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Arcycielesność jurodiwych

Przyjmując kryterium chronologiczne i geograficzne, w historii szaleństwa Chrystu-
sowego wyróżnia się zwykle dwa główne okresy: bizantyjski i staroruski. Dzieje 
jurodstwa bizantyjskiego obejmują okres od IV do przełomu XI i XII w. Początki 
ruskiego szaleństwa Chrystusowego sięgają XI w., a jego rozkwit przypada na czas 
od XV do połowy XVII stulecia1. Oczywiście, historia jurodstwa rosyjskiego trwa 
o wiele dłużej, sięgając współczesności. Miejscami, z którymi wiążą się postacie 
najsłynniejszych jurodiwych, są: Nowogród Wielki, zwany „ojczyzną ruskiego ju-
rodstwa”2, Rostów Wielki, później Moskwa. Od XVII w. jurodiwi przenoszą się 
coraz dalej na wschód i na północ Rosji (do Wołogdy, Archangielska, Totmy, Kar-
gopola, Wiatki).

Szaleńcy Chrystusowi pojawiali się sporadycznie także na Białorusi. Na prze-
łomie XVII i XVIII w. stanowili oni wręcz plagę społeczną. Można ich było 
spotkać niemal wszędzie — w miastach, we wioskach, w monasterach i przy 
drogach. Z większych miast — na skutek represji, zrazu cerkiewnych i carskich, 
potem zaś policyjnych — szaleńcy byli wydalani. Nader ważnym problemem 
stali się z czasem tzw. fałszywi jurodiwi. Był to problem iście spektakularny, 
o olbrzymim zasięgu. Trzeba jednak pamiętać, że właściwie towarzyszył on zja-
wisku jurodstwa od początku3.

1 A. Panczenko, Staroruskie szaleństwo Chrystusowe jako widowisko, przeł. B. Żyłko, [w:] Semio-
tyka dziejów Rosji, wybór i przekł. B. Żyłko, Łódź 1993, s. 101 i n. 

2 G. Fiedotow, Święci Rusi, przeł. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002, s. 194.
3 C. Wodziński, Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, Gdańsk 2000, s. 37. Autor pisze: 

„Jurodiwy nigdy nie czuje się u siebie, choć zwykle wiąże się go z pewnym konkretnym miejscem. 
Przykuwa się go do miejsca nazwą miasta albo przydomkiem. Tymczasem jurodiwy wymyka się temu 
«przywiązaniu», albowiem równie nagle pojawia się w jakimś miejscu, jak raptownie znika. [...] Jurodi-
wy znika. I zwykle nie wiadomo, gdzie. Wiadomo, że gdzie indziej. Uprawianie sztuki znikania to syno-
nim jurodiwego «stranniczestwa»” (s. 47–49; podkreślenia usunięto — B. C.). 



132 Barbara Czardybon

Idealny, historyczny typ jurodiwego utrwalony został przede wszystkim w piśmien-
nictwie hagiograficznym, obejmującym albo rosyjskie tłumaczenia legend bizantyjskich, 
albo oryginalne twory hagiografii rosyjskiej. Ponieważ żywoty jurodiwych spisywane 
były najczęściej dopiero kilkaset lat po ich śmierci, w dodatku często pośpiesznie, to 
ustalenie prawdy jest nader problematyczne. Bardzo często w żywotach szaleńców 
Chrystusowych prawda schodzi na dalszy plan, a dominantami stają się legenda, sza-
blonowość i schematyzm4. Aleksander Panczenko wyróżnia w jurodstwie dwa aspekty: 
bierny i czynny. O ile pierwszy, u którego podstaw tkwi dosłowna interpretacja pew-
nych fragmentów Nowego Testamentu („Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze 
samego siebie”, Mk 8,34; „Myśmy głupi dla Chrystusa”, 1 Kor 4,10), sprowadza się 
do ascezy, samoponiżania się, pozornego szaleństwa, znieważania i umartwiania ciała, 
o tyle drugi wiążemy z nakazem „urągania światu”, tzn. życia wśród ludzi i demasko-
wania ich wad oraz grzechów w każdym momencie, czyli nawet podczas nabożeństw 
cerkiewnych. Te dwie strony szaleństwa poniekąd równoważą się i wzajemnie warun-
kują. Uciążliwe życie uprawnia bowiem szaleńca Chrystusowego do „urągania dumne-
mu i próżnemu światu”5. Wybit ny polski badacz tego fenomenu Cezary Wodziński 
zauważa jednak, że dla jurodstwa nie istnieje żadna podstawa teoretyczna w sensie 
ścisłym czy — mówiąc inaczej — nie można rozpatrywać jurodstwa jako realizacji lub 
reprezentacji określonego modelu świętości, nawet w sytuacji, gdy model ten da się 
wywieść z Ewangelii lub można go uzasadnić na jej gruncie. Badacz uznaje za „her-
meneutyczne nieporozumienie” te interpretacje fenomenu, które traktują go jako 
skrajną, „praktyczną” realizację określonych ustępów Ewangelii. Nie negując przydat-
ności owych fragmentów w wyjaśnieniu zjawiska, równie mocno akcentuje fakt, że 
świętość jurodiwych nie ma idei. Jego zdaniem naturalny żywioł szaleńca Chrystuso-
wego nie ma nic wspólnego z naśladowaniem „szalonej” biografii św. Pawła6. Wodziń-
ski dodaje:

[...] fenomen jurodiwego wymyka się pytaniu: „Kim on jest?”, które domagałoby się wyliczenia 
pewnych dystynktywnych cech oraz wskazania zasady ich „naturalnej”, „substancjalnej” jedności. 
Pytając: „Kim jest jurodiwy?” [...] zamykamy sobie drogę do właściwego opisu fenomenu [...]7.

4 G. Fiedotow, Święci Rusi..., op. cit., s. 190.
5 Por.: A. Panczenko, Staroruskie szaleństwo Chrystusowe..., op. cit., s. 108 i n. Według Haliny 

Waszkielewicz istota jurodstwa pozostaje niezmienna, a jest nią „poszukiwanie wyższego, absolutnego 
ideału i gotowość do znalezienia się w sytuacji, która z punktu widzenia zdrowego rozsądku jest poniża-
jąca, a nawet hańbiąca” (Wizerunek nawiedzonego (jurodiwego) w literaturze rosyjskiej, [w:] Czas wiel-
kiej przemiany. Studia o literaturze rosyjskiej XX wieku, red. P. Fast, A. Skotnicka-Maj, Katowice 1995; 
s. 12; wyróżnienia w tekście usunięto — B. C.). Wadim S. Miroszniczenko wyróżnia następujące cechy 
„etyki ekstremalnej” jurodiwego: 1) „wyśmiewanie świata” lub „naigrywanie się ze świata”, 2) droga 
pokory i kenozy, 3) współ-czucie jako środek zbawienia innych ludzi (В. С. Мирошниченко, „Экс тре
маль ная этика” феномена юродства, [w:] IІІ Харківські студентські філософські читання: мате-
ріали наук. конф., Харків 2006, s. 180–182). Na temat paradoksalnej formy ascezy jurodiwych zob. też 
G. Fiedotow, Święci Rusi..., op. cit., s. 191.

6 C. Wodziński, Św. Idiota..., op. cit., s. 24 i n.
7 Ibidem, s. 39.
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W podobnym duchu wypowiada się też Sergiusz A. Iwanow:

Apologetyka wyczynu jurodstwa sprowadza się zwykle do tego, by pozbawić je całej jego specyficz-
ności. Jurodstwo usiłuje się opisać i uzasadnić, eksponując te cechy, które łączą je z innymi rodza-
jami chrześcijańskiej ascezy. Całkowita, osiągająca granice absurdu pokora, potulna akceptacja 
cierpienia, modlitwa za prześladowców, bezstronność sądów, skrajny ascetyzm i lekceważenie ze-
wnętrznej strony życia, proroczy dar i wizjonerstwo, skromność, dochodząca do tego, by ukrywać 
własne dobre uczynki i przyjmować na siebie cudze grzechy — wszystko to nie wymaga uzasadnie-
nia. Lecz gdyby „pomyleńca” charakteryzowało tylko to, nie byłoby żadnej potrzeby wyszukiwania 
dlań specjalnego określenia8.

Pojawiają się i takie interpretacje, w których postać jurodiwego bywa definiowania 
przez odniesienie do terminologii malarstwa ikonicznego. Paweł Florenski (1882–1937) 
w pracy Odwrócona perspektywa9 dowodzi, iż obok „perspektywy liniowej” w malar-
stwie istnieje inna perspektywa, charakterystyczna dla ikony. Ikona — twierdzi Rosja-
nin — nie tylko nie wpisuje się w reguły perspektywy liniowej, ale nawet istotnie je 
narusza. W wypadku ikony to, co niewidzialne, staje się czymś widzialnym; drugi plan 
przekształca się w plan pierwszy. Ikona żyje zgodnie z regułami „perspektywy odwró-
conej”, a więc zniekształconej. Ikona — to specyficzny typ przedstawienia rzeczywi-
stości. Tak jak istnieją dwa typy malarstwa, istnieją też dwa poglądy na świat czy — 
wyrażając to inaczej — dwa rodzaje doświadczania życia. Jeden z nich ma charakter 
zewnętrzny (liniowo-perspektywiczny), drugi zaś określony zostaje przez „perspektywę 
odwróconą”. Liniowo-perspektywiczna interpretacja świata zakłada m.in.: racjonalizm, 
sekularyzację, obecność związku przyczynowo-skutkowego. Perspektywa odwrócona 
narusza łańcuch przyczynowo-skutkowy. Można więc rzec, iż w postaci jurodiwego 
znajduje wyraz odwrócona perspektywa poglądu na życie. Szaleniec Chrystusowy 
określany jest przez to, co wewnętrzne. Burzy ustalony porządek, sprawia, że to, co 
pierwsze, staje się tym, co drugie, a to, co drugie, tym, co pierwsze. Najpełniej świad-
czą o tym jego gesty10. Obnażony, dokazujący, bluźniący, obrzydliwy jurodiwy repre-
zentuje inne widzenie świata, sprzeczne z tym, które przyjęto w społeczeństwie:

[...] w sposób bycia jurodiwego wpisany jest nie tylko śmiały gest przełamywania i przekręcania 
rozmaitych barier obyczajowych, ale często z powodzeniem podejmowane próby obracania na nice 
ustalonych relacji między „anielskim” i „diabelskim” w przestrzeni zagospodarowanej po ludzku. 
A w efekcie — druzgotania samej tkanki, z jakiej świat „ludzki” jest utkany. Jurodiwy potrafi — na 
oczach i w oczach ludzi — zamieniać ludne miasto w odludne pustkowie, a dom rozpusty w bogo-
lubny klasztor. Ale także na odwrót...11

 8 С. А. Ивaнов, Визaнтийское юродство, Москва 1994, s. 182; cyt. za: C. Wodziński, Św. Idio-
ta..., op. cit., s. 20.

 9 P. Florenski, Odwrócona perspektywa, [w:] idem, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, 
Warszawa 1998, s. 213.

10 Por. Н. Н. Ростова, Человек обратной перспективы как философскоантропологический тип 
(исследование феномена юродства), „Вестник ТГПУ” 11/74, 2007, s. 105 i n. 

11 C. Wodziński, Jurodiwa Moskwa?, [w:] idem, Pan Sokrates. Eseje trzecie, Warszawa 2000, 
s. 223.
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Jacek Sieradzan wymienia następujące interpretacje fenomenu jurodstwa: jurod-
stwo jako pogłębione chrześcijaństwo, jako wyraz protestu wobec opresyjnych rzą-
dów, jako antyzachowanie i „trzeci świat” kultury rosyjskiej, wreszcie — jako 
neoszamanizm12. W niniejszym artykule skupimy się wyłącznie na tej interpretacji 
jurodstwa, według której jest ono formą służby Bogu, ascezy chrześcijańskiej. War-
to przy okazji wspomnieć, że jurodstwo można rozpatrywać także jako przejaw 
krytycyzmu intelektualnego. Duchowość rosyjska uznawała szaleństwo w Chrystu-
sie za „subtelny protest wobec całej naszej kondycji ludzkiej i całego naszego ludz-
kiego wartościowania zjawisk”. W tym sensie byłoby ono „typologiczną paralelą 
z antycznymi cynikami”13. Zarówno życie jurodiwego, jak i życie cynika opiera się 
na rozmyślnym opowiedzeniu się przeciwko powszechnemu ideałowi piękna i wy-
niesieniu brzydoty jako pozytywnej jakości estetycznej. W przypadku cyników este-
tyka brzydoty jest konsekwencją doprowadzonej do absurdu cnoty sokratejskiej; 
w przypadku jurodiwych na akceptację brzydoty pozwala to, że etyka „wchłania” 
moment estetyczny. I cynicy, i jurodiwi pragnęli osiągnąć duchową wolność, a ich 
nadrzędnym celem było dobro, które nie mogło zależeć od piękna fizycznego ciała 
(oczywiście, z brzydoty nie wypływa automatycznie dobro). Porównując sposób 
bycia cyników z zachowaniem jurodiwych, można powiedzieć, że w pierwszym 
dominuje element epatowania, w drugim zaś — element wyrzutu14. 

W proponowanym czytelnikowi tekście rozpatrujemy kolejno następujące kwe-
stie: 1) ciało jurodiwego jako ciało Chrystusa; 2) nagość jako arcycielesność oraz 
prawdziwe piękno bezcielesności; 3) rola kobiety w projekcji intymnych doświad-
czeń jurodiwego z ciałem.

1. Szaleńcy Chrystusowi dobrowolnie decydowali się żyć w brudzie i skrajnej nę-
dzy. Wielu jurodiwych dokonywało aktów samoponiżania. Umartwiali swe ciała 
przez biczowanie, chodzenie boso, noszenie włosiennic, spanie na gołej ziemi. Czę-
sto wystawiali ciała na siarczysty mróz lub piekący skwar. O pogardzie dla śmier-
telnej powłoki człowieka świadczy następujący passus: „[Wasyli Błogosławiony, zm. 
1552 — B. C.] nie nosił na sobie żadnego odzienia, przebywał zawsze bez osłony, 
chodził nagi i zimą, i latem, zimą podmarzając od mrozu, latem zaś przypiekany 
skwarem”15. Teodozy Pieczerski (XI w.) wystawiał swoje ciało na ukąszenia owa-
dów. Izaak Pieczerski (zm. 1090) nigdy nie zdejmował koźlej skóry, w wyniku 
czego przyrosła mu ona do ciała. Mnich Teofil (XIX/XX w.) leżał na mrowisku ze 

12 Zob. J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata, Kraków 2005, s. 290–298.
13 J. Nowosielski, Inność prawosławia, Białystok 1998, s. 36.
14 Por. A. Panczenko, Staroruskie szaleństwo Chrystusowe..., op. cit., s. 109 i n.
15 И. И. Кузнецов, Святые блажeнные Василий и Иоан. Христа ради москoвские чудотвoрци, 

„Записки Московского археологического института” VIII, 1910, s. 81; И. Ковaлевский, Юродство 
о Христе и Христа ради юродивые восточной и русской Церкви. Исторический очерк и жития 
сих подвижников благочестия, Москва 1902, s. 224; cyt. za: C. Wodziński, Św. Idiota..., op. cit., 
s. 104.
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złożonymi na piersi rękoma, a mrówki oblazły mu całe ciało16. Prokop z Ustiuga 
(zm. 1302) był „bity i szturchany”, Andriej Salos vel Andriej Cariegradski (IX w.) — 
„bity i opluwany”, Ioann z Ustiuga (zm. 1494) — „bity kamieniami i pałkami”...17 

Szaleństwo Chrystusowe jest — jak widać — pełne trudów, cierpień, oszczerstw 
i obelg. Znamienne, że jurodiwy nigdy nie unika bicia i szturchania. Wprost prze-
ciwnie, z niejaką wdzięcznością znosi pobicie przez tłum. Jurodstwo upodabnia się 
w ten sposób do Drogi Krzyżowej Zbawiciela: ciało świętego jest ofiarą, tak jak 
ciało Chrystusa. Ale jurodiwy nie tylko znosi upokarzające obelgi. Robi coś wię-
cej — ciągle prowokuje tłum. Ciskając kamieniami, nieczystościami czy plując na 
ludzi, szaleniec Chrystusowy stale „zaczepia” publiczność. Mimo że motywy „bicia 
i szturchania” jurodiwych mają zabarwienie tragiczne, to trzeba pamiętać, że nigdy 
żaden jurodiwy nie został zabity ani nawet okaleczony (sic!). Dlaczego? W biciu 
jurodiwego nie ma bowiem złości — to czysta gra, w której tłum-publiczność trak-
tuje jurodiwego jak klauna18. Gra toczy się płynnie. Jurodiwy (aktor-reżyser) rzuca 
kamieniem w tłum, a ten (widownia-aktor zbiorowy) odpowiada mu tym samym.

Bez przesady można twierdzić, że widz w spektaklu jurodiwego jest nie mniej ważny niż centralna 
postać. Widzowi wyznacza się aktywną rolę. Przecież jurodiwy to nie tylko aktor, ale i reżyser. 
Kieruje on tłumem i przekształca go w marionetkę, w pewien rodzaj bohatera zbiorowego19.

Żywoty przekazują, że jurodiwy w samotności — najczęściej nocą — modli się 
za tych, którzy obrzucają go obelgami, poniżają, biją i męczą. Świadom tego, że to 
on sam sprowokował tłum, a więc grzech ciąży na nim, nie na tłumie, który został 
wciągnięty w ową „grę”, szaleniec prosi Boga, ażeby nie winił za to ludzi.

2. Istotną funkcją stroju jurodiwych jest podkreślanie ich inności i odrębności w sto-
sunku do tłumu. Ubranie pozwala natychmiast rozpoznać jurodiwego. W Żywocie 
Domny Karpownej czytamy, co następuje: 

Ubierała się bardzo dziwnie: zbierała wszelkie zużyte ubrania, związywała je, owijała się i nakładała na 
siebie te ciężkie, powiązane szaty, które stanowiły jakby ascetyczne okowy. Tak wędrowała z tym cię-
żarem, czy to w siarczysty mróz, czy w letni skwar. [...] Na piersi, w kieszeniach i w zakamarkach 
swego ubioru Domna Karpowna chowała potłuczone szkła, kamyki, kawałki drewna, trociny, kawałki 
cukru, i wszystkim tym obdarowywała z jakimś sensem alegorycznym. [...] Widząc jej przyodziewek, 
wielu dawało jej nowe ubranie, ale ona natychmiast rozdawała wszystko żebrakom20. 

Estetyczną dominantą w zachowaniu szaleńca Chrystusowego staje się paradoks, 
a strój jurodiwego jest jego wyrazem. Za swego rodzaju mundur korporacyjny służy 

16 Por. J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata..., op. cit., s. 283 i n.
17 Por. C. Wodziński, Św. Idiota..., op. cit., s. 111.
18 Por. A. Panczenko, Staroruskie szaleństwo Chrystusowe..., op. cit., s. 123.
19 Ibidem, s. 116.
20 Z Żywota Domny Karpownej, [w:] T. Špidlík, Wielcy mistycy rosyjscy, tłum. J. Dembska, Kraków 

1996, s. 149 i n. 
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koszula. Przykrywa ona sromotę, ale też jest kostiumem teatralnym. W opisach ko-
szuli zwraca uwagę jeden powtarzający się detal, tj. jej skrawkowość, „wieloszwo-
wość”. Wygląd jurodiwego zawsze jest szokujący oraz jawnie gorszący.

„Śmierć dla świata” stanowi podstawowy wymóg bycia jurodiwym. Decydują-
cym sprawdzianem „bycia martwym dla świata” okazuje się permanentne publiczne 
obnażanie się, zdecydowanie różne od zwykłego ekshibicjonizmu. Cezary Wodziński 
pisze:

[...] „próba nagości” jest wyzwaniem i dowodem radykalnym. Podejmuje ją wielu jurodiwych, 
a w sensie istotnym — podejmuje ją i zaświadcza o tym całym swym żywotem jurodiwy jako taki. 
Jurodiwy jest „martwy dla świata” znaczy tu: jest „nagi dla świata”. [...] Jurodiwi to istoty, które 
pokonują śmierć „za życia”, to istoty „za życia” nieśmiertelne [...]. Właściwa [...] śmierć jurodiwego 
następuje w chwili, gdy staje się on martwy dla świata. Śmierć opisywana skrzętnie przez hagiogra-
fów jest już tylko ornamentem żywota, potrzebnym wyłącznie do tego, by postawić jurodiwemu 
grobowiec (pomnik), który służy przede wszystkim za miejsce jego „pośmiertnych” cudów. [...] Ju-
rodiwy musi umrzeć, by „żyć” jako jurodiwy. [...] wprowadzeniem do tej bezprzykładnej transfor-
macji jest obnażenie. Nagie ciało jurodiwego zapowiada i ziszcza zarazem „umieranie dla świa-
ta”. [...] Jako istotna oznaka nagość nie jest jednak „przyrodzona” — stanowi efekt rozmyślnego 
obnażenia. Akt obnażenia zaś wchodzi w skład rytuału inicjacji, jeśli tak można określić wkraczanie 
na drogę jurodstwa. [...] jest to najbardziej spektakularny zabieg, współinicjujący proces „umierania 
dla świata”, a jednocześnie komunikat dla świata, że ma do czynienia z „umierającym”21.

„Idealny strój” jurodiwego stanowi zatem nagość, która może być interpretowa-
na alternatywnie: dla grzesznych stanowi kwintesencję cielesności, źródło pokus, 
niemoralności i zgorszenia, dla pobożnych zaś — ekspresyjną pogardę dla sfery 
cielesnej, swoisty symbol duszy i zbawienia. Nagość jurodiwych  to nagość obnażo-
na, a jako taka — jest symbolicznym aktem powrotu do nagości przyrodzonej i czy-
stości duszy. Nagość oznacza czystość — jurodiwy nie jest ubrany, to znaczy, że nie 
jest skalany ciałem, a także nie ma nic do ukrycia przed światem zewnętrznym. W 
podobnym duchu wypowiada się Grzegorz z Nyssy (ok. 335–ok. 394): 

Jak bowiem ktoś mający na sobie potarganą odzież, gdy zostanie z niej obnażony, już nie widzi na 
sobie nieprzyzwoitości tego, co odrzucił: tak samo i my, gdy zwleczemy ową martwą i wstrętną 
szatę, narzuconą nam ze skór zwierzęcych... razem ze zdjęciem szaty odrzucamy od siebie wszystkie 
skutki przyobleczenia siebie w zwierzęcą skórę. A tym, co nasza natura otrzymała razem z nierozum-
ną powłoką, są: spółkowanie, zapłodnienie, urodzenie, brud, karmiąca pierś, jedzenie, wypróżnianie 
się, starość, choroba, śmierć22.

Ubiór w istocie eksponuje ciało: zakrywając, potwierdza i „odsłania”. Zrzucając 
odzienie, odrzuca się „ubranie cielesne”, odrzuca się ciało. Aby ukazała się bezcie-
lesność, należy zrzucić ubranie. Na pokaz wystawia się niewidzialna dotąd dusza. 
Obnażona cielesność jawi się jako cielesność par excellence. Jest to arcycielesność. 
Ostry klimat rosyjski z pewnością potęguje w naszych oczach ten rodzaj ascezy. 

21 C. Wodziński, Św. Idiota..., op. cit., s. 104–123.
22 Św. Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, przeł. T. Sinko, Warszawa 1963, s. 145 i n.



 Arcycielesność jurodiwych 137

Trzeba jednak pamiętać, że „cierpienia związane z nagością podczas mrozów nale-
żały do najniewinniejszych «wybryków» Bożych pomyleńców”23. Jednym ze sposo-
bów pogodzenia nagości bożej z oczywistą pokusą, wyzwalającą się przy oglądaniu 
obnażonego ciała, jest korzystanie przez jurodiwych z paliatywów w rodzaju prze-
pasek na biodrach24. Co ciekawe, wielu szaleńców Chrystusowych nosiło przydomek 
„nagi” — w tym kontekście to słowo mozna uznać za synonim określenia „jurodi-
wy”25. Nagość stanowi zatem nader istotną oznakę jurodstwa; obrawszy drogę sza-
leństwa Chrystusowego, człowiek się obnaża. Jurodiwy zawsze jest nagi. Nieważ-
ne — całkowicie czy częściowo; istotne jest to, że jest nagi.

Szalony święty, obnażając ciało, wprzęga je w służbę bożą. Obnażenie stanowi 
bowiem deiktyczny sposób zdemaskowania szatana i przebrania, pod którym się 
skrywa. Ernst Benz interpretuje jurodstwo jako świętą monomachię, tzn. samotną 
walkę świętego z szatanem i demonami. Owa walka nie jest wpisana w jurodstwo, 
ale wynika raczej z demonologicznej wizji świata pozostającego we władaniu szata-
na i opanowanego przez demony. Zasadniczym celem walki szaleńca okazuje się 
wywrócenie owego świata „na opak”. Wodziński nie zgadza się z wykładnią nie-
mieckiego religioznawcy, która — w jego przekonaniu — nie obejmuje wysublimo-
wanej ambiwalencji sprzęgniętej z pozostawaniem w kontakcie ze złymi mocami ani 
też nieusuwalnego ryzyka, na które naraża się święty, usiłując wywrócić świat „na 
opak” i pokazać szczeliny świętości w miejscach najmniej spodziewanych26.

Jurodiwy, poza tym, że jest nagi, jest też brzydki. Brzydota odpowiada ideałowi 
wczesnochrześcijańskiemu, zgodnie z którym piękno cielesne utożsamiane jest 
z pięknem diabelskim. Ciało i piękno są niczym, a moralność i zbawienie duszy są 
wszystkim. Szpetota ciała wymierzona jest przeciw przepychowi i blichtrowi oficjal-
nej obrzędowości prawosławnej. Apoteoza brzydoty cielesnej miała też cele moral-
no-duchowe: odsłaniając brzydotę ciała, jurodiwy demaskował pozór piękna ciele-
snego, sugerując prawdziwe piękno bezcielesności. Nagość jurodiwego stanowi więc 
niezwykle silny rys ascetyczny — celem szaleńca Chrystusowego staje się dobro27. 
Wodziński zauważa:

Ta swoista „apoteoza brzydoty cielesnej” jest gestem teologicznym: odsłaniając szpetotę ciała, de-
maskuje pozorne, zwodnicze i gotowe służyć szatanowi „piękno cielesne”, pozwala zajrzeć w trupie 
wnętrzności świata i sugeruje zarazem prawdziwe „niezniszczalne” piękno anielskiej bezcielesności 
i boskiej pozacielesności. W istotnym sensie jednak świętość „ucieleśniona” przez jurodiwego po-
mieszkuje poza „pięknem i szpetotą”, a ściśle, pomiędzy jednym i drugim. Wprowadza obie katego-
rie w obłędny wir, w którym w brzydocie świata tego przegląda się piękno „niezniszczalne”, 
a w jego urodzie — szkarada piekielnych czeluści28.

23 C. Wodziński, Jurodiwa Moskwa..., op. cit., s. 219.
24 A. Panczenko, Staroruskie szaleństwo Chrystusowe..., op. cit., s. 124. 
25 Ibidem.
26 C. Wodziński, Św. Idiota..., op. cit., s. 84.
27 A. Panczenko, Staroruskie szaleństwo Chrystusowe..., op. cit., s. 140.
28 C. Wodziński, Św. Idiota..., op. cit., s. 130.
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Ciało szaleńca Chrystusowego eksponuje własną szpetotę. Jest to ciało wynisz-
czone, wychudzone, pokraczne, brudne, cuchnące i dopiero po śmierci zaczyna 
wydawać „rajskie wonie”.

3. Na koniec proponujemy przyjrzeć się roli kobiety w projekcji intymnego do-
świadczania ciała przez jurodiwego. Jurodiwi chętnie hartowali swe ciała, przeby-
wając w towarzystwie nierządnic. Tak było w przypadku św. Andrzeja (IX w.):

Pewnego razu cudaczył w pobliżu domów rozpusty i jedna z nierządnic wciągnęła go do środka. 
A zaiste nieugięty i prawdziwy prześmiewca szatana poszedł za nią. Zbiegły się i pozostałe grzesz-
nice i dla śmiechu pytały go, jak znosi coś podobnego. Błogosławiony zaś uśmiechał się, lecz nic 
nie odpowiadał. Szczypały go i kusiły do haniebnego dzieła nierządu, miętosiły jego ukryte miejsca, 
a inne całowały, podniecając niewinnego do bezwstydu, jeszcze inne mówiły: „Zgrzesz, jurod, i na-
syć pragnienia”. Lecz wówczas, o bracia! dokonał się cud przedziwny! Pośród takich pokus nie 
drgnął on nawet i nie podnieciła go obrzydliwa chuć29.

Opis ten stanowi dowód na uwolnienie się przez jurodiwego od wszelkich pokus 
cielesnych.

W dziejach rosyjskiego jurodstwa spotkać można także przypadek świętej trans-
westytki. Samo zjawisko transwestytyzmu było powszechnie znane w Kościele 
wschodnim, a jego początki przypadają dokładnie na okres narodzin jurodstwa bi-
zantyjskiego. Świętą transwestytką była żyjąca na przełomie XVIII i XIX w. Ksenia 
Petersburska. W wieku około 26 lat została wdową po pułkowniku Andrieju F. Pie-
trowie, który zmarł nagle, nieopatrzony chrześcijańskimi sakramentami. Jednym 
z pierwszych objawów szaleństwa Kseni było pojawienie się na cmentarzu w mun-
durze zmarłego męża. Mundur był jedyną pozostałością po pułkowniku, gdyż wdo-
wa rozdała cały majątek. Mundur służył Kseni przez wiele lat. Gdy rozpadł się, 
zaczęła chodzić w łachmanach. Co ciekawe, do końca swych dni nie używała wła-
snego imienia, lecz posługiwała się imieniem i nazwiskiem zmarłego pułkownika. 
Można powiedzieć, że „ciało” Kseni stanowiło zewnętrzną powłokę „ducha” Andrie-
ja. W ten oto sposób „śmierć dla świata” jurodiwej doprowadzona została do ekstre-
malnych konsekwencji30.

Święci szaleńcy są stale obecni w rosyjskiej mentalności. Jurodstwo to zjawisko 
swoiste, wieloznaczne, paradoksalne, przede wszystkim zaś — niedefiniowalne. 
Można powiedzieć, że fundamentalnym składnikiem szaleństwa Chrystusowego jest 
pokazowa prowokacja oraz budzenie zgorszenia. Znakomitym „narzędziem” jest 
tutaj ciało jurodiwego, czyli tego, który musi ponieść śmierć dla świata, by stać się 
szaleńcem Chrystusowym.

29 С. А. Ивaнов, Визaнтийсkое юродство..., op. cit., s. 87 i n.; cyt. za: C. Wodziński, Św. Idiota..., 
op. cit., s. 120.

30 Por. C. Wodziński, Św. Idiota..., op. cit., s. 134 i n.
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summAry

SUPERCORPOREALITy OF THE yOURODIVyS PEOPLE

Significant task of yourodivys outfit is to emphase their dissimilarity from the crowd. The “ideal outfit” 
of the saint is their naked nudity. It can be interpreted in two ways: for sinners it is the quintessence of 
corporeality, a source of temptation, immorality, but for the pious — a clear disdain for the bodily sphere, 
a kind of symbolic act of returning to the real nakedness and purity of soul. The naked corporeality is 
corporeality par excellence couples. In addition, not only is the saint naked, he is also ugly. Ugliness 
corresponds to the early Christian ideal which equates physical beauty is equated with the beauty of the 
devil. Apotheosis of the physical ugliness has in mind moral and spiritual purposes: exposing the ugliness 
of the body, unmasking the appearance of the corporal beauty, suggesting true beauty of immateriality. 
Another issue discussed in the article is the role of a woman in the intimate experience of the saint’s 
projection with the body. 




