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IZVLEČEK
V nalogi je obravnavana instruktivna zbirka skladb Leona Pfeiferja in Matije
Tercelja Mamici v radost. Predstavljena so posamezna poglavja te zbirke. Skladbe
vsakega poglavja so podrobno analizirane. Naloga poudarja pomen te zbirke za
violinsko pedagogiko.

KLJUČNE BESEDE
Mamici v radost, zbirke skladb za violino, skladbe, Leon Pfeifer, Matija Tercelj
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1. UVOD
V drugi polovici 20. stoletja so se med violinskimi pedagogi na področju Slovenije
oziroma bivše Jugoslavije pojavile potrebe po violinski literaturi v slovenskem oz.
srbohrvaškem jeziku. V tem času je več violinskih pedagogov izdalo violinske šole,
zbirke violinskih etud in tudi zbirke skladb za violino. Leta 1958 sta v Sloveniji izšli
kar dve oziroma tri zbirke skladb za violino. Prvo zbirko pod naslovom Mamici v
radost sta izbrala in uredila Leon Pfeifer in Matija Tercelj. Drugo zbirko, oziroma
dva dela te zbirke, pa je pod naslovom Mladi violinist zbral in uredil Karlo Rupel. V
Srbiji je bil na tem področju dejaven Milivoj Ivanovič, ki je leta 1963 izdal kar tri
zvezke pod naslovom Od predklasike do moderne - zbirka kompozicija za violino i
piano. Leta 1968 pa je Milivoj Ivanovič izdal še dva zvezka pod naslovom Festival
melodija - izbor kompozicija za violinu i klavir. Maksimilijan Skalar je leta 1970 v
Ljubljani izdal Lahke skladbe za violino in klavir. V tej seminarski nalogi se bom
posvetila zbirki skladb za violino pod naslovom Mamici v radost.
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2. MAMICI V RADOST

Leta 1958 je izšla Mamici v radost, v podnaslovu instruktivna zbirka skladb mojstrov
predklasike, klasike, romantike, sodobnih in slovenskih skladateljev. Izbrala in
uredila sta jo Leon Pfeifer in Matija Tercelj, tedanji avtoriteti na področju violinske
pedagogike.

V uvodni misli sta zelo lepo zapisala, da je osnovna misel zbirke pritegniti otroka
takoj ob prvih lokovnih potezah k živemu glasbenemu izrazu. Nadalje sta zapisala,
da se naj učenci postopoma spoznajo z raznimi slogi v glasbi, na vsak način naj
predelajo vsaj nekaj skladb iz vsake dobe, zlasti še slovenske skladbe. Komorna igra
jima je predstavljala bistven del glasbene vzgoje, zato sta v zbirko dodala tudi trio za
klavir, violino in čelo. Podala sta tudi točne didaktične napotke, da naj učitelji točno
sledijo vsem navodilom glede dinamike, lokovanja in prstnega reda, da se učenec že
v začetku šolanja navadi na smotrno delo. Zbirko sta priporočala za 1.in 2. razred, ter
obljubljala tudi zbirke za ostale razrede. Kot namen zbirke sta želela, da mnogo
živega muziciranja v učilnicah in doma pripravi resnično radost otrokom, staršem in
učiteljem.

Zbirko sta zelo dovršeno razdelila na več poglavij: Prvi uspehi in skladbe Janeza
Bitenca, Narodne pesmi, Predklasika, Klasika, Romantika, Sodobna glasba,
Slovenska dela in Dodatek .

2.1.

Prvi uspehi

V prvem poglavju Prvi uspehi so zbrane pesmice po praznih strunah s podloženim
tekstom in klavirsko spremljavo Leona Pfeiferja, ter skladbe Janeza Bitenca s
podloženim tekstom. Pesmice iz Prvih uspehov so namenjene začetnikom, da si jih
najprej zapojejo, nato pa jih zaigrajo. Zapisane so le na praznih strunah in imajo
zraven oznake za lokovanje, saj je njihov namen, da se z njimi osvoji lokova poteza.
Ko učenec začne igrati tudi z levo roko pa lahko igra tri pesmi Janeza Bitenca: Kuža
2

pazi, Aja, tutaja in Račko plavačko. Pesmi so dobro znane in enostavne, vse tri so v
D duru, kar pomeni, da je v levi roki celotonski postop med 1. in 2. prstom.

2.2.

Narodne pesmi

V drugem poglavju so zbrane Narodne pesmi: Zajček teče, Majhna sem bila, Marko
skače, Šmentana muha in Kje so moje rožice. Napisane so s spremljavo še ene
violine, kar omogoča, da učenca spremlja učitelj ali pa drug učenec, kar je zelo
koristno, saj se učenec s tem uri v skupni igri. Pesmice so v G duru, kar pomeni, da
je v levi roki poltonski postop med 1. in 2. prstom. V pesmici Majhna sem bila in
Kje so moje rožice se pojavi tudi legato štrih, obe pesmici pa sta tudi v tričetrtinskem
taktovskem načinu. Pesmica Kje so moje rožice je prvi primer cantilene v tej zbirki.
Pesmice imajo podložen tekst, da si jih učenci lahko tudi zapojejo, s tem pa so jim
tudi bolj prepoznavne.

Slika 1: Zajček teče
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2.3.

Predklasika

Tretje poglavje je posvečeno predklasiki oziroma baroku. Najprej sta J. B. Lullyevi
(1633-1687) skladbi Pesmica in Menuet, kot primera zgodnjega francoskega baroka.
Obe skladbi sta v tričetrtinskem taktovskem načinu in v G duru. Pri obeh skladbah je
treba paziti na lokovanje zaradi tričetrtinskega takta, pri Menuetu pa se pojavi tudi
martele in staccato. Nato sledi J. S. Bach (1685-1750): Gavota in C. W. Gluck (17141787): Veseli ples. Obe skladbi sta v D duru in obe obravnavata problematiko igranja
legata čez strune v hitrem tempu. Zadnja skladba v tem poglavju pa je J. P.
Rameau(1683-1764): Rigaudon in predstavlja francoski pozni barok. V tem poglavju
se učenec spozna z naslednjimi stavki baročne suite, menuetom, gavoto in
rigaudonom.

Slika 2: Veseli ples

2.4.

Klasika

Četrto poglavje

ima naslov Klasika. V njem so zbrane štiri skladbice. W. A.

Mozart(1756-1791): Abeceda, J. Haydn(1732-1809): Pesmica, W. A. Mozart: Valček
in L. v Beethoven(1770-1827): Svizec. V njem se učenci seznanijo s klasičnimi
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skladatelji; Mozartom, Haydnom in Beethovnom. Tudi v tem poglavju si skladbe
sledijo po težavnostni stopnji, od preproste, a vsem znane Mozartove Abecede do
kompleksne Beethovnove skladbe Svizec. Mozartova Abeceda je primerna za
začetnike, saj je v D duru, ima preprost ritem, a vsem znano melodijo. V njej je
obravnavana problematika prehodov čez strune in postavitev čiste kvarte v levi roki.
V Haydnovi Pesmici, ki je v G duru pa so menjave celotonskega in poltonskega
postopa med 1. in 2. prstom. Pri igranju Mozartovega Valčka v G duru pa se učenec
seznani z valčkom in zopet z igro v kantileni. Pri Beethovnovem Svizcu pa se učenec
sreča s ternarnim ritmom in portato štrihom, pa tudi z a-molom.

Slika 3: Pesmica

2.5.

Romantika

V petem in najbolj obsežnem poglavju so zbrane romantične skladbe. Začne se z
dvema skladbama F. Schuberta (1797-1828): Ples in Valček. Obe skladbi sta v
plesnem tričetrtinskem metrumu. Ples je v D duru in v tridelni A B A obliki, v njem
pa učenec spozna tudi portato štrih. Valček je v B duru in je primer lepe cantileno
skladbe, pri kateri se učenec lahko uči uporabljati vibrato. Sledi Mala romanca R.
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Schumann (1810-1856) v a molu.V njej se izmenjujeta punktiran ritem v četrtinkah
in osnoven ritem v portato četrtinkah. Naslednja skladba je Romantična slika iz
zbirke 6 lahkih komadov J. E. Newell. Napisana je v tridelni pesemski obliki A B A,
A del je v G duru, B del pa v D duru. Romantična slika je zelo spevna in z njo se
učenec uri v igranju daljših skladb. Nato je skladba Pesem delavca L. Gabrielli iz
zbirke 4 lahki komadi v a molu in je podobna spevna skladba kot Romantična slika.
Sledi avtorsko delo Leona Pfeiferja Mala uspavanka v D duru. Mala uspavanka je
lepa, umirjena cantilena in ker je krajša, je primerna za začetnike, saj v njej lahko
utrjujejo veliko prvin violinske igre (legato, vibrato, menjava strun, igranje s celim
lokom, fraziranje). Skladba A. Hegner Dežne kapljice iz zbirke Pet lahkih komadov
v h molu

je namenjena razvoju hitrosti prstov in dobre artikulacije leve roke.

Naslednja je skladba K. Volkart Ples rusalk v G duru, v njej se učenec utrjuje v
lepem igranju detacheja in menjavi strun. Tudi Etuda L. Russowa v G duru iz zbirke
Prvi koraki je namenjena urjenju detacheja in menjave strun. Sledita še dve skladbi
L. Russowa Scherzo v a molu in Romancav F duru. V teh dveh skladbah se uri
delitev loka in igranje s celim lokom ter menjava strun. Zadnja v tem poglavju je
skladba A. Rowleya: Grotesque v d molu iz zbirke 10 lahkih komadov. V njej učenec
igra v kombinaciji štrihov; martele, staccato, legato in tenuto.
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Slika 4: Valček

2.6.

Sodobna glasba

Šesto poglavje obravnava sodobno glasbo 20. stoletja, v njem so tri skladbe B.
Bartoka(1881-1945): Andante, Ples in še en Andante. Prvi Andante je v C duru in je
iz zbirke 10 otroških pesmic. Je umirjena in spevna skladba z veliko legato štrihov.
Ples je živahna, hitra skladba z kombinacijo štrihov; martele, tenuto in legato. Drugi
Andante v a molu je umirjena skladba, v legato štrihu. Učenec v njej uri počasno
vodenje loka pri zelo dolgih tonih.

Slika 5: Andante

2.7.

Slovenska dela

Zadnje sedmo poglavje je namenjeno slovenski glasbi. Najprej sta dve skladbi P.
Šivica: Pajac in Plesalec. Pajac je karakterna skladba v C duru, v kateri učenec igra v
večjih intervalnih razdaljah in uporablja tudi pizzicato. Plesalec je karakterna skladba
v kateri se izmenjujeta živahen in umirjen del. V njej se pojavi kombinacija štrihov;
martele, legato in tenuto. Sledi Pomladna pesem Č. Šedlbauer v G duru. Je umirjena,
spevna skladba v tridelni pesemski obliki A B A, A del je v G duru, B del pa v D
duru. Zadnja od slovenskih skladb je P. Merku: Pod noč podju na vodu v D duru.
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Skladba se značilno za Merkuja naslanja na ljudsko izročilo, v njej pa se učenec še
sreča z različnimi tempi.

Slika 6: Pajac

2.8.

Dodatek

Na koncu zbirke je še kot dodatek dodan klavirski trio Štiri miniature Č. Šedlbauer.
Avtorja izbiro dodatka pojasnita v uvodni misli, saj se zavedata pomena komorne
igre kot bistvenega dela glasbene vzgoje.
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3. ZAKLJUČEK

Leon Pfeifer in Matija Tercelj sta opravila pionirsko delo na področju zbiranja in
urejanja skladb za violino. V časih, ko se je začelo javno glasbeno šolstvo ravno
dobro razvijati, je bila njuna zbirka Mamici v radost v veliko pomoč violinskim
pedagogom. V istem letu je sicer tudi Karlo Rupel izdal zbirko skladb za violino pod
naslovom Mladi violinist, a so v njej bolj zahtevne skladbe, ki jih pri pouku z
začetniki ne moremo uporabljati. Mamica v radost pa je namenjena, kot sta avtorja
tudi sama zapisala, učencem 1. in 2. razreda. Posebno vrednost njunemu izboru
skladb daje dejstvo, da sta po njunih besedah skušala otroke takoj ob prvih lokovnih
potezah pritegniti k živemu glasbenemu izrazu. Temu sta se tudi dosledno posvetila z
zelo natančnimi dinamičnimi oznakami. Natančno sta

označila lokovanje v

posameznih skladbah. Zbirka je sistematično urejena in gre v posameznih poglavjih
urejeno od najlažje do najtežje skladbe. Da je bil njun izbor skladb res izvrsten,
dokazuje dejstvo, da se po več kot petdesetih letih njuna zbirka še vedno uporablja
pri poučevanju, saj je večina skladb zelo priljubljena, tako pri učiteljih kot pri
učencih. Pomembno je tudi, da sta posebno pozornost posvetila slovenskim delom,
saj je sploh lažja dela slovenskih skladateljev zelo težko najti. Želela sta na enak
način urediti zbirke tudi za ostale razrede, a se to žal nikoli ni uresničilo.

LITERATURA
Leon Pfeifer, Matija Tercelj (1958). Mamici v radost. Ljubljana: DZS

9

