SMUTA
Po Ivanovi IV. nastoupil na ruský trůn jeho slabomyslný syn Fjodor, kterému v té době bylo dvacet osm let.  Byl naprosto neschopen vládnout a proto otec ještě za svého života jmenoval vládní komisi, která de facto měla vládnout místo Fjodora. Fjodor si navíc hledal ještě nějakou osobnost, kterou by mohl poslouchat, tak jako svého otce. Touto osobností se stal jeho švagr, Boris Godunov. Vládní komise se tak stala jakýmsi nepříliš funkčním přívěskem. Skutečným vládcem Moskevské Rusi byl Godunov, bývalý člen osobní stráže Ivana IV. a od roku 1581 bojar. Své okolí převyšoval schopnostmi a inteligencí, ale navzdory tomu zůstal celý život negramotný. Po čase si získal uznání pro svou rozumnou vládu. Jeho odpůrci mu však nedůvěřovali a podezírali ho ze všech možných špatností. (navíc se jim nelíbil ani jeho nízký původ, nemohl své předky odvozovat od Rjurikova rodu).  V tom měli částečně pravdu, protože Godunov  ve chvíli, kdy by byla ohrožena jeho moc, byl schopen všeho. Byl ale obviňován i z činů, které nespáchal. Jednalo se například o smrt druhého z carských synů-Uary-Dimitrije-který zemřel za podivných okolností v květnu roku 1591. Dodnes se nedá s určitostí říci, co se tehdy vlastně stalo. Carevič trpěl padoucnicí a tvrdilo se, že si sám v záchvatu podřezal hrdlo (nedá se to ale zcela vyloučit). Všichni byli přesvědčeni, že byl zabit na rozkaz Borise Godunova a ten, aby se očistil, stanovil komisi v čele se svým oponentem bojarem Vasilijem Šujským, a ta měla celou věc prošetřit.  Komise nakonec došla k závěru, že se carevič sám podřezal. 
Godunov hledal způsob, jak vymezit práva a povinnosti rolníků, aby zamezil egoismu šlechty. Dokázal spojit  své mocenské zájmy se zájmy země a v roce 1589 prosadil povýšení moskevského metropolity na patriarchu. Tímto aktem vysvobodil ruskou pravoslavnou církev ze závislosti na Konstantinopoli. Na 15 let uzavřel mír s Polskem (roku 1595), Rusku byly navráceny oblasti ztracené v době livonské války a byl opět získán přístup k Finskému zálivu. 
Zemský sněm ho po smrti bezdětného Fjodora a poté, co se carevna Irina (sestra Borise Godunova) uchýlila do kláštera, zvolil za cara. 
Svým vstupem na carský trůn pobouřil nejmocnější bojarské rody, které samy se chtěly ujmout vlády a tvrdily, že na vládu mají větší nárok, protože jsou dědici této koruny. Stal se terčem útoků bojarské opozice, v jejímž čele stál Vasilij Šujskij. Car ho poslal do vyhnanství a udělováním hodností se snažil opozici umlčet, ale marně. 
Rusko navíc v roce 1600 a také následujících letech postihla řada přírodních katastrof (např. sucho a mrazy) a ceny obilí nesmírně stouply. I přesto, že byly otevřeny carské sýpky, tak brzy nastal hladomor, při kterém jen v Moskvě zemřelo kolem 120 tisíc lidí.
Na konci léta 1603 se Moskva ocitla v obklíčení band, které loupily jídlo. Jejich vůdce Chlopok byl zajat a popraven, ale toto povstání bylo znamením hluboké krize. Bojaři dál usilovali o svržení Godunova a byli to nejspíše oni, kdo vymyslel a šířil pověsti o tom, že syn Ivana IV. Dimitrij nezemřel a že svrhne usurpátora Godunova a ujme se vlády. Tímto „Dimitrijem“ byl budoucí car Lžidimitrij I.
LŽIDIMITRIJ  I.
Vlastním jménem Grigorij Otrepjev. Byl  prvním z řady ruských samozvanců a zároveň byl nejúspěšnější z nich, protože jemu jedinému se podařilo dosednout až na carský trůn. Bylo o něm shromážděno mnohem více údajů než o jiných samozvancích, ale i přesto o něm spoustu věcí nevíme, např. kdy se narodil-patrně po roce 1575.
V mládí sloužil u bojarského rodu Romanovců, později vstoupil do kláštera a tam přijal jméno Grigorij a byl vysvěcen na jáhna. Roku 1602 odešel z Moskvy do Novgorodu a potom přes Kyjev do Polska. Zde odložil mnišskou sutanu a vstoupil do služeb knížete Wiśniowieckého. Po čase „smrtelně“ onemocněl a chtěl se před smrti vyzpovídat katolickém zpovědníkovi. Zde se jezuita dozvěděl, že umírající je ruský carevič Dimitrij a místo něj pohřbili někoho jiného. Potom se zázračně uzdravil a pan Wieśniowický ho odvezl ke královskému dvoru do Krakova. Zde se setkal s papežským nunciem Rangonim a v únoru 1604 po setkání se Zikmundem III. Přestoupil na katolickou víru. Král váhal, zda ho má veřejně podpořit. Nebyl zřejmě zcela přesvědčen, že se jedná o skutečného careviče Dimitrije a navíc zde byla hrozba válečného konfliktu se Švédskem a Tureckem, ve kterém by polský monarcha potřeboval podporu Ruska. Zikmund III. svou nejistotu vyřešil tím, že záležitosti „careviče“ svěřil magnátu Jerzymu Mniškovi, který měl na podporu Dimitrije soustředit ty, kteří chtěli odjet do Ruska. Otrepjev se odebral do Mniškova sídelního města Samboru a tam byl v červnu 1604 zasnouben s Mniškovou dcerou Marinou.  Otrepjev se zavázal, že po ovládnutí trůnu vyplatí Mniškovi milion zlatých a dá mu do dědičného držení Smolenské a Severské knížectví. 
V Moskvě se o nepravém careviči brzy dozvěděli a snažili se Poláky přesvědčit, že se jedná o dobrodruhy. Do Polska byl poslán Otrepjevův strýc, aby ho usvědčil. Boris Godunov chtěl tímto krokem předejít tomu, aby do Moskvy táhla i polská armáda.
Dobová atmosféra ale byla na samozvance připravena. Po generace se udržovala a utužovala autorita carského majestátu. To vedlo k tomu, že bylo naprosto samozřejmé bez zaváhání sloužit carovi. V lidovém prostředí se věřilo, že car je nadán čarovnou mocí a že se může i proměňovat. Proto absolutně nevadilo, že tento „Dimitrij“ je poněkud starší než měl být carevič. Car také mohl podle víry svých poddaných léčit nemoci pouhým dotekem. Mohl zemřít jen přirozenou smrtí, ale nemohl být zabit, protože byl nezranitelný.
Proto, když Otrepjev přitáhl v říjnu  1604 do Kyjeva, připojily se k jeho oddílu i tisíce Kozáků a počet jeho přívrženců neustále vzrůstal. Bez boje mu byly otevírány brány měst a na samozvancovu stranu nakonec přestoupil i Godunovův vojevůdce Basmanova. Úspěch tažení byl usnadněn smrtí Borise Godunova v dubnu 1605. V Moskvě byl sice za nového cara prohlášen šestnáctiletý Borisův syn, Fjodor Godunov. Byl ale již na počátku června 1605 svržen a se svou sestrou uškrcen. Potom do Moskvy vtáhl „car Dimitrij I.“ a byl 21. července 1605 slavnostně korunován. Proti samozvanci se postavil jen patriarcha Iov, který však byl lžicarem poslán do kláštera. 
Otrepjeva znalo mnoho šlechticů již z minulosti a tak věděli o koho jde. Z počátku ho podporovali, aby se zbavili Godunovců. Potom se ale snažili zbavit i jeho. Lžidimitrij se snažil různými vstřícnými činy zvednout svou popularitu a získat si podporu bojarů a moskevského lidu. Navíc musel splnit své závazky vůči Polsku. Poláci byli v Moskvě přijímáni s krajní podezíravostí. Pravoslavní věřící vyznávali tezi, že všichni, kdo nevyznávali jedině pravou víru-pravoslaví, byli kacíři. S těmito heretiky se navíc car stýkal a také nedodržoval zvyky, které mu ukládal pravoslavný ritus. O Lžidimitriji se začaly šířit zprávy, že vlastně ani není skutečným Dimitrijem, ale lžicarem. Otrepjev tyto nálady nepochopil a 8. května 1606 uspořádal velkolepou svatbu s Marinou. Krátce na to 17. května 1606 vtrhl dav podněcovaný bojarem Vasilijem Šujským do Kremlu. Otrepjev byl potom ubit a jeho tělo vystaveno na Rudém náměstí, aby lid viděl, že je skutečně mrtev. Potom byl sice pohřben, ale lidová pověra v nadpřirozené schopnosti cara působila dál. Druhý den po jeho smrti náhle v Moskvě udeřil mráz a mnozí uvěřili, že se tak Lžidimitrij městu mstí. Proto jeho tělo vykopali a spálili a tento prach nabili do děla a vystřelili směrem odkud přišel.
Vzestup a pád Grigorije Otrepjeva nebyl jenom pouhou shodou náhod a okolností, byl znamením rozkolu, který postihl celé Rusko. V podstatě se jednalo o občanskou válku, během níž se zhroutila tradiční carská moc a do níž zasáhly i sousední země, jako byly Polsko a Švédsko.
V letech 1605-1606 se na trůnu vystřídali čtyři carové. Pro každou vládu je rychlé střídání panovníků znamením hluboké krize. Navíc znevažuje panovnickou moc a její posvátnost a nedotknutelnost.
Po Grigoriji Otrepjevovi-Lžidimitrijevovi byl 1. června korunován na cara Vasilij Šujskij. Carská autorita však už byla v této době zničena a nový panovník se ocitl uprostřed zmatku. Při nástupu na trůn složil přísahu, že bude vládnout spolu s bojary, bude trestat jen ty kdo budou veřejně usvědčeni ze svých činů a nebude konfiskovat majetek provinilců. Nic z toho ale nehodlal splnit. Mluvili o něm jako o polocarovi-carkovi. Až do roku 1610, kdy byl svržen byl téměř zajatcem v Moskvě. 
V srpnu 1606 propuklo v Putivlu rolnické povstání v čele s Ivanem Bolotnikovem. K němu se přidali  kozáci a společně táhli směrem k Moskvě. Bolotnikov do Moskvy nedošel. Byl totiž v listopadu 1607 poražen a zajat a krátce potom utopen. 
Mezi lidem se stále ještě věřilo, že car nemůže být zabit. Proto lidé stále odmítali uvěřit smrti „cara Dimitrije“ a panovalo očekávání, že se opět objeví a dosedne na trůn. Koneckonců Ivan Bolotnikov vedl povstání právě v jeho jménu.
V roce 1608 se tento „car“ skutečně objevil a s podporou polského žoldnéřského vojska táhl k Moskvě. Lžidimitrij II. už ale nebyl přijímán tak spontánně jako jeho předchůdce. Spolu s ním táhlo k Moskvě i velké množství poláků za kořistí, ale na vlastní pěst. Zikmund III. právě vyjednával s moskevskými hodnostáři o svržení carika Šujského a popravě Lžidimitrije II. a o volbě šestnáctiletého polského kralevice Vladislava za cara. Roku 1610 byl Šujskij svržen a vydán do Polska, kde i zemřel. Lžidimitrijezabila jeho vlastní stráž, ale polský záměr dosadit na trůn poláka narazil na odpor celé země.


