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UVOD

Stručni skup „Tragom Jankovića“ posvećen je Jankovićima daruvarskim 
– plemićkoj obitelji čiji su članovi od sredine 18. do sredine 19. stoljeća  
bili vlasnici pakračkog vlastelinstva i neizmjerno su važni za razvoj ovog 
prostora. Obitelj Janković bila je jedna od najuglednijih i najbogatijih 
obitelji u Slavoniji tijekom druge polovice 18. stoljeća. Pored velikih 
vlastelinstava u Slavoniji, bili su vlasnici i nekih imanja u Ugarskoj. 
Prvi član obitelji s plemićkom titulom bio je Mihajlo Janković kojemu 

je kralj Rudolf II. 1588. godine dodijelio plemićku titulu, budući da se 
kao dobrovoljac istaknuo u bojevima protiv Turaka, i to pod zastavom 
hrvatskog bana Tome Erdödyja. Spletom okolnosti, Mihajlo Janković 
preminuo je u Bosni, gdje su kasnije živjeli njegovi potomci. Nakon 
oslobođenja od Turaka Jankovići se, zajedno s drugim katoličkim 
obiteljima koje su se vraćale u Slavoniju i južnu Ugarsku, sele u Pečuh. 
Antun Janković kupuje posjede Stražeman, Sirač, Podborje (Daruvar) 
i Pakrac. Pakrac je u tom razdoblju bio središte vlastelinstva koje je 
obuhvaćalo grad i 36 okolnih sela. Antun Janković uz titulu je grofa 1765. 
godine dobio i pridjevak daruvarski. Središnji dio grba obitelji Janković 
zauzima ždral, inače simbol budnosti, odanosti, dobrog života i dobrih 
djela, a mađarska je riječ za ždrala - dar. Zanimljivo je napomenuti kako 
je današnji grad Daruvar u vrijeme dolaska Jankovića nosio hrvatski naziv 
Podborje, a taj je naziv promijenjen u Daruvar (Ždralograd) nakon što je 
postao posjedom ove obitelji. Jankovići su ostvarili bogatu graditeljsku 

aktivnost na ovom prostoru, gospodarski su unaprijedili kraj, doseljavali 
su veći broj stranog stanovništva, pogotovo obrtnika, kako bi unaprijedili 
svoja vlastelinstva. Uz sve navedeno, bili su česti donatori, filantropi, 
organizatori različitih kulturnih događanja, zabava, koncerata, kazališnih 
predstava te su i na taj način oživljavali ovaj kraj u razdoblju kada je 
bio prilično zapušten, iseljen i nerazvijen. Unatoč njihovom izuzetnom 
povijesnom značaju, povijest ove obitelji u Hrvatskoj je još uvijek 
nedovoljno istražena i vrlo slabo valorizirana, a vrlo mali broj stručnjaka 
hrvatskih i mađarskih se uopće bavio ovom temom. Jedini koji je dosada 
dao cjeloviti pregled povijesti obitelji bio je Julije Kempf i to u članku 
„O grofovskoj porodici Jankovića-Daruvarskih“ koji je napisan i tiskan 
davne 1930. godine. Terézia Balogh Janosné Horváth jedna je od rijetkih 
mađarskih stručnjaka koja se u posljednje vrijeme intenzivnije bavila 
istraživanjem ove obitelji. 2019. godine objavila je knjigu pod nazivom 
„Tri domovine Janković vlastela – Hrvatska, Ugarska, Austrija“. 
Od autora koji su se bavili ovom obitelji treba istaknuti i dr.Zdravka Palavru 
koji je autor popularno-znanstvenog izdanja „ Jankovići Daruvarski“ iz 
2013. godine.
Organiziranjem stručnog skupa „Tragom Jankovića“ naša želja je od 
početka bila zainteresirati stručnu javnost za ovu temu kako bi rasvijetlili 
još uvijek popriličan broj nepoznatih činjenica, prezentirali ih javnosti 
te na taj način ukazali na veliki značaj i ulogu koju je ova obitelj nekada 
imala. Zahvaljujemo se svim sudionicima ovog drugog po redu skupa, sa 
željom da ostane tradicionalan i iz godine u godinu nas obogaćuje novim 
spoznajama i stručnim saznanjima na ovu temu. 
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Ivana Domanović, mag.educ.hist.
Gradski muzej Požega 
ivana@gmp.hr 

Posljednja, dnevnik Ane Elizabete Janković

U Požegi je 1933. godine objavljen dnevnik Ane Elizabete, posljednje 
pripadnice grofovske obitelji Janković. Dnevnik je napisan na njemačkom 
jeziku, a na hrvatski ga je kićenim stilom preveo Julije Kempf, požeški 
učitelj, pisac, gradonačelnik i osnivač muzeja. Upravo zbog suradnje 
Ane Elizabete i Julija Kempfa povodom tiskanja ovog dnevnika dolazi 
i do značajne donacije kojom je zadnja pripadnica ove obitelji poklonila 
obiteljski arhiv muzeju u Požegi. Dnevnik se sastoji od nekoliko dijelova. 
U predgovoru Julije Kempf ukratko izlaže povijest obitelji. U prvom dijelu 
Ana Elizabeta Janković iznosi dio svojih sjećanja na odlazak iz Hrvatske, 
život u Ugarskoj i Austriji, svoj humanitarni rad itd. Dnevnik započinje 
riječima: „Žalosna je stvar koga preživljavati, a vrlo je ozbiljno biti 
posljednja u jednoj porodici, koja izumire…“ Iz dnevnika ne saznajemo 
puno o njihovom stvarnom životu i svakodnevnim problemima. U 
drugom dijelu publikacije iznosi se dio dnevnika Marije Montbel, majke 
Ane Elizabete koji je pisala u periodu od 1849. do 1854. godine, a zadnji 
dio dnevnika posvećen je pismima Alojzije Janković svom posinku 
Izidoru. Na samom kraju publikacije Julije Kempf navodi kakvi se sve 
dokumenti mogu naći u obiteljskom arhivu Jankovića. 
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Daniela Perković, mag.mus, mag musicol
Gimnazija Eugena Kumičića, Opatija
Glazbena škola I. M. Ronjgova, Rijeka
daniela.perkovic93@gmail.com

Oris glazbenih zbivanja u Slavoniji od sredine 18. do sredine 19. 
stoljeća
Primarni izvori koji svjedoče o glazbenom životu Slavonije potječu iz 
crkvenih okvira. U slavonskim crkvenim arhivima pohranjena je razna 
notna građa (rukopisni i tiskani kantuali, dionice, partiture), knjige o 
glazbi te glazbeni instrumenti. U 18. stoljeću se uz već poznate kulturno-
glazbene lokalitete razvijaju i mnoga manja područja pa tako glazbena 
aktivnost na području Slavonije postaje sve prisutnija. Iako se sredinom 
18. stoljeća sve više počinje razvijati svjetovni aspekt kulturnog života, 
samostani i dalje ostaju važnim mjestom u kojem se prepisuju i prevode 
razni glazbeno-teorijski spisi. Nakon povlačenja Turaka, kulturni se život 
uz crkve i samostane počinje razvijati na plemićkim imanjima i dvorcima. 
Dok je crkva bila mjesto rezervirano za izvedbe sakralnog predznaka, 
svjetovni su se sadržaji odvijali u vojnim i plemićkim, a kasnije i u 
građanskim krugovima. Od sredine 18. stoljeća plemićke obitelji svojim 
mecenatstvom podržavaju osnivanje glazbenih ansambala i razvoj 
glazbene scene. Takve privatne kapele držali su obitelji Patačić, Drašković, 
Erdödy, Prandau, Kulmer, Batthyany i Janković. Glazbena građa sačuvana 
u tim negdašnjim privatnim arhivima svjedoči o prisutnosti suvremenih 
europskih glazbenih zbivanja u hrvatskoj sredini. Prva polovica 19. stoljeća 
obilježena je profesionalizacijom glazbenog života, osnivanjem glazbenih 
škola i društava ljubitelja glazbe te skupljanjem narodnog stvaralaštva. 
Nakon razdoblja u kojem izostaju glazbenici izrazitih osobnosti, od 19. 
stoljeća javljaju se istaknuta imena skladatelja i sakupljača koji su bili 
važni u glazbenom životu Slavonije, ali i Hrvatske.



8 9

Ivan Roth, mag. hist. art.
Muzej likovnih umjetnosti, Osijek
ivan.roth@mlu.hr

dr. sc. Ana Šitina
Odjel za povijest umjetnosti, Zadar
asitina@unizd.hr

Povijesni izvori o naručiteljskoj djelatnosti plemićke obitelji Janković
Članovi ugledne plemićke obitelji Janković su na području Slavonije 
ostavili značajan trag kao naručitelji umjetnina, donatori i poticatelji 
gradnje nekoliko dvoraca. Međutim, unatoč tome do danas je povijest te 
obitelji i dalje nedovoljno istražena, a osobito je nedovoljno valorizirana 
i povijesno-umjetnički istražena njihova bogata ostavština. Stoga je još 
uvijek osnovna literatura i glavno polazište za istraživanje i saznanja 
o toj obitelji članak Julija Kempfa O grofovskoj porodici Jankovića-
Daruvarskih. Riječ je ujedno i o jedinom dosada cjelovitom pregledu 
povijesti te obitelji koji datira u 1930. godinu. U novije vrijeme izdano 
je nekoliko značajnih znanstvenih publikacija korisnih za rasvjetljavanje 
povijesti i okolnosti djelovanja Jankovića na području Slavonije, poput 
radova mađarske znanstvenice Terézie Balogh Janosné Horváth. Od 2016. 
godine izlazi i multidisciplinarni časopis pod nazivom Zbornik Janković, 
a uz to valja napomenuti i nekoliko domaćih autora koji su se osvrnuli 
na teme vezane uz tu plemićku obitelj, poput dr. Zdravka Palavre i Staše 
Popadić. 
Međutim, da bi se dobio potpun i temeljit uvid o povijesti obitelji Janković 
i njihovoj naručiteljskoj aktivnosti, osim analize i kontekstualizacije 
sačuvanih spomenika i umjetničke ostavštine, iznimno je važno 
istraživanje započeti temeljitim proučavanjem povijesnih izvora.   
U tom kontekstu valja napomenuti da detaljna analiza i iščitavanje te 
sistematizacija svih povijesnih izvora o obitelji i/ili njihovoj naručiteljskoj 
djelatnosti dosada još nije učinjena. U radu će se stoga dati pregled svih 
dosada poznatih povijesnih izvora i literature, a poseban naglasak bit će 
na iščitavanju sadržaja spomenice stražemanske župe Sv. Mihaela (Liber 
Memorabilium) koja se čuva u Biskupskom arhivu u Požegi te sadrži 
podatke o djelovanju župe od 1709. do 1931. godine.
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Stjepan Benković, prof.
Osnovna škola Lipik
benko.stjepanic@gmail.com

Plemići Jankovići na području Grada Lipika 
Plemićka obitelj Janković u vrijeme stogodišnjeg gospodarenja pakračkim 
vlastelinstvom snažno je utjecala na razvoj današnjeg Grada Lipika. Uz 
Lipik kao najveće naselje Grada, i druga manja naselja podosta duguju 
ovoj uglednoj obitelji. Brojna materijalna i nematerijalna kulturna baština 
rezultat su djelovanja ove obitelji. Jankovići su utjecali na nastanak legendi 
u kojima se spominju pojedini njihovi članovi. Ponekada je teško razlučiti 
što je stvarnost, a što fikcija.

Jelena Hihlik, dipl.pov.umj.
Muzej grada Pakraca 
muzej@pakrac.hr

Graditeljska aktivnost obitelji Janković na prostoru pakračkog 
vlastelinstva

Članovi obitelji Janković u svom su posjedu imali pakračko vlastelinstvo 
od 1760. do 1861. godine, a svaki pojedini član obitelji na različite načine 
zadužio je ovaj kraj potičući njegov razvoj na različitim područjima. 
Između ostalog, ovaj kraj su zadužili i poticanjem graditeljske aktivnosti 
kroz gradnju središta pakračkog vlastelinstva, donatorskih aktivnosti 
vezanih uz gradnju različitih sakralnih objekata na ovom prostoru, te 
kroz gradnju i drugih i danas nama vrlo važnih građevina. Na ovaj način 
su unaprjeđivali vlastelinstvo te utjecali na razvoj gospodarstva, a dali su 
i velik doprinos u razvoju kulturnog i društvenog života. Dosada je ovaj 
njihov doprinos pogotovo na prostoru pakračkog vlastelinstva premalo 
valoriziran i uopće predstavljen stručnoj i široj javnosti. Stoga ćemo 
kroz pregled njihove graditeljske aktivnosti pokušati ukazati na značaj 
ove obitelji i njihov doprinos u uključivanje pakračkog vlastelinstva u 
moderne tijekove europskog života 18. stoljeća.
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Zdenko Samaržija
zdenko.samarzija@gmail.com

Formiranje Feštetića: utjecaj slavonske domaćinske literature na 
gospodarske strategije grofova Jankovića (daruvarsko-pakračkih) i 
razvoj ekonomske misli Feštetića
Juraj Križanić prenio je u hrvatske zemlje ideje engleskih i francuskih 
filozofa druge polovice 17. stoljeća: država sa snažnom središnjom vlašću, 
izjednačavanje društvenih slojeva i prava žena. Toj se ideji suprotstavljaju 
Zrinski, Frankopani i neki mađarski magnati i prelati, no prihvaća ih 
intelektualna elita Banske Hrvatske te ugarskih zemalja i srednjega 
Podunavlja. Klerici i svjetovnjaci Bačke, Baranje, Slavonije i Srijema 
neovisno o konfesiji i etničkom podrijetlu, prilagođuju i razvijaju ideje 
kontinuiranog napretka svih društvenih slojeva i svih segmenata društva. 
Liječnici i apotekari odbacuju iatrokemiju, ijatrofiziku i flogistonske 
teorije te razvijaju empiriju, osnažuje utjecaj Komenskog na obrazovanje 
i Linéa na razumijevanje flore i faune, redefiniraju se etičke paradigme, 
intelektualci prihvaćaju heliocentrizam, Newtonova razmišljanja, 
Descartesov kauzalitet i matematičke metode i Boškovićevu sliku svijeta, 
razvija se geodezija i šumarstvo (?) i pronalaze tehnička rješenja za 
pojedine probleme na prometnicama i graditeljstvu. Ipak, najveću su 
snagu utrošili na razmišljanja o agrikulturi. 
Plemići ignoriraju promjene, no pritisnut promjenama gospodarskog 
krajolika Ivan Kapistran Adamović piše studiju o upravljanju 
vlastelinstvom (1774.), a ni desetak godina kasnije primjećuje se 
reorganizacija proizvodnje na gospoštijama kojima raspolažu Jankovići. 
Ostali plemići, magnati i prelati Bačke, Baranje, Slavonije i Srijema ne 
mijenjaju sustave proizvodnje, što ne znači da su unisoni. 
Teorijske rasprave sažela je administracija grofova Feštetić i 1802. godine 
osnovala Gospodarsko učilište, prvo specijalizirano politekonomsko 
središte u zemljama Krune sv. Stjepana.



14 15

PROGRAM

16.00
Pozdravni uvodni govori
Alfreda Petani Grafina, prof. - 
ravnateljica Osnovne glazbene škole 
Pakrac
Jelena Hihlik, dipl.pov.umj. - 
ravnateljica Muzeja grada Pakraca

16.30 – 17.00
Ivan Roth, mag. hist. art., Muzej 
likovnih umjetnosti, Osijek
dr. sc. Ana Šitina, Odjel za povijest 
umjetnosti, Zadar
Povijesni izvori o naručiteljskoj 
djelatnosti plemićke obitelji 
Janković

17.00 – 17.30
Stjepan Benković, prof., OŠ Lipik
Plemićka obitelj Janković na 
području Grada Lipika 

17.30 – 18.00
Daniela Perković, mag.musicol., 
mag.mus.,  Gimnazija Eugena 
Kumičića, Opatija
Oris glazbenih zbivanja u Slavoniji 
od sredine 18. do sredine 19. 
stoljeća

18.00 – 18.30
Ivana Domanović, mag.educ.hist., 
Gradski muzej Požega
Posljednja, dnevnik Ane 
Elizabete Janković

18.30 – 19.00
Jelena Hihlik, dipl.pov.umj., 
Muzej grada Pakraca
Graditeljska aktivnost obitelji 
Janković na prostoru pakračkog 
vlastelinstva

19.00 – 19.30
Zdenko Samaržija
Formiranje Feštetića: utjecaj 
slavonske domaćinske literature 
na gospodarske strategije 
grofova Jankovića (daruvarsko-
pakračkih) i razvoj ekonomske 
misli Feštetića
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