Dora Pejačević, 1910.
(Zavičajni muzej Našice)
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Dora Pejačević za klavirom u našičkom dvorcu, 1912., preslik
(Zavičajni muzej Našice)
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Znanstveno-stručni skup
IZAZOVI BAŠTINE DORE PEJAČEVIĆ
Dora Pejačević rođena je 10. rujna 1885. godine u Budimpešti, no najveći dio
svog života provela je na obiteljskom imanju u Našicama. Podrijetlom je iz stare
plemićke obitelji, koja je kupila našički posjed 1734. godine. Krajem 19. i početkom
20. stoljeća porodica Pejačević je na vrhuncu svoje političke i društvene moći. Dorin
djed Ladislav i otac Teodor bili su hrvatski banovi te utjecajne ličnosti u kulturnom
i političkom životu Hrvatske.
Dora je kao skladateljica ostavila značajan opus i neizbirisiv trag u hrvatskoj i
europskoj glazbenoj literaturi. Nakon objave knjige akademkinje Koraljke Kos o
njenom životu i radu (1982.), kao i proslave 100. godišnjice njenoga rođenja (1985.)
u Našicama, Dorina djela sve više se izvode diljem Europe i svijeta. U Našicama
njeno ime nose jedna osnovna te glazbena škola, kao i Tamburaško društvo.
U Zavičajnom muzeju Našice otvorena je 1985. godine spomen-soba Dore
Pejačević. Od 1987. godine u Našicama se odvija i kulturno-glazbena manifestacija
posvećena njenom stvaralaštvu pod nazivom Memorijal Dore Pejačević. Godine
2019. u Našicama je pokrenuta Međunarodna glazbena akademija Dora’s Summers
(Dorina ljeta).
Ciljevi skupa:
• predstaviti dosadašnja iskustva i dosege u istraživanju baštine Dore Pejačević
• predstaviti nove spoznaje o životu i radu Dore Pejačević

Simfonijski koncert, proslava 100. godišnjice rođenja Dore Pejačević u Našicama, 1985.
(Zavičajni muzej Našice)
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PROGRAM SKUPA
9,30 – 10,00
Pozdravne riječi organizatora, predstavnika Grada Našica i Osječko-baranjske
županije
10,00 – 10,20
Marina Kopri
Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Našice
„Razvoj glazbenog školstva u Našicama i
samostalna Osnovna glazbena škola Kontesa Dora“
10,20 – 10,40
Nada Bezić
Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
„Život ostavštine Dore Pejačević“
10,40 – 11,00
Vilena Vrbanić
Muzička akademija Zagreb
„Glazbeni instrumenti Dore Pejačević“
11,00 – 11,20
Dinko Župan
Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u
Slavonskom Brodu
„Dora Pejačević kao čitateljica“
11,20 – 12,00
STANKA
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12,00 – 12,20
Silvija Lučevnjak
Zavičajni muzej Našice
„Dorina baština – muzeološki pristup“
12,20 – 12,40
Renata Bošnjaković
Zavičajni muzej Našice
„Dora Pejačević u knjižnici Zavičajnog muzeja Našice“
12,40 – 13,00
Sanja Kiš Žuvela
Muzička akademija Zagreb
„Dorine glazbene vrste: pogled unaprijed i unatrag“
13,00 – 13,20
Dalibor Davidović
Muzička akademija Zagreb
„U pohvalu eklektičnosti“
13,20 – 14,00
RASPRAVA I ZAKLJUČAK SKUPA

MODERATORI SKUPA:
Silvija Lučevnjak, Zavičajni muzej Našice (prijepodnevna sesija)
akademkinja Koraljka Kos, Zagreb (poslijepodnevna sesija)
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Znanstveni skup „Slavonska glazbena baština“, IV. memorijal Dore Pejačević,
slijeva: Sanja Majer-Bobetko, Gorana Doliner i Koraljka Kos, 1996.
(Zavičajni muzej Našice)
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SAŽECI IZLAGANJA
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Marina Kopri
Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

MARINA KOPRI je profesorica glazbenog odgoja, a školovala se u
Vukovaru, Osijeku i Novom Sadu. Sa suprugom Danielom radi u našičkoj
Osnovnoj glazbenoj školi od 1986. godine.
Danas obnaša dužnost ravnateljice ove škole, a godinama je bila intenzivno
vezana uz glazbeni život Našica kroz brojne izvannastavne i izvanškolske
aktivnosti (HKD „Lisinski“, Tamburaško društvo, Memorijal Dore Pejačević
i td.). Uz brojna priznanja i nagrade za pedagoški rad i kulturne aktivnosti
ističemo godišnju „Nagradu Ivan Filipović“ (1996.), godišnju nagradu
HDGPP-a (2003.), Nagradu Osječko-baranjske županije (2005.) i nagradu
Grada Našica (2010.). Mnogi njeni učenici nastavili su glazbeno obrazovanje
i danas su uspješni studenti, muzikolozi i glazbeni pedagozi.
Razvoj glazbenog školstva u Našicama i
samostalna Osnovna glazbena škola Kontesa Dora
Osnovna glazbena škola u Našicama utemeljena je 1985. u okviru obilježavanja
100. godišnjice rođenja prve hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Organizirano
glazbeno obrazovanje prije tog razdoblja, bilo je moguće u obliku privatne poduke
ili povremenih tečaja koji su se odvijali u Hrvatskom kulturnom društvu „Lisinski“
ili Gradskoj glazbi u Našicama.
Glazbena škola počela je svoje djelovanje školske godine 1985./1986. s 54
učenika 1. razreda, koji su bili raspoređeni na dva glazbena odjela (glasovir i
harmonika). Od osnutka do 31. prosinca 2007. glazbena škola djeluje kao posebna
organizacijska i pedagoška jedinica u okviru matične ustanove, Osnovne škole „17.
travnja“, a kasnije Osnovne škole Dore Pejačević u Našicama. Od 1995. djeluje u
Dvorcu Marka Pejačevića, gdje se i danas nalazi. Tijekom vremena, a posebno od
svoga osamostaljenja 1. siječnja 2008., škola je postupno napredovala i razvijala se.
Kulturno i javno djelovanje škole također je bivalo sve raznovrsnije i bogatije.
Od 1993. u školi djeluje Tamburaški orkestar koji je prisutan na svim značajnim
smotrama i natjecanjima tamburaške glazbe. Učenici i djelatnici škole osvojili su
brojna priznanja i nagrade za svoje školske i izvanškolske aktivnosti. Tamburaški
orkestar je snimio nekoliko nosača zvuka s poznatim hrvatskim glazbenicima i
nastupao diljem domovine i Europe. Škola je glavni organizator najvažnije glazbene
manifestacije našega zavičaja, Memorijala Dore Pejačević.
Danas Osnovna glazbena škola Kontesa Dora ima 18 djelatnika, a školu pohađa
više od 140 učenika u 6 razrednih odjela, raspoređenih na 10 temeljnih predmeta
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(klavir, violina, gitara, flauta, klarinet, saksofon, harmonika, tambura, truba i rog).
Organizirana je i glazbena igraonica koju od školske godine 2020./2021. pohađa
dvadesetero djece.

Tamburaški orkestar u koncertnoj dvorani škole, 2019.
(OGŠ Kontesa Dora)

Pijanistički koncert Biljane Urban, 2019.
(OGŠ Kontesa Dora)
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Obitelj Pejačević i rođaci u Našicama, 1985.
(Zavičajni muzej Našice)
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Nada Bezić
Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
NADA BEZIĆ je voditeljica knjižnice Hrvatskoga glazbenog zavoda (HGZ) u
Zagrebu, gdje radi od 1988. Diplomirala je, a potom i magistrirala te doktorirala
muzikologiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Glavna su područja
njezina istraživanja povijest HGZ-a i glazbeni život Zagreba u 19. i 20. stoljeću.
Autorica je više znanstvenih i stručnih članaka te knjiga. Sudjelovala je na više
istraživačkih projekata, oko trideset znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu,
a bila je i autorica niza izložbi. Članica je uredništava časopisa Arti musices i
HaGeZe. Redovita je članica Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog društva
skladatelja i Hrvatske udruge muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara.

Život ostavštine Dore Pejačević
U zbirci arhivske građe Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu (HGZ) čuva
se pedesetak ostavština (arhivskih fondova) hrvatskih glazbenika i ansambala, što
tu zbirku svrstava među najznačajnije glazbene arhive u Hrvatskoj. U napisima o
fondovima HGZ-a najčešće se ističe upravo ostavština Dore Pejačević, ne samo zbog
važnosti skladateljičinog opusa, nego i zbog bogate građe koju ostavština sadrži.
K tome je ta ostavština uzoran primjer dobre sudbine jednog arhivskog fonda, od
prvih pregovora s nasljednicima oko predaje ostavštine HGZ-u do današnje široke
rasprostranjenosti korištenja građe.
U izlaganju će naglasak biti na raznolikosti profila korisnika zbirke arhivske
građe HGZ-a, među kojima je značajan broj i inozemnih glazbenika i muzikologa, i
na mnogostranoj primjeni rezultata njihovih istraživanja.
Ostavština Dore Pejačević može poslužiti i kao paradigma za našu skrb za
glazbenu baštinu kroz čuvanje artefakata (rukopisne muzikalije, fotografije, koncertni
programi, korespondencija i dr.), diseminaciju same glazbe (zvučne snimke,
tiskane muzikalije), trajni izvor muzikoloških istraživanja, interes javnosti za život
skladateljice itd. Dakako najbolji oblik te skrbi postiže se samo djelovanjem više
faktora, prije svega HGZ-a kao čuvara ostavštine; Muzičkog informativnog centra,
kao promicatelja skladateljičina opusa kroz svoje izdavačke projekte; Ministarstva
kulture RH i njegove financijske pomoći te zalaganjem pojedinaca, među kojima je
trajno zaslužna akademkinja Koraljka Kos.

14

Notno izdanje: Dora Pejačević, “Maštanja”, Op. 17, Zagreb : Čaklović, 1920.
(Zavičajni muzej Našice)
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Dora Pejačević kao članica komornog sastava, Dresden oko 1910., preslik
(Zavičajni muzej Našice)
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Vilena Vrbanić
Muzička akademija Zagreb
VILENA VRBANIĆ radi od 2018. u knjižnici Muzičke akademije u Zagrebu, gdje
je i diplomirala, a trenutno je u pripremi obrana njene doktorske disertacije na temu
Instrumenti umjetničke glazbe u hrvatskim muzejima. Od 2012. radila je u Odsjeku
za povijest hrvatske glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 2013. do
2016. na europskom HERA projektu Music Migrations in the Early Modern Age:
Meeting of the European East, West and South (MusMig). Od 2017. doktorandica je
na projektu Hrvatske zaklade za znanost. Sudjelovala je na dvadesetak znanstvenih
i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te objavljuje u domaćim i stranim
publikacijama.

Glazbeni instrumenti Dore Pejačević
Među artefaktima, odnosno materijalnim dokazima ljudskog djelovanja u
vremenu i prostoru, glazbenim instrumentima pripada istaknuto mjesto. Oni su i
mnogo više od artefakata jer su svojevremeno „živjeli“ u rukama svirača. Zahvaljujući
umijeću glazbenika bili su posrednici između njega i okoline, pojedinca i publike
koja ga je slušala. Takva su muziciranja često bila temama likovnih djela, ali se po
samoj svojoj prirodi u ranijim razdobljima nisu mogla zabilježiti na nekom zvučnom
mediju. Međutim, instrumenti su kao „konkretni“ svjedoci glazbene tradicije mogli
ostati. Sa stajališta muzikologije može ih se smatrati jednim od ključnih elemenata
u proučavanju glazbene kulture nekog područja. Istraživanjem se otkrivaju detalji
vezani uz njihov razvojni put, zakoni gradnje, kao i materijalne prilike, nastojanja
i ukusi određene sredine, pojedinca (vlasnika) ili skupine. Nažalost, malo je starih
instrumenata, osobito u Hrvatskoj, sačuvano do danas.
U slučaju hrvatske skladateljice Dore Pejačević (Budimpešta, 1885. – München,
1923.), koja je veći dio života provela u obiteljskom dvorcu u Našicama, glazbeni
su instrumenti (ostali) prisutni na različite načine: kroz jedno likovno ostvarenje,
fotografije te „stvarne“ primjerke. Njezinu portretu s violinom koji je naslikao
Maksimilijan Vanka, četirima fotografijama snimljenima u Našicama i Dresdenu na
kojima je prikazana s violinom ili uz klavir, njezinu klaviru Blüthner u Zavičajnom
muzeju Našice u Dvorcu Pejačević te klaviru Steinway & Sons u Osnovnoj glazbenoj
školi kontesa Dora u malom dvorcu Pejačević (koji je neposredno vezan uz nju)
posvećen je ovaj rad.
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Dinko Župan
Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u
Slavonskom Brodu
DINKO ŽUPAN viši je znanstveni suradnik na Hrvatskom institutu za povijest
- Podružnica Slavonski Brod gdje je zaposlen od 1998. godine. Na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i povijest. Na istom je fakultetu magistrirao
s temom Pučko školstvo u vrijeme banovanja Ivana Mažuranića, a doktorirao 2006.
s radom Obrazovanje žena u Banskoj Hrvatskoj 1868. - 1918. Glavno područje
njegovog znanstvenog rada je povijest školstva i kulturna povijest od kraja 18. do
početka 20. stoljeća. Objavio je znanstvenu monografiju Mentalni korzet. Spolna
politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj 1868. -1918. (Osijek, 2013.).

Dora Pejačević kao čitateljica
Na osnovi sačuvanog dnevnika čitanja (My Book Record) Dore Pejačević
u izlaganju se nastoji prikazati skladateljičin čitateljski profil. Iz vizure povijesti
čitanja analizira se što, koliko, kada i gdje je skladateljica čitala te kako je ocjenjivala
i doživljavala djela koja je čitala. Knjige koja je Dora Pejačević čitala podijeljene
su prema određenim kategorijama: jezik na kojem su knjige tiskane, djela prema
disciplinarnim područjima, autori knjiga prema spolu i državama. Čitalačka praksa
Dore Pejačević nije bila samo razonoda, ta je praksa bila neprekidno samoobrazovanje
i individualni proces samoizgradnje vlastitog identiteta. Skladateljica je kao
strastvena čitateljica čitala vrhunska djela koja su njenu praksu čitanja odvajala od
općih trendova tadašnjih čitateljskih navika.

Dora Pejačević s knjigom u ruci, 1903., preslik
(Zavičajni muzej Našice)
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Silvija Lučevnjak
Zavičajni muzej Našice
SILVIJA LUČEVNJAK diplomirala je komparativnu književnost, povijest
umjetnosti i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1999. je
kustosica i ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice. U svome profesionalnom radu
posvetila se istraživanju, predstavljanju i populariziranju baštine našičkoga kraja.
Aktivna je članica niza udruga, među kojima Muzejske udruge istočne Hrvatske,
Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Društva knjižničara Slavonije i Baranje
te Hrvatskog muzejskog društva, a dugogodišnja je predsjednica Ogranka Matice
hrvatske u Našicama. Koautorica je studije nove muzeološke koncepcije Zavičajnog
muzeja Našice u sklopu predstojeće obnove Dvorca Pejačević.

Dorina baština – muzeološki pristup
Zavičajni muzej Našice utemeljen je 1974., a od osnutka je smješten u prostorima
Dvorca Pejačević, objekta koji je od početka 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata
bio sjedište našičke grane obitelji Pejačević. U trenutku osnutka muzeja baština
obitelji Pejačević, pa tako i ona Dore Pejačević, bila je svedena na tragove, jer je
objekt u ratu i poraću doživio devastaciju svoga interijera, obiteljski arhiv je gotovo
potpuno uništen, a sačuvani predmeti odveženi su u Osijek zahvaljujući djelatnosti
KOMZA-e i kasnije prešli u fundus današnjeg Muzeja Slavonije i Muzeja likovnih
umjetnosti u Osijeku.
Veća pažnja istraživanju, prikupljanju i izlaganju građe koja je vezana uz
Pejačeviće započela je s aktivnostima na obnovi dvorca, potkraj 1970-ih, a kulminirala
1985., značajnim sudjelovanjem muzeja u obilježavanju 100. obljetnice Dorinog
rođenja. Tom prilikom postavljena je i spomen-soba Dore Pejačević, prvi značajniji
oblik muzealizacije baštine ove obitelji ne samo u Našicama, nego i Hrvatskoj.
Veliki izazov muzejskim stručnjacima predstavljala je činjenica nedostatka izvorne
građe u ustanovi, što se nastojalo nadoknaditi trajnim i povremenim posudbama te
izlaganju kopija, odnosno faksimila. Unatoč ovim problemima Spomen-soba postala
je i ostala važan dio muzejske ponude naše ustanove sve do danas, u nizu od četiri
takve memorijalne cjeline, posvećene znamenitim ličnostima našičkog kraja (uz
Matu Benkovića, Hinka Juhna i Isidora Kršnjavoga).
U modificiranom obliku ova će cjelina jedina biti predstavljena i u
novoobnovljenom prostoru Dvorca Pejačević, odnosno u novoj muzeološkoj
koncepciji. Uz komuniciranje građe koja se odnosi na obitelj Pejačević, a posebno na
Doru Pejačević kao danas najpoznatiju članicu ove obitelji, muzej nastoji afirmirati
njen lik i djelo kroz niz različitih aktivnosti, poput organiziranja koncerata, izložbi,
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predavanja, predstavljanja knjiga i časopisa, posebno kroz aktivnosti vezane
uz manifestaciju Memorijal Dore Pejačević. Vrši se i daljnje istraživanje baštine
obitelji Pejačević, a u tim je aktivnostima najznačajnija bila višegodišnja potraga za
likovnom građom svih grana obitelji Pejačević, među kojima su i djela iz dvoraca
obitelji Pejačević u Našicama. Studijsko-tematska izložba Likovna baština obitelji
Pejačević ostvarena je 2013. godine u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku
(koautorice Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak), a nakon toga je izložba
gostovala u nizu gradova u Hrvatskoj i inozemstvu. Identificirano je i publicirano
oko 200 likovnih djela iz nekadašnjih dvoraca obitelji Pejačević u Našicama, među
kojima su i neka temom ili provenijencijom vezana uz Doru.
Sva ova istraživanja donijela su nove spoznaje o životu i radu Dore Pejačević,
koja se koriste u muzealizaciji baštine obitelji Pejačević, a među najznačajnije
rezultate ubrajamo otkrivanje veze između Dore Pejačević, njenog daljnjeg rođaka
Ladislava (Late) pl. Mihalovića i slikara Maksimilijana Vanke.

Pijanistički koncert Ide Gamulin u spomen-sobi Dore Pejačević, 2007.
(Zavičajni muzej Našice)
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Renata Bošnjaković
Zavičajni muzej Našice
RENATA BOŠNJAKOVIĆ diplomirala je povijest i bibliotekarstvo (1996.) na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. Zaposlena je u Zavičajnom
muzeju Našice, a 1999. postaje voditeljica odjela Muzejske knjižnice. Dobitnica
nagrade “Eva Verona” Hrvatskoga knjižničarskoga društva za posebno zalaganje
u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke (2004.). Rješenjem Ministarstva
kulture Republike Hrvatske stekla je zvanje višeg knjižničara (2013.) i knjižničarske
savjetnice (2019.). Zavičajne teme promovira na izložbama, kao i na stručnim i
znanstvenim skupovima te radove objavljuje u lokalnim i stručnim publikacijama.
Aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog knjižničarskog društva, Društvu knjižničara
Slavonije, Baranje i Srijema, Muzejske udruge istočne Slavonije, Ogranka Matice
hrvatske u Našicama, a predsjednica je Udruge za hrvatsku povjesnicu u Našicama.

Dora Pejačević u knjižnici Zavičajnog muzeja Našice
Knjižnica Zavičajnog muzeja Našice djeluje kao samostalan odjel od 1999.
godine. Kao specijalna knjižnica unutar ustanove prvenstveno djeluje u funkciji
muzejske djelatnosti, a posebnu pažnju posvećuje zavičajnoj građi koja se odnosi
na područje teritorijalne nadležnosti Muzeja, tj. našičkog kraja. Cjelokupni je fond
podijeljen na knjižničnu i dokumentacijsku građu, organiziranu u fondove i zbirke, a
čine ga knjige, katalozi izložbi, rukopisi, časopisi, sitni tisak, audio-vizualna građa,
plakati, razglednice, osmrtnice i ostala dokumentacija.
Korisnici usluga knjižnice mogu upotpuniti spoznaje o mnogim zavičajnim
temama, među kojima su često pretraživane teme vezane uz život i rad Dore
Pejačević. Razni predmeti vezani uz Doru Pejačević i njenu obitelj nalaze se u
Zbirci Pejačević unutar Kulturno-povijesnog odjela našega muzeja, a dio je izložen
u stalnom postavu. Muzejska knjižnica u svojim fondovima i zbirkama također
prikuplja i čuva predmete i podatke o Dori Pejačević. Ovdje se mogu pronaći podaci
o njezinu životu i radu u raznim knjigama, enciklopedijama, leksikonima, katalozima
izložbi, stručnim časopisima, zbornicima radova, tiskanim notnim izdanjima i sl.
U knjižnici se prikupljaju i tiskana djela manje poznatih zavičajnih autora, ali i
nepublicirani radovi o Dori, često nepoznati, odnosno teško dostupni široj javnosti.
U fundusu knjižnice pohranjen je dio knjiga iz povijesne Knjižnice Pejačević, koju je
koristila obitelj pa i Dora. O korištenju tih knjiga svjedoči njezin sačuvani Dnevnik
pročitanih knjiga, ali i potpisi na knjigama. Važan izvor za istraživanje Dorinog opusa
predstavljaju časopisi, sitni tisak i plakati pohranjeni u knjižnici, koji dokumentiraju
razna događanja vezana uz Doru u našičkom kraju, ali i izvan njega. Audio-vizualna
građa sadrži izvedbe Dorinih skladbi raznih glazbenika, kao i snimke događanja i
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emisija o Dori. U sklopu dokumentacijske građe prikupljaju se raznovrsni materijali
koji dokumentiraju život i rad Dore Pejačević. Organizirani u registratore, u njih se
unose i informacije o građi koju knjižnica nema, no evidentirana je u posjedu neke
druge ustanove. Unutar registratora kronološki su složeni članci o Dori iz periodike
te razna dokumentacija o koncertima i događajima vezanim uz izvođenje njezine
glazbe u domovini i svijetu. Ovdje se kontinuirano izrađuje, odnosno dopunjava
bibliografija radova o Dori Pejačević te popis svih događaja i sudionika Memorijala
Dore Pejačević, manifestacije koja se od 1987. odvija u Našicama.
Muzejska knjižnica prikupljanjem i stručnom obradom knjižnične, muzejske i
dokumentacijske građe omogućuje, zajedno s predmetima Muzeja vezanim uz obitelj
Pejačević, cjelovitije spoznaje o životu i djelu Dore Pejačević. Svojim djelovanjem
značajno doprinosi nastojanju Zavičajnog muzeja Našice da postane dokumentacijski
i informacijski centar o životu i djelu prve moderne hrvatske skladateljice.

Plakat „Dora Pejačević – 100 godina rođenja skladateljice“, 1985.
(Zavičajni muzej Našice)
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percepciju i kogniciju glazbe te odabrana kognitivnolingvistička pitanja. Objavila
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Dorine glazbene vrste: pogled unaprijed i unatrag
Skladateljski opus Dore Pejačević nastaje usporedo no sa sazrijevanjem još
uvijek aktualnoga poimanja glazbene vrste kao „tradirane norme koju skladatelj
mora usvojiti, kako bi od nje mogao odstupiti ili je prekršiti“, ovisne o „normativno
učvršćenim odnosima između izvanglazbene funkcije i glazbeno-tehničkih
postupaka, norme koja pritom određuje međuovisnost između kriterija različitih
dimenzija“ (Dahlhaus 1974).
U kratkom, ali iznimno plodnom četvrtstoljetnom razdoblju skladanja Pejačević
je, iskazujući izrazitu naklonost autonomnim, instrumentalnim glazbenim vrstama,
mnogima od njih postavila lokalnu referentnu normu djelima koja se ubrajaju među
hrvatske prvijence (Koncert za glasovir i orkestar u g-molu, op. 33, 1913., Simfonija
u fis-molu, op. 41, 1916./17.) te afirmacijom dotad zapostavljenih vrsta komorne
i instrumentalne glazbe (Kos 2015). U toj pionirskoj ulozi skladateljica je unutar
vlastitog opusa morala riješiti problem nepostojeće lokalne tradirane norme, ali i
zadovoljiti samopostavljene kriterije opće relevantnosti u nastojanju da ispoštuje
zahtjeve glazbenih vrsta svojega vremena u širemu europskom kontekstu, istih onih
vrsta koje su, tek što su fiksirale pojam klasičnosti, počele zapadati u sve veću krizu
identiteta. To usložnjava problem skladateljske odgovornosti Dore Pejačević koja,
neposredno po uspostavljanju pojedine glazbene vrste na hrvatskome tlu, osobnim
pismom nastoji korespondirati s ključnim pitanjima krize razvojnoga kontinuiteta
glazbene moderne.
Podijelivši Dorine glazbene vrste u dvije skupine, one koje je imala prilike kroz
duže razdoblje spontano razvijati (vokalne, komorne) i one u kojima je na zadane
izazove odgovorila tek pojedinačnim opusima (simfonijske, koncertantne), u radu se
prate odnosi između norme i individuacije te nastoje prepoznati tendencije koje bi
obilježile njezin daljnji, neostvareni skladateljski put.
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su mu područja istraživanja sistematska muzikologija i estetika glazbe. Objavio je
niz znanstvenih i stručnih radova, recenzija i prijevoda. Suradnik je na nekoliko
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U pohvalu eklektičnosti
Zapisujući nečije djelo u povijest, historiografija glazbe priznaje ga dajući mu
u isti mah određenu oznaku. Skladateljsko djelo Dore Pejačević tako je u domaćoj
historiografiji glazbe bilo obilježeno kao “eklektično”, što je izazvalo kasnije
napore oko njegova preoznačavanja, uz pretpostavku da ova oznaka nosi negativan
predznak. U ovome prilogu želio bih se ovoj oznaci vratiti razmatrajući razloge zašto
ju je djelo Dore Pejačević dobilo, što ona u estetičkom smislu znači i kako je njezin
predznak moguće razgraditi. Pritom će se naznačiti tri sklopa u kojima se djelo Dore
Pejačević može razmatrati: 1) neposredni učitelji kompozicije; 2) tip “pijanističkog”
skladatelja; 3) “wagnerizam”.

Dora Pejačević sa Sidonijom Nádherny i Karlom Krausom u Janovicama, oko 1920., preslik
(Zavičajni muzej Našice)
24

