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STABAT MATER   Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736) 
 

1. STABAT MATER DOLOROSA / Grave - duet sbor 
2. CUJUS ANIMAM GEMENTEM / Andante amoroso - sólo soprán 
3. O QUAM TRISTIS ET AFFLICTA / Larghetto - duet sbor 
4. QUAE MOEREBAT ET DOLEBAT / Allegro - sólo alt 
5. QUIS EST HOMO / Largo. Allegro - duet soprán a alt, duet sbor 
6. VIDIT SUUM DULCEM NATUM / Tempo giusto - sólo soprán 
7. EJA MATER, FONS AMORIS / Allegro moderato - sólo alt 
8. FAC, UT ARDEAT COR MEUM / Allegro - duet sbor 
9. SANCTA MATER, ISTUD AGAS / Tempo giusto - duet soprán a alt 
10. FAC, UT PORTEM CHRISTI MORTEM / Largo - sólo alt 
11. INFLAMMATUS ET ACCENSUS / Allegro - duet soprán a alt 
12. QUANDO CORPUS MORIETUR / Largo - duet sbor 
13. AMEN / Presto assai - duet sbor 



 
Skladba Stabat Mater byla napsaná původně pro soprán, alt a smyčce a patří 
k pilířům italské hudby. 
Název je vytvořen z prvních veršů textu „Stabat Mater dolorosa" - "Stála 
Matka bolestivá“. Je psaná ve stylu Lamento, pouze 4. a 11. část se odlišují 
svou grácií, veselostí a lidovostí. Skladba byla prvně vydána v roce 1738, dva 
roky po skladatelově smrti. 
Život italského skladatele Giovanniho Battisty Pergolesiho byl velice krátký. 
Již v šestadvaceti letech podlehl v kapucínském konventu v italském Puzzuoli 
tuberkulóze. Přesto po sobě zanechal několik oper, z nichž se dodnes hraje 
komická opera La serva padrona – Služka velitelka, dále symfonie, 
instrumentální skladby a také duchovní hudbu. Posledním dílem, které těsně 
před smrtí dokončil, byla skladba Stabat Mater. Vznikla na objednávku 
minoritského kláštera v Puzzuoli. Honorář za toto skvostné dílo činil deset 
dukátů, což nestačilo ani na zaplacení Pergolesiho pohřbu. Nikdo jistě tenkrát 
netušil, jak světově známým a oblíbeným se stane. Latinskou báseň Stabat 
Mater, kterou pravděpodobně napsal františkánský mnich Jakoponi do Todi 
někdy ve 13. nebo 14. století, rozdělil Pergolesi do třinácti uzavřených částí. 
Střídá se v nich ženský sbor se dvěma sólovými hlasy  - sopránem a altem. 
 

(Informace převzaty z přebalu CD Stabat Mater ( MP00092931) a www. Rádia Proglas.) 


