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- vznik: 12. století
- rozdílnost východního (kontakia Romana Meloda, Jákob ze Sarugu) a západního (Ambrož ALE Origenes, Jan
Zlatoústý, Hrabanus) zobrazení PM pod křížem

- 11./12. stol.: mariánské modlitby, afektivní devoce (Anselm z Luccy, John z Fécamp, Anselm z Canterbury,
Aelred z Rielvaux)

AD: “insist on imaginative performance as a primary means of producing emotion, casting the reader as
eyewitness to the events of the Passion”; “portray Christ not as King or Lord but as ‘Jesu’: a pitiable human
victim who stoops under the weight of the cross”; elicit affective response through the “power of visual
detail”; structure the way of seeing the scene of Crucifixion not primarily as a triumph over death but as a
moment of utter pain and suffering “by giving the text’s performer the eyes of a lover”, mother and sponsa
Christi; create the sense of participation, often through the use of the first-person singular, present tense,
and; have a “driving rhythm that has profound somatic effects”

CHARAKTERISTIKY - ŽÁNROVOST
- samostatné kompozice x součást většího celku
- látka: PM pod křížem (v celém pašijovém ději)

- forma: sekvence/vernakulární strofická forma na
způsobe sekvence, meditace (veršovaná/prozaická),
dramatický plankt (v pašijové hře nebo samostatně)
- žánrová fluidita: překryv mezi mariánskými a jinými
plankty (Odilo: Ad fletus); mystickou literaturou;
laudesi; narativní poezií; drama vs. veršovaná
meditace
- Mariina perspektiva
- „realistický efekt“ – afektivní realismus, mimetický
realismus, naturalismus v zobrazování bolesti a ran

Křivákova pieta, konec 14. století, Arcidiecézní muzeum Olomouc

CHARAKTERISTIKY – ŽÁNROVOST - motivy:

- Mariin druhý porod
- Simeonovo proroctví
- pieta jako narativní prvek

- kombinace smutku a radosti z Kristovy smrti
- Marie jako Kristova nevěsta (idiom Písně písní)
- erotická/mateřská láska ke Kristu
- vyjádření touhy trpět (být ukřižována, pohřbena) spolu s Kristem
- devocionální důraz na utrpení (pain as gain)
- Kristovo lidství - zdůraznění K. tělesnosti, utrpení,
vztah matka-syn - souvislost s eucharistickou zbožností

- arma Christi
- reference ke kurtoaznímu idiomu
Arma Christi v Pasionálu Abatyše Kunhuty, počátek 14. stol., NK

PROVOZOVÁNÍ
Liturgické
- missa præsanctificatorum: Adoratio
- hodinkové oficium – hl. De compassione BMV (PseudoBonaventura)
Neliturgické
- Depositio crucis
- v průběhu Velkého pátku: laudesi, kázání, pašijové hry (i
jindy v triduu)
- více či méně soukromá meditace o Postu, v pašijovém týdnu,
v pátky
- souvislost s obrazy (sochy, iluminace, ale i deskové obrazy,
nástěnné malby, divadlo)

Kristus z Litovle, poč. 16. století, Arcidiecézní muzeum Olomouc

BOHEMIKÁLNÍ KORPUS
Latinské
- Mariánský a magdalenský plankt, Pasionál abatyše Kunhuty – próza, předloha?
- Planctus Mariae, I G 22 – próza, předloha?
- Qui per viam pergitis, XII D 10 (svatojiřský) – sekvence, přívazek
- Planctus ante nescia, XII D 8a (svatojiřský) – sekvence, součást Depositio crucis
- De compassione BMV, XIII E 3, Scala coeli Alberta Pražského – veršované compassio
- O sancta anima (Contemplatio animae et planctus s. Mariae), A LIX I, D CXXXI I (kapitula) – próza, předloha?

Německý
- Böhmische Marienklage, G 49 (kapitula) – veršovaný
Staročeské
- Mariánský a magdalenský z Hradeckého rukopisu – veršované, předloha Qui per viam pergitis, Quis dabit (Liber de
passione Christi et doloribus et planctibus matris eius)
- Plankt neboli Žaloščenie Matky božie u Veliký pátek, XVII F 30 (Milíčovský sborník) – veršovaný, inspirace Planctus ante
nescia (Škarka)
- Šafaříkův (mariánský), XIV G 17 (Třeboň) – veršovaný, inspirace Planctus ante nescia
+ Roudnický, VI Fd 5 – vložený list
- Rajhradský mariánský, R 424 – veršovaný, Lexikon ne, předloha?
- Pláč Panny Marie, XVII A 18 (Klementinský sborník) – prozaický, Lexikon ne, předloha pašijové kázání De sanctissima
passione Bernardina Sienského
- Pláč a žalost svaté Královny, VII E 8 – prozaický, Lexikon ne, předloha Quis dabit

Staročeské plankty – původní korpus
• Magdalénské
• veršované

• HRADMAGD (NK XXIII G 92, ff. 29r–51v, poslední třetina 14. stol.)
• ed. Patera 1881 + ukázky Výbor 1 (1957)

• Mariánské

• veršované

• HRADMAR (NK XXIII G 92, ff. 51v–61v, poslední třetina 14. stol.)
• ed. Patera 1881 + ukázky Výbor 1 (1957)

• PLANKT/součást MODLMIL (NK XVII F 30, ff. 167r–170v, 80. léta 14. století)
• ed. Hanuš (1863), Truhlář (1891)

• veršované notované

• Šafaříkův (Nelahozeves VI Fd 5, ff. 126v–128v, 1367–1382) – StčS nemá
• ed. Nejedlý 1954 (s notací), Škarka (1956), Výbor 1 (1957) etc.

• Roudnický (NK XIV G 17, pp. 153–154, 80. léta 14. století) – StčS nemá
• ed. Škarka (1956)

Staročeské plankty – nové „nálezy“
• Mariánské
• prozaické
• součást HODKLEM (NK XVII A 18, ff. 53v–55v, přelom 14. a 15. stol.)
• ed. Ø

• součást MODLLEG (NK XVII E 8, ff. 1r–5r, poč. 15. stol.)
• ed. Ø

• veršované
• součást MODLKRUML (XVII E 7, ff. 99v–101v, 2. polovina 15. století) – mladší opis MODLMIL
• ed. Ø

• součást UMUČRAJHR (Rajhrad R 424, ff. 78r–80r, 40. léta 14. stol.)
• ed. Patera (1886), Žampachová (2021)

Ediční problémy
• většina textů v 1 opise (často chybovém)
• starší edice (někdy i vícero, někdy ale Ø)

• NK XVII E 8 (ModlLeg, fol. 3v)

LaTeX editor: „střeva“

LaTeX editor: výstup (zrcadlová edice)

