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Nicholas II - 1869AD-1896AD
- 1869AD - Nasce Nicholas Romanov, Nicholas II, filho de Alexandre III e neto do Czar Alexandre II. Com 16 

anos, Nicholas II, vai ao casamento de sua futura cunhada, neta da Rainha Vitória. A Princesa Isabel de 
Hesse e Reno se casa com o tio de Nicholas II, o Grão-Duque Sergei. No casamento, Nicholas se encanta 
com Alix (Alexandra Feodorovna) de 12 anos. Nicholas e Alix trocam bastante cartas ao longo dos anos 
(minuto 6).

- Nessa época, as condições dos trabalhadores Russos em geral são péssimas. Surgem Partidos com ideias 
Socialistas. Grupos de Esquerda Radicais aparecem nas universidades. Alexandre Ulyanov, irmão mais 
velho de Lenin, entra em um grupo que planeja assassinar o Czar Alexandre III. É descoberto pela polícia 
secreta, a Okhrana. Alexandre é preso e enforcado em 1887AD. Vladimir Ulyanov (Lenin) guarda um rancor 
ainda maior pelo regime Czarista. Lenin é um aluno brilhante e ganha medalhas de ouro. Conhece 
Alexandre Kerensky, filho do reitor de sua escola.

- 1891AD - Alexandre III manda Nicholas II, com 22 anos, viajar pelo mundo e fazer uma diplomacia com 
outros países. Nicholas vai ao Japão e Sibéria. Fica na casa do Governador de Tobolsk (mesma casa que 
ficará em cativeiro décadas depois).

- 1894AD - Nicholas e Alix ficam noivos. Alexandre III adoece e morre. Nicholas II assume o trono aos 26 
anos, muito abalado e despreparado. Seu casamento e coroação é um dos primeiros filmes da história. Alix 
usa um colar com 465kilates de diamante e muda seu nome para Alexandra Feodorovna (abandonando o 
nome alemão). Alexandra fala francês com sua família por não saber falar russo.
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O Ínicio da Tragédia - 1896AD-1906AD
- Dias de festa para todos, inclusive para o povo. No Campo de Khodínka comidas e bebidas são dadas em 

canecas de cerâmica como lembrança do Czar. Dentre os 500 mil reunidos, ouve-se um boato que os 
presentes estão acabando e o povo se desespera. 1400 pessoas são mortas pisoteadas e 1300 feridos. 
Nicholas participa de um baile luxuoso e quando fica sabendo da notícia segue o baile. O povo fica 
revoltado com a falta de sensibilidade do Czar (minuto 15). Sua coroação já começa com um erro.

- 1896AD - O Governador de Moscou e tio de Nicholas II, Grão-Duque Sergei, expulsa judeus de forma cruel 
e só deixa ficar mulheres judias com menos de 30 anos na condição de se tornarem prostitutas. 

- Alexandra tem a 1a filha, Olga. Posteriormente nascem mais 3 mulheres: Tatiana, Maria e Anastácia. A 
preocupação por não ter nenhum homem para ser herdeiro do trono assusta.

- 1904AD - Nasce Alexei, o primeiro filho homem do casal e herdeiro do trono Russo. Alexei nasce com 
hemofilia (hereditária da família da Rainha Vitória) e precisa de total cuidado para não morrer de 
hemorragias. 10 pessoas sabem desse segredo. Alexandra tem ataques de nervos mas é um casal Real 
apaixonado,dormem juntos (raro na época), sem amantes e criam seus filhos sem muito auxílio. 

- Alexandra procura Padre, Mãe de Santo, Curandeiro e nada resolve o problema de seu filho. Conhece 
Rasputin, um Monge nunca aceito como Monge até então com 2 metros de altura e olhar hipnótico.

- Rasputin consegue acalmar o garoto e sua mãe e ganha a confiança da Família Real. Rasputin começa a 
ser indicado para outras famílias da sociedade. Rasputin começa a apresentar comportamento depravado 
com outras, possivelmente derivado de seu alcoolismo. Pedia para tomar banho nú com as demais clientes 
e era conhecido pelo voraz apetite sexual.



Alexei entre suas 4 irmãs
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Por Água Abaixo - 1904AD-1905AD
- 1904AD - Japão e Rússia entram em guerra em volta do Porto Arthur. Japoneses cercam e tomam o Porto. 

Czar manda 36 navios. O Almirante Japonês Togo Heihachiro prepara uma armadilha prevendo as ações 
do comando Russo. ¼ dos navios são os mais poderosos da época (minuto 33).

- Janeiro de 1905AD - O Padre Georgy Gapon organiza uma marcha até o Palácio de Inverno (atual Museu 
Hermitage) e o Czar não quer aparecer. Soldados tentam controlar a massa se empurrando. Atiram em 
árvores e acabam acertando adolescentes que estão nela. Alguns soldados se assustam e atiram na 
multidão. Cerca de 400 mortos e feridos. Conhecido como o Domingo Sangrento.

- A partir de então se desencadeiam greves e motins. Algumas pessoas fogem para Romênia.
- Maio de 1905AD - Navios Russos são avistados e mandam um telégrafo em código morse para o Almirante 

Togo. Primeira vez dessa tecnologia sendo usada. Togo zarpa com a tropa em direção aos Russos. Togo 
manda uma mensagem para o Quartel General em Tokyo que se torna famosa: “A Grande Batalha vai 
começar… o tempo está calmo as ondas estão um pouco altas”. (Frase repetida semanas atrás no discurso 
de despedida do 1º Ministro Japonês). Os Japoneses têm uma das maiores vitórias navais da sua história. 
Afundam 22 navios Russos e capturam 6. 5 fogem e 3 conseguem chegar a base. 5 mil soldados Russos 
são mortos. Almirante Yamamoto se torna destaque na Batalha (vai ficar famoso na 2ª Guerra Mundial).

- Dezembro 1905AD - Monarquia balança mas Nicholas II consegue controlar regimentos de elite ainda. O 
Czar é forçado a adotar uma certa Constituição.



Padre Georgy GaponGuerra Russo-Japonesa



O Último Suspiro - 1905AD-1914AD
- O Czar cria o Duma, um Parlamento que libera a participação de Partidos. A medida foi eficaz para o Czar 

visto que poderia vigiar interesses e controlar as ações. Czar manda fechar o Duma por não gostar das 
opiniões. Não quer nem aceita mudanças (minuto 40). 

- A Okhrana é comandada por Pyotr Rachkovsky que tem um ar intrigante. Possui agentes envolvidos em 
Movimentos Revolucionários como Azef. O Governador Serguei é morto por uma bomba. Não se sabe se o 
serviço secreto omitia informações. Surgem os famosos contos de Sherlock Holmes.

- Sem entender os tempos, Nicholas II deixa a Rússia para trás em relação a outros países da Europa, que 
começa a ter um crescimento econômico, industrial e um período de paz.

- 1911AD - Baile de debutante da Arquiduquesa Olga de 16 anos, usa um colar com 16 diamantes.
- 1912AD - A Família vai para a casa de campo na Polônia e Alexei cai no caminho para o lago. Alexei 

sangra tanto e corre risco de vida. Médicos dão aspirina mas é a pior coisa que se pode dar para alguém 
com hemofilia. Rasputin é solicitado e diz para os médicos deixarem o garoto em paz e ora por ele. Alexei 
se recupera, Rasputin é considerado um santo e ganha toda gratidão da Família (minuto 26).

- 1913AD -  Os Romanov comemoram 300 anos no poder. Rasputin se torna indispensável para a Família e 
chega até a opinar sobre decisões do Governo. Partidos ficam totalmente contra essa participação. 

- 1914AD - 1ª Guerra Mundial - Um Arquiduque Austriaco é assassinado e gera uma bola de neve. Czar 
mobiliza seu exército como um sinal de guerra. Os Alemães tinham um plano de nocautear a França e 
pegar a Rússia. Czar é primo distante do Kaiser Alemão que mesmo assim não baixa a cabeça.



Duma



A Grande Mudança - 1914AD-1917AD
- Os Russos vão pro Leste e tentam negociar ao encontrar os Alemães. Russos são aniquilados e 

humilhados pelos Generais Alemães Hindenburg e Ludendorff. O General Russo Samsonov foge, chora e 
se suicida com um tiro. A Rússia ia mal na guerra (minuto 51). 

- Agosto de 1915AD - Nicholas II decide exonerar o Comandante do exército Grão-Duque Nicolau e assumir 
o comando, apesar de críticas sobre a decisão. O Czar vai e não faz nada no comando por não entender 
do assunto, distribui medalhas e visita doentes em hospitais, e dá o Comando ao General Alekseyev. 

- A Czarina fica no comando do Império enquanto isso. Rasputin fica ao seu lado nas decisões. Apontam 
péssimos gestores e demitem Ministros sem entender muito do Governo. É dada uma crise no 
abastecimento e a população vendo tudo isso acontecer ao comando de uma Alemã fica revoltado. 

- O Partido Conspira contra a Czarina. O Czar, no Quartel General, monta álbum de fotos e manda para sua 
amada. A Rússia já tem 5 milhões de mortos, feridos e prisioneiros e os Romanov numa bolha.

- Judeus voltam e são chamados para cargos de Oficiais por saberem ler e escrever. Ficam na função de 
comandar por escrito os deveres dos soldados. 75% dos Sargentos Russos são Judeus.

- Judeus ainda guardam rancor do Regime Czarista e seu anti-semitismo.
- 1917AD - A propaganda Socialista só aumenta. A moeda Russa cai com as perdas na Guerra. Aristocratas 

e membros da Família ficam em pânico com o cenário. Czar é chamado de incompetente e se monta um 
complô contra Rasputin. Todos pedem mudança. Czar ignora e segue fazendo álbuns de fotos e mandando 
cartas de amor para sua esposa.
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O Fim dos Romanov - 1917AD

- Rasputin fica sabendo do complô contra ele e escreve para Czarina: “Se eu for morto por camponeses, 
nada acontece. Se eu for morto por Aristocratas, vai ser o fim do seu Regime. Se eu for assassinado por 
seu parente, a Família Real não dura mais 2 anos.” O complô é feito pelo Grão-Duque Dimitri, filho do 
primo de Czar, e o Príncipe Félix Yussupov. Félix se destaca por sua inovação no modo de vestir. 
Bissexual, Felix usa vestidos e adora moda. Futuramente em seu exílio na França, lança uma linha de 
moda com sua esposa (minuto 59).

- O Príncipe chama Rasputin a sua casa dizendo que sua esposa precisava se consultar. Chegando lá 
Rasputin bebe o vinho e pão de mel envenenados e após 2 horas nada acontece. Não sabendo o motivo 
da falha, um dos conspiradores sobe e acerta 3 tiros em Rasputin que cai ao chão. Ao se aproximar do 
corpo percebem que Rasputin está vivo ainda e tenta fugir. Matam Rasputin a tiros na sua tentativa de fuga.

- Czarina fica revoltada com o complô ao saber e pede fuzilamento dos culpados.
- Semanas depois acontece a 1ª Revolução Russa e o Fim do Império Romanov (próxima aula).



Príncipe Félix Yussupov Nicholas II e Alexei serrando lenha na prisão de Tobolsk 


