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     V 16. Století bylo Rusko nikterak soběstačnou zemí. Muselo se bránit útokům Tatarů z jihu, Poláků ze západu a Švédů ze severozápadu. Zemědělství bylo stále na horší úrovni než v západní Evropě. Řemesla byla zcela koncentrována ve městech, kam přiváželi svá zboží také drobní řemeslníci. Vyrábělo se především pro vývoz. Vnitřní obchod dosahoval malé úrovně, užitek byl z něj jen asi na daně. Ve vývozu měly významné postavení kožešiny. Pravoslavná církev, jediný držitel monopolu na intelektuální výchovu (kláštery), byla mnohdy příčinou regrese kultury - hlásala lidem, že západní svět je mravně zkažený, a tím více přispívala k izolaci země. 
Rusko za slabých knížecích vlád ovládala šlechta, tzv. bojaři, jejichž zájmy často zavedly zemi do rozvratu. Silní panovníci však dokázali rozvrat zadržet a vzpurnou šlechtu zkrotit. 
Takový byl Ivan IV. (25.8. 1533 – 18.3. 1584), přezdívaný pro své nevybíravé způsoby vlády Hrozný.
     Ivan Vasilijevič IV. se narodil roku 1529. Jeho otcem byl Vasilij III. (* 1479, † 1533, moskevský kníže od roku 1505 z rodu Rurikovců; syn Ivana III. Vasiljeviče. Anexemi zbývajících nezávislých knížectví (mj. 1510 Pskov, 1521 Rjazaň) a dobytím Smolenska na Litevském velkoknížectví v roce 1514 završil sjednocení území kolem Moskvy ,
bohužel zemřel roku 1533, tedy v době, kdy byl Ivan ještě dítě. Proto se vláda ocitla v rukou jeho matky Jeleny ( Jelena Glinská Vasiljevna, † 13. 4. 1538, ruská regentka 1533 – 38; druhá manželka Vasilije III.). Jelena byla přisla do ruska z Evropy a přinesla s sebou evropského ducha, který se projevil např. v módě. Jako manželka hodně ovlivňovala Vasilije III. Po jeho smrti se stala regentkou, jež se v politice navazující na Ivana III.
opírala o státní radu. 
     Po smrti Heleny vládla státní rada sama. V jejím čela se brzy octli knížata Šujští (zejména bratři V. V. a I. V. Šujskij), brzy Bělští, a naposledy Glinští. Státní rada si vládla po svém a toto její vládnutí mělo velmi smutné následky jak pro Moskvu, tak i pro mladého careviče.  Ivan měl náruživou a tvrdou povahu, a chování velmožů ho velmi dráždilo. Jakmile dosáhl plnoletosti, nechal se r. 1547 korunovat na cara. Počátky jeho vlády jsou pod vlivem Glinských.
     Po strašném požáru Moskvy 21.6.1547, kdy lid považujíc za založitele Jiřího Glinského, tohoto zabil, chtěl se stát Ivan "carem pravdy". V tomto na něj měla i vliv jeho jemná manželka Anastazie a metropolita Makarij. Ivan zlepšil zákonodárství vydáním Sudebníku, byla sestavena kniha předpisů pro duchovenstvo Stoglav, působením metropolity Makarije vznikla kniha Stepennaja kniga, roku 1553 byla zřízena první knihtiskárna v Moskvě. Ivan se obklopil  hlavně drobnou, služební šlechtou (buď ve státní správě, nebo ve vojsku) a měšťany. Ty dosazoval do důležitějších funkcí a eliminoval tak vliv bojarů.
     Ivan chtěl svou říši přiblížit západu, toužil se mu vyrovnat, a proto pověřil Schlita, aby nabral v Německu průmyslníky, umělce a učence, aby je přivedl do Ruska, kam by mohli přinést kulturu západu. Tento záměr se mu ale nezdařil pro závist a odpor Němců. 
     Ivan byl považován za jednoho z nejnadanějších a nejvzdělanějších panovníků své doby (uměl několik jazyků, dokázal citovat rozsáhlé kapitoly z Bible).V Moskvě zřídil národní školy. Zval k sobě řadu učenců a byl schopen s nimi osobně diskutovat o nejrůznějších problémech. Sám sebe Ivan vnímal jako panovníka ustanoveného Bohem a stejně jako z tohoto důvodu plynoucí jeho neotřesitelné postavení panovníka také bezvýhradně věřil v pravost a jedinečnost pravoslavné víry. Za pilíř jeho moci považoval právě pravoslaví a samoděržaví. 
     Když takto upevnil poměry, odhodlal se podmanit si tatarská chánství Kazaňské, Astrachaňské a Krymské. V minulosti patřila Rus do područí těchto chánství. Za vhodnou příčinu byla pojata okolnost, že Kazanci nechtěli přijíti za carem zvoleným náměstníkem Mikulinským a sami si zvolili vlastního chána Jedigera
Astrachaňského. Ivan proto roku 1552 přitáhl s 130-ti tisícovým vojskem ke Kazani a po pětinedělním obléhání ji dobyl a tak připojil celý chanát k Rusi. Jeho generálové dobyli následně i Astrachaň (1557).
     Ivan se toužil dostat na západ. Roku 1558 vtrhli ruští vojvodové do Livonie, kdy heermeister Kettler neviděl jiného východiska, než o pomoc požádat polského Zikmunda, a tak se strhla válka Rusko-polská. Rusové sice zpočátku bojovali velmi nadějně, ale později se boje přesunuli na území vlastní Rusi. Ivanovi se podařilo oklamat papeže Řehoře slibem, že pokud zprostředkuje mír mezi Polskem a Ruskem, tak ho uzná za vrchmoc. Papež svolil, a tak došlo roku 1582 k prostřednictvím legáta Antonína Possevina k Zápolskému míru. Ivan musel podstoupit Livonii Polsku, Estonii a města Jamy, Ivangorod a Koporje Švédům. 
      Nepodařené livonské války (1558 - 1584) se mu staly záminkou pro rozpoutání protibojarské čistky. Bojaři ostatně dávali najevo svou nechuť válčit na západě. Čistka začala r. 1566 a vešla ve známost jako opričnina (do 1572). Bojarům vyvlastnili půdu s vysokou bonitou, prohlášenou za opričninu. Car Ivan (tento titul si udělil r.1547) rozdělil půdu mezi služebnou šlechtu (opričnici). Méně kvalitní půdu zanechali bojarům (zemština). Tak dosáhl car převahy nad šlechtou a rozvinul vlastní neomezenou vládu - samoděržaví. Poddanský vztah k feudálovi byl neustále zhoršován nejen zvyšujícími se platbami, hlavně však stupňujícím se znevolňujícím tlakem. Za vlády prvního cara došlo k pomalému rozvoji vzdělanosti v církevním i dvorském prostředí (vliv humanismu lid někdy ještě odmítal, jako např., když zfanatizovaný dav zničil moskevskou tiskárnu - považoval to za kacířství). 
     Po smrti jeho manželky se Ivan prý velmi změnil. Z dobrého vládce se proměnil na ukrutného tyrana. Za pouhé klepy dokázal své rádce uvrhnout do vězení, kde zemřeli. Stal se podezřívavým a zádumčivým a obklopil se ničemy, mezi nimiž byli mimo jiné Basmanov nebo Mejuta Skuratov. Přestal se starat o záležitosti státu. Odjel do Alexanndrovské slobody nedaleko Moskvy a zřekl se vlády (předpokládá se, že si byl naprosto jist, že ho Moskvané povolají zpátky), kterou přijal teprve po prosbách četné deputace z Moskvy. V Alexandrovské slobodě vedl zvláštní život - jeden den se modlil, další pil a bavil se mučením a usmrcováním "podezřelých zrádců". Dokonce vybíjel i své příbuzné, ani svého syna Ivana Ivanoviče ( 28.3. 1554 – 19.11. 1582) nevynechal .  V Novgorodě (1570) během šesti týdnů povraždil 60 000 lidí, podobně řádil i v Moskvě, Tveři... 
     V té době se krymský chám dostal až k Moskvě, chtěje se pomstít, ale byl odražen knížetem Borotynským, jež byl za to v odměnu Ivanem umučen. 
     Nelze však vidět postavu tohoto ruského cara pouze v černém světle. Původní záměry Ivana byly dobré, měl velké nadšení a odhodlání. Za jeho vlády došlo k urovnání hranic, zavedl novou správu, došlo k postupnému sjednocení mince. Zvláště hleděl k válečnictví, bylo zřízeno stálé vojsko, byly uděleny statky okolo Moskvy bojarům, dvořanům a bojarským dětem, s povinností táhnouti v případě nutnosti do boje. Takto si je k sobě bojar vlastně přivázal. Zřídil také první vojsko na Rusi – tzv. “střelce”. Tito vojáci nebyli klasičtí žoldáci, protože na to nebylo dost financí, proto za službu dostávali odměnou kusy pole. Stejně tak  v r. 1550 Ivan spolupracoval na ustanovení nového zákoníku. 
     Ivan zemřel 18.3. 1584.
     Po něm nastoupil jeho neschopný syn Fjodor Ivanovič ( 31.5. 1557 - 17.1. 1598 ), ten roku 1587 přenechal veškerou moc v zemi svému švagru Borisi Godunovovi.

