Moskevský stát a Rusko do nástupu Romanovců

Vznik Moskevského státu
1147 - první zmínka o místě zvaném Moskva
1156 - založen hrad Moskva
zakladatel moskevské dynastie - Daniel Moskevský (+1303)
Moskva byla původně pevností na hranici mezi Suzdalským knížectvím a Kyjevskou Rusí; její vzestup začal po mongolském vpádu (1237-42), kdy její výhodná poloha umožnila prchajícím obyvatelům jiných části Ruska klidnější život, Moskva se tak stává přirozeným centrem severovýchodní Rusi a moskevská knížata se stávají hlavními výběrčími daní pro Zlatou hordu
první jarlyk (potvrzení od Zlaté hordy na velkoknížecí svrchovanost) získal Ivan Daniilovič (zvaný Kalita) (1328-40), jeho nástupce Simeon Hrdý již používá titul “velký kníže vší Rusi” - moc Moskvy roste
roku 1364 odmítá suzdalský kníže Dimitrij jarlyk od chána, aby zůstal v přátelství s moskevským panovníkem, který měl mnohem větší moc než jakýkoliv jiný ruský kníže - tímto panovníkem byl Dimitrij Ivanovič Donský, který 7.9.1380 porazil Tatary na Kulikově poli
postupné sjednocování roztříštěných ruských knížectví probíhalo současně s vymaňováním se z moci Zlaté hordy 1470 - dobyt Novgorod, 1472 - Ivan III. se žení se Sofii, neteří posledního byzantského císaře - “car vší Rusi”, 1476 odmítla Moskva Tatarům platit daně, rozhodující bitva měla proběhnout r. 1480, vyvolala ji iniciativa Poláků, ale nakonec k ní nedošlo a na ústupu byl tatarský chán zabit, 1477 - dobyt Rostova, 1485 - připojeno Tverdské knížectví (tamní kníže Michal utekl na Litvu), 1514 - Smolensk, 1517 - Rjazaňské knížectví, 1517 - 23 ovládnut Černigov a Seversk; kníže Vasil III., co tou dobou v Moskvě vládl, ovládal šestkrát větší území než jeho otec Ivan III.

Ivan III. Vasilijevič (1462-1505) a Vasil III. (1505-1533)
Ivan III. pokračoval v politice svých předchůdců – rozšiřování území moskevské Rusi. Jeho nejvýznamnějším počinem bylo porobení Novgorodu.
Moskevská knížata byla v rámci jakési personální unie pány Novgorodu, ale Novgorod byl na Moskvě nezávislý a rozhodovali v něm bohatí bojaři. Chudina, která měla právo účastnit se sněmů, se s pomocí Moskvanů snažila moc bojarů omezit. Bojaři však r. 1470 uzavřeli protimoskevskou smlouvu s polským králem Kazimírem IV. Ivan proti Novgorodu vystoupil (na obranu víry - se město spojilo s katolickými Poláky) a protože Kazimír nemohl své závazky splnit, odpor potlačil a uložil městu těžké mírové podmínky. Po dalších rozbrojích r. 1478 car město oblehne a prosadí svoji samovládnou moc. Novgorod, přestože stále zůstával centrem, ztratil své postavení mocenské i obchodní. Jeho zkázu dovrší za necelých sto let Ivan IV. (1570).
	Po rozpadu Zlaté hordy na jednotlivé chanáty a nástupu Turků se Ivan III. ujímá role “ochránce pravé víry” Kontakty z papežského dvora i Benátek mu naznačují možnost získat korunu východořímského císaře a zavázat si ho tak pro boj proti Turkům na Balkáně. Titul měl získat společně s rukou Zoe (Rusové jí říkali Sofie), neteře posledního byzantského císaře. Sňatek proběhl roku 1472. Sofie, původně katolička, ihned po sňatku konvertovala, takže papež ruskou podporu nezískal. Ivan postupně zaváděl drobné změny podle byzantského vzoru, kterými dával najevo vážnost svého postavení – cara vší Rusi (žezlo, plášť, znak se dvěma orly). Navíc se Ivan soustředil na obnovení boje s Litvou ve snaze získat všechny ruské země, které kdysi patřili sv. Vladimíru (Litva v té době zahrnovala nejen území u Baltu, ale i rozsáhlé části dnešní Ukrajiny a Běloruska)
	Ivan také přišel se změnou postavení bojarů, jejich postavení změnil na služebné. Za své služby získávali služebné statky – poměstě (odtud poměščik – statkář). Držení však bylo jen dočasné a bojar se statkem nesměl nijak nakládat. Omezeno bylo také jejich právo volby panovníka. Reorganizována byla rovněž státní správa – zavedení prikazů. Roku 1497 vydal sbírku platných zákonů – sudebnik.
	Jeho syn Vasil III. definitivně připojil Pskov, Rjazaňsko a obnovenou válku proti Litvě završil připojením Smolenska (1514) a uzavřením příměří (1522).

Ivan IV. Hrozný
Po smrti Vasilije III. r. 1533 a jeho ženy Jeleny Glinské r. 1538 mladý Ivan osiřel. Vlády v Moskvě se chopili bojaři, kteří právo Ivana na trůn nezpochybňovali; své dočasně silné postavení však využívali k osobnímu prospěchu; ruský dvůr byl pokryt sítí intrik a zákulisních bojů mezi dvěma nejvýznamnějšími rody Šulských a Bělských, mladý Ivan tak již od dětství byl svědkem krutosti a násilí (mučení a popravy), kterých se často jako divák účastnil a které tak formovaly jeho povahu, objevují se první náznaky jeho duševní choroby (paranoia) to že jste paranoidní, neznamená, že po vás nejdou :-) Vzdělával se sám, případně za pomoci duchovních a od nich získal představu šlechtou neomezeného vládce, jako kdysi byli byzantští císaři
Roku 1547 si Ivan konečně ujímá vlády; jeho nástupní projev slibuje lidu, že je bude chránit před násilím bojarů, bude ochráncem a soudcem a “carem pravdy”; svůj slib zpočátku plnil – na zemském sněmu r. 1550 nechal doplnit a upravit starý zákoník (Suděbnik Ivana III.), r. 1551 ve spolupráci s duchovními připravoval církevní reformu; o svých krocích se radil s bojary a Vybranou radou (poradní sbor carových nejbližších). Zavedl také úpravy v městské správě a ve “služebném stavě”, což byli bojaři a šlechta sloužící jako vojsko.
Po rozpadu Zlaté hordy zůstaly tatarské chanáty; proti prvnímu z nich, kazaňskému, vytáhl Ivan již r. 1547, byl však odražen, stejně i r. 1550, teprve roku 1552 obrovská ruská armáda kazaňský chanát rozdrtila, následovalo masové vyvražďování Tatarů a silná rusifikace oblasti. Ve stejné době také Ivan nastupuje svoji cestu samoďeržce, jediného a absolutního vládce Ruska a získává své přízvisko Hrozný (bylo to díky tomu, že Ivan onemocněl a stal se svědkem hádek o nástupnictví; utvrdil se tedy ve svém názoru, že všichni jsou jeho nepřátelé)
Další směr carových výbojů směřoval na severozápad – k litevským a švédským hranicím (Ukrajina a Bílá Rus), car totiž chtěl znovu dobýt území, která kdysi patřila Kyjevské Rusi; car mluvil o “přirozených” hranicích Ruska na Baltu a u Černého moře; carovi rádci se snažili orientovat cara proti Tatarům na Krymu, ten však jejich rady nedbal; r. 1558 tedy obrovská armáda (300 tis. mužů) táhne do Livonska (stát řádu mečových rytířů, zmítaný národnostními i stavovskými nepokoji), kde se jim zprvu daří – dobyli Narvu, Dorpat a kořistili; zde se však střetli s dobře vyzbrojenými a vojáky a přišly první porážky, které byly dány slabostí ruské armády. Do bojů o území se postupně zapletli kromě Rusů i Poláci, Dánové, Švédi a Litevci, kteří mezi sebou různě uzavírali spojenectví a koalice – nakonec válčilo Dánsko se Švédskem a Polsko-Litva s Moskvu; Švédové a Moskva se podporovali, Poláci a Dánové moc ne; boje a vyjednávání trvaly celá 60. léta 16. století a příměří byla uzavřena až r. 1570. 
Faktický neúspěch války v Livonsku způsobil, že si car začal myslet, že byl zrazen bojary; proto začal stupňovat teror a absolutní moc, tak aby se přiblížil své představě byzantského císaře  – to našlo svůj výraz v zavedení opričniny

Opričnina
Na počátku roku 1565 posílá car Ivan, který s veškerým carským pokladem opustil Moskvu, list moskevskému metropolitovi, ve kterém píše, že se vzdává vlády, protože ho bojaři zradili, ve druhém listu píše, že lid má rád, ale bojaři jsou zlí - tím získá podporu mas. Metropolita Afanasij ho osobně přijede prosit, aby se vrátil a vládl, jak bude chtít. Ivan se tedy v únoru 1565 vrací do Moskvy, kde vyhlašuje podmínky, za jakých je ochoten dále vládnout – vyčlení 20 měst (včetně části Moskvy) a další, zpravidla nejúrodnější nebo nejbohatší kraje, jako své vlastní území (opričnina) a zbytek má být spravován podle starých zákonů (zemština); car také vyčlenil rozsáhlou osobní stráž (pův. 1000, později až 6000 mužů) a začal popravovat “zrádné” bojary a další své odpůrce, většinou velmi krutým způsobem (nabodnutí na kůl, roztrhání psy…); z opričniny jsou vyháněni nejen velmoži, ale i drobná šlechta; lidé často přichází o všechen majetek, (jen r. 1565 bylo vyhnáno 12 tis. rodin); jejich majetek rozděloval car mezi své opričníky (vojáky osobní stráže a další příznivce), tyto majetky se staly základem postavení pozdějších statkářů – poměščiků.
Carova krutost vrcholí výpravou proti Novgorodu r. 1570, které podle něj chtělo přejít na stranu Polska. Město bylo úplně vyplněno (včetně církevních staveb) a zavražděno bylo více než 60 tis. lidí. Po návratu začne car “odahlovat” zrádce i mezi vlastní družinou, prý chtěli zbavit Ivana trůnu a spojit se s Polskem, 25. 7.1570 tak v Moskvě proběhne rozsáhlá vlna zatýkání, mučení a poprav.
Nové organizace správy v opričnině ale neproběhne, vše je jen kopií starých zemských institucí; opričnina však sloužila caru jako ochrana před domnělou zradou bojarů a také jako potvrzení jeho absolutního postavení; ti, kteří se mu znelíbili nebo existovala obava, že se mu mohli postavit, byli zbaveni majetku a popraveni;
celá reforma však byla na podzim 1572 zrušena a vše, co by ji mohlo připomenout mělo být zničeno; výsledkem bylo zdecimování starobylých rodů, které bez majetku ztratili moc a postupný přerod Ruska v samoděržavný, absolutistický stát

expanze na Sibiř
S dobou vlády Ivana IV. byla zahájeno také pronikání ruské moci na Sibiř. Již na konci 15. století byla nejzápadnější část Sibiře (Jugora) v ruském vlivu a carové vybírali daň v kožešinách. R. 1567 se sice dva kozáčtí atamani dostali přes Sibiř až do Pekingu, Moskevská moc a znalosti ale sahaly víceméně po řeku Ob. Dál se vydávali jen odvážlivci; některým kupcům dal Ivan právo zakládat zde strážní pevnosti a vesnice. V roce 1569 Ivan IV. vzal “pod ochranu” sibiřský chanát pod vládou chána Kučjuma, který platil mírový tribut, co to však vlastně Sibiř je (a co vše z ní lze získat), to v Moskvě ještě nikdo nevěděl. 
Obchodníci pronikající na území Sibiře pro svoji ochranu před Tatary a sibiřskými kmeny najímali kozáky. V čele těchto kozáků stál Jermak Timofejevič. Ten vyrazil 1. září 1581 dobývat Sibiř. Pomocí několika děl snadno porážel místní kmeny, které byly následně křtěny. Sibiřský chán Kučjum se však nevzdával a i přes počáteční porážky nakonec Jeremaka porazil. Zbylé zdecimované oddíly se stáhly zpět za Ural. Kučjum však nevydržel dlouho, carská moc se na Sibiři uchytla (pevnost Tobolsk – 1587) a po chánově porážce roku 1598 byla Sibiř připojena k Rusku
konec vlády Ivana IV. a nástup Borise Godunova
V listopadu 1581 dochází na carském dvoře ke katastrofě – car Ivan IV. při hádce smrtelně zraní svého syna a následníka trůnu Ivana; na to proč k hádce došlo, jsou dva názory – první je, že došlo ke sporu ohledně otázky míru s Polskem, podle druhé verze začal car bít svoji snachu a carevič Ivan se ji pokoušel bránit; carevič po čtyřech dnech zemřel; Ivan se v první chvíli chtěl vzdát trůnu a odejít do kláštera;
po smrti careviče zůstává Ivanovi jen jeden syn – slabomyslný a neduživý Fjodor, v r. 1582 se caru sice narodil další syn Dimitrij, ale ten nebyl plně legitimní (pocházel z pátého Ivanova manželství) a navíc v době úmrtí Ivana v březnu 1584 byl i příliš mladý. Nástupcem se tedy stal Fjodor, kterému Ivan ustavil poradní komisi.
V této komisi brzy převáží vliv Borise Godunova, bývalého Ivanova osobního strážce a nyní bojara, který jako “spoluvládce” ovládal Rus až do Fjodorovy smrti r. 1598. Byl panovnicky nadán, ale jeho neurozený původ a bezzásadovost mu nadělala nepřátel mezi ostatními bojary, které vedl Vasilij Šujský, jež sám také usiloval o vládu. Boris však svůj nárok vyvozoval z toho, že byl bratem Fjodorovy manželky Heleny. Byla mu také přičtena podivná smrt mladého careviče Dimitrije r. 1591 (údajně si při epileptickém záchvatu podřezal hrdlo), vyšetřovací komise, v jejímž čele stáli Godunovovi oponenti, však byla nucena tuto verzi uznat. Jako panovník si však Godunov vedl schopně – r. 1589 povýšil moskevského metropolitu na patriarchu, uzavřel příměří s Polskem i Švédy a zajistil přístup k Baltu. Proto byl na sněmu v lednu 1598, po smrti Fjodorova, zvolen za cara; přestože jako protikandidát vystupoval Fjodor Nikitič Romanov, prosazovaný části bojarů (Fjodorův syn Michal se nakonec carem stal a založil dynastii Romanovců, Fjodor se stal patriarchou se jménem Filaret). Konec Borisovy vlády však nebyl dobrý – měl nepřátele mezi šlechtou, které se snažil umlčet násilím (Šujský byl poslán do vyhnanství) a Rusko v letech 1600-1603 postihly rozsáhlé hladomory, které vyvolaly nevolnické nepokoje; rozlícení mužici dokonce obléhali Moskvu, zem směřovala k rozvratu a toto byl okamžik pro vystoupení samozvaného následníka trůnu – Lžidimitrije I.

Lžidimitrijové a nástup Romanovců - smuta
Roku 1602 se na jednom polském knížecím dvoře objevuje “umírající” pravoslavný mnich Grigorij. Žádá o zpověď a knězi říká, že je syn Ivana IV. Dimitrij a že nebyl zavražděn. Poté se “zázračně uzdraví” a je převezen na královský dvůr, kde přestupuje ke katolictví. Pro pochyby králových rádců, kteří nechtěli riskovat případný konflikt s Ruskem, svěřuje král Zikmund III. Dimitrije do péče vévody Mniškovi, který také careviči zasnubuje svoji dceru Marinu. Dimitrij slíbí, že po ovládnutí ruského trůnu všechny své podpůrce bohatě odmění a začal s vévodem shánět vojáky.V Rusku o aktivitě podvodníka věděli a snažili se střetům zabránit, nicméně pověst o “pravém nástupci” mezi lidem mohutněla a ohrožovala postavení Godunova. V Rusku se věřilo, že car je nadán čarovnou mocí, může se proměňovat a nemůže být zabit. Proto se při Dimitrijově tažení do Ruska (1604 obsazen Kyjev) k němu přidávali kozáci i carská armáda, včetně jejího vrchního velitele Basmanova. Godunov umírá v dubnu 1605, což usnadní Dimitrijův nástup. Godunovův syn a nástupce je v červnu 1605 zavražděn. 21. července 1605 je v Moskvě slavnostně korunován car Dimitrij I. (Lžidimitrij I.) Ten však začal své postavení brzy ztrácet – odmítal polským spojencům splnit sliby, které jim ve Varšavě dal a navíc, spojením s katolíky se kompromitoval v očích pravoslavných Rusů. Začalo se proslýchat, že není pravým následníkem, ale podvodníkem. Proto několik dní po svatbě s Marinou v květnu 1606 vtrhne do Kremlu dav vedený Šujským a Dimitrij, který se při útěku zraní, je ubit. Následně je pobita i jeho polská družina.
	Ve skutečnosti za nástupem Dimitrije stáli bojaři (opět Šujský), kteří se jeho nástupem snažili od moci dostat Borise Godunova. Po jeho odstavení jim začal Dimitrij překážet a byl nutno ho odstranit. Jeho nástupcem se stává Šujský, korunovaný 1. června jako Vasil I., ten však až do svého svržení r. 1610 v zemi prakticky nevládne, autorita carské moci upadá a v zemi vypuká občanská válka – později zvaná smuta – smutná léta a také rolnické povstání v čele s Ivanem Bolotnikovem, který opět vystupuje jménem “cara Dimitrije”. Bolotnikov je sice r. 1607 poražen, ale nový car Dimitrij (Lžidimitrij II. – Tušinský zloděj) se objevuje již r. 1608 a usiluje o sociální převrat. Nemá však již takovou podporu u ruských obyvatel a tak se spojí s Poláky, kteří ovšem sledují vlastní cíle – svrhnout Šujského i Dimitrije a na ruský trůn dosadit syna Zikmunda III., Vladislava. K Dimitrijovi II. se “přihlásí” i Marina. Polské plány na ovládnutí Ruska nevyšly, podařilo se sice svrhnout Šujského a zavraždit Dimitrije, ale Poláci se střetli s odporem celé země. Domobranu k “záchraně Rusi a víry” vede kníže Požarský a patriarcha Germong. Polská posádka v Moskvě byla vyhladověna a v listopadu 1612 se vzdá. Tím také v Rusku končí občanská válka, ale země byla vyčerpána a z velké části zničena (udává se zánik okolo 90% hospodářství v centrální Rusi). Jedinou autoritou zůstává církev a právě s jejího podnětu se v Moskvě schází sněm, který 21. února 1613 volí za cara šestnáctiletého Michaila Romanova. Ten se sice ještě potýká s nároky polského prince Vladislava, ale r. 1618 bylo s uzavřeno příměří, kterým se Rusko vzdává Smolenska a několika dalších měst a získá zpět v Polsku držené velmože, včetně moskevského patriarchy Filareta.

Církev a stát v Rusku v 15., 16. a 17. století
Pro svoji relativní izolaci od zbytku kulturní Evropy  zůstávala vzdělanost v Moskevské Rusi chudá, čerpající převážně z byzantských tradic. Teprve v době vlády Ivana III. docházelo v Rusku ke kulturnímu rozmachu, podněcovanému srbskými a bulharskými mnichy, kteří prchali před tureckými výboji na Balkáně, podobně přicházeli vzdělanci i z dobytého Cařihradu. Ti také sebou přinesli myšlenku, že ruský vládce by měl sjednotit všechny pravoslavné křesťany. Moskevská vzdělanost také měla nahradit vzdělanost byzantskou. O to se zasloužil především patriarcha Makarij, působící za Ivana Hrozného, který se snažil organizovat moskevskou církev na základě starých byzantských vzorů ze 4. a 5. století, bez ohledu na jejich možnou zastaralost a neprospěšnost. Pozdější díla, stejně jako celou byzantskou církev, považoval za “zkažené” církevní unií; moskevská církev tedy byla podle něj jedinou správnou pravoslavnou. Pro soukromý život prosazoval jeho připodobnění klášternímu životu s otcem rodiny jak dohlížitelem. Toto poučení sepsal v díle Domostroj. Vztah církev a státu však byl v Rusku velmi specifický, zejména kvůli postavení církevních hodnostářů v ruské společnosti, stejně tak jako kvůli sekularizacím církevních majetků na dobytých územích (např. v Novgorodě); celkově postavení církve oslabovalo.

osifljané - arcibiskup Genadij, Josif Sanin Volockij, mnich Filofej a metropolita Daniil
Poměry v Rusku na konci 15. století vykazovaly dvě tendence: Moskva prosazovala absolutní vládu jednoho panovníka, kdežto bojaři i vyšší šlechta z jiných míst usilovala o organizaci státu na způsob stavovské monarchie.
V Novgorodě působil arcibiskup Genadij, který se do mocenských sporů této doby zapojoval velmi aktivně. Genadij kritizoval nevzdělanost církevních hodnostářů a usiloval o zavedení škol, kde by se tito mohli vzdělávat (číst, psát, církevní zákony a řády), aby toto podpořil, pořídil překlad Bible do ruštiny. Usiloval i o tvrdší postup proti heretikům. Žádosti o toto vše posílal panovníkovi, aniž by tím ovšem chtěl dávat najevo nadřazení moci světské na duchovní. Kritizoval simonii (svatokupectví) a dokonce vyžádal od cara Ivana III. listinu, podle které budou takto provinilí zbavení funkcí. Sám však toto nařízení porušoval, což vedlo k tomu, že r. 1505 byl sesazen a umírá v klášteře, kde kdysi začínal.
 Do vývoje politických názorů zasáhl Josif Sanin. Koncem 70. let 15. století opustil Sanin demonstrativně klášter, aby dal najevo nesouhlas s tím jak je zacházeno s klášterními sedláky. Ochranu našel u Borise, mladšího bratra Ivana III., který ho hodlal využít proti Moskvě. Sanin proto začal psát texty (dílo Poslání malíři ikon), ve kterých řešil problém vztahu cara a jeho poddaných. Pokud je car špatný, neměli by ho lidé poslouchat. Caru náleží úcta jen světská, nikoliv božská, otázku nadřazenosti církve nad panovníka však neřešil. Později (jak roste moc Ivana III.) však již vystupuje mírněji a panovníkovi vytýká způsob, jakým prosazuje svoji centralizační politiku. Po smrti Borise (r. 1494), který byl poslední žijící Ivanův bratr, se Saninovo dílo začíná orientovat na kritiku církve, zejména mnichů a klášterů – kritizoval rozmařilý život stejně jako vlastnictví majetku. Klášter má být duchovním centrem, lze ho řídit regulemi a církev by tak mohla vytvořit nezávislou komunitu s velkým vlivem. Postupem času se však Sanin dával do služeb Ivana III. a ideově podporoval jeho absolutizační tendence, byl také exkomunikován, ale odvolal se k caru a dosáhl zrušení rozsudku.
	Filofej pocházel z kláštera, který se řídil regulemi podle Sanina, v prostředí které usilovalo o růst církevní moci. Rusko považoval Filofej za stát, ve kterém jsou všechny křesťanské ctnosti, je autorem známého přirovnání Moskvy ke “třetímu Římu”. Odsuzoval astrologii, která prý omezuje boží vůli a lidskou svobodu. Ve své práci neodmítal církevní vlastnictví majetku, ale závislost na něm. Panovník má dohlédnout na to, aby nedostatky v církvi byl napraveny, pokusy světských vládců o ovládnutí církevního majetku mají být přísně trestány. Rusko jako nástupce Byzance by nemělo jen napodobovat, ale být originální a překonávat byzantské vzory. Panovník je sice ochráncem všech pravoslavných křesťanů, nikoliv však mocensky, nýbrž spíše po duchovní stránce. Panovník je taky odpovědný za osud církve i poddaných. Tato odpovědnost také omezuje panovníka proti zneužití jeho moci.
	Daniil, který stál plně na straně Ivana III. a Vasilije III. (schválil jeho druhý sňatek) sbližoval světskou a duchovní moc, podobně jako Grek. Církev se má plně vložit do ideových služeb státu. Panovník u něj stojí nad zákonem, který mu za přesně daných podmínek slouží k jeho potřebám. Panovník byl omezen pouze starostí o “třetí Řím”. Bohem je dáno rozdělení společnosti (panuj, pracuj, modli se); pracuje se však nikoliv pro zisk, ale pro pomoc těm, co nemohou. Důležitá je láska k lidem a dodržování přikázání. Povinností církve je tedy charita a podpora panovníka. Panovník má svoji moc od Boha a je nutno ho proto respektovat, i když jeho rozhodnutí mohou být nesprávná. Jediné, co Daniil panovníkovi nedovoloval byla správa církevního majetku, za který může odpovídat jedině církev.

nestjažaťělé - Nil Sorský a Vassian Patrikejev
Přestože raná byzantská vzdělanost platila jako nedostižný vzor, objevovaly se tendence, které tato považovala za východisko další práce, pokrokovější a současnosti lépe odpovídající. Byli nazýváni racionalisté, jejich hlavním představitelem byl mnich Nil Sorský (informace o jeho životě jsou jen kusé, žil na přelomu 15. a 16. stol). Nabádal k vnitřní mravní přeměně, rozumovému pojetí víry a omezení jejich vnějších projevů; jeho činnost také směřovala k reformě klášterů, do kterých v této době často odcházeli lidé ze všech vrstev společnosti bez ohledu na své dosavadní vazby kvůli tomu, že klášterní život byl klidný a bezstarostný; Sorský vytyčil požadavek poznání vlastní duše, na jehož základě si měl každý vybrat způsob života, který by mu nejlépe vyhovoval; pokud se ale rozhodne pro mnišství, vyžaduje důsledné plnění povinností s tím spojených, mezi nimi např. i požadavek práce mnichů a odmítání almužen, prakticky chudobu, neboť ta vede ke Kristu. Důraz kladl také na důsledné poznání bible a církevních otců a schopnost podávat duchovní útěchu, morální obnovu a samotu (odlehlé kláštery a poustevny); své myšlenky cílil na celou společnost
	Jeho dovršitelem byl Vassian Patrikejev (také zvaný Kosoj), původně vysoce postavený kníže, který byl poslán do kláštera, protože se r. 1499 zapletl do sporů na carském dvoře. Poblíž kláštera kam byl poslán působil Nil Sorský a tak se Patrikejev stává jeho žákem. Roku 1509 byl povolán zpět do Moskvy a roku 1531 znovu poslán do kláštera, kde zanedlouho umírá. Jeho práce se týká zejména vztahu ke klášternímu majetku a ke kacířům; jeho činnost směřovala ke konkretizaci myšlenek Sorského, ke kritice společnosti a církve, kterým více reagoval na stav tehdejší společnosti; Sorský považoval Boha za toho, kdo má na zemi trestat, kdežto Patikejev tuto otázku viděl více sekulárně a moc Boha takto vlastně “omezuje”. Svými názory byl blízký všem vrstvám společnosti (Sorský se orientoval na vzdělané). Patrikejev duchovní nadřazoval světskému, ovšem nikoliv mocenskopoliticky; vztah církevní a světské moci ve státě nijak neřešil, neboť oblast jejich působení je rozdílná.

Heretické hnutí židovstvujščich
vzniklo v 70. letech 15. století; Ivan III. toto hnutí toleroval a jeho představitele dokonce uvedl na významné církevní posty, teprve v 90. letech byly představitelé hnutí exkomunikováni, zejména na nátlak novgorodského arcibiskupa Genadije; to byli odsouzeni představitelé novgorodské větve hnutí; představitelé moskevského křídla hnutí byli potrestáni až r. 1504. Nejvýznamnějším představitelem hnutí byl Fjodor Kuricyn, blízký spolupracovník cara Ivana III. 
Názory novgorodských židovstvujščich se opírají především o Starý zákon (odtud jejich “židovství”); měli záporný vztah ke sv.Trojici, ikonám, ostatkům a k církevní hierarchii. Zabývali se otázkou spasení, pravdy, žití podle přikázání a znalosti náboženských textů, kladli důraz na křest; odsuzování ikon, ostatků a podobných vycházelo z toho, že je to spíše pověrčivost než víra, navíc vztah prostých a nevzdělaných lidí k ikonám dává církvi rozsáhlé možnosti ovlivňovat společnost; V Moskvě se představitelé hnutí zabývali více filosofickými problémy (např. Kuricynovo dílo Laodikijské poslání) – vztah duše a víry, výklad jejich tezí je však složitý a mnohoznačný, stejně jako komentářů k biblickým textům (tzv. Permské glosy); novgorodští byli zaměřeni na nižší vrstvy obyvatelstva, kdežto v Moskvě se orientovali spíše na okolí panovníka, jejich společným nepřítelem však byla církevní hierarchie, zejména kláštery a usilovali o sociální změny ve společnosti

Maxim Grek (1480 – 1556, svatořečen 1988)
Původem řecký mnich (odtud Grek), dlouho pobýval v Itálii, kde se seznámil s renesančním humanismem i jeho oponenty (Ficino, Pico della Mirandola, Savonarola) – přinesl do Ruska prvky západní vzdělanosti; prosazoval studium svatých textů a náboženské literatury jako cesty k prohloubení zbožnosti, překládal z řečtiny a opravoval ruskou náboženskou literaturu, aby byla ve shodě s řeckou vzdělaností; podobnou činnost vyvíjel i Andrej Kurbský, který se naučil latinsky, aby mohl překládat texty (většinou původem řecké) do slovanského jazyka. Během období zaváděění opričniny byl Kurbský nucen utéci do Polska, ačkoliv patřil k blízkým spolupracovníkům cara Ivana.
Grek se také zabýval kláštery a církevní organizací, kterou chápal jako pokračování moci státní, proto měla církev být pod dohledem a ochranou panovníka, církev za to bude přispívat k nápravě společnosti; o jeho politickém přehledu svědčí řešení vztahu panovníka a bojarů – požaduje důsledné vymezení povinností; společnost je jen v lidských rukou a Bůh do ní nijak nezasahuje, lidská duše je tedy svobodná a činí člověka odpovědným za jeho činy; pro toto byl označován za jediného skutečného ruského humanisty; podobně jako Patrikejev však svým důrazem na život pole desatera a z něj vyplývajícího odmítnutím druhého sňatku Vasilije III. vedlo k jeho odsouzení

Patriarcha Nikon a raskolníci
Přiliv cizinců ze Západu (obchodníci, vojáci nebo různí dobrodruhové), kteří zůstávali v carských službách v Rusku postupně narůstal. Kolem roku 1670 jich v Rusku bylo okolo 18 tisíc. Jejich názory, vzdělanost, kultura a náboženství, které sebou přinášeli nutně vedla ke střetům se zastánci tradic, považujících Evropu za “kacířskou”. Již v době cara Alexeje (1645-1676) vrcholil boj mezi zastánci ruských tradic a “zapadniky”, kteří ve stycích s cizinou viděli možnosti nového rozmachu Ruska. Zde se také projevuje patriarcha Nikon. Nikon prosadil reformu (začátek 1652), kterou se revidovaly a sjednocovaly staré církevní texty, došlo i k úpravě (celoruskému sjednocení) církevního ritu (rozdíly v církevním ritu se v Rusku objevili brzy po přijetí křesťanství (které bylo přijímáno ze dvou patriarchátů (Antiocheia a Cařihrad)), avšak rozdíly byly víceméně nepodstatné (směr obcházení oltáře, počet vyslovení aleluja…) a hlavně tolerované!). 
Proti sjednocení vzešel lidový odpor. Car Alexej se za pravoslavnou reformu postavil (pravoslaví bylo základem carské moci) a začal stíhat ty, kteří se reformu odmítali; roku 1666 byl svolán do Moskvy církevní sněm, který reformu schválil, Nikona však odsoudil, protože Nikon začal (podle vzoru katolické církve) prosazovat nezávislost a nadřazenost patriarchů a dalších církevních hodnostářů nad cara. Byl poslán do vyhnanství, umírá 1672. Nad odpůrci reformy byla také vyhlášena klatba. Tito starověrci, důsledně prosazující zachování tradic, byli označeno za raskolníky (rozvraceče). Ti však, protože jejich obřady byly tradiční a v Rusku vždy provozované, považovali Nikona za Antikrista (“ďáblův” letopočet 1666). Vojenské zásahy proti raskolnikům nim však byly neúspěšné, neboť raskolníci pod vlivem chiliastických nálad páchali hromadné sebevraždy (první skupina se upálila r. 1677), celkem se udává okolo 20 tisíc mrtvých; raskolnici se později rozpadali do množství skupin, protože se nebyli schopni sjednotit; nejvýznamnější skupinou byli bezpopovci – odmítali církevní hierarchii
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Přehled ruských carů do Pavla I.
Rjurikovci:
Ivan III. (1462-1505) – první car – titul získal “přenosem” z Byzance (manželka Sofie)
Vasilij III. (1505-33) – syn Ivana III.
1533 – 47 – vládnou bojaři ve jménu Ivana IV., Ivanova matka Jelena otrávena 1538
Ivan IV. Hrozný (1547-84) – syn Vasilije III.
Fjodor I. (1584-98) – syn před.; poslední Rjurikovec, jeho manželka Irina je sestra Borise Godunova
Boris Godunov (1584-98 “spoluvládce” Fjodora; car 1598-1605) - po smrti Fjodora mu Irina předala vládu, potvrzen i zemským sněmem
bezvládí a smuta (žádný z níže uvedených carů neměl v Rusku skutečnou moc)
Fjodor Godunov (duben 1605- červen 1605) syn předchozího, uškrcen
Lžidimitrij I.(Grigorij Otrepjev) (červenec 1605 – 17.5.1606) – 1604 vystoupil v Kyjevě jako následník trůnu (tvrdil, že je Dimitrij, syn Ivana IV.), manželka Marina
Vasilij I. Šujskij (červen 1606- červenec 1610) – stál za nástupem Dimitrije; anarchie, svržen
Lžidimitrij II. (1608-1610) – Tušinský zloděj (zabit 1610); po něm se za cara vydával i diakon Isidor (popraven 1613)); poslední lžicar byl popraven r. 1665! (vydával se za syna Lžidimitrije I. a Mariny)
Romanovci:
Michail Romanov (1613-1645) – zvolen díky církvi, konec bezvládí
Alexej (1645-1676) – syn Michala
Fjodor II. (1676-1682) – syn Alexeje
Sofie (1682-1689) – dcera Alexeje – do r, 1689 vládla za bratry Ivana a Petra, pak převrat; Petr ji poslal do kláštera a stal se carem
Petr Veliký (1682-1725) – syn Alexeje a jeho druhé manželky
Ivan V. (1682-1696) – syn Alexeje, slabomyslný a slepý, formální spoluvládce Petra
Kateřina I. (1725-1727) – 2. manželka Petra Velikého
Petr II. (1727-1730) – vnuk Petra Velikého (syn Petrova syna Alexeje (+1718)) – poslední Romanovec po meči!!!
Anna Ivanovna (1730-1740) – dcera Ivana V. – dosazena Nejvyšší tajnou radou
Ivan VI. (1740-1741) – vnuk Kateřiny Ivanovny, sestry Anny Ivanovny; matka vládla jako regentka, svrženi (v době nástupu na trůn byly Ivanovi dva měsíce), zavražděn 1764
Alžběta I. (1741-1762) - dcera Petra Velikého, prosazena gardou
Rod holštýnsko-gottorpský:
Petr III. (1762) – synovec Alžběty I.; neschopný, svržen Kateřinou
Kateřina II. Veliká (1762-1796) – manželka Petra III.
Pavel I. (1796-1801) – syn Kateřiny II. Veliké

