Boris Godunov

Boris Fjodorovič Godunov se narodil asi roku 15511. Pocházel z vý-znamného rodu moskevských bojarů, ale nemohl svou „urozeností" soupeřit s velmoži, kteří svůj původ odvozovali od Rjurikova rodu. Jeho rod byl tatarského původu, který se na území moskevské Rusi usídlil již ve 14 století2. Godunov se do přímého kontaktu s carským dvorem po svatbě s Marií, dcerou předního poradce Ivana IV., Maljuty Skuratova. Svůj vliv u carského dvora posílil ještě více po svatbě svojí sestry Ireny se synem Ivana IV. Fjodorem Ivanovičem. Stal se členem carské osobní stráže a od roku 1581 i bojarem, byl také jedním z carových rádců. 
Ivanovi IV. poté, co zavraždil svého syna (listopad 1981), násled-níka trůnu, careviče Ivana Ivanoviče, zbyl jen jeho mladší syn Fjo-dor Ivanovič a v roce 1582 narozený Dimitrij Ivanovič Ugličský (ve chvíli Ivanovi smrti, v březnu 1584, teprve jedenapůl roku starý) a navíc byl podle pravoslavného kanonického práva, které považovalo za legální pouze první tři manželství, zrozen z hříchu (pocházel až z pátého manželství Ivana IV.)3. Carevič Fjodor, který byl slabý tělem i duchem, jehož místo bylo spíše v kostele, kde také celé 
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dny promodlil, než na trůně. Otevřeně se říkalo, že carevič je „hlu-pák"4. To dakazuje i výrok samotného cara Ivana IV., který na smr-telné posteli prohlásil svého syna, následníka trůnu, za neschopné-ho vlády a protože malý Dimitrij vládnout nemohl, ustanovil pěti-člennou vrchní dumu v čele s Borisem Godunovem, svým pomocní-kem a rádcem, která měla Fjodorovi pomáhat při vládnutí (vládnout jeho jménem).
Godunov se stal skutečným vládcem a zemským správcem až po smrti předního ze členů vrchní dumy, Nikity Romanoviče Zacha-rjina5. Godunov i přesto, že byl negramotný, svými schopnostmi a inteligencí daleko převyšoval svoje okolí. Jeho vládní schopnosti byli zcela nepochybné a i jeho odpůrci je uznávali.
Pocházel z významného rodu moskevských bojarů, ale nemohl svou „urozeností" soupeřit s velmoži, kteří svůj původ odvozovali od Rjurikova rodu( Romanovci, Mstislavští, Bělští, Šujští). Byl a zů-stal pro ně pouhým carským favoritem a povýšencem6. Velmožové mu nedůvěřovali a podezírali ho z toho, že je schopen jakékoli špa-tnosti. Nakonec jej podezřívali z mnoha činů, které nespáchal. 
Jednou z událostí, ze které byl podezřelý, byla smrt druhého z car-ských synů, již osmiletého Dimitrije Ivanoviče, který zemřel za po-divných okolností ve svém údělu v Ugliči v květnu 1591. Existují dvě verze vysvětlující Dimitrijovu smrt. První možností je vražda na příkaz Borise Godunova7 a nebo nešťastná náhoda, kdy si Dimitrij v záchvatu padoucnice podřezal hrdlo8 . Snad všichni byli přesvědčeni, že za jeho smrtí stojí Godunov ve snaze zbavit se 
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legitimních následníků trůnu. Godunov ve snaze očištění své osoby vyslal do Ugliče vyšetřovací komisi v čele se svým největším protivníkem Vasilijem Ivanovičem Šujským. Komise uznala, že si Dimitrij sám neočekávaně způsobil smrtelnou ránu. Toto zjištění Šujského komise je překvapivé, protože kdyby Šujský chtěl Godunova obvinit, jistě by si proto našel pádný důkaz. Z toho vyvstává otázka, zda Šujský rozhodl podle pravdy, nebo byl ovlivně Godunovem.
Období působení Godunova jako zemského správce je posuzováno spíše pozitivně. V roce 1589 prosadil povýšení moskevského metro-polity na patriarchu (do té doby měl nejvyšší moc v ruské církvi cařihradský patriarcha9).Prvním moskevským patriarchou se stal Go-dunův přítel a spojenec Iov. Dokázal uplatnit i dobré diplomatické a vojenské schopnosti a v roce 1595 po pětileté válce se Švédskem získal nazpět uzemí ztracená za livonské války kolem Finského zálivu- uzavřením tzv. věčného míru. Konečného cíle- přístavu Narvy však nedosáhl10. 
V lednu 1598 zemřel bezdětný car Fjodor Ivanovič (vymřela Rjuri-kovská dynastie).Pravoslavná církev nabízela uvolněný trůn Godu-novovi, ale ten odmítl a požadoval, aby se nejdříve sešel valný sněm11. Ten zasedl v únoru 1598 a podle očekávání potvrdil Godu-nova za cara12. Svým vstupem na trůn pobouřil Godunov mocné bojar-ské rody, které měli větší právo na trůn než on. Považovali se za autentické dědice carského trůnu, se kterými se nový car na nemohl ani měřit. Stal se terčem kritiky bojarské opozice v čele s Vasilijem Šujským, kterého poslal do vyhnanství, trestal i další velmože, ale na druhé straně se snažil udělováním hodností bojarskou opozici umlčet, ale marně13. Mezi nejsilnější oponenty patřili příbuzní zemřelého
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Nikity Romanoviče Zacharjina- Romanovci. Car je obvinil z úkladů proti carovi a poslal je do vyhnanství na sever14. 
Dalším nepřítelem cara se stala sama příroda. V roce 1600 zachvá-tila Rus několikaletá neúroda a z toho plynoucí hladomor. Ten trval 1601-1603. Cena obilí stoupla desetkrát a proto car otevřel carské sýpky, aby obyvatelé nehladověli, ale toto opatření vystačilo na 
krátkou dobu15. Jen v Moskvě padlo za obět hladomoru přes 120 000 lidí16, z nichž byla velká část vesničanů, který před hladem utekli z vesnic do měst. Hladový sedláci a lidé z vesnic se začali sdružovat do ozbrojených band, které loupili zásoby, vezené do hladovějícího mě-sta. Carské vojsko tyto tlupy sice porazilo, ale ani to nepomohlo k obratu proti Godunovi.
V této době se vynořili zvěsti o tom, že malý Dimitrij Ivanovič ne-zemřel roku 1591 v Ugliči a že žije. Je možné, že u zrodu této zvě-sti a i celého nápadu s objevením se Dimitrije Ivanoviče (Lžidi-mitrije) stáli odpůrci z řad bojarů  v čele s Romanovci. Je pra-vděpodobné, že mnicha Grigorije Otrepjeva vybrala sama bojarská opozice17. Na Rusi mu hrozilo zatčení za řeči, týkající se Dimitrije Ivanoviče (prohlašoval se za něj) a proto se roku 1602 uchýlil do Kyjeva a dále do Polska. Při zpovědi před „smrtí” se vyznal knězi a přiznal se, že je Dimitrij Ivanovič. Po zpovědi se zázračně uzdra-vil, odešel k polskému královskému dvoru do Krakova, kde skládá slib poslušnosti papežskému stolci. Také se Otrepjev se oženil s dcerou polského magnáta Mniška, kterému za podporu výpravy na Rus slíbil uzemní zisky na úkor Rusi. Mnišek soustředil asi 1600 žoldnéřů a v roce 1604 překročil spolu s Otrepjevem hranice. Zatímco o Godunovovi se vědělo, že není z carského rodu, do příchodu pravého cara se vkládali naděje. Lidé věřili v nadpřiro-zenou moc příchozího careviče. Třebaže Godunovovo vojsko doká-
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zalo Lžidimitrije porazit, ze země jej nevyhnalo. Dříve než mohl Godunov dokázat, že Lžidimitrij je podvodník, 23. dubna 1605 zemřel. V Moskvě byl za cara prohlášen jeho syn Fjodor Godunov, ale byl svržen a spolu se sestrou uškrcen18.
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