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Sebemrskačství
• Flagelantství (lat. flagella = bič) je činnost bičování sebe sama 

z náboženských důvodů

• Ve starověku a mezi prehistorickými kulturami bylo slavnostní 
bičování prováděno v obřadech iniciace, očištění a plodnosti

• Ve starověku praktikovali rituální bičování Sparťané a římští heretici 
byli šleháni řemínky z volských ocasů, nebo kůže s olovem na konci. 

• Bití způsobená maskovanými představiteli bohů nebo předků 
figurovala v mnoha iniciacích amerických indiánů. 

• Chápáno mnoha způsoby – vyhánění zlých duchů, očištění, forma 
trestu -> není jeden sjednocující motiv



Křesťanství a Flagelantství

• V rané církvi ukládáno jako trest

• První zaznamenaný incident v Itálii v Perugii, 
v roce 1259 v důsledku špatné úrody a moru

• Hnutí se šířilo přes severní Itálií do 
Rakouska, Německa, Francie, Anglie a 
zbytku Evropy 

• Probouzeli davový fanatismus a bičováním 
snímali hříchy své i ostatních křesťanů a tak 
odvraceli boží hněv

• Většinou se nacházeli v oblastech, kam mor 
ještě nedošel -> symbolizovali předzvěst 
smrti

• Hnutí dosáhlo vrcholu v letech 1348–1349 v 
italských a německých oblastech.



Průběh procesí

• Vedli ho klerici, kteří chodili bosi, bili se 
důtkami, zpívali prosebné písně, modlili se a 
prosili Boha o smilování

• Celé procesí vedli čtyři mistři a ostatní se 
podřizovali jejich nařízením, organizovali se do 
dvoustupů 

• Nosili kříže, měli odhalená záda a hruď (a na 
hlavě kápi)

• „Nebeský dopis“ - text přinesený na Zemi 
andělem, jež vypovídal o hněvu Krista

• Délku procesí stanovovali podle Kristova věku 
na 33 dnů

• Členové měli zakázáno hovořit se ženami a 
obecně s nimi cokoliv provozovat

• Nesměli lhát a museli přislíbit, že se 
vyzpovídají, budou se kát a svým nepřátelům 
vše odpustí





Zánik Flagelantství
• Flagelanti obviňovali kněží, kteří svým nemravným životem 

zavinili zkázu -> příznivý ohlas v lidových vrstvách 

• Ve 13. století jim církev nepřikládala takovou důležitost, 
jako v době epidemie moru

• Flagelanti získali velkou základnu podporovatelů, která 
vyvolala znepokojení církve

• Obliba u mnoha panovníků - Kateřina Medicejská nebo 
francouzský král Jindřich III

• Problémy v klášterech – obvykle 200 až 300 účastníků 
procesí, ale občas i přes 1 000 členů

• 20. října 1349 vydal papež Klement VI. bulu umožňující 
biskupům zakročit proti flagelantům -> počet procesí klesl

• Inkvizice byla aktivní proti jakémukoli oživení hnutí později v 
15. století

• Praxe bičování v mezích katolické církve pokračuje dodnes 
jako přijatá forma pokání



Svátek Ašúra

- Šíité
- připomíná smrt Husajna v bitvě u Karbaly

r.680
- “Trpět je jako vysvobození se pro jiného.“

https://www.youtube.com/watch?v=zCBaGMsFzPk


Ve světě

Nine Emperor Gods

• Phuket

• Festival dle thaoistické tradice

• Skupina Mah Song



Ve světě

Thaipusam festival

• Malajsie, Indie, Singapur, Srí Lanka

• Tamilové, Lord Murguan

• Kavadi
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