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Umjetnost u odgoju i obrazovanju: common sense ili zabluda?
1
 

 

Pavel Rojko, Zagreb 

 

 

 

O naslovu 

 

 

Unatoč tomu što naslov sugerira širi kontekst, ovdje će se ipak govoriti samo o glazbi, u 

prvom redu stoga što je pojam umjetnost, kolikogod bio jasan, zapravo prazan i neodreĎen  

dok se ne konkretizira u pojedinom umjetničkom području. Različita, autonomna  umjetnička 

područja sasvim se različito reflektiraju na odgojno obrazovnu praksu, te ih kao takva, treba  

zasebno promišljati. Ne samo da su pojedina područja sasvim samostalna, nego su do te mjere 

različita da meĎu njima nema nikakvih dodirnih točaka, pogotovo ne takvih kakve očekuju 

naivni pedagoški pragmatici koji u nastavi propagiraju raznorazne,  uglavnom deplasirane tzv. 

korelacije – kao što je to u novije vrijeme slučaj u HNOS-u. Glazbu sa slikarstvom, ili s 

kiparstvom, ili s arhitekturom  ili s književnosti, pogotovo pak s nekim dugim područjima ili 

disciplinama, ne povezuje ništa, čak ni onda kad se u istoj osobi pokažu dvije umjetničke 

nadarenosti, recimo, glazba-slikarstvo, glazba-književnost, i sl. 

Zašto onda Umjetnost … a ne jednostavno Glazba u odgoju i obrazovanju …? Zato što 

glazba jest umjetnost i zato što se ovdje želi naglasiti upravo taj njen umjetnički aspekt, koji 

su neki neumjetnički aspekti gotovo sasvim istisnuli pretvorivši nastavu glazbe u 

pseudoglazbenu djelatnost lišenu svega umjetničkoga. Općenitiji naslov opravdavamo i time 

što će se neke analogije s ostalim umjetnostima, u prvom redu likovnima, nametnuti same po 

sebi. 

Ako izrazom common sense razumijevamo općepoznatu stvar,  nešto što se samo po 

sebi razumije te ako znamo da je glazba nerazdvojna sastavnica općeg obrazovanja tijekom  

cijele njegove povijesti,  što bi tu mogla zabluda? Nije, dakako,  riječ o  dilemi je li (glazbena) 

umjetnost u odgoju i obrazovanju potrebna ili ne – tvrditi da nije bilo bi barbarstvo –  nego o 

tome kako je ona predstavljena, odnosno, kako je umjetnički  predmet  koncipiran. Pokušat  

ćemo pokazati da su se upravo na toj crti dogodili neki nesporazumi koje nije pretjerano 

nazvati zabludama, a koje – u tome i jest problem – glazbenopedagoška praksa ne prepoznaje 

kao zablude. 

 

 

Stereotipi 

 

Ako tzv. obične ljude – a kad je glazba u pitanju, to su zamalo svi oni koji se ne bave glazbom 

profesionalno – upitamo što bi učenici osnovne škole trebali učiti u glazbenoj nastavi, tipičan 

će odgovor sadržavati učenje nota, sviranje i pjevanje. Manje ili više jednak odgovor dobit će 

se i od (glazbenopedagoški neobrazovanih) glazbenika, pa i samih nastavnika glazbe u školi. 

Odgovor je očekivan, „normalan,” „logičan,” „samorazumljiv,” jer je,  „(valjda) svakome 

jasno” da se glazba ne može učiti ako se ne uče note te da se glazba mora pjevati  i  svirati. A 

što bi drugo? 'Pa dobro, ovim se djelatnostima može pridružiti i nešto glazbenoga 

stvaralaštva, nešto slušanja glazbe i nešto učenja o glazbi (tzv. muzikološki sadržaji).’   

                                                 
1
 U Zagrebu je od 19. do 21. rujna 2007. održan Prvi kongres pedagoga Hrvatske. Ovaj rad podnesen je na 

kongresu kao prilog raspravi u okviru drugog tematskog područja Današnje stanje odgojno-obrazovne 

djelatnosti. 
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Nije ni „normalno,” ni „logično,” ni „samo po sebi razumljivo” da nastava glazbe 

izgleda kao što je opisano. Riječ je, jednostavno, o stereotipu kao posljedici inercije 

glazbenonastave prakse i nerazvijenosti glazbenopedagoške teorije. 

 Do uvoĎenja HNOS-a 2005./2006. najprije eksperimentalno, a zatim u sve škole 

2006./2007., nastava glazbe bila je koncipirana upravo tako: na učenju nota, pjevanju i  

sviranju, uz glazbeno stvaralaštvo, uz slušanje glazbe i uz neke muzikološke sadržaje. Bio je 

to zatvoreni model u kome je  bilo šest nastavnih područja, što je uz jednosatnu tjednu nastavu  

na načelu od-svega-po-malo vodilo  ishodu  in omnibus aliquid in toto nihil, tj. vodilo je tomu 

da učenici zapravo nisu stjecali nikakvih relevantnih glazbenih vještina ni znanja. Nastavnici, 

i sami svjesni da je program neostvariv u predviĎenom opsegu i nastavnom vremenu, u praksi  

su reducirali nastavu na dvije ili tri aktivnosti: na učenje nota, tj. na pojednostavljeni 

solfeggio, na pjevanje i na slušanje glazbe. Kako je za slušanje glazbe potrebna odreĎena 

oprema koju mnoge škole nemaju ni danas, nastava se pretežito svodila na pojednostavljeni, 

„dajdžestirani” solfeggio i pjevanje po sluhu. Tu i tamo, provodile su se neke stvaralačke 

aktivnosti, a ponegdje, takoĎer rijetko, sviralo se u razredu na tzv. Orffovim ili nekim drugim 

instrumentima, mahom igračkama. 

 

 

Nastanak od-svega-po-malo-modela 

 

 Takav, od-svega-pomalo-model razvio se u Europi tijekom dvadesetoga stoljeća i on 

je i danas prisutan u većini europskih zemalja. Poanta je modela u tzv. aktivnom muziciranju, 

tj. u uvjerenju da učenici sami moraju (pro)izvoditi glazbu, tako što će je pjevati, svirati i 

„stvarati.” Da bi  to mogli, potrebno je, dakako, da budu glazbeno pismeni. Na razvoj upravo 

takvog modela utjecalo je više faktora, meĎu ostalima reformni pokreti u pedagogiji s kraja 

XIX. i početka XX. stoljeća, Jugend(musik)bewegung, Kunsterziehungsbewegung te neki 

značajni pojedinci kao što su Švicarac Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950)  sa svojom tzv. 

ritamskom gimnastikom, njemački skladatelj Carl Orff  (1895-1982) sa Schulwerkom i 

maĎarski skladatelj Zoltán Kodály (1882-1982) s konceptom pojačane nastave glazbe u školi 

i, u okviru toga, naglaskom na glazbeno opismenjivanje.
2
 Ipak, tome što se u predmetu  

ustrajava na modelu aktivnoga muziciranja i na glazbenom opismenjivanju, unatoč sasvim 

izmijenjenim okolnostima u kojima se danas odvija nastava glazbe, najviše je kriva vlastita 

inercija predmeta kao posljedica nerazvijenosti glazbenopedagoške teorije te činjenica da su 

se problemom često bavili (dobri) glazbenici, najčešće skladatelji, ali slabi pedagozi, ljudi 

dakle, koji su dobro poznavali glazbu i uglavnom polazili od njezinih postulata i njezine 

logike, ali su jednostavno zanemarivali narav glazbenoga učenja i cilj toga učenja. Ta pojava 

da se glazbenom pedagogijom bave glazbenici koji misle da su glazbeni pedagozi samim tim 

što su (dobri) glazbenici, a zapravo  joj nisu dorasli, traje u povijesti glazbe već više od tristo 

godina i ona je dovela do toga da se danas i u profesionalnom glazbenom obrazovanju više 

uči o glazbi nego što se uči glazba sama, više se glazba, pogotovo njen tzv. teorijski dio, uči iz 

mnogobrojnih udžbenika nego iz glazbe same (Rojko, 2007). Svojevrsni je fenomen da je 

učenje glazbe u nekim svojim elementima do te mjere „izdidaktizirano,” pretvoreno u različite 

didaktičke primjere da se zamalo sasvim otuĎilo od glazbe te je bio sasvim u pravu Schönberg 

primijetivši da nijednu umjetnost nisu učitelji toliko zakočili u njenu razvoju kao što se to 

dogodilo glazbi (Schönberg, 1922,  2). 

 Koncept aktivnoga muziciranja i glazbeno opismenjivanje u okviru toga koncepta, 

normalne su pojave ranijih stoljeća uključujući i prvu polovicu dvadesetoga, kad su vlastito 

                                                 
2
 Ovdje spominjemo samo neke pojedince i to one koji su razvili neke svoje glazbenopedagoške sustave. Neke 

druge značajne autore koji su i te kako pridonijeli razvoju predmeta, kao što je na primjer, T. W. Adorno, ovdje 

nećemo spominjati jer u tu vrstu pojedinosti ne kanimo ulaziti.  
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poznavanje notnoga pisma, dakle, vještina čitanja i izvoĎenja glazbe bili jedini načini doticaja 

s glazbom, ali su, a da to glazbeni pedagozi nisu primijetili, prestale biti normalnima 

nastupom elektroničkog doba.  Čovjek druge polovice XX. stoljeća, a pogotovo današnji i 

onaj sutrašnji, dolazi do glazbe izravno, slušanjem profesionalne izvedbe. Njemu glazbu 

proizvodi vrhunski trenirani profesionalac a ne mora si je, poput  manualnog radnika iz 

predindustrijskog doba, (pro)izvesti sam. Ta činjenica, tj. mogućnost da se do glazbe doĎe 

izravno, bez vlastite (tjelesne) aktivnosti, samo duhom, predstavlja zapravo kopernikanski 

obrat u glazbenoj nastavi, obrat, meĎutim,  koga većina glazbenih pedagoga danas još nije 

svjesna. Samim slušanjem današnji učenik može doprijeti do glazbe do koje ni u 

najpovoljnijim nastavnim  okolnostima ne bi mogao doći vlastitim aktivnim  muziciranjem, 

ako se zna da je za stjecanje glazbene pismenosti potrebno višestruko više vremena nego što 

je to u školi ikad bilo moguće osigurati, i ako se zna da su za svako iole „pristojno” sviranje 

potrebni sati, tjedni, mjeseci, godine vježbanja instrumenta. Stoga su današnji vapaji 

glazbenih pedagoga za aktivnim  muziciranjem u školi jednako staromodni i jednako uzaludni 

kao što su to nekad davno bili pokušaji manufakturnih radnika da uništavanjem strojeva 

spriječe dolazak industrijske epohe. Propagirati danas aktivno muziciranje i pretendirati 

pritom na stvaran glazbeni, što će reći umjetnički odgoj, jednako je apsurdno kao što bi bilo 

apsurdno očekivati da će učenik, baveći se nekim jednostavnim tehničkim aktivnostima na 

nekadašnjem predmetu radni i tehnički odgoj, razumjeti funkcioniranje, recimo, mobilnoga 

telefona. Glazbena se nastava tek u novije vrijeme, razvitkom elektrofonije izjednačila s 

ostalim umjetnostima u mogućnosti prezentacije prave umjetnosti. Ona je, dakle, mogla 

ostvariti svoj Kunsterziehungsbewegung  sa zakašnjenjem od nekih trideset ili četrdeset 

godina – ali ga  u Hrvatskoj nije ostvarila do danas. 

Vlastito učeničko muziciranje u općeobrazovnoj školi oduvijek je, po naravi same 

stvari, bilo na vrlo niskoj, umjetnički sasvim zanemarivoj  razini. Sviranje u razredu  samo je 

loša imitacija sviranja, kao što je i tzv. dječje glazbeno stvaralaštvo samo vrlo slaba imitacija 

stvaralaštva. Oba ova područja mogu se braniti psihološkim – učenici, navodno vole svirati i 

stvarati glazbu – ali ne i  glazbeno–estetskim argumentima.  

 

 

Glazbena pismenost 

 

Jedan od najčvršćih stereotipa u glazbenoj nastavi jest onaj o  glazbenoj pismenosti. Glazbeno 

je opismenjivanje bilo čvrsta uporišna točka glazbene nastave tijekom gotovo  cijeloga 

dvadesetog stoljeća, a u hrvatskoj je osnovnoj školi dominiralo sve do u najnovije vrijeme. U 

tom su području glazbeni pedagozi bili u dvostrukoj zabludi. Prva je bila u tome što su sasvim 

podcijenili glazbenu pismenost  kao vještinu vjerujući da se ona može uspostaviti i razviti u 

kratkom vremenu  i pod relativno nepovoljnim nastavnim okolnostima, a druga, što su joj 

pripisivali važnost koju ona jednostavno nema. Glazbena pismenost – kao mogućnost 

svjesnog čitanja notnoga teksta i svjesnog slušanja glazbe – vrlo je kompleksna vještina koja 

se u osnovnoj školi jednostavno ne može steći osim u nekim svojim tek rudimentarnim 

naznakama. Za njezino je stjecanje – kao što smo već rekli – potrebno mnogo više vježbanja 

nego što ga može osigurati jednosatna tjedna nastava. 

 Glazbenopedagoški nepromišljeno ustrajanje na glazbenom opismenjivanju imalo je, 

nažalost, vrlo ozbiljne posljedice, prije svega, po stav učenika prema predmetu. Kako se 

vještina jednostavno ne može razviti, ostaje se na nekoj vrsti nerazumljivih informacija o 

vještini. Umjesto da se uči glazbeno misliti (pjevati po notama, razumijevati glazbeni slog), 

uči se čitati note (prepoznavati kako se pojedina nota naziva), glazbene ljestvice  i sl. 

Otprilike,  umjesto da trče, učenici su učili kako se trči, umjesto kineskoga jezika učili su 

kako se čitaju, točnije, kako se nazivaju kineska slova, umjesto da igraju tenis učili su kako se 
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igra tenis … Jer  ništa od toga nisu mogli razumjeti,  učenici, razumljivo, nisu mogli naći 

smisla takvom učenju, da i ne spominjemo činjenicu kako  su za rješavanje (besmislenih) 

zadataka  u tzv. radnim bilježnicama često morali posezati za dodatnim instrukcijama, koje, 

paradoksalno, nisu išle dalje od rješavanja konkretnog zadatka. Privatni su „instruktori” 

učenicima zapravo „rješavali” domaće zadatke. Nije čudo što je glazbeno opismenjivanje bilo 

glavni razlog negativnoga stava učenika prema predmetu. 

 Sve da ju je i moguće postići,  značaj je glazbene pismenosti za  neglazbenika  mnogo 

manji nego što to glazbeni pedagozi i glazbenici misle. Zapravo, ona je neglazbeniku sasvim 

nepotrebna jer sve svoje glazbene potrebe, recimo, slušanje i upoznavanje glazbe, pa i 

eventualno pjevanje u amaterskom ansamblu, može zadovoljiti bez nje. Štoviše, on te potrebe 

može zadovoljiti jedino bez glazbene pismenosti, jer bi mu ona, takva kakvu jedino može 

dostići, u jednoj i drugoj aktivnosti mogla samo smetati – zbog neprimjerenosti sredstva 

predmetu.  

 Dalja posljedica ustrajavanja na glazbenom opismenjivanju bili su udžbenici i radne 

bilježnice. Sadržaji glazbenog opismenjivanja –  koji po sebi uopće nisu udžbenički sadržaj 

jer je glazbena pismenost  vještina, a njezino stjecanje izravno nadzirani proces –  zauzimali 

su u pravilu preko dvije trećine sadržaja i inače uglavnom nepotrebnih udžbenika u nastavi 

glazbe te bili neizravnim „krivcem” –  kažemo neizravnim, jer su izravni krivci ipak njihovi 

autori – postojanja glazbenoj nastavi sasvim neprimjerenih, da baš ne kažemo besmislenih 

radnih bilježnica. 

 

    

Zoltán Kodály – pojačana nastava glazbe 

 

Zoltán Kodály, čuveni maĎarski skladatelj i glazbeni pedagog bio je i te kako svjestan 

činjenice da se glazbena pismenost ne može steći u „normalnoj,”  dvosatnoj, još manje 

jednosatnoj nastavi glazbe, kad je za svoj model glazbene nastave – koji se upravo zasniva na 

glazbenoj pismenosti sve djece – tražio, i od socijalističkih maĎarskih vlasti sredinom  XX. 

stoljeća uspio dobiti do pet sati nastave glazbe  tjedno. Bio je to, kao što je poznato,  model 

pojačane glazbene  nastave poznat i kao Kodályjeva metoda (Choksy, 1974; Mark, 1978). 

Iako je model kao takav  funkcionirao – s pojačanom nastavom glazbe  uspijevalo se djecu 

glazbeno opismenjivati – ostalo je otvoreno pitanje svrhe takvoga pothvata. Zašto bi netko tko 

se ne bavi glazbom morao biti glazbeno pismen – kad su trud i vrijeme potrebni za stjecanje te 

vještine sasvim nerazmjerni  njezinoj vrijednosti? Danas je glazbeni analfabet čovjek koji ne 

poznaje glazbu a ne čovjek koji ne poznaje note. (Vogelsänger, 1969,183).  Iako je u novim 

društvenim okolnostima „Kodalyjeva metoda,”  tj. koncept pojačane glazbene nastave 

napušten iz razloga koji nisu stručne nego ekonomske naravi, danas je jasno da je bila riječ o 

glazbednopedagoškoj zabludi. Uostalom, model nije „izašao” iz MaĎarske, a nije, eto, ni 

nadživio svoga autora. 

 

 

Carl Orff i Schulwerk  

 

C. Orff  poznat je (glazbenim) pedagozima uglavnom po tzv. Orffovom instrumentariju, 

premda je njegova glazbenopedagoška pretenzija bila mnogo šira. On je zapravo stvorio 

cjelovit glazbenopedagoški sustav poznat kao  Orff-Schulwerk koji, osim instrumenata, 

uključuje pojam  tzv. elementarne glazbe te dječje glazbeno stvaralaštvo koje on naziva 

improvizacijom. Iako planetarno poznat – više zbog Orffove skladateljske karizme nego radi 

glazbenopedagoške vrijednosti – sustav je još za Orffova života doživio vrlo ozbiljne kritike 

relevantnih glazbenih pedagoga koji su primijetili  
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- da  nije koncipiran glazbeno nego ideološki,  

- da svojom orijentacijom na dječju pjesmu, perkusionističku ritmiku te svojim 

besciljnim ostinato–stilom ne odgovara današnjici,  

- da prenaglašavanjem improvizacije zatvara put planskom usvajanju ozbiljnih 

obrazovnih sadržaja, 

- da ograničenjem na pentatoniku i staru melodiku stvara apstraktni odgojni ideal,  

- da jednostavnim instrumentima i primitivnim sviranjem zatvara put razumijevanju 

značajnih glazbenih djela koja se može shvatiti samo slušanjem i analizom  

- da donosi samo stare dječje pjesme. 

 

Danas je sasvim jasno da je Orff-Schulwerk zapravo glazbenopedagoški promašaj par 

excellence. Kao cjelovit sustav nije prihvaćen nigdje, ali se u četrdesetak zemalja svijeta 

proširio Orffov instrumentarij i to više zbog nastojanja proizvoĎača Orffovih instrumenata i 

pripadnoga marketinga, nego zbog glazbenopedagoške, odnosno, glazbenoobrazovne 

vrijednosti. U čemu je problem s Orffovim instrumentarijem? U tome što su zamalo svi 

instrumenti, zapravo imitacije „pravih” instrumenata, pak, prema tome i sviranje na njima ne 

može biti drugo do imitacija sviranja. Kako i sviranje na takvim instrumentima traži vježbanje 

(za koje uglavnom nema dovoljno vremena), “sviranje” se pretvara u igru, zapravo srozava na 

primitivno i neuko manipuliranje uglavnom udaraljkama, od kojega učenici ne mogu imati 

nikakve glazbene koristi. Zapravo je čudno da se tako značajnom skladatelju – ne treba 

zaboraviti da je Orff autor Carmine burane, jedne od najizvoĎenijih, najpopularnijih i 

vjerojatno najpoznatijih skladbi tzv. ozbiljne glazbe XX. stoljeća – dogodilo da zamisli i 

ostvari glazbenopedagoški sustav koji u svojoj biti ne služi glazbi nego  djecu zapravo odvodi 

od nje, zatvarajući put u stvarnu glazbenu kulturu – kao što je gore spomenuto. 

 

 

Podcjenjivanje glazbe, precjenjivanje djeteta 

 

Svi oni glazbeni pedagozi koji zagovaraju model aktivnoga muziciranja zapravo podcjenjuju 

glazbu i, često pedocentristički, i ne znajući to, nesvjesno, precjenjuju  djecu i dječje navodne 

glazbene mogućnosti. Parola nije važna glazba, važno je dijete, koja se mogla čuti od nekih 

naših glazbenih pedagoga, danas je glazbenopedagoški sasvim neprihvatljiva jer potpuno 

ispušta iz vida veliku glazbenu baštinu ne samo Europe nego i ostalih dijelova svijeta i 

nastavu glazbe svodi u najboljem slučaju na razinu amaterskog kulturno-umjetničkog društva, 

ili čak niže od toga. Na djelu je gledište koji uporno ponavljaju mnogi europski glazbeni 

pedagozi da se u glazbenom učenju  (gotovo isključivo) polazi od djeteta a ne od glazbe. 

Glazba je (samo) ono što je u djetetu, odnosno ono što dijete spontano, bez vježbanja, bez 

učenja može izvesti. Jasno je da u takvom „konceptu” ne može biti mjesta pravoj glazbi (jer je 

„preteška” za izvedbu /točno!/, ali i za slušanje /netočno!/), ali će se  svaka  „kolektivna 

improvizacija” s najbizarnijim izvorima zvuka, poput plastičnih kanistara, limenka, posuda s 

vodom, tesarskih pila s gudalom, limenih ploha skinutih s kuhinjskog štednjaka i sl., i, 

uostalom, Orffovih udaraljka – proglasiti odličnim načinom „približavanja suvremenoj 

glazbi!”  

Da treba poštovati dječje spoznajne, emocionalne i  sve ostale dobne osobine, to 

nikome ne treba dokazivati, ali se treba  čuditi toj upravo nevjerojatnoj lakoći kojom glazbeni 

pedagozi podcjenjuju umjetnost kojom se bave. Europski su glazbeni pedagozi gotovo sasvim 

digli ruke od Bacha, Beethovena, Mozarta i ostalih –  jer „to učenici ne žele slušati” (kao da 

matematiku, fiziku, kemiju, povijest, itd. žele!)  – i gotovo se sasvim  okrenuli bilo glazbenoj 

supkulturi mladih (tzv. didaktika rocka) ili nazoviglazbenim, djeci „primjerenim” (prije 

zvukovnim nego glazbenim)  djelatnostima. 
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U tim prividno suvremeno opremljenim planovima i programima, u kojima je, čini se, 

bitnije da sve bude metodološki besprijekorno, da sve kurikularne rubrike budu uredno 

popunjene, da bude navedeno sve što je nekom glazbenom pedagogu moglo pasti na pamet, 

nego da budu glazbeno realni i relevantni, u tim popisima glazbenih želja koje se uglavnom 

neće ostvariti, kao da se skriva svjesna namjera da se djeca tzv. širokih slojeva drže podalje 

od prave, velike umjetnosti jer je ona ionako namijenjena eliti. Neka se djeca „običnoga 

svijeta” petljaju oko glazbenih elemenata, neka iz papira izrezuju notna crtovlja, neka na 

nastavi glazbe crtaju, neka gledaju u šarene ogradice koje bi trebale biti notna crtovlja, neka 

se igraju  Orffovim instrumentarijem, neka pjevaju dozlaboga primitivne školske pjesme, 

neka kasnije mirno odu u rock i pop (sa svim pripadnim provijantom, uključujući drogu) kad 

je to ionako njihova glazba; što će njima velika umjetnost Bacha, Mozarta, Beethovena – to je 

za one koji mogu platiti skupe glazbene škole i/ili one koji će kao odrasli biti posjetitelji 

skupih glazbenih priredba u velikim i skupim dvoranama velikih gradova. Kapitalizmu nikad 

nije bilo stalo do toga da tzv. široke mase budu (dobro) obrazovane, da misle vlastitom 

glavom, da imaju široku kulturu, da imaju razvijen umjetnički ukus,  jer tada ne će biti 

dovoljno dobri (fizički) radnici, ni dovoljno podložni svakovrsnoj manipulaciji, od političke 

do potrošačke. 

Posebno je takvo pedocentrističko dodvoravanje djeci dolazilo do izražaja na području 

dječjeg glazbenog stvaralaštva, pa smo kod nekih naših glazbenih pedagoga mogli susresti i 

ovakva pretjerivanja: 

„'Potonula katedrala.' Pošto je čula izvedbu Debussyjeve kompozicije 'Potonula 

katedrala', devetogodišnja je djevojčica sama improvizirala na ovu zadanu temu. Njezinu je 

improvizaciju slušala petnaestogodišnja učenica i na temelju slušnog dojma vodenim bojama 

izradila sliku koja nosi bitne osobine impresionističkog slikanja (djevojčica nije nikada čula 

za impresionizam niti je bila poučavana u njemu!), i štoviše, uspjela je spontano sama 

naslikati motiv 'Potonule katedrale'. Ovaj crtež govori o veoma razvijenoj sinestetičkoj i 

arhetipskoj osjetljivosti kod djeteta. (Pokus izvršile Elly Bašić i Dobrila Belamarić.)“ (Supek, 

1979, 179.) 

 Kritičnim glazbenim pedagozima i nastavnicima praktičarima jasno je da dometi tzv. 

dječjeg glazbenog stvaralaštva u školi ne prelaze razinu dječje igre i da se, takve  aktivnosti 

mogu jedino tako i tretirati: kao povremena igra i rekreacija bez zamalo ikakva 

glazbenoobrazovnog i glazbenoodgojnog učinka. 

 

 

Relevantne djelatnosti i svrha nastave glazbe 

 

Ozbiljna glazbenopedagoška analiza – koju smo gore samo naznačili – pokazuje da u  

današnjoj glazbenoj nastavi u osnovnoj školi, samo jedna aktivnost može imati čvrsto 

argumentirani glazbenopedagoški legitimitet. To je slušanje i upoznavanje glazbe. Suvremeno 

obrazovan čovjek ne mora svirati blok-flautu, pjevati po sluhu ili  po notama (biti glazbeno 

pismen),  ili sam znati „stvoriti” nekakvu melodiju – pogotovo ne na onoj razini do koje je 

moguće doći u osnovnoj školi – ali on mora poznavati  po jedno djelo Bacha, Händela, 

Mozarta, Beethovena, Chopina, Čajkovskoga, Lisinskoga, Papandopula, itd., kao što mu 

moraju biti poznata likovna djela  Da Vincija, Michelangela,  El Greca, Rubensa, Cezannea, 

Maleviča, Rodina, Meštrovića … i kao što mora poznavati književna djela  Goethea, T. 

Manna, Prusta, Hugoa, Zole,  Dickensa, Tolstoja, Dostojevskog, Šenoe, Kovačića, Matoša, 

Krleže … To, poznavanje glazbe kao ostvarene umjetnosti, jest uvjet suvremenog 

obrazovanja, ali vlastito muziciranje, čak i da je relevantne glazbene razine,  to ne može biti. 

Cilj suvremene glazbene nastave može biti samo odgoj i obrazovanje kritičkog slušatelja i 

poznavatelja glazbe, naravno, ne samo tzv. ozbiljne. Ono što se može postići aktivnim 
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učeničkim  muziciranjem – a to je, kako rekosmo, samo imitacija  relevantnih glazbenih 

aktivnosti – ne može biti odgojno-obrazovni ideal. Takve su aktivnosti mogle biti ciljem i 

predmetom nastave glazbe u predelektroničkom dobu, i to samo stoga što se nešto drugo nije 

ni moglo ponuditi. 

 

 

 

Paradoks izvanglazbenih ciljeva glazbene nastave 

 

Prisutnost glazbe u   općem obrazovanju u različita se  vremena opravdavala različitim 

razlozima, ali je zapravo uvijek počivala na vjeri u odgojnu moć glazbe, na vjeri da se 

glazbom mogu postići odgojni učinci koji nisu glazbene prirode.  Glazbi se pripisuje razvoj 

poželjnih socijalnih čuvstava, solidarnosti, suradnje, pomoći, kolektivnosti, religioznih i 

nacionalnih osjećaja, patriotizma,  radnih navika, zdravih ideala, moralnih kvaliteta, zdravlja; 

glazba oplemenjuje, djeluje pozitivno na učenje drugih predmeta (tzv. Mozart-efekt)! Danas 

gotovo da i nema glazbenoga pedagoga koji ne bi vjerovao da glazba zbližava ljude.  

U posebne „moći” glazbe  vjeruju mnogi glazbenici i glazbeni pedagozi, a osobito pak 

neglazbenici. Bila bi to posebna tema u koju se ovdje ne možemo upuštati (Cristallo, 2006). 

Paradoks na koji želimo ukazati jest u tome što se s jedne strane tvrdi, ili, bolje, vjeruje u 

različita, svakako pozitivna djelovanja glazbe (na učenike), a da, s druge strane, glazbe koja bi 

tako trebala djelovati, gotovo uopće nema. Ne može se primitivnom učeničkom sviranju, 

„stvaranju glazbe,” pa čak ni pjevanju pripisivati spomenute učinke kad se te aktivnosti 

iscrpljuju u pukoj aktivnosti lišenoj svega umjetničkoga. Ako tu ima nekih „transfernih” 

dobitaka, oni nisu glazbene naravi nego jednostavno ishod skupne aktivnosti, sugestivnoga 

teksta ili nekih drugih (verbalnih) informacija. Da bi glazba proizvela djelovanja o kojima 

često govore glazbenici, a još češće neglazbenici – u što autor ovoga teksta uglavnom ne 

vjeruje – do nje tek treba doći. „Slušajući Ravelov Bolero, posebno dio prema završetku, 

zamalo više ne mogu izdržati … vjerujem da bi neka hipersenzibilna osoba mogla oboljeti od 

slušanja” (Ibid., 62).  Da bi uopće došlo do  takvog djelovanja glazbe, bez obzira na to je li 

ono negativno ili pozitivno, treba glazbu prije svega čuti, a čuti tu glazbu nipošto  ne znači 

čuti je samo kao akustičku činjenicu.  

 

 

Kakva glazbena nastava danas? 

 

Suvremena nastava glazbe u osnovnoj školi u okolnostima u kojima se ona danas odvija mora 

se, prije svega, temeljiti na kulturno-estetskom načelu. Zadatak je škole uvoĎenje učenika u 

glazbenu kulturu, a ne (više) svoĎenje glazbene nastave na razinu lošeg amaterskog kulturno-

umjetničkog društva. Iz toga proizlazi da glavno, obvezatno nastavno područje mora biti 

slušanje i upoznavanje glazbe – naravno, ne samo klasične.  

 Kulturno-estetskom načelu može se pridružiti i psihološko načelo koje otprilike znači 

ovo: učenici žele biti glazbeno aktivni, oni žele pjevati, svirati, plesati, pa im to u odreĎenoj 

mjeri treba i omogućiti, ne samo radi poštovanja njihovih želja i interesa, nego i stoga što 

glazba nije samo visoka umjetnost, nego je i dnevna uporabna djelatnost a „njihova dob, pa 

zatim i škola, nisu samo vrijeme i mjesto pripreme za život, nego su i život sam” (Nastavni 

plan i program za osnovnu školu, 2006, str. 66). Kako ta, „aktivna” područja glazbene 

nastave: pjevanje, sviranje, stvaralaštvo i, eventualno, ples – ne pridonose bitno glavnom 

zadatku uvoĎenja u glazbenu kulturu, već je njihova uloga uglavnom rekreativna, njihovo 

planiranje treba prepustiti nastavniku, tj. treba ih postaviti varijabilno, izborno, slobodno, ad 

libitum. 
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 Suvremeni program nastave glazbe mora biti otvoren. Umjesto krutih zatvorenih 

programa u kojima su propisivana sva područja, sve djelatnosti i sav sadržaj, otvoreni 

program ostavlja nastavniku slobodu da sam kreira nastavu. Jedino se tako može izbjeći 

„svaštarstvo,”  taj glavni generator neuspjeha dosadašnje nastave glazbe. Zadano područje, 

konstanta, obvezatna jezgra, područje koje nastavnik ne može izostaviti, mora, kao što je gore 

već naznačeno, biti slušanje i upoznavanje glazbe i to stoga što je, kako je takoĎer već rečeno, 

to jedini uvjet opće obrazovanosti, ili, ako hoćemo, uljuĎenosti suvremenog čovjeka. 

Glazbena pismenost, sviranje blok-flaute ili tambure ili, još gore, neke udaraljke, „stvaranje” 

glazbe, pa čak ni pjevanje, nisu uvjeti suvremene obrazovanosti. Poznavanje glazbe – barem 

nekog njezinoga dijela – to svakako jest, jednostavno stoga što je glazba sastavni dio ljudske 

kulture, u mnogočemu i njezin najbolji dio. Pojave Bacha, Mozarta, Beethovena, Wagnera, 

Bartóka, Prokofjeva, Šostakoviča itd., nešto su najbolje što se ljudskome rodu moglo 

dogoditi. „Kad Adorno u svojoj knjizi o Beethovenu kaže, da gotovo sva Beethovenova djela 

iza opusa 18 predstavljaju vrhunce europskog duha kao što su to tek neka literarna djela 

postigla, onda nas to obvezuje na puno zalaganje oko kontinuiteta životnog shvaćanja velike 

glazbene baštine kao što ga u Engleskoj doživljava Shakespeareov teatar, u Francuskoj 

njihova klasika i Moderna a u Austriji razdoblje Bečke klasike i secesije.” (Lorković, 2007, 

110).  

Nastavnik  neka odlučuje koja će se od ostalih djelatnosti pojaviti uz slušanje glazbe: ili 

pjevanje, ili sviranje, ili glazbeno stvaralaštvo, ili ples, ili izrada nekog glazbenog projekta, 

uključujući, recimo, informativno upoznavanje nota. Treba smatrati normalnim da će se 

nastava znatno razlikovati od razreda do razreda, i, još više od škole do škole.  

Može se pretpostaviti da će se, uz obvezatno slušanje i upoznavanje glazbe, uključivo i 

odreĎene relevantne muzikološke sadržaje, poput  glazbenih vrsta i oblika, glazbenih 

instrumenata i folklorne  glazbe, kao najčešće birana djelatnost pojavljivati pjevanje. To je 

prirodno  ne samo stoga što je od svih mogućih aktivnosti  najlakše i što su za njega učenici 

intrinzično motivirani, nego i stoga što je jedino u  pjevanju moguć koliko-toliko dobar, 

glazbeno relevantan ishod. Dometi ostalih aktivnosti u razredu su sasvim ograničeni te im 

uloga može biti tek površno informativna (glazbeno opismenjivanje) ili tek rekreacijska 

(sviranje). Za njihovo izvoĎenje na koliko-toliko relevantnoj glazbeno razini ionako postoje 

druga mjesta s posebno predviĎenim vremenom: zbor ili/i orkestar. 

Recimo na kraju da su načela o kojima se ovdje raspravljalo, uglavnom ugraĎena u 

HNOS za glazbenu nastavu  te je po tome, ali i po nekim drugim karakteristikama, analiza 

kojih ne ulazi u ovu raspravu –  uz neke pogreške u dijelu razredne nastave, uvjetovane 

nekompetentnosti za to zaduženog povjerenstva – suvremen program sasvim primjeren 

okolnostima u kojima se danas odvija glazbena nastava.  
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