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               ABSTRAKT 
 

Syftet med denna uppsats är att med fokus på uppförandepraxis undersöka satserna ”Cujus 

animam gementem” och ”Vidit suum dulce natum” ur Giovanni Felice Sances och Giovanni 

Battista Pergolesis Stabat Mater och ta reda på hur de två tonsättarna utryckte samma textliga 

innehåll i ett recitativ respektive en aria. Under arbetets gång har jag fördjupat mig i den 

sakrala musikens utveckling i 16- och 1700-talets Italien för att sedan göra en analys som 

omfattar olika musikaliska och interpretatoriska verktyg. De slutsatser som jag kommer fram 

till är att den sakrala vokala musiken i 1600-talets Italien uttrycker dramatik med hjälp av text 

och den vokala sakrala musiken i 1700-talets Italien utrycker dramatik med hjälp av röstens 

musikaliska möjligheter. Arbetet resulterade i en inspelning av styckena på Musikhochschule 

für Künste i Bremen, Tyskland och på Musikhögskolan i Piteå, Sverige. 

 

Nyckelord: tidigbarock, högbarock, Sances, Pergolesi, Stabat Mater, “Cujus animam 

gementem”, “Vidit suum dulcem natum”, solomotett, affekt, analys  
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1. INLEDNING 

Jag minns tydligt den dagen när jag började märka att barockmusiken väcker starka känslor 

hos mig. Det var år 2005 då jag fick Svenska Institutets utlandsstipendium för att fördjupa 

mina kunskaper i svenska på Tornedalens folkhögskola i Övertorneå. På dagarna lärde jag 

mig svenska och på eftermiddagarna försökte jag hitta på något kreativt för att sysselsätta mig 

med under långa vinterkvällar. På detta sätt hittade jag till kyrkokören och lärde känna Katrin 

Meriloo, kyrkomusikern i Övertorneå kyrka. Efter en av körrepetitionerna frågade mig Katrin 

om jag inte hade lust att medverka i söndagsgudstjänsten som solist på den kommande 

söndagen. Hon gav mig en hög med noter och bad mig att välja det jag tyckte om. Jag blev 

väldigt glad och direkt efter körrepetitionen gick jag till folkhögskolans aula för att titta 

igenom noterna vid gamla flygeln som stod där. Bland andra stycken hittade jag ”Didos 

klagan” ur Henry Purcells opera Dido och Aeneas. Jag började sjunga och ackompanjera mig 

själv och kunde inte sluta beundra styckets vackra melodi. ”Didos klagan” rörde mig i djupet 

av min själ. Då visste jag ingenting om den musikaliska affektläran som har stor betydelse för 

förståelsen av 16- och 1700-talsmusik. 

 

Efter ett års studier på Tornedalens folkhögskola gick jag klassisk sång på Framnäs 

folkhögskola och sedan följde studier på Musikhögskolan i Piteå för Synnöve Dellqvist och 

Emma Rönnlund. Tack vare den klassiska och romantiska sångrepertoaren, som stod på mitt 

dagliga undervisningsschema, utvecklade jag min sångteknik och det konstnärliga uttrycket. 

Jag trivdes väldigt bra med mina studier men djupt inom mig fanns en längtan till den tidiga 

musiken som fortfarande väckte starka fysiska känslor hos mig varje gång jag hörde eller 

framförde den. På detta sätt mognade mitt beslut att åka för ett års utbytesstudier till 

Akademie für Alte Musik i Bremen, Tyskland.       

 

I Bremen upptäckte jag en helt ny värld som inte bara bestod av välkända verk från den 

italienska och tyska högbarocken utan också av kompositioner av de tidiga och för den breda 

publiken mindre kända tonsättarna. Här fick jag genom den teoretiska utbildningen djupare 

förståelse för den tidiga musiken. Jag insåg att för att förstå Henry Purcells ”Didos klagan” 

måste jag gå bakåt i tiden och leta efter svaret där. Så började jag sjunga musik från 1600-

talets Italien. 

 

Musik från den tidiga barockperioden hade ett pedagogiskt syfte. Det finns traktater som 

innehåller väldigt detaljerade beskrivningar av hur musiken skulle komponeras och framföras 

på den tiden. Med Claudio Monteverdis opera L’Orfeo, favola in Musica (1607) dateras 

brytpunkten från så kallade prima prattica till seconda prattica. Man brukar också tala om en 

övergång från renässans till barock. Under 1600-talet föddes begreppet basso continuo. 

Musiken börjar skrivas för soloröst/instrument med ackompanjemang av continuo-instrument. 

De som spelade ackordinstrument improviserade ackorden enligt siffror som antecknats 

ovanför baslinjen. Själva instrumentet för basso continuo var sällan angivet. Texten spelar en 

nyckelroll och musiken förstärker texten. Tonsättarna använder olika uttrycksmedel bland 

annat dissonanser, intervallsprång, förhållningar och ornamentik för att utrycka textens 

innehåll. Continuo-instrumentets stämma har ackompanjerande karaktär. En vanligt 

förekommande baslinje är basso ostinato. En stadig form av basso ostinato ger 

soloinstrumentet/rösten bra förutsättningar för improvisation.   

 

Möjligheten att arbeta med texten inspirerade mig till fördjupning i den tidiga repertoaren och 

på så sätt upptäckte jag Stabat Mater av den italienska tonsättaren Giovanni Felice Sances. 

Texten till Stabat Mater har genom tiderna tonsatts av många komponister. Den mest kända 
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tonsättningen är av Giovanni Battista Pergolesi.  Det blev intressant för mig att analysera hur 

jag som musiker/sångerska kan interpretera samma text tonsatt av två barockkompositörer 

som representerar olika generationer och kompositionsskolor.   

 

Den andra anledningen till att jag valde Stabat Mater till mitt ämne är min katolska bakgrund. 

Jag är uppväxt i en katolsk familj med djupa traditioner. Passionstiden har för mig alltid varit 

en tid för reflektioner över mitt förhållande till Gud. Därför är Stabat Mater inte bara en 

konstnärlig utan också en personlig utmaning.  

 

2.  SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i uppförandepraxis undersöka två satser, 

”Cujus animam gementem” och ”Vidit suum dulcem natum”, ur Stabat Mater av Sances 

respektive Pergolesi genom att reflektera över hur jag som sångerska kan uttrycka samma 

textliga innehåll i recitativ och aria. 

 

Under instuderingstiden arbetade jag med olika continuo-instrument för att se hur olika 

instrument påverkar den sångliga interpretationen. Med denna studie vill jag studera 

uppförandepraxis genom att undersöka stilistiska skillnader mellan olika kompositionsskolor i 

16- och 1700-talets Italien.  

 

Jag har behandlat följande frågor:  

 

Vad är typiskt för Sances kompositionsskola (tidig barock)? 

Vad är typiskt för Pergolesis kompositionsskola (högbarock)? 

Vad innebär det musikaliskt att sjunga recitativ respektive aria? 

Vilka gestaltningsmässiga val ställs jag inför under processen? 

 

3. METOD OCH MATERIAL 

Under den tid examensarbetet pågått har det kontinuerliga insamlandet av material och 

reflektioner över musikens utveckling från tidig barock till högbarock varit en viktig del. Det 

slutliga resultatet är en klingande dokumentation av mitt forskningsarbete.  

3.1 Texten 

För att förstå det textliga innehållet använde jag en översättning gjord av Ulf Swedjemark 

(2012). Eftersom varken svenska eller engelska är mitt modersmål letade jag först efter 

översättningen till polska som är mitt modersmål. På grund av mitt personliga intresse 

jämförde jag den polska översättningen med engelska, svenska, litauiska, tyska och ryska 

översättningar för att se hur de förhåller sig till orginalet. 

Först läste jag det latinska originalet för att förstå textens struktur. Därefter tittade jag närmare 

på det textliga innehållet genom att använda olika översättningar. 

3.2 Notutgåvor 

Jag använde mig av: 

Obst, M. (red). (1987). Pergolesi, G. B.: Stabat Mater: für Sopran, Alt, Streicher 

und Basso coninuo, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 
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Scarpa, J. (red). (2012). Sances, G. F.: Stabat Mater, Werner Icking Music 

Collection, <http://imslp.org/wiki/Stabat_Mater_(Sances,_Giovanni_Felice)> 22 

januari 2012 

Schnoebelen, A. (red). (1988). Solo motets from the seventeenth century: 

facsimiles of prints from the Italian baroque, Vol. 8, Rome I. New York & 

London: Garland Publishing 

3.3 Continuo-instrument 

I Sances recitativ ackompanjerades jag av Petra Schneider på teorb och Mikayel Balyan på 

kistorgel. I Pergolesis arior ackompanjerades jag av Robert Råberg på kistorgel.   

3.4 Sångkonstnärlig instudering 

Tillsammans med min sånglärare konstnärliga handledare Emma Rönnlund arbetade jag med 

min tolknig. Jag spelade in lektionerna för att senare i forskningsprocessen kunna återkomma 

till dessa dokumentationer, analysera och reflektera de konstnärliga lösningar som jag valt. 

3.6 Framförande 

Sances recitativ och Pergolesis sopranarior ur Stabat Mater framfördes på min 

examenskonsert den 30 mars 2012 i Musikhögskolans aula i Piteå. 

3.7 Musikalisk dokumentation 

Det konstnärliga resultatet dokumenterades i form av två inspelningar: 

Giovanni Felice Sances: Pianto della Madona (Stabat Mater), 1636 

 

Helena Novikova, sopran 

Petra Schneider, teorb 

Mikayel Balyan, kistorgel 

 

Inspelningsdatum: den 15 februari 2012, Musikhochschule für Künste i Bremen, Tyskland 

 

Giovanni Battista Pergolesi: ”Cujus animam gementem” och ”Vidit suum dulce natum” 

ur Stabat Mater, 1736 

 

Helena Novikova, sopran 

Robert Råberg, kistorgel 

Inspelningsdatum: den 30 mars 2012, Musikhögskolan i Piteå, Sverige 
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4. BAKGRUND 
 

4.1. Solomotetter i 1600-talets Italien 

Ludovico da Viadanas (c. 1560-1627) Cento concerti ecclesiastici (1602) gav en betydelsefull 

impuls till den kyrkliga repertoarens utveckling i 1600-talets Italien och kan jämföras med 

Caccinis och Peris insatts för utvecklingen av den italienska profana musiken. (Anderson, 

1994) Verket innehåller concerti för ett begränsat antal musiker och är tillägnad små 

provinsiella kyrkor som inte hade möjlighet att använda hela den besättning som 

kompositören har tänkt sig. Viadana komponerade concerti för en upp till fyra stämmor och 

basso continuo. På detta sätt kunde verk framföras även då en eller två stämmor saknades. 

Cento concerti ecclesiastici skapades i ett praktiskt syfte men snart spred sig idén om 

monodin och nådde norra Italien där sakral musik för solo röst började blomstra. Från och 

med Concerti ecclesiastici komponerades i Italien monodiska motetter för soli och generalbas 

(Anderson, 1994). Omkring 1620 började solomotetter kombineras med deklamatorisk 

sångstil med briljanta passager som hittills endast förekommit i den profana italienska 

monodin. 

 

Motetterna innehöll antingen texter ur liturgin eller prosatexter som behandlade andliga 

ämnen. De komponerades för kyrkoårets högtider, bland annat jul, påsk och pingst.  

 

Det brukar talas om tre kompositionsskolor i 1600-talets Italien: venedigskolan, florentinska 

skolan och romerska skolan (Winzenmann, 1976). 

 

4.1.1. Venedigskolan 

Venedigskolan avser de flamländska och de italienska tonsättare som verkade i 1500-talets 
Venedig. Den hade sina rötter i den nederändska skolan och konkurrerade med den romerska 

skolan (Bukofzer, 1947). Venedigskolan grundades 1527 av Andrian Willaert (1490-1562), 

maestro di cappella, i Sankt Marcuskyrkan i Venedig. Rörelsen var viktig för utvecklingen av 

polyfonisk körteknik. Willaerts efterträdare Andrea Gabrieli (ca.1555 – 1612) lade vikt vid att 

i musik skulle uttrycka textens innehåll: 

 
Die Sammlungen von 1615 zeigen Gabrieli nicht nur als kühnen Experimentator in Klang und Form: 

auch der Wortausdruck tritt stärker hervor, ja er führt zuweilen sogar zu extrem diskontinuerlichen 

Bildungen in Deklamationsrythmus und Melodie. (Witzenmann, 1976)
1
 

 

Efter Gabrielis död (1612) tog först Claudio Monteverdi (1567-1643) och därefter Alessandro 

Grandi (1586-1630) över organisttjänsten i Marcuskyrkan i Venedig. De genomförde en stor 

förändring av den sakrala musiken och berikade den med solosångsinsatser. Obligata 

soloinstrument började användas i den vokala musiken. Monteverdis sakrala musik innebar en 

kamp mellan konst och liturgi (Witzenmann, 1976) och med det menas att den sakrala 

musikens liturgiska tradition höll på att försvinna. Istället föddes en mer känslomässig 

tolkning av de religiösa texterna. Grandis tidiga verk var påverkade av Gabrieli, medan han 

senare utvecklade en mer personlig musikstil för textinterpretation.  

 

                                                           
1 Min översättning: Samlingar från 1615 visar  Gabrieli inte bara som djärv experimentator i  klang och form; 

även textuttrycket framträder starkare, ja det leder ibland rentav till extremt diskontinuerliga bildningar i 
deklamationsrytm och melodi.  
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Hugh Mc Elraths skriver följande i sin avhandling (1967) om Ignazio Donatis (ca.1570-1638) 

motettskompositionsstil: 

 
Die Solomotetten weisen anfänglich den bekannten imitierenden Stil alla Viadana auf; später nimmt 

passagenreicher Ziergesang stark überhand, so daß ein Teil der Monodien dem Autor geradezu wie 

Übungsmaterial für vokale Virtuosität vorkommt. Vornehmlich in den zweistimmigen Motetten 

zeichnen sich allmählich deklamatorische Sektionen, monodische Ariosi und kleine Trippeltaktarien 

ab. In den fünfstimmigen Oratoriendialogen kommt schließlich auch der stile recitativo zu seinem 

Recht. Die Entwicklung Donatis erscheint in einer Abwendung vom Stil Viadanas zugunsten dem 

Monteverdis und Grandis. (Witzenmann, 1976)
2
 

 

Till venedigskolan hör också följande kompositörer: Giovanni Croce (1557-1609), Gioseffo 

Zarlino (1517-1590), Francesco Cavalli (1602-1676) (Bukofzer, 1947). 

 

4.1.2. Den florentinska skolan 

Under 1600-talet var Toskana känd för Camerata florentina, en musikalisk gemenskap som 

införde en ny musikstil, som i motsättning till Palestrinas konstrikt instrumentala gestaltning 

av den flerstämmiga sången, utvecklade stile recitativo – en deklamatorisk sång. Det lade 

grunden till utvecklingen av oratoriet (jämför med La Rappresentazione di anima e di corpo 

(1600) av Emilio de Cavalieri (1550-1602)), kantaten och operan (Bukofzer, 1947). 

 

Agostino Agazzari (1578-1640), en av de mest kända representanterna för den florentinska 

skolan, är känd för sin traktat om generalbasspel. Del sonare sopra il basso (1607) är det 

tidigaste och viktigaste verket som beskriver basso continuo. Största delen av hans verk är 

sakrala kompositioner – motetter för två eller tre röster ackompanjerade av generalbas – orgel. 

Däremot är hans profana verk, madrigaler, flerstämmiga och sjöngs a cappella. Det visar att 

Agazzari utvecklade innovativa idéer inom den sakrala musiken men var konservativ i sina 

profana verk. 

 
Wie sein Dramma pastorale Eumelio (1606) und seine Generalbaßschule (1607) beweisen, war 

Agazzari sowohl praktisch als auch theoretisch ein Vorkämpfer des stile recitativo. (Witzenmann, 

1976)
3
 

Till florentinska skolan hör bland annat följande kompositörer: Francesco Bianciardi (1572-

1607), Filippo Vitali (1590-1653), Marco da Gagliano (1582-1643) (Bukofzer, 1947). 

4.1.3. Den romerska skolan 

Romerska skolan avser en grupp italienska tonsättare som verkade under 1600-talet i Rom 

och var knuten till Vatikanen och den påvliga kören i Sixtinska kapellet (Abraham, 1968). 

Inom den romerska skolan komponerades merstämmig a cappella musik (Bukofzer, 1947). 

Sedan renässansen övergått i barocken började den romerska stilen benämnas prima prattica 

en stil som mer konservativa kompositörer fortsatte att använda långt in på 1600-talet i 

kontrast till barockens monodi och concertato, som kallades seconda prattica. 

                                                           
2
Min översättning: Solomotetterna uppvisar i början drag från den välbekanta imiterande kompositionsstilen à 

la Viadana; senare tar en passagerik ornamenterad sång så starkt överhand, att en del av monodierna tycks 
författaren snarare vara övningsmaterial för sånglig virtuositet. Framför allt i de tvåstämmiga motterna 
utkristalliserar sig så småningom deklamatoriska avsnitt, monodiska ariosi och små tretaktsarior. I de 
femstämmiga oratoriedialogerna kommer slutligen också stile recitativo till sin rätt. Donatis utveckling visar sig 
i att han vänder sig bort från Viadanas stil till förmån för Monteverdis och Grandis. 
3
 Min översättning: Som hans pastoraldrama Eumelio (1616) och hans  generalbasskola (1607) visar, var 

Agazzari en förkämpe för stile recitativo, såväl i praktik som i teori. 
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Romerska skolan konkurrerade med Venedigskolan, och kan anses som estetiskt konservativ 

(Bukofzer, 1947). Däremot lade den grunden till utvecklingen av oratoriet. 

Till romerska skolan hör bland annat följande kompositörer: Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594), Giovanni Maria Nanino (1543-1607), Emilio de Cavalieri (1560-1602), Virgilio 

Mazzocchi (1597-1646) (Bukofzer 1947). 

 

4.2. Musikaliska begrepp 

 
Nedan presenteras två centrala begrepp som är viktiga för förståelsen av den vokala musiken 

under 16- och 1700 talets Italien. 

 
4.2.1. Recitar cantando  

I slutet på 1500-talet, när den polyfoniska musiken var på sin utvecklings höjd, försökte 

Camerata florentina återuppväcka den antika grekiska musiken som hade monodi som 

huvudkaraktäristik. Parallellt med kontrapunkten började det komponeras solosång över en 

baslinje, så kallad generalbas. På detta sätt föddes stile recitativo, en deklamatorisk stil som 

var ett mellanting av det patetiska talet (recitar) och den melodiska sången (cantando). Den 

språkliga strukturen och textens uttrycksmöjligheter bestämde över musiken. I den strikta 

syllabiska kompositionen (en ton motsvarar en stavelse) finns det ingen upprepning, ingen 

symmetri, ingen melodi, och inget strukturvisande taktschema. Från den strikta 

kontrapunktiska satsens regler försvarade ricetar cantado så kallade licenser, det vill säga 

regler som tillät kompositörer att komponera på ett annat sätt än enligt den kontrapunktiska 

kompositionsstilen.  Monteverdi benämnde denna nya kompositionsstil seconda prattica.  

 

4.2.2. Recitativ och aria 

Recitar cantando utvecklade sig till ett självständigt recitativ. Melodiska moment som ingår i 

recitar cantando utvecklades till en aria. Redan efter 1650-talet existerade självständiga 

recitativ och arior i Italien. Recitativets funktion var att föra handlingen framåt, till skillnad 

från arian där det reflekterades över det som var sagt i recitativet. När operaformen tog sina 

första steg på scengolvet handlade det om att med röstens musikaliska möjligheter forma 

ordens innebörd. 

 

4.3. Sakrala musiken i 1700-talets Neapel 

 
Under 1500-talet grundades fyra konservatoriet i Neapel: S. Maria di Loreto (1537), S. 

Onofrio, (1576), S. Maria della Pieta dei Turchini (1583) och Conservatorio dei Poveri di 

Gesu Cristo (1589) (Sadie, 2002). De tjänade främst den kyrkliga musiken genom att utbilda 

korister och även instrumentmusiker. Samtidigt med den musikaliska utbildningen fick 

studenterna också lära sig retorik, geometri, religion, filosofi som ansågs som en viktig 

bildning för unga män Den undervisningen utfördes av maestri di scola medan 

musikutbildningen togs hand av maestri di musica (bland annat maestro di canto, maestro di 

strumenti). Under 1600- talet bildades den så kallade neapelskolan. Rörelsen skapades av 

Francesco Provenzale (1624-1704). Neapelskolan syftar på en rad tonsättare som var 

verksamma i Neapel eller anknutna till stadens musiktraditioner. De ägnade sig främst åt 

operakonsten men komponerade även kyrkomusik. Bland de mest kända namnen kan nämnas 

Alessandro Scarlatti (1660-1725), Giovanni Battista da Pergolesi (1710-1736), Johann 

Adolph Hasse (1699-1783), Domenico Cimarosa (1749-1801) (Sadie, 2002). 
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Jürgen Blume skriver följande om neapelskolan: 

 
Zu den typischen Kennzeichen gehören: satztechnische Transparenz, die opernhafte Gestaltung von 

Kirchenarien und vor allem eine die meist extremen Gefühle ausdrucksvoll vermittelnde Melodik der 

Singstimmen. Obwohl für die Melodik Sprunghaftigkeit, Verzierungsreichtum, komplizierte Rhythmik 

und dynamische Kontraste charakteristisch sind, ist ihr Hauptmerkmal die kantable Geschmeidigkeit. 

(Blume, 1992)
4
  

 

Eftersom den tidens tonsättare var verksamma både inom de profana och i sakrala området 

blev kyrkomusiken mer och mer påverkad av operakonsten. Neapolitanare som älskade opera 

ville under fastetiden, som innebar avhållsamhet från världsliga nöjen, ha ett alternativ till 

operan. På detta sätt föddes dramatik i den sakrala musiken. När passionstiden satte fokus på 

Jesu lidandes väg i de dramatiska händelserna som kulminerade i korsfästelsen och 

uppståndelsen och det speglades i musiken på ett väldigt virtuost sätt, blev det tydligt att den 

vokala kyrkomusiken  kompositions- och dramatikmässigt stod nära operan. Exempel på det 

är Stabat Mater. Den mest kända neapolitanska Stabat Mater är skapade av Alessandro 

Scarlatti (1724) och Pergolesi (1736). 

 

4.4. Stabat Mater 

 
Stabat Mater är ursprungligen en romersk-katolsk sekvens från 1200-talet. Namnet är en 

förkortning av Stabat mater dolorosa med betydelsen "Den sorgsna modern stod" vilket 

beskriver den sorg Maria, Jesus moder, känner när hon beskådar Jesus korsfästelse. Efter det 

Tridentinska kyrkomötet (1545-1563, Trient) stadgades att texten skulle stå i centrum 

tonsättningarna och att melismer, kromatik och tonmåleri skulle undvikas. Då bestämdes det 

bland annat att Stabat Mater skulle uteslutas från liturgin. År 1727 angav dock det Romerska 

Missalet denna hymn som sekvens i Mässan för de två firandena av Marias Sju Smärtor
5
. I 

dag finns den kvar som sekvens före evangeliet i mässan den 15 september kallad Jungfru 

Marias Smärtor. Stabat Mater brukar man också sjunga vid Korsvägsandakten. 

 

Det var franciskan- och dominikanmunkar som på 1200- och 1300-talen spred dikterna om 

Marias sorger och fröjder, ämnen som omedelbart kunde förstås av dåtidens människor som 

förlorade sina sina nära i sjukdomar. På 1300-talet, när en tredjedel av Europas befolkning 

dog i digerdöden, låg det nära till hands att människor identifierade sig med Maria som Mater 

dolorosa, den sörjande modern. 
 

Den latinska dikten om Marias sorg - "Stabat Mater" - tillskrivs franciskanmunken Jacopone 

da Todi (ca 1230-1306). Hans dikt är till både innehåll och form fylld av stark känsla och 

stilistisk skönhet. Jacopone var en rik advokat, som efter sin hustrus död gick i kloster och 

blev franciskanmunk. Han tillhörde en grupp franciskaner, de så kallade spiritualerna, som 

sökte botgöring i högre grad än mystik. Han blev exkommunicerad
6
 av påve Bonifacius VII 

och år 1298 hamnade han i fängelse efter en öppen strid mellan franciskanerna om Palestrina. 

                                                           
4 Min översättning: Till de mest typiska kännetecknen hör: satsteknisk transparens, kyrkoariornas operamässiga 

gestaltning och framför allt den uttrycksfulla förmedlingen av de mest extrema känslolägena i sångstämmans 
melodik. Trots att rikedomen på melodiska språng och ornament, komplex rytmik och  dynamiska kontraster är 
utmärkande för melodiken, så är dess huvudsakliga kännetecken den kantabla smidigheten. 
5
 Jungfru Marie smärtor (lat. Beata Maria Virgo Perdolens) syftar på de sju specifika smärtor som Jungfru Maria 

upplevde under sitt liv. Jungfru Marias smärtor är minnesdag inom Romersk-katolska kyrkan och firas den 15 
september. I denna egenskap kallas jungfru Maria Mater Dolorosa 
6
 att exkommunicera – att utesluta från kyrkans gemenskap, Stora Synonymboken (1987)  
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Först 1303, efter påvens död, frisläpptes Jacopone. Han slog sig då ner i klostret i den lilla 

staden Collazzone, där han avled efter tre års frihet. Han var känd som predikant som 

kämpade mot synd och korruption i kyrkan. Han tillhörde dem som menade att tidens svält 

och farsoter berodde på påvedömets världslighet (Catholic Encyclopedia, 2012)
7
. Diktaren 

Dante Alighieri (1265-1321) placerade Jacopone i himlen i sin Gudomliga komedin. 

 

5. RESULTAT OCH REFLEKTION 

5.1. Stabat Mater och dess översättning till svenska 
 

Forskningar visar att den medeltida latinska hymnen Stabat Mater är översatt till 26 språk 

(Ivanko, 2006). Översättningar indelas i ordagranna och rimmässigt precisa. 

 

För att hitta översättningen som skulle vara både ordagrant översatt och samtidigt tilltala mig, 

tittade jag genom översättningar gjorda på mitt modersmål, det vill säga, polska
8
 samt 

svenska översättningar
9
. Jag har valt en svensk översättning av Ulf Swedjemark.

10
 

 

Vers I 

Stabat mater dolorosa               Modern stod så djupt bedrövad 

Iuxta crucem lacrimosa,  bredvid korset, tårbedövad  

dum pendebat filius,  medan sonen hängde där.  

cuius animam gementem,  Fyllt av suckar, sorg och smärta 

contristatam et dolentem  genomborrat hennes hjärta 

pertransivit gladius  liksom av en klinga är. 

 

Vers II 

O quam tristis et afflicta  O, hur hon av sorgen dignat, 

Fuit illa benedicta  Gud välsignat, 

Mater unigeniti,  den enfödde sonens mor! 

Quae moerebat et dolebat,  Hon av sorg och bävan snaras, 

Pia mater, dum videbat,  då för henne uppenbaras 

nati poenas incliti.  kval för hennes ättling stor. 

 

Vers III 

Quis est homo, qui non fleret, Vore var och en ej tårad, 

matrem Christi si videret  om han Kristi moder sårad 

in tanto supplicio?  då såg i stort elände? 

Quis non posset contristari, Skulle var och en ej lida, 

Christi matrem contemplari därest han nu modern blida 

Dolentem cum filio?  med sonen pinas kände? 

 

Vers IV 

Pro peccatis suae gentis  För den synd hans folk förövat 

Vidit Jesum in tormentis  såg hon hur man Jesus prövat 

Et flagellis subditum.  Med gissel allehanda. 

                                                           
7
 <http://www.newadvent.org/cathen/08263a.htm>. 30 september 2012 

8
 <http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/stabat.php3>. 15 september 2012 

9
 <http://www.stabatmater.info/swedish.htm>. 30 september 2012  

10
 Ibid. 
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Vidit suum dulcem natum  Sonen ljuv men övergiven 

Moriendo desolatum,  såg hon dö och ensam bliven 

Dum emisit spiritum.  När han upp gav sin anda. 

 

Vers V 

Eia mater, fons amoris,  Moder, du vår kärleks källa, 

Me sentire vim doloris,  låt mig känna plågan välla  

Fac, ut tecum lugeam,  och få dela din smärta!  

Fac, ut ardeat cor meum  Gör så jag av iver brinner  

In amando Christum deum, Kristus till behag och vinner 

Ut sibi complaceam.  hans kärlek i mitt hjärta! 

   

Vers VI 

Sancta mater, istud agas,  Helga moder, du må laga 

Crucifixi fige plagas  att jag korsets plågor taga 

Cordi meo valide.  kan i djupet av min själ! 

Tui nati vulnerati,  Slag som har i sonen svidit - 

tam dignati pro me pati,  pinorna för mig han lidit – 

poenas mecum divide.  lär mig känna dessa väl! 

 

Vers VII 

Fac me tecum pie flere,  Mina tårar fälls med dina 

crucifixo condolere,  låt mig känna korsets pina 

donec ego vixero.  så länge jag leva skall. 

Iuxta crucem tecum stare  Jämte dig vid korset bida, 

Et me tibi sociare  gärna ställas vid din sida 

In planctu desidero.  vill jag under klagan all. 

 

Vers VIII 

Virgo virginum praeclara,  Jungfrurs jungfru, härligt klara, 

mihi iam non sis amara:  ej blott du må sorgsen vara: 

fac me tecum plangere,  låt mig med få klaga! 

fac, ut portem Christi mortem, Låt mig bära Kristi plåga, 

passionis fac consortem  känna dödens heta låga 

et plagas recolere.  och kvalen på mig taga! 

 

Vers IX 

Fac me plagis vulnerari,  Gör att slagen mot mig brusar 

Cruce hac inebriari  och att korset mig berusar 

Ob amorem filii.  med hans blod i mitt sinne! 

Inflammatus et accensus  Brinnande av nit, förklarad, 

Per te, virgo, sim defensus  blive jag av dig försvarad, 

In die iudicii.   när domens dag är inne! 

 

Vers X 

Fac me cruce custodiri,  Låt mig bli av korset vaktad, 

morte Christi praemuniri,  genom Kristi död bli aktad; 

confoveri gratia.  hans nåd må mig beskärma 

Quando corpus morietur,  När jag kroppsligen skall sluta, 

fac, ut anima donetur  jungfru, låt min själ få njuta 
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paradisi gloria.  av paradisets värma! 

 

Amen   Amen 

 

Först arbetade jag med hela texten för att kunna förstå sammanhanget. Därefter fokuserade 

jag på de för denna uppsats aktuella verser: 

 

”Cujus animam gementem” (vers I) 

   

(…) Cuius animam gementem, (…) Fyllt av suckar, sorg och smärta 

contristatam et dolentem  genomborrat hennes hjärta 

pertransivit gladius.  liksom av en klinga
11

 är. 

 

och ”Vidit suum dulce natum” (vers IV) 

 

(…) Vidit suum dulcem natum (…) Sonen ljuv men övergiven 

Moriendo desolatum,  såg hon dö och ensam bliven 

Dum emisit spiritum.  När han upp gav sin anda. 

 

5.2. Textanalys 

  
För att skapa min egen tolkning började jag med att analysera och besvara följande frågor: 

 

Hur ser Stabat Maters textliga struktur ut? 

Vad handlar ”Cujus animam gementem” om? 

Vad handlar ”Vidit suum dulcem natum” om? 

 

5.2.1. Hur ser Stabat Maters textliga struktur ut?  

Stabat Mater består av 10 verser med ett upprepande rytmschema aab ccb i varje av dem. 

Som exempel visar jag vers I: 

 

Stabat mater dolorosa (a) 

Iuxta crucem lacrimosa, (a) 

dum pendebat filius, (b) 

cuius animam gementem, (c) 

contristatam et dolentem (c) 

pertransivit gladius. (b) 

  

Utifrån textens innehåll har jag valt att dela in stycket i tre delar:  

 

Den första delen omfattar vers I och innehåller beskrivningen av Marias, ståendes vid korset, 

emotionella tillstånd. Adjektiven dolorosa
12

 och lacrimosa
13

 beskriver Marias psykiska 

tillstånd.  

Den andra delen omfattar vers II till och med vers IV och innehåller en meditativ reflektion 

över Marias sorg. Berättarjaget betraktar Marias lidande.  

 

                                                           
11

  Här är översättningen inte ordagrann. Lat. gladius – sv. ett svärd 
12

 sv. bedrövad 
13

 sv. tårfylld 
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Den tredje delen omfattar Vers V till och med vers X och innehåller berättarjagets bön till 

Maria om att få bli delaktig i hennes sorg och att vid döden omslutas av hennes förbön. 

 

 

5.2.2. Vad handlar ”Cujus animam gementem” om? 

Texten beskriver Marias smärta när hon står vid korset. Hon har ett trasigt hjärta som blev 

genomborrat av ett svärd.
14

 Denna liknelse om hjärtat som genomborras av svärdet hänsyftar 

på Lukas 2:35.
15

 Hon sörjer sitt döda barn vilket kan ses som en arketyp för kvinnors lidande 

och smärta. Eller så ser man henne som den ideala lärjungen vars lydnad och vars tankar 

kring det gudomliga budskapet är exemplariskt inte bara för kvinnor utan också för män.  

 

5.2.3. Vad handlar ”Vidit suum dulcem natum” om? 

Texten beskriver stunden då Maria är närvarande vid sin sons död. Hon tittar på sin döende 

son
16

 som dör i ensamheten
17

. Texten kan tolkas på två olika sätt: dels med utgångspunkt från 

moders sorg ursakad av sonens död dels med utgångspunkt från ensamhet i vilken dör Kristi. 

 

Maria lider på grund av sin sons död. Hon är en mor som ser avrättningen av sitt barn på ett 

kors. Hon plågas av den fruktansvärda tanken: "Det är min egen son, mitt barn som håller på 

att förblöda på ett kors." Mänskligt sett kan hon inte förstå varför hennes son måste dö på 

detta fruktansvärda sätt för att frälsa sitt folk. Hon är Jesus av Nasarets mor och hon är Guds 

Sons mor. Detta skapar i henne två slags lidande: en fysisk smärta, det som varje mor känner 

när hon förlorar sitt barn, och ett överjordiskt lidande, det som hon delar med sin son som är 

Messias. Dessa två lidanden påverkar, förstärker och fördjupar varandra. Hon kunde varken 

förhindra dödsstraffets verkställande eller mildra sin sons smärta. Hon kunde bara vara hos 

honom, och lida med honom. Det var inga gisselslag eller en törnekrona, det var inte en 

smärtsam sjukdom eller några andra plågor som förorsakade hennes lidande. Det var själva 

hennes kärlek, hennes modershjärta. Det torterade henne och drev ett lidandets svärd genom 

hennes själ.
18

 Men hon stod kvar vid korset, hos sin son. 

 

Ett annat tolkningsmoment är Kristi ensamhet. Alla som har följt Kristus, som blivit botade, 

som har lovsjungit hans ritt in i Jerusalem och har hoppats att han skulle befria deras land från 

romarnas förtryck blev skrämda till tystnad. Till och med Petrus, han som Jesus kallat 

Klippan, har svikit och förnekat att han var vän med Jesus. Även Gud är frånvarande. ”Eli, 

Eli, lema sabachtani?”
19

 – ropar Jesu från korset men han får inget svar (Bibel 2000, 1999). 

 

5.3. Musikalisk analys 

 
Nedan ger jag en översikt av hur jag analyserat notbilden. Först beskrivs hela Stabat Maters 

formella struktur. Därefter fokuserar jag på de för uppsatsen aktuella satserna och förklarar 

deras struktur. Jag är intresserad av hur texten stämmer överens med det musikaliska språket.  

 

 

 

                                                           
14

 lat. Pertransivit gladius (…) 
15

 ”Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd – för mångas tankar skall komma i dagen.” Lukas 2:35, Bibel 
2000 (1999) 
16

 lat. Vidit suum dulcem natum (…) dum emisit spiritum.   
17

 lat. Moriendo desolatum (…)  
18

 Cujus animam gementem 
19

 Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Matt 27:46, Bibel 2000 (1999) 
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5.3.1. Sances 

Sances Stabat Mater (1636) är en motett komponerad för soloröst och basso continuo.  

 

Motetten består av: 

 Recitativ: Vers I, IV, VII, VIII (de tre första verserna) 

 Arior: Vers II, III, V, VI, VII (de tre sista verserna), IX, X 

Recitativet ”Cuius animam gementem” ingår i vers I
20

 

 

Takt 7 -11 

 
 

 
 

Jag analyserar recitativet utifrån generalbaslinjen genom att titta på styckets vertikala struktur. 

Det är vanligt att generalbasbeteckningarna är redan utskrivna i den moderna utgåvan och för 

att inte bli vilseledd av utgivarens eventuella generalbaslinjes misstolkningar skall den 

moderna utgåvan jämföras med faksimilutgåvan.
21

  

 

Efter att jag jämfört faksimilen med den moderna utgåvan kom jag till följande slutsats. 

Recitativet börjar i e-moll och är skrivet i 4/4 takt. Hela recitativet består av 5 takter. 

Baslinjen rör sig kromatiskt neråt från e till H. På andra slaget i takt 10 går H till A för att i 

tredje slaget i samma takt återvända till H som är en dominantton i e-moll. Recitativet slutar 

med en perfekt kadens som också kallas en basklausul. Det innebär att recitativet slutar med 

ett dominant- tonika- förhållande. I takt 7 ligger terskvintackordet e-moll på bastonen e. I takt 

8 ligger sextackordet diss-moll på bastonen diss. På första halvan i takt 9 ligger 

terskvintackordet D-dur på bastonen d♮. På tredje slaget i samma takt ligger ett sextackord 

med liten ters på bastonen c♯ och på fjärde slaget ligger ett sextackord med en stor ters på 

bastonen c♮. I takt 10 sker ett snabbt byte av ackord på varje åttondel på de två första slagen 

och på varje fjärdedel på slaget tre respektive slaget fyra. På första slagets åttondel i takt 10 

ligger dominantseptimackord på bastonen H. På första slagets andra åttondel ligger ett 

sextackord med en stor ters. På andra slagets första åttondel ligger ett dominantseptimackord 

på basnoten A. På andra slagets andra åttondel ligger ett sextackord. På tredje slaget ligger ett 

kvartsextackord på bastonen H som löser sig till en dominanttreklang på fjärde slaget. Det 

kallas till en kvartförhållning och då bastonen hålls kvar medan ackordet ändras. 

Kvartförhållningen är typisk för den perfekta kadensen (i detta fall en kvart upp åt, det vill 

                                                           
20

 Sances, G. F.: Stabat Mater, Werner Icking Music Collection, Utgivare: Jolando Scarpa.  
21

 Se Bilaga 1 
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säga H-e) i den tidiga musikens kompositioner. Recitativet slutar med e-moll 

terskvintackordet i takt 11.  

 

Generalbasanalysen visar inga stora förändringar i harmoniken med undantag i takt 10 som är 

intressant för sitt snabba ackordbyte. När man läser texten förstår man att det är texten 

nämligen pertransivit gladius som styr harmoniken.  

Recitativet ”Vidit suum dulcem natum” ingår i vers IV
22

 

 

Takt 61 - 67 

 
 

 
 

Recitativet börjar i F-dur och är skrivet i 4/4 takt. Hela recitativet består av 7 takter. På första 

halvnoten i takt 61 ligger F-dur terskvintackordet på basnoten f. På andra halvnoten i samma 

takt ligger sextackordet på basnoten e. I hela takten 62 ligger ett terskvintackord på basnoten 

f. På första halvnoten i takt 63 ligger ett sextackord på basnoten d där sexten är höjd. På tredje 

slaget i samma takt ligger en C-dur terskvintackordet på basnoten C. På fjärde slaget ligger H 

i basen vilket skapar en sekunddissonans med c2 i solo stämman. Punkterade åttondelen c2 i 

solostämman stiger en hel ton upp till d vilket ingår i terskvintackordet h-moll som egentligen 

borde vara redan på det fjärde slaget i takt 63. Ett sådant fall skapar en harmonisk affekt i 

recitativet. Dissonansen ligger på ordet dum efter vilket följer ordet emisit det vill säga gav 

upp (andan). Det förklarar dissonansen. Det heter suspensio vilket innebär en förlängning av 

den musikaliska idén. Dissonansen löser upp sig i en uppåtgående rörelse vilket är fel. Enligt 

den strikta prima pratticas kontrapunkten skall dissonanser lösas upp i en nedgående rörelse. I 

seconda prattica är avvikelser från de kontrapunktiska reglerna tillåtna om syftar till att 

förstärka affekten. Det görs i detta fall. I takt 64, 65 och första halvan 66 ligger solostämman 

på en lång ton e2 och basstämman består av många snabba notvärden. Om basstämman består 

av många snabbare notvärden spelar man i regel inte ett nytt ackord på varje baston. I 

fyrdelade taktarter spelar man bara ett nytt ackord på varannan eller var fjärde not, beroende 

på tempot. I detta fall kan ackorden bytas på varannan fjärdedel. Det innebär att på första och 

tredje fjärdedelen i takt 64 spelas a-moll terskvintackord. På första och tredje fjärdedelen i 

takt 65 spelas E-dur respektive a-moll terskvintackord. I takt 66 på första fjärdedelen spelas 

E-dur, på andra – d-moll terskvintackord. På tredje slaget i takt 66 befinner sig bastonen på E 

vilken är dominant till A. Här spelas förhållningen 4-3 och recitativet slutas med en så kallad 

perfekt kadens i takt 67.  

 

                                                           
22

 Sances, Giovanni Felice: Stabat Mater, Werner Icking Music Collection, Utgivare: Jolando Scarpa. För att se 
faksimilen se Bilagan 2 
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Den vertikala solostämman rör sig upp åt. Man kan urskilja två små sekvenser som befinner 

sig i takter 61 - 62 (Vidit suum dulcem natum) och 62 - 63 (moriendo desolatum). Den enda 

skillnaden mellan dem är de två sista tonerna som har olika tonvärde. I det första fallet är det 

två fjärdedelar och i det andra – två åttondelar.  

 

 

Takt 61 – 62                                              Takt 62 - 63   

       
 

Anledningen till detta är att den andra sekvensen har en logisk fortsättning som ligger i 

texten: moriendo desolatum dum emisit spiritum.
23

 

 

Takt 62 - 67 

 
 

Med de två åttondelarna på sista två stavelserna i ordet desolatum skapas en känsla av oro 

före det som händer efter. Ordet emisit är Stabat Maters klimax och det är hela styckets 

längsta ton. Känslan av oro ligger i solostämman i takt 63 och utrycks med hjälp av rytmen, 

det vill säga punkterande åttondelar och sextondelar. Oroskänslan flyttas sedan över till 

basstämman i takter 64, 65 och första halvan 66 medan solostämman ligger stilla. 

 

Takt 64 - 66 

     
Mellan ordet emisit och spiritum sker ett septimintervallhopp ner vars betydelse förstärks med 

en fjärdedels paus. Ett hopp till en dissonans heter saltus duriusculus och används som en 

affekt. Texten talar om att livet lämnar Kristi kropp.  

 

5.3.2. Pergolesi 

Pergolesis Stabat Mater (1736) är komponerad för sopran, alt och stråkkvartett med basso 

continuo. Stycket består av: 

 

 2 sopranarior: satser 2 och 6 

 3 altarior: satser 4, 7 och 10 

 7 duetter: satser 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 12 

 

Aria “Cujus animam gementem” är den andra satsen och den första sopranarian ur 

Pergolesis Stabat Mater. Stycket är skrivet i c-moll och taktarten är 3/8. Stycket består av fem 

teman med deras bearbetningar. 

                                                           
23

 Min översättning: döende och ensam bliven gav han upp sin anda.  
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Tema 1 

 

Takt 28 - 31 

 
 

Tema 2 (där takt 38-39 är en utvidgning av takt 36 – 37) 

 

Takt36 - 41 

 
 

Tema 3 

 

Takt 50 - 54 

 
 

Tema 4 

 

Takt 64 - 68 

 
 

Tema 5  

 

Takt 82 - 86 

 
 

Stycket börjar med en instrumental inledning (takt 1 – 27) som presenterar tema 1 (takt 1- 4), 

tema 2 (takt 9 – 10) och tema 3 (19 – 23). Takt 15 – 18 innebär en introduktion till tema 

genom en utvidgning av ordet pertransivit. 

 

Takt 1 - 27 
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För att göra det enklare att läsa analysen har jag delat texten på följande sätt: 

 

Cuius animam gementem  (a)   

contristatam et dolentem    (b)  

pertransivit gladius (c)   

 

Takt 28 – 31 innehåller text a och är tonsatta med tema 1 som är skrivet i c-moll. Takt 32 – 35 

innehåller text b är en sekvens av tema 1 som moduleras från c-moll (tema 1) till b-moll. Takt 

36 – 41 innehåller text c och är tonsatta till tema 2 där takt 38 – 39 är en utvidgning av takt 36 

– 38. Detta tema står i Ass-dur. Takt 42 – 45 innehåller text a och står i Ass-dur. Takt 44 – 45 

är en upprepning av takt 42 – 43. Takt 46 – 49 innehåller text b och en repetition av takt 42 – 

49 med en avvikelse i takt 49. Takt 50 – 54 innehåller text c och takt 54 – 58 är en upprepning 

av det textliga och musikaliska innehållet från fyra föregående takter med en avvikelse i takt 

57. Takt 60 – 64 är ett instrumentalt mellanspel som upprepar de två sista takterna (53 – 54) 

från tema 3. Takt 64 – 68 innehåller text a och är tonsatta med tema 4; här moduleras från 

Ass-dur (det instrumentala mellanspelet) till b-moll. Takt 69 – 73 innehåller text b och är en 

sekvens av tema 4; här moduleras från b-moll (tema 4) till c-moll. Takt 74 – 77 är en 

introduktion till tema 3 där ordet pertransivit sträcker sig över fyra takter. Introduktionen till 

tema 3 går i c-moll. (Den ursprungliga tonarten för tema 3 är Ass-dur). Takt 78 – 82 

innehåller text c och är tonsatta med tema 3 i tonarten c-moll. Takt 83 – 86 innehåller text a 

och är tonsatta till tema 5 som är i f-moll. Takt 87 – 91 innehåller text b och är en variation av 

tema 5. I takt 87 moduleras till c-moll. I takt 92 – 99 repeteras en utvidgad variant av tema 3 i 

c-moll så som i takt 74 – 82. I takt 100 – 104 repeteras tema 3 utan den fyrataktiga 

utvidgningen. Styckets sista fyra takter det vill säga takt 105 – 108 är en repetition av det 

instrumentala mellanspelet (takt 60 – 64) i c-moll. 
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Arian ”Vidit suum dulcem natum” är den sjätte satsen och den andra sopranarian i 

Pergolesis Stabat Mater. Stycket är skrivet i f-moll och taktarten är alla brevis (C). Stycket 

består av fem teman med deras bearbetning: 

 

Tema 1 

 

Takt 9 -11 

 
 

Tema 2 

 

Takt 11 -13 

 
 

Tema 3 

 

Takt 15 - 18 

 
 

Tema 4 

 

Takt 26 - 28 

 
 

Tema 5 

 

Takt 34 - 35 

 
 

Stycket börjar med en instrumental inledning (takt 1 – 9) som presenterar tema 1 (takt 1- 2), 

tema 2 (takt 3 – 4) och tema 4 (takt 6 – 7). 
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Takt 1 - 9 

 

 
 

 
 

För att göra det enklare att läsa analysen har jag delat texten på följande sätt: 

 

Vidit suum dulcem natum (a)  

Moriendo desolatum, (b)   

Dum emisit spiritum. (c) 

 

Takt 9 – 11 innehåller text a och är tonsatta till tema 1. Takt 11 – 15 innehåller texten b och är 

tonsatta till tema 2. I takt 12 – 14 finns en sekvens av en melodi som är tonsatt med ordet 

morientem i takt 11 – 12. Sekvensen upprepas två gånger och modulerar från f-moll till B-dur 

och till slut till Ass-dur. Takt 15 – 18 innehåller text c och är tonsatta med tema 3. Takt 18 – 

20 innehåller ett instrumentalt mellanspel. Takt 21 – 22 innehåller text a och är tonsatta med 

ett utvidgat tema 1 som står i b – moll. Takt 23 – 24 innehåller text b som är en sekvens av det 

utvidgade tema 1 (den första utvidgningen 1.1) som beskrevs i de föregående två takterna. 

Sekvensen modulerar till c-moll. I takt 25 – 26 upprepas samt utvidgas ordet desolatum. 

Denna takt står i f-moll. Takt 26 – 28 innehåller text c och är tonsatta med tema 4. Takt 28 – 

29 innehåller text a och är tonsatta med den andra utvidgningen (1.2) av tema 1. 

Utvidgningen står i b-moll. Takt 29 – 30 innehåller text b och är en sekvens till utvidgningen 

A1.2. Här moduleras det till c-moll. Takt 30 – 33 innehåller text c och är tonsatta med en 



19 
 

utvidgad version av tema 2. Texten c börjar i f-moll i takten 30. Med hjälp av ackordens 

kromatiska progression moduleras det först till B-dur och sedan tillbaka till f-moll. Takt 34 – 

35 innehåller de två första orden av text c (dum emisit) och är tonsatta med tema 5. Takt 36 – 

39 innehåller text c och är en utvidgad version av tema 5. Takt 40 – 43 är styckets 

instrumentala avslutning i f- moll. 

 

5.4 . Musikalisk gestaltning 

 
Ett viktigt moment av samarbetet med min konstnärliga handledare Emma Rönnlund var 

diskussioner om sångtekniken i den tidiga barockmusiken och belcanto. Vi kom fram till att 

det inte finns någon skillnad mellan sångtekniken som används i den tidiga respektive senare 

vokalrepertoaren eftersom man använder samma instrument – röst och kropp. I den tidiga 

vokala musiken ska man behandla rösten på samma sätt som i senare repertoar. Däremot är 

det viktigt att tänka på stilistiska skillnader: i den tidiga barockmusiken ligger legato i texten, 

däremot i senare repertoaren – i klangen.  

 

5.4.1. Sances 

”Cujus animam gementem” och ”Vidit suum dulcem natum” i Sances Stabat Mater är 

recitativ.  

 

Emma rekommenderade mig att sammanställa ett arbetsschema som följde under 

instuderingen av recitativet. Jag skrev ner följande moment: 

 

Hur arbetar jag med recitativ? 

 Skriver ner texten 

 Gör en ordagrann översättning 

 Tar reda på korrekta uttal 

 Läser texten högt och hittar språkets melodi 

 Tittar på hur texten är rytmiserad och tonsatt 

 Understryker ord som är viktiga. Det får jag veta genom att analysera harmoniken, 

rytmiska figurer, pauser. 

 Lägger notbilden åt sidan och arbetar bara med texten. Läser texten med den 

intentionen som tonsättaren har tänkt sig 

 Instuderar recitativet med ackompanjatör  

 Hittar en personlig tolkning.  

 

Målet med ovanstående moment var att frigöra mig från nottexten och uppnå en 

deklamatorisk frihet i musicerandet. Det görs med hjälp av uttrycksmässiga faktorer som till 

exempel är en elastisk puls, rytmisk flexibilitet, agogiska förändringar, frasbestämda 

tyngdpunkter, ”intonationsfärgade toner” och olika typer av artikulationer som ofta inte står 

noterade i notskrift. För att få en deklamatorisk frihet och ett övertygande känslomässig 

uttryck skall det vila på en rytmisk stabilitet och en fast pulskänsla. På detta sätt kommer den 

musikaliska gestaltningen av recitativ att närma sig den mänskliga rösten och det talade 

språkets karaktär.  

 

Efter att jag har instuderat de för detta forskningsarbete aktuella recitativen kom jag fram till 

följande: 
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”Cujus animam gementem” 

 

Recitativets text Cujus animam gementem, contristatam et dolentem pertransivit gladius (sv. 

övers. Vars suckande, dystra och smärtfyllda själ genomträngs av ett svärd.) är en bisats som  

består av SUBJEKT
24

 (ett svärd), PREDIKAT
25

 (genomtränger), ACKUSATIVOBJEKT
26

 

(själ), ATTRIBUT TILL ACKUSATIVOBJEKT
27

 (suckande, dystra, smärtfylld) 

Takt 7 -11 

 

Det finns tre attribut – gementem, contristatam, dolentem. Mellan det första och andra 

attributet står en fjärdedelspaus. För att å ena sidan följa tonsättarens musikaliska ide och å 

andra sidan följa det språkmässiga behovet av att binda ihop ord till en fras, måste jag 

bestämma mig för hur pausen ska behandlas. Attributen gementem, contristatam, dolentem 

har innehållsmässigt med sorg att göra och pausen som står mellan det första och andra 

attributet förstärker själva attributets betydelse. För varje adjektiv måste jag hitta en unik 

klangfärg. Detta kan uppnås med hjälp av agogiska förändringar som till exempel ett friare 

tempo än det som står i notskriften eller intonationsfärgade toner. Det sistnämnda betyder att 

bestämda toner kan avsiktligt intoneras lågt för att förstärka känslan. Stavelserna con-tri-STA-

TAM ET DO-LEN-TEM PER-tran-si-vit gla-di-us ligger på tonen a. Det symboliserar en 

ökande spänning. Det visar den rytmiska notbilden också. Stavelserna STA-TAM ET DO - är 

åttondelar; stavelserna LEN-TEM – är fjärdedelar; stavelse PER – är en åttondel. Det innebär 

att man måste ta sig tid när man sjunger DOLENTEM, dvs. smärtfylld. Den ökande spänning 

som visas med hjälp av den rytmiska notbilden symboliserar bildmässigt ett svärd som tränger 

sig genom hjärtat. I stavelserna DO-LEN-TEM får svärdet motstånd. I ordet pertransivit som 

betyder genomtränger ökas farten (åttondelar) och hjärtat blir genomträngt. På den första 

stavelsen av ordet GLA-DI-US gör jag trillo
28

 för att uttrycka hur farligt och smärtsamt detta 

föremål är. 

 

”Vidit suum dulcem natum” 

 

Recitativets text Vidit suum dulcem natum moriendo desolatum dum emisit spiritum (sv. 

övers. Hon såg sin milde son döende övergiven då han gav upp andan) är innehållsmässigt en 

helhet. Karaktärsmässigt består den däremot av två kortare delar som delas av en 

fjärdedelspaus.   
 
 

                                                           
24

 Satsdel som normalt betecknar den som handlar eller det som gör ngt; Norstedts Svenska Ordbok (1996) 
25

 Satsdel som har ett verb I presens eller imperfekt som kärna och som uttrycker själva tillståndet eller 
skeendet I satsen; Ibid. 
26

 Eller direkt objekt – är satsdel som anger föremål för en I verbet uttryckt handling; Ibid.   
27

 Satsdel som utgör bestämning till ett substantiv; Ibid. 
28

 Ett ornament som består av snabbt upprepande av samma ton ur improviserade diminueringspraxis under 
1600- och tidig 1700- tal Italien  
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Takt 57 - 67 

 

 

Första delen (Vidit suum dulcem natum) har en kärleksfull stämning då Jungfru Maria tittar på 

sin milde son. Andra delen (moriendo desolatum dum emisit spiritum) har en dramatisk 

karaktär då Kristus övergiven ger upp andan. Detta är inte bara recitativets utan hela Stabat 

Maters viktigaste del. Frasen moriendo desolatum dum emisit spiritum delas i två delar också: 

moriendo desolatum dum emisit och spiritum. Mellan dem står en fjärdedelspaus. Första 

delens melodiska linje stiger upp och det symboliserar Kristi anda som är på väg att lämna 

honom och går till himmeln. Stavelsen –MI- i ordet E-MI-SIT ligger på långa tvåstrukna e i 

nästan två och en halv takt. Det kan kallas för  Kristi sista andetag som lämnar kroppen på 

stavelsen –SIT och då dör Kristus. Efter ordet emisit kommer en fjärdedelspaus. Det 

symboliserar INTET . Sista ordet SPIRITUM faller plötsligt efter pausen ner i ett dissonerande 

intervall (nona). Det är en så kallad saltus duriusculus och symboliserar döden. Jag har valt 

att förlänga fjärdedelspausen efter ordet emisit. På detta sätt ville jag betona känslan av 

tomhet och ensamhet efter att Kristi liv tagit slut.  

 

5.4.2 Pergolesi 

”Cujus animam gementem” och ”Vidit suum dulcem natum” i Pergolesis Stabat Mater är 

sopranarior. 

 

Medan jag instuderade G. P. Pergolesis sopranarior ur Stabat Mater märkte jag att jag fick en 

annan klangkvalité i min röst än när jag sjöng recitativen ur G. F. Sances Stabat Mater. Jag 

var medveten om att anledningen till detta var stilistiska skillnader mellan recitar cantando 

(Sances) och aria (Pergolesi). En annan anledning var att jag instuderade dessa recitativ 

respektive arior i olika instrumentala stämningar. Mitt syfte med forskningen var att vara 

uppförandepraxistrogen och därför instuderade jag styckena i tidstrogen 

instrumenttemperatur. Därför blev recitativen (Sances) utförda i medelton (415Hz) och 

ariorna (Pergolesi) – i en liksvävande temperatur (415 Hz). När instrumentet stäms i medelton 

blir diatoniska halvtoner e-f samt h-c större än i liksvävande temperatur där alla halvtoner är 

lika. Jag framförde Sances recitativ och Pergolesis arior med olika instrument, vilket jag tog 

särskild hänsyn till i interpretationen. Sances recitativ sjöng jag med teorb som 

continuoinstrument vilket skapade en intim stämning i musicerandet. Teorben är ett nyansrikt 

instrument vilket ger bra förutsättningar för att skapa en deklamatorisk karaktär i recitativet. 

När det sjungs med teorb som ackompanjemang närmar sig recitativet pratandet på ett 

naturligt sätt eftersom lutans ljudstyrka är begränsad och det behövs ett bra samspel mellan 

sångare och continuomusiker för att få en riktig klang och balans i musicerandet. Pergolesis 

arior sjöng jag med kistorgel som continuoinstrument. Av praktiska skäl var det inte möjligt 

att ha en komplett instrumental besättning det vill säga en stråkkvartett som Stabat Mater är 

skriven för. Continuomusikern som spelade kistorgel använde sig av ett klaverutdrag för att 

ge musiken en orkestral karaktär.  
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Musikens struktur i senbarock (Pergolesi) är tydligare än i tidig barock (Sances) Det handlar i 

stort sätt om sekvenseringar, upprepning av text- och musikaliska figurer, fraseringar och 

dynamik. 

 

”Cujus animam gementem” 

 

Det är viktigt att välja rätt tempo. I noterna stod Andante amoroso men jag hade en tendens att 

välja ett snabbare tempo eftersom jag associerade den musikaliska bilden (accent på första 

åttondelen) med en heroisk karaktär. Däremot syftade textens innehåll på en smärta och därför 

valde jag att gå ner i tempo. 

 

Takt 28 - 31 

 
 

Takt 32 - 35 

 
 

Texten Cujus animam gementem contristatam ac dolentem upprepas fyra gånger med hjälp av 

olika musikaliska medel. 

 

Den första gången presenteras huvudtemat i takt 28 – 35. Melodin har en synkoperad rytm 

som symboliserar oro. Takt 28 – 31 och 32- 35 är en sekvens som flyttar sig en helton neråt 

vilket uttrycker sorg. Sångandningen spelar en stor roll för affekten – det vill säga hur frasen 

förbereds och framförs. Det finns septimasprång från takt 30 till 31 och 34 till 35. Språnget 

heter saltus duriusculus och används för att förstärka affekten. Varje fjärde takt innehåller 

åttondelspaus. Det kallas abruptio. Jag har använt detta affektmedel för att överraska 

lyssnaren och med musikaliska frasens plötsliga avbrott få publikens uppmärksamhet. 

 

Takt 28 - 35 

 
 

Den andra gången tonsätts texten Cujus animam gementem contristatam ac dolentem med 

hjälp av ett tvåtaktigt melodimotiv (takt 42 – 43) som upprepar sig tre gånger (takt 42 – 49). 

Det upprepande melodiavsnittet cirkulerar kring tonen b, vilket symboliserar förtvivlan. Det 

tre gånger upprepade två takter långa motivet pekar på tilltagande hopplöshet. 

Artikulationsmässigt skall dessa takter sjungas legato. 

 

Takt 42 -49 

 
 

Texten Cujus animam gementem contristatam ac dolentem tonsätts för tredje gången i takt 

64–73. Liksom i takt 28 – 35 finns här en sekvens i takt 64 – 68 och 69 -  73. Sekvensen är 
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stigande (från b-moll till c-moll) vilket symboliserar spänning. Åttondelspauserna i takt 68 

och 73 är en abruptio (läs om takt 28 – 35). 

 

Takt 64 - 73 

  
 

Den fjärde gången tonsätts texten Cujus animam gementem contristatam ac dolentem i takt 83 

– 90. Den melodiska linjen stiger med varje takt genom att upprepa samma ton två gånger i 

samma takt (takt 83 – 86). De här takterna är en imitation av takt 28 – 35 där melodi linjen 

steg mer för varje tonsteg upp. 

 

Takt 83 - 90 

  
 

Vid ordet pertransivit (genomborrar) använder sig Pergolesi av så kallad tonmåleri
29

. Det 

görs på fyra olika sätt.   

 

Det första pertransivit (takt 36 – 37) tonsätts i form av kromatisk rörelse upp- och neråt. På 

första slaget i varje takt står sextondelar som symboliserar svärdet som tränger sig in i hjärtat. 

 

Takt 36 - 37 

 
 

Det andra pertransivit (takt 38 – 39) innehåller ett förslag som används i samband med drill 

där förslagstonen faller på slaget och får sitt tidsvärde av huvudtonen. Denna figur 

symboliserar smärtan som ligger i ordet ”genomborrar”. 

 

Takt 38 - 39 

  
 

Det tredje pertransivit (takt 92 – 94) tonsätts av upprepning av samma ton. Varje stavelse är 

tilldelad en fjärdedel och symboliserar svärdets fyra slag i hjärtat. 

 

Takt 92 - 94 

 
                                                           
29

 Skildring av visuella eller andra utommusikaliska företeelser (rörelser, ljud etc.) med musikaliska medel; 
Bonniers Musiklexikon (2003) 
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Det fjärde pertransivit (takt 95 – 98) tonsätts i form av en rörelse neråt. De två första 

stavelserna motsvarar fjärdedelar och symboliserar det motstånd som svärdet möter när det 

trängs in i hjärtat. De två sista stavelserna (takt 98) symboliserar den smidighet med vilken 

svärdet har genomborrat hjärtat. 

 

Takt 95 -98 

 
 

 

”Vidit suum dulcem natum” 

 

Arian är skriven i f-moll som står för hjälplöshet, melankoli och dödsångest (Forsblom, E. 

1985). Artikulation avspeglar textens innehåll det vill säga Marias smärta när hon ser sin 

döende son. Den första frasen (takt 9 - 11) Vidit suum dulcem natum innehåller punkterad 

rytm: omvända punkterade sextondelar som kombineras med en punkterad fjärdedel. 

Punkterade sextondelar tolkade jag som en växande gråtkänsla i kroppen. Genom ännu 

kortare punkteringar förstärks denna affekt. 

 

Takt 9 -11 

 
 

Vid texten moriendum desolatum (takt 11 – 15) förändras artikulationen till legato. Jag har 

utnyttjat och förstärkt de små tersrörelser i takt 12 (d2 – h1), 13 (c2 – a1) och 14 (b1 – g) som 

symboliserar sorgsenhet. I takt 14 och 15 betonas ordet desolatum med hjälp av drillar. 

Kristus dör i ensamheten. Artikulationsmässigt är takt 11 – 15 en kontrast till takt 9 -11. 

 

Takt 11 -15 

     
 

Texten Vidit suum dulcem natum morientem desolatum (takt 21 – 24) är en stigande sekvens. 

 

Takt 21 - 24 

  
 

Den stigande sekvensen förstärker successivt smärtan och förbereder höjdpunkten som nås i 

takt 28 – 29. Dessa takter innehåller en sekvens som uttrycker de starkaste ångestkänslorna i 

hela stycket. Detta är det allra sista gången som Maria ser sin son levande innan han går bort. 

Den musikaliska gestaltningens klimax blir outhärdlig på halvnot gess2 och ass2. 
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Takt 28 -29 

  
 

Efter höjdpunkten kommer ett byte av karaktär. Kristus dör. Sista frasen i dum emisit spiritum 

i takt 36 - 39 är uttrycksfulla på grund av sin notbild. Det är en lång fras som består av fem 

takter. Tempot går ner och på detta sätt uttrycks en känsla av evighet. Sångtekniskt är det ett 

ställe som kräver en bra andningsteknik. Det svårt att hålla frasen utan att andas i mitten. Det 

är möjligt att andas mitt i frasen för affektens skull. 

 

Takt 36 - 39 

 
 

 

   6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

6.1. RESULTATDISKUSSION 

 
Det har varit en givande process på många sätt. Som musiker strävar jag efter att inte bara 

sjunga tekniskt bra och skapa en övertygande tolkning utan också att förstå varför stycket 

skall framföras på ett visst sätt. Således är det viktigt för mig att fördjupa mig i historiska 

processer som förklarar och motiverar periodens karakteristiska kompositionsdrag, vilket i sin 

tur leder till en trovärdig gestaltning. Det var ett medvetet val att ägna mycket tid åt 

bakgrundsforskningen eftersom det är ett teoretiskt område som är viktigt för förståelsen av 

1600-1700 talets musik. Trots att både Sances och Pergolesi tillhör barockperioden har de 

olika tyngdpunkter i sin komposition. Både har de ett gemensamt, för barockperioden 

karakteristiskt, drag att tydliggöra textens innehåll med hjälp av affektläran. Dock använder 

de sig av olika musikaliska medel som var typiska för den tid de representerar. Sances tillhör 

den tidiga italienska 1600- talets tonsättargeneration som verkade under perioden då 

Monteverdis opera L’Orfeo, favola in Musica (1607) hade accelererat övergången från prima 

prattica till seconda prattica. G. F. Sances komponerade Stabat Mater (1636) 29 år efter att 

Monteverdi skrev L’Orfeo vilket pekar på att recitar cantando inte var främmande för Sances. 

Den florentiska Cameratan som står för monodins utveckling har också lämnat spår i Sances 

Stabat Mater. Recitativen ”Cujus animam gementem” och ”Vidi suum dulcem natum” ur 

ovan nämnda verk analyserade jag på två sätt: kontrapunktiskt och textmässigt. Den 

kontrapunktiska analysen baserade sig på relationen mellan generalbas- och sånglinjen. 

Textens innehåll avgjorde val av harmonik. Det har att göra med musikalisk retorik som 

bygger på uppfattningen av musik som ett klangtal. Den språkliga retoriken kan använda sig 

av konkreta begrepp för att övertyga åhöraren om att något är sant. Den musikaliska retoriken 

kan inte använda sig av konkreta begrepp utan arbetar i stället med uttryck. I den vokala 

musiken uttrycks retoriken med hjälp av text. Det finns ett intimt samband mellan den 

musikaliska retoriken, den vokala retoriken och affekten i recitativen ”Cujus animam 

gementem” och ”Vidit suum dulcem natum” ur Sances Stabat Mater. Sopranariorna ”Cujus 

animam gementem” och ”Vidit suum dulcem natum” ur Pergolesi Stabat Mater har en annan 

problematik. Pergolesi använder sig av samma text som Sances i ovan nämnda recitativ men 

han tonsätter den i form av en aria och skriver verket till en bestämd besättning, det vill säga 
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till en stråkkvartett och basso continuo vilket skapar andra uttrycksmöjligheter. På grund av 

sitt neapelska ursprung hade Pergolesi kontakt med operavärlden, vilket kommer fram i hans 

Stabat Mater. Sopranariorna ur detta verk har inte längre den intima karaktären som var 

typisk för Sances recitativ utan de innehåller mer dramatik som förstärks med instrumentalt 

ackompanjemang. Pergolesi använder sig av uttrycksmedel karakteristiska för den italienska 

vokalmusiken under 1700-talets första hälft, bland annat sekvenser, upprepningar, artikulation 

och pauser.  

 

6.2. METODDISKUSSION 

 
Min metod har varit att genom det kontinuerliga insamlandet av materialet, reflektioner över 

musikens utveckling från den tidiga barocken till högbarocken samt den konstnärliga 

instuderingen svara på frågan hur jag som sångerska kan uttrycka samma textliga innehåll i 

recitativ och sopranarior ur Sances respektive Pergolesis Stabat Mater. Mitt material bestod 

av forskningar inom området, den latinska textens översättning till svenska, notutgåvor, 

inspelade lektioner och den musikaliska dokumentationen. Redan i början av 

forskningsprocessen bestämde jag att inte lyssna på andra inspelningar eftersom mitt syfte 

med arbetet var att skapa min egen tolkning. Först läste jag texten för att plocka fram de 

viktigaste ord som, enligt min uppfattning, avspeglade styckets karaktär. Sedan gjorde jag en 

musikteoretisk analys för att få en klar bild av styckets struktur. Till slut jämförde jag de ord 

som jag valt med tonsättarens textliga lösningar och undersökte vilka musikaliska redskap 

tonsättaren använt sig av.   

 

Under forskningsprocessens gång har jag instuderat hela Sances Stabat Mater. Ur Pergolesis 

Stabat Mater instuderade jag bara de två sopranariorna. Jag tror att jag skulle kunna få en 

emotionsrikare interpretation av sopranariorna om jag fick göra en komplett Stabat Mater. 

Det finns ett kontinuerligt flöde i Stabat Maters text där verserna kompletterar varandra och 

när ett urval verser framförs, tappar de sin styrka. Därför tycker jag att jag lyckades få en 

bättre tolkning av recitativen ur Sances Stabat Mater eftersom de var en organisk del av den 

större kontexten. 

 

6.3. FRAMÅTBLICKAR 

 
I denna uppsats har jag undersökt kompositionsskillnader mellan den italienska 1600- och 

1700-talets vokala sakrala musik i recitativen ”Cujus animam gementem” och ”Vidit suum 

dulcem natum” ur Sances Stabat Mater och sopranariorna ”Cujus animam gementem” och 

”Vidit suum dulcem natum” ur Pergolesi Stabat Mater och analyserat sättet på vilket 

kompositörerna uttrycker affekter. Medan jag analyserade affektuttrycksmetoder ställde jag 

ofta frågan vad detta innebär sångtekniskt för mig. I denna uppsats har jag med avsikt avstått 

från att förklara sångtekniska sätt att gestalta affekter eftersom det är ett stort forskningsämne. 

Om man uppfattar denna typ av frågeställning som fruktbar så finns det mycket att undersöka.  
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