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Under pågående väldiga kamp emot den yttre fienden, som uti nära
tre års tid liar sträfvat att betvinga vårt fosterland, har Herren Gud
täckts sända öfver Ryssland en ny tung pröfning. De uppkomna inre
oroligheterna bland folket hota att ödesdigert inverka på det hård-
uaekade krigets fortsatta förande. Rysslands öde, vår hjältemodiga
armés ära, folkets väl, vårt dyra Fosterlands hela framtid kräfva kri-
gets segerrika slutförande till hvilket pris som hälst. Den grymme fien-
den uppbjuder sina sista krafter, och redan är den stund nära, då vår
bragdrika armé i förening med våra ärofulla bundsförvanter skall
kunna slutligt krossa fienden. I dessa afgörande dagar i Rysslands lif
har det framstått för Oss såsom en samvetsplikt att underlätta för Wårt
folk en innerlig förening och alla dess krafters sammanslutning på det
att segern måtte snarast ernås, och hafve W i, i samstämmighet med
Riksduman funnit godt att afsäga Oss Ryska Rikets Tron och nedlägga
den Högsta makten. Enär W i icke önska skilja Oss från Wår älskade
Son, vele Wi öfverlämna tronföljden till Wår Broder Storfursten
Michael Alexandrovitsch, och följe Wår välsignelse Ho-
nom vid hans uppstigande å Ryska Rikets Tron. W i anmana Wå r
Broder att leda Rikets angelägenheter i full och orubblig samstäm-
mighet med folkets representanter uti de lagstiftande institutionerna,
enligt de grunder dessa skola fastställa, och att därå afgifva en orygglig
ed. T det högt älskade fosterlandets namn uppkalla W i alla Fösterlän-
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dets trogna söner att fullgöra sin heligaplikt gentemot Detsamma genom
lydnad för Tsaren i denna svåra tid af allmänna pröfningar och hjälpa
Honom att samman med folkets representanter leda Ryska Riket ut på
segerns, välgångens och ärans väg. Må Herren Grud stå Ryssland hi.

Undertecknat:

Pskov.
Den 2 mars klockan 15 år 1917.

Minister för Kejserliga Hofvet, Generaladjutant Grefve Free-
dericksz.
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En tung börda har pålagts mig genom Min Broders vilja, i det Han
åt Mig öfverlämnat Rysslands Kejserliga Tron under en tid då ett krig
utan motstycke och folkoroligheter pågå.

Genomträngd af samma tanke som hela folket, att vårt Fosterlands
väl står öfver allt annat, har Jagfattat det orubbliga beslutet att mottaga
den Högsta makten endast i det fall, att detta blir vårt stora folks vilja,
och tillkommer det folket att på grund af allmän genom dess represen-
tanter i en Konstituerande Församling verkställd folkomröstning fast-
ställa Ryska Rikets regeringsform och nya grundlagar.

Åkallande Guds välsignelse, får Jag förty bedja alla Ryska Rikets
medborgare att underkasta sig den Temporära Regeringen, som tillkom-
mit på Riksdumans initiativ samt beklädts med all makt och myndighet,
intill dess den på grund af allmän, direkt, lika och hemlig omröstning
fortast möjligt inkalladeKonstituerande Församlingen genom sitt beslut
angående regeringsformen gifvit uttryck åt folkets vilja.

3/111 —1917.
Petrograd.

Undertecknat:

MICHAEL
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