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TERTIUM GENUS HOMINUM
K ROLI EUNUCHÙ NA POZDNÌ ANTICKÉM
CÍSAØSKÉM DVOØE
S T A N I S L A V D O L E  A L (Èeské Budìjovice)

Ani muský, ani enský, ale jakýsi jiný, tøetí rod  to se zdá být dojmem
vìtiny Øímanù, kteøí ili v pozdnì øímské, pøíp. byzantské øíi a nìkdy
pøili do kontaktu s eunuchy. Nìkteøí, jak uvidíme, si eunuchy pøímo oklivili a pøipisovali jim rùzné patné vlastnosti. Pøitom vichni eunui
zaèínali jako otroci, øada z nich otroky bìhem svého ivota zùstala, a
na výjimky prakticky vichni vykonávali rùzné sluebné práce, a protoe zpravidla slouili v domech a palácích bohatých a mocných Øímanù,
do styku s irokou veøejností prakticky nepøili. Èím tedy vznikla ona
patná povìst, kterou budeme níe dokumentovat na mnoha pøíkladech?
Byla zpùsobena fyzickým defektem tìchto lidí? Nebo tu hrálo roli spíe
to, e mnozí z eunuchù, zvlátì v období pozdního císaøství, dosáhli závratné kariéry? V jejich pøípadì existuje jasný rozpor mezi pùvodním
nízkým sociálním postavením a znaèným vlivem, kterého nìkteøí z nich
dosáhli na císaøském dvoøe. Podobný rozpor vak mùeme najít rovnì
v kariéøe mnoha Øímanù a také romanizovaných barbarù. Avak ani
germántí dùstojníci v pozdní øímské øíi, kteøí byli jako sociální skupina srovnatelní s eunuchy pøinejmením svou cizostí vzhledem k vìtinì
spoleènosti, nedosáhli tak patného obrazu u pozdnì øímských autorù.
Døíve ne se pokusíme o odpovìï na tuto otázku, podívejme se struènì
na historii eunuchù v øímské øíi a zaènìme definicí.
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1. Pouívané výrazy pro eunuchy.
Etymologie. Definice.
Výraz eujnou`co~ je øecký a znamená ten, kdo se stará o lùko (oJ th;n
eujnh;n e[cwn);1 v latinì má podobu eunuchus. Druhý nejèastìjí výraz,
spavdwn (v latinì spado), je rovnì øecký, ale etymologicky ménì jasný.2 Alternativními øeckými výrazy pro eunuchy jsou ej k tomiv a ~ (od
slovesa ejktomavzein, vyøíznout), qladiva~ (od slovesa qla`n drtit),
qlibiva~ (od slovesa qlivbein, drtit), ajpovkopo~ (od slovesa ajpokovptein, odøezávat) a i[qri~ (s nejasnou etymologií).3 Pseudo-Zonarùv
výkladový slovník z 13. století k tomuto ji dost bohatému seznamu dokonce jetì nìkolik výrazù pøidává: gunaikwvdh~ (doslova enì podobný), gavllo~ (starý název nejoddanìjích vyznavaèù bohynì Kybelé,
kteøí na sobì provádìli rituální kastraci), o[qh~ (nejasné), tomiva~ (patrnì od ejktomiva~). Naproti tomu v latinì se pouíval  kromì výrazù
eunuchus a spado, vypùjèených z øeètiny  prakticky jen termín castratus.4 Je mono jetì dodat, e Plinius Starí popsal eunuchy jako polomue (semiviri)5 a stejný výraz pro eunuchy pouívají i Seneca, Iuvenalis a dalí øímtí autoøi doby principátu.6
Prameny oznaèují výe uvedenými výrazy vechny mue a chlapce,
kteøí buïto byli eunuchy u od narození, nebo byli bìhem ivota vykastrováni, a to v dìtství nebo v dospìlosti; patøí sem jak osoby, které se tomuto zákroku podrobily dobrovolnì (nebo jej na sobì dokonce provedly samy), tak i ty, na kterých byl uèinìn násilím nebo bez jejich vùle.7
PSEUDO-ZONARAS, Lexicon, s. v. eujnou`co~. Slovník také pøidává alternativní lidovou etymologii to; eu\ nou`n e[cein (tj. mít dobré smýlení) a vysvìtluje ji ve smyslu
osvobození od svodù fyzické lásky.
2
PSEUDO-ZONARAS (s. v. spavdwn) nabízí odvození ze slovesa spa`sqai, tj. vytrhnout. Jediný rozdíl mezi tìmito dvìma výrazy spoèívá v tom, e výraz eujnou`co~ se
nepouíval v attickém dialektu øeètiny.
3
Pro jednotlivé výrazy viz HENRY GEORGE LIDDELL  ROBERT SCOTT, A Greek-English Lexicon, Oxford 1996.
4
Viz napø. TERTULLIANUS, De monogamia, 3,1.
5
PLINIUS SECUNDUS, Naturalis historia, XI,263 (tímto jménem oznaèil té hermafrodity a mue, kteøí pøili o varlata neastnou náhodou nebo se narodili bez nich).
6
SENECA, Epistulae, 108,7; IUVENALIS, Saturae,VI,513.
7
Vechny tyto odlinosti byly u eunuchù povaovány za významné a ovlivòující
povahu jedince. Pozdnì antický spisovatel Adamantios, jen byl lékaøem idovského
pùvodu a il v Alexandrii ve 4.-5.stol. n. l., napsal ve svém pojednání Physiognomo1
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Kastrací je zde mínìno odnìtí buïto pouze varlat, anebo vech pohlavních orgánù.8 V prvním pøípadì bylo danému jedinci pouze zabránìno
v rozmnoování, ale nebylo mu zabránìno v sexuálním styku ani nebyla významnì potlaèena jeho sexuální touha, zatímco v druhém pøípadì
byl jedinec vystaven znaènì vyím zdravotním rizikùm a èasto následkùm zákroku podlehl. Je mono se domnívat, e vìtina eunuchù,
nacházejících se v øímské øíi, patøila k první uvedené skupinì kastrátù.
Z hlediska øímského práva byli eunui této první zmínìné kategorie
povaováni za zdravé a normální jedince;9 pokud jim vak byl odòat
i pohlavní úd, byli povaováni za nemocné, pøesnìji øeèeno za jedince
s tìlesnou vadou.10
2. Eunui jako sluebníci
Eunui byli souèástí orientálních kultur od pradávných dob. Vyskytovali se na dvorech asyrských, babylónských, egyptských a jiných panovníkù, kde plnili dùleité funkce.11 Jejich pùvodním posláním bylo starat se
o lùko (viz výe uvedenou etymologii) a o vechny tìlesné potøeby
panovníka, tedy být neustále v panovníkovì blízkosti. To souèasnì znamenalo být v blízkosti panovníkových en  právì proto byla ádoucí
kastrace, a tedy relativní nekodnost vzhledem k neschopnosti rozmnoování. Stejná byla primární funkce eunuchù na øímském císaøském
dvoøe.
nica (II,3), e ti, kdo jsou eunui od narození, mají horí povahu ne jiní lidé: jsou krutí, úskoèní a zlí (wjmovfrone~, doleroiv, kakou`rgoi); naproti tomu kastrovaní jedinci si
vìtinou ponechávají svou pøirozenou povahu i po kastraci.
8
ISIDORUS HISPALENSIS, Etymologiae, XX,93: Eunuchus Graecum nomen est, quod
est spado. Horum quidam coeunt, sed tamen virtus in semine nulla est. Liquorem enim
habent et emittunt, sed ad gignendum inanem atque invalidum.
9
DIGESTA, XXI,1,6,2 (Ulpianus): Spadonem morbosum non esse neque vitiosum
verius mihi videtur, sed sanum esse, sicuti illum, qui unum testiculum habet, qui etiam
generare potest.
10
DIGESTA, XXI,1,7 (Paulus): Sin autem quis ita spado est, ut tam necessaria pars
corporis et penitus absit, morbosus est.
11
Pøíkladù mocných eunuchù v orientálních despociích by bylo mono najít velké
mnoství a zde se omezme jen na nìkolik pøíkladù: egyptský generál Ganymédés (který porazil Caesara u Alexandrie), Pothínos (který fakticky vládl za nezletilého Ptolemaia XIII.) nebo Peran Bagoas (který byl éminence grise perských králù Artaxerxa
III. a poté Arsa, které nechal oba postupnì zavradit a zvolit králem Dareia III.).
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Zdá se, e fyzická blízkost panovníkovi je vdy pøímo úmìrná vládcovì dùvìøe k dotyèné osobì. Eunui na jedné stranì poskytovali panovníkovi sociálnì nízce hodnocené sluby jako péèi o hygienu, støíhání, holení, péèi o atník a obuv, ale zároveò øada z nich slouila jako
neformální poradci a dùvìrníci panovníka  bylo to pøirozené vzhledem
k tomu, e souhrnnì trávil panovník s eunuchy významnou èást dne: pøi
úpravì svého zevnìjku, oblékání, jídle atd. Na pøípadu eunuchù dobøe
uvidíme, jak zásadní vìcí pøi získávání moci a vlivu v hierarchii panovnického dvora je neustálá nebo velmi èastá a pravidelná fyzická pøítomnost dané osoby v blízkosti panovníka.
V perské achaimenovské øíi, podle svìdectví Hérodota, byla po eunuích vdy velká poptávka; Perané si eunuchù cenili pro jejich vìrnost
více ne nekastrovaných sluebníkù (para; ga;r toi`si barbavroisi timiwvteroiv eijsi oiJ eujnou`coi pivstio~ ei{neka th`~ pavsh~ tw`n ejnorcevwn). Hérodotos jmenovitì zmiòuje jednoho øeckého obchodníka
z Chiu, který na trhu kupoval mladé otroky, kastroval je, pøeváel do
Sard nebo Efesu, kde je Peranùm se znaèným ziskem (crhmavtwn megavlwn) prodával.12
Na druhé stranì nám Xenofón pøináí svìdectví o negativním pohledu na eunuchy ve své dobì. V románu O Kýrovì vychování, který sice
vypráví o ivotì perského krále Kýra Starího, ale do kterého autor promítl své vlastní názory i postoje své kultury, se hovoøí o osobní strái,
kterou si Kýros zøídil po dobytí Babylónu. Xenofón sleduje fiktivní úvahu perského krále o vhodnosti eunuchù pro tuto roli. Kýros uvauje
o jejich oddanosti, o jejich zájmu (pøi nemonosti zakládání rodin) slouit výhradnì svému pánu, a dokonce bere v úvahu i tu skuteènost, e eunui jsou ve veobecném opovrení: nicménì právì to se jim stává motivací, aby hledali ochranu u mocného pána (pro;~ de; touvtoi~ a[doxoi
o[nte~ oiJ eujnou`coi para; toi`~ a[lloi~ ajnqrwvpoi~ kai; dia; tou`to
despovtou ejpikouvrou prosdevontai).13
Na øímském císaøském dvoøe se eunui vyskytovali u od samého poèátku císaøství a ji tehdy jako osobní sluebníci èlenù císaøské rodiny.14
Císaø Claudius mìl jako osobního sluebníka u stolu a zároveò ochutnávaèe eunucha Halóta.15 Eunuch Posidés se dokonce tìil obzvlátní
HÉRODOTOS, Historiae,VIII,105.
XENOFÓN, Cyropaedia, VII,5,58-65.
14
Podle TACITA (Annales, IV,8) dal prétoriánský prefekt Seianus údajnì otrávit Tiberiova syna, prince Drusa, prostøednictvím kletìnce Lygda.
15
TACITUS, Annales, XII,66; SUETONIUS, De vita Caesarum, Divus Claudius, 44,2.
12
13
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Claudiovì dùvìøe a pøízni.16 Na Neronovì dvoøe byli podle Tacita eunui typickým zjevem17 a zjevnì se jim dostávalo od císaøe nejen pøíznì
a obliby, ale také dùvìry  jednomu z eunuchù Nero dokonce svìøil dohled nad vojáky, kteøí mìli vykonat popravu jistého øímského senátora.18 Oblibu vùèi eunuchùm projevoval také císaø Titus.19 Naproti tomu
Domitianus, pøestoe sám mìl mezi svými oblíbenci (nebo milenci) jednoho eunucha, provádìní kastrace na území impéria zakázal a navíc
upravil (sníil?) ceny za eunuchy, kteøí byli dostupní na trhu.20 Tento
zákon potvrdil i Domitianùv nástupce, císaø Nerva.21 Co vedlo Domitiana k takovému rozhodnutí, není naprosto jasné. Zmínìný Domitianùv
zákon se sice nezachoval, ale zato se zachovaly dva zákony pozdìjí,
v Justiniánovì kodexu.22 Zákon, postihující hrdelním trestem kadého,
kdo by v øímském svìtì (in orbe Romano) tvoøil eunuchy (eunuchos
fecerit), vydal nìkdy bìhem své vlády Constantinus I.23 Druhý zákon,
pøísnì trestající kohokoliv, kdo by na øímském èi neøímském území provedl kastraci na mui øímského pùvodu (Romanae gentis), vydal pak
kolem roku 460 n. l. císaø Leo I.; zároveò vak výslovnì povolil import
eunuchù neøímského pùvodu (barbarae gentis), ovem pod podmínkou,
e k jejich kastraci nedojde na øímském území.24 To znamená, e od
konce 1. stol. n. l. se kastrace stala ilegální a jediným zpùsobem, jak vyhovìt potøebám císaøského dvora i poptávce soukromých osob, zùstával
import z barbarika, zejména z Východu.
SUETONIUS, De vita Caesarum, Divus Claudius, 28,1.
TACITUS, Historiae, II,71.
18
TACITUS, Annales, XIV,59.
19
CASSIUS DIO, Historiae Romanae, LXVII,2,3: Tivto~ ijscurw`~ peri; tou;~ ejktomiva~ ejspoudavkei; srov. té Suetoniovu zmínku o spadonum greges na Titovì dvoøe
(SUETONIUS, De vita Caesarum, Titus, 7,1).
20
CASSIUS DIO, Historiae Romanae, LXVII,2,3: kai; dia; tou`to, kaivper kai; aujto;~ jEarivnou tino;~ eujnouvcou ejrw`n, o{mw~... ajphgovreusen... mhdevna e[ti ejn th/`
tw`n JRwmaivwn ajrch/` ejktevmnesqai; AMMIANUS MARCELLINUS, Res gestae, XVIII,4,5:
receptissima inclaruit lege qua minaciter interdixerat ne intra terminos iuris dictionis
Romanae castraret quisquam puerum. Pokud jde o údaj o cenì, viz SUETONIUS, De vita
Caesarum, Domitianus, 7,1: castrari mares vetuit; spadonum, qui residui apud mangones erant, pretia moderatus est; pouité sloveso moderari mùe vyjadøovat sníení
ceny nebo prostì její úpravu.
21
CASSIUS DIO, Historiae Romanae, LXVIII,2,4: ejnomoqevthse de; a[lla te kai;
peri; tou` mh; eujnoucivzesqaiv tina.
22
CODEX IUSTINIANUS (dále citováno jako CJ), 4,42 (De eunuchis).
23
CJ 4,42,1.
24
CJ 4,42,2.
16
17
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Jestlie eunui nemohli plodit potomstvo, zakládat rodiny a tímto
zpùsobem se zaøazovat do spoleènosti, pak byli od Domitianovy doby
jetì více sociálnì izolováni, protoe nadále mohli pocházet pouze z oblastí mimo impérium.25 Pøesto se z nich jako ze sociální skupiny nestali
vydìdìnci spoleènosti, stojící ve veobecném opovrení na jejím okraji.
Naopak, jejich obliba na císaøském dvoøe i u bohatých Øímanù rostla.
Za císaøe Aureliana se prý za eunuchy v Øímì platily obrovské sumy
(ingentia pretia); Aurelianus také zákonem vyhlásil pøípustný poèet eunuchù, který mohli vlastnit jednotliví èlenové senátu.26 Císaø Elagabalus
prý eunuchy rozdával úèastníkùm svých hostin jako dárky.27 Sám byl
ovem od autora spisu Scriptores Historiae Augustae (SHA) nazván
otrok eunuchù (mancipium eunuchorum),28 nebo se s nimi údajnì
radil,29 a dokonce mnohým z nich svìøoval vysoké úøady (plerosque
eunuchos rationibus et procurationibus praeposuisset).30 Naopak jeho
nástupce Alexander Severus se údajnì zbavil slueb vech dvorních eunuchù, které vesmìs rozdal svým pøátelùm,31 s výjimkou tìch, kteøí
slouili jeho manelce, a tìch, kteøí byli zamìstnáni v enských lázních.32 Tento císaø se té o eunuích údajnì vyjádøil, e jde o tøetí rod
ve smyslu pohlaví (idem tertium genus hominum eunuchos esse dicebat)
a e eunui nemají být ani vyuíváni, ani vùbec spatøeni mui, ale nanejvý vzneenými enami (nec videndum nec in usu habendum a viris, sed
vix a feminis nobilibus).33
Obliba eunuchù v impériu neklesala ani v pozdní antice; naopak se
zdá, e spíe rostla. Velký zájem, který v impériu o eunuchy byl, lze
dokumentovat na legislativì císaøe Justiniána. Tento císaø pøedevím
Neschopnost eunuchù zakládat rodiny byla v polovinì 4. století ponìkud kompenzována legální moností sepisovat poslední vùle, viz CJ 6,22,5, rok 352, císaø
Constantius II.: Eunuchis liceat facere testamentum, componere postremas exemplo
omnium voluntates, conscribere codicillos salva testamentorum observantia.
26
SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE (SHA), Divus Aurelianus, 49,8: eunuchorum
modum pro senatoriis professionibus statuit.
27
SHA, Antoninus Heliogabalus, 21,7.
28
SHA, Alexander Severus, 23,5.
29
Tamté, 34,3: eunuchos, quos Heliogabalus et in consiliis turpibus habebat.
30
Tamté, 23,6.
31
Tamté, 34,3. Dotyèní císaøovi pøátelé prý dokonce dostali právo bez soudu tyto
eunuchy zabít, pokud se tito nevrátí k dobrým mravùm (si non redissent ad bonos
mores, eosdem liceret occidi sine auctoritate iudicii).
32
Tamté, 23,4-7.
33
Tamté, 23,7.
25
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uzákonil maximální moné ceny za eunuchy. Chtìl tím zabránit pøemrtìným cenám na volném trhu, které odpovídaly jednak vysoké poptávce,
jednak vysokým poøizovacím nákladùm  jak ji bylo øeèeno, u od
principátu byla nabídka eunuchù omezena na import z barbarika. Maximální cena eunucha ve vìku do deseti let byla proto stanovena na 30 solidù. Eunuch starí deseti let pak mohl stát nejvýe 50 solidù, a to jetì
v pøípadì, e nebyl vyuèen v ádném øemesle èi umìní; pokud byl, smìla se cena vyplhat a na 70 solidù. Zajímavé je srovnání tìchto cen
s cenami za obyèejné otroky: 20 solidù mìl stát otrok bez vyuèení
a 10 solidù se mìlo platilo za otroka do deseti let; v pøípadì vyuèených
otrokù se cena smìla dostat a na 30 solidù. Jedinì písaø (notarius)
a lékaø (medicus) pøevýili tuto hranici (50, resp. 60 solidù).34
Zároveò Justiniánova legislativa potvrdila platnost døívìjích zákonù
proti výrobì eunuchù v øímské øíi. Novela 142 pøipomíná, e tresty,
stanovené císaøi vládnoucími pøed námi, vùèi tìm, kdo by se odváili
provádìt kastrace, jsou dostateènì jasné vem. Novela pak reaguje na
nedávné pøípady poruení tìchto zákonù a uvádí, e ze skupiny devadesáti kastrovaných jedincù pøeili stìí tøi, kteøí pak o svém osudu
vypovídali pøed samotným císaøem. (Mnoho úmrtí pøi nezdaøených kastracích v barbariku bezpochyby pøispívalo k výsledné vysoké cenì eunuchù v øíi.) Zákon stanovil trest vyhnanství a konfiskace majetku pro
pachatele takových èinù i pro jejich spoluviníky; kromì toho jasnì øíká,
e kdokoli by byl na øímském území podroben kastraci a pøeil by, má
být osobnì svobodný a nemùe být nadále nikým zotroèen. Je to opatøení, které mìlo dùslednì zajistit úèinnost zákona: e toti kadý otrok-eunuch v impériu musí pocházet z barbarika.35
3. Eunui jako mocní a vlivní dvoøané
Císaø Alexander Severus se podle autora SHA jednou v souvislosti
s eunuchy na císaøském dvoøe vyjádøil v tom smyslu, e nedovolí, aby
o ivotì a smrti konzulù, prefektù a senátorù rozhodovali otroci koupeZákon CJ 7,7,1,5 císaøe Justiniána z roku 530.
Kromì toho se zdá, e se Justinián pokusil také o omezení výroby eunuchù
v nìkterých barbarských spojeneckých oblastech  konkrétnì u národa Abasgù, ijícího na východním pobøeí Èerného moøe (v dnení Gruzii). Prokopios také uvádí, e
vìtina eunuchù v Byzanci pocházela právì z tohoto kmene. Viz PROKOPIOS, De bellis,
VIII,3,12-21.
34
35
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ní na trhu.36 Naráel tím na velmi vlivné postavení, palácových eunuchù
za vlády svého pøedchùdce, císaøe Elagabala. Jak bylo vùbec moné, e
se osoby otrockého postavení, k tomu fyzicky znetvoøené a navíc pocházející bez výjimky z barbarika, domohly vlivu na nejvyím stupni
spoleèenské hierarchie, a to jak za vlády nìkterých císaøù principátu, tak
za vlády mnohých císaøù dominátu? Zvlátì v pozdním císaøství toti
význam eunuchù na dvoøe skuteènì vzrostl, a to a do té míry, e to zaèínalo vyvolávat obavy a znepokojení u mnoha souèasníkù.
Ne ale pøejdeme k dokladùm o tomto trendu, podívejme se nejprve
na institucionální postavení eunuchù u dvora pozdnì øímských císaøù.
Císaøský dvùr pozdní antiky byla velmi komplikovaná instituce, která
podléhala v prùbìhu èasu zmìnám a reagovala na vývoj celé spoleènosti. Dvùr byl vlastnì sloitým komplexem rùzných institucí a organizací,
které spravovaly rùzné resorty státní správy a prostøednictvím nejvyích úøedníkù podléhaly císaøovì vùli. Zvnìjku dvùr v tomto období
pøipomínal vojenskou organizaci  byla tu pevná struktura úøadù a funkcí, sloitá hierarchie hodností, mnoství titulù, urèitá pravidla v povyování, jasné sféry kompetencí. Je to dáno Diocletianovým pojetím
císaøské moci, které má své koøeny opìt minimálnì ve vládì pøedchozích vojenských císaøù 3. století. Sluba u dvora je také v pramenech
popisována termíny z vojenského prostøedí.37
Je paradoxní, e pozdnì øímský císaøský dvùr, který se zdál být organizován tak jasnì a pøehlednì, v sobì obsahoval elementy, které nebyly
organickou souèástí ádné ze zmínìných institucí èi struktur, a které se
pøesto podílely na rozhodovacích procesech. Máme na mysli rùzné skupiny vnitøního dvora, mezi které patøili té eunui. Vnitøním dvorem
jsou tu myleny neformální skupiny dvoøanù, nesdruených do ádné
skuteèné vládní instituce, nicménì významnì ovlivòujících rozhodovací procesy.38
SHA, Alexander Severus, 66,4.
Napø. výrazem militia, který té znamená slubu v armádì, a slovesem militare,
které oznaèuje její konání (viz napø. AMMIANUS MARCELLINUS, Res gestae XXIX,1,7;
CJ 12,13,1). Osoby slouící na dvoøe jsou v souhrnu oznaèovány napø. výrazem commilitium, který oznaèuje osoby spojené slubou v armádì, pøípadnì vojenskou druinu vojevùdce (AMMIANUS MARCELLINUS, Res gestae, XXVIII,6,10).
38
Viz KARL LEO NOETHLICHS, Strukturen und Funktionen des spätantiken Kaiserhofes, in: Comitatus. Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes, (hrsg.)
ALOYS WINTERLING, Berlin 1998, s. 13-49; viz té CHRISTIAN GIZEWSKI, Informelle
36
37
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Aèkoli eunui nemìli ádnou vlastní formální organizaci èi úøad, pøesto se sdruovali v instituci zvané sacrum cubiculum, co znamená doslova posvátná lonice. Tento pojem oznaèoval celý vnitøní prostor
paláce, povaovaný za soukromí panovníka a jeho rodiny.39 Pojem také
zahrnoval zamìstnance tohoto soukromého prostoru. Stále se zde zdrovali napø. cubicularii, tj. komorníci, kteøí se starali o vekeré císaøovy
potøeby (peri;; th;n basilikh;n qerapeivan).40 Tito komorníci byli zpravidla eunui.41 Nemáme sice informace o tom, e by kastrace byla nutnou podmínkou pro slubu v bezprostøedním okolí panovníka, avak na
druhé stranì tu jednak existovala dlouhá tradice ve vyuívání slueb
tìchto osob, jednak byli eunui z pochopitelných dùvodù vhodní pro
práci v sacrum cubiculum, a je tedy mono pøedpokládat, e pøinejmením èást z cubicularii byla tvoøena kastráty.42 Je tøeba vak dodat, e
existovaly té komornice  cubiculariae.43
Tìmto cubicularii a cubiculariae velel vrchní komoøí  praepositus
sacri cubiculi (PSC).44 Praepositus sacri cubiculi obvykle byl, a u mìl
èi nemìl fyzický defekt, velmi mocný mu. Jeho úøad byl vytvoøen pravdìpodobnì za vlády Constantina I.45 Jeho sluební postavení bylo vir illustris46 a byl postaven na úroveò prétoriánským a mìstským prefektùm
Gruppenbildungen in unmittelbarer Umgebung des Kaisers an spätantiken Höfen,
in: Zwischen Haus und Staat. Antike Höfe im Vergleich, (hrsg.) ALOYS WINTERLING, München 1997, s. 113-149.
39
CJ 12,5,4,4 (císaø Leo, vroèení nejisté).
40
ZÓSIMOS, Historia nova, IV,28,2.
41
K tomuto problému viz napø. AVERIL CAMERON, The Later Roman Empire. AD
284-430, Cambridge (Mass.) 1993, s. 40; ALEXANDER DEMANDT, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian (284-565 n. Chr.), München 1989,
s. 241.
42
ALEXANDER DEMANDT (Die Spätantike, s. 242) øadí k palácovým eunuchùm bez
udání dùvodu i tyto hodnostáøe: spatharius, sacellarius, comes sacrae vestis a castrensis sacri palatii.
43
CJ 12,5,4,6 (císaø Leo; vroèení nejisté).
44
Helga Scholten bez udání dùvodu tvrdí, e praepositus sacri cubiculi nebyl pøedstaveným vech cubicularii. Viz HELGA SCHOLTEN, Der oberste Hofeunuch. Die politische Effizienz eines gesellschaftlich Diskriminierten, in: Comitatus. Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes, (hrsg.) ALOYS WINTERLING, Berlin 1998, s. 52,
pozn. 8.
45
Viz ALEXANDER DEMANDT, Die Spätantike, s. 241; srov. té WILHELM ENSSLIN,
Praepositus sacri cubiculi, in: PAULY  WISSOWA, Realenzyklopädie der klassischen
Altertumwissenschaft, Supplementum VIII, Stuttgart 1956, s. 556nn.
46
CJ 12,5,5; NOTITIA DIGNITATUM, Oriens 10.
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a vrchním generálùm (magistri militum)  to znamená, e patøil do úzké
skupiny nejmocnìjích osob v impériu.47 S tím byla spojena také øada
privilegií. V jednom spise Konstantina VII. Porfyrogennéta je naznaèeno, e PSC mohl vdy pøistoupit k císaøi bez ohláení.48 Pøestoe nebyl
jejím stálým èlenem, pravdìpodobnì se pøíleitostnì zúèastòoval zasedání císaøské rady neboli svaté konzistoøe (pøinejmením za vlády tìch
císaøù, kteøí byli eunuchùm naklonìni). J. B. Bury správnì poznamenal,
e vrchní komoøí, tøebae se témìø vdy jednalo o eunucha, mohl v pøípadì slabých panovníkù získat velkou moc; silný panovník, který aktivnì vytváøel politiku, dokázal zkrotit ambice a vládychtivost tohoto
dvoøana.49
Také císaøovna (augusta), tedy manelka vládnoucího císaøe, mìla jak
své cubicularii a cubiculariae,50 tak také svého vrchního komoøího. Ten
je sice v pramenech pøímo doloen a pro pøelom 5./6. století, ale není
dùvod, proè by nemìl existovat ji za konstantinovské dynastie.51 V dokumentu Notitia Dignitatum se objevují i jiní dvoøané, pøísluející k sacrum cubiculum. Je to pøedevím primicerius sacri cubiculi a castrensis
sacri palatii, kteøí byli oba viri spectabiles, stáli tedy titulárnì pod PSC,
kterému pravdìpodobnì té sluebnì podléhali.52 Prameny je zmiòují
47
Viz zákon CTh (CODEX THEODOSIANUS) 6,8,1 z roku 422 (= CJ 12,5,1). Za zmínku rovnì stojí, e podle dokumentu Notitia Dignitatum byl na Východì devátým, na
Západì dokonce sedmým nejvýznamnìjím hodnostáøem øíe.
48
CONSTANTINUS PORPHYROGENITUS, De cerimoniis aulae Byzantinae, I,97,442: kai;
pro;~ to;n basileva eijsercovmeno~, w{sper to; palaio;n oJ praipovsito~, ajmevsw~
eijsevrcetai.
49
JOHN BAGNALL BURY, History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I. to the Death of Justinian, I, New York 1958, s. 33: The Grand Chamberlain (praepositus sacri cubiculi), who was almost invariably a eunuch, was a dignitary
of the highest class. In the case of weak sovrans his influence might be enormous and
make him the most powerful man in the State; in the case of strong Emperors who
were personally active he seldom played a prominent part in politics.
50
CJ 12,5,3 (císaøové Leo I. a Anthemius, tj. kolem 470 n.l.): cubicularios tam sacri cubiculi mei quam venerabilis augustae. ZÓSIMOS (Historia nova V,24,2) mluví
o eunuích a komornicích, obklopujících císaøovnu Aelii Eudoxii, která byla manelkou císaøe Arcadia (pøelom 4./5. století).
51
CJ 12,5,5 (císaø Anastasius): duobus viris illustribus praepositis utriusque sacri
cubiculi tam nostrae pietatis quam nostrae serenissimae coniugis.
52
NOTITIA DIGNITATUM, Occidens 14 a 15. Viz KARL LEO NOETLICHS, Strukturen, s.
29-30 (primicerius sacri cubiculi, der wahrscheinlich den kaiserlichen Haushalt überwachte); dále viz napø. PAUL S. BARNWELL, Emperor, Prefects, and Kings: the Roman
West, 395-565, The University of North Carolina 1992, s. 20-21.
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jetì ménì ne PSC a povaha jejich funkce na císaøském dvoøe je nejistá
 stejnì jako to, zda byli eunuchy.53 Kromì toho se v pramenech setkáváme s dalími podøízenými hodnostáøi a sluebníky, pøísluejícími
k sacrum cubiculum, o kterých je mono s jistotou øíci jetì ménì.54
Jestlie praepositus sacri cubiculi ovládal celý prostor vnitøního paláce, mohl mít znaèný vliv na to, koho císaø pøijme k audienci  pøinejmením neformálnì. Formální pøístup toti zajiovali admissionales  zamìstnanci úøadu officium admissionum, kterému stál v èele magister
admissionum, podléhající kancléøi (magister officiorum).55 Dále uvidíme, jak se mohlo toto výhodné postavení vrchního komoøího projevovat
v praktické politice.
Jak jsme vidìli, eunui hráli významnou roli na císaøském dvoøe ji
v raném císaøství, nicménì jejich vliv  a patrnì i poptávka po nich 
nebývale vzrostl v období pozdní antiky. Lactantius referuje, e Diocletianus pøi jednom vyetøování dal popravit palácové eunuchy, kteøí bývali velmi mocní, díky kterým dvùr fungoval a o jejich sluby se opíral
53
Napø. je zøejmé, e castrensis sacri palatii velel sluebníkùm, nazývaným curae
palatii (viz NOTITIA DIGNITATUM, Occidens 15; srov. ALEXANDER DEMANDT, Die Spätantike, s. 242); nicménì v pramenech se té vyskytuje cura palatii jako správce císaøského dvora. Mnoho pøíkladù existuje v Ammianovì díle: je tu pøedstaven vysoký hodnostáø Apollinaris, který byl døíve správcem dvora caesara Galla (paulo ante agens
palatii Caesaris curam  Res gestae, XIV,7,19); Saturninus byl cura palatii Constantia II. (XXII,3,7); tribun Rumitalca se stal cura palatii uzurpátora Procopia
(XXVI,8,1); Equitius byl Valentovým cura palatii (XXXI,12,15; XXXI,13,18) a právì na jeho radu byli do konzistoøe vputìni kvádtí vyslanci (XXX,6,2). Srov. CTh
6,13,1 (= CJ 12,11,1), kde je cura palatii jmenován vedle jiných hodnostáøù, jako
napø. comes stabuli a velitelé palácových scholae.
54
Napø. comes sacrae vestis (o kterém zákon CTh 11,18,1 mluví jako o jednom
z cubicularii), nebo comes domorum per Cappadociam, kterého struènì zmiòuje poruený text dokumentu NOTITIA DIGNITATUM (Oriens 10) a který spravoval císaøùv majetek v této provincii (domus divina per Cappadociam), dále decuriones sacri palatii
a silentiarii (CJ 12,16). Decuriones byli zøejmì dùstojníci palácové stráe (AMMIANUS
MARCELLINUS, Res gestae, XX,4,20). Nebyli vak totoní s pøísluníky císaøských gard
scholae palatinae ani s dùstojnickými kadety protectores a domestici. Silentiarii byli
dveøníci a dbali na to, aby císaø nebyl ruen napø. pøi zasedání konzistoøe (PROKOPIOS,
De bellis, II,21,2).
55
CTh 6,35,7 (Valentinianus a Valens, rok 367); CTh 11,18,1 (Honorius a Theodosius II., rok 409). I zde je mono najít zmatek v naich pramenech. Podle byzantského encyklopedického slovníku SUDA byl úøedník zvaný ajdmisounavlio~ (co je samozøejmì pøepis z latinského admissionalis) pøedstaveným výe zmínìných silentiarii
(oJ tw`n Silentiarivwn prw`to~). K úøadu officium admissionum viz ALEXANDER DEMANDT, Die Spätantike, s. 233.
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i sám Diocletianus (potentissimi quondam eunuchi necati, per quos palatium et ipse ante constabat).56 Na co mohl Lactantius naráet? Jedno
z obvinìní, které se v tomto období v pramenech vyskytují, mluví o eunuích v roli prostøedníkù mezi císaøem a vnìjím svìtem. Autorem
SHA jsou eunui vnitøního dvora oznaèeni jako prostøedníci (internuntii), kteøí èasto pøináejí císaøi zprávy z vnìjího svìta upravené nebo
pozmìnìné, a tím efektivnì odøezávají císaøe od reality a udrují jej
v nevìdomosti.57 Na císaøském dvoøe údajnì bìnì docházelo k prodeji
informací a tohoto obchodu se zvlátì zúèastòovali eunui. Za Alexandra Severa mìlo prý obchodování s informacemi na císaøském dvoøe takovou podobu, e se dvorní eunui snaili vechno tajit (secreta omnia
in aula esse cupiunt), aby hodnota informací v jejich drení byla co nejvyí; ziskem jim pak byly peníze nebo zvýení vlivu (ut soli aliquid
scire videantur et habeant, unde vel gratiam vel pecuniam requirant).58
Na jiném místì svého díla autor SHA dokonce jmenovitì uvádí takové
eunuchy, kteøí sami koupeni zaprodávali císaøe.59 Dalí váné obvinìní
se týká ovlivòování císaøe eunuchy pøi výbìru vhodných osob pro funkci
v armádì a státní správì.60 Obecnì pak eunui kazí císaøe,61 a dokonce
po nich chtìjí, aby ili ve stylu barbarù nebo perských králù.62
Nìkteøí eunui dosáhli pozoruhodnì vysokého postavení ji na dvoøe
císaøe Constantia II.63 Ammianus Marcellinus je dokonce povaoval za
56
LACTANTIUS, De mortibus persecutorum, 15,2. Jistì tu lze namítnout, e jde
o svìdectví køesanského autora, jen je vùèi Diocletianovi zaujat, a proto jej musíme
brát s rezervou. Nicménì svìdectví o znaèném vlivu eunuchù na pozdnì antickém císaøském dvoøe v ádném pøípadì není ojedinìlé; a ojedinìlá není ani informace o pobití palácových eunuchù: císaø Justinus po svém nástupu na trùn v roce 518 nechal
vechny palácové eunuchy popravit, aèkoli se neprovinili nièím jiným, ne e nesouhlasili s jeho povýením do purpuru. Viz IÓANNÉS Z NÍKIÚ, Chronikon, XC,4.
57
SHA, Alexander Severus, 66,3: qui internuntii sunt aliud quam respondetur saepe referentes, claudentes principem suum et agentes ante omnia, ne quid sciat.
58
Tamté , 45,4-5.
59
SHA, Gordiani tres, 25,1: per emptos spadones ... venderemur, srov. 23,7 a 24,2.
K otázce korupce na dvoøe prostøednictvím eunuchù viz AVERIL CAMERON, The Later
Roman Empire, s. 106.
60
SHA, Gordiani tres, 24,3.
61
SHA, Divus Aurelianus, 43,1: et quaeritur quidem, quae res malos principes faciat... eunuchi avarissimi.
62
SHA, Alexander Severus, 66,3: soli principes perdunt, dum eos more gentium aut
regum Persarum volunt vivere.
63
AMMIANUS MARCELLINUS, Res gestae, XXI,16,16 (císaø je zde dokonce popsán
jako vocibus spadonum addictus).
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hlavní hybatele událostí na dvoøe. Sám zail situaci, kdy palácoví eunui a ostatní dvoøané pøipravovali jeho vlastní zkázu (exitium nostrum);
iniciátorem a podnìcovatelem tu byl hlouèek eunuchù, kteøí jsou vdy
krutí a nepøíjemní, a protoe nemají ádné pøíbuzné, starají se jen o majetek, jako by to bylo jejich potomstvo.64 Celý dvùr se podle nìj øídil
názorem eunuchù (spadonum arbitrium), a pøedevím jejich hlavního
pøestavitele, vrchního komoøího Eusebia. Ten, pokud nemohl sám císaøe ovlivòovat v jeho názoru, povìøoval tímto úkolem jiné eunuchy, sobì
podøízené, aby se císaøe v soukromí pøi kadé pøíleitosti pokoueli
ovlivòovat ve shodì s Eusebiovými zámìry. Proto Ammianus chválí
Domitiana, který, aèkoliv byl jinak patný vládce, kastraci muù na území øímského impéria zákonem zakázal (viz výe). Nebo jak by je bylo
mono ve velkých mnostvích snáet, ptá se, kdy se i nyní dají jen
s obtíemi tolerovat?65 Eunui v Ammianovi budili pocit oklivosti u
svou deformovaností a byli jím povaováni za cosi nepøirozeného.66
V tomto smyslu si na eunuchy Ammianus vzpomnìl jetì pøi svém popisu zevnìjku Hunù; podle jeho informací byly dìtem Hunù hned po
narození rozrývány tváøe elezem (ferro), a v dùsledku toho huntí
mladíci stárnou bezvousí a bez jakékoli krásy  jako eunui (senescunt imberbes absque ulla venustate, spadonibus similes).67
Praepositus sacri cubiculi Eusebius byl podle Ammiana velmi ambiciózní (alte spirans) a krutý (dirus); aèkoliv pocházel z nízkého postavení, na Constantiovì dvoøe se choval tak, e témìø porouèel samotnému císaøi (quem ab ima sorte ad usque iubendum imperatori paene
elatum). Ammianus dokonce  zøejmì v ertu  øíká, e císaø mìl na Eusebia znaèný vliv (apud quem  si vere dici debeat  multa Constantius
potuit).68 Je pochopitelné, e takovým jednáním si komoøí nadìlal mnoho nepøátel a po nástupu Juliana byl mimoøádným vojenským soudem
odsouzen k smrti.69
64
Tamté, XVIII,5,4: auctore et incitatore coetu spadonum, qui feri et acidi semper carentesque necessitudinibus ceteris divitias solas ut filiolas iucundissimas amplectuntur.
65
Tamté, XVIII,4,2-5.
66
Tamté, XIV,6,17. Ammianus dokonce uvádí podivnou kuriozitu: zmiòuje jedno místo v Malé Asii, odkud prý z hlubin vystupovaly na povrch smrtící výpary, hubící ve ivé, s výjimkou eunuchù (XXIII,6,18).
67
Tamté, XXXI,2,2.
68
Tamté, XVIII,4,3.
69
Tamté, XXII,3,11.
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Prameny nám dovolují nahlédnout na zcela konkrétní pøíklady Eusebiova pùsobení na dvoøe. Constantius, který byl horlivým pøívrencem
ariánské verze køesanství, dosáhl na synodech v Arles (353) a Milánì
(355) prosazení arianismu jako oficiální státní víry a odsouzení hlavního bojovníka za ortodoxii, alexandrijského biskupa Athanasia. Constantius sice vìdìl, e svùj zámìr prosadil, pøesto vak velice touil po
tom, aby jeho rozhodnutí bylo potvrzeno také vyí autoritou biskupa
vìèného mìsta,70 a tak usiloval o souhlas papee Liberia se svým rozhodnutím. Kdy se Liberius zdráhal vyhovìt tomuto pøání a pøipojit se
k odsouzení Athanasia, byl za ním roku 355 poslán do Øíma Eusebius,
aby jej dùraznì upozornil, e i øímský biskup se musí podvolit císaøovì
vùli. Athanasios, o jeho setrvání ve funkci alexandrijského biskupa se
nyní rozhodovalo, prùbìh událostí pozornì sledoval z Alexandrie a pozdìji, v prùbìhu svého tøetího exilu (356-362), je podrobnì zaznamenal.
Kdy Liberius trval na svém stanovisku, Eusebius mu vyhrooval
(megavlw~ ajpeilhvsa~) a pak rozhnìvanì odeel. Doporuèil pak císaøi,
aby proti papei uplatnil tvrdí postup, a pøimìl i ostatní eunuchy na
dvoøe, aby se o tuto vìc té zasadili. Athanasios doslova píe: Pohnul
k tomuto kroku i jiné eunuchy (kai; tou;~ eJtevrou~ spavdonta~); nebo
mnozí (polloiv) Constantiovi dvoøané  vlastnì témìø vichni (ma`llon
de; to; o{lon)  jsou eunui a svým vlivem na císaøe dokáou prosadit
cokoliv (pavnta duvnantai par aujtw/`); bez nich se tam (tj. na císaøském dvoøe) nic stát nemùe (cwriv~ te touvtwn oujdevn ejstin ejkei` genev s qai).71 A tak byl z císaøského dvora v Milánì poslán mìstskému
prefektovi v Øímì Leontiovi pøíkaz papee zatknout a dát pøevézt na císaøský dvùr. K dohledu nad touto akcí byli posláni dvorní hodnostáøi
a dùstojníci (palatinoi; kai; notavrioi kai; kovmhte~);72 a bylo jich jistì také zapotøebí, nebo Liberius se tìil iroké podpoøe øímského lidu
a existovalo reálné nebezpeèí lidové vzpoury. I za pomoci vojska byl
pape jen s velkými obtíemi tajnì v noci zatèen a spìnì dopraven do
Milána.73
Tamté, XV,7,10.
ATHANASIOS, Historia Arianorum, 37,1-2.
72
Tamté, 37,3.
73
AMMIANUS MARCELLINUS, Res gestae, XV,7,10. Ammianus Marcellinus, který je
jinak velmi spolehlivým zdrojem informací, ve svém výkladu o tìchto událostech
(XV,7,6-10), jak se zdá, vùbec nepochopil, e podstatou sporu mezi císaøem a Athanasiem je rozdílný pohled na køesanství (a zèásti té rozdílný pohled na úlohu císaøe
a státu v otázkách církve) a místo toho uvádí celou øadu úplnì jiných pøíèin.
70
71
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Církevní autor Theodorétos nám zanechal záznam rozhovoru mezi císaøem a øímským biskupem, ke kterému následnì dolo na císaøském
dvoøe v Milánì. Jednání se aktivnì zúèastnil té Eusebius a také Epictetus, ariánský biskup z Centumcellae (dn. Civitavecchia). Nepochybnì
byli pøi jednání pøítomni té notarii, kteøí poøídili záznam.74 Pøi jednání
císaø poadoval, aby øímský biskup Athanasia odsoudil; Liberius vak
Athanasia hájil a odmítal císaøi vyhovìt. Dvakrát se do rozhovoru vloil
Epictetus, dvakrát Eusebius; zatímco biskupovy poznámky byly vìcné,
v pøípadì komoøího lo o pouhé invektivy, a to jednou proti Athanasiovi, podruhé proti Liberiovi. Pape dostal tøi dny na rozmylenou, a kdy
svùj postoj nezmìnil, byl poslán do vyhnanství do thrácké Beroie.
Athanasios, který o jednání císaøe a papee uvádí jen obecné informace, se v závìru líèení této epizody jetì jednou pozastavuje nad vlivem, který mìli eunui na Constantiovì dvoøe a zvlátì nad jejich povahou: Byli to eunui, kdo zpùsobil tyto události a kdo útoèil proti vem
lidem. Paradox tìchto intrik spoèíval v tom, e ariánská hereze popírající Syna Boího nala své zastánce právì v eunuích, fyzicky i duevnì
sterilních osobách (wJ ~ th` / fuv s ei ou{ t w~ kai; th; n yuch; n aj r eth` ~
a[gonoi), které nemohou slovo ,syn ani slyet.75
O Eusebiovi se dále zmiòuje rétor Libanios, který mìl rovnì dùvody
tohoto eunucha nenávidìt. Zde se ovem jednalo o dùvody osobního, nikoliv náboenského charakteru: Eusebius se toti významnì zaslouil
o odsouzení a popravu caesara Galla a o potíe, kterým musel èelit Gallùv bratr a pozdìjí císaø Julianus, který byl Libaniovým pøítelem. Libanios pøi svém odsouzení Eusebia rovnì argumentoval tím, e Eusebius
si z Constantia uèinil otroka, aèkoliv byl sám císaøùv otrok, a navíc eunuch, co je jetì horí.76

74
THEODORÉTOS, Historia ecclesiastica, II,13. Sám Theodorétos neurèitì uvádí, e
tyto údaje má od zboných lidí té doby (para; tw`n thnikau`ta filoqevwn), ale povaha jeho údajù svìdèí o tom, e mìl monost nahlédnout do oficiálního záznamu rozhovoru nebo získat jeho kopii.
75
ATHANASIOS, Historia Arianorum, 38,3.
76
LIBANIOS, Orationes, XVIII,152 : oJ d a[neu tou` to;n Kwnstavntion dedoulw`sqai dou`lo~ aujto;~ w]n kai; to; tou`de deinovteron, eujnou`co~, aijtiwvtato~ ejgegovnei tw`/ Gavllw/ th`~ wjmotavth~ teleuth`~. Dalí pøíklad Eusebiova vlivu a Constantiovy dùvìry vùèi svému vrchnímu komoøímu uvádí AMMIANUS MARCELLINUS, Res
gestae, XIV,10,5 (Eusebius byl císaøem povìøen tajnì podplatit vùdce vzpoury nespokojených vojákù, a tím ji zlikvidovat).
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V ostrém protikladu k Eusebiovi je vylíèen jeho souèasník, praepositus sacri cubiculi císaøe Juliana, jménem Eutherius. Ammianus øíká, e
byl spolehlivý, vìrný a e postrádal obvyklé patné vlastnosti palácových eunuchù. Eutherius se navíc vyznaèoval pevností charakteru,
správnými postoji a bystrým úsudkem. To ve Ammianus povauje za
vzácné vlastnosti u lidí obecnì, a u eunuchù tím více. Eutheriùv vliv na
Juliana prý byl nejen znaèný, ale rovnì blahodárný a eunuch èasto pøíznivì ovlivòoval chování lehkomyslného mladého císaøe.77 Ammianus
na tomto místì dále píe, e mìl velký problém najít v dìjinách pøíklady
eunuchù, kteøí by nemìli nìjakou patnou vlastnost. Je vak moné, e
zámìrnì pøehání, aby v kontrastu více vynikla Eutheriova charakteristika. Patrnì vak není pouhým øeènickým obratem, kdy píe, e si je vìdom toho, e jeho ètenáøi nebudou vìøit tomu, co jim o Eutheriovi vypráví. Avak i mezi trním rostou rùe a mezi elmami nìkteré krotnou
(sed inter vepres rosae nascuntur et inter feras non nullae mitescunt).
Eutherius je tedy povaován za výjimku, která potvrzuje obecnì platné
pravidlo, e toti kadý kletìnec je buï chamtivý, nebo krutý, nebo náchylný kodit, nebo zvyklý lichotit a pochlebovat, pøípadnì domýlivý
na svou moc.78
Jakkoli mohl být Eutherius výjimeèný svou povahou, nebyl jistì výjimeèný svým osudem a cestou, kterou se do impéria dostal. Pocházel
z Arménie a byl ze svobodného rodu; byl vak u jako malý chlapec
unesen, vykletìn a prodán na dvùr císaøe Constantina I. Tam vyrostl
a dosáhl jistého vzdìlání i spoleèenského postavení. Pozdìji slouil na
dvoøe císaøe Constanta a Ammianus výslovnì øíká, e kdyby jeho rad
Constans poslouchal, nedopoutìl by se jistì témìø ádných patných
rozhodnutí (quem si Constans imperator ... audiret honesta suadentem
et recta, nulla vel venia certe digna peccasset). Po Constantovì smrti
byl urèen jako vrchní komoøí Julianovi, který byl v roce 355 prohláen
caesarem a poslán do Gallie.
77
AMMIANUS MARCELLINUS, Res gestae, XVI,7,6: is praepositus cubiculi etiam Iulianum aliquotiens corrigebat Asiaticis coalitum moribus ideoque levem. Naopak kdy
byl Julianus ve své nepøítomnosti na dvoøe Constantia II. osoèen ze zrady, Eutherius
pøed císaøem nebojácnì mluvil v jeho prospìch a vysvìtloval, e se jednalo o pouhé
li a pomluvy Julianových nepøátel (tamté, XVI,7,2-3).
78
Tamté, XVI,7,4-10. Existenci eunuchù, kteøí jsou vìrní svým pánùm a spolehliví, pøipoutí dokonce i autor SHA, který je vùèi eunuchùm zaujat neménì ne
Ammianus. Jistý starý eunuch Caecilius, kterého prý císaøovna Faustina poslala se
soukromým vzkazem k císaøi Markovi Aureliovi, je oznaèen jako fidelis (SHA, Avidius Cassius, 10,9).
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Kdy se o est let pozdìji stal Julianus císaøem, provedl dùkladnou
provìrku personálního stavu císaøského dvora, která se týkala jak tìch,
kteøí na císaøském dvoøe skuteènì slouili, tak tìch, kteøí na dvoøe mohou být (conversus ad palatinos omnes omnino qui sunt quique esse
possunt); Ammianus tu má zøejmì na mysli rùzné bývalé nebo honorární úøedníky a hodnostáøe, kteøí se tìili rùzným privilegiím a odmìnám,
aèkoliv na dvoøe ádnou práci nevykonávali a k ádnému uitku nebyli.79 Provìrka se brzy zmìnila v èistku a výsledkem bylo, e Julianus
vìtinu zamìstnancù dvora propustil. Ammianus sice nesdìluje podrobnosti, ale jasnì øíká, e se Julianus zbavil vech, které povaoval za nadbyteèné (parum sibi necessarios), co byly osoby jako holièi, kuchaøi
a dalí takoví sluebníci (cum cocis similibusque aliis). Aèkoliv Ammianus jako voják nemìl dvoøany pøíli v lásce a aèkoliv ve svém líèení
èasto Julianovi straní a vyjadøuje sympatie s jeho úmysly a èiny, v tomto
pøípadì se i jemu zdá, e císaø zael pøíli daleko a e si poèínal pøíli
ráznì. Bylo by moné schválit, kdyby (Julianus) ponechal v paláci alespoò malé mnoství tìch, kteøí poctivì a bezúhonnì slouili. Ammianus nicménì pøipoutí, e vìtina dvoøanù se v paláci dopoutìla krádeí a vydírání, hromadila pro sebe bohatství, mìla prsty v øadì zloèinù,
byla zkorumpovaná a byla vzorem ostatním pro páchání nepravostí.
Jinými slovy nelo jen o pøeèiny èi pøímo zloèiny samotných dvoøanù,
ale také o patnou povìst, kterou si dvùr vytvoøil.
Jestlie se Julianova èistka na císaøském dvoøe týkala i eunuchù  a to
je nanejvý pravdìpodobné , pak se pomìry zøejmì brzy po Julianovì
smrti vrátily do pùvodního stavu. Zósimos vypráví, jak roce 365 jistý
eunuch Eugenius, který nedávno slouil na císaøském dvoøe, odkud
byl proputìn pro své nerozumné chování vùèi vládcùm, financoval
vzpouru uzurpátora Procopia, nebo byl velmi bohatý.80 Na dvoøe Valentinianova bratra Valenta mìli eunui, jak se zdá, ji opìt své døívìjí
mocenské pozice. Valentùv vrchní velitel armády, magister peditum
praesentalis Sebastianus, byl jimi oèernìn u císaøe  podle Zósima zcela nespravedlivì: jako rázný velitel toti zbavoval velení ty ze svých
podøízených, kteøí se ukázali být neschopní nebo nedbalí svých povinností. Tito dùstojníci pak podnítili stínosti eunuchù (tw`n tou` a[rcein
ejkpeptwkovtwn tou;~ kata; th;n aujlh;n eujnouvcou~ parormwvntwn eij~
AMMIANUS MARCELLINUS, Res gestae XXII,4,1-10.
ZÓSIMOS, Historia nova, IV,5,3: Eujgevnio~ ... th`~ basilikh`~ a[rti ejkbeblhmevno~ aujlh`~, uJgiw`~ de; pro;~ tou;~ kratou`nta~ oujk e[cwn.
79
80
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tou` t o). 81 Tento pøípad nemìl ádnou dohru, nebo krátce poté dolo
k bitvì u Hadrianopole, kde zahynul nejen Valens a Sebastianus, ale
také nìkteøí z palácových eunuchù, kteøí císaøe neustále obklopovali.82
Eunui na dvoøe Valentova nástupce, Theodosia I., mìli moc nad
celou øíí a mìnili smýlení císaøe, jak se jim zlíbilo.83 Zósimos to dokládá na konkrétním pøíkladì: kdy se jistý provinciální velitel Gerontius (patrnì dux Scythiae) dopustil závaného pøekroèení svých pravomocí, ovem v dobrém úmyslu (lo mu o to, aby zabránil vyplenìní jemu
svìøeného mìsta Tomi barbary), byl postaven pøed soud a byl by býval
popraven, kdyby se mu pomocí úplatkù vlivným palácovým eunuchùm
nepodaøilo zachránit pøed trestem.84
Zajímavé svìdectví o roli eunuchù v Theodosiovì dobì poskytuje
kromì Zósima také milánský biskup Ambrosius. Kdy se v roce 383 stal
faktickým vládcem Západu uzurpátor Magnus Maximus, podnikl k nìmu Ambrosius, jednající v Theodosiovì zájmu, dvì mise, z nich druhou (z roku 387) popisuje v jednom svém dopise, adresovaném císaøi
Valentinianovi II., tìmito slovy: Kdy jsem dorazil do Trevíru, vydal
jsem se druhého dne do paláce. Vyel mi vstøíc vrchní komoøí (praepositus cubiculi), Gal, královský eunuch. Poádal jsem jej o pøístup
k císaøi. Zeptal se, zda mám od Tebe opravòující reskript. Odpovìdìl
jsem, e mám. Na to mi øekl, e se se mnou císaø (tj. Maximus) nemùe
setkat, leda na jednání konzistoøe. Odvìtil jsem, e to není zpùsob, jakým by mìl jednat knìz, a e jsou vìci, o kterých bych si vánì potøeboval se svým císaøem popovídat. Ale abych to zkrátil. Poradil se s ním,
ale odpovìï byla stejná; take bylo jasné, e i mé døívìjí ádosti byly
z jeho rozhodnutí vyòaty z agendy jednání konzistoøe.85 V této souvislosti je zaráející, e Zósimos ve své Nové historii výslovnì øíká, e
Maximus by nikdy nejmenoval eunucha správcem svého paláce; referuje o jistém Maximovì vyslanci k Theodosiovi, e to nebyl eunuch, aèkoliv byl povìøen dozorem nad císaøskou lonicí (oJ tou;~ basilikou;~
Tamté, IV,23,5.
AMMIANUS MARCELLINUS se zmiòuje o tom, e Valens byl i bìhem této bitvy obklopen gardovými kadety a eunuchy (Res gestae, XXXI,13,14: cum candidatis et spadonibus paucis).
83
ZÓSIMOS, Historia nova, IV,28,2: th`~ basileiva~ aJpavsh~ th;n ejpikravteian
e[scon, th;n tou` basileuvonto~ eij~ o[per ejbouvlonto metafevronte~ gnwvmhn.
84
Tamté, IV,40,8.
85
AMBROSIUS, Epistula, 24,2. Srov. HELGA SCHOLTEN, Der oberste Hofeunuch, s.
54-7.
81
82
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fulavttein ejpitetagmevno~ koitw`na~). Kromì toho øíká, e Maximus nepostavil eunuchy ani do èela stráe císaøského paláce (oujde; ga;r
eujnouvcou~ oJ Mavximo~ ejpisth`nai th/` th`~ aujlh`~ hjnevsceto fulakh`/`).86 Tím, e popírá, e by Maximùv primicerius sacri cubiculi, castrensis sacri palatii a praepositus sacri cubiculi byli eunuchy, se dostává do rozporu s Ambrosiovou zprávou. Zósimos vak jednak nebyl ani
souèasníkem popisovaných událostí  na rozdíl od Ambrosia, který byl
jejich úèastníkem  a navíc mìl motiv pro zkreslení skuteènosti: zjevnì
tu toti srovnává Maxima s Theodosiem, který byl podle nìj eunuchùm
více ne naklonìn.
A u Theodosius byl nebo nebyl snadno ovlivnitelný palácovými eunuchy, neexistují pochyby minimálnì u jednoho z jeho synù a nástupcù.
Zósimos øíká o císaøi Arcadiovi a o jeho enì Aelii Eudoxii: ...císaø
sám byl nanejvý mdlého rozumu, jeho manelka pak nad svou pøirozenost panovaèná, a pøitom úplnì ovládaná dvorními eunuchy a jetì více
pak enami kolem sebe a jejich spoleènou nenasytnou touhou po majetku...87 Na koho Zósimos naráí, je z pramenù dobøe známo. Arcadiùv
praepositus sacri cubiculi Eutropius, který na pøelomu 4. a 5. století fakticky vládl východní øímské øíi, byl eunuch, a dokonce pùvodnì otrok.
Po svém proputìní z otroctví roku 379 slouil na východoøímském
dvoøe jako komoøí (cubicularius), naèe dosáhl hodnosti vrchního komoøího.88 Po zavradìní prétoriánského prefekta Rufina (395), ke které
patrnì dolo v dùsledku tajné dohody Eutropia se západním regentem
Stilichonem, získal Eutropius pøíleitost slabého císaøe zcela ovládnout.
Arcadius mu v roce 398 udìlil titul patricius a v následujícím roce konzulát. Tato závratná kariéra eunucha byla veobecnì pøijímána s nelibostí. Je pravda, e se Eutropius mohl vykázat i jistými úspìchy: v roce
398 vytlaèil z Malé Asie hunské nájezdníky zpìt na východ. Jednou
z pøíèin Eutropiova pádu v roce 399 bylo nepøátelství císaøovny Eudoxie a dalím to, e si Eutropius znepøátelil i køesanský klérus, pøedevím konstantinopolského patriarchu Jóanna Chrýsostoma. Koneènou
ránu mu pak zasadila vzpoura germánského dùstojníka Tribigilda, kterou nebyl schopen potlaèit. Císaø pod Tribigildovým nátlakem zbavil
ZÓSIMOS, Historia nova, IV,37,2.
Tamté, V,24,2: tou` ga;r basileuvonto~ ejscavth~ ajnohtaivnonto~, hJ touvtw/
sunoikou`sa pevra th`~ fuvsew~ aujqadizomevnh, pantacovqen te eujnouvcwn ajplhstiva/ kai; tw`n peri; aujth;n gunaikw`n, ai} mavlista tauvth~ ejkravtoun, ejkdedomevnh.
88
Tamté, V,9,2. Eutropius mìl th;n hJgemonivan pavntwn tw`n basilikw`n koitwvnwn.
86
87
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Eutropia moci, a eunuch byl dokonce nucen vyhledat azyl v chrámu,
aby si zachránil ivot pøed rozzuøeným lidem Konstantinopole.89 Patriarcha Jóannés Chrýsostomos, aèkoliv nemìl ádný dùvod eunucha bránit, tehdy pøednesl na jeho obranu øeè a pro tuto chvíli jej zachránil.90
Eutropius byl ovem pozdìji stejnì zatèen, poslán do vyhnanství a popraven.
Vrchní velitel armády Západu a faktický vládce západní øíe v letech
395-408, Flavius Stilicho, který pùvodnì Eutropiovi do jeho vysokého
postavení pomohl, se v prùbìhu èasu s Eutropiem znepøátelil v dùsledku
vzájemných neshod. Mluvèím Stilichonovy politiky byl básník Claudius Claudianus. Ten ve své dvoudílné básnické invektivì In Eutropium
v roce 399 nevynechal ádnou pøíleitost, aby eunucha karikoval, oèeròoval a zahrnoval urákami. U v samotném úvodu se vyjadøuje dost
jasnì; nejprve líèí rùzné nadpøirozené jevy a nemoné vìci a pak dodává: To ve ale není nièím ve srovnání s tím, kdy je konzulem eunuch.
Bìda, jaká ostuda zemì i nebes! Staøena s konzulskými odznaky je
k vidìní ve mìstech, a zenuje zaèátek roku.91 O nìco dále básník
tvrdí: Nikdy nebyl ve svìtì eunuch konzulem ani soudcem, ani vojevùdcem. Zastávání takových úøadù je pro mue poctou  v pøípadì eunucha vak zloèin.92 Tady Claudianus le, a pravdìpodobnì dobøe ví,
e le. Eunui zastávali významné úøady napø. na královském dvoøe
v Egyptì, ze kterého básník mimochodem sám pocházel.
Pokud jde o dalí vývoj v byzantské øíi, je známo, e na byzantském
dvoøe byl vdy velký poèet eunuchù, øada z nich ve významných úøadech. Podle zmínky jednoho byzantského autora se eunui vyskytovali
kolem císaøského paláce jako mouchy na jaøe kolem ovèí ohrady.93
Ne vichni byli pochopitelnì hodnoceni takto negativnì. O Justiniánovì
vojevùdci Narsovi, který dokonèil poráku Ostrogótù v Itálii, Prokopios
Tamté, V,13-18; JÓANNÉS ANTIOCHENOS, fragmenty 188-190; SÓKRATÉS SCHOLASHistoria ecclesiastica, VI,6; SÓZOMENOS, Historia ecclesiastica, VIII,4,2; FILOSTORGIOS, Historia ecclesiastica, XI,8.
90
JÓANNÉS CHRÝSOSTOMOS, In Eutropium, PG 52,391-396.
91
CLAUDIUS CLAUDIANUS, In Eutropium, I,8-10: omnia cesserunt eunucho consule
monstra. / heu terrae caelique pudor! trabeata per urbes / ostentatur anus titulumque
effeminat anni.
92
Tamté, I,296-298: numquam spado consul in orbe / nec iudex ductorve fuit.
quodcumque virorum / est decus, eunuchi scelus est.
93
THEOFANÉS CONTINUATUS, Chronographia, 318: uJpe;r ta;~ muiva~ ejn e[aro~ w{ra/
kata; probavtwn shko;n ajnastrevfontai.
89
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referuje, e byl na eunucha pozoruhodnì bystrý a energický.94 Jiný
z Justiniánových velitelù s tímto fyzickým defektem, Solomon, je Prokopiem popisován jako stateèný velitel, dobrý stratég a schopný administrátor.95
Eunui se v byzantské øíi vyskytovali nejen na císaøském dvoøe,
v armádì a ve státní správì, ale také v církvi. Øada z nich se stala mnichy (a takoví mnii dokonce tvoøili celé komunity  napø. kláter sv. Lazara v Konstantinopoli), knìími, dokonce biskupy. Liutprand z Cremony se ve svém hláení o své misi do Konstantinopole nìkolikrát
zmiòuje o eunuích v pozicích vysokých církevních pøedstavitelù  biskupù, a dokonce jmenuje jednoho patriarchu (byl to Theofylaktos, syn
císaøe Romana I. Lakapena).96 V byzantských enských kláterech bylo
témìø pravidlem, e hospodáøství klátera øídil eunuch.97
Postoj církve k otázce kastrace, a tedy eunuchù, byl zøejmì indiferentní, i kdy se vyskytly názory, e eunui jsou více uzpùsobení ke spirituálnímu ivotu (pøípadnì kariéøe v církvi). U Tertullianus se na základì jednoho místa v bibli98 domníval, e apotol Pavel, a dokonce
i sám Jeí byli kastráti.99 Órigenés na základì tého místa v bibli údajnì sám na sobì provedl kastraci.100 Názor vìtiny církevních autorù
v této otázce se vak vìtinou pohybuje mezi neutrálním a velmi odmítavým èi pohrdavým stanoviskem. Zatímco Hieronymus o eunuích
soudil pouze, e neodkládají muskou dui, tj. e i po provedení kastrace si ponechávají vlastnosti typické pro mue,101 napø. Athanasios, jak
94
PROKOPIOS, De bellis, VI,13,16. Jetì pochvalnìji se o nìm ve své Církevní historii zmiòuje EVAGRIUS (Historia ecclesiastica, IV,24).
95
PROKOPIOS, De bellis, IV,10-21 (passim). Solomon podle Prokopia pøiel o pohlavní orgán v dìtství, nikoliv vak cizím zavinìním (oujk ejx ejpiboulh`~ de; ajnqrwvpou), ale jakýmsi øízením osudu (Prokopios to zde blíe nespecifikuje), kdy byl jetì
v kolébce (ajllav ti~ aujtw/` tuvch ejn spargavnoi~ o[nti tou`to ejbravbeuse), viz PROKOPIOS, De bellis, III,11,4.
96
Liutprandi relatio de legatione Constantinopolitana, (hrsg.) JOSEPH BECKER, Monumenta Germaniae Historica, Hannover  Leipzig 1915.
97
Pro mnoho pøíkladù eunuchù na vysokých místech v byzantské spoleènosti viz
RODOLPHE GUILLAND, Les Eunuques dans lEmpire Byzantin: Étude de titulature et de
prosopographie byzantines, in: Études Byzantines 1, 1943, s. 197-238.
98
Mt 19,12.
99
TERTULLIANUS, De monogamia, 3,1: ipso domino spadonibus aperiente regna
caelorum ut et ipso spadone, quem spectans et apostolus, propterea et ipse castratus,
continentiam mavult.
100
EUSEBIOS, Historia ecclesiastica, VI,8,1.
101
HIERONYMUS, Epistula, 107,11: non deponent animos virorum.
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jsme vidìli, byl proti eunuchùm silnì zaujat a podobný názor, avak
z ménì jasného dùvodu, zastával i Basileios. O eunuích se v jednom
svém dopise zmiòuje, e je to plémì bezectné a pùsobící vemu zkázu,
nejsou to ani mui, ani eny, avak ílí touhou po enách, je to plémì
samolibé, zlovolné, snadno mìnící názory, lakotné, nièemné, nenasytné,
cholerické, ílící touhou po zlatì, nechutné, zentilé, slouící bøichu
a co o nìm jetì mám øíci? U samého zrození jsou odsouzeni ke zmrzaèení. A jak mohou mít pøímou mysl ti, kteøí mají zkroucená chodidla?102
Tento struèný souhrn názorù rùzných vrstev øímské a byzantské spoleènosti na eunuchy je snad vhodné uzavøít jedním lidovým poøekadlem,
které uvádí historik Kedrenos; bylo zøejmì obvyklé mezi obyvateli byzantské øíe v jeho dobì (11.-12. století) a znìlo: Pokud má eunucha,
zabij ho; pokud ho nemá, kup ho a zabij ho.103
4. Shrnutí a závìry
Alexander Demandt struènì poznamenal, e eunui jako sluebníci otrockého pùvodu, k tomu fyzicky znetvoøení, bez rodinných svazkù a navíc pocházející bez výjimky z barbarika, byli zcela závislí na císaøovì
pøízni.104 Je pravda, e v tomto smyslu byli ideálními sluebníky a ádný císaø se nemusel obávat jejich ambicí, alespoò pokud lo o získání
trùnu; z této strany nehrozila monost uzurpace. Navíc díky své neustálé fyzické blízkosti mohli eunui získat panovníkovu dùvìru snáze ne
osoby, které se na dvoøe nezdrovaly èasto. Vidìli jsme, jak byli dvorní
eunui èasto povìøováni obtínými misemi, které vyadovaly spolehlivost a oddanost.
102
BASILEIOS, Epistula, 115: eujnouvcwn gevno~ a[timon kai; panwvleqron tou`to dh;
tou`to a[qhlu, a[nandron, gunaikomane;~ kai; ejpivzhlon, kakovmisqon, eujmetavblhton, ajmetavdoton, pavndocon, ajproskorev~, klausivdeipnon, oxuvqumon, crusomanev~, ajphnev~, qhludriw`de~, gastrivdoulon, kai; tiv ga;r e[ti ei[pw; Su;n aujth`/ th`/
genevsei sidhrokatavdikon. Pw`~ ga;r ojrqh; gnwvmh touvtwn w|n kai; povde~ strebloiv;
103
GEORGIOS KEDRENOS, Compendium historiarum, II, 29: eij me;n e[cei~ eujnou`con,
fovneuson, eij d joujk e[cei~, ajgovrason kai; fovneuson.
104
ALEXANDER DEMANDT, Die Spätantike, s. 242: ehemaliger Sklavenstand, orientalisch-barbarische Herkunft, physischer Defekt und das Fehlen familiären Anhangs
machte sie abhängig von der kaiserlichen Gunst.
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Nicménì právì spoléhání císaøù na spolehlivost a oddanost palácových eunuchù èasto paradoxnì vyústilo ve stav, kdy vysoce postavení
eunui, zvlátì praepositus sacri cubiculi, zneuívali svého postavení
k osobnímu obohacování a ke zvyování svého vlivu u dvora. Jetì nebezpeènìjí byla monost odøezávání panovníka od zdrojù informací
nebo pozmìòování zpráv, urèených panovníkovi. A eunui zasahovali
do chodu událostí na císaøském dvoøe nejen jako jednotlivci, ale i organizovanì, jako skupina dvoøanù, která byla vymezena vùèi jiným zájmovým klikám a vedena vrchním komoøím. Sacrum cubiculum byla sféra
vlivu tohoto významného dvoøana, a jestlie byl praepositus sacri cubiculi dostateènì ambiciózní a bezohledný, pak se slabý a nevýrazný císaø
mohl stát témìø loutkou v jeho rukou. Toto vysoce negativní pùsobení
palácových eunuchù na císaøe jsme ukázali na mnoha pøíkladech. Pøesto
se objevují i názory, které zdùrazòují pozitivní pùsobení dvorních eunuchù. Helga Scholten ve své ji citované studii tvrdí, e instituce PSC
(za pøedpokladu vlády schopného císaøe) vytváøela jakýsi bezpeèný
prostor mezi císaøem a okolím, a dokonce mohla posilovat centrální
moc.105 Pravdou se vak zdá být opak: palácoví eunui zneuívali svého
vlivu na císaøe, umoòovali korupci na dvoøe a efektivnì odøezávali císaøe od informací, které potøeboval ke správným rozhodnutím. Tím podkopávali výkonnost celého systému a èasto pøispìli ke katastrofálním
rozhodnutím císaøe. Právì proto byli vnìjím svìtem nenávidìni a právì
proto se o nich vytvoøil v pozdní antice, kdy byl jejich vliv nejvìtí, tak
patný obraz v literatuøe. Fyzické znetvoøení zde nehrálo podstatnou
roli, tím ménì otrocký pùvod nebo koøeny v barbariku. Impérium umoòovalo schopným jedincùm rychlý kariérní postup, by bylo jejich výchozí sociální postavení nízké, pùvod barbarský, pøípadnì mìli tìlesnou
vadu. Øada z tìchto jedincù je naimi zdroji líèena velmi pozitivnì. Negativní pùsobení vysoce postavených eunuchù na císaøském dvoøe zpùsobilo toto generalizující odsouzení, a proto byl také vytvoøen mýtus
o vrozených patných vlastnostech eunuchù.
V pøípadì eunuchù se nabízí srovnání s germánskými dùstojníky
a generály v pozdní øímské øíi, zvlátì s tìmi, kteøí se narodili v barbariku a nebyli pøíli romanizováni. Shodu je tu mono vidìt v relativní
105
HELGA SCHOLTEN, Der oberste Hofeunuch, s. 72, ani by tuto vìc blíe vysvìtlovala, pøikládá PSC eine herrschaftsstabilisierende Funktion, nazývá tento úøad
Pufferzone a Schutzwall a uzavírá, e v koneèném dùsledku instituce PSC pøispìla zur Erhaltung des Systems.
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etnické cizosti a kulturní odlinosti vùèi øímskému prostøedí; kromì
toho i Germáni zaèínali svou kariéru na niích stupních spoleèenské
hierarchie. Rozdíl spoèívá v tom, e tito Germáni vìtinou slouili v armádì, kde øímskou politiku neovlivòovali a ani ádnou vlastní nevytváøeli; naopak se ukázali být vcelku loajální jak vùèi øíi, tak i vùèi konkrétním císaøùm. Na pøelomu 4. a 5. století sice dolo k jistým ménì
významným projevùm antigermanismu v øímské spoleènosti, ale tyto
projevy nemìly ani dlouhé trvání, ani politické následky.106 Naproti
tomu obliba eunuchù u císaøù a nenávist a pohrdání vùèi nim u vìtiny
autorù pokraèovala prakticky bez pøeruení minimálnì od zaèátku dominátu a po zánik byzantské øíe.

Summary
TERTIUM GENUS HOMINUM: ON THE ROLE
OF EUNUCHS AT THE IMPERIAL COURT
OF THE LATE ROMAN EMPIRE
The eunuchs at the imperial court of the Late Roman Empire generally
appeared to ancient authors to be a destructive element in the decisionmaking and executive processes at the highest level of government. Especially the praepositus sacri cubiculi is often descibed by our sources
as an éminence grise behind a weak emperor, or at any rate a bad influence at the court. This is why eunuchs as a social group tended to be despised or mocked even by otherwise fair-minded and unbiased authors.
Furthermore, a myth was created about innate or acquired bad personal
qualities of all eunuchs. In sum, there may have been no other social
group in the empire that was generally disliked that much. Ancient authors overlook multitudes of menial eunuchs with low social standing,
who were no influence whatsoever, because these were of no interest to
them. Likewise, there were notable exceptions to the picture about
greedy, effeminate, malicious castrated chamberlains, prone to cruelty
106
K tomuto tématu viz napø. WALTER GOFFART, Barbarians and Romans AD 418584: The Techniques of Accomodation, Princeton 1980; PETER HEATHER, Goths and
Romans 332-489, Oxford 1991; ALAN CAMERON  JACQUELINE LONG, Barbarians and
Politics at the Court of Arcadius, Berkeley 1993 atd.
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and abuse of power, and some of the reliable historians mention them.
Access to power and handling of it was indeed what mattered most in
the evaluation of the eunuchs by our sources; the other features, such as
the ethnical or cultural otherness, or the physical defect itself, or humble
origin, seem to be far less significant.
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