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Položaj i stanje hrvatske glazbene pedagogije danas,   

zapravo:  varijacija na temu (glazbeni) umjetnik kao pedagog …
1
 

 

Pavel  Rojko, Zagreb 

 

 

Lehren und Lernen von Kunst ist unmöglich. 

Insbesondere von Mensch zu Mensch. 

Nur die Natur kann uns  Schöpfung lehren. 

Menschen können das nicht.
2
 

F. Hundertwasser 

 

 

Uvod 

 

Kao što se ne može govoriti o umjetnosti općenito (osim načelno) nego  uvijek posebno  o 

glazbenoj umjetnosti, o likovnim umjetnostima (svakoj od njih), o književnosti, o filmu … 

tako nema ni pedagogije u umjetnosti nego je uvijek riječ o pedagogiji u glazbi (glazbenoj 

pedagogiji), pedagogiji u likovnim umjetnostima, u književnosti, itd.  Time ne kanim dovoditi 

u pitanje naziv ovoga simpozija, a pogotovo ne njegovu opću temu, nego sebi stvaram alibi 

što ću govoriti samo o pedagogiji u glazbi, tj. o glazbenoj pedagogiji, a odgovor na pitanje – 

može li se nešto od rečenoga prenijeti i na druga umjetnička područja – sasvim ću prepustiti 

pripadnim stručnjacima. Transponiran na moje područje, naziv simpozija, dakle, glasi: 

Glazbeni umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja. Tako 

formulirani naziv zahtijeva, prije svega,  odgovor na sljedeća tri pitanja: 

1. Govorimo li samo o umjetnicima kao pedagozima ili o glazbenim pedagozima u 

nešto širem značenju? 

2. Koji je glazbeni umjetnik i kada pedagog, i što u njegovom slučaju uopće znači biti 

pedagogom? 

3. Je li glazbeni umjetnik kao pedagog, ili, općenitije, svaki glazbeni pedagog danas 

suočen s nekim (novim) izazovima kojih u njegovu djelovanju ranije nije bilo? Je li  doista 

riječ o nekim  suvremenim izazovima ili pak je riječ o izazovima pred kojima se glazbeni 

pedagog oduvijek nalazio?   

 

Ad 1) 

Ako govorimo samo o glazbenim umjetnicima kao pedagozima, ubrzo ćemo ustanoviti da je 

ta vrsta glazbenih pedagoga zapravo relativno malobrojna: glazbeni umjetnici – oni koji to 

doista jesu –  pojavljuju se kao pedagozi uglavnom samo na visokom stupnju profesionalnoga 

glazbenog obrazovanja. Samo se manji broj njih pojavljuje na srednjem stupnju (kad, 

                                                           
1 Tekst je, uz neka skraćivanja, pročitan kao uvodno izlaganje na Prvom meĎunarodnom znanstvenom i 

umjetničkom  simpoziju o pedagogiji u umjetnosti Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i 

obrazovanja – 17. i 18. 10. 2014.  na Umjetničkoj akademiji  u Osijeku. Premda će biti objavljen u zborniku sa 

simpozija, objavljujem ga ovdje zbog toga što   Tonovi imaju širi krug čitalaca nego zbornik. Sudeći prema 

reakciji jednoga prisutnog  skladatelja (koji je istoga dana u izvansimpozijskom kontekstu izjavio da je  

skandalozno to što Rojko govori),  tekst bi mogao biti zanimljiv i onima koji ne budu čitali zbornik. 
2
 Učenje i podučavanje umjetnosti nemoguće je/Posebno s čovjeka na čovjeka/Samo nas priroda može podučiti 

stvaranju/Ljudi to ne mogu. 
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najčešće, i prestanu aktivno umjetnički djelovati, ako su s takvim djelovanjem uopće i 

započeli) a na najnižem stupnju ne pojavljuju se gotovo uopće.  

U laičkom glazbenom obrazovanju, u nastavi glazbe u općeobrazovnoj školi i 

gimnaziji takoĎer se ne pojavljuju, a ako se ponekad i pojave – a takvih je slučajeva bilo  – 

onda je to na početku (kao privremeno zaposlenje), ili na kraju umjetničke karijere. Glazbenih 

pedagoga ima, nadalje, i na učiteljskim fakultetima: ni oni  u pravilu nisu umjetnici (ili, ako 

iznimno i rijetko jesu, to je opet za njih  ili samo privremeno rješenje, ili rješenje „za silu,“ 

nešto što nije njihov interes, što nije  bio njihov cilj i za što, napokon, nisu ni kvalificirani). 

Prema tome, znatno se ograničujemo govorimo li samo o (glazbenim) umjetnicima kao 

pedagozima utoliko više što je taj dio glazbene pedagogije kod nas, pa i u svijetu, zapravo 

najslabije teorijski (zasad izbjegavamo izraz „znanstveno“) elaboriran. 

 

Ad 2) 

Kao što rekosmo, glazbeni se umjetnici kao pedagozi pojavljuju samo na visokoškolskoj 

razini, na studiju glazbe, i to kao nastavnici instrumenata, pjevanja, dirigiranja i kompozicije. 

Skladatelji, koji su umjetnici „po definiciji“ (bez obzira na njihova stvarna umjetnička 

postignuća),  pojavljuju se i kao nastavnici neumjetničkih, tzv. glazbenoteorijskih predmeta 

kao što su harmonija, kontrapunkt, solfeggio, i sl.  

Kako danas stvari stoje, sva se ta nastava uglavnom odvija po načelima svladavanja 

praktičnih, obrtničkih zanimanja: individualnom ili vrlo individualiziranom  podukom i 

izravnom ili neizravnom imitacijom nastavnika,  mutatis mutandis, onako   kako se uče 

zanati: krojački, frizerski, stolarski, vodoinstalaterski, autolimarski. To se učenje u hrvatskom 

jeziku nekad nazivalo  naukovanje. Učenik je najprije bio šegrt, da bi kasnije, nakon dvije ili 

tri godine šegrtovanja i položenoga šegrtskog ispita, postao pomoćnik (upotrebljavao se i 

termin naučnik – što ne treba miješati sa srpskim izrazom za znanstvenika –  te turcizam 

kalfa). Ta se vrsta učenja u engleskom označuje kao apprenticeship i kao internship. Učenje 

sviranja na instrumentu i pjevanja u svojoj je biti dakle,  apprenticeship, internship, 

naukovanje.  

Te činjenice kao da su bili svjesni naši stariji glazbeni pedagozi kad su riječ nauk 

upotrebljavali kao oznaku za neke teorijske predmete. Učio se tako nauk o harmoniji, nauk o 

kontrapunktu, nauk o glazbenim oblicima. Danas to doživljavamo kao jezični arhaizam 

premda dobro ocrtava karakter takvih predmeta. Kao što sam pokazao u radovima o harmoniji 

i kontrapunktu (Harmonija kao formalna disciplina, Punctum contra contrapunctum V. 

Glazbenopedagoške teme.  Zagreb: J. Zlatar, 2012), današnji učenik srednje glazbene škole 

kao ni student akademije, ne uči harmoniju odnosno kontrapunkt, nego uči nauk o harmoniji, 

odnosno nauk o kontrapunktu. Termin  nauk ovdje, doduše, ne znači „zanatski“ pristup učenju 

harmonije ili kontrapunkta nego označava (zaokruženi) sustav shvaćanja harmonije i 

kontrapunkta kao nastavnih predmeta. Nauk je ono što piše u Lhotki ili Devčiću  ili Lučiću. To 

je u tim slučajevima  formalizirani, neglazbeni sadržaj,  „didaktički“ zadaci koji ne služe 

glazbi nego odvode od nje. Riječ je o  pedagogizaciji, rekli bismo nekoj  pseudopedagogiji 

koja je postala svrhom samoj sebi – čega učitelji ni autori takvih koncepata (udžbenika), čini 

se,  nisu svjesni.  

Za nastavu instrumenata i pjevanja  konstatacija o naukovanju vrijedi, naravno, i za 

niže stupnjeve glazbenoga  obrazovanja, u kojima se, kako rekosmo, (afirmirani) umjetnici 

uglavnom ne pojavljuju. Teorijske a pogotovo znanstvene elaboracije tu uglavnom  nema, ili 

je ima samo iznimno. Nastava  instrumenata i pjevanja na svim je stupnjevima glazbenoga 

školovanja, a nastava dirigiranja i kompozicije na studiju, do te mjere svedena na puku 
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praksu, tj. toliko je prakticistička da se izraz  pedagog na  nastavnike koji je izvode može 

primijeniti samo u onom najširem njegovom značenju – pais agein, paidagogos/onaj koji vodi 

dijete –  prema kojem se pedagogom smatra svatko tko se bavi bilo kakvim podučavanjem – 

uključujući i instruktore vožnje automobila i nogometne trenere. 

Većina glazbenih umjetnika u svom se podučavanju oslanja na „metodu vlastite kože,“ 

na intuiciju, na vlastito iskustvo a samo su se rijetki meĎu njima upustili u  teorijsko 

promišljanje svoga nastavnoga djelovanja. O instrumentalnoj i pjevačkoj  glazbenoj 

pedagogiji – kao (znanstvenoj) disciplini – kod nas se zasad ne može govoriti. Može se 

govoriti o instrumentalnoj/pjevačkoj NASTAVI, ali o PEDAGOGIJI ne! Ili, ako se oslonimo 

na distinkciju koju spominje njemačka autorica Sigrid Abel-Struth, treba razlikovati 

praktično pedagoško ophođenje s glazbom i znanstvenu glazbenu pedagogiju koja pokušava 

metodično razjasniti istraživa pitanja pedagoškoga ophoĎenja s glazbom (V. Sigrid Abel-

Struth: Grundriss der Musikpädagogik. Mainz: Schott (drugo dop. izd. 2005.)   S izuzetkom 

klavira, na području instrumentalne nastave nema nikakve, pogotovo nema relevantne 

literature. Nastavna literatura koja se  i pojavljuje – početnice/škole za instrument na nižem 

stupnju učenja, priručnici za solfeggio, harmoniju i polifoniju – ta se literatura, dakle, ne 

može nazvati glazbenopedagoškom. To je nastavna literatura.  

Isto se može reći i za nastavu kompozicije, pa i za nastavu dirigiranja. Sad, možda kod 

nabrojanih predmeta ni ne može biti drugačije, možda upravo za njih vrijede 

Hundertwasserovi aforizmi s početka teksta. Skladanju, na primjer, nitko nikoga ne može 

naučiti. Hundertwasserova priroda u tom je slučaju glazba velikih skladatelja, koju budući 

skladatelj mora poznavati  – što više to bolje. I, TO JE UGLAVNOM SVA NJEGOVA 

PEDAGOGIJA. Nastava kompozicije, tj. pokušaj da se nekoga  učini  skladateljem ne može 

biti drugo nego upoznavanje glazbe, a zatim  individualno i zanatsko svladavanje vještine: 

majstor ispravlja pokušaje i „pogreške“
3
 svoga učenika. Rezultat ne ovisi o pedagogiji – nego 

isključivo o nadarenosti učenika. 

Kako stvari izgledaju s dirigiranjem – da uzmemo još jedan primjer – tj. kako 

apsurdno mogu izgledati stvari s tim predmetom, pokazuje jedna aktualna TV emisija.  Tamo 

se natjecatelje ocjenjuje po tome kako su mahali: tko ljepše maše „bolji je dirigent.“  

Tajna dirigiranja, treba li to uopće reći, nije, naravno, u tzv.  manualnoj tehnici nego u 

poznavanju (velike količine) glazbe. Pravi studij dirigiranja svodi se na upoznavanje glazbene 

literature i tu nema velike pedagogije. Sva sreća, rekao bih, jer kad se u to umiješa 

kvazipedagogija nastane ono što smo godinama imali na Muzičkoj akademiji u Zagrebu:  

studenti glazbene pedagogije upoznali bi u tijeku jednog semestra  dvije skladbe, a 

„dirigentski su se problemi“ – kako, na primjer, dirigirati koronu na drugom dijelu treće dobe 

– rješavali na „pedagoškim“ zadacima, zapravo na ad hoc improviziranim ritamskim frazama 

i frazicama na jednoj crti.  Svaki zreo glazbenik može sam upozna(va)ti glazbenu literaturu 

(pitam se jesu li neki veliki suvremeni dirigenti – npr. Aškenazi (pijanist), Rostropovič 

(čelist), Barenboim (pijanist), Muti (pijanist) – uopće studirali dirigiranje). Nastavnik 

dirigiranja (na studiju, jasno –  apsurdno je taj predmet imati u srednjoj školi) neka je vrsta 

kontrolora (nije uopće važno je li dobar ili loš pedagog) koji pazi na to da učenik dobro 

upozna glazbena djela i njihove stilske i ostale karakteristike. Ulogu PEDAGOGIJE i ovdje, 

kao i u slučaju studija kompozicije, preuzima glazba (Hundertwasserova  priroda). 

                                                           
3
 Zašto navodnici? Zato što o tome što jest pogreška  a što  nije, subjektivno odlučuje nastavnik. Po kojem 

kriteriju?  To vjerojatno ne zna ni on sam ali mu status skladatelja – jer on valjda podrazumijeva besprijekoran 

umjetnički ukus –  omogućuje da o tome suvereno odluči. 
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Glazbenopedagošku razradu zahtijevaju  tzv. teorijski predmeti  solfeggio, harmonija i 

kontrapunkt. Oni su, pedagoški, dakle, znanstveno donekle elaborirani, osobito solfeggio, ali 

u tom poslu nisu sudjelovali umjetnici (skladatelji), pa kad izvode takvu nastavu, izvode je 

uglavnom na zastarjeli način ne uzimajući na znanje elaboraciju koja im se nudi.  

Kad, dakle, želimo govoriti o glazbenoj pedagogiji, nećemo govoriti o umjetnicima 

nego o onim glazbenim pedagozima koji se bave posredovanjem glazbe a ne  njezinim 

(umjetničkim) izvoĎenjem. To su oni glazbeni pedagozi koji izvode nastavu glazbe u općem 

obrazovanju (osnovnoj školi i gimnaziji), na ostalim ustanovama u kojima se glazba 

pojavljuje kao nastavni predmet (učiteljski fakulteti) te oni, koji u glazbenim školama 

podučavaju neumjetničke glazbene predmete. Njihova nastava ima bitne oznake 

organiziranoga,  pedagoškog djelovanja, nije, dakle, naukovanje, apprenticeship, pa se oni, 

upravo zbog toga, mogu nazvati  glazbenim pedagozima u pravom smislu.  

Naziv glazbena pedagogija u užem smislu u Hrvatskoj se, prema tome, može odnositi 

samo na onaj dio učenja glazbe koji nije usvajanje praktičnih izvoĎačkih vještina. To je  

nastava glazbe u neprofesionalnom glazbenom obrazovanju  i nastava nekih tzv. teorijskih 

predmeta u glazbenim školama. Time, naravno, ne apeliram za novu glazbenopedagošku 

terminologiju. Pokušavam ukazati na to gdje prestaje praktično pedagoško ophođenje s 

glazbom a započinje  znanstvena glazbena pedagogija. Volim onu staru latinsku: bene docet 

qui bene distinguit. 

 

Ad 3) 

Na treće pitanje – je li glazbeni pedagog danas suočen s nekim (novim) izazovima kojih u 

njegovu djelovanju ranije nije bilo i radi li se doista o nekim  suvremenim izazovima –   

pokušat ćemo odgovoriti nešto kasnije. 

 

 

Razvoj glazbene pedagogije u Hrvatskoj 

 

Kao i u svemu ostalom, Hrvatska je i na području razvoja glazbene pedagogije u zaostatku za 

Europom, zapravo za Njemačkom, nekih pedesetak godina. Kažemo  za Njemačkom jer se 

jedino na njemačkom govornom području razvila glazbena pedagogija kao respektabilna 

znanstvena disciplina. Ostale europske zemlje – npr. Francuska, Italija, Engleska, Nizozemska 

– u tom su pogledu u sličnoj poziciji kao i Hrvatska. U nekima od njih – Italiji i Francuskoj, 

na primjer – stanje je i gore nego u Hrvatskoj. Sustavna se glazbena pedagogija nije razvijala, 

nastavna se praksa u općeobrazovnim školama odvija(la) manje ili više po tzv. zdravom 

razumu, a u stručnom, glazbenom obrazovanju, kakvo već bilo, prema spomenutom načelu 

svladavanja praktičnih zanatskih vještina. 

O glazbenoj pedagogiji kao znanstvenoj disciplini u njemačkoj se glazbenopedagoškoj  

literaturi govori već više od stotinu godina, ili, kako kaže Abel-Struth, „zahtjevi   za 

glazbenopedagoškom znanošću sežu duboko u 19.  stoljeće,“  da bi se glazbenopedagoško 

istraživanje prvi put institucionaliziralo dvadesetih i tridesetih godina prošloga stoljeća u 

okviru tzv. Kestenbergove reforme a zatim se na različite, vrlo bogate načine razvijalo 

tijekom dvadesetoga stoljeća (ibid.).  Danas je tako da u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj pa i u 

ostalim zemljama srednje i sjeverne Europe gotovo  nema visoke glazbene škole (akademije, 

konzervatorija, sveučilišta) koja ne bi imala zasebni odsjek za glazbenu pedagogiju. Treba 

reći i to da je na tim glazbenopedagoškim odsjecima naglasak uglavnom  na laičkoj glazbenoj 

nastavi u okviru općeg odgoja i obrazovanja, a manje na profesionalnom glazbenom 
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obrazovanju. To je svakako uvjetovano time što je profesionalno glazbeno obrazovanje, otkad 

se pojavilo, bilo uglavnom privatno. Ako, pak, je nešto privatno, onda to znači  da se plaća, pa 

kad se plaća, onda se, opet, nastoji svesti na najmanji mogući trošak što dalje znači da će se 

glavna pažnja posvetiti onome što je doista bitno – dakle, sviranju a sav će se tzv. teorijski 

provijant svesti na ono što je najnužnije, a to je svakako mnogo manje od onoga što nude naše 

javne srednje glazbene škole. Je li to dostatno za glazbeničku karijeru ili nije, pokazuje 

praksa: u zapadnim se zemljama ne pojavljuje manje glazbenih umjetnika nego kod nas, niti, 

pak, su ti zapadni glazbenici slabije glazbeno „opremljeni“ od naših.   

Javnih glazbenih škola – osnovnih i srednjih – kakve još uvijek imamo mi, u 

europskim, nesocijalističkim zemljama nikada nije  bilo pa ih nema ni danas. One su postojale 

samo u socijalističkim zemljama i ono što je od  njih ostalo,  ostalo je samo u tim, bivšim 

socijalističkim zemljama. 

Stvarni, ali vrlo skroman početak razvoja glazbene pedagogije kod nas predstavlja 

knjiga J. Požgaja Metodika muzičke nastave iz 1950. godine. Sve što se dogaĎalo prije toga, 

uključujući i godine prije Drugoga svjetskog rata, može se mirno smatrati predznanstvenim 

stupnjem glazbene pedagogije. Neki priručnici, npr. Duganove  (1923) Vježbe za zborno 

pjevanje (solffeggi)(sic!). iz 1923,  Lučićeva Elementarna teorija muzike i pjevanja za 

pripravni tečaj kr. muzičke akademije zagrebačke (i za srednje škole) iz 1927. te  

Elementarna teorija glazbe i pjevanja – za srednje škole i početnički tečaj glazbenih škola I i 

II, iz 1940, zatim Grgoševićeve Vježbe za solfeggio iz 1938, pa i Matzove Vježbe za solfeggio 

i diktat  u šest svezaka iz 1946, puka su nastavna literatura, priručnici za nastavu bez ikakvih 

relevantnih teorijskih glazbenopedagoških refleksija. 

Nakon 1950. (ali ne zbog Požgajeve knjige) počelo se u Hrvatskoj nešto intenzivnije 

pisati o pitanjima glazbene pedagogije u tada pokrenutom glazbenopedagoškom časopisu 

Muzika i škola,  koji je s nekim izmjenama u nazivu i manjim prekidima,  kontinuirano izlazio 

do 1979. da bi se nakon sedmogodišnjega prekida, 1986. pojavili  Tonovi, koji otada 

kontinuirano izlaze do danas.  

Prilozi koji su se pojavljivali u časopisima prije  Tonova uglavnom su bili na razini 

stručnih članaka i priopćenja (ne u smislu klasifikacije znanstvenih radova). Znanstvenih 

članaka tu nije bilo i to ne samo prema (vanjskom) kriteriju potrebnih recenzija, nego, prije 

svega, zbog njihove stručne razine.  

Sustavnije se o različitim glazbenopedagoškim pitanjima počelo pisati u  Tonovima, i 

to posebno nakon 1998, pa se do danas pojavilo mnoštvo stručnih i znanstvenih 

glazbenopedagoških radova. S brojem  17 iz 1992. Tonovi su dobili ISSN (International 

Standard Serial Number), odnosno, oznaku CODEN TONOEC i UDK (Univerzalna dekadska 

klasifikacija), čime je časopis uključen u svjetsku bazu podataka pod pokroviteljstvom 

UNESCO-a i time postao internacionalnom referentnom publikacijom.  Radovi objavljeni u 

listu mogu biti citirani u sekundarnim meĎunarodnim publikacijama – poput, recimo, RILM 

(Répertoire International de Littérature Musicale). 

Od 1948. počeli su se pojavljivati udžbenici za nastavu glazbe u osnovnoj školi i 

gimnaziji. Tih se udžbenika u dugom razdoblju otada do danas nakupilo čitavo mnoštvo. 

Ovdje ih, kao tipično nastavnu literaturu,  nećemo komentirati, ali ih spominjemo jer i oni 

potpadaju pod zajednički naziv glazbenopedagoške aktivnosti.  

Sve glazbenopedagoške aktivnosti – udžbenici, napisi u časopisima, izrada 

glazbenonastavnih planova i programa, obrazovanje svih profila nastavnika glazbe  – odvijale 

su se pod egidom  metodike  glazbene nastave a ne pod egidom  glazbene pedagogije. Naziv 

glazbena pedagogija ušao je u češću uporabu relativno kasno, tek negdje oko dvijetisućite, a u 
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„službenu“ upotrebu 2002. uvrštenjem predmeta  glazbena pedagogija u nastavni program 

Muzičke akademije u Zagrebu.  

Obrazovanje nastavnika tzv. teorijskih glazbenih predmeta i nastavnika glazbe za 

osnovne škole započelo je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1951. na  tada sedmom, 

teoretsko-pedagoškom odsjeku. Kad je školske godine 1965/66.  otvoren Osmi odjel, kao 

dvogodišnji studij za nastavnike glazbenoga odgoja u osnovnim školama, VII. odsjek postao 

je nastavničkim samo za nastavnike teorijskih glazbenih predmeta u  glazbenim školama, pa 

je Muzička akademija u Zagrebu, kao jedina akademija u bivšoj Jugoslaviji i u svijetu, imala 

dva nastavnička odsjeka –  to je tako i danas. Da bi se izbjegla ta nelogičnost (u najmanju 

ruku), VII. odsjek (danas I. b) izgubio je oznaku pedagoški i postao  samo teorijski upavši 

tako u novu nelogičnost: to je, naime, teorijski odsjek na kojemu nema teorije,  ako pod 

teorijom ne smatramo banalnosti s područja glazbenoga pisma i glazbene gramatike, kako se 

to u praksi nepromišljeno pa i neuko čini. Neki pokušaji (ovoga autora) da se ta dva 

glazbenopedagoška odsjeka ujedine, nisu urodili plodom samo stoga što nastavnici toga tzv. 

teorijskog odsjeka, skladatelji, uglavnom ne misle pedagoški, ako se uopće i potrude da 

(pedagoški) promišljaju svoj nastavni rad. Štoviše, meĎu njima, a to se onda prenosi i na 

diplomante, a preko njih, opet na buduće studente, postoji neka vrst zazora prema nazivu  

glazbena pedagogija. Oni su radije  glazbeni teoretičari bez teorije,  pa, zapravo, i bez 

zanimanja, nego  glazbeni pedagozi premda im je posao izrazito pedagoški, zapravo 

nastavnički.  Inače, Osmi odsjek za nastavnike u općeobrazovnim školama postao je 

četverogodišnjim 1977.  

Cjelokupno glazbenopedagoško obrazovanje nastavnika – pa i ono na nekadašnjim 

učiteljskim školama i pedagoškim akademijama, koje ovdje ne spominjem posebno, jer na 

teorijskom planu nije donijelo ništa vrijedno spomena –  takoĎer se, kao i sva ostala 

glazbenopedagoška djelatnost spomenuta maloprije, odvijalo pod egidom metodike pa se 

može reći da je metodika glazbene nastave početni stadij razvoja glazbene pedagogije, koja se 

kao takva iskristalizirala nakon 2000. godine.  Tom su razvoju pridonijeli brojni stručni i 

znanstveni radovi u  Tonovima, nekoliko objavljenih knjiga, i, posebno interfakultetski 

poslijediplomski magistarski studij glazbene  pedagogije koji se odvijao na Muzičkoj 

akademiji u suradnji s Filozofskim fakultetom.  Studij je započet 1995. godine i na njemu je  

znanstveni stupanj magistra glazbene pedagogije steklo dvanaestoro studenata. Četiri 

kandidatkinje s toga popisa stekle su i doktorat – de iure iz pedagogije – ali de facto iz 

glazbene pedagogije jer su njihova istraživanja i doktorske radnje bili izrazito 

glazbenopedagoškoga karaktera. 

Zanimljivo je spomenuti da se znanstveni magistarski studij vodio pod nazivom 

glazbene pedagogije a da u isto vrijeme (osmi) odsjek za obrazovanje nastavnika – premda 

izrazito pedagoški –  još uvijek u svom nazivu nije imao pridjev pedagoški, nego je bio  

Odsjek za glazbenu kulturu. Odsjek za glazbenu pedagogiju (osmi) „službeno“ će se otvoriti 

uvoĎenjem  bolonjskoga sustava 2005.     

Do danas je broj znanstveno istraženih tema i objavljenih tekstova narastao toliko da 

se predmet na Muzičkoj akademiji predaje kao dvogodišnji, i to kao  Osnove glazbene 

pedagogije  i Glazbena pedagogija, pri čemu se  metodika  kao njihova prethodnica izdvojila 

u zaseban predmet – jasno, glazbenopedagoški –  Metodiku nastave teorijskih glazbenih 

predmeta s praktičnim vježbama pod nazivom pedagoške prakse. No, ta, recimo, ohrabrujuća 

količina glazbenopedagoških tekstova još uvijek nije dostigla onu dijalektičku točku koju 

nazivamo prijelazom kvantitete u kvalitetu.  Cjelokupno glazbenopedagoško djelovanje u 

Hrvatskoj još uvijek pokazuje, ponegdje čak, elementarni nedostatak pedagoškog 
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promišljanja. Eklatantni su tome dokazi, izmeĎu ostalih, udžbenici za glazbenu nastavu u 

osnovnoj školi i u gimnaziji, zatim tzv. nacionalni okvirni kurikulum, i nastava glazbe u 

gimnazijama. 

Glazbena pedagogija koja pokriva područje instrumentalne i pjevačke nastave još je 

uvijek, nažalost, na stupnju metodike, i to na stupnju teorijski sasvim nerazvijene metodike. 

Bio bih sretan kad bi netko – pa i na ovom simpoziju – demantirao tu moju kritičku 

primjedbu.  

Umjetnici se, možemo reći, nisu iskazali kao glazbeni pedagozi: teorijski nimalo, a 

praktično, kao nastavnici, takoĎer ne osobito. Podsjetit ću da neki naši najbolji instrumentalni 

i pjevački pedagozi,  s izuzetkom Svetislava Stančića – npr. Blaženka Zorić, Marija Horvat 

(klavir), Dobrila Magdalenić (čelo), Snježana Bujanović (pjevanje), Eva Hühn (violina) – nisu 

bili afirmirani umjetnici. Pa i Svetislav Stančić, koji je, kako se to kaže, „odgojio“ gotovo sve 

značajne hrvatske pijaniste, radio je to na način naukovanja, učenja zanata, bez ikakvih 

teorijskih tragova koji bi njegovim nasljednicima pomogli da budu jednako ili približno 

jednako tako uspješni kao što je bio on. Takva je nastavna „filozofija“ vjerojatno opravdana  

kad je riječ o (izuzetnom) školovanju nekoga za koga se unaprijed zna, ili sluti da će biti 

(veliki) umjetnik, ali ona sasvim zakazuje u svim ostalim prilikama, koje nisu izuzetak nego 

pravilo. Kao praktičan dokaz kako u školovanju instrumentalista ne zakazuje umjetnost nego 

upravo pedagogija jest svima poznata pojava da velik broj učenika koji su završili osnovnu 

glazbenu školu ne samo da ne nastavlja glazbeno školovanje, nego ne nastavlja ni samostalno 

bavljenje glazbom. 

Naše gledanje na umjetnike kao pedagoge neće se bitno promijeniti ni onda ako pojam 

glazbenoga umjetnika proširimo na sve one koji su završili studij instrumenta ili pjevanja. 

Takvi su diplomirani glazbenici najčešće umjetnici (samo) po definiciji. Kad se oni „prihvate“ 

glazbene pedagogije, recimo pisanja udžbenika, onda nastanu i takve tvorevine (da ne 

upotrijebim pravu riječ), o kojima sam govorio u   uvodniku  Tonovima br. 13, iz 2013. 

Prokomentirao sam  tri teksta iz jednoga našeg udžbenika za glazbenu nastavu u osnovnoj 

školi. Citirat ću te kratke tekstove: 

1. 

Ugota je dalmatinsko magare. Ova plemenita životinja pomaže ljudima pri radu u 

vinogradima i maslinicima, a od davnina je neizmjerno pomagao i pri gradnji 

graĎevina u dalmatinskim gradovima. Na otočiću Lukovnjaku magarci imaju svoj 

prirodni rezervat. Nažalost, magaraca iz godine u godinu ima sve manje. Jeste li 

znali da magarac može zaokrenuti uši za 180 stupnjeva, a njihovim pokretima 

izražava svoje raspoloženje? Čuvajte se magarca kojemu su uši zabačene 

unatrag, jer na taj način izražava prijetnju i spreman je na sukob! 

2. 

Od svih domaćih životinja u našim domaćinstvima najzastupljenija je mačka. 

Uzgojena je u nekoliko rasa od kojih su neke vrlo rijetke i skupocjene. S obzirom 

da može znatno proširiti zjenice, vidi pri slaboj svjetlosti pa čak i u mraku. Dobro 

razvijen sluh pomaže joj u lovačkom umijeću. 

3. 

Zvuk koji skakavci proizvode nastaje na isti način kao i zvuk violine. Trljajući 

stražnjim nogama čvrsta ispupčenja na gornjemu dijelu krila, skakavci dolaze do 

prodornoga zvuka. Noge im služe kao gudalo violini, a krila kao žice po kojima 

sviraju. 
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 Kao što sam napisao tamo, „riječ je o trima eklatantnim ali nipošto usamljenim 

primjerima besmislica – da baš ne upotrijebimo pravu riječ – koje se pišu po 

„udžbenicima“ za glazbenu nastavu u osnovnoj školi.“   

 No, nije to ni jedini, ni najgori dokaz iznijetoj tezi. Još je mnogo gore kad se oni  

prihvate izrade dokumenta pod nazivom  Nacionalni okvirni kurikulum. To što se o glazbenoj 

nastavi može pročitati u tom dokumentu, dokaz je potpunog pomanjkanja (glazbeno) 

pedagoškog promišljanja glazbenonastavne prakse.  

Kod nastavnika instrumenata i pjevanja, pogotovo onih na visokom glazbenom 

obrazovanju, primjećuje se uvjerenje kako je svaki od njih pedagog već samim time što se 

prihvatio nastave.  Tako, na primjer, nastavu metodike nekog instrumenta ili pjevanja može 

preuzeti bilo koji izabrani nastavnik toga instrumenta  ili pjevanja, štoviše, za taj predmet  

nisu propisani posebni uvjeti. Predmet može voditi svaki izabrani nastavnik instrumenta, 

odnosno, pjevanja.  Na djelu je zapravo podcjenjivanje metodike i instrumentalne glazbene 

pedagogije u cjelini. Pritom se obično zaboravlja da su neka  pitanja glazbenoga obrazovanja 

tipično pedagoška bez potrebe pozivanja na umjetnost: početno učenje instrumenta, teorijski 

predmeti u glazbenim školama, glazba u gimnaziji i u osnovnoj školi, glazba na učiteljskim 

fakultetima – sve je to pedagogija. Nositelji tih predmeta ne moraju biti umjetnici. 

Da se i neinstrumentalna glazbena pedagogija podcjenjuje dokazom je i to što je 

glazbenih pedagoga sa znanstvenom kompetencijom u Hrvatskoj vrlo malo. 

 

  

Dva umjetničko-pedagoška promašaja par excellence 

 

Da umjetnici, u ovom slučaju skladatelji, ne moraju biti dobri pedagozi, štoviše, da u svojim 

pedagoškim nastojanjima mogu završiti u slijepoj ulici, dokazom su dva slavna imena: Zoltán 

Kodály i Carl Orff. I jedan i drugi stvorili su svojevrsne glazbenopedagoške sustave koji su se 

uvelike reklamirali u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća, da bi se danas pokazalo da su i 

jedan i drugi – čisti promašaj. Nije mi lako dokučiti kako su razmišljali  Orff i Kodály, ali sam 

siguran da to  nije bilo glazbenopedagoško razmišljanje. Da nisu razmišljali kao pedagozi još 

se može i razumjeti, ali ne i to da – iako značajni skladatelji –  ne misle ni glazbeno, tj. u 

korist glazbe.  Njihova skladateljska karizma učinila je da im „glazbenopedagoški“ koncepti 

bez kritike „proĎu“ kod većine glazbenih pedagoga. Dogodilo se ono na što je u jednoj svojoj 

izjavi ukazao njemačko-engleski psiholog H. Eysenck, da su, naime, akademski obrazovani 

pojedinci opasni kad se miješaju u područje koje nije njihovo jer se svojim akademskim 

statusom služe kao (lažnim) argumentom, kao pokrićem za kompetenciju koje zapravo 

nemaju.  

C. Orff  je svojim konceptima elementarne glazbe, improvizacije i instrumentarija, tj. 

onime što se zajednički naziva Orff-Schulwerkom, djeci dao u ruke glazbene igračke: štapiće, 

činele, zvečke, triangle, kastanjete, različite drvene i kožne bubnjeve, tamburine, timpane, 

zvončiće, metalofone, ksilofone,  blok-flaute, itd. na kojima se stvarao privid muziciranja, 

improviziranja, „stvaralaštva“ a zapravo je bila riječ o dječjoj igri. Orffov instrumentarij ne 

vodi ni u kakvu drugu glazbu osim one koju sam stvara, on,  jednostavno, nije drugo do  

zbirka glazbenih igračaka.  

 Da je Orff-Schulwerk glazbenopedagoški promašaj dokazom je prije svega to  što nije 

nigdje prihvaćen kao cjelovit sustav. To, pak, što se u četrdesetak zemalja svijeta proširio 

Orffov instrumentarij više je rezultat nastojanja proizvoĎača Orffovih instrumenata i 

pripadnoga marketinga, nego glazbenopedagoške, odnosno, glazbenoobrazovne vrijednosti.  
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Uz ime Z. Kodályja, toga velikoga maĎarskoga skladatelja, vežu se dvije stvari. To je 

prvo, koncept pojačane glazbene nastave u općeobrazovnoj školi, i drugo, inzistiranje na 

glazbenoj pismenosti u nastavi glazbe u općeobrazovnoj školi. Danas nam je jasno  da nema 

razloga ustrajati ni na jednom ni na drugom. Glazbena pismenost neglazbeniku nije potrebna, 

a nerealno velik broj nastavnih sati koji je Kodály zahtijevao, potreban je samo tada ako se u 

nastavu želi unijeti previše stručnih elemenata, koji, opet, na kraju nisu dovoljno stručni pa 

sve završava na nekakvom glazbenom amaterizmu.  

Orff je pretvorio nastavu glazbe u dječju igru a Kodály u neku poluglazbenu školu 

koja je mogla voditi samo u neku vrst glazbenog amaterizma.  

A škola nije mjesto gdje se djeca (samo) igraju,  još je manje kulturnoumjetničko 

društvo (KUD) u kome će se njegovati „kudovsko“ muziciranje. Škola je ustanova koja je 

dužna učenika uvoditi u glazbenu kulturu, a to nije svojstvo nijednoga od ovih koncepata.
4
  

Ako bi se nekome moglo učiniti da su naše ocjene koncepata Orffa i Kodályja 

prestroge, neka mu posluži praktičan argument: koncepti su danas sasvim napušteni premda 

još ima onih, nećemo ni reći –  glazbenih pedagoga, koji nostalgično žale za njima. 

 Neznanstveno glazbenopedagoško razmišljanje može dovesti i do takvih umišljenih i   

pretencioznih, a zapravo jeftinih, na naivnim, pedagoško-demagoškim i neukim frazama 

zasnovanih „glazbenopedagoških“ koncepata kao što je tzv. funkcionalna muzička pedagogija 

(koju sam kritički prikazao u nekoliko navrata), i tzv. metoda  REA, koja se, opet, kao 

subjektivni koncept, koji bi da bude objektivan ali da to nitko ne zna, u tajnosti, konspirativno 

prakticira u svojevrsnoj privatnoj glazbenopedagoškoj praksi kao nekakva alternativna 

nastava solfeggia. 

 

 

Sistematizacija glazbene pedagogije 

 

Važno pitanje glazbene pedagogije je i pitanje njezine umjetničke ili znanstvene 

sistematizacije. Dok se radilo o metodici, pitanje sistematizacije nije bilo riješeno, nije bilo 

sasvim jasno kamo pripada metodika glazbene nastave. OdreĎeni sveučilišni dokumenti samo 

su odreĎivali uvjete koje mora ispuniti nositelj toga predmeta na studiju. Tako je za metodiku 

glazbene nastave bilo odreĎeno da to može biti afirmirani umjetnik ili osoba s pripadnim 

(sic!) doktoratom znanosti. Sistematizacijom umjetničkih disciplina na MA u Zagrebu, 

provedenom 2006,  glazbena  pedagogija  uvrštena je u umjetničko područje (7.00), polje 

glazbene umjetnosti (7.03), granu glazbene pedagogije (7.03.03).  Nakon što se jasno 

pokazalo da glazbenopedagoške predmete ne mogu voditi umjetnici nego da to moraju biti 

posebno obrazovani glazbeni pedagozi, pokazalo se i to da postojeća sistematizacija nije 

adekvatna i da bi glazbenu pedagogiju,  kao  znanstvenu disciplinu, trebalo smjestiti u 

interdisciplinarno područje. U Hrvatskoj je u tijeku  proces resistematizacije glazbene 

pedagogije (u interdisciplinarno područje) čime će se izbjeći sve dileme oko izbora nastavnika 

glazbenopedagoških predmeta na glazbenim akademijama i na učiteljskim fakultetima.  

Glazbena će pedagogija time dobiti i na zasluženom dignitetu, koji često dovode u pitanje 

instrumentalisti, pjevači, skladatelji, dirigenti  svojim  podcjenjivačkim stavom, a zapravo bez 

elementarnog poznavanja područja.  Dosadašnja je povijest glazbene nastave (profesionalne i 

neprofesionalne) pokazala da su glazbenici nepedagozi, svojim uplitanjem  u pitanja glazbene 

                                                           
4
 Treba spomenuti da je Kodály zaslužan za neke metodičke postupke u nastavi solfeggia. Taj dio njegove 

djelatnosti ne podliježe iznesenoj kritici  (v. o tome: Rojko, P.  (1982)  Psihološke osnove intonacije i ritma. 

Zagreb: Muzička  akademija /na internetu/).           
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pedagogije, često glazbenoj nastavi nanosili štetu namećući joj koncepte i ideje „po zdravom 

razumu“  potkrepljujući te, zapravo pogrešne ideje, svojim skladateljskim ili izvoĎačkim 

autoritetom.  

 

 

Doktorati iz glazbene pedagogije 

 

Bolonja je kao što je poznato, donijela trociklusni sustav visokoga obrazovanja, tj. na 

bakalaureat i magisterij nadovezuje se trogodišnji doktorski studij. Na Muzičkoj akademiji u 

Zagrebu ozbiljno se razmišljalo o uvoĎenju doktorskoga studija iz glazbene pedagogije koji bi 

se, jasno, morao organizirati interdisciplinarno, u  suradnji sa studijem pedagogije na 

Filozofskom fakultetu. Studij se zasad ne izvodi, i to zbog organizacijskih poteškoća, te 

prostornih i kadrovskih uvjeta. Treba smatrati sasvim normalnim pa i poželjnim da kandidat 

za doktorat iz glazbene pedagogije svoje poslijediplomsko obrazovanje nastavi na studiju 

pedagogije (ili odgojnih znanosti) i da se takav njegov doktorat  de facto  smatra doktoratom 

iz glazbene pedagogije pod uvjetom da je kandidat diplomirani glazbenik, ponajprije glazbeni 

pedagog, i da  je njegov doktorski rad s područja glazbene pedagogije. Da je takvo 

razmišljanje ispravno, to jest da naglasak u doktorskom studiju mora biti upravo na 

pedagoškom a ne na glazbenom usavršavanju pokazuje glazbenonastavna praksa: glazbena 

kompetencija većine glazbenika koji u njoj djeluju  manje je ili više zadovoljavajuća ali se to 

ne može reći i za njihovu pedagošku kompetenciju. Ta je u mnogim slučajevima krajnje 

upitna. 

 Spomenimo usput da Bolonja predviĎa i doktorske studije i iz izvoĎačkih predmeta: 

instrumenata, pjevanja. Kako bi ti studiji mogli izgledati i kad će se oni moći ostvariti još se 

ne zna. Budu li doktorski studiji instrumenata i pjevanja nastavak diplomskoga studija, dakle, 

nastavak studija po istom zanatskom modelu, bit će to potpuni promašaj. Takav bi studij 

mogao imati smisla samo ako bude interdisciplinaran, tj. kombiniran sa znanošću: 

muzikologijom, psihologijom, pedagogijom – najbolje pedagogijom  jer većina 

instrumentalista ionako završava u nastavi. 

 

 

Izazovi, ili odgovor  na treće pitanje s početka teksta (ad 3) 

 

Je li glazbeni pedagog danas suočen s nekim (novim) izazovima kojih u njegovu djelovanju 

ranije nije bilo, i je li doista riječ o nekim  suvremenim izazovima? 

 Glazbeni pedagozi u Hrvatskoj danas su pred dvjema vrstama izazova. Jedni su 

pedagoški a drugi  prosvjetno-politički. Za pedagoške ne bismo mogli tvrditi ni da su novi ni 

suvremeni već da su to izazovi pred kojima glazbeni pedagozi stoje otkako znaju za sebe. Za 

instrumentaliste i pjevače to znači da moraju, prije svega, napustiti svoj nezasluženi 

superiority complex i uspostaviti a zatim i razvijati svoju pedagogiju koja je zasad na 

predznanstvenom stupnju nerazvijenih metodika, a za opće glazbene pedagoge daljnje 

permanentno razvijanje glazbene pedagogije koja je  ipak – unatoč još uvijek brojnim 

problemima – već poprilično uznapredovala.  

 Što se tiče prosvjetno-političkih izazova ti doista jesu novi i suvremeni jer se tiču 

položaja glazbenog obrazovanja u cjelini – laičkoga i profesionalnog, premda ni ti  nisu od 

jučer. Nema, na primjer,  nikakve sumnje da je današnje profesionalno glazbeno obrazovanje 

u Hrvatskoj na svim trima razinama opterećeno brojnim makrostrukturnim (broj glazbenih 
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škola) i mikrostrukturnim problemima (nastavni planovi i programi). Prije 1990. u Hrvatskoj 

su bile 54 osnovne glazbene škole i  15 srednjih. Danas imamo 51 osnovnu i 32 srednje 

glazbene škole. Je li to napredak? Teško. U čemu je problem? O tome sam govorio još tamo 

1995.  na jednom internacionalnom glazbenopedagoškom forumu u Rogaškoj Slatini. Bilo je 

to, dakle, nedugo nakon raspada Jugoslavije pa je tema odjednom postala aktualna – politički 

i ekonomski. 

 Glazbeno školovanje bilo je u svim socijalističkim zemljama tretirano kao samostalan, 

neovisan, zatvoren sustav, u cijelosti dotiran od države, i, ako je ikoji segment odgojno-

obrazovnog sustava u socijalizmu „dobro prošao,“ onda je to bio upravo sustav  stručnih 

glazbenih škola. Škole su  bile (još su uvijek) besplatne i dostupne svima koji stanuju 

dovoljno blizu da ih mogu pohaĎati.  Samo po sebi, to bi se možda moglo smatrati pozitivnom 

pojavom na kojoj su socijalističkim zemljama mogle pozavidjeti mnoge zemlje koje sebi 

takvo skupo besplatno školovanje nisu mogle ni htjele priuštiti. Bez stvarnoga pokrića, 

imitirajući Sovjetski Savez, socijalističke su zemlje  benevolentno financirale glazbene škole 

(kao i neke druge aktivnosti poput sporta npr.) da bi pothranjivale vanjski privid kulturno 

visokorazvijenih zemalja. Radilo se dakle, o političkoj, a ne ekonomskoj logici. Bila je to  

zapravo gradnja fasada ispod koje je stajala slična ekološka (ovdje: kulturnoekološka) 

katastrofa kakvu je sovjetska država stvorila i na području gospodarstva. Na jednoj strani 

elitna glazbena kultura – npr. čuvene sovjetske glazbene škole – a na drugoj, nikakva 

glazbena kultura tzv.  širokih slojeva, tzv. nosilaca socijalističkoga napretka. Odakle 

socijalističkoj, u pravilu siromašnoj državi, novac za financiranje skupih glazbenih škola? 

Danas je to više nego jasno: iz inflacije i  stranih dugova. 

 U novim ekonomskim okolnostima koje više nisu socijalističke – na što rado 

zaboravljamo – i financiranje glazbenih škola morat će biti drugačije, i to ne može ostati bez 

posljedica na obrazovnu politiku tih škola. Nema nikakve sumnje da su one, takve kakve su 

danas, neopravdano skupe i neracionalno organizirane. 

  Sustav je zatvoren u sebe i nije ni na koji  način povezan s općeobrazovnom školom – 

kao da se radi o dvjema vrstama glazbe. Štoviše, glazbeni pedagozi koji djeluju na glazbenim 

školama pokazuju neku vrst prezira prema onomu što se dogaĎa u općeobrazovnoj školi. 

Nastava je, nadalje, u cijeloj vertikali organizirana tako kao da će svaki učenik postati  

profesionalni glazbenik. U glazbenoj školi nije, na primjer, moguće učiti samo instrument 

(zbog čega je učenik i došao u školu,  kao što je to, uostalom, moguće u glazbenim školama u 

europskim zemljama) nego mora  svladati cijeli „zaokruženi“ (zapravo sasvim arbitrarni) 

program – instrument, solfeggio, zbor/orkestar – u nižoj, odnosno, cijeli niz predmeta u 

srednjoj školi od kojih su neki sasvim suvišni (npr. dirigiranje u srednjoj školi!!!), a neki s 

neopravdano visokom satnicom (npr. harmonija) služeći tako isključivo održanju sustava. Na 

primjer,  učenik osnovne glazbene škole koji ne može pohaĎati zbor (jer ide, recimo, na 

učenje stranog jezika, na plivanje ili tenis, ili …) ne može završiti školu jer nije „završio 

program“ iako sasvim dobro svira na svom instrumentu. Socijalistička (čitaj: dotirana) 

glazbena škola ne trudi se da privuče i zadrži učenika. Njoj je svejedno hoće li učenik ostati u 

školi  ili se ispisati.  Glazbene škole, reklo bi se, radije birokratski inzistiraju na nastavnom 

planu – koji je ionako arbitraran, jer: tko to ikome može dokazati da je za uspješno 

završavanje osnovne (pa i svake druge) glazbene škole potrebno pjevati u zboru! – nego da se 

potrude da učeniku olakšaju pohaĎanje nastave. 

 Sustav je, nadalje, tako organiziran da osnovna škola priprema za srednju a ova opet 

za visoku (akademiju). Cjelovito, zaokruženo glazbeno obrazovanje, nakon kojega se nešto 

može raditi, dobiva se tek nakon završetka studija. Učenik koji nakon završene osnovne 
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glazbene škole ne nastavlja u srednjoj, može se doista zapitati na što je potrošio toliko 

vremena i truda kad sa svojim znanjem jedva da išta može učiniti.  Za takvo pitanje posebno 

ima razloga onaj tko financira takvo visoko formalizirano školovanje. Ni srednja glazbena 

škola ne daje zaokruženo glazbeno obrazovanje: u Hrvatskoj ne postoji ni jedno radno mjesto 

za koje se traži srednja glazbena škola. Posebno su problematični tzv. teorijsko-nastavnički 

odsjeci koji učenike ne osposobljavaju ni za što glazbeno relevantno.  Na studij se, opet, 

upisuje samo relativno mali broj učenika koji su započeli glazbeno obrazovanje. Ostali su 

negdje usput „otpali.“ Kolikogod glazbeni pedagozi patetično tvrdili da vrijeme provedeno u 

učenju glazbe nije uzalud potrošeno vrijeme (o čemu bi se, štono se kaže, dalo raspravljati), 

riječ je i o novcu potrošenom na nešto što nije ostvareno! U vrlo bliskoj budućnosti, kad 

glazbene škole ne budu više mogle  računati na dosadašnju benevolentnost države, one će 

morati preispitati svoje programe i učenicima, umjesto krutih, obvezujućih programa, ponuditi 

i takve opcije koje nisu nužno profesionalno orijentirane – kao što je to slučaj u  drugim 

europskim zemljama. Na primjer,  program u kome se upisuje samo instrument, bez obveze 

upisivanja ostalih predmeta, ili,  takav u kojemu postoji i neka druga, olakšana varijanta 

učenja?  

Jedan oblik takvog alternativnog programa postojao je – a čini se da se predviĎa i 

nadalje – u tzv. funkcionalnoj muzičkoj školi. Tamo se to nazivalo „principom dvostrukog 

kolosijeka.“  Tvrdilo se da (funkcionalna muzička) škola služi „za širu glazbenu kulturu i 

optimalni razvoj cjelovite osobnosti svakog djeteta,“ a sve to pod „čuvenom“ parolom  ne 

neko dijete, nego svako dijete ima pravo na glazbenu kulturu.
5
  Ono što je u tom „principu 

dvostrukog kolosijeka“  bilo bizarno jest da to zapravo nije bio alternativni program u kojemu 

bi ne neko nego svako dijete učilo ono što želi (a jedino što ono može željeti jest  sviranje, ne 

želi valjda učiti solfeggio!), nego program u kome je „normalan“ program glazbene škole na 

stanovit način bio olakšavan  nemuzikalnoj djeci, i to tako da se „olakša“ sviranje, ali da tzv. 

teorija ostane manje-više ista, štoviše, da se nju još i pojača. Iako se tako zvao, to zapravo i 

nije bio B-program, nego olakšani A-program, što će reći da je jedna, u osnovi dobra ideja, 

zapravo ostvarena sasvim apsurdno jer se na „teorijske” predmete  (solfeggio, teoriju, kulturu 

umjetnosti /sic!/)  „trošilo” pet puta više vremena nego na sviranje, odnosno gotovo dvostruko 

više nego na instrument i skupno muziciranje zajedno (254 minute /=4 puna sata i 14 minuta/ 

tjedno, naspram  45 minuta za instrument i 90 minuta za skupno muziciranje). Zdrav razum 

govori da onaj tko se  želi amaterski baviti glazbom – a to je zapravo smisao B-programa –  

(valjda) želi svirati, a ne „teoretizirati!” Taj pervertirani, „teoretizirajući” odnos prema  

stvarnoj glazbi dolazio je  do izražaja i u činjenici da su  „teorijski”  sadržaji u B-programu 

bili jednaki onima iz A-programa, a da su sadržaji instrumenta u B-programu navedeni 

površno, nerazraĎeno i gotovo usputno. 

 Zbog nedovoljne  pedagoške zasnovanosti glazbene nastave, mnoge su odluke o 

organizaciji nastave, o pojedinim predmetima, o broju tjednih sati, sasvim arbitrarne. Sasvim 

je, uostalom, arbitrarna i postojeća podjela na nižu, srednju i visoku glazbenu školu.  

Što se tiče nastavnih programa, o tome sam na jednom mjestu napisao sljedeće: 

                                                           
5
 Jasno je da svako dijete ima pravo na glazbenu kulturu i izgovarati to, znači govoriti demagoške fraze tako 

dugo dok se u Piškurevcima ne otvori glazbena škola, odnosno dok glazbene škole ne napuste svoj rigidni ustroj 

i ne omoguće varijantu  učenja instrumenta i bez pratećega predmetnog opterećenja. Da može učiti samo 

instrument, možda bi i učenik iz Dragotina mogao polaziti glazbenu školu u Osijeku jer bi to značilo odlazak 

samo dvaput tjedno po jedan sat, naspram toliko i toliko sadašnjih sati kojima on ni na koji način ne može 

prisustvovati. Hoće li se u školu upisivati s prijamnim ispitom ili bez njega, za ideju opće dostupnosti manje je 

bitno i taj problem ne treba patetizirati demagogijom tipa  ne neko, nego svako dijete.  
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 „Glazbene škole u Hrvatskoj kao ni u bivšoj SFRJ nikad nisu imale korektno 

sastavljene nastavne planove i programe. Oni su se  više sastavljali  „po zdravom razumu” 

nego po pripadajućoj metodologiji i  dogovorenoj glazbeno-obrazovnoj politici. Više su se, da 

tako kažemo, radili „po sluhu” nego „po notama” i uglavnom su (bili) poprilično arbitrarni. A 

nastavna praksa? Ona se uglavnom drži usmene predaje: nastavnici rade ili onako kako su s 

njima radili njihovi prethodnici ili pak za sadržaj rada uzimaju ono što piše u pristupačnim 

„udžbenicima” ili priručnicima.
6
 

 Najbolji dio hrvatske glazbene pedagogije danas je onaj koji se bavi problemom 

glazbene nastave u osnovnoj školi. Ta je nastava, razvijena u okviru projekta HNOS-a, vrlo 

dobro postavljena teorijski i praktično,  s vrlo dobrim i metodološki korektno sastavljenim 

programima.  

 Nacionalni okvirni kurikulum, kao dokument koji je slijedio HNOS, i koji je trebao 

značiti daljnji napredak u podizanju kvalitete glazbene nastave u općem obrazovanju – s 

glazbenog je stajališta sasvim promašen. To je dokument pun općenitih, zapravo praznih 

fraza, nesuvislo formuliranih ciljeva i zadataka, zapravo pseudociljeva i pseudozadataka,  

nerealnih i nepotrebnih očekivanja i zahtjeva, i neostvarivih projekcija.  

 Neuralgičnu točku  predstavlja i nastava glazbe u gimnaziji sa svojim zastarjelim 

dijakronijskim konceptom. O tome smo pisali, mnogi su, pogotovo mlaĎi nastavnici, toga 

svjesni, pa se valja nadati da će u neko dogledno vrijeme doći do nekoga novog „HNOSA“ i 

na tom području.  

 Završavam. Netko bi mi, nakon ovog, uglavnom kritičkog izlaganja mogao reći da 

sam prekritičan jer, eto, imamo mnoštvo glazbenih škola, imamo nastavu glazbe u 

općeobrazovnim školama, imamo studij glazbe (imamo novu zgradu MA u Zagrebu), imamo, 

dakle, razgranatu glazbenonastavnu djelatnost, pa ni znanstveno-teorijska djelatnost nije 

zanemariva.  

 Neću se posuti pepelom, štoviše, dolit ću  još malo ulja na vatru. Jest, sve to što se 

dogaĎa u glazbenoj nastavi jest pedagogija, ali pedagogija prečesto otuĎena od glazbe, 

pedagogija zatvorena u sebe, pedagogija radi pedagogije. I o tome sam  već pisao: „mnoge su 

stvari u glazbenoj nastavi postavljene naglavačke: u osnovnoj školi umjesto sviranja (u ansamblu), 

pjevanja i slušanja glazbe uči se suhoparna „glazbena teorija“ u nastavi glazbe u gimnaziji, umjesto 

glazbe uče se suhoparni povijesni podaci – što je slučaj i u povijesti glazbe u glazbenoj školi, u 

solfeggiu umjesto prave glazbe upotrebljavaju se didaktički primjeri, umjesto harmonije uči se nauk o 

harmoniji, umjesto polifonije uči se nauk o kontrapunktu, umjesto zborske i ostale glazbene literature 

na dirigiranju se uči mahanje, umjesto stvarne glazbe uče se glazbeni oblici bez glazbenoga pokrića – 

ukratko, umjesto glazbe, u  većini se predmeta uči o glazbi. Posljedica je toga, jasno, potpuno 

pomanjkanje glazbenoga ukusa u općoj populaciji, ali, što je još gore, nedopustivo slabo poznavanje 

glazbe i onih koji su prošli kroz sustav profesionalnoga glazbenog obrazovanja.  Učenici koji su 

završili srednju glazbenu školu po svom su ukusu uglavnom rokeri a većina ih to ostane i nakon 

završetka studija glazbe.   

 U tome, u takvom promišljanju nastavnih programa glazbene nastave u glazbenoj školi i u 

gimnaziji koje bi tu nastavu od artificijelnih didaktičkih konstrukcija, od postojeće pseudopedagogije 

okrenulo glazbi vidim glavni zadatak naše glazbene pedagogije – ne u budućnosti nego odmah. Jedino 

u osnovnoj školi takav pomak nije potreban i to stoga što je  već učinjen.  

                                                           
6
  To je, nažalost, (bila) praksa i u osnovnoj, općeobrazovnoj školi. Mnoštvo se nastavnika u svom  planiranju  i 

izvoĎenju nastave gotovo isključivo oslanja(lo) na udžbenike kao da se oni pišu za njih a ne za učenike. Umjesto 

da na početku školske godine  isplaniraju rad za cijelu godinu, neki od njih jednostavno „obraĎuju“ ono što piše 

u „udžbenicima.“  Autori se „udžbenika“  tako  zapravo nehotice stavljaju iznad nastavnoga programa, što može 

biti vrlo opasno  ako se zna da je kvaliteta većine osnovnoškolskih udžbenika krajnje upitna.  
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