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1710. aasta rahuleping kirjutatakse alla Harku mõisas.

Šeremetjevil oli 2000-3000 ratsameest, kellega harrastas põletatud maa taktikat.

Karl XII andis mõisnikele käsu oma talupojad relvastada ja nendest kaitsesalgad moodustada, aga 
Eestis selline asi ei toiminud, kuna aadli ja talupoegade suhted olid teistsugused. Karl XII seda ei 
mõistnud.

Peeter I (elas 1672-1725, valitses 1682-1725) tahtis teha Narvast pealinna, aga kuna esimene lahing 
seal kaotati, siis vahepeal jõudis juba Peterburi ehitada ning plaanid muutusid.

Herstog de Croy palus Peeter I-lt Tallinnas vangis olles kolm korda 10000 hõberaha, mis oli umbes 
keskmise mõisa hind. Teisele sarnasele kirjale Peeter I enam ei reageerinud.

Peeter I üks põhisoove oli teha Venemaast mereriik. Samuti soovis ta saada osaks Euroopa klubist. 
See eeldas ka euroopalikku sõjapidamist, mitte senist röövimist ja saagiga põgenemist-taganemist. 
Peeter I tahtis Euroopale palju tõestada. Sellest ka Balti erikord.

Ibrahim Hannibal (1696-1781) oli etiooplane, kes kingiti Peeter II-le (Peeter I pojapoeg), saadeti 
Siberisse.

Venelased võtsid esimese asjana üle Rootsi garnisoni kiriku. Kindralkuberner oli A.Menšikov.

Peeter I soovis ehitada Tallinnasse sõjasadamat. Hakkas kohe uurima, kui palju 500-600 siinset 
aadliperekonda on talunikelt raha/makse kogunud, et seda sadamaehituseks anda.

Sõjaline kolmnurk – Kroonlinn, Tallinn, Helsingi.

Ibrahim Hannibal vahepeal elas ja töötas Prantsusmaal; elas ka Pärnus, juhtis fortifikatsioonide 
ehitamist.
1742-52 oli Hannibal Tallinnas komandant. Tal oli 12 last, 8 jäid ellu.
Üks tema tütardest abiellus ühe Hannibali adjudandiga, kelle nimi oli Puškin – sealt sai alguse 
Hannibali-Puškini liin.
Hannibal suri Gatšinas, Peterburi lähedal. Tal oli huvitav ja pikk elu.

Ferdinand von Tiesenhausen, kelle bareljeef on Toomkirikus, langes 1805 Austerlitzi lahingus. Ta 
oli abielus ühega Kutuzovi neljast tütrest. F. von Tiesenhausen oli Kutuzovi ja Aleksander I 
tiibadjudant.

Nikolai I oli anglofiil, suur korraarmastaja. Ta külastas 1833. aastal tütarde Olga, Maria ja 
Aleksandraga Kadriorgu.

Pääskülas oli esimene slobodaa, mis oli mõeldud ehitajatele jt.
Teine slobodaa oli Kadriorus.
Nikolai I külastas ka Tartut ning oli sellest vaimustuses. Ta kirjutas traktaadi selle kohta, et 
omavalitsuste esindajad peaksid minema vaatama, milline on üks õige kubermangukeskus.



Katariina II keelas matmise kirikumaadele. Tekkisid surnuaiad eeslinnadesse.

1833 andis reformaator Mihhail Speranski välja Vene seaduste kogu + rakendusseadused.

Aleksander II-le tehti 6 mõrvakatset, viimane õnnestus. Aleksander II läks vaatama talle pommi 
visanud terroristi ja siis see tappis ta.

Lisainfo Janilt: Lenini vanem vend hukati Aleksander II vastase vandenõu tõttu. 
Lenini noorem vend õppis Tartus arstiks.

Aleksander III (1845-1894)

1869 – 50 aastat pärisorjuse lõpetamisest – I laulupidu.

Aleksandrikooli liikumine jms.

Tol ajal tekkis vene intelligents. Selle lõputu endas juurdlemine, liberaalitsemine jms viisgi sinna, 
kuhu jõuti 1917.

Aleksander III nägi, mis juhtus isaga, kes lasi ohjad liiga lõdvaks. Ta muutus eriti konservatiivseks. 
Ta oli esimene tsaar, kes ei allkirjastanud Balti aadli privileege. 1860ndatel panid seda hästi tähele 
Peterburis elavad eesti haritlased. Philipp Karell, Johann Köler.

Aleksander III oli elukutseline sõjaväelane. Tema ajal sõditi väga vähe, sest ta teadis, mis on sõda.
Kahjuks suri ta liiga vara. Nikolai II polnud päris valmis üle võtma.

Kui Kotzebuele anti aadlitiitel, siis ei Eestimaa ega Liivimaa aadlikud polnud nõus teda 
immatrikuleerima. Tsaar pidigi ta Peterburi aadlikuks võtma. Tal oli Eestimaal ka mõis. Sellise 
isemeelitsemise vastu soovis Aleksander III oma poliitikaga olla.

Põhjasõjas polnud Tallinnal 1710 mingit võimalust vastu pidada. Agooniat oleks võinud paar kuud 
pikendada, mitte rohkem.

Peale Põhjasõda tahtsid Tallinna linnaisad kõik ümber ehitada, uuendada, aga tsaaririigil polnud 
raha. Muidu oleks meil siin Brüssel, Pariis vms.

Nikolai I ravis Puškini süüfilisest terveks. Maksis selleks üle 10000 rubla.
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