Kastraci - kreatorzy włoskiej sztuki operowej
w Europie XVII i XVIII wieku
Kiedy Los, dziwnym swym zrządzeniem, uczynił ze mnie kontratenora, „zrzucając” w
troskliwe pedagogiczne ręce profesora Eugeniusza Sąsiadka, niemal natychmiast wyruszyłem
na poszukiwania. Pragnąłem czym prędzej odnaleźć korzenie tej, jak mi się wówczas wydawało
„akustycznej anomalii”. Nie bacząc na drwiny i niewybredne żarty równie mocno co ja
zdezorientowanych kolegów, starałem się rozwikłać zagadkę mojego „nowego głosu”. Tak oto,
krok po kroku, zacząłem wnikać w tajemniczy świat kastratów.
Pomimo ciekawości i determinacji, praca nie należała do łatwych. Brakowało mi wiedzy i
umiejętności z zakresu technik badawczych. Ogromną barierą okazał się być również język.
Tłumaczenie tekstów włoskich, angielskich, czy niemieckich wymagało biegłej znajomości
archaicznych form i zwrotów idiomatycznych, a na literaturę polskojęzyczną praktycznie nie
mogłem liczyć. Na szczęście powiodła się próba „zarażenia” moją pasją Osób, które nie bacząc
na rozliczne pułapki i meandry przyjęły na siebie rolę przewodników, służąc mi wszechstronnym
wsparciem i w znacznej mierze doprowadzając do powstania tej pracy.
Pomimo, iż badania nad fenomenem śpiewających kastratów trwają na świecie od lat, w
Polsce to wciąż jeszcze temat tabu. Zauważalny brak rodzimych publikacji poświęconych tej
materii skłonił mnie do napisania pracy, której celem nadrzędnym jest przełamanie widocznych
oporów i zwrócenie uwagi na Ludzi, będących niezwykłą oﬁarą złożoną na ołtarzu sztuki przez
próbującą „przekroczyć horyzont” cywilizację europejską.
Sam będąc „człowiekiem sceny” nie mogłem zrozumieć, a uczucie to towarzyszy mi po dziś
dzień, dlaczego tak łatwo przyszło nam pozbawić zasług Artystów, którzy przez bez mała
dwieście pięćdziesiąt lat wprawiali w ruch tą skomplikowaną maszynerię wyzwań i zależności,
jaką jest opera.Pamięć zbiorowa potraﬁ być wybiórcza, okrutna i niesprawiedliwa. Nie wiem
jaką cenę należy zapłacić by sięgnąć szczytu. Ci, którzy na nim byli, twierdzą, że każdą. W
moim przekonaniu pozbawianie śpiewających kastratów należnego im miejsca w historii muzyki
jest niegodziwością, albowiem ludzie ci poświęcili wiele, by żyć sztuką i dla sztuki. Ile? Na to
pytanie nie znam odpowiedzi, choć jestem przekonany, że słowo „wszystko” nie jest dalekie od
prawdy.

Publikacja została wydana przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu w serii
wydawniczej Historia Wokalistyki pod redakcją prof.Eugeniusza Sąsiadka w 2004 roku we
Wrocławiu. Wydanie to zostało doﬁnansowane przez Komitet Badań Naukowych. W publikacji
umieszczono ilustracje odtworzone ze stron internetowych.
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Carlo Broschi zw. Farinelli
Portret pędzla Corrado Giaquinto, ok. 1750 r.
Museo Bibliograﬁco Musicale, Bologna
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Zjawisko eunuchizmu i jego rola w kulturze światowej
Pojawienie się eunuchów w kulturach wschodu
Początki kastrowania mężczyzn giną w zamierzchłej przeszłości. Wg Herodota eunuchizm
był „wynalazkiem” asyryjskim. Historycy uściślając ten pogląd przypisują go panującej ok. 2000
roku przed Chrystusem królowej asyryjsko - babilońskiej Semiramidzie, która po śmierci męża
Ninusa z rozmysłu otoczyła się eunuchami żeby mieć w nich oparcie męskie, a równocześnie
zachować swoją reputację. W świetle innych, relacji rozpustna królowa kazała wytrzebić swoich
licznych kochanków, żeby po niej nie szukali innych kobiet1.
Znamienne jest, że choć różnorodnie uwarunkowane, kastrowanie mężczyzn było
wszechobecne w przeważającej większości kultur wschodu. Znane są przykłady obcinania rąk
i genitaliów zwyciężonym żołnierzom po wygranej
bitwie. Prącie, podobnie jak prawa ręka miało
symbolizować siłę i odwagę. Zachowały się teksty i
płaskorzeźby babilońskie i egipskie podające liczbę
(po kilka tysięcy) odciętych członków męskich.
Kastracja była powszechnym, a często wręcz
nieodzownym obrzędem w wielu religiach wschodnich.
Najczęściej poddawali się jej kapłani. Jako pierwsi kapłani sumeryjskiej bogini-matki Inany2.
Kastracja w starożytnym Egipcie

Płaskorzeźba egipska przedstawiająca obliczanie
obciętych dłoni i członków
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Najjaskrawszym
przykładem tych praktyk
był dość powszechny
w zachodniej części
Małej Najjaskrawszym
przykładem tych praktyk
był dość powszechny
w zachodniej Azji kult
bogini Cybeli3. Młodzi
aspiranci
podczas
dorocznego
święta4,
poprzez
hałaśliwą
muzykę i długotrwały
taniec popadali w trans.
Następnie pozostając w
stanie ekstazy, na oczach
współwyznawców
d o k o n y w a l i
samookaleczenia
odcinając
członki
przy
użyciu
ostrej,
glinianej skorupy lub
kamienia o zaostrzonych
krawędziach.
Kult
Cybeli rozprzestrzenił się
posuwając ku zachodowi.
Dotarł nawet do Rzymu
pozyskując zwolenników
rytualnej autokastracji5.
Etykieta dworska w
cesarstwie
Chińskim
przewidywała
dla
eunuchów
miejsce
szczególne. Ponieważ w
pałacach poza cesarzem
nie mogło być innych
mężczyzn, to właśnie
rzezańcom
przypadł
zaszczyt
usługiwania
monarsze.
Otoczony
nimi od najmłodszych
lat władca pozostawał w
całkowitej izolacji.
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Bogini Kybele

Eunuchowie dynastii Qing

Chiński eunuch

Ignaz Melin, Sceny z haremu,
Voyage pittoresque de Constantinople et du
Bosphore Paris, 1819 r.
Parma, Biblioteca Palatina.

5

Wykastrowany dworzanin cesarski
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Nawet
raporty
ministrów o stanie państwa
przechodziły przez cenzurę
wykastrowanych dworzan,
przez co mogli oni dowolnie
kształtować
poglądy
cesarza czyniąc z niego
niejednokrotnie zabawkę w
swoich rękach. Najlepszym
tego przykładem może być
ostatni okres6 panowania
dynastii Han7, kiedy to
niepohamowana
żądza
8
władzy i bogactw (jakże
typowa dla parweniuszy)
doprowadziła do licznych
buntów, a w efekcie była
jedną
z
bezpośrednich
przyczyn upadku wczesnego
cesarstwa9.
Eunuchizm w największym
stopniu rozpowszechnił się
w krajach mahometańskich.
Segregacja płci w świecie
arabskim spowodowała, iż
powszechnie posługiwano
się eunuchami, szczególnie w
Azji Mniejszej i w meczetach
Mekki i Medyny10.

Eunuch z Kairu

Islam wyraźnie potępiał ten proceder11. Pobożni muzułmanie, by uspokoić sumienie, omijali
zakaz kupując „kandydatów” na eunuchów, wykonanie zabiegu zlecano natomiast chrześcijanom
lub żydom. W powszechnej świadomości funkcjonuje stereotyp eunucha – strażnika haremu12.
I rzeczywiście było to bodaj najpowszechniejsze ich zajęcie, ale nie jedyne. Często stawali
się dyplomatami, wychowawcami i opiekunami władców13, powiernikami tajemnic, a nawet
wykonawcami tajnych rozporządzeń monarszych. Uważano ich za dobrych i wiernych służących,
albowiem jako pozbawieni rodziny, przywiązywali się do swojego pana, nierzadko darząc go
głębokim uczuciem. Postawa taka niejednokrotnie owocowała przyjaźnią ze strony możnych14.
Kastraci zasłynęli także jako świetni żołnierze15, a nawet wybitni dowódcy16.
Społeczny odbiór eunuchów pozostawiał wiele do życzenia. Byli wyśmiewani, nie lubiani,
a często nawet szykanowani17, zaś opowieści o nich stanowiły stały element przedstawień
mimów - hakija. Szydzono z ich głosu,nienaturalnego wyglądu, obyczajów oraz niezdolności do
prokreacji.
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Eunuchizm, choć nie obcy kulturze
Indii, nie miał w niej większego znaczenia.
Na przestrzeni wieków spotykamy
zaledwie wzmianki o kastratach
strzegących
haremów
indyjskich,
albowiem zwykle funkcje tę powierzano
kobietoml8. Sytuacja uległa diametralnej
zmianie
dopiero
za
panowania
najezdniczej dynastii Timurydów19.
Indie „Wielkich Mogołów” stały
się doskonałym gruntem do wzrostu
i rozwoju eunuchizmu. Zwyczaj
trzebienia przynieśli ze sobą otaczający
się rzezańcami muzułmańscy władcy.
Ciekawym jest, że o ile w krajach Islamu,
gdzie Koran zabraniał dokonywania tych
zabiegów, kastraci niemal wyłącznie byli
kupowani na targach niewolników, o
tyle w Indiach możemy zaobserwować
odstępstwo od tej reguły. Bycie eunuchem
stwarzało nie tylko możliwość łatwego
i szybkiego awansu społecznego.
Pozwalało również zapewnić byt
materialny, a nawet dojść do wielkich
bogactw, stąd nierzadko sami rodzice
kastrowali swoich synów w nadziei na
Akbar Wielki,
liczne proﬁty, których dostarczą oni po
władca imperium Mogołów w okresie złotego
wstąpieniu na służbę cesarską20.
wieku, w latach 1556-1605.
Pozostający w służbie kolejnych
potomków cesarza Barbara trzebieńcy wypełniali wielorakie funkcje: spotykamy ich jako
strażników haremu21, majordomusów, straż przyboczną cesarza. Ponadto wykorzystywano
ich jako służących, kucharzy, akuszerki i opiekunki dzieci22. Odziani w męskie szaty i turbany
eskortowali kobiety udające się poza obręb zenanu. Ciesząc się wyjątkowym zaufaniem władcy
wielokrotnie wypełniali misje opatrzone klauzulą „ściśle tajne”. Znane są liczne przykłady ich
sumiennej i bezwzględnej służby23. Zdarzali się wśród nich świetni stratedzy i żołnierze24. Oddali
nieocenione usługi swoim panom zapisując się na trwałe w historii Indii Wielkich Mogołów.
Przenikanie eunuchizmu do kultury europejskiej
Kolebką eunuchizmu była obyczajowość wschodu. Wraz z rozwojem cywilizacji
europejskich, poszczególne państwa, stykały się z wszelkimi nowinkami i niesamowitościami
pochodzącymi z odległych, egzotycznych krajów. Klasycznym tego przykładem było Cesarstwo
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Rzymskie, będące w czasie swojego rozkwitu swoistym „tyglem kulturowym” tak świata
antycznego, jak i Europy pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Na kontynencie europejskim kastraci zaczęli się pojawiać przywożeni przez karawany
kupieckie, bądź jako łup wojenny - najpierw rzymskich legionów, a potem krzyżowców, czy
wojsk hiszpańskich. Dzięki narastającemu zapotrzebowaniu na eunuchów handel nimi stał się
niezwykle dochodowym interesem25. Był to proceder, którym głównie parali się kupcy żydowscy.
Świadectwo o tym zostawił nam arabski pisarz, pocztmistrz generalny Ibn-Khordad-ben, który
opowiada, że „żydzi wsiadali we Frankonii na okręty z transportem eunuchów, niewolnic,
chłopców, futer i jechali do Arabii, Indii, Chin skąd wracali z powrotem z piżmem, aloesem,
kamforą, cynamonem”26.
Pochodzenie chłopców poddawanych trzebieniu było różnorakie: od jeńców wojennych,
poprzez urodzonych w niewoli, oddawanych dobrowolnie przez rodziny w celu uzyskania
korzyści materialnych, a na celowych porwaniach kończąc27. „Kupcy zwykle zawierali umowy z
afrykańskimi wodzami, którzy traktowali młodzieńców jak zwykły towar I oferowali ich w wielkiej
liczbie. Tylko w wyjątkowych wypadkach rodziny sprzedawały swoich chłopców – z biedy lub
chciwości. Z Chartumu do Dongoli, z Etiopii przez Morze Czerwone przewożono tych chłopców
upchniętych na statkach jak sardynki, lub transportowano na wielbłądach, docierając wreszcie do

Klasztor koptyjski w Egipcie
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punktów sprzedaży w takich miastach, jak Mekka, Medyna, Bejrut, Smyrna czy Konstantynopol.
Chłopców kastrowano na postojach podczas podróży; wykonywali to chirurdzy żydowscy
lub chrześcijańscy, nigdy muzułmanie. Operacje
przeprowadzano bez zachowania zasad higieny, a
jedynym środkiem przeciwkrwotocznym był gorący piasek
pustyni”28.
Od najwcześniejszych lat istniały również swoiste
„fabryki rzezańców” zajmujące się tą przerażającą
„produkcją”. Szczególny rozgłos zyskały sobie
rozlokowane w Górnym Egipcie klasztory koptyjskie
specjalizujące się w trzebieniu29.
Dr Zambaco pacha przytacza bliższe szczegóły na
temat sposobu kastrowania w tychże:
„Przywiązawszy chłopca do stołu mocno popręgami i
postronkami, mnisi zakładali opaskę u podstawy członka,
przewiązując silnie razem jądra i członek, i następnie
ostrym narzędziem jednym zamachem obcinali wszystko
od razu. Ażeby nie dopuścić do skurczenia się
i cofnięcia do jamy brzusznej naczyń krwionośnych, co
mogłoby spowodować krwawienie wewnątrz-otrzewnowe,
Instrumenty medyczne
prawie zawsze śmiertelne, mnisi zakładali ligaturę na
stosowane podczas kastracji
Wyróżniano
cztery
eunuchów: czarnych,
Greków i Chińczyków.

Wykastrowany Azjata
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Czarny eunuch

rodzaje
Słowian,

powrózki nasienne, po czym polewali ranę wrzącą smołą, lub rozpalonym żelazem. Do cewki
moczowej wkładano patyczek, żeby nie zarosła. Po tym zabiegu, pełnym okrucieństwa, zakopywano
chłopców w piasek do pasa na kilka dni, nie dając im wcale jeść ani pić. Kto przetrzymał, tego
odkopywano, po czym zakładano na ranę opatrunek z pakuł zamaczanych w oliwie. Zabliźnienie
następowało po dwóch-trzech miesiącach. Śmiertelność była bardzo duża: więcej niż połowa
ginęła”30.
O ile w starożytności trzebieńców przywożono do Europy z Afryki czy Azji, to w wiekach
średnich rozpoczyna się „rodzima produkcja”. Słowian sprowadzano do Hiszpanii, gdzie
poddawano ich kastracji po czym wywożono do Egiptu. „Materiału” dostarczały również inne
części naszego kontynentu. Władcy europejscy, między innymi cesarz bizantyjski Justynian, czy
cesarz Lotariusz I w wydawanych przez siebie rozporządzeniach wyraźnie sprzeciwiali się takim
praktykom.
Cesarstwo Rzymskie, tak chłonne i otwarte na wszelkie mody i nowinki ze świata,
również i w tym przypadku nie opierało się zbyt długo. Zarówno pogańscy, jak i chrześcijańscy
pisarze zgodnie podają, że Rzymianki chętnie otaczały się eunuchami, pełniącymi czynności
paziów, kamerdynerów, fryzjerów. Niektóre spośród nich utrzymywały wręcz męskie haremy
rzezańców, którzy asystowali przy codziennej toalecie, nosili lektykę, tworzyli świtę. Zepsute
arystokratki prześcigały się, ażeby mieć przy sobie jak najwięcej pięknych, smukłych eunuchów
o południowym wyglądzie. Wiele wzmianek o rozpuście jakiej oddawały się Rzymianki z
kastratami możemy odnaleźć u poetów Marcjala i Juwenala. Jako że spadoni31 pomimo zabiegu
zachowywali potentiam coeundi, ze wzglądu na bezpłodność byli wymarzoną zabawką w
ręku znudzonych dam, które nie chciały ponosić naturalnych konsekwencji wynikających ze
współżycia. Zresztą nie tylko patrycjuszki uprawiały rozpustę z nimi. Wielu historyków Cesarstwa
Rzymskiego właśnie w rozpowszechnieniu się zwyczaju utrzymywania eunuchów upatruje wzrost
zachowań homoseksualnych w Imperium. Głośny był przypadek Sporusa wykastrowanego przez
perwersyjnego cesarza Nerona32.
Pałacowi eunuchowie tworzyli najwierniejszą służbę cesarską. Wykonywali wiele poleceń
wymagających dyskrecji, wprawy i całkowitego oddania. Nierzadko znajdowali się w samym
centrum intryg, posuwając się nawet do skrytobójstwa. Wg jednej z wersji śmierci cesarza
Klaudiusza, to właśnie rzezaniec ponosił odpowiedzialność za zamordowanie władcy33. Za swoją
wierną służbę kastraci często otrzymywali w nagrodę wolność, a nieliczni potraﬁli dojść nawet do
znacznych fortun34. Z czasem, wraz z upaństwowieniem religii chrześcijańskiej, rzezańcy zaczęli
tracić znaczenie w życiu codziennym mieszkańców „Wiecznego Miasta”.
Bizancjum odgrywało rolę swoistego pomostu pomiędzy baśniowym wschodem i
surowym, barbarzyńskim zachodem, przy czym kulturowo dość wyraźnie skłaniało się ku
ﬁnezyjnej i przepełnionej erotyzmem, poezją, sztuką obyczajowości helleńskiej. Eunuchizm był
powszechnym zjawiskiem również tutaj, a widoki na zrobienie kariery przez rzezańca były tak
wielkie, że nieraz sami rodzice dawali swych synów zawczasu wytrzebić, żeby im zapewnić
lepszą przyszłość. Kastraci znajdowali zastosowanie w administracji państwowej jako urzędnicy
wszystkich szczebli35. Także w pałacu cesarskim odgrywali nieraz ważną rolę. Jeśli cesarzowa np.
nie miała krewnych, którzy mogliby stać u jej boku podczas obrzędu koronacyjnego, zastępowało
ich dwóch eunuchów.
Zatrudniano ich jako wychowawców, nauczycieli, służbę, czy dozorców małżonek
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arystokratów. O ich liczbie mogą świadczyć słowa św. Jana Chryzostoma, który w swych kazaniach
mówił o „roju rzezańców, którymi otaczają się bogaci z próżności i chęci błyszczenia”.
Nie brak ich także w Kościele greckim gdzie niekiedy dochodzili nawet do godności
biskupów i patriarchów36. Nawet niektórzy święci ze wschodu byli eunuchami, np. św.
Gorgoniusz. Niejednokrotnie przed wstąpieniem do zakonu kastrowano młodych chłopców, „by
nie uganiali się za kobietami i by nie męczyło ich pożądanie”37. Nie zamykało im to drogi do
święceń kapłańskich, albowiem zabiegu dokonywano wbrew ich woli. Przeciwko tym praktykom
występował w 861 r. synod Focjusza w wydanym na ten temat stosownym dokumencie38. Wg
greckiego prawa kościelnego tylko rzezańcy mogli pełnić domową służbę duchowną i prowadzić
gospodarstwo w klasztorach żeńskich, „ażeby - jak podają teksty niektórych przepisów - dobra
sława dziewic na tym nie cierpiała”39. Kościół grecki dostrzegł również predyspozycje wokalne
eunuchów. Zachowały się przekazy o chórach z nich złożonych i o solistach uświetniających
nabożeństwa i inne uroczystości40.

Riccolta di 120 stampe, Naczelnik czarnych
eunuch w Topkapi.Venetiis, 1783 r.
Wenecja, Biblioteca Nazionale Marciana

George de la Chapelle,
Turecka dama na koniu w towarzystwie
czarnego eunucha.
Recuel de divers Portrait, Pary 1648 r.
Wenecja, Biblioteca Nazionale Marciana

Kiedy upadało Bizancjum, nikt nawet nie podejrzewał, że jednym z nielicznych zwyczajów,
który przetrwa i zostanie przejęty przez Turków osmańskich będzie wykorzystywanie eunuchów
w charakterze strażników i opiekunów kobiet. „W Imperium Osmańskim każda dobrze sytuowana
rodzina miała wśród służby co najmniej dwóch eunuchów. Początkowo Turcy trzymali tylko
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Riccolta di 120 stampe,
Przełożony białych eunuchów. Venetiis, 1783 r.
Wenecja, Biblioteca Nazionale Marciana

białych eunuchów, ad XVI wieku zaczęli posługiwać
się czarnymi – tak z powodu ich brzydoty, jak i faktu,
że lepiej znosili operację”41.
Jeszcze w XX wieku high life turecki wymagał,
ażeby w domu był przynajmniej jeden eunuch, a panie
tureckie, z lepszego towarzystwa, nie wychodziły bez
nich na ulicę42.
Posiadanie haremu było w Imperium
Ottomańskim zjawiskiem powszechnym w wyższych
warstwach społecznych. Oczywiście najwspanialszy
harem – Harem-í-Hümayun był własnością sułtana.
Kastraci mieli dostęp do wszystkich miejsc Topkapí
Sarayí43, przy czym zachowywano wyraźny rozdział
pomiędzy białymi i czarnymi eunuchami, tak co do
zadań, jak i kompetencji44.
Paul Rycant Istoria Della stato presente
dell’Imperio Otomano, Zwierzchnik czarnych
eunuchów.Wenecja 1672 r.
Wenecja, Biblioteca Nazionale Marcia
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Pod koniec XVI wieku Imperium Osmańskie zaczęło tracić swoje znaczenie na skutek
osłabienia władzy centralnej Prowadzący jałowe i rozwiązłe życie kolejni sułtani, oddawali ster
rządów w państwie pałacowej klice, w której prym wiedli wytrzebieni słudzy. Zapoczątkowane w
XIX wieku reformy związane ze znacznym otwarciem na postępowe idee z Zachodu doprowadziły
jednak do głębokich przeobrażeń społecznych i
politycznych. „Obowiązki eunuchów ograniczyły się
do udzielania bądź wstrzymywania pozwoleń damom
pragnącym odwiedzić harem i eskortowania swych pań,
które, ośmielone powiewem swobody, coraz częściej
życzyły sobie wyruszać na zakupy na główny bazar
miasta. Kiedy zaczęto likwidować haremy, eunuchowie
stracili rację bytu, zostali pozbawieni przywilejów i
władzy, stając się oﬁarami nowego porządku45”.
Na Zachodzie kastracja nigdy nie była
miejscowym zwyczajem, dla tego eunuchizm, będący
integralną częścią obyczajowości wschodniej, z czasem
został całkowicie wyparty przez umacniające się
chrześcijaństwo. Ponieważ zdarzało się, że i chrześcijanki
miewały rzezańców, Kościół sprzeciwiał się temu
zdecydowanie, ostrzegając swoich wyznawców przed
pokusami prowadzącymi do grzechu. Sobór w Elwirze
zwołany w 306 r. zabronił kobietom utrzymywania służby
rekrutującej się spośród wykastrowanych mężczyzn, a
sobór nicejski w 325 r. rozwiązał kwestię przynależności
eunuchów do duchowieństwa46. Pod wpływem tych
i innych zabiegów Kościoła i pozostającej pod jego
wpływem władzy świeckiej, kastraci zostali wyparci z
europejskiej kultury na ponad 1200 lat.
Jean-Léon Gérome
U ludów celtyckich, germańskich i słowiańskich
Strażnik Haremu, 1859
trzebienie mężczyzn nie było uprawiane i rzezańców w
London, Wallach Collection.
ogóle nie znano. Zachowały się co prawda nieliczne
przekazy dotyczące pojedynczych przypadków wykorzystywania kastratów przez europejskich
władców, ale zjawisko to miało charakter marginalny. I tak, na początku VI wieku, spotykamy
jednego u króla Ostrogotów Teodoryka, zaś w wieku XIII odnajdujemy saraceńskich rzezańców
na urządzonym na wzór wschodni dworze cesarza Fryderyka II, który pomimo wyrzekań papieża
Innocentego IV, wykorzystywał eunuchów do pilnowania małżonki. Być może władca pozostawał
pod wpływem krążących wówczas niesamowitych opowieści snutych przez powracających z
kolejnych krucjat krzyżowców, którzy opisując cuda i bajeczny przepych krajów, przez które
dane im było „pielgrzymować” wielokrotnie wspominali o okaleczonych mężczyznach tak licznie
napotykanych47.
W wiekach średnich wymiar sprawiedliwości posługiwał się kastracją jako karą za rozliczne
przestępstwa, najczęściej natury seksualnej48.
U Rzymian i niektórych ludów germańskich istniał zwyczaj (niekiedy prawnie
14

Kastracja Abelarda
Kastracja
sankcjonowany) zezwalający mężowi na miejscu kastrować przyłapanego uwodziciela żony.
Onegdaj głośny był przypadek Gotfryda z Normandii, który kazał wykastrować całą kapitułę
katedry w Sees, ponieważ wybrała biskupa bez jego zezwolenia, jednakże dziś, najbardziej
znana jest niezwykle romantyczna i tragiczna zarazem historia średniowiecznego ﬁlozofa Piotra
Abelarda, skazanego w 1117 roku przez kanonika papieskiego Fulberta na wytrzebienie za romans
z jego siostrzenicą Heloizą49.
Wiek XX również nie był wolny od wielowiekowej tradycji eunuchizmu. Świadczą
o tym liczne przypadki występowania kastratów, bądź wykorzystywania kastracji w celach
pozamedycznych. Za przykład może posłużyć przetrwanie do naszych czasów powstałej w XVIII
wieku na terenie Rosji sekty skopców. Jej założycielem był związany początkowo z chłystami50
Konrad Seliwanow. Nauczał on, że grzechem pierworodnym ludzkości jest akt płciowy i dla
tego należy poddać się „wybieleniu” poprzez odcięcie „narzędzia grzechu” jakim jest członek
męski. Kastracja miała być „chrztem ognia” otwierającym bramy raju. Najbardziej radykalni
członkowie sekty decydowali się na chrzest „wielkiej pieczęci”. Posiadał on rangę archanielską i
polegał na usunięciu członka.
Dla mniej odważnych – zdecydowanych „tylko” na usunięcie jąder - pozostawał mający
rangę anielską chrzest zwany „małą pieczęcią”.
Podczas samego zabiegu stosowano bardzo prosta narzędzia, tj. nóż, brzytwa, kosa, ale
bywało, że będący w religijnej ekstazie skopcy, pozbawiali się członka za pomocą siekiery.
Również kobiety należące do sekty poddawano kastracji, która podobnie jak u mężczyzn
15

„Wielka pieczęć” z zatyczką

Walter Koch Wielka pieczęć u Skopca

Oryginalne narzędzia,
jakimi posługiwali się skopcy podczas kastracji
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mogła przybierać mniej, lub bardziej
radykalne formy. Najczęściej wypalano
sutki, lub odcinano piersi, jednakże
zdarzały się i takie kobiety, które
pozwalały sobie obcinać wargi sromowe
i łechtaczkę. Skopcy zwykle swoje
praktyki odbywali w sobotnie noce.
Prowadzącym był zawsze „prorok”,
którym zostawał każdy, kto namówił
dwanaście innych osób do poddania
się zabiegowi. Ich obrzędy objęte
były ścisłą tajemnicą, a ci, którzy
wykazywali nadmierną ciekawość, byli
pochwytywani, przywiązywani do krzyża
i kastrowani. Największy rozkwit sekty
przypadał w okresie panowania cara
Aleksandra I51. Monarcha, pozostając
pod przemożnym wpływem baronowej
Krudner, która uważała Seliwanowa
za świętego, sprzyjał skopcom. Dzięki
zabiegom baronowej sekta pozyskiwała
zwolenników nawet wśród arystokracji
rosyjskiej. Nowym wyznawcą został

nawet carski minister Aleksy Jeleński. W tym okresie
zaczęto wierzyć, że Seliwanow jest kolejnym wcieleniem
Crystusa, rozpuszczano również plotki, jakoby miał on
być ocalałym od śmierci carem Piotrem III, zrodzonym z
niepokalanej dziewicy, carycy Elżbiety Pietrowny. Kiedy
na dodatek wpływy sekty zaczęły być widoczne w wojsku,
władze uznały, że nauki Seliwanowa stanowią poważne
zagrożenie dla państwa i uwięziły wichrzyciela w jednym z
prawosławnych monastyrów, gdzie dokonał żywota w 1832
r. Po jego śmierci sekta zliberalizowała nieco stanowisko
dopuszczając możliwość posiadania przez swoich
wyznawców dwójki dzieci przed dokonaniem kastracji.
W połowie XIX wieku nauki skopców dotarły w najdalsze
zakątki Rosji, a po prześladowaniach przeprowadzonych z
rozkazu cara Mikołaja wielu członków sekty wyemigrowało
na Bałkany, do Turcji i Libanu. Duże skupisko skopców
odkryto w 1865 r. nad Morzem Azorskim, a do naszych
przetrwali na terenie Rosji i Rumunii52.
Skopcy znaleźli również naśladowców w bardziej
„nowoczesnych” sektach. 26 marca 1997 roku 39
wyznawców ufologicznej sekty Wrota Niebios (inaczej:
Walter Koch Eunuch
na wysokich nogach, bez genitaliów
Samobójca z sekty Wrota niebios
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Bramy Niebios) w celu dostania się na statek kosmiczny, który rzekomo miał lecieć tuż za
zbliżającą się do Ziemi kometą Hale’a-Boppa. popełniło w San Diego w Kalifornii (USA)
zbiorowe samobójstwo, zażywając środki nasenne i dusząc się dla pewności foliowymi workami.

Hidżra
Po dokonaniu oględzin wyszło na jaw, że zwłoki, większości z 18 mężczyzn pozbawione były
organów płciowych53.
Największą światową enklawą eunuchizmu są Indie. Szacuje się, że w tym kraju żyje ok.
miliona hidżra54. Są to żyjący w kobiecym przebraniu wykastrowani mężczyźni tworzący osobną
kastę.
Hidżra mieszkają w małych, hermetycznych społecznościach, porozumiewając się ze sobą
za pomocą odrębnego, sobie jedynie znanego języka. Ich zwyczaje, zaklęcia i tajemnicze rytuały
inicjacyjne55 sięgają okresu panowania w Indiach Wielkich Mogołów i stanowią pilnie strzeżoną
tajemnicę. Pozycja społeczna hidżra jest bardzo niska i stale się pogarsza. Dawniej wierzono,
że eunuchowie przynoszą szczęście, bo służyli bogom w walce ze złem56. Za sprawom tego
przesądu hidżra stanowili oni nieodzowny element najważniejszych uroczystości.
Asystowali przy porodach, by poprzez odprawienie wielowiekowego rytuału uwolnić
niemowlę od win popełnionych w poprzednich wcieleniach57.
Nie mogło zabraknąć ich również podczas ceremonii zaślubin, albowiem, jak utrzymywano,
mają oni zdolność ściągania na siebie złego losu, który mógłby stać się udziałem nowożeńców.
Obecnie, na skutek głębokich przemian społecznych zachodzących w Indiach hidżra
18

Hidżra podczas uroczystości pogrzebowych

Hidżra tańczący na uroczystościach weselnych
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Żyjący z prostytucji hidżra stali się tragicznym reliktem minionych wieków
przestają być potrzebni i popadają w nędzę. Próbując utrzymać się na powierzchni, wciąż
wymyślają nowe sposoby zarobkowania58. Wielu z nich uprawia prostytucję, powiększając
rzesze nosicieli wirusa HIV59.
„Przeżyli swoją bajkę, choć dawny splendor zastąpiła bieda i pogarda. Wyrzuceni na głęboki
margines społeczeństwa, tam właśnie odnaleźli się, zaakceptowani w nowej roli. Struktura kastowa
Indii, na pierwszy rzut oka okrutna, nikogo nie pozostawia bez poczucia sensu istnienia i nadziei
na odrodzenie w doskonalszej formie. Każda sierota historii znajdzie tu swoje miejsce”60.
Kończąc ten rozdział pragnę poświęcić kilka zdań najbardziej bodaj bulwersującemu
przykładowi posługiwania się kastracją w XX wieku, jakim niewątpliwie były pseudomedyczne
eksperymenty przeprowadzane na więźniach obozów koncentracyjnych.
Wśród osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie zbrodniczych badań, na
pierwszym miejscu należy wymienić hitlerowskiego eksperta ds. eutanazji
- dr Horsta Schumanna. Doświadczenia przeprowadzane przez Schumanna
miały zaowocować wypracowaniem optymalnej Dr metody masowej
sterylizacji, przewidzianej jako jedno z kluczowych narzędzi w realizacji
planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”61 oraz stopniowego
wyniszczania wszystkich narodów zaliczanych do „niższych ras”. „W jednym
z baraków KL Birkenau oddano do dyspozycji Schumanna stację sterylizacji
rentgenowskiej. Co pewien czas doprowadzano kilkudziesięcioosobowe
20

grupy
żydowskich
więźniów
i
więźniarek, których poddawano następnie
eksperymentom sterylizacyjnym przez
naświetlanie promieniami Roentgena
jąder u mężczyzn i jajników u kobiet.
W poszukiwaniu optymalnej dawki
napromieniowania dla osiągnięcia pełnej
bezpłodności, Schumann stosował różne
dawki w zmienionych odstępach czasu.
W następstwie naświetlań występowały
na ciałach oﬁar, przede wszystkim w
okolicy podbrzusza i pachwin oraz na
pośladkach ciężkie rany oparzeniowe,
a na skórze - popromienne zapalenia
oraz trudno gojące się zmiany ropne.
W przypadku powikłań dochodziło do
licznych zejść śmiertelnych. Wynik
eksperymentów
sterylizacyjnych
za pomocą naświetlań promieniami
Roentgena okazał się niezadowalający.
W pracy “O oddziaływaniu promieni
Roentgena na ludzkie gruczoły rodne”
(napisanej w oparciu o przeprowadzane w
KL Auschwitz eksperymenty i przesłanej
Oświęcimscy „lekarze” Horst Schumann i Karl Himmlerowi w kwietniu 1944 roku)
Clauberg w trakcie przeprowadzania zbrodniczego Schumann opowiedział się za operacyjną
eksperymentu
metodą kastracji, jako pewniejszą i
62
szybszą” .
Kastracja zawsze była wielkim gwałtem uczynionym jednostce i jako akt przemocy
pozostawiała w niej piętno na całe życie. Czasami, tym, którzy decydowali o losie innych, wydawało
się, że jest ona jedyną drogą wiodącą ku lepszemu życiu, czy wewnętrznej doskonałości, jednakże
nigdy wcześniej nie starano się nią posłużyć w celu unicestwienia całych narodów. Nienawiść
człowieka do człowieka doprowadziła do granic barbarzyństwa to, co już samo w sobie zdawało
się być nieludzkie.
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Przypisy
l

Wł. Szumowski: „Historia medycyny” Warszawa 1994 r. s. 178-179.

Inana była patronką miłości i płodności. Uwięziona przez siostrę Ereszkigal w świecie
podziemnym, do którego wstępu nie miał żaden śmiertelnik, została oswobodzona dzięki
pozostającemu w jej służbie kapłanowi. Ten, by wydobyć ją z opresji, poprosił boga wody Enki
o stworzenie dwóch istot bezpłciowych, by mogłyby zstąpić do świata podziemnego i uwolnić
stamtąd boginię. Dla upamiętnienia tego wydarzenia i roli jaką, odegrały owe „bezpłciowe istoty”
kapłani Inany poddawali się rytualnej kastracji.
2

Cybela, zw. również Kybele - matka bogów Jowisza, Neptuna i Plutona. Owidiusz podaje,
że zakochawszy się w Atysie, pastuszku frygijskim powierzyła mu pieczę nad swoją świątynią
zobowiązawszy go uprzednio do bezwzględnej czystości. Młodzieniec złożył przysięgę, jednakże
niebawem zapłonął namiętnością do nimfy Sagaridy. Nie mogąc się oprzeć, złamał dane słowo.
Rozgniewana Cybela zabiła nimfę, a Atys uciekł na szczyt góry, gdzie w rozpaczy kamiennym
nożem dokonał autokastracji przeklinając swoje genitalia, które stały się przyczyną jego zguby.
3

Przypadało ono na wiosnę w czasie zrównania dnia z nocą. Obrzęd autokastracji polegający na
przelaniu krwi na ziemię i rzuceniu na nią obciętego członka miał symbolizować przywrócenie
płodności ziemi utraconej podczas zimy.
4

„Podobno sam cesarz rzymski Heliogabal w III wieku po Chrystusie, kierowany podobną
ideologii dobrowolnie pozbawił się męskości”. Wł. Szumowski op. cit. s.193
5

6

II wiek - czas rządów cesarzy Huan i Ling.

7

Dynastia Han panowała w latach 206 p.n.e. do 221 n.e.

Ponieważ eunuchowie pałacowi mieli decydujący wpływ na obsadzanie urzędów w państwie,
za cenę protekcji i co za tym idzie nominacji żądali ogromnych łapówek. Bez najmniejszych
skrupułów defraudowali cesarski majątek. Po upadku w 1510 roku Liu Kina - eunucha oskarżonego
o liczne malwersacje, jego majątek został skonﬁskowany na rzecz skarbu. „Określając jego
wartość w jednostkach obiegowych, taelach, tzn. w uncjach srebra, stwierdzono, że Liu Kin
posiadał złota i srebra, w monetach i kruszcu, na sumę 251 583 600 taeli. Posiadał również 24
funty nie oprawionych drogich kamieni, dwie pełne zbroje ze szczerego złota, 500 złotych talerzy,
3 000 złotych pierścieni i brosz, 4 062 pasy zdobione klejnotami. Inwentarz ten nie obejmował
rezydencj i w Pekinie [. . . ]”.
C.D.Fitzgerald: „Chiny. Zarys historii kultury”
Warszawa l974r. s. 449.
8

Chodzi tu przede wszystkim o słynne powstanie Żółtych
Turbanów w roku 184.
22
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„Ok. roku 900/300 tylko na dworze opłacano ponoć 11000 rzezańców, inne źródła wymieniają
7 000 eunuchów dworskich i 700 pokojowych. Jednak wg starej dobrej informacji na dworze
było razem 700 eunuchów i służących”.
A. Mez : „Renesans Islamu”.
Warszawa 1979 r. s. l57
10

Dotyczy to zarówno ludzi jak i zwierząt. Ustanowiono nawet urząd inspektora do spraw rzemiosł
- muhtasiba, który miał czuwać nad przestrzeganiem tego zakazu.
Por. jw. s. 335
11

Harem (haramgah, zanana, harim) to w języku arabskim „zamknięte miejsce, uświęcone,
zastrzeżone”. Perski odpowiednik to enderun, zaś hinduski purdah lub zenana. Każde z określeń
oznacza część domu zastrzeżoną dla kobiet. W języku tureckim początkowo posługiwano się
słowem dârüssaâde – Dom Szczęśliwości. Dopiero później przyjęło się najczęściej używane
słowo harem.
12

Biały eunuch Bardżawana był opiekunem młodocianego
kalifa Al-Hakima i jednocześnie zarządcą fatymickiego imperium.
Por. jw. s. 338.
13

„Jedyną osobą która pozyskała sobie zaufanie bardzo nieufnego i wiele wymagającego od
swoich ludzi Adud ad-Daula był czarny eunuch imieniem Szahar (cukier). Gdy Adud ad-Daula
leżał na łożu śmierci, nikt prócz tego niewolnika nie miał prawa doń przychodzić. Gdy najstarszy
syn siłą chciał wtargnąć do komnaty chorego, został natychmiast przez rozwścieczonego ojca
zesłany na prowincję”.
jw. s. 338.
l4

„Jakkolwiek pozbawieni popędu seksualnego nie byli oni jednak słabsi od mężczyzn, tak samo
byli odważni, dobrze jeździli konno, dobrze strzelali, ale byli daleko wierniejsi”.
Wł. Szumowski, op. cit. s. 16.
15

„Sławą cieszyła się ich wytrzymałość w jeździe konnej; pod tym względem przewyższali nawet
Turków. Uważano ich również za doskonałych strażników. Z reguły byli dzielnymi wojownikami.
Obok Bizantyjczyków Narsesa i Salomona ze strony muzułmańskiej wymienić należy marszałka
Munisa i samodzielnego generała Fa’ika, który też był eunuchem. Eunuchem był także admirał
Samil, który odniósł zwycięstwo pod Tarsusem oraz pokonany w pobliżu Sycylii bizantyjski
admirał Niketas. W wojnie morskiej między ﬂotą fatymidzką, a ﬂotą kalifa, która rozegrała się w
roku 919/307, obaj admirałowie byli eunuchami”.
A. Mez op. cit. s. 337 – 338.
l6

Ludzie na ulicach wołali za nimi: „Ty pętaku wylewaj wodę i rozsypuj mąkę”, „nieposłuszny
długonogi”. „W roku 897/284, pewnego piątkowego wieczoru przez wielki most w Bagdadzie
przebiegał z listem jeden z eunuchów kalifa. Ludzie naśmiewali się z niego, a nawet go wychłostali
23
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tak, że w końcu zgubił list. Wówczas kalif nakazał, by za eunuchami chodziła warta i jechała
konnica; mieli oni aresztować i wychłostać każdego, kto by się odważył drwić z eunucha”.
Por. jw. s. 337
18

Por. Zambaco Pacha: „Les eunuques d’anjord’hui et ceux de jadis”. Paris 1911 r.

Timurydzi - dynastia władająca w Indiach od podbicia subkontynentu przez cesarza Barbara
(1483-1530) po bitwie pod Panipat w 1526 roku. Jej pozycję umocniło panowanie Akbara
Wielkiego (1542-1605). Cios potędze zadał jego prawnuk - fanatyczny i nietolerancyjny tyran,
muzułmanin Aurangzeb (1618-1707). Ostatni przedstawiciel Timurydów zmarł w 1862 roku, gdy
w Indiach już od stu lat rzeczywistymi władcami byli Anglicy.
19

Włoski awanturnik Niccolo Manucci w swojej książce „Storia do Mogor” opisując życie
codzienne na dworze Wielkich Mogołów przytacza historię spotkania eunucha Etibar-chana ze
starymi i ubogimi rodzicami, którzy przypuszczalnie przyszli po zapomogę do syna. W czasie
audiencji eunuch wybuchnął: „Wielka to czelność z waszej strony stawać przed moim obliczem,
gdy przejedliście cenę mojego ciała; to wy uczyniwszy mnie rzezańcem sprawiliście, że nie
zaznałem największej rozkoszy jakiej można doznać na świecie”. Następnie mściwy eunuch
rozkazał wymierzyć rodzicom po pięćdziesiąt batogów.
Por. W. Hansen: „Pawi tron”. Warszawa 1987 r. s. 365
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Wiele szczegółów na temat struktury i funkcjonowania haremu podaje Niccolo Manucci.
Przypisując sobie tytuł lekarza wniknął do wnętrza haremu cesarskiego. Dzięki temu miał okazję
nie tylko ujrzeć to, co zakryte było przed oczami innych mężczyzn, ale również wysłuchać
dworskich plotek. W swojej książce przytacza wiele pikantnych historyjek o życiu w haremie.
„Księżniczki nigdy nie nosiły swych strojów dłużej niż jeden dzień; haremu strzegły niewiasty
z Kaszmiru, a sznur eunuchów nieustannie tam i z powrotem krążył z listami. Wszystkie rzeczy
przynoszone do haremu podlegały ścisłej kontroli; przy czym konﬁskowano opium, wino, gałkę
muszkatołową, nie mówiąc oczywiście o wszelkich jarzynach fallicznych, takich jak ogórki!
W czasie swoich wizyt w zenanie Manucci musiał bawić się w ciuciubabkę - z opaską na oczach
wprowadzał go i wyprowadzał eunuch. [...] Lekarz (Manucci mówi o sobie) „wsuwa rękę za
zasłonę, a wtedy one chwytają ją, całują i leciutko gryzą. Niektóre, ze zwyczajnej ciekawości,
kładą ją na swych piersiach, co przytraﬁło mi się kilka razy, ale zachowywałem się, jakby nic nie
zaszło, aby nie wzbudzać podejrzeń obecnych tam matron i rzezańców”.
Por. W. Hansen op. cit. s. 104.
W innym miejscu Manucci przytacza historię księżniczki Rauszanary: „Młodzi rzezańcy haremowi
donieśli głównemu eunuchowi Aurangzeba, że widziano dwóch młodych ludzi wychodzących z
apartamentów Rauszanary. Główny eunuch, przyjął to z udaną obojętnością, ale kazał rozstawić
straże dzięki czemu w kilka dni później ujęto romantycznych uwodzicieli w ogrodach płacowych.
Początkująca Messalina, Rauszanara - begam, „dopiero co (ich) odprawiła po wypełnieniu przez
nich jej woli”. Stawieni przed Aurangzebem młodzi amanci szarmancko wyparli się wszystkiego.
Jak więc dostali się do seraju? Jeden wszedł przez bramę, drugi zaś przedostał się przez mur
ogrodowy. Znakomicie - wyjdą więc tą samą drogą, bardziej pechowy młodzieniec drogo zapłacił
24
21

za blagę o swoim gimnastycznym wyczynie - z rozkazu głównego eunucha został przerzucony
przez mur ogrodu i poniósł śmierć. „Aurangzeb był bardzo nierad z postępu owego rzezańca kończy Manucci relację o tym incydencie - albowiem nie uważał za pożądane nadawać rozgłos
zdarzeniu, które mogło narazić na nie lada szwank dobre imię księżniczki. Dlatego po kilku
dniach ów rzezaniec został usunięty ze stanowiska, a jako powód tej decyzji podano, że był za
surowy dla służby zatrudnionej w pałacu. Tak więc rzezaniec musiał wziąć na siebie grzechy
księżniczki Rauszanary”.
W. Hansen op. cit. s. 381
Etibar-han wielokrotnie przewija się na kartach historii jako skarbnik, sekretarz, najbardziej zaufany
sługa monarchy, piastujący wysokie stanowiska w administracji państwowej. Wyznaczany był
przez Aurangzeba do poufnych misji. Przykładem może być zlecone przez cesarza dozorowanie
uwięzionego Szahdżahana. Tak o tym pisze Manucci:
„Zauważyłem, że uwięziony Szahdżahan znajduje się pod nadzorem ściślejszym, niż można to
opisać. Nie było ani jednego dnia, żeby w czasie rozmów, które ja i moi kompani prowadziliśmy z
namiestnikiem [Etibar-chanem] nie podbiegli młodsi rzezańcy i szepcząc mu do ucha nie donosili
o każdym kroku, każdym słowie Szahdżahana, a nawet o tym co robiły jego żony, damy haremowe
i niewolnice. Czasem z uśmieszkiem wywołanym jakąś informacją owych rzezańców opowiadał
nam w zaufaniu o tym, co się działo w pałacu, dodając od siebie jakieś wstrętne wyzwiska pod
adresem Szahdżahana. Ale i tym nie ukontentowany, dawał do zrozumienia, że obchodzi się [z
cesarzem] jak z nędznym niewolnikiem”.
W. Hansen op. cit. s. 36
Każdy eunuch, zanim został przyjęty na służbę musiał udowodnić, że został poddany kastracji.
Niektórzy, być może w celu uniknięcia upokarzającej demonstracji, prezentowali odcięte genitalia,
które przechowywali w specjalnych szklanych szkatułkach. O ich powszechności w kulturze
indyjskiej tamtego czasu może świadczyć fakt, że jeszcze w XIX wieku służba zatrudniana w
arystokratycznych domach miasta Hajdarabad w niemal siedemdziesięciu procentach składała
się z kastratów.
22

Kroniki mongolskie z wyraźną niechęcią odnosiły się do eunuchów, przedstawiając ich jako
łajdaków, którzy brak męskości wetowali sobie złośliwością i okrucieństwem. Tak w tym, jak i
w późniejszym okresie spotykamy ich w najbardziej ponurych momentach jako specjalistów „od
mokrej roboty”.
Por. W. Hansen op. cit. s. 205
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Podczas rebelii Szahdżahana w 1623r. eunuch Etibar-chan zamknął bramy Agry i odparł
szturm rebeliantów. Inny rzezaniec Basant był dowódcą ufortyﬁkowanej wyspy Bhakkar, której
z powodzeniem bronił przed nacierającymi wojskami Chalilullah-chana.
24

Za eunucha trzeba było płacić nawet czterokrotnie więcej niż za „zwykłego niewolnika”, przy
czym eunuch całkowity (pozbawiony prącia i jąder) był droższy od eunucha z pozostawionym
przyrodzeniem.
25
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Por. Wł. Szumowski op. cit. s. 23.
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Por. Wł. Szumowski op. cit. s. 20
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Por. jw. s. 12

C. Coco: „Harem i jego sekrety”
Warszawa 1998 r. s.94
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„Jeszcze na początku XIX wieku w Górnym Egipcie znajdowały się chrześcijańskie (koptyjskie)
klasztory, których dochody pochodziły głównie z produkcji eunuchów. Robiono to na szeroką
skalę. Stąd zaopatrywano w eunuchów cały Egipt i nawet część Turcji. Niektórzy Koptowie w
Asjucie zajmują się kupowaniem młodych niewolników murzyńskich, których potem kastrują.
Wielu przy tym umiera, ale tych, którzy przeżyją sprzedaje się z cenę dwudziestokrotnie większą
niż innych niewolników”.
A. Mez op. cit. s. 336
29

30

Por. dr Zambaco-pacha op. cit. s. 99

Mianem spadona określano eunucha, któremu odcięto jądra pozostawiając prącie. W przypadku
gdy kastracji dokonywano poprzez zmiażdżenie jąder nieszczęśnik nazywany był thilbae.
31

„Chłopca Sporusa, po wycięciu mu jąder, usiłował zamienić w kobietę. Sprowadził do siebie
z posagiem i w purpurowej zasłonie, uroczyście święcąc obrzęd zaślubin żył z nim, jak z żoną.
Istnieje czyjś dowcipny żarcik, że „dobrze by się działo ludziom, gdyby ojciec Domicjusz pojął
taką żonę.” Tego Sporusa przybrał w szaty cesarzowej, obwoził z sobą w lektyce, towarzyszył mu
po sądach i targowiskach Grecji, a rychło i w Rzymie na Sigillariach, co chwilę obcałowując.”
G. Swetoniusz Trankwillus op. cit. s. 346
32

Wg Swetoniusza o podanie trucizny Klaudiuszowi oskarżano eunucha Halota, pełniącego urząd
„kosztującego potraw”.
Por. G. Swetoniusz Trankwillus: „Żywoty Cezarów”.
Wrocław 1969 r. s. 322-323
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Juwenal podaje, że pałac eunucha Posidesa był wspanialszy niż Kapitol.

„Istniała wprawdzie pewna niechęć do nich i np. cesarz Teodozjusz I w IV wieku wydał prawo,
które zabraniało nadawać rzezańcom patrycjat, ale później już tego nie przestrzegano i rzezańcy
bywali nawet konsulami, kanclerzami i wodzami. Narses, sławny pogromca Ostrogotów i
namiestnik cesarski w VI wieku, był rzezańcem.”
Wł. Szumowski op. cit. s. l7
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Wśród patriarchów konstantynopolitańskich rzezańcami byli: Macedoniusz w VI wieku,
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German w VIII wieku, Metody i Ignacy w IX wieku.
Por. jw. s. 9
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Por. A. Mez op. cit. s. 336

Ustanowiono prawo mówiące, że „jeśli biskup, kapłan lub diakon trzebi kogo, lub drugiemu
każe to czynić, winien być pozbawiony swego stanowiska. Wyjątek stanowi tylko choroba, która
czasem zmusza do wykonania kastracji”.
Por. Wł. Szumowski op. cit. s. l8
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Przykładem może być reguła klasztoru żeńskiego nadana mu w 1118 roku przez założycielkę
cesarzową Irenę nakazująca, ażeby ekonom, lekarz, kapłan odprawiający dla zakonnic msze oraz
kapłan kierownik sumień byli rzezańcami.
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Szczególnie poszukiwani byli Słowianie, których głos po kastracji zmieniał się bardziej niż
innych.
Por. Al-Dżahiz: „Kitab al-hajawan”, t. I s. 51
40
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C. Coco op. cit. s.93

„Jeszcze w roku 1901 w samym pałacu sułtana (w Konstantynopolu) było 500-600 rzezańców,
jako dozorców nad niewiastami”.
Wł. Szumowski, op. cit. s. 20.
42

Topkapí Sarayí (Pałac Bramy Dział) swoją nazwę zawdzięcza Bramie Dział usytuowanej
w strategicznym punkcie, na krańcu przylądka, na którym powstał cały kompleks zabudowań
pałacowych.
43

„Biali eunuchowie służyli sułtanowi i byli kształceni wraz z acemi oğlan, młodzieńcami z
zewnętrznej służby administracyjnej. Mieszkali na Trzecim Dziedzińcu naprzeciw Bramy
Szczęśliwości, a ich naczelnikiem był kapí ağasí, wielki mistrz. To on wprowadzał ambasadorów
podczas audiencji, układał pisma, prowadził kroniki i towarzyszył wszędzie swojemu władcy.
[...] Wśród białych eunuchów ściśle przestrzegano hierarchii, najstarsi i najbardziej doświadczeni
obsługiwali sułtana. Innym białym eunuchom powierzano dobra, które przysyłano ze wszystkich
prowincji imperium [...]. Obowiązki białych eunuchów kończyły się u drzwi haremu.
Harem obsługiwali wyłącznie czarni eunuchowie z Afryki, wybrani ze względu na szpetotę, aby
zminimalizować wszelkie możliwe zainteresowanie nimi kobiet. [...] kontrolowali wchodzących
i wychodzących z haremu, towarzyszyli kobietom w ich rzadkich wyprawach poza pałac i
pośredniczyli w kontaktach ze światem: dostarczali przesyłki i polecenia do selamlíku [męska
część domu, przyp. aut.] lub dworskim dygnitarzom.
Wśród czarnych eunuchów również panowała ścisła hierarchia. Najważniejszą pozycję zajmował
naczelnik, zarządzający dziewczętami – kízlar ağasí, prawa ręka królowej matki i „minister spraw
zagranicznych” sułtanki. [...] Był odpowiedzialny za zaopatrywanie haremu w nałożnice, ogłaszał
27
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wyroki śmierci i nadzorował egzekucje kobiet, które popełniły zbrodnię.
Ów naczelnik czarnych eunuchów miał tytuł „Paszy o Trzech Ogonach”, nosił cenny uniform bogato
obszywany futrem. Otrzymywał wysokie wynagrodzenie, miał trzysta koni do swego wyłącznego
użytku, mógł też trzymać własnych służących, zarówno eunuchów jak i niewolnice.[...]
Tuż za ağą w hierarchii stał skarbnik –hazinedar ağa, który nadzorował ﬁnanse haremu i
halabardników. Jemu również przysługiwał tytuł „Paszy o Trzech Ogonach”, zastępował on kízlar
ağasí w razie jego śmierci lub degradacji. Następny w hierarchii był baş musahib, szmbelan, który
był łącznikiem między sułtanem a kízlar ağasí. Szambelan dysponował ośmioma do dziesięciu
eunuchów, którzy dostarczali kobietom rozkazy i przesyłki od sułtana. Baş kapí oğlan, pierwszy
oﬁcer, pełnił również ważną funkcję, kontrolując różne pomieszczenia”.
C. Coco op. cit. s. 95-96
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C. Coco op. cit. s. 98

„Jeżeli ktoś był wytrzebiony przez lekarzy z powodu choroby, albo przez barbarzyńców,
albo przez swoich panów, może pozostać w klerze, lub może być do kleru przyjęty; ale ten,
kto się kastrował sam, choć był zdrów, ma być z kleru wykluczony; nikt również, w ten sposób
wytrzebiony, nie może być do kleru przyjęty”.
Wł. Szumowski op. cit. s. 8
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Jeden z historyków Królestwa Jerozolimskiego oblicza przybliżoną ilość rzezańców w
Jerozolimie na 20 000.
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W kodeksie Justyniana znajdujemy zapis o kastrowaniu za pederastię, stosunki ze zwierzętami,
itp.
48

Abelard został wytrzebiony w wieku 38 lat. Ciąg dalszy tej historii to wykastrowanie jego
oprawców zgodnie ze zwyczajem (a niekiedy prawem) zwanym „talion” – „oko za oko, ząb
za”.
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Chłyści – wyrosła na gruncie ideologii tzw.„bezpopowców” (tym mianem określano liczne
sekty powstające w siedemnastowiecznej Rosji, utrzymujące, że Kościół Prawosławny jest
królestwem antychrysta, a jego biskupi i popi są sługami szatana) sekta założona w Rosji
przez Daniłę Filipowicza. Chłyści przedkładali bezpośrednie natchnienie Ducha Świętego nad
Biblię. Wierzyli w wędrówkę dusz i Sąd Ostateczny, który miał się odbyć w Petersburgu pod
przewodnictwem Filipowicza, albowiem, jak utrzymywali, ich przywódca stał się w 1645 r.
ziemskim wcieleniem samego Boga. Sekta budziła ogromne kontrowersje, a nawet odrazę wśród
prawowiernych chrześcijan.
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Choć oﬁcjalnie od roku 1805 do 1871 wpisano w rejestr 5444 Skopców, to w rzeczywistości
było ich znacznie więcej. Przed I wojną światową w carskiej Rosji ich liczba dochodziła do 100
000.
51
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Powstała obszerna monograﬁa na ich temat napisana przez Waltera Kocha pt.: „Uber die russisch
- rumanische Kastratensekte der Skopzen”. Koch był lekarzem badającym Skopców rumuńskich
podczas I wojny światowej.
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Por. „Dramatyczne wydarzenia”.Przedruk za raportem MSW o sektach (2000 r.)
http://szwilk.republika.pl/okiem/bog/sekty/sekty_dramat.htm
53

Obecnie w liczących przeszło miliard mieszkańców Indiach żyje około miliona eunuchów zw.
hidżra (z arabskiego hidżra(t); ������� - wywędrowanie, zerwanie stosunków; z perskiego
hiz - zniewieściały, nieskuteczny), z czego sto tysięcy mieszka w Delhi. Na jednym tylko zlocie
w mieście Baroda zbiera się ich co roku pięćdziesiąt tysięcy.
Por. „Gazeta Wyborcza”: „Indie. Eunuchy”, 19.10.2000 r.
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Droga większości hidżra była jednakowa. Stary eunuch wyszukiwał młodego chłopca, którego
chciał adoptować. Sam obrzęd adopcji polegał na tym, iż starzec kładł na piersi wacik zamoczony
w mleku i podawał go przybranemu synowi do ssania, stając się w ten sposób jego guru. Chłopiec
oprócz innych przedmiotów otrzymywał od mistrza czoti – nitki czarnej bawełny, które raz
wplecione we włosy, na zawsze stawały się atrybutem jego stanu. Następnie poddawano go
rytuałom inicjacyjnym. W uroczystości tej brali udział wszyscy członkowie hidżra z okolicy.
Chłopiec nakładał spódnicę i stanik uprzednio poświęcone oraz przystrajał się w bransolety i
kolczyki. Następnie on sam ubierał w ten sposób swojego guru i całował mu stopy. Po zakończeniu
ceremonii przybierał kobiece imię. Najważniejszym obrzędem była kastracja, której dokonywano
zimą, aby zapobiec infekcji i aby rana szybciej się goiła. Początkowo hidżra obwiązywali genitalia
końskim włosiem, które codziennie stopniowo zaciskali, aż do całkowitego obcięcia organów
płciowych. W późniejszych czasach obrzęd ten zmodyﬁkowano. Wpierw pito szklaneczkę todi
- wina palmowego z rozpuszczonym narkotykiem o właściwościach znieczulających. Następnie
duchowny odmawiał mantry i wlewał miseczkę ghi w płomienie. Jeśli płomień nie buchnął
odraczano zabieg, jeżeli zaś zareagował pomyślnie wiązano genitalia do zaniku krążenia po czym
jednym ruchem brzytwy obcinano je. Po dokonanym zabiegu zakładano opatrunek z popiołu, ziół
i oliwy.
Por. D. Lapierre: „Miasto radości”.
Warszawa 1990 r. s. 315-321
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„Jeden z bohaterów Mahabharaty - Aravan, godzi się poświęcić swoje życie, a przed śmiercią
pragnie tylko jednego: ożenić się. Tylko że żadna kobieta nie chce zostać wdową. Bóg Kryszna
przybiera więc kobiecą postać, by pojąć bohatera za męża.
Dla eunuchów Aravan jest bogiem, gdyż poślubił Krysznę, wiedząc, że jest on mężczyzną. Co
roku podczas kwietniowej pełni księżyca w jego świątyni na południu Indii odbywa się zlot
eunuchów, którzy uczestniczą w symbolicznej ceremonii poślubienia Aravana. Po kilku dniach
palą jego ﬁgurkę na stosie pogrzebowym i zostają „wdowami”.
Gazeta Wyborcza, op. cit.
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„- Nasz noworodek jest równie mocny jak Siwa - ogłosili tancerze - i błagamy boga
wszechmogącego o przerzucenie na nas wszystkich jego grzechów z poprzednich wcieleń. - Ten
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apel był swego rodzaju wyznaniem wiary eunuchów, uzasadnieniem ich roli w społeczeństwie.[...]
Guru powrócił z talerzem ryżu posypanym kawałkami imbiru. Czubkiem palca wskazującego
starł czerwony proszek pokrywający jeden z bębenków i naznaczył czoło niemowlęcia. Ten
symboliczny gest przenosił na niego, jego towarzyszy i na całą kastę hidżra przeszłe grzechy
noworodka. Czerwony proszek oznacza symbol zamążpójścia u hindusek, u eunuchów oznacza
ich rytualny związek z bębenkiem. Guru sypnął kilka ziarenek ryżu na swój instrument, potem
rzucił pełną garść w stronę drzwi mieszkania, aby pobłogosławić matkę, i drugą garść na dziecko.
Podnosząc talerz ponad głową zaczął obracać się w miejscu bez uronienia jednego ziarenka. Przy
akompaniamencie pomocników, którzy bili w bębenki i rytmicznie klaskali w dłonie, zaśpiewał
- Wykąpiemy się w świętych rzekach aby zmyć wszystkie grzechy noworodka.”
Dominique Lapierre: op. cit. s. 300
„Ślubów i narodzin najwyraźniej nie starcza, by wyżywić hordy eunuchów. Ich grupki regularnie
krążą po ulicach, zbierając „podatek” od handlarzy, hotelarzy i przypadkowych przechodniów.
Nierzadko przypomina to zwykłe chuligaństwo.
„Eunuchy są coraz bardziej agresywne w wymuszaniu pieniędzy - alarmuje bombajski tygodnik
»Colaba Express«. - Filmy przedstawiają ich życie w sentymentalny sposób, ale w rzeczywistości
to bardziej sprawcy przestępstw niż oﬁary. Najwyższy czas, by zajęła się nimi policja”.
Typowa przykrość spotkała pewną parę w pociągu do Bombaju. Do przedziału wtargnęła grupa
eunuchów, obsypując ich pochlebstwami i domagając się w zamian pieniędzy. Chłopak dał im 10
rupii, ale hidżra uznali, że to za mało. Jeden z nich podwinął sari i obnażył się.
Do podobnych scen dochodzi w środku dnia na ulicach dużych miast. Konto eunuchów obciążają
też drobne kradzieże, a nawet próby gwałtów na młodych mężczyznach.
Ostatnio znaleźli nowe oﬁary: przetrząsają krzaki w poszukiwaniu par, które wskutek trudnej
sytuacji lokalowej tam postanowiły spełnić swoją miłość - i żądają okupu za zostawienie ich w
spokoju”.
Gazeta Wyborcza, op. cit.
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Wiele szokujących informacji na ten temat znajduje się w artykule Cornelii Fuchs. Publikacja
opatrzona jest dodatkowo bogatym materiałem fotograﬁcznym autorstwa Tiane Doan na
Champassak
Por. „Stern Magazin” 21/2000, s. 42-56
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Gazeta Wyborcza, op. cit.

Wszelkie wiążące decyzje dotyczące realizacji tego planu zapadły podczas konferencji w
Wannsee 27 października 1942 r. Założono m.in., że obok ﬁzycznej eliminacji, przeprowadzona
zostanie masowa sterylizacja, która miała objąć ok. 72 700 mieszkających na terenach
okupowanych obywateli pochodzenia zarówno żydowskiego, jak i cygańskiego Niespełna pół
roku później, 5 maja 1943 r. w obozie w Vught rozpoczęto dokonywania przymusowych zabiegów
na mieszkańcach Holandii.
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http://www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl/html/pl/historia_KL/eksperymenty_ok.html
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