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Zabójstwo carewicza Dymitra.  
Śmierć dziecka jako ofiara w rosyjskiej ikonografii 

XIX stulecia

Sergiusz Awierincew w wydanym pierwotnie w roku 1977 artykule zatytuło-
wanym Świat jako szkoła wiele uwagi poświęcił istniejącym w kulturze wschod-
niego chrześcijaństwa figurom starca i dziecka. Wedle ideału literatury wczesnobi-
zantyjskiej – pisał ten uczony – „każdy starzec powinien być dzieckiem, osiągnąć 
dziecięcą niewinność, a każde dziecko – starcem, dążyć do starczej mądrości, 
powagi i obyczajności. Dzieciństwo i starość zamieniają się miejscami: w hagio-
grafii z tego okresu życie świętego rozpoczyna się od starczej ascezy, a kończy na 
dziecięcej prostocie”1. Inny badacz, Philipp Ariès w słynnej książce Historia dzie-
ciństwa z roku 1960 o zachodnim średniowieczu pisał, że aż do XII stulecia nie 
było w nim miejsca dla dzieciństwa, a zaczęło być ono odkrywane w wieku XIII2. 
Nie ulega wątpliwości, że wschodnia Słowiańszczyzna musiała na to odkrycie po-
czekać znacznie dłużej3. Oczywiście, na jej obszarze, już od pojawienia się sztuki 
chrześcijańskiej były obecne wyobrażenia młodzieńczego Chrystusa, małej Marii 
albo świętych w okresie dziecięcym – prawdziwym tematem tych przedstawień 
nigdy jednak nie było naprawdę dzieciństwo, ale obrazowanie istoty przedwiecz-
ności, albo przepowiadanie tego, co w świętej historii miało się zdarzyć w przy-

1 S. Awierincew, Świat jako szkoła, [w:] idem, Na skrzyżowaniu tradycji (szkice o literaturze i kul-
turze wczesnobizantyjskiej), przeł. D. Ulicka, Warszawa 1988, s. 234

2 P. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab, Gdańsk 
1995, s. 43, 55.

3 Dopiero w ostatnich latach zaczęły pojawiać się prace, które stanowią próbę opisu i analizy 
idei dzieciństwa w kontekście bizantyjskim, por. zbiorową pracę: Becoming Byzantine. Children and 
Childhood in Byzantium, red. A. Papaconstantinou, A.-M. Talbot, Washington D.C. 2009.
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szłości4. Niniejszy artykuł dotyczy pomniejszego wątku w ikonografii późnego 
rosyjskiego malarstwa ikonowego – obrazu Zabójstwa carewicza Dymitra, syna 
Iwana Groźnego, który należy do znacznie późniejszego okresu. Spróbujemy się 
przyjrzeć roli, jaką w rosyjskiej ikonografii XIX wieku odgrywały przedstawienia 
dzieci, zwłaszcza zaś dziecięcych męczenników.

Książę Dymitr urodził się 19 października 1582 roku jako syn Iwana Groźnego 
i jego siódmej żony Marii. Po śmierci cara na tronie zasiadł Fiodor Iwanowicz, a Dy-
mitr w roku 1584 został wraz z matką wysłany do Uglicza. 15 maja 1591 roku, mając 
niespełna dziewięć lat, zginął5. Okoliczności tego zdarzenia były tak niejasne (choć 
komisja, która badała te sprawę uznała, że zmarł w rezultacie ataku epilepsji, pod-
czas którego nadział się na nóż6), że stały się przyczyną domysłów i plotek, a przede 
wszystkim trwających wiele lat konfliktów politycznych. Pochówek carewicza odbył 
się 22 maja w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Ugliczu7. Cieniem na ruskiej 
historii położyło pojawienie się w kolejnych latach młodzieńca Dymitra zw. Samo-
zwańcem, który od 1604 roku podawał się za zaginionego carewicza. O nim to wła-
śnie Borys Uspieński pisał, że w kulturze rosyjskiej jest nie tyle postacią historyczną, 
co „bohaterem literackim – jak gdyby zstąpił [...] ze stron powieści łotrzykowskiej”8. 

Bez wątpienia sława Dymitra Samozwańca przyćmiła smutną historię care-
wicza – zamordowanego skrytobójczo dziecka. Jednak kolejni ruscy władcy dbali 
o pamięć o owym dziecku. 3 czerwca 1606 roku relikwie Dymitra zostały prze-
niesione do Moskwy i złożone wraz z ojcem oraz braćmi w soborze św. Michała 
Archanioła na Kremlu9. Ustanowiono wówczas tradycję świętowania pamięci tego 
„nowego cudotwórcy”10. Okoliczności przeniesienia relikwii były w tym przypadku 
wyjątkowe, ponieważ car Wasyl Szujski, za którego rządów o morderstwo carewi-
cza oskarżono Borysa Godunowa, chciał doprowadzić do tego, by „zamilkli łżą-
cy”, którzy ciągle twierdzili, że carewicz żyje11, co mogło być przyczyną trwającego 

4 Por. A. Sulikowska-Gąska, Starość, młodość, słabość i niezniszczalność ciała w źródłach bizan-
tyjskich oraz południowo- i wschodniosłowiańskich, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat 
literacki. Metafora kultury, Seria II: Zapisy i odczytania, red. J. Ławski, Białystok 2013, s. 82–83.   

5 Н. П. Барсуковъ, Источники Русской агіографіи, Санктпетербургъ 1882, szp. 153; Е. Голу-
бинский, История канонизации святых в Русской Церкви, Москва 1998, s. 120–121.

6 Святые земли Русской, red. Е. Петрова, Санкт Петербург 2010, s. 313; por. Библиотека 
литературы Древней Руси, t. XIV: Конец XVI – начало XVII века, red. Д. С. Лихачев, Л. А. Дми-
трев, Н. В. Понырко, Санкт-Петербург 2006, s. 681.

7 Ibidem, s. 682.
8 B. Uspienski, Wesele Dymitra Samozwańca, [w:] idem, Religia i semiotyka, przeł. B. Żyłko, 

Gdańsk 2001, s. 55
9 Por. Житие царевича Димитрия Угличского, [w:] Библиотека литературы…, s. 120–123.
10 Н. П. Барсуков, op. cit., szp. 153; E. Голубинский, op. cit, s. 121, przyp. 1.
11 E. Голубинский, op. cit, s. 121, przyp. 1. 
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w nieskończoność zamętu na Rusi. Ciało carewicza miało być dobrze zachowane, 
podobnie jak jego szaty, które pozostały nienaruszone, a ponownemu złożeniu ich 
do grobu towarzyszyły liczne cuda12. W czasach Michała I Romanowa – a więc już 
po Dymitriadach i zakończeniu Smuty – powstała wykonana ze złota i srebra trum-
na dla relikwii carewicza13. Święto ku jego czci miało się odbywać trzykrotnie w cią-
gu roku – na pamiątkę urodzenia, śmierci oraz przeniesienia relikwii. Świadectwa 
takiego kultu (19 października, 15 maja, 3 czerwca) znane są z soboru Zaśnięcia 
Matki Bożej na moskiewskim Kremlu z lat 1621 i 163414. Dość szybko zaniechano 
święta z okazji urodzin Dymitra15, natomiast czczono dzień jego śmierci (15 maja) 
i przeniesienia relikwii (3 czerwca). W latach 1666–1743 służba ku czci carewicza 
odbywała się jednak nie w soborze Zaśnięcia, a w świątyni  św. Michała Archanioła 
– nad grobem Dymitra16. Uroczystość przeniesienia relikwii carewicza od lat trzy-
dziestych XVII stulecia także obchodzono w miejscu złożenia jego ciała17.

Można więc przyjąć początek XVII wieku jako okres ustalenia kultu carewicza 
Dymitra, inicjowanego przez władców, bez wątpienia z powodów politycznych, od 
czasów Wasyla Szujskiego. W tym okresie powstawały pierwsze wizerunki ikonowe 
i tkaniny ukazujące postać carewicza – jeden z nich znalazł się przy grobie Dymi-
tra18. Pierwszy jego żywot powstał w latach 1606–160719, kolejne trzy – do początku 
XVIII wieku20. Cechą charakterystyczną tych tekstów jest fakt, że o samym życiu 
carewicza nie wspominają niemal wcale, wiele uwagi natomiast poświęcają strasz-
nej śmierci, potem translacji relikwii do Moskwy, a wreszcie pośmiertnym cudom 
Dymitra – bardzo popularna redakcja żywota pochodząca z połowy XVII stulecia 
wymienia ich aż 4221.

*    *    *

W rosyjskiej ikonografii XIX wieku czasami spotykamy ikony Szestodniewu 
(Hexaemeronu), które prezentują bardzo rozbudowaną ikonografię. Reprezenta-
tywnym dla tej grupy dziełem jest wyobrażenie znajdujące się kolekcji Muzeum 

12 Житие царевича Димитрия…, s. 120–121; E. Голубинский, op. cit, s. 121, przyp. 1
13 Н. П. Барсуков, op. cit., szp. 153. 
14 E. Голубинский, op. cit., Русскія приложенія, s. 412–413, 418–419.
15 Ibidem, s. 412–413.
16 Ibidem, s. 418–419.
17 Ibidem, s. 420–421.
18 Святые земли Русской, s. 313
19 Библиотека литературы…, s. 679.
20 Ibidem, s. 679.
21 Житие царевича Димитрия…, s. 125–133.
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Narodowego w Warszawie [il. 1]22. Ikona ta została namalowana na desce o wy-
miarach 44,5 x 37,5 cm, wzmocnionej od strony odwrocia szpongami profilowany-
mi i mającej w części centralnej od strony lica płytki kowczeg. W desce od strony 
odwrocia są widoczne liczne sęki, w dolnej części po prawej stronie nieczytelna 
pieczęć, a na dolnej szpondze ołówkiem napisano „Ураль Ошурковы…” [koń-
cówka tekstu nieczytelna]. Napis ten może sugerować związek tej ikony z bogatym 
kupieckim rodem Oszurkowych z Jekaterinburga, choć nie musi oznaczać, że dla 
nich specjalnie była wykonana. 

W górnej części pośrodku kowczegu możemy zobaczyć sześć medalionów 
z popiersiowym wyobrażeniem Boga jako starca. Są one ułożone w dwóch reje-
strach i każdy ukazuje postać odzianego na biało, siwowłosego, siwobrodego, który 
obie dłonie podnosi w geście błogosławieństwa, podpisany jest on jako Bóg Saba-
oth. Pierwszy z medalionów widoczny jest na czarnym tle, w tle kolejnych dwóch, 
możemy się dopatrywać błękitu wody oddzielonej od ziemi w dolnej części (?). Po 
bokach medalionów wyobrażających Pana Zastępów wyobrażono sześć kolejnych 
scen ułożonych w dwóch rzędach, które należy odczytywać od góry, od lewej do 
prawej strony. Są to po kolei: Zmartwychwstanie Chrystusa, Sobór Archanioła Mi-
chała i innych Bezcielesnych Sił, Obcięcie głowy św. Jana Chrzciciela, Zwiastowanie 
Bogurodzicy, Umywanie stóp apostołom oraz Ukrzyżowanie Chrystusa. 

Poniżej medalionów, w przestrzeni pomiędzy rzędami tych przedstawień zo-
baczyć zaś można całopostaciowy wizerunek tronującego Pana Zastępów w wielo-
warstwowej mandorli otoczonej przez hierarchie anielskie, poniżej postać Chry-
stusa Emmanuela, z dwóch stron którego stoją zwracający się doń w modlitwie 
– Bogurodzica oraz św. Jan Chrzciciel, a za nimi liczni archaniołowie. Cała ta grupa 
wydaje się jakby wyrastać z drzewa, które ukazano na osi – wyrasta ono z góry, 
i wokół którego można zobaczyć sceny historii stworzenia: Adama i Ewę oraz 
wijącego się węża (na drzewie), po lewej stronie anioła pokazującego palcem na 
drzewo i pouczającego pierwszych rodziców, po prawej zaś – tego samego anioła, 
który z kijem w dłoni przegania ich, pozbawionych przepasek, z raju. Dolny rejestr 
kowczegu ukazuje zastępy świętych: zwracających się w gestach modlitewnych do 
grupy Deesis. Są to (widoczni od centrum ku brzegom kompozycji) apostołowie, 
patriarchowie, praojcowie, męczennicy, mnisi, biskupi i święci, święte i święte pu-
stelnice/mniszki, diakoni oraz męczennice. Pomiędzy nimi, poniżej góry, a więc 
na osi przedstawienia i w centrum grup zbawionych można natomiast zobaczyć 
ubraną na biało grupę dzieci [il. 5]. 

22 Nr inw. IK 61 MNW. Ikona była po raz pierwszy publikowana w: Ikony. Przedstawienia ma-
ryjne z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, red. A. Sulikowska, Warszawa 2004, s. 180–181. 
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Na obramieniu w narożnikach umieszczono wizerunki Ewangelistów. Na osi 
w górnej części pola znajduje się wyobrażenie Melismos [il. 4], z dwóch stron które-
go ukazani są – w szatach biskupich, z księgami: po lewej stronie – św. Bazyli Wielki 
i św. Grzegorz Teolog, po prawej – św. Jakub Apostoł oraz św. Jan Chryzostom. Na 
bocznych polach w kolejnych rejestrach przedstawieni zostali – po lewej metropo-
lici moskiewscy: św. Piotr i św. Aleksy, po prawej – św. Jona i św. Filip. Następnie: 
św. Ignacy i św. Izajasz Rostowscy oraz św. Leontij i św. Jakub Rostowscy. W ko-
lejnym rzędzie po lewej święci mnisi: Antoni i Teodozy Peczerski oraz po prawej 
– Zosima i Sawwatij Sołowieccy. Na dolnym polu ukazano dwie pary szaleńców 
bożych na tle staroruskich budowli – św. Wasylego Błogosławionego i św. Maksyma 
oraz św. Jana (napis identyfikujący jest słabo czytelny) i św. Prokopija Ustiużskie-
go. Pomiędzy nimi znajduje się wyobrażenie opowiadające historię śmierci małego 
carewicza Dymitra.

W jego centrum możemy zobaczyć małego Dymitra w szacie książęcej, w ko-
ronie oraz z nimbem, który otacza jego głowę, z dwóch stron którego stoją dwie 
kobiety. Po prawej książę stoi z dwoma starszymi od siebie mężczyznami w świec-
kich (książęcych) strojach. Widzimy tu też postać człowieka w krótkiej tunice, któ-
ry trzyma w dłoni nóż. Po lewej stronie zobaczyć możemy Dymitra opadającego 
na ziemię, w ramiona (zapewne) matki, obok stoi jeszcze jedna kobieta (jak się 
wydaje jedna z tych, które przedstawiono w centrum). Sceny ukazane są w jednej 
przestrzeni wnętrza pałacowego z mocno schematycznie zaznaczonymi kolumna-
mi i łukami. Powyżej znajduje się napis: „Zabójstwo świętego Dymitra Carewicza” 
(„Убініе Стаго Дьм[-]трїѧ Царевичь”) [il. 3]. Sceny te można odnieść do Żywota 
carewicza Dymitra z Uglicza , gdzie krótko wspomina się pobyt Dymitra w Ugliczu 
z matką. Borys Godunow, który czyhał na życie chłopca według żywota z redakcji 
z połowy XVII wieku nakłonił innych – Michaiła Bitiagowskiego – diaka Uglicza, 
reprezentującego tam cara, jego syna Daniłkę i jego krewniaka Nikitkę Kaczałowa 
oraz pewną kobietę – Wasylisę Wołochową.23 To zapewne właśnie ją przedstawio-
no w centrum wyobrażenia, z jeszcze jedną kobietą (zapewne niańką) Dymitra, 
w scenie opisywanej w żywocie jako wyprowadzanie carewicza na spacer24. W tym 
czasie jego matka przebywała w swoich pokojach i niczego nie widziała, usłyszała 
dopiero – relacjonuje żywot – a potem ujrzała straszny obraz: syna leżącego na zie-
mi, z którego ciała lała się krew25. Po zabójstwie miała krzyczeć, że zabójcą jej syna 
był Osip – syn Wasylisy26. W scenie na ikonie z MNW postacie nie są jednak pod-

23 Житие царевича Димитрия…, s. 106–107.
24 Ibidem, s. 106–107.
25 Ibidem.
26 Библиотека литературы…, s. 681.
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pisane i można jedynie intuicyjnie dociekać, które z osób wikłanych w zabójstwo 
mogą być tu przedstawione.

Opisane wyobrażenie umieszczone na dolnym polu na pozór wydaje się pełnić 
w strukturze ikony marginalną rolę. W tym miejscu chciałabym jednak zapropo-
nować interpretację tej ikony Szestodniewu, a do pewnego stopnia zapewne też ca-
łego tematu ikonograficznego właśnie w odniesieniu do przedstawienia zabójstwa 
carewicza Dymitra.

Kompozycja ikony Szestodniewu jest niezmiernie zawiła. Z jednej strony zgod-
nie z regułami sztuki prawosławnej, w której zasadą jest hierarchia zstępująca po-
winniśmy ją „odczytywać” od góry ku dołowi. Z drugiej jednak – pewne elementy 
ikonografii, jak góra oraz drzewo, z którego korony jak gdyby wyrasta Deesis każą 
rozumieć tę ikonografię w układzie przeciwnym – a więc budującą się od dołu ku 
górze. Wskazuje to na możliwość nieco innego niż przyjęty sposobu rozumienia 
wyobrażonego tu programu.

Ikonografia Szestodniewu w wariancie znanym z wyobrażenia pochodzące-
go z kolekcji MNW należy do typowych późnych konceptów – dobrze opraco-
wanych i teologicznie przemyślanych27. Ikony te nawiązują do biblijnej opowieści 
o stworzeniu świata i popularnych w tradycji wschodniochrześcijańskiej traktatów 
dotyczących aktu stworzenia, poczynając od Hexaemeronu Bazylego Wielkiego 
(IV wiek), poprzez dzieło Seweriana, biskupa z Gabala (IV – 1. ćwierć V wieku), 
Grzegorza Pizydyjskiego (VII w.), aż po Jana Egzarchę Bułgarskiego (2. połowa IX 
– 1. ćwierć X wieku)28. Znane nam ikony29 zachowują opisany na początku schemat 
ikonograficzny, choć odbiegają od siebie w szczegółach – zwłaszcza jeśli chodzi 
o tożsamość przedstawionych świętych ruskich, są odmienne również pod wzglę-
dem stylistycznym. Ikona z Galerii Tretiakowskiej ma znacznie lepiej opracowane 
szczegóły kolejnych scen. Ze zbiorów Pawła Korina pochodziła – dziś znajdująca 
się w Muzeum im. Andrzeja Rublowa w Moskwie – ikona sygnowana przez mistrza 
z Palechu, Wasilija Chochłowa, datowana na rok 1813 [il. 2]30. To ostatnie przedsta-
wienie i wyobrażenie z MNW różnią się m.in. ułożeniem przedstawień świętych. 
Warto na takie szczegóły zwracać uwagę, ponieważ zestaw świętych, który pojawia 

27 O. Tarasov, Icon and Devotion. Sacred Spaces in Imperial Russia, transl. R. Milner-Gulland, 
London 2002, s. 312–316, il. 160–166.

28 Словар книжников и книжности Древней Руси. Вып. I. XI – первая половина XIV в., 
s. 478–482; <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4732> [13.10.2020].

29 M.in. ikona z XVIII wieku, Galeria Tretiakowska; ikona z pracowni Wasilija Iwanowicza 
Chochłowa, Palech, 1. ćw. XIX wieku, Centralne Muzeum Sztuki Staroruskiej im. Andrzeja Rublowa. 

30 В. И. Антонова, Древнерусское искусство в собрании Павла Коринакa, Москва 1966, 
t. 114, il. 132; Музей имени Андрея Рублева. Из новых поступлений. Каталог выставки из 
фондов Музея имени Андрея Рублева 1988–1992, Москва 1995, kat. 62, il. 66.
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się na zachowanych przedstawieniach jest bez wątpienia znaczący – zwraca tu uwa-
gę zwłaszcza obecność świętych rostowskich. Warto podkreślić, że jednym ze świę-
tych ukazywanych na polach Szestodniewu jest Izajasz, biskup Rostowski, odnale-
zienie relikwii którego wspominano w dniu śmierci Dymitra – 15 maja31. Na ikonie 
z Muzeum Andrzeja Rublowa z kolei ukazano jurodiwego Izydora Rostowskiego, 
którego pamiątka śmierci jest celebrowana 14 maja32. Obecność wspomnianych 
świętych może wskazywać również na tożsamość zamawiających, podobnie zresztą 
jak wizerunki mnichów-założycieli różnych monasterów. Zdaniem Michaiła Kra-
silina, a także Natalii Kropiwnickiej, wiele z tych ikon należy łączyć z warsztatami 
pracującymi w Palechu33, w szczególności z warsztatem palechskiego ikonopiśca 
Wasilija Chochłowa, z którego wyszły co najmniej trzy ikony Szestodniewu, dato-
wane na 1813 rok34. 

Ikonografia znakomitej większości dzieł pochodzących z XIX stulecia, do któ-
rych należy również zabytek ze zbiorów MNW znacznie różni się od wczesnych 
redakcji Szestodniewu. Ich najbardziej znanym przykładem jest dzieło z warsztatu 
Dionisija z ok. 1500 roku (Galeria Tretiakowska) obrazujące sześć dni tygodnia 
oraz Etimazję i Deesis i zbawionych modlących się przed Chrystusem35. Nie wcze-
śniej niż w XVIII stuleciu pojawia się bardzo rozbudowana część środkowa z wy-
obrażeniami m.in. Pana Zastępów, ale także Adama i Ewy w Raju36. W XIX wieku 
spotyka się również ikony Szestodniewu, których narracja jest ograniczona do scen 
odnoszących się kolejnych dni tygodni37. Zdaniem Natalii Kropiwnickiej bardzo 
rozbudowany wariant ikonograficzny z wyobrażeniami umieszczonymi na obra-
mieniu wywodził się właśnie z pracowni Wasilija Chochłowa38. Badaczka zwraca 
uwagę na wymiary tych obiektów: ok. 53 x ok. 44 cm oraz fakt, że w analizowanej 
przez nią grupie dwie spośród trzech ikon są pozbawione kowczegu.39 Jeśli pod-

31 E. Голубинский, op. cit., Русскія приложенія, s. 418–419.
32 Музей имени Андрея Рублева…, s. 40; E. Голубинский, op. cit., Русскія приложенія, s. 418–

419.
33 М. М. Красилин, Памятники искусства XVII-начала XX вв. в немузейных собраниах 

Москвы (Троицкая церковь на Пятницком кладбище). Каталог 2, „Художественное наследие: 
хранение, исследование, реставрация”, 1990, nr 13, s. 137–138; Н. Кропивницкая, О трех 
иконах Василия Хохлова, [w:] Русская поздная икона от XVII до начала XX столетия. Сборник 
статей, red. М. М. Красилн, Москва 2001, s. 201–202.

34 Ibidem, s. 202.
35 М. Алпатов, Древнерусская иконопись, Москва 1984, kat. 157, s. 316; por. Музей имени 

Андрея Рублева…, s. 40; por. Ikony. Przedstawienia maryjne…., kat. 100, s. 244.
36 Н. Кропивницкая, op. cit., s. 202.
37 Русские иконы. Коллекция Русских икон Арт-галерей Дежа Вю, Москва 2003, s. 117–118.
38 Н. Кропивницкая, op. cit., s. 202.
39 Ibidem, s. 204.
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dać analizie rozmiar, to należy powiedzieć, że ikona z MNW różni się w znacząco: 
jest zdecydowanie mniejsza, choć równocześnie nadal duża, jak na wymiary iko-
ny domowej. W jej środkowej części widoczne jest wgłębienie: raczej płytki, choć 
wyraźnie zarysowany kowczeg. Mimo pewnych odmienności, zarówno technolo-
gicznych, jak i ikonograficznych być może należy przyjąć, że także ikona z MNW 
należy do kręgu palechskiej twórczości związanej z warsztatem Chochłowa. Wy-
konany ołówkiem napis na dolnej szpondze: „Ural….” wydaje się raczej świadczyć 
o miejscu jej przeznaczenia, a nie wytworzenia.

Uwagę zwraca pojawianie się rzadko spotykanego motywu, jakim jest Zabój-
stwo carewicza Dymitra. Ikony ukazujące śmierć carewicza pojawiają się w połowie 
XVII wieku. Znane jest np. wyobrażenie pochodzące z tego właśnie okresu, z sobo-
ru błagowieszczeńskiego w Sołwyczegodsku, ukazujące modlącego się carewicza, 
a na drugim planie scenę, w której jest on zabijany nożem przez wojskowego w cu-
dzoziemskim stroju. Dymitr wyciąga ręce do ikony Matki Boskiej, która znajduje 
się przed nim, a z jego ust wydobywa się dusza w postaci małego człowieka40. Jest 
to przedstawienie stosunkowo rzadko spotykane, więc tym bardziej interesujące 
wydaje się, że w pewnym momencie zostaje włączone do programu ikonograficz-
nego Szestodniewu.

Ze względu na bardzo mocno rozbudowany program wyobrażenie Szestod-
niewu można odczytywać, akcentując różne aspekty ikonografii. W tym miejscu 
chciałabym zaproponować interpretację, która odnosi się właśnie do przedstawie-
nia zabójstwa małego Dymitra, ale wykracza jeszcze dalej – w stronę idei dzie-
cięcego męczeństwa. Warto przy tym zwrócić uwagę na trzy szczególne elementy 
kompozycji rozumianej jako całość: scenę na dolnym polu, tj. Zabójstwo w Ugliczu, 
obraz ofiary eucharystycznej, w której Zbawiciel pojawia się jako Dziecię w po-
teironie, a także grupę Deesis, gdzie centrum przedstawiony jest Chrystus jako 
młodzieniec, wreszcie grupę odzianych na biało młodzieńców, którzy ukazani są 
pomiędzy grupami świętych.

Ikona, o której mowa jest dziełem, którego treść odnosi się do historii świa-
ta. Świadczy o tym umieszczenie w centrum kolejnych scen, które opowiadają tę 
historię zarówno pod względem narracyjnym (a więc literalnej treści), jak też teo-
logicznym (a zatem sensu). Z pewnością można je odczytać jako opowieść o stwo-
rzeniu. Najpierw widzimy sześć wizerunków Pana Zastępów, które opisują sześć 
dni stworzenia i korespondujące z nimi przedstawienia, odpowiadające kolejnym 
dniom. Cykl rozpoczyna się od Zmartwychwstania, które odnosi się do niedzieli. 
Następnie pojawia się Sobór archanioła Michała – symboliczny obraz poniedziałku, 
Obcięcie głowy św. Jana Chrzciciela – wtorku, Zwiastowanie – środy, Umywanie stóp 

40 Святые земли Русской, kat. 276, s. 315.
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apostołom – czwartku, Ukrzyżowanie – piątku. Obraz zasiadającego i błogosławią-
cego Pana Zastępów znajdujący się w centrum ikony odnosi się do dnia kolejnego 
– soboty. Z obrazem tego dnia możemy również połączyć całą kompozycję Deesis 
z wyobrażeniami dotyczącymi pierwszych rodziców i zastępami świętych. Fragment 
ukazujący skrótowo losy Adama i Ewy w raju jest oczywiście sumaryczną opowie-
ścią o powstaniu i upadku rodzaju ludzkiego – dotyczy zatem przeszłości. Obraz 
zastępów zbawionych modlących się przed Chrystusem należy z kolei odczytywać 
w kontekście perspektywy przyszłej i rzeczywistości Paruzji. Dominantą tej części 
ikony wydaje się przy tym obraz góry – symbolicznej Golgoty oraz Drzewa pozna-
nia, z dwóch stron którego widzimy Adama i Ewę i ich historię, a wokół pnia ciało 
węża. Drzewo wyrasta z góry – Golgoty, a jego koronę stanowi wielka rozbudowana 
grupa Deesis z młodzieńczym Chrystusem. Jest to niebywale sumaryczna i celna 
obrazowa opowieść o Drzewie życia, zasługująca na analizę w innym miejscu [il. 5].

To właśnie wielowymiarowość czasu i miejsc wydaje się być kluczem dla zro-
zumienia ideowego przesłania tej redakcji ikony Szestodniewu. Całość kompozycji 
w kowczegu można odczytać jako symboliczną historię stworzenia – opowiedzianą 
poprzez obrazy przeszłości, ale też i historię świata – ponieważ widzimy tu wyraź-
ne odniesienie do przyszłości. Z drugiej strony kompozycja zbudowana jest w taki 
sposób, że osią jej jest bez wątpienia Drzewo poznania wyrastające na Golgocie. 
Wizerunki, które umieszczono na polach ikony odnoszą się do historii Kościoła 
(przedstawiania ewangelistów), jego misterium (Melismos [il. 4] i wyobrażenia oj-
ców Kościoła – liturgistów) oraz w szczególności Cerkwi ruskiej, a precyzyjniej 
– moskiewskiej, bowiem to właśnie święci moskiewscy (lub mocno obecni w mo-
skiewskim kulcie, tak jak np. święci pieczerscy) w schemacie ikonograficznym 
Szestodniewu zajmują najistotniejsze miejsce. Przedstawiono tu świętych zgodnie 
z hierarchiczną zasadą: metropolici, biskupi, założyciele monasterów, jurodiwi. 
Na ikonie z Warszawy obecni są również biskupi rostowscy oraz mnisi – pieczer-
scy i sołowieccy, a także jurodiwi z Moskwy i Ustiuga. Ważną cechą tej redakcji 
Szestodniewu, również zasługującą na osobną analizę jest bardzo duża grupa świę-
tych kobiet obecna wśród zastępów zbawionych. W tej grupie wyraźnie wyróżnia 
się postać św. Marii Egipcjanki [il. 1].

Wydaje się, że wyobrażenie śmierci Dymitra umieszczone na dolnym polu 
ikony [il. 3] stanowi podstawę jednej z osi ikony i posiada swoisty odpowiednik 
na górnym polu, gdzie reprezentowana jest ofiara – wyobrażenie ciała Chrystusa 
w poteironie na ołtarzu [il. 4]. W tym miejscu należy zadać jednak pytanie o per-
spektywę ideową, którą do całości ikony Szestodniewu wprowadza obraz zabójstwa 
carewicza. Wyobrażenia na polu ikony odnoszą się bowiem, jak zostało już po-
wiedziane, do historii Kościoła i – osobliwie Cerkwi ruskiej. Opowieść o śmierci 
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Dymitra natomiast może się zdawać częścią innego porządku, a pierwszym, który 
nasuwa się na myśl – jest porządek historyczno-polityczny. Zabójstwo carewicza 
wymusza konkretną wizję  historii i Kościoła. Jego wyobrażenie jest znakiem ofiary 
niewinnego i skrytobójczo zamordowanego. Należy przyjąć, że istotnym punktem 
odniesienia dla takiej interpretacji jest umieszczony na tej samej osi obraz ofia-
ry Chrystusa. Zgodnie z zasadami hierarchii obowiązującymi w sztuce cerkiewnej 
oba – znacznie od siebie oddalone przedstawienia umieszczone są w relacji góra 
(Chrystus) – dół (Dymitr). 

Silne zaakcentowanie zabójstwa Dymitra można też odczytać jako wyekspono-
wanie tragicznej historii Rusi, wskazanie, że śmierć małego carewicza była faktem, 
a zatem wszystkie zdarzenia, które następowały w kolejnych latach, pojawianie się 
kolejnych łże-Dymitrów nie odnosiły się do prawdy popychając Ruś do coraz więk-
szej katastrofy. Jest to więc również opowieść o siedemnastowiecznej Smucie, a idąc 
jeszcze nieco dalej – zaprezentowanie dziejów ruskiej Cerkwi, które poprzedziły 
jej rozpad w wyniku reform Nikona. Wyobrażenia, których program opracowany 
był właśnie poprzez połączenie historii Rusi, wizerunków jej władców, założycieli 
ruskiej Cerkwi, a równocześnie czczonych ikon zaczęły pojawiać się w wieku XVII, 
by wspomnieć choćby słynne wyobrażenie Simona Uszakowa, ikonę zatytułowaną 
Drzewo ruskiego carstwa z cerkwi Świętej Trójcy w Nikitnikach, która datowana 
jest na 1668 rok41. Ten sposób myślenia znajduje swoją kontynuację w popularnych 
w XIX wieku ikonach Szestodniewu.

Jaką rolę odgrywa fakt, że Dymitr jest dzieckiem? Warto zwrócić uwagę, że na 
siedemnastowiecznych ikonach, czego dobrym przykładem jest dzieło z lat dwu-
dziestych tego stulecia przypisywane Prokopijowi Czirinowi – ukazujące modlą-
cych się Dymitra oraz Romana z Uglicza – carewicz jest ukazywany jako osoba 
o wzroście dorosłego, a o jego młodym wieku świadczy tylko brak zarostu42. Z dru-
giej strony wydaje się, że dopiero XIX stulecie przynosi większe zainteresowanie 
przedstawieniami związanymi z carewiczem, znana z tego okresu jest ikonografia 
translacji relikwii Dymitra z Uglicza do Moskwy43 i dopiero wtedy jego dziecięcość 
wydaje się być silniej akcentowana. 

Należy zwrócić uwagę, że w programie ikonograficznym Szestodniewu poja-
wiają się jeszcze inne odniesienia do dziecięcości. Chrystusa w grupie Deesis – Zba-
wiciela czasów Paruzji widzimy tu jako młodzieńca. W lewej dłoni trzyma on księ-
gę, a prawą podnosi w geście błogosławieństwa. Oblicze jego pozbawione brody 
o krótkich włosach jest obliczem jakie znamy z ikon Matki Boskiej z młodzieńczym 

41 В. Г. Брюсова, Русская живопись 17 века, Москва 1984, tab. 17.
42 В. И. Антонова, op. cit, kat. 74, il. 92; Святые земли Русской kat. 275, s. 314.
43 Ibidem, s. 278, s. 317.
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Chrystusem. Przedstawiony jest on tutaj na osi wyobrażenia Pana Zastępów i bez 
wątpienia do niego się odnosi. Oś ikony w tym fragmencie jest zatem następująca: 
Pan Zastępów – Chrystus Emmanuel w grupie Deesis – Drzewo żywota – Golgota – 
grupa dzieci odzianych w jasne szaty [il. 5]. Grupa ta należy do dużego zespołu po-
staci tworzonego przez zastępy świętych. W tej części ikony żadna z grup świętych 
wyobrażonych nie została zidentyfikowana konkretnym imieniem, napisy, które im 
towarzyszą mają charakter zbiorowy – tak też należy odczytywać moim zdaniem 
poszczególne kategorie. Wedle Natalii Kropiwnickiej opisującej ikonę z pracowni 
Wasilija Chochłowa – dzieci przedstawione pomiędzy dwoma grupami świętych są 
ofiarami rzezi niewiniątek44. Wydaje się, że jest to właściwa interpretacja.

Ruska tradycja ikonograficzna zna przedstawienia zastępów świętych, grupo-
wanych w wydzielone kategorie, pojawiają się one zarówno na wspominanej już 
ikonie Szestodniewu z warsztatu Dionisija, jak i na niewielkiej szesnastowiecznej 
(?) ikonie Zbawionych przed Chrystusem z kolekcji MNW45. Ukazano tutaj grupy 
zbawionych w podobnej konfiguracji jak na ikonie Szestodniewu. Nie ma jednak 
wyodrębnionej grupy dzieci. Jak zostało już wcześniej powiedziane, dzieciństwo 
jako takie w ikonografii staroruskiej jest tematem słabo obecnym lub nieobecnym 
w ogóle. Dawna ruska kultura i sztuka właściwie go nie znają. Istnieją rzecz jasna 
wizerunki młodzieńczego Chrystusa, a także wyobrażenia małej Marii oraz świę-
tych [il. 6]. Są to jednak zawsze przedstawienia konwencjonalne, w których figurka 
dziecka jest jak gdyby znakiem, zapowiedzią losów przyszłego dorosłego. Nato-
miast obrazy dzieci – męczenników są niemal nieobecne w tej sztuce. Znaczący 
przełom przynosi dopiero wiek XIX, w którym pojawia się wiele takich wyobra-
żeń. Bardzo popularne stają się wtedy przedstawienia świętych matki i syna: Ulity 
i Kirika, świętych, którym przypisywano ochronę przed złymi mocami zagraża-
jącymi domostwu46. Często spotyka się w tym czasie, również wśród ikon domo-
wych przedstawienia młodzieńców – Siedmiu śpiących z Efezu [il. 7]47. Pojawiają się 
zaczerpnięte zapewne z Zachodu za pośrednictwem wzorów graficznych wyobra-
żenia odnoszące się do Starego Testamentu, takie jak Archanioł Rafał z młodym 
Tobiaszem, akcentujące opiekuńczą moc anioła nad życiem i losach młodej osoby48 

44 Н. Кропивницкая, op. cit., s. 203.
45 Ikony. Przedstawienia maryjne…., kat. 100, s. 244.
46 Н. Комашко, Русская икона XVIII века, Моcква 2006, kat. 261; Н. Комашко, Е. Саенкова, 

Русская житийная икона, Моcква 2007 s. 234–237; М. И. i В. И. Успенскїе, Матерїалы длѧ 
исторіи Русскаго иконописанїѧ. Переводы изъ собранїѧ И. В. Тюлина, Санкт Петербургъ 1900, 
tab. LXXIX; Г. Г. Нечаева, Ветковская икона, Минск 2002, s. 120, il. s. 118.

47 М. И. i В. И. Успенскїе, op. cit., tab. LXXX.
48 Przedstawienie umieszczono w dolnym lewym narożniku ikony Nieoczekiwane pocieszenie, 

Г. Г. Нечаева, op. cit, s. 112.
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[il. 8]. Postaci dzieci ukazywane są również na popularnych w XVIII, a zwłaszcza 
w XIX wieku ikonach prezentujących zastępy świętych, np. na ikonach przedsta-
wiających Sobór świętych kijowskich, wśród ojców i hierarchów jest przedstawiany 
także chłopiec w białej szacie, z  dłońmi złożonymi na piersiach, Joann Wareg, mały 
męczennik z 983 roku [il. 9]. Ikony takie spotykane są bez różnicy w warsztatach 
staroobrzędowych i tych należących do oficjalnej Cerkwi. Nie ma wątpliwości, że 
wiele z nich znajdowało się w powszechnym kulcie.

Grupa dzieci na ikonie Szestodniewu jest anonimowa – podobnie jednak jak 
grupy innych świętych, które reprezentują kategorie i ich miejsce w hierarchii. 
Oglądamy tu zatem świętych młodzieńców, stojących w jasnych szatach, w odcie-
niach zielonym lub czerwonym, którzy składają dłonie na piersiach (co zresztą jest 
również ulubionych gestem dziewiętnastowiecznej ikonografii). Liczy się sama ich 
obecność, ale także – nie ma co do tego wątpliwości – usytuowanie. To bowiem nad 
nimi, jak widzimy zbudowana jest Golgota, nad nimi wyrasta drzewo żywota – nad 
nimi buduje się cała koncepcja zbawienia. Ich wyobrażenie też pozostaje w bezpo-
średniej relacji w przedstawieniami odnoszącymi się do śmierci małego Dymitra.

Można zastanawiać się, czy pojawienie się, a może raczej spopularyzowanie 
ikon Szestodniewu z wyobrażeniem Zabójstwa carewicza Dymitra takich jak ta 
z MNW miało jakiś związek z wydarzeniami roku 1812, kiedy to relikwie carewicza 
miały być wydobyte z trumny przez Francuzów. Odnalazł je obok trumny pewien 
duchowny z klasztoru Wniebowstąpienia Pańskiego i chcąc uchronić od zbezczesz-
czenia, owinął w tkaninę i tymczasowo zabrał z cerkwi. Znajdowały się one przez 
dość długi czas za miejscowym ikonostasem, by w roku 1813 powrócić na swoje 
miejsce w soborze św. Michała Archanioła49. Bardzo prawdopodobne, że te wyda-
rzenia miały związek z powstaniem grupy ikon zawierających scenę morderstwa 
carewicza. W tym czasie prawdopodobnie namalowano również ikonę z Muzeum 
Narodowego w Warszawie.

Czy przedstawienie to rzeczywiście stanowi opowieść o dzieciństwie? Ana-
lizując kontekst, w jakim Zabójstwo carewicza Dymitra pojawia się na ikonach 
Szestodniewu wydaje się, że odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznacz-
na. Sumarycznie pokazana historia księcia Dymitra odnosi się przede wszystkim 
do kontekstu historycznego (wydarzenia, które zmieniło bieg historii Rusi). Bu-
duje także oś narracyjną z innymi wyobrażeniami, w których pojawiają się dzieci 
– zwłaszcza zastęp niewiniątek. Można zatem uznać, że scena ta wpisuje się w po-
pularną w rosyjskiej ikonografii wieku XIX tendencję odwoływania się do ofiary 
dziecięcej i symbolicznego zestawiania jej z ofiarą Chrystusa, którego dziecięce ob-
razy również widzimy na omawianej ikonie.

49 E. Голубинский, op. cit, s. 121, przyp. 1, s. 550.
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Spis ilustracji

1. Szestodniew, Palech (?), pocz. XIX w., Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Krzysztof 
Wilczyński.

2. Szestodniew, Palech – warsztat W. Chochłowa, 1813, Muzeum im. Andrzeja Rublowa 
w Moskwie, fot. Archiwum Muzeum im. Andrzeja Rublowa w Moskwie.

3. Zabójstwo carewicza Dymitra, Szestodniew – fragment, Palech (?), pocz. XIX w., Muzeum 
Narodowe w Warszawie, fot. Krzysztof Wilczyński.

4. Melismos. Szestodniew – fragment, Palech (?), pocz. XIX w., Muzeum Narodowe w War-
szawie, fot. Krzysztof Wilczyński.

5. Deesis, Adam i Ewa, Drzewo poznania, Golgota i Niewiniątka, Szestodniew – fragment, 
Palech (?), pocz. XIX w., Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Krzysztof Wil-
czyński.

6. Narodziny św. Mikołaja. Fragment ikony św. Mikołaja ze scenami z żywota, Wietka?, 
XIX w., Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Archiwum Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

7. Siedmiu śpiących z Efezu, Rosja, 2. poł. XIX w., Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. 
Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie.

8. Archanioł Gabriel prowadzący Tobiasza. Fragment ikony św. Mikołaja, Niewiańsk, pocz. 
XIX w., Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Archiwum Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

9. Sobór świętych kijowskich, Moskwa, ok. poł. XIX w., Muzeum Narodowe w Warszawie, 
fot. Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie.



166 ■ Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

SUMMARY 

Aleksandra Sulikowska-Bełczowska 
Murder of Tsarevitch Dmitry.  

Death of a Child as a Sacrifice in Russian Iconography of  
19th Century
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This paper concerns depiction of saint children in Russian iconography 
of 19th century. Starting point is an icon of Hexaemeron from the beginning 
of the 19th century, from the collection of National Museum in Warsaw. The 
center of its iconopraphic program is a theological story of the creation of the 
world with representations relating to the history of universal and Russian 
Orthodox Church. At the bottom of the border of the icon there is a scene 
of murder of tsarevitch Dmitry, the youngest son of Ivan the Terrible, killed 
in Uglich in 1591. The death of the boy marked the beginning of many dark 
events in the Russian history. This article attempts to answer the question 
regarding the meaning of the depictions of Dmitry’s death in iconography, in 
the context of childern’s iconography in the late Russian icons.
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