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Ja sam pisac, znanstveni istraživač glazbe, pa i novinar, moje je „radno sredstvo“ jezik; nisam 

glazbenica, ne sviram niti ne pjevam, a budući da najviše od svega volim glazbu, volim pisati o glazbi

Muzikologinja, diplomatkinja, glazbena publicistkinja i pedagoginja dr. sc. Zdenka Weber

S muzikologinjom, diplomatkinjom, 

glazbenom publicistkinjom i peda-

goginjom dr. sc. Zdenkom Weber 

razgovaram nakon objavljivanja njezine 

četvrte knjige poetski naslovljene „Glazbe 

prije svega“, budući da glazbu shvaća kao 

jednu od bitnih djelatnosti ljudskoga duha. 

Izuzetno zanimljiva desetljeća rada u no-

voj knjizi dokumentira i galerija fotografija 

na kojima su ovjekovječena samo neka od 

njezinih druženja s glazbenicima, skladate-

ljima i drugim uglednicima. Nakon povratka 

s diplomatskog mandata u Beču, gdje je u 

veleposlanstvu RH bila opunomoćena mini-

strica za kulturu, obrazovanje, znanost i su-

radnju s Gradišćanskim Hrvatima, ponovno 

se angažirano uključila u aktualni glazbeni i 

kulturni život u Zagrebu i Hrvatskoj.  

Tko Vam je usadio te vrline: marlji-
vost, upornost, znatiželju, želju za 
stalnim učenjem i istraživanjem, 
ali i radost druženja s ljudima? 
– Ne odlučujemo gdje ćemo se i u kojoj 

obitelji roditi, ali vjerujem da imamo pra-

vo biti zahvalni na okolnostima i sredini 

u kojoj ulazimo u život. Posebno sam, 

dakako, zahvalna svojim pokojnim rodi-

teljima na svemu što su mi u obiteljskoj 

kući usadili kao temeljni način odnošenja 

prema svemu, prvenstveno prema radu i 

ljudima. Moja je mama prelijepo pjevala, 

tata je u mladosti svirao tamburu, a brat 
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je svirao harmoniku pa klarinet i onda 

saksofon, u kući je bio pianino i mnogo 

knjiga. Sve to govori o sređenim građan-

skim obiteljskim odnosima, a svi smo 

imali sreću jer živimo u Varaždinu koji je 

tradicionalni grad cvijeća, glazbe i pre-

divnih baroknih vizura – crkvi i palača iz 

vremena kad je bio glavni hrvatski grad. 

Nama Varaždincima podrazumijeva se 

da uz opću školu pohađamo i glazbenu, 

pa sam u drugom razredu osnovne kre-

nula i u muzičku školu i pjevala u dječ-

jem zboru koji je vodio legendarni profe-

sor Marijan Zuber, a tada je članica zbora 

bila i kasnija operna zvijezda Ruža Pospiš 

Baldani. Morat ću ispisati knjigu sjeća-

nja, želim li opisati sve blagodati učenja 

i odrastanja u varaždinskoj gimnaziji jer 

smo imali vrlo požrtvovne profesore, kao 

i učenja u muzičkoj školi, zahvaljujući 

kojoj sam još 1961. prvi put boravila u 

inozemstvu, budući da je zbor gostovao 

u Nizozemskoj. Kad sam u lipnju 1969. 

položila maturalne ispite, objavljen je 

sa mnom razgovor u Večernjem listu jer 

sam u generaciji očito bila jedna od rijet-

kih koja je u istom tjednu maturirala u 

dvije srednje škole. 

Odlazak na studij u Zagreb bio je logičan 

nastavak školovanja, a činjenica da sam 

uvijek imala vrlo široke interese uvjeto-

vala je najprije upis na Filozofski fakultet, 

a potom i na Muzičku akademiju, kad 

je 1970. utemeljen prvi put u Hrvatskoj 

Odjel za muzikologiju kao znanstveni i 

pedagoški usmjereni studij teorijskih i 

glazbeno-povijesnih predmeta. Znanje 

stranih jezika, a vladam engleskim, nje-

mačkim, francuskim i talijanskim, služim 

se španjolskim te u šali kažem da razu-

mijem i srpski, bilo mi je velika pomoć 

za sve što sam radila i još i danas podu-

zimam. Zato sam i svoju oproštajnu ve-

čer, kad sam u Beču odlazila u mirovinu, 

naslovila „Moj život govori mnoge jezike“. 

Da, stvarno i simbolično! 

Kao muzikologinja svoje ste 
znanje prenosili studentima u 
Zagrebu i Osijeku, a predavali ste 
i u Berlinu. Opišite nam iskustvo 
rada s mladima u Hrvatskoj i 
svijetu. 
– Iako je u mojoj radnoj knjižici kao prvo 

radno mjesto upisano „recepcioner“ jer 

sam nekoliko mjeseci kao studentica ra-

dila u hotelu Peharček u Njivicama na 

otoku Krku, moje je temeljno usmjerenje 

i želja bio pedagoški rad. Kad sam 1974. 

diplomirala na Filozofskom fakultetu, moj 

tadašnji profesor na Muzičkoj akademiji 

Ivan Supičić pozvao me da se javim na na-

tječaj za radno mjesto u tek utemeljenom 

Muzikološkom zavodu. Bila je to čast koju 

sam rado prihvatila, a 1978. sam dobila sti-

pendiju francuske vlade i otišla na studij u 

Pariz. Kad sam se vratila, 1980. sam dobila 

mogućnost predavanja Povijesti glazbe i 

za mene je to bio vrhunac užitka. 

No, nije sve išlo kako sam zamišljala. Nakon 

što sam se vratila s diplomom o stečenom 

doktoratu, 1985. sam upućena predavati u 

Osijek, a kad je počela agresija na Hrvatsku 

Nama Varaždincima podra-
zumijeva se da uz opću školu 
pohađamo i glazbenu
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te se u Osijek neko vrijeme nije putovalo, 

otišla sam nakratko u Berlin i – ostala deset 

godina. Za predavačicu na berlinskoj Viso-

koj glazbenoj školi „Hanns Eisler“ angaži-

rana sam na preporuku mojeg profesora 

Rudolfa Stephana sa Slobodnog sveučilišta 

u Berlinu i kolegij je bio posvećen glazbi 

francuskog impresionizma, mojoj najužoj 

specijalizaciji. Ta je tema u DDR-u (akade-

mija se nalazila u bivšem Istočnom Berlinu) 

bila apsolutno zanemarena jer je bila ide-

ološki nepoćudna, pa je studentima bila 

novost i odziv je bio velik. 

Moje iskustvo s mladima uvijek je i svug-

dje bilo odlično. Imala sam vrlo pažljive 

studente u svim sredinama i ako se može 

suditi prema reakcijama kad ih susretnem 

danas, ostala sam im u dobrom sjećanju. 

Sudjelovala sam i na brojnim međunarod-

nim muzikološkim kongresima, a 1992. na 

početku Domovinskog rata pozvana sam 

kao gost-profesor na sveučilište u Łodzu u 

Poljskoj. Kasnije sam bila gost-profesor i u 

Pamploni u Španjolskoj i Haifi u Izraelu. Bu-

dući da mi je u Berlinu ponuđeno zanimljivo 

radno mjesto u Njemačkoj operi, prihvatila 

sam izazov jer je to bila mogućnost provje-

re mojeg ugleda na stranom tržištu. Zatim 

sam 1997. primljena kao diplomatkinja u 

službu Ministarstva vanjskih poslova RH i 

ostala još pet godina u njemačkoj metropo-

li. Danas kao umirovljenica ponovno preda-

jem Povijest glazbe, a moji su studenti po-

laznici Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu 

koji cjeloživotno uče na Sveučilištu za treću 

životnu dob. To je predivno i pravi užitak! 

Moje iskustvo s mladima uvi-
jek je i svugdje bilo odlično; 
imala sam vrlo pažljive stu-
dente u svim sredinama

Danas kao umirovljenica 
ponovno predajem Povijest 
glazbe, a moji su studenti 
polaznici Sveučilišta za treću 
životnu dob 

Glazbenom se publicistikom 
bavite već gotovo pola stoljeća i 
objavili ste više od 3500 tekstova 
i četiri knjige. Pratite jako 
mnogo glazbenih događanja i 
po tome ste gotovo jedinstveni 
u hrvatskom kulturnom životu. 
Otkuda crpite snagu? 
– Iako u našoj sredini nije popularno biti 

osobito iskren, objasnit ću motive koji me 

pokreću. Vladam priličnim brojem stranih 

jezika, radila sam u inozemstvu i znam 

kako bi se trebao valorizirati intelektualni 

rad, radila sam i u nekoj od država u koji-

ma sam živjela. Ali moj je materinji jezik 

hrvatski, ja sam pisac, znanstveni istraživač 

glazbe, pa i novinar, dakle, moje je „radno 

sredstvo“ jezik. Nisam glazbenica, ne svi-

ram niti ne pjevam, a budući da najviše od 

svega volim glazbu, volim pisati o glazbi. 

Stoga je moje uvjerenje uvijek bilo da je 

najbolje i najpotrebnije da pišem upravo 

na hrvatskom jeziku, iako sam objavljiva-

la i na drugim jezicima. Je li to neki moj 

osjećaj  potrebe kulturtregerstva, ne bih 

znala točno reći. U svakom slučaju, uvijek 



moj grad 7 9

sam željela djelovati u svojoj sredini i biti 

korisna onima koji se glazbi posvećuju u 

hrvatskim okvirima. Zato mi je bilo drago 

ući u hrvatsku diplomatsku službu, iako 

me raduje što imam iskustvo rada u jednoj 

velikoj i uglednoj njemačkoj opernoj kući. 

Kada pak govorim o glazbi, rado pojam ko-

ristim u množini jer glazbe svijeta su ocea-

ni prepuni čuda i ljepota. 

Bili ste diplomatkinja u Njemačkoj 
i Austriji, državama u kojima živi 
najveći broj Hrvata u iseljeništvu 
u Europi. Kakvo je Vaše iskustvo 
u radu s hrvatskim iseljenicima, 
kao i s Gradišćanskim Hrvatima? 
Koliko matična domovina može 
učiniti za njih i obratno? 
- Kad sam 1997. ušla u diplomatsku službu 

u Berlinu, šalila sam se kako bi bilo korisno 

najprije sve iseljene Hrvate vratiti u domo-

vinu, a Hrvate iz Hrvatske poslati na rad u 

inozemstvo, da se izmijene iskustva i ste-

kne nužno znanje. Jer hrvatski su radnici 

u inozemstvu cijenjeni i poštovani, naši 

su ljudi populacija koja se dobro integrira 

i znatno doprinosi ekonomiji država koje 

prihvaćaju kao svoju drugu domovinu. 

Govorim o integraciji, a ne asimilaciji i rado 

ističem sve što proklamira Europska unija, 

kad se govori o kulturnoj raznolikosti. Na-

žalost, nerijetko svjedočimo nerazumijeva-

nju koje je prvenstveno rezultat neznanja, 

temeljnog nepoznavanja različitih men-

taliteta, kulturnih i životnih navika i svega 

za što valja imati otvoreni um i veliko srce, 

želi li se s osobama bilo kojeg podrijetla ili 

pripadnicima drugih naroda živjeti u slozi i 

surađivati, a ne sukobljavati se. U tome su 

upravo Gradišćanski Hrvati odličan primjer 

manjine u Austriji, koja eto već više od pet 

stoljeća čuva vrijednosti svojega nacional-

nog podrijetla. O tim bih temama također 

željela pisati! 

Primili ste niz visokih državnih 
i međunarodnih nagrada i 
priznanja. Koja Vam je najdraža i 
što Vam znače? 
– Imala sam sreću da je moj rad primijećen 

i dobila sam brojna priznanja – od 1963. i 

zlatne značke Muzičke omladine Jugoslavi-

je, pa i 1978., kad sam primila nagradu „Se-

dam sekretara SKOJ-a“ kao najbolja mlada 

glazbena publicistkinja u bivšoj državi. 

Rođena sam 1950. i to dovoljno govori o 

vremenu u kojem živim sa svim značajka-

ma društveno-političkih mijena koje smo 

kao hrvatsko društvo prolazili. Od državnih 

priznanja ističem Hrvatski pleter koji sam 

primila 1999. u Berlinu za rad na području 

međunarodne suradnje te orden Red Dani-

ce hrvatske s likom Marka Marulića koji sam 

primila 2000. Od stranih priznanja s pono-

som nosim orden Chevalier des Arts et des 
Lettres francuskog Ministarstva kulture, koji 

mi je dodijeljen 2004. Dakako, ponosim se 

Nagradom Grada Varaždina, kao i Varaždin-

ske županije, dok mi je Nagrada „Josip An-

dreis“ Hrvatskog društva skladatelja 2013. 

godine osobito važno priznanje struke. 

Kako biste opisali sebe u jednoj 
rečenici?  
- Istinski sam sretna osoba koja je rođena 

u divnoj obitelji, predivnom gradu, narodu 

s bogatom kulturnom baštinom, osoba s 

bogomdanim darom ljubavi prema svemu 

što je lijepo i ljudski pozitivno, a glazba je 

za mene zaista prije svega! 

Kad govorim o glazbi, rado 
pojam koristim u množini jer 
glazbe svijeta su oceani pre-
puni čuda i ljepota

Iz biografije
Zdenka Weber rođena je Varaždinu. Diplomirala 
je engleski i njemački jezik na Filozofskom fakul-
tetu Sveučilišta u Zagrebu i muzikologiju na Mu-
zičkoj akademiji u Zagrebu. Doktorat je obranila 
1985. na Sveučilištu Sorbonne u Parizu. Od 1974. 
do 1994. radila je u Muzikološkom zavodu Mu-
zičke akademije u Zagrebu te predavala povijest 
glazbe na MA u Zagrebu i Pedagoškom fakulte-
tu Sveučilišta u Osijeku. Predavala je na Visokoj 
glazbenoj školi „Hanns Eisler“ u Berlinu, radila u 
Institutu za muzikološka istraživanja Preussisc-
her Kulturbesitz u Berlinu, a od 1992. do 1997. u 
Deutsche Oper Berlin. Od 1997. do 2001. bila je 
savjetnica za kulturu u Veleposlanstvu Republike 
Hrvatske u Berlinu, od 2001. savjetnica u Odjelu 
za kulturnu promidžbu Ministarstva vanjskih po-

slova RH u Zagrebu, od 2010. ministrica-savjet-
nica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova 
RH, a od 2012. do 2016. u mandatu u Veleposlan-
stvu RH u Republici Austriji u zvanju opunomo-
ćene ministrice. Od 2016. je u mirovini. Od 1972. 
kontinuirano se bavi glazbenom publicistikom, 
a od 1974. objavljuje i znanstvene muzikološke 
radove u zemlji i inozemstvu.
Dobitnica je Reda Danice hrvatske s likom Marka 
Marulića, Reda hrvatskog pletera, Broša kraljice 
Luize Društva „Otto von Bismarck“ iz Njemačke, 
Viteza umjetnosti i književnosti Republike Fran-
cuske, Nagrade Grada Varaždina, Nagrade „Josip 
Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja i glazbe-
nih pisaca, Nagrade Varaždinske županije, zlatne 
medalje Udruge Plamen mira iz Austrije. 


