Pergolesi

STABAT MATER

Pergolesi’nin
bitirebildiği
son
eseri,
şaheserlerinden biri olan Stabat Mater, iki
kadın sesi (soprano ve alto) ile yaylı çalgılar
orkestrası ve sürekli bas (klavsen) için 1736’da
bestelenmiştir.

Stabat Mater, 1300 yıllarında İtalya’da, Todi’li
şair Jacoponus de Benedictis (diğer adıyla
Jacopono Todi, 1236- 1306) yazdığı sanılan ve
Sequence (Latincesi Sequenza olan ve devamı,
sonrası anlamına gelen, Batı Latin kiliselerine
ait olan en eski literjik parça) türünün, giderek
önem kazanan dini bir müzik stili olmuştur.
Meryem Ana’nın (Mater) çarmıha gerilmiş
(Stabat) İsa Peygamber’i gördüğü zamanki
yakınmalarını, acılarını anlatan, aynı zamanda
acı çeken bir ananın çocuğuna duyduğu sevgiyi
– dini müzikteki en insancıl yönü – belirten
Stabat Mater türünde, daha önce Josquin
(1440-1521) ve Palestrina (1525-1594) gibi
besteciler; XVIII. yüzyılda da pek çabuk
unutulan İspanyol Besteci Emanuele Astorga
(1680-1757) ve Pergolesi, daha sonra Rossini
(1792-1868), Verdi (1813-1901), Dvorak
(1841-1904) gibi ünlüler eser yazmışlardır.

Pergolesi’nin stil ve tarih bakımından bir
dönüm noktası olan müziği, bir yanda Napoli
ekolünün Geç Barok üslubunun oluşturduğu
unsurlarla, diğer yanda operada gereken
ayrıntılı anlatım olanaklarını kaynaştırmıştır.
Stabat Mater’de de özellikle tutucu olan kilise
müziğinin katı kuralları, bu kaynaşımda ağır
basar. Pergolesi’nin “Cavalieri della vergine dei
dolori” adlı Napoli Kardeşler Derneği’nin
toplantılarında seslendirilmek için, sipariş
üzerine yazdığı Stabat Mater, A. Scarlatti’nin
aynı adlı eserinin yerini almış ve pratik olması
için de belirli kadro (soprano, alto ve yaylılar)
için bestelenmiştir. Pergolesi, eserinde 20
kıtadan oluşan bu “Sequence” metnini 12
bölüm olarak yazmış, her bölümü kısmen solo,
kısmen düet şeklinde düzenlemiş; ayrıca iki
solist için güçlü ve parlak kastrat sesleri
öngörmüştür.
Eserin
sonraki
bazı
düzenlemelerinde yer alan koro otantik
değildir.
İlk yorumundan sonra İtalya’da beğenilen bu
yeni ve moda eserin Avrupa’da karşılaştığı
eleştiriler de değişik olmuştur: J.G. Sulzer

1794’teki Sanat Teorisi kitabında, “Tüyleri
diken diken yaptığı”nı belirtmiştir. Alman
dinleyiciler E.T.A. Hoffmann’ın belgelediği
üzere, müziği yüzeysel bulmuş, “Dünyevi
gösterilerin kutsal âleme yöneltilmesi”ni
beğenmemişlerdi. Günümüzde ise, o çağın
müziğini aşan dâhi bestecinin bu eseri, Stabat
Mater’lerin en başında yer almakta; Alfred
Einstein’ın belirttiği gibi “Stilin iki yönlülüğü”
eserin anlamını ve gücünü arttırmaktadır.
Gerçekten de besteci, Meryem Ana’nın ince ve
içtenlikli vasıflarını iki sese bölmüştür: 1.
bölüm, birbirini izleyen acı ve farklı etkilerini
yitirmemiş iki sesle (disonans) başlayan,
birbirine geçen ezgiyle – bas eşlikte –
sergilenen girişle hemen dinleyiciyi kendine
çeker. “Stabat mater dolorosa”da acı içindeki
Meryem Ana, haçın karşısında durur. Oğlu
orada asılıdır. Genellikle bu konu üzerinde
durulan Stabat Mater’in sadelik, kromatizm ve
disonant ses partileriyle çekicilik kazanan
düetleri arasında 3. bölüm (O quam tristis) 5.
bölüm (Quist est homo) ve özellikle zengin
armonili 9. bölüm (Sancta Mater) ilgi çeker.
Dinsel hizmete sunulan opera stilinin anlatımı
ve tutkusunun kilise kurallarına uygulanmasına
örnek olan 8. bölüm (Fac, ut ardeat cor meum)
ve finali oluşturan Amen duasında çokseslilikte
zirveye ulaşılır. 11. bölüm (Inflammatus et
accensus) düeti ise, kolaylıkla Pergolesi’nin La
Serva Padrone Operası’nda yer alacak
güzelliktedir.
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