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1.Stabat mater Stála Matka bolestivá vedľa kríža ľútostivá, keď na ňom Syn milý pnel. 
2.Cujus animam Ach, tej Matke prežalostnej, zarmútenej a bolestnej sedmorý meč v duši tkvel. 
3.O quam tristis Ó, jak smutná, doráňaná bola ona požehnaná Matka syna Božieho. 
4.Quae maerebatJak plakala a trpela Svätá Matka, keď videla muky syna milého. 
5.Quis est homo Ktože by z nás nezaplakal, keby videl, bolesť aká je v jej srdci nevinnom ? 
    Quis non posset contristari Kto by nebol rozžialený, pozorujúc bolesť Ženy, ako trpí so Synom. 
    Pro peccatis Pre hriech ľudu bezbožného vidí Syna mučeného, jak ho človek zbičoval. 
6.Vidit suum Vidí, ako Syn milený dokonáva opustený; dušu otcu odovzdal. 
7.Eja, Mater Ó ty, Matka, žriedlo lásky, nech prežívam bôľ tvoj ťažký a nech stebou nariekam! 
8.Fac, ut ardeat Nech mi srdce láskou planie ku Kristovi neprestajne,veď on je môj Boh a Pán. 
9.Sancta Mater Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný,hlboko mi v srdce vtlač. 
    Tui nati vulnerati Na bolestiach Syna tvojho, za mňa z lásky trpiaceho,nech mám podiel, v srdci plač. 
    Fac me tecum pie flere Daj, nech s tebou plačem, kvílim a nech s Kristom spolucítim, kým len tuná budem žiť. 
    Juxta Crucem tecum stare Pod krížom stáť s tebou túžim, k tebe v žiali sa pridružím a chcem s tebou žalostiť. 
    Virgo virginum praeclara Panna panien prevznešená, aj pre mňa zúbožená, preto s tebou nariekam. 
10.Fac, ut portem Daj, nech Kristovu smrť nosím a na kríži účasť prosím, rany jeho uctievam. 
      Fac me plagis vulnerari Raň ma bôľmi Krista Pána, svätým krížom opoj aj mňa a krvou Nevinného. 
11.Inflammatus A pred večným ohňom chráň ma, pomáhaj mi svätá Panna, v deň súdu posledného. 
      Fac me cruce custodiri Nech mi je kríž útočišťom, Kristova smrť – život s Kristom; vyprosuj mi milosti. 
12.Quando corpus A M E N. A keď moje telo skoná, daj nech moja duša spozná život rajskej radosti. A M E N. 
 
Giovanni Battista Pergolesi počas svojho krátkeho života zožal len mierny úspech, ale dvadsať rokov po 
jeho smrti (v roku 1736 vo veku len 26 rokov) došlo k mimoriadnej zmene, stal sa jedným z najpubli-
kovanejších skladateľov 18. storočia. Táto vlna nadšenia jeho hudbou spôsobila aj vznik mnohých legiend 
a nesprávnych prisudzovaní, z ktorých prežili mnohé dodnes.   
Pergolesiho sláva sa zakladala do veľkej miery na úspechu jeho opery s jedným dejstvom La serva padrona. 
V jeho rodnom meste Neapole a vlastne všade v Taliansku, šírili toto dielo migrujúce divadelné skupiny, 
ktoré zahrnuli Pergolesiho komické opery do svojho repertoára. Popularita skladateľa rástla aj vďaka 
žičlivým pripomienkam kráľovnej Márie Amálie z Neapolu a prezidenta De Brossesa. Spomínaná opera bola 
inscenovaná v Hamburgu a v Drážďanoch, pri druhom uvedení v Paríži v r. 1752 vyvolala tzv. Querelle de 
Buffons, spor medzi zástancami tradičnej francúzskej opery a fanúšikmi talianskej Opera buffa. Opera bola 
veľmi rozšírená, aj v prekladoch (La servante maitresse Paríž, 1752), aj v adaptáciách. Neskôr bola 
popularita tejto opery prekonaná popularitou Pergolesiho diela Stabat mater. Prvý raz bolo toto dielo 
publikované v roku 1749 v Londýne a stalo sa najčastejšie vydávaným samostatným titulom v 18. storočí, 
objavilo sa aj v rôznych adaptáciách, napr. Bach ho uviedol pod názvom „Tilge, Höchster, meine Sünden“.  
Dielo Stabat mater bolo napísané na sviatok Sedembolestnej panny Márie za posledných niekoľko mesiacov 
v živote skladateľa, ktoré strávil v kláštore Františkánov v meste Pozzuoli. Villarosa, ktorý napísal biografiu 
Pergolesiho konštatuje, že Stabat mater bolo posledným dielom a bolo určené pre aristokratov v kostole 
Santa Maria dei Sette dolori v Neapole, kde malo nahradiť Stabat mater Alessandra Scarlattiho . Boyer 
napísal v r. 1772 vo svojich Notices sur la vie et les ouvrages de Pergolese, že Salve Regina v tónine C-mol 
(ktorá bola transponovaná pre alt do tóniny F-mol)  bola posledná Pergolesiho skladba. Presný dátum teda 
nevieme, ale je zrejmé, že Pergolesi už neočakával uzdravenie z choroby (pravdepodobne išlo o TBC), 
pretože už svoje statky odovzdal tete. Iní spisovatelia videli paralely týchto smutných okolností s Mozartom 
a jeho posledným dielom Requiem. Jedno je isté – ako Mozart aj Pergolesi bol pochovaný len v spoločnom, 
anonymnom hrobe.  
Iní pro-talianski francúzski spisovatelia pomohli vytvoriť legendu okolo Stabat mater: Rousseau popísal 
úvodné takty diela ako to „najperfektnejšie a najdojímavejšie, čo kedy vyšlo z pera nejakého hudobníka“ 
(1754), a De Brosse dielo označil ako „majstrovské dielo latinskej hudby“, poukazujúc na „dôkladne zvládnutú 
harmóniu“. Skutočne sa zdá, že Pergolesiho mimoriadna harmónia predstihla svoju dobu, vykazuje ako 
jedno z najskorších sakrálnych diel značnú mieru chromatizmu, v horko-sladkom tóne expresívnej 
senzibility. Ale dielo obsahuje – nehľadiac na neúprosne temný text – aj výrazne operné rysy: napr. 
radostný „Quae morebat“  (sprevádzaný sláčikmi mimo taktu priamo z orchestriska), alebo hojdajúce sa 
synkopy v časti „Inflammatus et accensus“  a prísne fúgová štruktúrua alla breve v centrálnej časti „Fac ut 
ardeat“, bohaté zvukomaľby s grafickým využívaním chromatizmu v momentoch ako „morientem 
desolatum“ a dramatická disonancia v  „Fac ut portem Christi mortem“.  Pergolesi však väčšinou zachováva 
náladu úpenlivých prosieb s melódiami veľkej nežnosti.  
 


