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IZVLEŒEK

ABSTRACT

Nemøki novinar œeøkega rodu Julius OhmJanuschowsky je bil ena vidnejøih osebnosti glasbene
publicistike zadnjega œetrtletja 19. stoletja pri nas. Njegovo osrednje delo je bilo namenjeno poroœanju in
ocenjevanju predvsem glasbeno-gledaliøkih, pa tudi
drugih koncertnih dogodkov. Prav zato je prispevek
tega vsestranskega glasbenega poznavalca in pedagoga bistven pri rekonstrukciji kvalitete glasbenega
æivljenja tedanje Ljubljane. Priœujoœi œlanek poskuøa
izluøœiti temeljne znaœilnosti njegovega kritiøkega dela.
Pri tem se opira na osrednji vir Laibacher Zeitung in
na pomembnejøe kritike Januschowskega, napisane
med leti 1892 (ob otvoritvi nove ljubljanske gledaliøke
hiøe Landschaftliches Theater je pisec prevzel kritiøko
delo glasbeno-gledaliøkih predstav) in 1914
(Januschowsky naj bi Ljubljano zapustil leta 1915).

German journalist of Czech origin, Julius OhmJanuschowsky, was one of more important personalities in music journalism of the last quarter of 19th
century in Ljubljana. His main work was to report and
evaluate music-theatrical performances. His contribution to the reestablishment of the quality of Ljubljana's musical life was, therefore, essential. The present article tries to reveal the main characteristics of
his critical work. The main sources were the daily
newspaper Laibacher Zeitung and important critiques
by Januschowsky written between 1892 (when he
took over the task of critiquing music-theatrical performances) and 1915 (when is assumed to have left
Ljubljana).
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Leta 1892 je Ljubljana doœakala otvoritev nove gledaliøke hiøe, v kateri so v okviru nemøkega
in slovenskega gledaliøœa izvajali peta in igrana dela. Poroœila, ocene in kritiko glasbenogledaliøkih del, uprizorjenih s strani nemøkega Landschaftliches Theater, je prevzel Julius OhmJanuschowsky1 in jih vse do leta 1915, ko naj bi zapustil slovensko prestolnico, objavljal v dnevnem
œasopisu Laibacher Zeitung. Vsestranski glasbenik œeøkega rodu2, ki je priøel k nam predvidoma v 80-ih letih 19. stoletja, je pustil v Ljubljani pomemben peœat na podroœju øolstva in glasbeno kritiøkega dela3. Iz njegovih poroœil o opernih (in drugih glasbeno-gledaliøkih) izvedbah
veje dobro poznavanje zgodovinskih dejstev, glasbene govorice preteklega in sodobnega œasa
ter odliœno razumevanje pevskih tehniœnih zahtev. Priœujoœe besedilo se osredotoœa na tiste znaœilnosti njegovih besedil, ki so bistveno zaznamovale slog njegove pisane besede.
Januschowsky je znal ceniti in pohvaliti dobro glasbeno-gledaliøko delo, øe posebno, kadar
je ølo za noviteto na ljubljanskem odru. Pri tem ni zanikal kakovosti drugih predstav, tudi operetnih ali plesnih del ne. Poleg tega se je oziral na uspeønost novega dela zunaj meja slovenskega
prostora, øe posebno na Dunaju, kar kaæe tudi na njegovo poznavanje razmer in dogajanja v tedaj
vodilnih opernih oziroma gledaliøkih hiøah. Æe prvo sezono je tako, na primer, z zanosom napovedal
novo baletno delo Die Pupeenfee4, ki da je »najbolj priljubljeno baletno delo Dvorne dunajske
opere«5 in nato poglobljeno spregovoril o sami izvedbi. Ta naj bi »doæivela prepriœljiv uspeh«6, vsi
nastopajoœi pa naj bi dobro opravili svojo nalogo. V sezoni 1894/95 je opozoril na novo opereto Johanna Straußa Jabuka, das Apfelfest, v kateri je poudaril »... visoko razvit tonski stavek in
... skrivnost veliœastne, barvno bogate orkestracije«7. Iz ocene se jasno kaæe kritikova naklonjenost
resnejøi glasbeno-gledaliøki produkciji, o kateri je v svojem, veœ desetletji dolgem, poroœanju veœkrat
odkrito pisal: »Naj ne bo zamolœano, da so bila poroœila o novem opusu, ki so prispela z Dunaja, precej skeptiœna. Govorili so o preveœ resnem, okornem libretu, ki presega okvire operetnega podroœja. Niœ œudnega torej, da je publika priœakala premierni veœer s hladno, nadzirano
zadræanostjo. ... [K]ar pa zadeva resnost, ponuja opereta dokazilo, da je Strauß visoko cenil glasbeno razumevanje svojih posluøalcev in jih imel za zrele«8. Kljub jasni naklonjenosti tehtnejøim
glasbeno-gledaliøkim delom je Januschowsky podrobno poroœal tudi o øtevilnih operetnih novostih,
ki so polnile dvorano ljubljanske gledaliøke hiøe. Na drugi strani je veœkrat opozoril na pretirano 'uporabo' obrabljenih operetenih del, ki so sluæile zgolj za zasluæek. Tako je v zaœetku sezone 1893/94 poudaril, »kako neprimerno je bilo od direkcije, da je sezono otvorila z obrabljeno
opereto, in nam daje dokaz, da je tudi publika v boju proti enostranskemu kultu operetnih neumnosti popolnoma na naøi strani«9.
Osrednjo pozornost je v vsej svoji kritiøki 'karieri' namenil operam. O pomembnosti teh je
pisal æe ob prvi operni prestavi v novem Deæelnem gledaliøœu, ko je ob zakljuœku sezone 1892/93
v Ljubljani gostoval celovøki operni ansambel. Predstavil se je s sedmimi opernimi deli10, v okviru
prve, Der Troubadur, pa je Januschowsky zapisal: »Verdijeva popularna opera je vægala kot novite1

2
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Edini (do sedaj) razpoloæljivi vir je publikacija Budkoviœ Cvetka, iz katere izzvemo, da je priøel Januschowsky v Ljubljano æe vsaj leta 1882
(ko je sodeloval v sekstetu), da je 25 let deloval kot nemøki novinar, da je vodil ljubljanski Liedertafel, œitalniøki pevski zbor, pevski zbor
druøtva Slavec, na glasbeni øoli Glasbene matice pa pouœeval klavir, solopetje in zborovsko petje. Budkoviœ, Cvetko. Razvoj glasbenega øolstva na Slovenskem: Od zaœetka do nastanka konservatorija. Ljubljana: Znanstveni institut FF, 1992, str. 203.
O piscu ni (do sedaj) nobenih razpoloæljivih biografskih podatkov. Pa vendar lahko o njegovi narodnosti sklepamo iz podatkov o sestri in
pevki Georgini Januschowsky, za katero je znano, da naj bi bila rojena v Olomützu. Kutsch, K.J., Riemens Leo. Großes Sängerlexikon, Band
III. München: Saur, 1997, str. 1709-1710.
Poleg kritik o glasbeno-gledaliøkih predstavah je pisal tudi poroœila o ljubljanskih filharmoniœnih in øolskih koncertih. Budkoviœ, Cvetko. Razvoj
glasbenega øolstva na Slovenskem: Od zaœetka do nastanka konservatorija. Ljubljana: Znanstveni institut FF, 1992, str. 203.
Glasba Joseph Bayer, koreografija Joseph Haßreiter.
Laibacher Zeitung 1893 I, str. 154.
Prav tam.
Laibacher Zeitung 1894 II, str. 2429.
Prav tam.
Laibacher Zeitung 1893 II, str. 2063.
Gostujoœi ansambel iz Celovca je takrat uprizoril naslednje opere: Faust; Die Jüdin; Die Hugenotten; Lohengrin; Der Trompeter von Säkkinger;
Der Freischütz.
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ta, saj podobnega uspeha ni imela nobena od øtevilnih operetnih predstav, ki so bile v letoønji sezoni na sporedu do naveliœanosti. Ta prva operna predstava nemøkega gledaliøœa je bila tudi pouœna. Bila je jasen dokaz, katero hvaleæno podroœje se bo odprlo v gledaliøkemu podjetju na podroœju
opere, bræ ko se bo iztekla sicer øe precej bogata zaloga operetnih novitet«11. Precej na øiroko se
je o problematiki razpisal v sezoni 1896/97, ko so uprizorili premierno uprizorili Kienzlovo noviteto Der Evangelimanna. Poudaril je pomanjkanje operne produkcije, ki naj bi »... povzroœilo boleœo
praznino v repertoarju, saj je kulturna institucija brez opere teæko pomembna«12. Hkrati je pozdravil trud tedanjega direktorja gledaliøœa Adolfa Oppenheima, ki je v repertoar uvrstil – v primerjavi z veœino drugih gledaliøkih sezon – zares veliko øtevilo opernih del, pri tem pa naj bi opera
»zadostila vsem visokim zahtevam: obdræati publiko, tisk in direkcijo...«13. Øe posebno se mu je
zdel pomemben poudarek na produkciji te zvrsti glede na »pomembnost Ljubljane«14, hkrati pa
naj bi bilo nujno, da je »opera dobra; ne le, da se odlikujejo posamezniki, paœ pa da zadovolji celoten
ansambel«15.
Morda se zdijo kritke Januschowskega mestoma æe kar zanesenjaøke, zato je nujno treba poudariti, da se je vseskozi odliœno zavedal razmer, ki so vladale v posamezni sezoni v Nemøkem gledaliøœu, in zavestno izvzel pravo vrednostno ocenjevanje. To je v svojih poroœilih tudi veœkrat poudaril. Prviœ æe ob otvoritveni predstavi novega gledaliøœa16, ko sta direkcija in reæija »pod vladajoœimi teækimi razmerami, ki ne dopuøœajo temeljite priprave teækega dela ... pripravili ne sicer vzorno,
a vendarle primerno inscenacijo uprizoritve Wallensteins Lager17«18. Upoøtevanje razmer je bilo
seveda nujno tudi in øe posebno pri izvedbah tehtnejøih glasbeno-gledaliøkih del. V okviru æe
omenjenega gostovanja celovøkih operistov je kritik ob postavitvi Lohengrina poudaril, da se
»... moramo pri oceni predstave predvsem poøteno ozreti na razmerje meseœne opere s skupaj zbobnanim ansamblom, nepripravljenim zborom in tujim orkestrom, [saj lahko le tako] praviœno obravnavamo soliste, orkester in predvsem kapelnika, ki se je poøteno potrudil...«19. Podobno lahko zasledimo skoraj desetletje kasneje, ko je kar nekaj besed namenil razmeram v gledaliøœu, pri tem
pa se mu je zdelo æe kar nepotrebno poudariti, kako »nepraviœno se zdi zmogljivosti nemøkega
gledaliøœa vrednotiti z merili bogato subvencioniranih gledaliøœ veœjih mest. ... Dober obisk predstav dokazuje, da sta dobra gledaliøka skupina, ki nima prevelikih lukenj, in zanimiv repertoar
nosilna stebra gledaliøœa«20. Povsem upraviœeno je z veliko mero tolerance poroœal o izvedbah
velikih scenskih del, øe posebno Wagnerjevih oper, ki »ostajajo nedosegljiv ideal provincialnih
odrov, zato se moramo zadovoljiti z razumevajoœo in dovolj dostojno izvedbo«21. In: »...dovrøenih
izvedb Ringa smo lahko deleæni le v Bayreuthu, saj na drugih odrih, kjer so morda skupaj zbrani
najboljøi pevci in pevke, manjkajo spet druge oskrbe...«22. Hkrati se je pisec zavedal tudi morebitne
nezadostnosti uvodnih predstav posameznih sezon, katerih kvaliteta ni bila nujno odvisna le od
zunanjih dejavnikov, paœ pa »moramo prve predstave vedno presojati z veliko previdnostjo in popustljivostjo, saj øe vedno manjka potreben stik med solisti, zborom in orkestrom«.23
Poroœila veœjih in velikih opernih dogodkov Januschowskega so izdatna, pozornost pa je avtor navadno namenil tako opisu zgodbe kot umestitvi dela v zgodovinski kontekst in v skladateljski
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18
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Laibacher Zeitung 1893 I, str. 461-462.
Laibacher Zeitung 1896 II, str. 2019.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Gledaliøœe je 29.9.1892 otvorila slovenska direkcija, prva predstava nemøkega gledaliøœa je bila na sporedu dva dni kasneje, 1. 10.1892.
drama Friedricha Schillerja, prvi del trilogije Wallenstein.
Laibacher Zeitung 1892 II, str. 1951.
Laibacher Zeitung 1893 I, str. 713.
Laibacher Zeitung 1902 II, str. 2275.
Laibacher Zeitung 1906 II, str. 2465.
Laibacher Zeitung 1907 I, str. 371-372.
Laibacher Zeitung 1906 II, str. 2109.
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opus. Prav v tem se najbolj pokaæe njegovo poznavanje glasbeno zgodovinskih dejstev, kompozicijsko tehniœnih postopkov in posameznih skladateljskih osebnosti. Tako se je na primer podrobno razpisal o (æe omenjeni) novi operi Der Evangelimann, katero je oznaœil za eno najboljøih v zadnjih letih. V opisu dela je sledil novonemøki glasbeni smeri, kjer sta »v operi tesno
zdruæeni pesnitev in drama, eno dopolnjuje drugo... Iz resniœno plemenite ideje rojeno dogajanje
bo v polnem razpoloæenjskem smislu poglobljeno in dopolnjeno s plemenito glasbo, ki priœa o obœutenjih in originalnosti«.24 Øe posebno so ga prevzela velika, øe danes æiveœa dela iz svetovne operne
zakladnice, pa tudi druge, danes manj znane ali æe pozabljene opere, nekdaj velike uspeønice.
Bilo mu je v posebno zadoøœenje, da je v sezoni 1898/99 lahko poroœal o uspeøni izvedbi Puccinijeve La Boheme, v kateri se kaæe »nova tonska govorica, [...] zlasti v instrumentaciji in v komplikaciji zvoœnih elementov v glasbi«25. Bralce je opozoril na »instrumentalne in harmonske pikantnosti, sijajno instrumentacijo, polno duha in razpoloæenja, ki nenehno preseneœajo in dajejo operi
posebno vzburjenje, katerega napetost vztraja do konca«26. Ljubljanski krst Aide v zaœetku leta
1905 je pospremil s kratkim zgodovinskim prerezom Verdijeve skladateljske »œudeæne« poti, katero
naj bi »prehodil z vedno bolj zrelim duhom in vedno veœjo umetniøkostjo, a z vedno enako sveæino in mladostnostjo obœutkov ter z nezmanjøano energijo ustvarjalnosti«27. Med drugim ga je v
sezoni 1908/09 navduøila tudi opera Tiefland skladatelja Eugena d'Alberta, ki da je »dognal vse
skrivnosti mogoœnih izraznih faktorjev moderne dramatiœne tonske pesnitve in orkestra«, pri tem
pa ni »nikoli zanikal v sebi obœutljivega umetnika mehke natanœnosti, finih linij detaljnega slikanja, oœarljivih simfoniœnih æanrskih slik, øe zlasti pa (v nasprotju z Richardom Straussom) mojstrske obdelave pevskih glasov«28.
Navduøenje pisca je bilo veliko tudi pred vsako Wagnerjevo postavitvijo, saj se je zavedal veliœine
njegovih del. Izvedbe nemøkega glasbenega velikana so bile na ljubljanskem odru sicer sila redke, a zato toliko bolj privlaœne in zanimive. Prviœ je o Wagnerju razmiøljal æe prvo sezono novega gledaliøœa v Ljubljani, ko so v okviru æe omenjenega gostovanja celovøkih operistov izvedli
opero Lohengrin: »Na odru, zapisanemu operetam, je izvedba Wagnerjeve opere pomemben kulturni dogodek, saj sili posluøalca k premiøljevanju in notranji poglobitvi v podroœje umetnosti, ki
obudi v œloveku lasten œut za œisto in vzviøeno, za veliko in globoko, za popolno«29. Øe pomembnejøi sta se zdeli ljubljanski krstni uprizoritvi Der fliegende Holländer in Die Walküre. Pri izvedbi slednje je med drugim opozoril, da je treba biti »dober glasbenik, sposoben poznavalec Wagnerja, do podrobnosti je potrebno izvesti tisto, kar piøe v partituri, predvsem pa je potrebno imeti
v sebi nekaj wagnerjanskega duha«30.
Ob pregledovanju kritiøkih ocen Januschowskega ne gre spregledati tistih odsekov, kjer se
avtor tako ali drugaœe navezuje na slovensko oziroma slovansko delo, za kar gre zahvala predvsem njegovim œeøkim koreninam. Najpomembnejøe se zdi temeljito poroœanje o Gorenjskem
slavœku in Foersterju (v zaœetku sezone 1896/97) – predvsem zato, ker kritika o delovanju
Slovenskega gledaliøœa tedaj ni bila tako kakovostna kot tista o Nemøkem gledaliøœu (zahvaljujoœ prav Januschowskemu). Prav v oceni izvedbe novitete Gorenjski slavœek se kaæe tudi njegovo
dojemanje ljubljanskega Deæelnega gledaliøœa, tedaj razdeljenega na dve nacionalni struji –
Januschowski ju je oœitno smatral kot eno: »Globok uœinek treh opernih novitet »Der Evangelimann«,
»Gorenjski slavœek« in »Das Heimchen am Herd« je øe vedno æiv spomin«31. Od teh je bila sloven24
25
26
27
28
29
30
31

Laibacher Zeitung 1896
Laibacher Zeitung 1898
Prav tam.
Laibacher Zeitung 1905
Laibacher Zeitung 1909
Laibacher Zeitung 1893
Laibacher Zeitung 1907
Laibacher Zeitung 1896

II, str. 2019.
II, str. 2334-2335.
I, str. 348.
I, str. 191.
I, str. 713.
I, str. 371-372.
II, str. 2387.
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ska novost izvedena s strani slovenske direkcije32, kritik pa se je œutil dolænega, da »... se posvetimo øe operi domaœega skladatelja«33. Pri tem se je øe posebej posvetil Foersterjevemu skladateljskemu
delu in njegovemu kompozicijskemu postopku: »Njegove stvaritve imajo zaradi duhovitega vodenja
glasov in odliœnega videza posebno umetniøko vrednost... Nadalje ni za spregledati skladateljevo
zasluænost za povzdig slovenske ljudske pesmi, kateri je pripomogel z najrazliœnejøimi predelavami do velike razøirjenosti. ... Foersterjeva glasba deluje na obœutenje in razum, njegova glavna odlika pa je melodiœna moœ, ki je pri sodobnih skladateljih redkost«34. O podobnem povezovanju dveh
nacionalnih glasbenih institucij govori stavek »Kot nekoœ Mascagnieva opera35 pomeni tudi premiera
Leoncavalleve iskreœe in vroœekrvne opere za naøe mesto dogodek,...«36, s katerim je v sezoni 1893/94
Januschowski nagovoril bralce ob krstni izvedbi opere Der Bajazzo na ljubljanskem odru. Pri tem
pa velja poudariti, da se pisec nikdar ni spuøœal v primerjavo obeh gledaliøœ z vidika vrednotenja
posameznih predstav, saj se je brækone zavedal morebitne nepraviœnosti takih sodb.
V vsakem delu je skuøal poiskati najboljøe in to nato na svoj lasten naœin posredovati bralcu.
Seveda pa ni bil vedno in nad vsem zgolj navduøen. Eden takønih, sicer redkih primerov je veristiœna opera; sicer se je moœno ogrel za operi Cavalleria Rusticana in Der Bajazzo, kateri pa je
oznaœil kot »svetlo plat hitro minljive nenavadne smeri v podobi dveh vzorœnih oper mlado-italijanske øole«37. Slednja naj bi oœarala »z napetim dogajanjem in œudovito lepoto glasbe velikega, pravega talenta«38 –In: »Vsekakor so obiskovalci gledaliøœa v malem mestu manj navduøeni nad epidemijo
morilskih oper, kakor naveliœani ljubitelji opere v velikih mestih«39. V celotnem obdobju ljubljanskega
kritiøkega dela je bil Januschowsky negativno opredeljen le do dveh novosti v operni literaturi.
Na prelomu stoletja je tako pisal o neuspehu danes povsem neznane opere Karin, kateri »ne moremo peti hvalnic iz glasbenega vidika, saj jo zaznamuje predvsem pomanjkanje sloga – nihanje med
romantiœno opero in trivialno operetno glasbo – in uœinkuje povsem nezadovoljivo«40. Podobno negativno je pristopil do Puccinijeve novitete Das Mädchen aus dem goldenen Westen, ki jo je oznaœil kot »glasbeno ilustracijo kavbojskega dela«, ki vzbudi »s svojo grozljivo brutalnostjo le globoko
obæalovanje. Dogajanja na odru so veœinoma muœna za oko in tudi glasba muœi uho s kopiœenjem disonanc, katerih vztrajnega nihanja ne najdemo v nobenem drugem delu Puccinija«41.
V svoji poroœilih je kritik poudaril predvsem doseæke izvajalcev glavnih vlog, ko pa je ølo za
veœje dogodke, je skuøal zaobjeti tudi deleæ vseh drugih sodelujoœih. Pri tem je posebno pozornost
namenil dirigentu in orkestru, pa tudi zboru in stranskim vlogam. Reæiserji, scenaristi in kostumografi se sicer niso pogosto pojavljali v njegovih prispevkih, veœji pomen jim je pripisoval predvsem v specifiœnih glasbeno-scenskih predstavah. Ena takih je Wagnerjev Der fliegende Holländer, v kateri je kapelnik Robert Frank »glasbeni del [...] naøtudiral s hvalevredno predanostjo, veliko vnemo in spoøtovanja vrednim razumevanjem ter ga pripeljal, razmeram ustrezno, do
uœinkovite veljave«42. Zelo nadrobno je tedaj pisal tudi o doseæku zbora – æenski zbor »...je bil
okrepljen s solisti in sploh res posreœeno sestavljen...«43 in tudi moøki zbor »...je opravil, kar je sploh
bilo mogoœe opraviti, saj tudi najboljøi kapelnik ne more nadomestiti manjkajoœega gradiva, kot
tudi ne pomanjkljive øtevilke. Zlasti bi bila zaæeljena ojaœitev prvih tenorjev, ki so zveneli preøibko«44.
32
33
34
35
36
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40
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44

Preostali omenjeni operi je na repertoar uvrstilo vodstvo nemøkega gledaliøœa.
Prav tam.
Prav tam.
Gre za opero Cavalleria rusticana, ki jo je Slovensko deæelno gledaliøœe prviœ uprizorilo jeseni 1892
Laibacher Zeitung 1893 II, str. 2398-2399.
Prav tam.
Prav tam.
Laibacher Zeitung 1896 II, str. 2387.
Laibacher Zeitung 1900 I, str. 414.
Laibacher Zeitung 1914 I, str. 518.
Laibacher Zeitung 1905 I, str. 202.
Prav tam.
Prav tam.
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Opozoril je na veœno problematiko premajhnega orkestra, ki se »pri velikih operah bori z nezadostim øtevilom godal, øe posebno s piœlo zastopanimi violinami; pri tem pa seveda pihala izstopajo iz ozadja in oteæujejo priduøenost dinamike«45, kar je bilo na primer moteœe tudi pri uprizoritvi
Aide. Pri ljubljanski premieri slednje je poudaril tudi doseæke reæije, ki je »naredila z
razpoloæljivimi sredstvi najboljøe mogoœe«, inscenacije, saj so bila »dejanja in skupine okusna in
uœinkovita, [...] celotni scenski aranæma kaæe [...] na domiøljijo in modro vodstvo«, kostumi pa so
»naredili dober vtis«46. Podobno pozitivno je pisal tudi ob ljubljanskem krstu Die Walküre, kjer
je bil øe posebno podroben pri poroœanju o oœitno dobri izvedbi orkestra in uspehu dirigenta:
»Tu œlovek dobesedno vidi nastajanje motiviœnih klic in njihovo razvijanje ter lahko sledi gonilni sili, ... Zaradi neznatne kapacitete orkestra in pomankanja pihal se je morala izvedba ogromnega dela skrœiti na 39 glasbenikov, pri tem pa je bil nastavljen en sam pihalec. Toliko bolj se zato
zdi hvalevredna izvedba orkestra, ki je slikal z wagnerjanskimi barvami in uspeøno izvedel tudi
tiste sijajne toœke, ki pomenijo velike teæave samim koncertnim ustanovam«47.
Kritiøki pristop pisca do pevskih doseækov vodilnih solistov posameznih sezon kaæe na odliœnega poznavalca tehnike petja48, kar glede na njegovo pedagoøko delovanje sploh ne preseneœa.
Nenazadnje je bila njegova sestra priznana primadona Georgine von Januschowsky49, ki je svojo odrsko pot zaœela prav v Ljubljani50, kjer je kasneje, 17.1.1894, tudi gostovala. Zanos, ki je spremljal kritiko njenega nastopa51, je seveda razumljiv in je posledica tako kvalitete pevke kot ponosnega kritika: »Pevka je poveliœala podobo svoje junakinje [Leonore, Trubadur]; na kratko povedano,
ustvarila je mojstrovino, kakrøne v Ljubljani øe nismo videli...«52. Petje je bilo torej druæinska domena in je bilo blizu tudi ljubljanskemu poroœevalcu, kar je seveda le øe doprineslo verodostojnosti
njegovih ocen. Æe v prvi sezoni novega gledaliøœa je v æe omenjeni izvedbi opere Der Troubadur
v okviru celovøkih operistov opozoril na moøki vlogi: tenorista Arthurja Hoffmanna, ki »ima mehak,
v gornjem registru lepo izenaœen in moœno zveneœ glas, in odliœno obvlada italijanski naœin petja«53 ter baritonista Adolfa Lorenza, ki pa »ne spada med italijanske tenor-baritone, kajti njegovemu glasu manjka mehak zven, viøini pa harmonija, medtem ko sta osrednja in niæja lega moœno
in prijetno zveneœi«54. Nadvse hvalevredno je – tudi za danaønji œas, ko se zdi glavna naloga kritike iskanje dlake v jajcu – nadaljevanje sila praviœne sodbe o Lorenzu, kajti, da bi »podali praviœno sodbo o seveda zelo spoøtovanja vrednem pevcu, bi ga morali sliøati v drugih vlogah, primernejøih njegovi predispoziciji«. Podobno vzpodbudno je poroœal tudi o zaœetniku Reichu55, pri katerem
»[k]ot pri mnogih zaœetnikih na podroœju liriœnega tenorja prevladujejo øe vedno grleni poloæaj,
nagnenje k tremoliranju in manj jasna izgovorjava, medtem ko pomenita œista intonacija in glasbena sigurnost pomembni lastnosti«56. Vidimo, da je Januschowsky vedno znal najti pozitivne prvine
v izvedbi posameznika na gledaliøkem odru. Tudi za vsako pomanjkljivost je skuøal poiskati globlje
razlage. V primeru pevke Zinsenhofer57, ki je »z veliko spretnosti obvladala teæke pasaæe, v lestvicah, staccatnih potekih in trilerjih pa je pokazala tudi plemenito grleno sposobnost,...«, naj bi manj45
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Laibacher Zeitung 1905 I, str. 348.
Prav tam.
Laibacher Zeitung 1907 I, str. 371-372.
Kje se je Januschowsky øolal, ni znano.
Georgine von Januschowsky(1859, Olomützu - 1914, NY) je zaœela svojo operno kariero v Leipzigu, kasneje veœ let nastopala v ZDA, predvsem kot poustvarjalka Wagnerjevih del. Leta 1899 je bila œlanica gledaliøœa v Grazu, kjer se je uveljavila tudi kot iskana pedagoginja. Kutsch,
K.J., Riemens Leo. Großes Sängerlexikon, Band III. München: Saur, 1997, str. 1709-1710.
V sezoni 1874/75 je na ljubljanskem odru nastopala kot igralka.
Gostovati bi morala øe enkrat, ko se je Ljubljani obetala prva izvedba sicer le drugega dejanja Wagnerjevega Leteœega Holandca, a je bila
predstava zaradi bolezni gostje odpovedana. V Ljubljani je gostovala tudi leta 1901 v vlogi Rosalinde (Der Fledermaus).
Laibacher Zeitung 1894 I, str. 115.
Laibacher Zeitung 1893 I, str. 461-462.
Prav tam.
V sezoni 1896/97 je nastopil v premierni predstavi Evangelimanna.
Laibacher Zeitung 1896 II, str. 2019.
Dolgoletna in zelo uspeøna œlanica nemøkega gledaliøœa je v sezoni 1903/04 med drugim nastopila tudi v Donizzetijevi komiœni operi Die
Regimentstochter.
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kala »lahkotnost, gladkost in predvsem skladnost«, kar pa se mu je zdelo razumljivo »spriœo pomanjkanja vaje«58.
Svoje ocene pa Januschowsky seveda ni omejil zgolj na pevske sposobnosti izvajalcev, paœ
pa na celotno interpertacijo posamezne vloge. Tako naj bi gostujoœi tenorist Jean Nadolowitsch59,
œigar »mehak organ ustreza predvsem liriœno-sentimentalnim mestom vloge [Faust], medtem ko se
zdi na izrazito dramatiœnih pogosto preveœ osladen«, v igri »dobro temperamenten«, posebno gibi
rok »pa vendarle kaæejo na zaœetnika: manjka mu enakomernosti in plastiœnosti. Tudi izgovorjavo bo potrebo kontrolirati in izboljøati«60. Kot kritik se je œutil tudi obvezanega, da opozarja in
uœi, tudi o petju. Posebno, kadar je ølo za specifiœne, zahteve interpretacije, kot so vloge v Wagnerjevih stvaritvah: »Umetnost petja pri Wagnerju øe ni odpravljena z golo tehniœno zmoænostjo,
saj je izpolnjena v skrivnosti, ki jo zdruæujeta absolutno pravi smisel tona in besede. Glavna zahteva pri tem je jasnost in naravnost izgovorjave in poudarjanja besed, najveœja natanœnost pri
upoøtevanju notnih vrednosti ter skladnost obraznega izraza, dræe in gestike z glasbenim izrazom, ne da bi pri tem zapadli v malenkostno pretiravanje«61. Ob pomembnem dogodku premierne
urpizoritve Walküre je nato øe posebno pohvalil nosilca glavne tenorske vloge Juliusa Maltna62,
ki naj bi se v vlogi Siegmunda najbolj pribliæal »wagnerjanskemu duhu«, ter izpostavil umetnikovo
»inteligenco, izkuønjo in glasbeno znanje«63.
Za prispevke Januschowskega je znaœilno celostno razmiøljanje – v njih se namreœ ni osredotoœil zgolj na poroœanje o glasbenih doseækih izvajalcev, paœ pa je vkljuœil tudi zunajglasbene
dejavnike. Predvsem ob kljuœnih dogodkih kot sta otvoritvi novih gledaliøœ 29. 9. 1892 in 5. 10.
191164 je poudaril pomembnost gledaliøke hiøe, ko se je nadrobno razpisal tudi o arhitekturnih
znaœilnostih in akustiœnih kvalitetah novih stavb. Gledaliøœe mu je pomenilo »bajto kulture in
zabave«65, »vrednoto [...] za vsesploøno izobrazbo, za razvnemo plemenite duhovne usmeritve naøega nedostopnega, kulturno globokumnega prebivalstva, [ki] ne sluæi izkljuœno zabavi in
razvedrilu, ampak naj postane vzgojni zavod v najplemenitejøem pomenu besede«66. Otvoritev gledaliøœa leta 1911 mu je zopet pomenila »neprecenljivo vrednost za duhovno in druæbeno æivljenje
mesta, za sploøno izobrazbo in za øirjenje plemenitega okusa«67.
Zelo rad je opozoril prav na vzgojno vlogo gledaliøœa, saj se mu je zdela kulturna izobrazba
ljubljanskega prebivalstva nadvse pomembna. Primerno in hvalevredno je vzpodbujal in izobraæeval
novosti æeljno publiko. S tem, ko je redno prisostvoval glasbenim dogodkom v drugih, pomembnih kulturnih srediøœih, je lahko sledil novitetam na podroœju operne zvrsti in primerno pripravil ljubljansko obœinstvo na prihajajoœe premierne veœere. O 'znaœaju' domaœe publike je pisal veœkrat,
iz njegovih poroœil pa je razvidno, kako se je ta spreminjala. V njegovih oœeh se je najveœkrat pokazala kot dobra publika. Ob premiernem veœeru opere Der Bajazza je pokazala iskreno navduøenost
nad izvedbo in samim delom, saj je, »kjer je bila dovoljena vstopna pavza, v avditoriju izbruhnil
velik aplavz in pripravil delu po zakljuœku dejanja navduøen sprejem, kakrønega pri
58
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Laibacher Zeitung 1904 I, str. 326.
Nekdanji œlan graøkega gledaliøœa Jean Nadolovitch (1875, Romunija – 1966, Berlin) je bil veœ let stalni gost ljubljanskega odra, omenjenega
Fausta pa je izvajal v sezoni 1904/05. Bil je øtudent medicine v Bologni, Parizu in na Dunaju, hkrati pa obiskoval glasbeni konservatorij, najprej v Parizu, nato na Dunaju. Z vlogo Fausta je leta 1904 debitiral na odru graøkega Stadttheater, nato pa bil med leti 1905 in 1911 angaæiran v Berlinu. Gostoval je po Nemœiji in Evropi. Zatem se je posvetil medicini in v Berlinu leta 1912 osnoval Institut za fiziologijo glasu (Stimmphysiologie), ki je deloval do leta 1935. Kutsch, K.J., Riemens Leo. Großes Sängerlexikon, Band IV. München: Saur, 1997, str. 2478.
Laibacher Zeitung 1904 II, str. 2207.
Laibacher Zeitung 1907 I, str. 371-372.
Julius Malten (1860, Paderborn – 1915, Berlin) je bil sprva aktiven kot violinist v orkestru ameriøkega mesta St. Paul. Kasneje je øtudiral petje v New Yorku, kjer se je æe kmalu predstavil s prvimi opernimi vlogami. Po povratku v Evropo je bil œlan øtevilnih geldaliøkih hiø (Basel,
Lübeck, Bremen, Würzburg, Augsburg, Weimer, Reichenberg, Ljubljana). Uspeøen je bil tudi kot koncertni pevec. Kutsch, K.J., Riemens Leo.
Großes Sängerlexikon, Band III. München: Saur, 1997, str. 2184.
Prav tam.
Takrat je Ljubljana dobila novo gledaliøko stavbo Kaiser Franz Josef-Jubiläumstheater.
Laibacher Zeitung 1892 II, str. 1929.
Laibacher Zeitung 1892 II, str. 1951.
Laibacher Zeitung 1911 II, str. 228.
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nemøkih predstavah øe nismo doæiveli«68. Tudi Humperdinckova noviteta Hänsel und Gretel naj
bi pokazala, da je ljubljansko obœinstvo dovzetno za novosti in da ima obœutek za umetnost: »Pred
predstavo smo dvomili, œe bo lahko nepripravljen posluøalec æe ob prvem posluøanju v celoti razumel
prepletenost tonske gradnje s polifono obdelavo njenih motivov in izrazit moderni stil z njegovo
revolucionarno svobodnostjo ter umetniøko navezanostjo. Sprejem nas je prepriœal...«69. Ljubljanski krst Offenbachove Hoffmanns Erzählungen je nadalje pokazal, da je publika »povsem sposobna takoj prepoznati nekaj novega in nenavadnega v polni vrednosti, œe ji je to podano na pravi
naœin«70, gostovanje operetne dive Kopácsi-Karzag71 pa, da je obœinstvo »umetniøko razumevajoœe, njegov okus pa pravilen in zato ne sprejme vsega, kar mu je predstavljeno kot 'znano', za
odliœno«72. Seveda se zdi povsem razumljivo in verjetno, da je lahko takøno obœinstvo kaj hitro
»... odkrito povedano – nekoliko izbirœno in zahtevno...«, pa tudi »zdolgoœaseno«, saj naj bi bila
»moœna æelja po opernih predstavah toliko veœja, ker publiko zaœenjajo dolgoœasiti stare operete,
katere se silijo posluøati le øe iz navade in ker ne dobijo boljøe glasbene hrane«73.
Prerez prispevkov Juliusa Januschowskega v Laibacher Zeitung nazorno razkriva umetniøko
in intelektualno osebnost, ki je pomembno zaznamovala slovensko glasbeno æivljenje na prelomu stoletja. 25-letno kritiøko delo v Ljubljani je z vidika domaœe muzikoloøke stroke nadvse pomembno, saj pomeni enega bistvenih virov v raziskovanju operne reprodukcije doloœenega obdobja pri nas. Iz njegovih kritik, ocen in poroœil se zrcali ravan glasbenogledaliøkih predstav, ki so
se zvrstile na ljubljanskem odru, s svojim delom pa je vtisnil izrazit peœat slovenski kritiki svojega œasa. Glasbenik, teoretik in pedagog je najprej deloval na Dunaju in v Avrstiji, kjer je spoznal velik del vidnejøih in pomembnejøih glasbenogledaliøkih del, katerih v Ljubljani ni mogel sliøati.
Vsak izmed velikih skladateljskih mojstrov je po svoje prispeval v konglomerat njegovega bruøenja idej o glasbi in ga hkrati seznanjal z aktualnimi ustvarjalnimi teænjami zunaj slovenskih meja.
S publicistiko pa je imel pisec s pedagoøko æilico neposreden stik s posluøalci, na katere je prenaøal svoje znanje. Izobraæevanje ljubljanskega obœinstva, o katerem je imel veœinoma visoko mnenje, se mu je zdel pomemben parameter njegovega kritiøkega dela – bil je hkrati kritik in uœitelj.
Januschowsky je bil preudarni mislec, ki je znal objektivno presoditi glasbene razmere, opozoriti na napake in predlagati sprejemljive reøitve. Øe rajøi je v izvedbah poiskal tisto dobro, izstopajoœe, saj se je vseskozi zavedal vladujoœih razmer provincialnega gledaliøœa. V presojo je jemal predvsem novitete in pomembnejøa poznana dela, medtem ko je reprizne predstave in manj pomembnejøe opuse le omenil. Posebno pozornost je dajal izvedbam opernih del, ki so bila – tako je menil – pomembna tudi za samo gledaliøko hiøo kot institucijo. Pri ocenjevanju je sledil lastni presoji in merilom objektivne in resnicoljubne kritike. Struktura njegovih kritik je bila bolj ali manj ustaljena: najprej je predstavil delo, ga umestil v zgodovinski kontekst in ga kompozicijsko-tehniœno
razœlenil (kadar je ølo za novost), predstavil izvajalce in vzel pod drobnogled njihovo umetniøko
raven. Njegovo kritiøko mnenje se je nanaøalo tako na delo in poustvarjalce kot tudi na odziv obœinstva oziroma sploøne percepcijske zmoænosti domaœega umevanja glasbeno-gledaliøke umetnosti.
Zahvaljujoœ slovanskim koreninam ocene in poroœila Januschowskega niso preæeta z nacionalnim
momentom, ki je takrat moœno zaznamoval razdeljeno umetniøko strujo v Ljubljani. Pisec je tako
vedno z veseljem pozdravil tudi sprva øe redka dela domaœih in drugih slovanskih skladateljev.
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Laibacher Zeitung 1893 II, str. 2398-2399.
Laibacher Zeitung 1895 I, str. 123.
Laibacher Zeitung 1902 I, str. 4.
Izjemno nadarjena sopranistka Julie Kopácsi-Karzag (1867, Madæarska – 1957, Dunaj) se je zaœela ukvarjati s petjem æe v rostni mladosti. Prve
operne vloge je odpela v gledaliøœu v Budimpeøti, leta 1894 pa dobila angaæma v dunajskem Karltheater, kjer je vrsto let veljala za najuspeønejøo
primadonno. Izstopala je predvsem kot koloraturna pevka dunajske, pa tudi francoske operete. V opernih in operetnih predstavah je gostovala po Evropi in drugod po svetu. Kutsch, K.J., Riemens Leo. Großes Sängerlexikon, Band III. München: Saur, 1997, str. 1874. Na gostovanju v Ljubljani je nastopila v Offenbachovi opereti Die schöne Helena.
Laibacher Zeitung 1900 I, str. 572.
Laibacher Zeitung 1902 II, str. 2311.
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Tudi s tega vidika je moœ njegove kritike jemati za verodostojne, saj niso bile pod vplivom slovensko-nemøkega, takrat øe kako prisotnega tekmovalnega duha.

SUMMARY
Julius Ohm-Januschowsky, a former reporter of newspapers in Graz and Vienna, took over
the reports, critiques and evaluations of German music-theatrical performances in 1892, when a
new theatre (The Landschaftliches Theatre) was opened in Ljubljana. His work takes a special
place in Slovene musicology, as it is very helpful in the reconstruction of the level of performance
in Ljubljana. Januschowsky also took an active part in the pedagogical field (he gave singing and
piano lessons at a music school of Glasbena Matica), which gives his judgments even greater value.
Januschowsky laid great stress on important musical events in theatre, especially on opera
productions. From his articles, readers of the daily newspaper for which he wrote, Laibacher Zeitung,
learned about stage premieres and their authors, the historical context of each work and the main
characteristics of the musical language that marked each particular work. This also gave
Januschowsky an educational and pedagogical role, a service to theatre that he regarded as equal
in importance to his critiques. In his articles he focused especially on the success of particular
performances, emphasising the achievements of the performers of the principle roles. As an expert on singing techniques he was able to direct, advise and educate the members of the opera
ensemble in Ljubljana. Throughout he was well aware of the difficulties that beset the provincial theatre, and he thus never compared it with the larger theatrical stages of the main European cultural centres.
Due to his Czech origin, Januschowsky was not influenced by the national conflicts that dominated Ljubljana’s (cultural) life at the end of the century. Even though he wrote exclusively on
the German theatre, which did not include the Slavonic works in the repertoire, he occasionally made the point that East European art should also be staged. This fact gives his articles an even
greater and special worth.
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