådeansökningar om ändring uti Senats-depar-
tementernes vidtagna beslut, kommit till Kejsaren
och hvaröfver Densamme velat höra Senatens, utlå-
tande ; mål som fordra stadgandet af en ny lag eller
förklaring af en gammal; mål vid hvilka kronans
fördel är förknippad; (å^Jia cougjuneKnhia ci> Ka3eHHM*\ii»

HHTepecoAii), bekräftar adelskap, befordrat till civil-
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rang ända till sjette classen och dömmer öfver Sena-
torers tjenstefel. Andra plenar-sessioner behandlar
sådana mål, som, i anseende till uppkommen olikhet
i meningarne inom departementerne, blifvit till dess
decision öfverlemnade. Plenar-sessionen i Moskva
förenar begge sessionernes i S:t Petersbug functioner,
dock med den inskränkning, att den ej upptar krono-
mål , ej bekräftar adelskap och icke befordrar till
rangclass. För att fatta ett beslut böra Ledamöter-
ne i ett departement vara enige; inträffar dissensus
öfverlemnas målet till plenar-sessionens afgörande.
Mål kunna afgöras af minst tre Ledamöter. I Sena-
tens allmänna sammankomster gäller ett beslut, då
det blifvit fattadt af två tredjedelar af de närvarande
Ledamöterne. Ifrån Senatens dom får ej vädjas, ut-
om i några få bestäindt utstakade fall. Tillsynen öf-
var ärendernes lagenliga behandling och fortgång till-
kommer Justitise-Ministern såsom Senatens General-
Procurator, hvilken j Moskva och uti de särstilta de-
partementerne i S:t Petersburg biträdes af Ofver-
Procuratorer.

Rland andra, Senaten omedelbart underlydande,*
och med densamma sammanhängande auetoriteter bör
nämnas Heroldien, hvars åliggande det är, att för-
skaffa sig en noggrann kännedom om de adelige slag-
terne i riket, att förteckna deras härkomst och vapen
uti vapenboken, att upprätta ett allmänt register öf-
ver alla adelsmän, och öfver de af adeln till undfå-
ende af civil tjenst föreslagne candidater, utfärda
diplomer öfver tilldelade värdigheter, nådebref och
privilegier, samt att föra räkning öfver de för dessa
nådebevisningar inlupna summor.

111. Riks-Ministerium (rocy^apcTßeHHoe Mhhh-«
ciepcißo) utgöres af 9 Ministrar och 3 af dem oberoen».
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de General-Directeurer. För att öfverlägga om all-
männa riksangelägenheter, sammanträda dessa, under
Kejsarens ordförandeskap, eller, i hans frånvaro, un-
der en särskild president, i ministerrådet eller mini-
stercomitén, der äfven andra af Kejsaren utnämnde
ständige Ledamöter hafva säte. Oberoende af denna
comité förvalta dock Minisfrarne de dem åliggande
skiljda functionerne. Ministerierne och General-
Directionerne äro följande:

a) Ministerium för det Kejserliga hofvet, (mhhh-
crepcTßo HMneparopcKaro hvars befattning det
är att förvalta de ärender, som omedelbart röra det
Kejserliga hofvets oeconomie, appanagegodsen, bygg-
naderne i Kejserliga Residensstäderne och på Lust-
slotten, de Kejserliga Theatrarne i S:t Petersburg
och Moskva, Page-corpsen, Konst-Akademien, Kej-
serliga Ryggnads-skolan i Moskva, Kejserliga Rota-
niska Trädgården, åtskilliga hofvet tillhörande manu-
facturer och fabriker, såsom Kejserliga tapet-väfveriet
och spegel-fabriken i S:t Petersburg , fajans-fabriken
i Kievv, tapet-fabriken i Tsarskoe Selö m. m.

b) Ministerium för utrikes ärenderne (m. HHocTpaH-
Kmxt> äUai.), hvars åliggande är ledningen af Rikets
förhållanden till utrikes makter. Chef för detta mi-
nisterium är Riks-Cancellern, eller, då ingen sådan
finnes, Rikets Vice Canceller. Under honom lyda
Collegium för de yttre ärenderne och missionerne
vid de utländska makterne. Till underhållande af de
diplomatiska och commerciella förbindelserne, äro af
Ryssland på utrikes ort anställde: En Ambassadeur
eller sändebud af första rangen, nemligen i Paris,
hvilken dock numera på permission är frånvarande
från sin post, och sändebud af andra rangen eller så
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kallade befulhnäktigade ministrar, ministres plenipo-
tentiaires i Wien, London, Berlin, och tillika accre-
diterad vid Mecklenburg-Schwerinska hofvet, Stock-
holm, Köpenhamn, Haag, Turin och tillika i Panna,
Rom och Florenz, Neapel, Constantinopel, Munchen,
Dresden (utom för Sachsen äfven Sändebud för Han-
nover och Braunschweig), Stuttgart, Frankfurt ain

Main (sändebud vid Tyska förbundsdagen, i Churhes-
-sen och Storhertigdömet Hessen), i Schweitz, i Ham-
burg för Hanse-städerne och Oldenburg, i Athen, i
Washington, Rio Janeiro och Teheran ; samt minister-
residenter och chargés d'afFaires i Carlsruhe, Weimar,
i Lissabon och Krakau. Dessutom General-Consuler,
Consuler eller Vice Consuler i Europas, Asiens och
Amerikas förnämsta hamnar. Under ministern för
yttre ärenderne lyda äfven de dels i Moskva, dels i
S:t Petersburg förvarade Riks-Archiverne, äfvensom
orientaliska institutet.

c) Krigs-ministerium (BoeHHoe MHHHcTepcTBo), vår-
dar Rikets krigsmakt till lands, och under detsamma
lyda alla landtarméen styrande auctoriteter i Riket,
hvartill höra Militair-conseillen eller Krigs-collegium,
bestående under Ministerns presidium af9 Ledamöter,
och General-Auditoriatet, sammansatt af Ordförande
•och 9 Ledamöter. Till Kejsarens General-Stab räk-
nas utom Ministern, General-Fälttygmästaren, General-
Inspectoren för ingenieur-väsendet, General-Qvarter-
mästaren, Dejour-Generalen, Refälhafvaren lör Hans
Majestäts Hufvudqvarter, Chefen för Krigs-cancefliet,
Militair-Fältstallmästaren, General-Vagnmästaren, Ge-
neral- och Flygel-Adjutanterae, General-Inspectoren
för arméens hälsovård, arméens Ofverprest ni. fl»
Genom krigs-ministern anmälas krigs-ärenderne hos
Kejsaren, och emottegw de Kejserliga befallningar-



108

ne. Krigsministern styrer arméens angelägenheter
dels ensam, dels i förening med Krigs-collegium.
Krigsministern underlydande förvaltnings-auctoriteter
äro: General-Stabens departement med ett Topogra-
phiskt krigs-depöt och den Topographiska corpsen;
Inspecteurs-departementet, som bestyrer om utfärdan-
de af Kejsarens och Krigsministerns befallningar och
deras afsändande till de särskilta année-corpserne,
sörjer för arméens complettering o. s. v., Medici-
nal-d., Militair-Coloni-d., Militair-Akademien, Cadet-
corpserne, o. s. v. Krigsvetenskaps-comitén, Audito»
riats-d., Artilleri-d., Ingenieur-d., Proviant-d., Com-
missariats-d. m. m. Kejsaren utnämner till de högre
militair-graderne, Ministern till lägre officers-rang.

d) Sjöministerium (mopcKoe MHHHCTepcTBo) vårdar
rikets krigsmakt till sjös under ledning af Chefen för
Hans Majestäts Marine-Stab. Under honom lyda A-
miralitets-conseillen, Marine-ministerii-conseille, Kejsa-
rens Marine-fältcancelli, Inspecteurs-departementet, Hy-
drographiska departementet, sjövetenskaps-comitén och
de till bildande af sjömän inrättade skolor, byggnads-
departementet, General-Intendents-Styrelsen, hvartill
höra Artilleri-dep., Commissäiiats-dep», Skeppsbyg-
geri-dep., departementet för de till skeppstimmer be-
stämda skogar; Flottans Medicinal-dep., Marine-
General-Auditoriatet, under hvilket jemväl hama-
städerne lyda. Vidare höra hit förvaltningen för,
Svarta hafvets flotta och hamnar samt Gardes-Sjö-
Eqvipaget.

e) Ministerium för inre ärenderne (MHHHCTepcTBo
BnyTpeHHHXT. ä^ai), äger att träffa åtgärder till bibe-
hållande af lugn och säkerhet i riket, att draga för-
sorg om landt-oeconömien och industrien i allmänhet,
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samt om offentliga byggnader. De under detta
ministerium lydande styrelse-auctoriteter äro der-
före a) Polis-departementet, hvars befattning nam-
net redan utvisar; b) Oeconomie-dep. som har till-
syn öfver slads- och landt-magazinerne, öfver de
allmänna försorgs-collegierne, samt att i allmänhet
sörja för tillräcklig tillförsel på lifsförnödenheter till
alla delar af riket; c) Allmänna rikshushållnings- och
byggnads-departementet; d) Medicinal-d.; e) Dep. för
främmande trosförvandters religions-angelägenheter.
Ministern för inre ärenderne leder Gouvernementer-
nes förvaltning, och Gouvernements-st3*relserne hafva
att af honom emottaga befallningar; han leder äfven
adels- och borgare-sammankemsterne. Till detta mi-
nisterium hörer äfven en statistisk afdelning, hvilken
samlar materialier till rikets statistiska kännedom. I
anseende till ärendernes mängd biträdes inrikes-mini-
stern af en minister-adjoint.

f) Justitie-Ministerium, (MHHHCTepcTBo jocthu.ih)
har, som controllerande auctoritet, tillsyn öfver rätt-
visans lagenliga skipande i riket, utan att dock sjelf
utgöra någon domstol. Detta ministerium delas i tre
expeditioner: a) för i Senaten anhängige mål; b) för
rättvisans skipande i provinserne; c) heroldiemål.
Under justitie-ministern lyda: a) arf-departementef,
som sysselsätter sig med arfsmål; b) landtmäteri-can-
celliet, samt speciella landfmäteri-contoirs i Wjätka
Orenburg, Saratov, Perm och Simferopol, äfvensom
Tauriska landtmäteri-commissionen.

g) Ministerium för folk-upplysningen, (mhhh-
ctepoTßo Hapo^Haro rtpocßiirjeiiia), har att vaka öfver
den allmänna bildningen och vetenskapernes förkof-

10
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ran i riket, och är således den öfversta förvaltnlngg-
auctoritet för alla allmänna vetenskapliga instituter, för
Academierne, Universiteterne, och Skolorne, samt har
tillsyn öfver Ribliotheker, Bokhandel, Roktryckerier
och Censurväsendet. Undantagne från upplysnings-
ministerns jurisdiction äro sådana vetenskapliga in-
rättningar, hvilka uttryckeligen blifvit underlagde en
annan auctoritet, såsom de andeliga och krigs-skolor-
ne. Under detta ministerium lyda derföre: Departe-
mentet för folk-upplysningen, Censur-Öfverstyrelsen,
Vetenskaps-Akademien, Ofver-Skolstyrelsen, Paedago-
giska institutet, Archseographiska Commissionen, de
särskilda läro-districterne, Universiteterne, Lyceerne,
Gymnasierne, Krets-, Socken- och Elementar-skolor-
ne; det Kejserliga offentliga Ribliotheket, Rumän-
zowska museum, Kejserliga Mineralogiska Sällskar
pet m. fl.

h) Finans-Ministerium, (MHHHCTepcTBO cpHiiaHcoßi)
förvaltar rikets inkomster och utgifter; derföre höra
till Finans-Ministerns embetskrets också källorne för
Rikets inkomster och uppbörden, äfvensom fördelnin-
gen af densamma till de särskilta hehofven. Vidare
vårdar han rikets creditväsende i allmänhet; Commis-
sionen för riksskuldens afbetalande, Rankerne m. m.
lyda under honom. Finans-Ministerium indela^ ia)
Rergverks-och Salt-Departementet. Under Rergverks-
departementet lyda bergs-corpsen, bergs-institutet,
techniska skolan, myntet i S:t Petersburg, Alexan-
drowska gjuteriet, Moskovska bergverks-förvaltnin-
gen , Olonetzska bergverks-förvaltningen , Uralska,
Altaiska och Nertschinska grufvornes öfverstyrelser;
b) Dep» för utrikes handeln, hvarunder lyda tullkam-
rarne, som delas ils districter; c) Dep. för utskyl-
der och deras uppbörd; d) Dep. för manufacturer och
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den inre handeln, hvartill äfven hörer manufacturrå-
det i S:t Petersburg och en section deraf i Moskva,
samt 16 manufactur-comitéer i särskilta städer, com-
merce-conseillen, comitén till försörjande af fattiga
med kläde, technologiska institutet, handelsskolor-
ne och handelsvarfven; e) riks-skattmästare-embetet
och dess departement, hvarunder lyda Riks-banker-
ne: Assignations-banken, Riks-Låne-banken, Commer-
ce-banken och dess special-contoirs i Moskva, Archan-
gel, Odessa, Riga och Kiew, Riks-skattkammaren
samt General-ränteriet.

i) Ministerium för Riks-domainerne (MHHncTepcTßö
rocyaapcTßeHHHXi. HwymecTßi) stiftadt den 26 De-
cember 1537, med åliggande, att handhafva förvalt-
ningen af den kronan omedelbart tillhörande jord och
dess odling, samt de densamma beboende krono-bön-
der, främmande kolonisterne och de nomadiska folk-
slagen ; äfven äger detta ministerium att utöfva till-
syn öfver de lifegna böndernes allmänna tillstånd,
samt öfver landthushållningen i allmänhet. Under
ministern lyda 41 donmin-styrelser, civil-topographer-
nes corps, skogs- och landtmäteri-institutet, uppbörds-
bureaun m. m.

k) Rikcontrollen, (rocy^apcTßeHHbiK kohtpo^ib)
äger att revidera och controllera samteliga räkenska-
per öfver rikets inkomster och utgifter. Dess chef
är Rikscontrolleuren. Under honom lyda expeditio-
nen för räknings-revision; krigsräknings-expeditionen;
controll-departementet för sjöräkenskaperne m. fl., hvil-
kas chefer, under Rikscontrolleurens presidium, ut-
göra Rikscontroll-conseillen.

1) General-Post-Directionen, (r^aßHoe ynpas^eHie
no^Ti>) leder, under General-Post-Directorn (r^aßHo-
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Ha*ia;ifccTß3'K>iiiiH) som chef, postverket och skjuts-
inrättningen, med allt hvad dertill hörer. Till post-
verket höra a) General-Post-Conseillen, hvilken,
under General-Post-Directorns ordförandeskap, äger
att yttra sig öfver nya lagförslag och inrättningar
inom postverket, hvaröfver ministerrådet velat in-
hemta dess utlåtande, och sålunda kan anses som
den lagstiftande auctoriteten inom postverket, hvar-
emot b; Post-Departementet, hvars chef tillika är
Post-Direcfor i S:t Petersburg, har den egentliga
styrelse-detaillen. Med afseende å postförvaltningen
är riket deladt i elfva districter, hvart och ett med
en Districts-Post-Inspector i spetsen; hvarutom Pe-
tersburgska och Moskovska Gouvemementerne haf-
va livar sin skiljda postförvaltning.

m) Directionen för väg- och vatten-communica-
£ionen, (r^.aßHoe ynpaßAeirie nyTea cooönjreHJa), samt
allmänna byggnaderne, som utgöres af 1) General-

Directeuren (F*aßHoynpaß.*i.HJOii*;iH); 2) Conseillen, så-
som rådslående auctoritet, Directeuren till biträde vid
nya anordningars vidtagande och andra vigtiga åtgär-
der, hvarmed ett revisions-contoir är förenadt; 3)
Departementet, hvilket äger leda verkställigheten af
beslutna och anbefall fa åtgärder; 4) Väg-och valten-
communicationens stab m. fl. Undervisnings-anstalter
till bildande af ingenieurer och condueteurer för detta
verk, lyda under Directionen. Hela riket är deladt
i tio väg- och vattu-communications-districter.

IV. Den heligst dirigerande Synoden, (CbätSh-
iniH npaßHTeAßCTßyioiniH ciiho^i.) , i S:t Petersburg,
är den Grekisk-Ryska kyrkans högsta styrande auc-
toritet, äfvensom dess högsta andeliga domstol; hela
det Grekisk-Ryska andeliga ståndet lyder under den-
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samma och den behandlar i högsta instans alla dess
kyrka rörande religions- och trosärender, äfvensom an-
dra dermed sammanhängande mål, såsom hädelse mot
Gud, trolldom, kätteri, spådom, äktenskap i förbjudna
leder,-äktenskapsskillnad, våldsam invigning till klo-
ster-ståndet o. m. d. Ordförande i Synoden (nepßo-
npncyTcTßyromiß) är Metropoliten i S:tPetersburg och
Ledamöterne särskildt dertill af Kejsaren utnämnde
höge andeliga af Archijerejernes class. Justitie-Mini-
stern är Synodens Ofver-procurator och controllerar
målens lagenliga behandling. En afdelning af S}*no-
den finnes äfven i Moskva, hvarifrån dock får vädjas
till Synoden i S:t Petersburg. Under Synoden lyda
Commissionen för de andeliga skolorne, den andeliga
bok-censuren, m. m.

V) Styrelse-auctoriteter för
Rikets särskilta provinser.
I anseende till provincial-styrelsen äger skiljak-

tighet rum emellan sådana gouvernementer och pro-
vinser, som styras enligt den för Riket gifna allmän-
na författningen, och sådana som, i en eller annan
del, uti sin förvaltnings- och lagskipnings-form der-
ifrån afvika. Till det föra slaget höra Gouvernemen-
ne 1) Archangel, 2) Astrachan, 3) Wilna, 4) Wi-
tebsk, 5) Wladimir, 6) Wologda, 7) Wolhynien, 8)
Woronesh, 9) Wjätka, 10) Grodno, 11) Jekaterino-
slav, 12) Kasan, 13) Kaluga, 14)Kiew, 15)Kostroma,
16)Kovno, 17) Kursk, 18) Minsk, 19) Mohilev, 20)
Moskva, 21) Novgorod, 22) Nishnij Novgorod, 23)
Olonetz, 24) Orenburg, 25) Orel, 26) Pensa, 27) Perra,
28) Podolien, 29) Poltava, 30) Pskov, 31) Rjäsan,
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32) S:t Petersburg, 33) Saratov, 34) Simbirsk, 35)
Smolensk, 36} Taurien, 37) Tambov, 38) Tver, 39)
Tula, 40) Charkov, 41) Cherson, 42) Tschernigov,
43) Jaroslav. Till det sednare slaget räknas I. Ö-
stersjö-Gouvernementerne Lifland, Estland och Kur-
land, 11. Sibirien, 111. Provinsen Kaukasien, IV.
Transkaukasiska länderne (3aKaßKa3CKia Kpaii), V.
Bessarabien, VI. Kosack-härarnes och VII. de No-
madiska folkslagens länder.

Med afseende å provincial-styrelsen indelas riket
i Gouvernementer, af hvilka åter en del är förenad
till General-Gouvernementer sålunda, att en General-
Gouverneur står i spetsen för två å tre Gouvernemen-
ter. Ar 1844 funnos General-Gouverneurer för 1)
Lifland, Estland och Kurland; 2) Witebsk, Mohilev
och Smolensk; 3) Grodno, Minsk och Kovno; 4)
Tschernigov, Poltava och Charkov; 5) Kiew, Podo-
lien och Wolhynien ; 6) Nya Ryssland och Ressara-
bien; 7) Georgien, Armenien och Transkaukasien;
8) Vest-Sibirien; 9) Ost-Sibirien; hvartill än kom-
mer 10) General-Gouverneuren af Finland. På sam-
ma tid voro General-Krigs-Gouverneurer i S:t Peters-
burg och Moskva. General-Gouverneurerne höra sam-
teligen till militair-ståndet, äro minst af General-
Lieutenants rang, och hafva den högsta tillsyn öfver
hela, så väl militaira, som civila styrelsen inom sina
districter. Alla militaira och civila auctoriteter lyda
under dem och äga att till dem afgifva berättelse,
samt att af dem emottaga befallningar. General-Gou-
verneurerne lyda under Senaten och Ministrarne, men
kunna för felaktigt förhållande, endast af Kejsaren
tilltalas. De begge General-Gouverneurerne i Sibiri-
en hafva hvar sin General-conseil, bestående af Sex
af Kejsaren utnämnde Ledamöter, sig till biträde»
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Krigs-Gouverneurer med tillsyn äfven öfver den civila
förvaltningen (Boeimi»ie ry6epHaTopbi, ynpaßjiaiou\ie
rpa/K^aHcKoio Haciiio) voro på samma tid i Vilna,
Kiew, Podolien, Pskov, Volhynien, Nishnij Novgorod,
Kasan, Orenburg, Astrachan, Ressarabien, Orel, Wo-
logda, Georgien eller Grusien.

Under General-Gouverneurerne styras de enskilta
Gouvernementerne af Civil-Gouverneurer, hvilka inom
sitt område i det närmaste hafva alla de civila func-
tioner, som General-Gouverneurerne inom sitt större ter-
ritorium. En del Gouvernementer sakna äfven General-
Gouverneurer och styres omedelbsrt af Civil-Gouver-
neurer. — Civil-Gouverneurer voro 1844 i Archangel,
Cherson, Charkov, Estland, Grodno, districtet Jakutsk,
Jaroslav, Jekaterinoslav, Jenisei.sk, Irkutsk, Kaluga,
Kaukasien, Kostroma, Kurland, Lifland, Minsk, Mohi-
lev, Moskva, Novgorod, Olonetz, Pensa, Perm, Poltava,
Rjäsan, S:t Petersburg, Saratov, Simbirsk, Smolensir,
Tambov, Taurien, Tobolslr, Tomsk, Tschernigov, Tu-
la, Tver, Wjätka, Witebsk, Wladimir, Woronesh.
»Gouverneuren bör vara de Kejserliga lagarnes vår-
»dare, en befrämjare af det allmänna bästa, de för-
»trycktas beskyddare, bör i alla sina handlingar visa
»välvilja och kärlek för folket,» heter det i Kejsarin-
nan Catarina II: s instruction för Gouvernementernes
förvaltning. Han äger hafva tillsyn öfver: 1) poli-
sen och ordningens bibehållande; 2) domstolarne in-
om Gouvernementef, stadfästa deras utslag och be-
fordra dem till verkställighet eller ock, i vissa fall,
befordra dem till Senatens skärskådande; 3) Gouver-
nementets räkenskapsverk; 4) de så kallade kamrar-*
ne för allmän omsorg; 5) medicinal-forvaltningen;
samt 6) i samråd med Curatorerne och Gouverne-
ments-Skol-Directorerne, Öfver undervisningsverken
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ni. m. Gouverneuren förer ordet i den så kallade
Gouvernements - regeringen (ryöepHcKoe npaßjiei-ie) ,

hvilken utgöres af en Vice Gouverneur, hvilken un-
der Gouverneurens frånvaro vidtager dess functioner,
några Regerings-råd och en Assessor, samt har det
åliggande att biträda Gouverneuren i dess befattnings
Ar General-Gouverneuren närvarande i Gouvernements-
regeringen, så är han tillika Ordförande och Gouver-
neuren intager sin plats som Ledamot.

Gouvernementets penningeverk och oecohomi för-
valtas närmast af ett så kalladt kameral-hof (Ka3eH-
aaa na^aTa) bestående af Ordförande och ett efter
behofvet lämpadt antal Ledamöter. Dess åliggande
är att hafva tillsyn öfver befolknings-förteckningarne
och mantalsskrifningen, öfver krets-räntekamrarne,
kronans monopolier (salt- och bränvins-handeln), in-
komster och utgifter; krono-skogar och i allmänhet
öfver Gouvernementets oeconomiska förvaltning, re-
krutering o. s. v. Gouvernements-Räntmästaren, G.-
Controlleuren (revisorn af Gouvernementets räkenska-
per) och G.-Jägmästare (jiicim^m) äro äfven medlem-
mar af kameral-hofvet. I hvarje Gouvernement fin-
nes dessutom ett så kalladt allmänt försorgs-colle-
gium (npnKa3-b oéirrecTßeHHaro npnspiHia), hvarest
Gouverneuren förer ordefr och Deputerade af adeln,
borgare- och bonde-ståndet utgöra bisittare. Detta
Collegium har vård om välgörenhets-anstalterne i
Gouvernementet, såsom sjuk-, fattig-, barn-, dår- och
arbetshus. Vidare finnas: en Gouvernements-Procu-
rator, som har att vaka öfver lagarnes efterlefnad,
draga försumlige Domare till ansvar, att inspectera
fängelserne m. m., tvenne Gouv.-Fiskaler, en för
krono- en annan för brottmål; en Gouv.-Skol-Direc-
tor, en Gouv.-Postmästare, en Gouv.-Landtmätare,
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en Gouv.-Architect, en Gouv.-Physicus, en Gouv,-
Chirurg, en Gouv.-Accoucheur och tvenne barnmor-
skor. Medicinal-tjenstemännen bilda, med Gouver-
neuren som ordförande, ett medicinal-collegium, (Bpa-
neÖHaa ynpaßa), som vakar öfver hälsovården. I
hvarje Gouvernement, der appanagegods med minst
10,000 bönder finnas, är ett appanage-contoir, bestå-
ende af en styresman (ynpaßAJiionriH) och en eller
flere adjointer efter befolkningens antal, inrättadt,
hvilket det. åligger att i allo -förvalta och styra dessa
gods, och hvilket underlyder ministerium för Kejser-
liga hofvet. Der omfånget af godsen och befolknin-
gen äro större, finnas skiljda afdelningar af contoiret
inrättade å skiljda ställen. De sedan Ministerii för
Riks-domänerne i Gouvernementerne inrättade domän-
styrelserne hafva tillsyn öfver kronans jord och dess
befolkning m. m.

Lagskipningen inom Gouvernementerne förvaltas
i högsta instans af ett criminal-tribunal (najiaia yro-
aoßHaro cy^a eller yrojioßHbni cy^i) och ett civil-
tribunal (najiaia rpa«-/\ancKaro cy^a eller rpaiK^aKCKm
cy^-b). Det förra upptager och granskar, såsom revi-
sions-domstol, alla från Gouvernementets lägre dom-
stolar, i hemställningsväg, insända brottmål, samt öf-
verlemnar dem, efter målets beskaffenhet, till Gouver-
neurens eller Senatens stadfästelse. Det upptager ock,
och afdömer i första instans mål, som angå försum-
melse och fel i tjensten. Denna domstol utgöres af
en, bland adeliga candidater till civil tjenst, af rege-
ringen vald Ordförande, ett.af Senaten utnämndt Tri-
bunal-råd, samt tvenne af adeln och tvenne af bor-
gerskapet valde Assessorer. Ledamöterne i civil-tri-
bunalet väljas på samma sätt, och äger detsamma till
afdömande upptaga alla genom vad från de lägre dom*
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stolarne inkomna dvila mål. I de vestra provinserne
utses Ordföranderne till dessa domstolar afregeringen
omedelbart, på Juslitia>Ministerns förslag. I Astra-
chan , Taurien, Archangel, Olonetz, Wjätka och
Perm föreslår Senaten tvenne candidater, ur hvilka
Regeringen väljer Ordförande. I Astrachan äro beg-
ge domstolarne förenade till en. En egen inrättning
i Ryssland är den så kallade samvets-domstolen (co-
bUcthwh cy^-b) i hvarje Gouvernement, hvilken utgö-
res af den bland Gouvernementets adel valde Samvets-
domaren som ordförande, och sex ibland adeln, köp-
manskapet och bönderne, tvenne af hvarje stånd, ut-
sedde bisittare. Denna domstols bestämmelse är, att
söka förekomma prpcesser och bilägga tvister, att af-
döma brott, begångna af minderåriga och vansinniga
personer, barns förseelser och brott mot sina föräl-
drar, äfvensom i allmänhet processer emellan föräldrar
och barn, mål angående trolldom, såvida dervid visat
sig dumhet, bedrägeri och okunnighet (noe^iHKy 3a-
KAH)*iaK)Ti» bi» ce6*B rjiynocxb, oÖMaHi» n HeßtatecTßo),
äfvensom sådana brottslingar, hvilka mera genom till-
fälliga orsaker och ett olyckligt sammanträffande af
omständigheter, än brottsligt uppsåt råkat öfverträda
lagarne (fl^a o rrpecTyn-aeHiax-i yrojioßHwx-b, y*9HHeH-

hbixt. no He^acTHOMy KaKoniy jui6o npiiKAio^eHiK», mjih

no cTeHemio ocoömxt. oöcTo^TeAbcTßi.). Samvetsdom-
stolen lyder omedelbart under Senaten och Gouver-
neuren, men upptager ej sjelfmant något mål, utan
antingen till följe af regeringens befallning, eller an-
förda klagomål och inlemnade böneskrifter, eller ock-
så en annan domstols anmodan. — Gouvernementer-
nes central-auctoriteter hafva sitt säte i Gouverne-
mentets hufvudstad eller den så kallade Gouverne-
ments-staden.
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Hvårje Gouvernement indelas i kretsar, (yi3^M),'
hvilka ungefär svara emot våra härader, och utgöra
4 eller 5 till och med 12 eller 15 till antalet, allt
efter Gouvernementets storlek och folkmängd. För-
valtnings-auctoriteter och domstolar inom kretsarne
äro: a) Landträtten (3eMCKin cy^i.) utgöres af en ord-
ningsman (3eMCKm HcnpaßHHKb) såsom ordförande, samt
fyra, fem eller flere valde bisittare, hvaribland tvenne
af och ibland krono-bönder, de öfrige af adeln. Ord-
ningsmannen väljes i de flesta Gouvernementer af och
ibland adeln. Ett undantag göra dock de ofvanföre
anförde Gouvernementerne, hvarest regeringen utser
ordföranderne till Gouvernements-domstolarne : i dem
utses jemväl ordningsmännen för kretsarne af styrel-
sen. Likadan är tillgången vid bisittarenes tillsät-
tande. I sådana Gouvernementer, som styras jemlikt
särskilta stadganden, och uti till dem gränsande kret-
sar, finnas särskilta bisittare i landträtten, som böra
utöfva speciell tillsyn öfver krögerierne och hämman-
det af branvinets öfverflödiga bruk. Uti elfva kret-
sar vid vestra gränsen äro särskilta bisittare tillsatte
för tullärender. Landträtten handhafver polisen, vår-
dar ordningen och allmänna säkerheten inom kretsen
och äger, då brott blifvit foröfvade, att på stället an-
ställa undersökning, samt ådöma straffför lättare po-
lisförseelser, men deremot att lemna svårare förbry-
telser till krets-rättens behandling. Vidare åligger
det Landträtten, att kungöra regeringens förordnin-
gar, att befordra dem, äfvensom domstolarnes utslag,
till verkställighet, att hafva tillsyn öfver vägar och
broar, trupparnes inqvartering, kronotransporter, re-
kruters försändning till anvisad ort, att söka hindra
farsoters utspridande m. m. b) Kretsränteriet (y*3£-
Hoe Ka3HaieäcTßo), hvilket, under tillsyn af den af
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cameral-hofvet på tre år i sänder utnämnde och af
Riks-skattmästare-embetet stadfästade kretsräntmästa-
ren, uppbär kronans inkomster, ombesörjer de på de-
samma anvista utbetalningar och aflemnar öfverskot-
tet, jemte behörig redovisning, till Gouvernementets
kameral-hof. c) Kretsrätten eller kretsdomstolen
(yfo^HHa cy^i.) handhafver lagskipningen så väl i
civil- som kriminal-mål inom kretsen, undersöker tvi-
ster om jordegendomar och råskillnader, kungör och
stadfäster köpeafhandlingar om jordagods, utfärdar fa-
stebref, samt uppbevarar och vårdar till kretsens
landtmäteriverk hörande chartor och handlingar. Krets-
rätten utgöres af en bland adeln vald kretsdomare,
samt tvenne af samma stånd och tvenne af bonde-
ståndet valde Assessorer. Uti Wjätka, Archangel,
Perm, Taurien, Olonetz och större delen af Wologda,
samt i Astrachan, hvarest brist finnes på väljande
och valbara adelsmän, tillsättas dessa tjenster af sty-
relsen. Mål af mindre betydenhet afgöras af krets-
rätten utan att derifrån vädjas eller hemställas får,
men i vigtigare mål vädjas derifrån, i civil-mål till
Gouvernementets civ il-tribunal, och hemställes i brott-
mål till kriminal-tribunalet. -d) Det adeliga förmyn-
derskaps-embetet, (^BopnHCKan oneKa), består af krets-
adelsmarskalken såsom ordförande, samt krets-doma-
ren och kretsdomstolens adeliga Assessorer som bisit-
tare, och äger förvalta adeliga enkors och omyndige
adelsmäns, likaså med seqvester belagda eller till föl-
je af upprättade testamenten tvistiga adeliga gods.
I hvarje krets finnas dessutom ett krets-militair-
eommando, en fiskal, en landtmätare, en läkare,
en chirurg, tvenne underchirurger och en barnmor-
ska. — Kretsarnes central-auctoriteter hafva säte i
kretsarnes hufvudstäder, de så kallade kretsstäderne.
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Inom kretsarne indelas krono-bönderne uti di-
stricter, (boaocth, svarande ungefär mot våra läns-
mans-districter), hvilka utgöras af ett antal byar
(cejiema). I spetsen för dem står districts-styrelsen
(BoAocTHoe npaßJieHie), bestående af den pa två år ibland
och af bönderne valde districtshöfdingen (ro^oßa, huf-
vudet) en by-äldste samt en skrifvare, hvilken distric-
tets polis- och oeconomiska förvaltning åligger. Un-
der densamma lyda de jemväl af byarnes gårdsvärdar
valde äldste (cTapocrw), uppbördsmän och magasins-
förvaltare inom de enskilte byarne, hvilka delas i
samhällen af 10 hushåll, hvart med en tiomannahöf-
ding i spetsen.

På den Kejserliga Familjens appanage-gods äro
2 till 4000 bönder sammanslagne under gemensam
förvaltning af ett by- eller landt-tribunal (ce^tcKiii
npnKa3i>), bestående af en höfding och tvenne bisitta-
re eller äldste jemte en skrifvare, under hvilka i de
enskilta byarne, by-äldste och tiomannahöfdingar ly-
da. Alla dessa väljas på viss tid af och ibland bön-
derne.

Städernes allmänna angelägenheter vårdas af det
samtliga röstägande borgerskapet (r^acHwe) hvilka
utgöra det så kallade stadsrådej; vigtigare ärender in
pleno, af det allmänna stadsrådet (oönraa ropo^cKaa

; mindre vigtiga af ett bland borgerskapet valdt
utskott, eller det af sex röster bestående stadsrådet
{luecTnrAacHaa ropo^cKaa hvilket utses ur bor-
gerskapet» alla classer, och hvari, likasom vid det
allmänna stadsrådet, stadens förman, det så kallade
stadshufvudet, (rolösa eller rviaßa) är Ordförande.
Stadsrådet bemödar sig, att förskaffa stadens invåna-
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re nödiga utvägar till bergning och uppehälle, att bi-
behålla ordning och endrägt, samt vårdar sig om allt,

~som kan bidraga till stadens och dess invånares väl-
stånd och förkofran, men befattar sig ej med lag-
skipningen. Polisen handhafves 1) i hufvudsfäderne
af en Öfver-Polismästare, Polismästare och Polisem-
betet (ynpasa 6*aroMHHi.a). Hvar och en af Polisniä-
starene hafva tillsyn öfver en viss stadsdel, och un-
der de,*n stå polis-commissarier (*iacTHbie npncTaßbi)
och qvarters uppsyningsmän (KBapTaAbttwe Ha^Hpa-
7eA«) m. m. 2) I Gouvernements-städer af Polismä-
stare, polis-commissarier och tvenne rådmän. 3) I
kretsstäder af kretshöfdingen (ropo^Hnniii) med nödi-
ga tjenstemän. 4) I mindre städer och köpingar (b_
ropo^ax-b 3auiTaTHbixi> ii noca^ax-b) af rådhuset (pa-
Tyma). Dess befattning motsvarar i det närmaste
landträttens på landet. De fieste polis-tjenstemän till-
sättas af regeringen. Lagskipningen ombesörjes i de
större städerne af magistraterne * i småstäder och kö-
pingar af rådhusen. Rorgmästarenes och rådmän-
nens antal beror af städernes folkmängd; städer med
mindre än 500 invånare hafva en borgmästare och
två rådmän. Rorgmästare och råd väljas af borger-
skapet. Magistraternes och rådhusens verkningskrets
i lagskipningsväg motsvarar kretsrätternes på landet.
Vid hvarje magistrat finnes en pupillrätt (cnpoTcKiw
cy^t), som består af stadens förman såsom ordföran-
de och tvenne medlemmar ur, magistraten och stadens
äldste som bisittare, och har sig ombetrodt, att dra-
ga försorg om enkor och faderlösa efter handlande,
lägre borgare, personliga adelsmän och andra ofrälse
inom stadens jurisdiction, samt att vårda deras egen-
dom. Uti hufvud-, gouvernements-, sjö- och stora
handels-städer finnas så kallade handels-deputationet
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(ToproßHH aenyiairiH) inrättade, som vaka öfver han-
delns och handtverkeriernes förkofran, och utgöras af
ibland köpmanståndet valde deputerade. Städernes
köpmanskap äger ock ibland sig utse en comité af de-
puterade (aenyTa-rcKoe co6paiiie), för att, i samråd med
adelns deputerade, bestämma och fördela de skattdra-
gandes af borgareståndet utskylder.

lagstiftning*

Rysslands äldsta lagbok var Storfurst Jaroslav I:s
Pravda (npaß^a sanning, rätt, lag); efter mer än
femhundra års mellanskof följde derpåi 1542 Ivan
IV:s Civil- och Criminal-codex: Sudebnik (dombok).
Ar 1649 utgafs af Tsar Alexei Michailowitsch en all-
män lagbok under namn af Uloshenie (yAomenie af
yAOJKHTB förordna, fastställa), hvilken är basis för
den nuvarande Ryska lagstiftningen och hvars fort-
sättning utgöres af en i Kejsar Nicolais första rege-
ringsår utgifven fullständig och chronologiskt ordnad
samling af alla ifrån 1649 till Kejsar Alexanders
död utkomna lagar och förordningar, jemte H. M.
Kejsar Nicolais första Manifest dera 12 (24) Decem-
ber 1825, i45 delar eller 48 band in 4:o. Denna
samling var dock endast bestämd att utgöra källan
för de Ryska lagarne, och den egentliga nu gällande
lagcodex är ett systematiskt sammandrag af alla än-
da till år 1832 utkomna, till efterlefnad fastställda
stadgar och föreskrifter, till ett antal af 42,198. Den-
na codex indelas i 1499 kapitel, och är tryckt i S:t
Petersburg år 1833 i i5 band, under namn af Svod,
(cßo^b 3aKOHOBT» PocciiicKou HiunepiH, d. ä. Ryska
Rikets Lag-Concordans). Denna lagbok har varit
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gällande sedan den 1 (13) Januarii 1835. Af dessa
15 band handla % om rikets administration, 1 om per-
sonella skyldigheter, 4 om allmänna intrader, 1 om
ståndsförhållanden, 2 om statshushållning, 2 om po-
lislagstiftning, 1 om civil-rätt och 1 om criminal-rätt.
Efter hand utkommande nya förordningar utgifvas år-
ligen, §om supplementer, under sina bestämda rubri-
ker, och uti de af hela lagen utkommande nya edi-
tionerne insättas de under tiden utkommande författ-
ningar på sina behöriga ställen.

Rikets finanser.

Kronans inkomster indrifvas under följande htif-
vudsakliga titlar: 1) personalskatt eller hufvudskatt
(no^yuiHbia själapenningar), som betalas af
hvarje mansperson i städer och på landet med undan-
tag af gilleborgare och med dem jemnlike eller öfver
dem ställda ståndsclasser. 2) GilleborgareHitskylder,
bestående i en bestämd procent af hvarje gilleborga-
res uppgifna

' capital. 3) Tullintrader. 4) Obrok,
hvilken, såsom grundränta, erlägges af alla som bebo
och odla kronans jord; hvaremot de adeliga bonderne
betala obrok till sin herre. 5) Rränvins-förpaktning;
såvida bränvinet är kronans monopol och endast adeln
till husbehof får bränna bränvin, men alla andra må-
ste köpa af kronans förpaktare. 6) Tobaks-monopo-
let. 7) Saltregalet. 8) Monopolet af spelkort. 9)
Chartse-Sigillatee-afgift. 10) Inkomst för utfärdade
fullmakter, befordringar och utmärkelser. 11) Post-
regal. 12) Inkomst ifrån kronans skogar, samt fiske-
rierne i Wolga och Kaspiska hafvet. 13) Kronans
fabriker, krut- och saltpeterbruk. 14) Rergverk. 15)
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Förpaktning af krono-qvarnar, bodar m. m. Be-
loppet af årets inkomst uppges af Statistici mycket
olika. Ar 1832 uppgåfvos de af en Rysk författare
till 525 millioner Rubel Ranco Assignationer; 1843
af en utländsk författare till 150,855,000 Silfver
Rubel *). Ännu större är osäkerheten, hvad be-
loppet af utgifterne beträffar. De förnämsta utgifts-
rubriker äro för Kejserliga hofvet, arméen, aflonings-
staten för rikets Embets- och Tjenstemän, undervis-
ningsverket, flottan, fästningar, hamnar, kanal-anlägg-
ningar, städers uppbyggande, offentliga byggnader,
uppmuntran af industrien o. s. v. Approximativt haf-
va de dock af samma författare blifvit beräknade till
146,786,700 Rub. S:r> År 1832 uppgick rikets skuld
ti11795,234,259 Rub. 24 kop. Ranco Assignationer, och
1835 till 96Ö,848,65S Rnb. 42 kop. Den 1 Jan. 1838
uppgick densamma till 940,867,257 Rub. 7 kop. B;co.
Enligt Finans-ministerii den 29 Junii 1844 afgif-
na berättelse utgjorde hela riksskulden, sådan den
var upptagen i amortissements-commissionens buf-
vudbok på nämnde, tid 299,865,232 Rubel 49 kopek
Silfver.

firigsniakt.
Landtarméen.

Då Peter den Store år 1689 ensam tillträdde
regeringen, förefann han en regulier krigsstyrka af

*) Das Kaiscrreich Russland. Statistisch-geschichtliche Dar-
stellung seiner Kultur-Verhältnisse, namentl. in land-
wirthschaftlicher, gewerblicher u. kommerzieller Beziehung.
Vom Freih. y. Reden.
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15,000 man bågskyttar, så kallade Strelitzer (c;rp%;iL-.
*o,m), hyilken i krigstider kunde ökas till tredubbelt
belopp. Peter bildade i dessa, ofta äfven för rege-
ringen farliga krigares ställe, en på Europeisk fot
organiserad och disciplinerad armée, hvilken redan
1712 skall hafva uppgått till 107,350 man, och vid
hans död till omkring 200,000. De följande Regen-
terne funno sig, för att kunna bibehålla den af Peter
förvärfvade rang inom det Europeiska statssystemet,
ioranlåtne, att öka denna militairmakt, Under Kej-
sarinnan Catharina II uppgafs år 1794 den reguliera
arméen till 312,785 man och under Kejsar Alexan»
DEfc, år 1805, i reguliera och irreguliera trupper, gar-
nison och invalider, till 533,150 man. 1812 och föl-
jande årens krig fordrade en ny tillökning af arméen-,
så att densamma stundom räknats ifrån 800,000 till
1 mill. krigare. 1844 voro uppgifterne öfver Ryss-
lands landtmagt följande:

I) Den mobila Europeiska landlmakten .*

Man. Hästar. Kanoner.
1) Det Kejserl. gardet:

12 Regimenter i 3 divisioner 36,000. ——

2 Batailloner instructions-
carabinierer, 2 bat. mön-
ster-regimentet, 1 bat. sap-
peurer, 1 bat. instructions-
sappeurer, 1 bat. Finska
Skarpskyttar 7000. —

1 Lätt cavalleri division i
4 regimenten 13,840.

1 Artilleri-division —— 120.
2) Grenadier-corpsen, 12 reg.

i 3 dhisioner 45,X)00. —-
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Man. ]Hästar. Kanoner.
1 Sappeur-bataillon .... 1000.
1 Lätt cavalleri-division, i 4
reg. (1 husar- och 1 ulan-
brigad) ..........

_

1 Division fot-artilleri i 12
5120.

batterier 120.
1 Artilleri-brigad 16.

3) 6 Infanteri-corpser, hvarje
till 3 div. och 12 reg.,
hvarje reg. till 4 bat. . . 288,000.

6 Batailloner sappeurer . . 6000.
6 Divisioner lätt cavallert

hvarje div. utgörande 2
husar- och 2 ulan-regim.

6 Divisioner fot-artilleri i
30,720.

90 batterier —— 720.
6 Artilleri-brigader till häst 96.

4) Stora cavalleri-reserven.
Deraf hörande till Kejserl.

gardet 1 div. gardes-cuiras-
sierer 3840.

1 Div. lätt gardes-cavalleri —— 3840.
4 Sqvadroner Tsoherkess-
kosacker, Krimska Tata-
rer m. ra —— 640.

2 Sqvadroner ridande pio-
nierer 500.

4 ridande artilleri-batterier 32.

1 Reserv-cavalleri-corpsen:
4 Regimenter cuirassierer .

——- 3840.
4 d:o ulaner. • . .

—-— 5120.
4 ridande batterier ....

——. 32.
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Man. Hästar.Kanoner.
2 Reserv-cavalleri-corpsen lika

med den första 8960. 32.
3 Reserv-cavalleri-corpsen:

8 Regirnenter dragoner . , 12,800.
2 Sqvadroner ridande pio-
nierer 500.

4 Batterier ridande artilleri —p- 32.
Summa 386,000. 79,720. 1200.

ll* Den Europeiska reserv-årméen*
1) Vid Gardet:

4 Batailloner lifgarde . . . 12,000. —

7:e och 8:e cavalleri-sqva-
dron 1280.

Succurs-batterier till fot. .
—— . 48.

Ridande succurs-hatteriet . V— 8.
2) Vid Grenadier-corpsen :

s:eoch €:e bataillonerne vid
hvarje af de 12 regim. . . 24,000.

9:e och 10:e sqvadron vid
hvarje af grenadier-corp-
sens 4 regirnenter ...» <- 1280.

Fot-artilleri . 48.
Ridande artilleri ...... —-— g.

3) Vid Infanteri-corpsen:
s:e och 6:e bat. vid hvarje

af corpsens 72 regirnenter 144,000.
9:e och 10:e sqvadron till

hvarje af 24 reg. cavalleri 7680.
Fot-artilleri ........ 288.
Ridande artilleri —— 4s.
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Man. Hästar.Kanonen
Reserv-cavalleri:

9:e och 10:e sqvadron till
16 cavalleri-regimenter . . 5120.

ll:e och 12:e sqvadron till
8 dragon-regimenter . . . 2560.

3 Sucurrs-batterier för ri-
dande artilleriet 24.

2 Sucurrs-batterier for sap-
peurerne 2000.

Summa 182,000. 17,920. 472.
386.000. 79.720. 1200.

S:a Summan 568,000. 97,640. 1672.

Dessutom
lII* Kaukasiska arméen:

a) Ciskaukasien 80,000.
b) Transkaukasien 80,000.

IV, Finska armée-corpsen y

bestående af 16 batailloner
infanteri och 1 artilleri-
brigad.

V. Orenburgska armée-corp-
sen, 16 bataill. infanteri
16 regim. Uralska kosacker
och 1 artilleri-brigad.

VI. Sibiriska armée-corpsen,
16 bataill. infanteri och
1 artilleri-brigad.

VII. Särskilta kosack-corp-
ser 50,000.
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Till förökande af Rysslands försvarsstyrka tjenä
äfven de under Kejsar Alexanders regering inrätta-
de miltair-colonier, eller, som de sedan, efter att af
Kejsar Nicolai hafva erhållit en förändrad organisa-
tion, blifvit kallade, åkerbrukande soldaterne, hvilka
indelas i den Novgorodska ock Gammal-Ryska divi-
sionen och sönderfalla i 14, districter. I sednare ti-
der hafva äfven militair-colonier i de kaukasiska pro-
vinserne blifvit anlagde. Militair-colonisternes antal
uppges till 415,344 personer.

Arméen completteres genom rekrutering sålunda,
att vid förefallande behof, genom en Kejserlig ukas
föreskrifves, huru många ur den till soldattjenst för-
pligtade manliga personalen böra utgå. Pligtige att
ställa rekruter äro alla rikets inbyggare, som betala
personal-skatt eller en denna motsvarande afgift, nem-
ligen lägre borgare (MiniaHe) krono-bönder af alla
slag, appanage-bönder, adels-bönder, fria jordbrukare.
Refriade från rekrutskyldighet äro utom de privile-
gierade klasserne, ibland andra alla tre gillens hand-
lande, så länge de i gillet förblifva inskrifne, förmän
eller post-bönder (hmiiihkh), lägre borgare och krono-
bönder som i 9 år beklädt communal-fjenster, personer
som blifvit benådade med medaille att bäras i band kring
halsen, kolonister, på stat tjenande personer vid kyr-
kor och kloster samt hos ecclesiastika myndigheter,
klockare i protestantiska församlingar om de derjemte
äro sockenskolmästare, i Sibirien: Kirgiser samt öfri-
ga nomader af skiljda folkslag, äfvensom kolonister,
Ryssar i Kamtschatka, kretsen Ochotsk, districtet
Jakutsk samt några kretsar i de öfriga Sibiriska Gou-
vernementerne, Samojederne i Archangel, invånarne i
Ressarabien m. m. Genom öfvergång ifrån Mohame-
danismen och hedendomen till Rysk-Grekiska läran
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befrias den öfvergångne och dess sednare födde barn
från rekrufpligtighet. I fredstider öfvergår rekrute-
riligen icke årligen hela riket, utan är detsamma för
detta ändamål deladt i tvenne districter, af hvilka
hvardera hvart annat år äger ställa rekruter, ett visst,
för tillfället bestämdt antal af 1000rekrutpligtige per-
soner. Till vestra districtet höra Gouvernementerne
Archangel, Olonetz, S:t Petersburg, Novgorod, Tver,
Smolensk, Pskov, Estland, Lifland, Kurland, Kovno,
Wilna, Grodno, Minsk, Mohilev, Witebsk, \Volh3*-
nien, Kiew, Podolien, Cherson, Taurien, Jekaterino-
slav, Poltava, Tschernigov, Kursk och Charkov, till
östra districtet: Wologda, Kostroma, Jaroslav, Wla-
diniir, Moskva, Kaluga, Tula, Rjäsan, Tambov, Orel,
Woronesh, Donske och Svarta hafs kosackernes land,
Kaukasien, Astrachan, Saratov, Pensa, Simbirsk,
Nishnij Novgorod, Kasan, Wjätka, Perm, Orenburg,
Tobolsk, Tomsk, Jeniseisk och Irkutsk. Enligt sed-
nare förordning är det den manliga rekrutpligtiga
personalen emellan ,20 och 22 års ålder, hvilken
genom lottning sig emellan utser dem, hvilka i krigs-
tjenst böra inträda. I förhållande till den manliga
personalen af sina lifegna, bör hvarje godsägare stäl-
la ett visst antal rekruter. Hvarje lifegen är,
så snart han blifvit soldat, personligen fri. Tjen-
stetiden utgjorde intill år 1827: 22 år för garder-
ne och 25 för de öfriga trupperne; sedermera blef
den minskad till 20 år för de förre, samt 22 för
de sednare. Ytterligare bestämningar angående tjen-
stetidens förkortande hafva sednare utkommit. Till
lättnad for de äldre soldaterne, beviljas dem dessutom
tjenstledighet på obestämd tid, och de återkallas blott
Vid utomordentliga tillfällen till tjenstgöring. Ön-
skar någon utöfver den enligt lag foreskrifna tiden



132

qvarstadna i tjenst, så erhåller han de första fem
åren dubbel, de följande tredubbel sold. Hästens
tjenste-tid vid cavalleriet och trossen är bestämd
till 9 år.

För sårade, sjuka och åldriga soldater är sörjdt
genom flere större och mindre hospitaler och invalid-
hus. Till upptagande och vårdande af aflidne sol-»
daters barn finnes ett barnhus i S;t Petersburg in-
rättadt.

Fästningar: De flesta i de ifrån Sverige, Polen
och Turkiet eröfrade länder. Vigtigast äro: Sveaborg,
Wiborg, Kroosfadt, Narva, Reval, Riga, Dunaburg,
Smolensk, Robruisk, Samocz, Ny-Georgiewsk (förut
Modlin), Kamenetz-Podolsk, Choczin, Render, Ismail,
Kili, Anapa, Poti, Erivan, Raku, Derbent, Elisabeth-
pol, Achalzyd, Atzchur, Achalkalaki, Wladikawkas,
Mosdok, Georgiewsk, Kisljär, Orenburg m. fl. Ry-
ska Asien skyddas dessutom vid sin södra gräns ge-
nom en mängd trädfästen; sådana finnas äfven vid
floderne Wolga, Ural och Irtisch.

Tyghus äro inrättade i S:t Petersburg, Moskva,
Novgorod, Kiew och Novo-Tscherkask (Donska Ko-
sac,kernes bufvudstad); gevärs-fabriker i Tula, Sy-
sterbäck, Ishewsk (G. Wjätka) och Rrjänsk (G. O-
rel); kanongjuterier i S:t Petersburg, Moskva, Cher-
son, Petrosavodsk (G. Olonetz), Rrjänsk och Lu-
gansk (G. Jekaterinoslav); krutbruk i byn Ochta vid
S:t Petersburg i Schostensk iG. Tschernigov, samt
invid staden Kasan.

Sjömakt.
Peter den Store grundlade Rysslands sjömakt.

Ar 1698 gick det första linieskepp, vid hvars byggnad
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Tsaren sjelf lagt hand, i Saardam i Holland af sta-
peln. Ar 1832 uppgafs af en Rysk författare Ryss-
lands flotta till ett belopp af omkring 800 större och
mindre fartyg. Rland dem voro 44 linieskepp af 74
—110 kanoner och 28 fregatter af 44—60 kanoner;
vidare funnos corvetter af 16—26 kanoner, briggar af
12—20, skonertar af 10—16, loggertar af B—l4 ka-
noner, jagter, galerer, Jmgantiner o. s. v. Öfverhuf-
vud funnos på den Ryska flottan nämnde år, 6300
kanoner och hela personalen uppgick till 79,269 man.
Vid flottan voro då anställde en General-Amiral, 6
Amiraler, 13 Vice Amiraler, 22 Contre Amiraler o.
s. v. 1844 räknades 7 linieskepp med 100 kanoner,
och deröfver, 23 med emellan 80 och 100, samt 20
med 70 å 80 kanoner, in summa 50 linieskepp, 4
fregatter med 60 och 21 med 36 ä 50 kanoner, samt
36 ångbåtar, förutan mindre krigsfartyg och kanon-
båtar. Hamnar för krigs-flottan äro: 1) vid Öster-
sjön: a) I S:t Petersburg stora Nevas utlopp för ga-
lerflottan, b) Kronstadt, c) Reval och d) Sveaborg.
2) Vid Svarta hafvet: a) Nicolajew, b) Cherson, c)
Sevastapol, d) Taganrog. 3) Vid Kaspiska hafvet:
Astrachan. 4) Vid Hvita hafvet: Archangel. 5) O-
stra Oceanen: Ochotsk. Skeppvarf finnas i S:t Pe-
tersburg, Cherson, Kasan (för Kaspiska hafvet) och I
Archangel. Ledningen af sjö-ärenderne i norra de-
len af riket tillhör Amiralitetet i S:t Petersburg,, i sö-
dra delen Amiralitetet i Nicolajew- Flottans besätt-
ning completteres, liksom landt-arméen, genom rekry-
tering. For sjuka sjömäns, vård funno» 1835. inrätta-
de 11 större och 17 mindre sjö-hospitaler„ och i d»
för militairen i allmänhet inrättade invalid- och barn-
husen hafva äfven sjömän, deL Befälet öfver fioie-

12
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skepp och större fregatter föra kaptenerne af första
rangen, hvilka anses i rang lika med öfverstarne vid
landt-arméen, öfver de mindre fregatterne kaptenerne
af andra rangen, som 'anses lika med Öfverste-liente-
nanter. Kapten-lieutenanter, i rang lika med majorer
vid landt-arméen, commendera på corvettar och brig-
gar; på mindre fartyg skepps-lieutenanter, som äro
ställde i samma rang med kaptenerne vid land tarmen.
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