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Úvod 

Flagelantství (od latinského flagella pro bič), nebo také sebemrskačství, je činnost bičování 

sebe sama a bylo běžnou praxí mezi mnoha náboženstvími po celá staletí. 

Ve starověku a mezi prehistorickými kulturami bylo slavnostní bičování prováděno v 

obřadech iniciace, očištění a plodnosti, které často zahrnovaly i jiné formy fyzického utrpení. 

Bičování a mrzačení tak bylo někdy prováděno i vlastní rukou. Bití způsobená maskovanými 

představiteli bohů nebo předků figurovala v mnoha iniciacích amerických indiánů. Ve 

starověku praktikovali rituální bičování Sparťané a římští heretici byli šleháni řemínky z 

volských ocasů, nebo kůže s olovem na konci. (Flagellation. Encyclopaedia 

Britannica [online]) 

1.Křesťanství a Flagelantská procesí 

a. Vznik 

V rané křesťanské církvi bylo sebemrskání ukládáno jako trest a jako prostředek pokání za 

neposlušné chování. První zaznamenaný incident byl ve střední Itálii v Perugii, v roce 1259, 

rok po vážném poškození plodin a hladomoru v celé Evropě. Z Perugie se hnutí dále šířilo 

přes severní Itálií do Rakouska a do Německa, ale postupem času se hnutí rozšířilo až do 

Francie, Anglie a zbytku Evropy a dokonce se flagelantské řády objevily i v koloniální 

španělské Americe (Hermanos Penitentes = španělští „penitenciární bratři“). Jejich průvody 

táhly od města k městu a flagelanti hodlali sebetrýzněním, tedy bičováním svých těl důtkami 

až do krve, snímat své hříchy i hříchy ostatních křesťanů, a tak odvrátit boží hněv. Flagelanti 

se většinou nacházeli v oblastech, kam mor ještě nedošel, proto v nich lidé spatřovali 

předzvěst smrti. V místních probouzeli davový fanatismus, přidávali se k nim a společně 

prosili Boha. Do měst, jež navštívili, přinesli určitou duchovní regeneraci, zločinci se doznali 

ze svých hříchů a lidem po odchodu procesí zůstala naděje a víra. Je však nepopiratelným 

faktem, že mnohokrát právě oni sami mor roznášeli do ještě nenakažených oblastí Evropy. 

Hnutí dosáhlo vrcholu v letech 1348–1349 v italských a německých oblastech. (Joseph Byrne 

- Encyclopedia of the Black Death, 2012) 



b. Zánik 

Katolická církev zpočátku tolerovala flagelanty a jednotliví mniši a kněží se připojovali k 

raným hnutím. Flagelanti prohlašovali, že to byli především kněží, kteří svým nemravným 

životem zavinili zkázu, a proto církev proti flagelantům zasahovala, avšak v lidových 

vrstvách si získali flagelanti většinou příznivý ohlas. Ve 13. století, kdy se ve větší míře 

začalo rozmáhat, mu církev nepřikládala takovou důležitost, kterou na něj zaměřila v době 

epidemie moru, kdy si flagelanti získali velkou základnu podporovatelů, která vyvolala 

znepokojení církve, u které se naopak projevilo oslabení její členské základny. 

Flagelanti se těšili oblibě mnoha panovníků, jako například Kateřina Medicejská nebo 

francouzský král Jindřich III, ale nadšení pro hnutí se však vytratilo tak náhle, jak vzniklo a 

jejich následovníci je nechali zakázat. Nevoli proti nim posílilo popírání či porušování 

důležitých dogmat a zákonů církve. Dovolili si zpochybňovat kněžské úřady, zpovědi, 

odpustky atd. 

S jejich procesími vznikly problémy v klášterech, které se musely potýkat s příchodem stovek 

poutníků najednou, o něž se nedokázaly postarat. Běžné procesí čítalo 200 až 300 účastníků, 

ale občas se objevila větší skupina, která měla přes 1 000 členů. Například v Nizozemí do 

jednoho kláštera dorazilo až 2 500 flagelantů, kteří se zde usadili na dobu 6 měsíců. 

Když procesí dorazilo do Basileje, papež Klement VI. jim zapověděl vstup. Zakázal jim 

předvádět veřejná pokání a pokračovat v jejich procesích. Karel IV. Lucemburský jej v těchto 

rozhodnutích podporoval, proto papež nakonec osobně vyzval i francouzského a anglického 

krále, aby se přičinili a potlačili procesí flagelantů třeba i vojenskou silou. 20. října 1349 

vydal bulu, která umožňovala biskupům zakročit proti flagelantům. Po tomto papežském 

zásahu počet flagelantských procesí klesl, ale příležitostně byly spatřovány v průběhu 15. 

století. K utlumení flagelantských procesí nebyl tak důležitý fakt, že je papež postavil mimo 

zákon, ale především podpora, která se mu dostala od panovníků a šlechty, kteří jim 

znemožňovali vstup do jejich zemí. Inkvizice byla aktivní proti jakémukoli oživení hnutí 

později v 15. století. Avšak praxe bičování v mezích katolické církve pokračovala jako přijatá 

forma pokání.  (Klaus Bergdolt - Černá smrt v Evropě, 2002) 



c. Průběh a význam 

Nejčastěji procesí vedli klerici, kteří chodili bosi, bili se důtkami, zpívali prosebné písně, 

modlili se a prosili Boha o smilování. Opírali se o tzv. „nebeský dopis“, text přinesený na 

Zemi andělem, jež vypovídal o hněvu Krista, volal po reformách a změně k lepšímu. 

Sliboval, že když lidé změní způsob svého života, Kristův hněv se uklidní a bude jim zajištěn 

čas požehnání a blahobytu. Tato činnost nesla symboliku v prožívání Kristova utrpení. 

Flagelanti své praktiky ritualizovali a mohli jsme je s větší četností spatřovat v symbolické 

dny, např. na Velký pátek. 

Délku procesí stanovovali podle Kristova věku na 33 dnů, tato symbolika se objevuje i při 

vstupu do bratrstva. V případě, že se někdo chtěl stát členem, musel v bratrstvu setrvat 

minimálně 33 dní. 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. Relativně přísné podmínky pro vstup k flagelantům můžeme 

zaznamenat jen v případě epidemie Černé smrti, neboť u dalších morových ran se zájem o 

procesí snížil, a tak museli do svých řad rekrutovat zájemce za mírnějších podmínek. 

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

dvoustupů, které provázeli světlonoši a korouhevníci. Od ostatních poutníků se odlišovali 

svým specifickým oděním, na kterém měli kříže na zádech, hrudi a kápi. Jejich příchod 

oznamovaly kostelní zvony. Když už nebylo lidí, kteří by odklidili mrtvé, ujali se této úlohy 

sami, čímž pozvedali svůj morální kredit u veřejnosti. (Klaus Bergdolt - Černá smrt v Evropě, 

2002) 

2. Islám a Ašúra 

Svátek Ašúra slaví všichni muslimové, ale pro Šíitskou větev Islámu má zvláštní význam. 

Šíitští muslimové si připomínají násilnou smrt Husajna, vnuka Mohameda, v bitvě u Kerbaly 

roku 860. Husajn ibn Alí byl podle islámské tradice zmasakrován i se svou rodinou. 

(Mahmoud M. Ayoub - Redemptive Suffering in Islam, 1978) 

 

Svátek připadá na desátý den Muharramu, prvního měsíce islámského kalendáře. Lidé 

vycházejí do ulic většinou oblečení do černého a pějí žalmy. Velice výrazným způsobem 

svátek slaví například v Iráku ve městě Kerbala. Lidé se mrskají řetězy, bičíky s kovovými 



zakončeními, bijí se ostrými šavlemi do čela a podobně. Dospělí se snaží do rituálu zasvětit i 

malé děti a proto je těmto způsobům učí již od jejich útlého věku. Děje se tak na veřejných 

prostranstvích, jako jsou ulice či náměstí. Podle ČT je nejstarší zmínka veřejného 

sebemrskačství z 18. století, nemá tudíž tak dlouhou tradici. 

 

Cílem sebemrskání a podobného sebepoškozování je pro šíitské muslimy veřejná 

demonstrace oddanosti učení šíitského islámu a odhodlání pro věc Islámu trpět tak, jako trpěl 

Husajn. 

 

Rituál sebemrskačství je však v rozporu s některými duchovními, jelikož připomíná akt 

sebevraždy, což je v Islámu zakázané. Duchovní také hlásají, že účastníci sebepoškozujících 

rituálů na oslavách svátku Ašúra vytvářejí negativní obraz šíitské víry a vyzývají je, aby 

raději svou krev darovali. (Česká televize - V muslimském svátku Ašúra se snoubí oslava se 

smutkem. Šíité se trýzní na znamení žalu.  [online] 2019) 

 

 

(Zdroj: V muslimském svátku Ašúra se snoubí oslava se smutkem. Šíité se trýzní na znamení žalu. Česká 

televize [online]. [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2921606-v-muslimskem-

svatku-asura-se-snoubi-oslava-se-smutkem-siite-se-tryzni-na-znameni-zalu) 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2921606-v-muslimskem-svatku-asura-se-snoubi-oslava-se-smutkem-siite-se-tryzni-na-znameni-zalu
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2921606-v-muslimskem-svatku-asura-se-snoubi-oslava-se-smutkem-siite-se-tryzni-na-znameni-zalu


3. Phuket - Nine Emperor Gods (Taoismus) 

V Thajsku se s podobnými praktikami setkáme v Phuketu, největším thajském ostrově. 

Nejzápadnější část Phuketu je asi nejvíce turisticky známá pro své rozsáhlé a luxusní pláže s 

průzračnou vodou a také bohatou historií starého města Phuket town.V této oblasti se dle 

taoistické tradice koná také festival, založený na mýtu bohů devíti císařů, kteří jsou dle 

Phuketské verze syny velké matky Dou Mu. Tradiční verze těchto oslav Devíti božských 

císařů probíhá v celé jihovýchodní Asii. Jde o průvody, duchovní očisty v taoistických 

chrámech a trvají stejně devět dní, kdy se obřadně svolávají duchové na Zem 

(PacificStandard (online), 2017). 

Každý rok v říjnu se uskutečňuje devítidenní vegetariánský festival. Před oslavami je vybrána 

takzvaná Mah Song, neboli skupina vyvolených, kteří se sebepoškozují za účelem odehnání 

smůly a neštěstí z jejich komunity a zajišťují tak úspěšný nadcházející rok. V rámci 

poškozování si oddaní propichují jazyky a tváře oštěpy či ocelovými tyčkami, napichují se na 

nože nebo meče a prochází skrz výbušné žabky. Nejčastěji se jedná o mladé muže, vyjímečně 

však i dívky a spíše než v rámci tradičního průvodu se v dnešní době ,,soutěží,, o to, kdo si 

ublíží více a tváře propíchne větším předmětem. Podle návštěvníků lze tak zahlédnout i muže 

s kolem u pusy. Mah song vždy doprovází 2-3 zdravotníci, kteří mu předměty do tváří 

napíchají a po skončení festivalu ošetří, vydesinfikují a přelepí náplastí, rány se nezašívají 

(Ilona Labuťová blog, 2016). 

4. Thaipusam festival (Hinduismus) 

Thaipusam je oslavován tamilskou komunitou v hinduistickém náboženství především v 

Malajsii, Singapuru a na Srí Lance. Dlouhá léta byl oslavován i v Indii, kde je již nyní 

zakázaný. Tento svátek slaví v den úplňku tamilského měsíce Thai, což bývá na přelomu 

ledna a února. Jedná se tedy o pohyblivý svátek, v roce 2020 vychází na 8. února. V rámci něj 

si připomínají událost, kdy družka Šivy (Parvátí) obdarovala svého syna válečným kopím k 

zabití zlého démona Soorapadamana. Oslavují tím hinduistického boha války - Lorda 

Murguana a sebepoškozováním mu dokazují jejich oddanost vůči němu 

(Bodymodificationblog (online), 2016). 



(zdroj: Bodymodificationblog [online]. 2016 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: 

https://bodymodificationanthropology.wordpress.com/2016/02/02/ritualised-self-harm/) 

Podobně jako při festivalu v Phuketu si účastníci propichují nejčastěji jazyk a tváře různými 

kovovými předměty, tyčkami a kopími. Zde je ale sebepoškozování bráno jako obřadní oběť 

a forma uctění Lorda Murguana. Obětinka má různý stupeň, od nádob s mlékem až právě po 

propichování částí vlastního těla. Současně je nutná očista modlitbou a 48mi hodinový půst 

před oslavami a několik týdnů vegetariánské stravy a chození ve žlutém oděvu. 

Největší oslava, které se každý rok účastní více než milion věřících, začíná průvodem od 

chrámu v centru Kuala Lumpur k  chrámu v jeskyni Batu, což je důležité místo pro Tamilské 

věřící. 

Cesta trvá déle než 10 hodin a je zakončena 272 schody na vrchol. Věřící se během pochodu 

modlí, zpívají, nesou nádoby s mlékem a někteří si vytvořili vlastní dekorace zvané kavadi, 

které za sebou táhnou na provazech s háčky zaháknutými v kůži na zádech. Zaháknuté mají 

různé dekorace, nebo přímo několik nádob s mlékem. Kavadi může vážit až 100 kg 

(DailyMail (online), 2016). 

(zdroj: Pacific standard [online]. 2017 

[cit. 2019-12-10]. Dostupné z: https://psmag.com/social-justice/purity-and-self-mutilation-in-thailand-phuket-

vegetarian-festival-93416) 

https://bodymodificationanthropology.wordpress.com/2016/02/02/ritualised-self-harm/
https://psmag.com/social-justice/purity-and-self-mutilation-in-thailand-phuket-vegetarian-festival-93416
https://psmag.com/social-justice/purity-and-self-mutilation-in-thailand-phuket-vegetarian-festival-93416


Nejšílenější předměty, které jsou do sebe schopni napíchat nebo nést za háky už ale nejsou 

ukázkou víry či nábožensky motivované, jako spíš objevit se co nejvíce na fotkách a 

podobně. 

(zdroj:  Kde zas lítáš? [online]. 2016 [cit. 2019-12-

10]. Dostupné z: http://www.kdezaslitas.cz/blog/vegetariansky-festival-na-phuketu) 

5. Judaismus 

V Judaismu se nesetkáme s žádnou formou sebepoškozování jako v jiných náboženstvích. 

Dokonce i tetování se považuje jako zásah do těla, o které bychom měli pečovat a nechat jej 

tak, jak bylo stvořeno. (Quora [online]. 2019) 

Závěr 

Ačkoli je samotné sebemrskačství chápáno mnoha způsoby – jako vyhánění zlých duchů, 

jako očištění, nebo jako forma trestu, není jeden specifický důvod, který by sebemrskačský 

motiv rozdílných náboženství sjednocoval. Bičování jako takové známe již ze starověkého 

Egypta, Číny či Indie. V těchto dobách se ale jednalo o trest a nebylo provozováno 

dobrovolně na vlastní osobě, kromě římských vojáků, připomínajících si Ježíšovo utrpení 

během cesty na Golgotu. 

Od roku 1260, kdy bylo zaznamenáno první flagelantské hnutí vůbec, vzniklo několik hnutí 

tohoto stylu po celém světě. Většinou se jednalo o menší hnutí, které velmi rychle vznikly a 

stejně rychle posléze zanikly nebo byly zakázány. V mnohých zemích světa jsou tato procesí 

tedy zakázána, nicméně s obdobnými praktikami se stále setkáváme v rámci různých 

festivalů či oslav, jako například v Phuketu či u Tamilské skupiny v asijských zemích, kde 

vyznávají hinduismus. 

http://www.kdezaslitas.cz/blog/vegetariansky-festival-na-phuketu
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