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De buigingen van de spreektaal laten zien 
of iemand dwaas is of verstandig, slaperig 
of wakker, vermoeid of alert. Ze vertellen 
ons of iemand een kind is of een oude 
man is, of het ochtend is of avond, licht 
of donker, heet of ijskoud; ze verraden of 
iemand alleen is of in gezelschap. De kunst 
van het dramatisch componeren bestaat 
erin om een melodische lijn te vinden die, 
als bij toverslag, een specifieke fase in het 
bestaan van een menselijk wezen helemaal 
kan openbaren. 
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reputatie  

Leoš Janáček is in Vlaanderen vooral bekend als operacomponist. 
Gerard Mortier introduceerde hem bij het Belgische publiek in 
de Munt vanaf de jaren 80, met producties van onder meer Jenufa 
(1904), Káťa Kabanova (1921), Het Sluwe Vosje (1924) en Uit het 
dodenhuis (1927). In de jaren 90 werd de Janáček-revival geconso-
lideerd door Mortiers opvolger Bernard Foccroulle, maar vooral 
ook door een memorabele cyclus in de Vlaamse Opera onder het 
directoraat van Mark Clémeur en in regieën van Robert Carsen. 
Sindsdien hebben Vlaamse en andere operaliefhebbers Janáček defini-
tief in hun hart gesloten. In de Munt is zijn naam zelfs terug te vinden 
op één van de appelblauwzeegroene medaillons waarop traditioneel  
de namen van belangrijke operacomponisten prijken.

oeuvre 
 Naast opera’s componeerde Janáček nog een aanzienlijk oeuvre bij 
elkaar. Tot zijn alom erkende meesterwerken behoren de Sinfonietta 
(1926), de Glagolitische Mis (1927), zijn twee strijkkwartetten (resp. 
Kreutzer Sonata uit 1923 en Intieme Brieven uit 1928), de lieder-
cyclus Uit het dagboek van een verdwenene (1919), het pianowerk 
Op een overwoekerd pad (1910-11), en de kamermuziekwerken  
Concertino (1925) en Mládí (1924). Daarnaast zijn er nog tal van 
minder gekende werken, waavan er enkele in dit programma 
zijn opgenomen, en die qua rafinnement en intensiteit zeker niet 
moeten onderdoen voor de bekendere composities. Hoe dan ook is 
er nog een lange weg te gaan om deze werken dezelfde erkenning te 
bezorgen als Janáčeks (ook ooit veronachtzaamde) opera‘s. 

laatbloeier 
 
Uit alle hierboven aangehaalde data blijkt overduidelijk dat 
Janáček (°1854) een laatbloeier was. Hij was al 50 toen hij zijn eer-
ste topwerk schreef en het zou nog twaalf jaar duren vooraleer hij 
ook echt publieke erkenning zou krijgen (1916). Alles wijst erop 
dat die erkenning een katalyserende werking op hem heeft uit-
geoefend, want vooral in de jaren 20 toonde hij een nooit eerder 
geziene scheppingskracht. Deels houdt dit zeker ook verband met 
het feit dat hij in 1917 passioneel verliefd werd op de veertig jaar 
jongere Kamilla Stösslová. Hoewel Kamilla steeds afstand bewaar-
de, ontstond er een zeer uitgebreide briefwisseling tussen beiden, 
en liet Janáček zich ook herhaaldelijk door haar inspireren. Aan de 
stroom van passie en creativiteit kwam was een einde bij Janáčeks 
plotse dood in 1928.

spreekmelodie  

Janáčeks werkcatalogus maakt duidelijk dat hij een grote fascinatie 
had voor vocale muziek. Een centraal, door Janáček zelf veelvuldig 
besproken concept daarbij is de zogenaamde “spreekmelodie“. Ge-
durende meer dan dertig jaar schreef Janáček duizenden gespro-
ken zinnen uit het dagelijkse leven neer in een muzikale notatie.
De idee daarbij was niet om die zinnen creatief om te zetten in een 
muzikale vorm, maar wel om een zo exact mogelijke weergave te 
maken van de snelheid, het register, het ritme en de intonatie die 
in de gesproken taal zélf aanwezig zijn. Naar eigen zeggen hoor-
de Janáček het gewone spreken automatisch als muziek; in zijn 
“spreekmelodieën” wilde hij die taaluitingen registreren, als een 
archivaris. Janáček verplaatste die concrete spreekmelodieën niet 
letterlijk naar zijn muziek, maar ontwikkelde wel een techniek van 
melodievoering die op het principe gebaseerd was. Zo wilde hij 
er voor zorgen dat zijn vocale lijnen niet werden opgeslorpt door 
vooraf bestaande, zelfstandige melodieën, maar dat ieder vocale 

Janáček in de jaren 20

Leoš Janáček 1854-1928
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1854 geboorte Leoš Janáček in Hukvaldy (Moravië)

(...)

1865 inschrijving in Sint-Thomas Abdij Brno 

(...)

1881 huwelijk met Zdenka Schulz

1882 geboorte van enige dochter Olga

1888 geboorte van enige zoon Vladimir

1890 dood van Vladimir Janáček

(...)

1903 dood van Olga Janáčkova Elegy na smrt dcery Olgy

1904 Jenufa

(...)

1911 Op een overwoekerd pad

1912 In de mist

1916 eerste grote erkenning als componist (Jenufa) 
kortstondige affaire met zangeres  
Gabriela Horváthová 
mislukte zelfmoordpoging Zdenka 
informele echtscheiding Leoš en Zdenka

1917 begin van obsessieve en levenslange  
verliefdheid op Kamilla Stösslová 
start van zeer uitvoerige correspondentie  
met Kamilla  (ca. 730 brieven)

1919 Uit het dagboek van een verdwenene

1921 Káťa Kabanová

1923 Eerste Strijkkwartet (Kreutzer Sonata)

1924 Max Brod publiceert eerste Janáček-biografie Mládí, Het Sluwe Vosje

1925 Concertino

1926 Sinfonietta, Rikadla

1927 Glagolitische Mis, Uit het dodenhuis

1928 plotse dood van Leoš Janáček Tweede strijkkwartet (Intieme Brieven) 
 

uiting op elk moment uiting zou geven aan een specifiek karakter 
enerzijds en aan concrete omgevingsfactoren anderzijds (uur van 
de dag, temperatuur, stemming, lichtinval, ...).

persoonlijke reputatie 

Janáček stond in zijn omgeving bekend als een moeilijk toegankelij-
ke mens. Hij was wantrouwig en niet zeer geneigd tot compromis-
sen. Hij sprak op een nogal afstandelijke, staccato-achtige manier, 
was lichtgeraakt en zeer gevoelig voor kritiek, maar één en al overga-
ve voor wie hij liefhad. Volgens Max Brod was hij “niet iemand die 
z’n woorden zorgvuldig afwoog; zijn hele temperament was agressief 
en explosief.” In eigen land werd hij door velen sterk gecontesteerd, 
vooral nadat hij zich, aldus nogmaals Brod, “door enkele onvoor-
zichtige uitspraken over Smetana hét symbool van de Tsjechische 
muzikale identiteit ! erg ongeliefd gemaakt had”. 

muzikale stijl  

De karakteristieke, en zeer herkenbare Janáček-stijl heeft zich ei-
genlijk pas in de twintigste eeuw helemaal ontwikkeld. Tot de be-
langrijkste en meest duidelijke kenmerken behoren het occasionele 
gebruik van klankschildering, de scherp afgetekende instrumenta-
ties, de frequente herhaling van korte motieven en frasen, en – in 
de vocale werken – het hierboven besproken principe van de spreek-
melodie en de daaruit volgende syllabische zetting (= één noot per 
lettergreep) van de teksten. Daarnaast maakt Janáček ook graag en 
veelvuldig gebruik van snel wisselende metra en harde metrische 
dissonanties, vermengt hij doorlopend tonale en modale elemen-
ten, vermijdt hij vrijwel altijd eenduidig afsluitende cadenzen en 
verwerkt hij tal van melodische, harmonische en ritmische elemen-
ten uit de (voornamelijk) Moravische volksmuziek. 

Om de Moravische kern  
van zijn muziek te versterken, 
trok Janáček vanaf 1909 ook  
geregeld op veldonderzoek

p 21

p 19

p 23

p 15

p 12

 

 
Leoš Janáček met zijn 
vrouw Zdeňka Schultzová

Kamilla Stösslová  
en haar zoon Otto in 1917

 
Max Brod publiceerde in 1924 de 
eerste biografie van Leos Janáček.

 
Janáček, ongeveer één jaar na het 
overlijden van zijn dochter.

kleine chronologie

 
Portret van Olga Janáčková

http://en.wikipedia.org/wiki/Kamila_St%C3%B6sslov%C3%A1
http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1%C5%A5a_Kabanov%C3%A1
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teksten
 

Říkadla bestaat uit een inleiding en achttien korte stuk-
jes, die alle gebaseerd zijn op traditionele kinderversjes. 
De meeste teksten hebben een volks en landelijk karakter. 
Vaak zijn de protagonisten dieren, net zoals in Janáčeks 
één jaar eerder geschreven opera Het Sluwe Vosje (Přího-
dy Lišky Bystroušky). De teksten zijn uiterst kort en anek-
dotisch; soms schetsen ze een idyllisch tafereel, soms een 
kortverhaal of een verrassende situatie. Veelal hebben ze 
een humoristische of speelse inslag.

tekeningen
 

Voor de vertoning van de rijmpjes liet Janáček zich inspi-
reren door enkele tekeningen van Josef Lada en Ondřej  
Sekora in de kinderbijlage van het tijdschrift Lidové Noviny.  
Janáček zou erop aangedrongen hebben om deze afbeeldin-
gen af te drukken bij de partituur, en om ze te projecteren 
bij concertvoorstellingen, maar zover is het niet gekomen.

instrumentatie 

Janáček maakt voor dit werk gebruik van een zeer ongewone,  
maar sprankelende bezetting. Heel opvallend is het gebruik  
van de piccolo, de twee kleine klarinetten, de trommel en 
de ocarina, allemaal instrumenten die de kinderlijke sfeer 
van het werk gestalte geven. De ocarina (letterlijk “vogel-

Říkadla Kinderrijmpjes

ocarina, piccolo, 2 klarinetten, 2 fagotten (+ contrafagot), 
contrabas, trommel, piano, kamerkoor, tenor solo.

kopje”) is een klein blaasinstrument, dat meestal gemaakt 
is van klei of hout, en dat een ietwat holle klank heeft, 
ergens tussen een blok- en een panfluit; vooral in Nr. 10  
komt het instrument heel duidelijk op de voorgrond.

twee versies 

Ondanks het symbolische belang van deze drie instru-
menten, wordt het klankenpalet van Říkadla toch vooral 
bepaald door het klavier, de klarinet(ten) en enkele vrou-
wenstemmen. Dit is een gevolg van de ontstaansgeschiede-
nis van het werk: in 1925 componeerde Janáček namelijk 
een eerste versie van Říkadla, voor alleen maar drie vrou-
wenstemmen, één klarinet en piano; deze eerste versie tel-
de ook maar acht kinderrijmpjes. In de finale versie heeft 
Janáček naast de drie genoemde instrumentjes ook nog en-
kele diepe klankbronnen toegevoegd, zoals de contrabas, 
de fagotten en zelfs een contrafagot. Op die manier biedt 
hij zichzelf de mogelijkheid om zeer sterke contrasten te 
genereren, en daardoor ook heel beeldend te werk te gaan. 
Ook het letterlijke, uitbeeldende gebruik van instrumen-
ten schuwt hij daarbij niet, zoals bvb. in nummer 7: Frans 
de beul speelde de contrabas.

stijlkenmerken 

Qua muzikale stijl blijft Janáček in Říkadla trouw aan zijn 
eigen idioom, met dien verstande dat hij een nog grotere 
transparantie nastreeft dan gewoonlijk. Karakteristieke 
elementen zijn de vele kleine herhalingspatronen, de fre-
quente maatwisselingen, de eenvoudige syllabische zang-
wijze, en de nogal motorische begeleidingspatronen. Al 
deze elementen sluiten perfect aan bij de typische, ietwat 
dreunerige natuur van tal van kinderrijmpjes.

De ocarina is van oorsprong een 
Chinees instrument, meestal 
vervaardigd van klei

Nr. 7: Frans de dierenbeul speelt 
contrabas; originele tekening van 
Josef Lada

Karel reed in de hel, originele 
tekening van Ondřej Sekora
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říkadla Kinderrijmpjes

2 Řípa se vdávala, 
cerel pískal,
mrkev tancovala
a křen to všecko spískal,
říkadla spískal.
Tidli, tidli, tidli, fidli, tidli dudli...

De suikerbiet trouwde,
de selderij blies op de fluit,
het peentje danste
en de mierikswortel heeft het allemaal voor elkaar gebracht,
er versjes bij gemaakt.
Trala–trala–tralala…

3 Není lepší jako z jara,
zelená se v poli tráva,
Koza leží na mezi,
nic jí ležet nemrzí.

Er is niets heerlijkers dan de lente,
in de weide wordt het gras groen,
de geit ligt onder de heg,
zo ligt ze daar graag.

4 Leze krtek podle meze,
vyměřuje louku;
sysel za ním pytle veze,
že bude mlít mouku.

Aan de rand kruipt de mol,
hij meet de weide op;
de hamster loopt achter hem met een paar zakken,
hij gaat meel malen.

5 Karel do pekla zajel
na bílém koni, čert ho tam honí.
Nevěděl kudy, koupil si dudy,
nevěděl ještě, koupil si kleště,
nevěděl nic, koupil si klíč.

Karel reed in de hel
op een schimmel, de duivel joeg hem voort.
Hij wist niet waarheen, hij kocht een doedelzak,
hij wist nog niets, hij kocht een tang,
hij wist niets, hij kocht een sleutel.

6 Roztrhané kalhoty,
vítr do nich fouká,
budu si je zašívat:
pavouk niti souká.

Mijn broek is gescheurd,
de wind blaast erdoorheen.
Ik zal hem maken.
De spin zal de draad maken.

7 Franta rasů, hrál na basu
staré krávě u ocasu.
Stará kráva byla ráda
že má Frantu kamaráda.

Frans de dierenbeul bespeelde de contrabas
achter de staart van de oude koe.
De oude koe was blij
dat Frans haar vriend was.

8 Náš pes, náš pes
zlámal ocas;
pro svoji dobrotu
strčil ho do plotu;
náš pes, náš pes
zlámal ocas.

Onze hond, onze hond
heeft zijn staart gebroken;
vol vertrouwen heeft hij
hem door het hek gestoken.
Onze hond, onze hond
heeft zijn staart gebroken.

De suikerbiet trouwde; 
originele tekening van  
Ondřej Sekora

9 Dělám, dělám kázání,
čtyři, kočky svázány,
a pátý pes, do pece vlez,
ukrad tam topinku,
běžel s ní po rynku;
potkala ho kráva,
to byla jeho máma;
potkal ho bulíček,
to byl ten tatíček;
potkal ho bejček,
to byl ten strejček;
potkal ho hřebeček,
to byl ten dědeček;
potkala ho kozička.
to byla jeho babička.

Ik houd een preek, luister,
vier katten zaten vast,
de vijfde, een hond, kroop in de oven
en stal daar een geroosterd boterhammetje,
liep er mee over de singel;
hij kwam tegen een koe,
dat was zijn moeder;
hij kwam tegen een osje klein,
dat was zijn vadertje;
hij kwam tegen een stiertje klein,
dat was zijn oompje;
hij kwam tegen een paardje klein,
dat was zijn grootvadertje;
hij kwam tegen een geitje klein,
dat was zijn grootmoedertje.

10 Stará baba čarovala,
z ječmene kroupy,
z prosa jáhly dělala,
to byly její čary.

Een oude vrouw toverde
uit gerst gort,
uit gierst gierstemeel.
Zo toverde zij.

11 Hó, hó, krávy dó,
nesó mlíko pod vodó,
nesó mlíko půl židlíka.
Kde je naše jalová?
U božího kostela.
Kostel se boří, stodola hoří.
Skoč panenko do vody,
máš tam zlaté korály.
Nač bych já tam skákala,
sukýnky si máchala,
kde bych si je sušila?
U pastýřa v koutku,
na zeleném proutku.

Ho, ho, daar gaan de koeien.
Zij geven melk en water, 
zij geven melk een pint vol.
Waar is onze vaars?
Bij Gods kerk.
De kerk stort in, de schuur staat in brand.
Spring in het water, juffertje,
daar zijn goud en koraal.
Waarom zou ik daar springen?
Mijn rokken worden nat,
waar zou ik ze drogen?
Bij de herder daar, 
in het groene struikgewas.

12 Moje žena malučičká,
postavím ju do hrnčička;
přikryjem ju poklievičkou,
nech uvre mi s polievčičkou.

Mijn piepklein vrouwtje,
ik stop haar in de havermout;
het deksel gaat er bovenop,
dat zal een lekker soepje worden.

13 Bába leze do bezu,
já tam za ní polezu.
Kudy bába, tudy já,
budeme tam oba dva!

Grootmoedertje kruipt in de vlier,
ik kruip haar na.
Waar zij is, daar ben ik.
Zo zijn we daar allebei.
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14 Koza bílá hrušky sbírá,
strakatá je třese,
bílá je ponese
zítra do Kolína.

De witte geit raapt de peren,
de gevlekte schudt de boom.
De witte zal ze morgen
naar Kolina brengen.

15 Němec brouk, hrnce tlouk,
házel jimi přes palouk
a s palouku do louže
šelma němec v hrdlo lže.

Boze Duitser sloeg de pannen stuk
en smeet ze over het gras
en nog verder de vijver in.
Boze Duitser, je liegt te veel.

16 Koza leží na seně,
ona se na mne směje,
chytím kozu za bradu,
povedu ji do Brodu.
V Brodě koze nemajú,
šidlem mleko jídajú,
pantokem chleba krájajú,
měchem drva štípajú!

De geit ligt op het hooi.
Ze lacht me uit.
Ik pak haar bij haar sik 
en breng haar naar Brod.
In Brod hebben ze geen geiten, 
daar eten ze de melk met de priem,
met de bijl snijden ze het brood,
met de blaasbalg splijten ze het hout.

17 Vašek, pašek, bubeník,
zahnal kozy za rybník;
kozy se mu splašily,
do vody mu skočily.

Boer, herder, trommelslager,
dreef de geiten achter de dijk.
De geiten waren bang voor hem
en sprongen het water in.

18 Frantíku, Frantíku,
dobrá kaša na mlíku,
ešče lepší na smetanĕ,
ale se ti nedostane.

Fransje, Fransje,
pap met melk is lekker,
pap met room nog lekkerder.
Maar voor jou is er niets.

19 Sedel medviď na kolodi,
nohaveci kraje,
koloda sje pohinaje,
on kolodi laje.
Hop, Hop, cumandra,
cumandrata moloda.

Zat de beer op de boomstam
een broek te maken.
De boom wiebelt,
hij scheldt op de boom.
Ho ho, stom 
rot boompje.

Moderato 
Più mosso 
Con moto 
Allegro

“Pult und Taktstock” (letterlijk: 
“Muziekstandaard en dirigeer-
stok”) was een toonaangevend 
Weens tijdschrift voor dirigenten 
in de jaren 20 van de vorige eeuw

programma

In april 1925 liet Janáček aan het thuisfront weten dat hij 
een piano-concerto had gecomponeerd, met als titel Lente.  
“Er komt een krekel in voor, muggen, een reebok, een 
stortvloed, en ja, ook een mens”, schreef hij. Hoewel deze 
aanduidingen in de partituur niet te traceren zijn, volstaan 
ze om de programmatische oorsprong van het Concertino 
aan te geven. Nog duidelijker wordt dit in een kort artikel 
dat Janáček in 1927 liet publiceren in Pult und Taktstock: 

Eerste deel: het gebeurde in de lente; we hadden de in-
gang van een egelhuis in een linde afgesloten. De egel 
had in die oude boom een zacht nest aangelegd. Hij was 
buiten zichzelf van woede! Hij begreep er geen snars van. 
Dat is de reden waarom mijn hoorn stokt in zijn chagrij-
nig motief. Moest de egel op zijn achterpoten gaan staan, 
en uitbarsten in een elegie? Nauwelijks had hij zijn snuit 
uitgestoken, of hij moet zich alweer oprollen.
Tweede deel: het eekhoorntje taterde maar door terwijl 
het van de ene boomtop naar de andere sprong. Later 
lag het te jammeren in een kooi, zoals mijn klarinet; 
maar het draaide zich om en begon te dansen om de 
kinderen te vermaken.
Derde deel: de opengesperde ogen van kleine en grote 
uilen staarden onbeschaamd vanuit de pianosnaren ….
Vierde deel: alles lijkt op de situatie in sprookjes waar er 
om een stuiver gevochten wordt. (…)

Janáčeks beschrijvingen zijn vanzelfsprekend niet allemaal 
even eenduidig, en mogelijk ook post factum. Duidelijk is 
wel dat het Concertino qua thematiek en sfeer dicht aanleunt 
bij de kinderlijke anekdotiek van Říkadla en bij de jeugdige 
nostalgie van Mládí.

Concertino 

hoorn, klarinet + kleine klarinet, fagot, viool 1, viool 2, 
altviool, piano

vertaling: Joris Wouters, met dank aan deSingel



19Novecento 2015  Over de dood van Olga Janáčkova18

Andante 
Molto adagio 
Andantino 
Presto

context

V mlhách (In de mist) is de laatste van Janáčeks drie grote 
pianocomposities. De andere twee zijn de Sonate 1.X.1905, 
uit 1905 en de cyclus Po zarostlém chodníčku (Op een over-
woekerd pad), uit 1901-11. V mlhách bestaat uit vier delen 
die geen specifieke titels dragen.

toonaard en sonoriteit

De vier delen zijn alle geschreven in toonaarden met veel 
mollen (Des, Des, Ges, Des). V mlhách heeft daardoor een 
overwegend sombere sonoriteit. Het geheel van de cyclus 
is gedompeld in een sfeer van heimwee en droefheid, wat 
nog in de hand wordt gewerkt door het overheersen van 
langzame tempi en het overvloedige gebruik van kleine, 
vaak zelfs chromatische intervallen. In de openingsma-
ten van het eerste deel worden al deze kernelementen al 
meteen samengebracht. De koppeling aan een zangerige, 
ietwat statische melodie, verscherpt de nostalgische basis- 
emotie nog. 

V mlhách In de mist

piano solo

bezetting

Het Concertino heeft een verrassende bezetting, die ei-
genlijk in drie groepen is opgevat: constant aanwezig is 
de piano, daarnaast zijn er drie (+1) blaasinstrumenten 
en drie strijkers. Naast de piano zijn de blazers de belang-
rijkste melodie-instrumenten: het eerste deel is een soort 
dialoog tussen piano en hoorn, het tweede tussen het kla-
vier en de kleine klarinet (dat is een klarinet die hoger en 
vooral scherper klinkt dan de gewone klarinet, en die door 
Janáček ook al rijkelijk in Říkadla werd ingezet). In het 
derde deel treedt de piano het meest nadrukkelijk op de 
voorgrond als “concerterend” instrument, met name wan-
neer Janáček – niet zonder ironie – een echte solo-cadenza 
voorschrijft.

gebruik van de strijkers

Zeer ongewoon is de manier waarop Janáček de violen en 
de altviool in het Concertino laat spelen. Niet alleen wor-
den ze pas laat in de compositie geïntroduceerd (nl. in de 
slotmaten van het tweede deel, na ca. 9 minuten), maar 
bovendien gebruikt hij hen op een volkomen atypische 
manier: met uitzondering van het begin en einde van het 
derde deel, waar ze enkele keren de piano echoën, spelen 
de strijkers namelijk geen enkele melodische lijn. Ze beper-
ken zich daarentegen tot puur akkoordische, coloristische 
tussenkomsten. Vooral in het laatste deel, met zijn vele 
schrille strijkerstrillers, is dit zeer opvallend. Het lijkt wel 
alsof de rollen van strijkers en blazers door Janáček in het 
Concertino worden omgedraaid.

Proportionele verhouding tussen de 
gewone (links) en de kleine klarinet 
(rechts)

De openingsmaten van V mlhách (In de mist)
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structuur

Elk van de vier delen heeft een overkoepelende ABA-struc-
tuur, al dan niet gevolgd door een coda. Het B-deel is 
meestal sneller, maar vooral veel dramatischer opgevat 
dan het A-deel. De A- en B-delen zijn zelf nog eens on-
derverdeeld in kleinere segmentjes die ook onderling sterk 
kunnen contrasteren qua metrum, tempo of textuur. Het 
resultaat van deze opbouwmethode is dat enerzijds de 
overzichtelijkheid (en dus de “volgbaarheid”) van de mu-
ziek gegarandeerd is, maar dat er tegelijkertijd een quasi 
voortdurende afwisseling plaatsvindt. De vier delen bie-
den daardoor een rijk geschakeerd karakterpalet, waarbij 
de cyclische terugkeer naar de gedempte basisemotie als 
een regulerend principe werkt. 

metrum

Heel opvallend is hoe Janáček in V mlhách het metrum 
bespeelt: vrijwel systematisch vermijdt hij strakke of dui-
delijke pulsen. Hij wisselt heel vaak van maatsoort, en 
zelfs wanneer dit niet gebeurt, vermijdt hij motorische re-
gelmaat, ook in relatief transparante passages. De muziek 
krijgt daardoor een zeer natuurlijke, organische stuwing 
die wezenlijk romantisch is, en die uitstekend de “mistige” 
connotatie van het werk weergeeft.

Moderato 
Più mosso 
Con moto 
Allegro

biografie

Olga Janáčková was de enige dochter van Leoš Janáček en zijn vrouw 
Zdenka. Ze werd geboren op 15 augustus 1882 in Brno, de stad waar 
Janáček het grootste deel van zijn leven zou werken. Van jongs af aan had 
Olga een slechte gezondheid. Ze had een zwak hart, en nadat ze in april 
1902 een buiktyfusinfectie opdeed, ging het alleen maar verder bergaf. 
In februari 1903 stierf ze uitgeput, in de nabijheid van haar familie. Der-
tien jaar eerder hadden Janáček en zijn echtgenote ook al hun enige zoon 
Vladimir verloren (1890). Janáček reageerde verbitterd op de dood van 
zijn dochter, en veel van zijn toenmalige muziek –  waaronder de opera 
Jenufa – klinkt getormenteerd, bitter en neerslachtig. Tot overmaat van 
ramp verzuurde na Olga’s dood ook Janáčeks relatie met Zdenka. Voor 
de schone schijn zouden ze levenslang in hetzelfde huis blijven wonen, 
maar de laatste vijfentwintig jaar daarvan waren liefdeloos en pragma-
tisch. Janáček werd op die manier zelf een exponent van het soort figuren 
die hij vaak in zijn opera’s liet optreden: individuen die gebukt gaan onder 
een versmachtende maatschappelijke dwang. 

grafplaat

Op Olga’s grafplaat komen twee teksten voor. De eerste is in het Tsje-
chisch, en komt uit een gedicht van Janáčeks collega František Rypášek. 
Het is een weinig geïnspireerde tekst over het overlijden van een jonge 
vrouw: “Jong en rustig, teder en zacht / viel ze in slaap als een witte roos 
/ een bleke, lieflijke lentebloem”. De tweede, al even voorspelbare tekst 
was in het Russisch en luidt als volgt: “Maar de geest overwint de dood / 
schoonheid blijft bestaan”. Deze verzen zijn afkomstig uit een elegie die 

Elegie na smrt dcery Olgy 
Elegie bij de dood van mijn dochter Olga 

tenor, kamerkoor, piano

Portret van Olga Janáčkova. 
Tijdens de laatste dagen van haar 
leven noteerde Janáček zorgvul-
dig, nummertje per nummertje, 
haar “laatste woorden”
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Maria Nikolajevna Veveritsa naar aanleiding van Olga’s dood geschre-
ven had. Deze elegie is ook het vertrekpunt van Janáčeks Elegie na smrt 
dcery Olgy. (Dat Janáček een Russische tekst liet graveren houdt allicht 
verband met de liefde die hijzelf en zijn dochter koesterden voor de Rus-
sische cultuur in het algemeen. Veveritsa was trouwens Olga’s leerkracht 
Russisch, en ook een persoonlijke vriendin van haar.)

tekst

Naar alle waarschijnlijkheid schreef Janáček de Elegie na smrt dcery 
Olgy oorspronkelijk in het Russisch, en volgde de vertaling pas later. 
Zekerheid hierover is er niet: het oorspronkelijke manuscript is niet 
bewaard, en de eerste uitvoering vond pas plaats in 1930, twee jaar na 
Janáčeks eigen dood.
 

opbouw

De Elegie begint aarzelend en meditatief, met een lange piano solo. 
Wanneer de pianopartij vloeiender wordt, zetten de stemmen in. De 
solo tenor klinkt vooral klaaglijk, terwijl de vrouwenstemmen een 
meer lyrische stijl hanteren. De mannenstemmen imiteren bij hun 
eerste tussenkomst de begrafenisgezangen van monniken en werken 
vervolgens samen met de vrouwenstemmen toe naar de muzikale cli-
max van de Elegie. Niet toevallig valt deze op de plaats van het vers dat 
Janáček ook voor Olga’s grafsteen had uitgekozen. Daarna dooft de 
muziek weer zachtjes uit; de stemmen verstarren, de piano herneemt 
het beginmotief, vertraagt en sterft weg. 

spreekmelodieën

Hoe geobsedeerd Janáček wel was door de spreekmelodieën, blijkt 
overduidelijk uit zijn gedrag bij Olga’s doodsstrijd. Tijdens de laatste 
dagen van haar leven noteerde hij zorgvuldig, nummertje per num-
mertje, haar “laatste woorden”. De meeste daarvan schreef hij meteen 
neer als muziekfragmenten. Zelden werd een overlijden op een meer 
directe manier gerapporteerd. Olga’s laatste woorden, zoals 

genoteerd door Janáček

Zie hoe kalm en rustig het meisje daar ligt! 

Ze heeft het bleke gelaat van een slaapster,  

haar ogen zijn gesloten,  

een diepe vrede daalt neer op haar marmerwitte voorhoofd, 

op haar marmerwitte slapen, alle strijd is nu gestreden, 

alle verlangens kunnen rusten. 

Op haar lippen, nu voor altijd stil, hangt een glimlach, 

een waterval van haarlokken omlijst haar koude voorhoofd. 

Zie de frisse bloesems vervlochten in haar haren, 

ze lijkt alleen maar te sluimeren,  

niet langer gekweld door pijn! 

 

Luister, het rouwlied zweeft neer uit het koor, 

de tranen en weeklachten van de nabestaanden 

versmelten harmonieus met dit lied.  

Het meisje slaap zachtjes voort 

en gaat door met dromen. 

Maar de geest overwint de dood,  

schoonheid blijft bestaan, terwijl smart vervaagt, 

terwijl gezegende vrede zegeviert, 

terwijl verdriet en smachten vervloeien in een glimlach,  

omgevormd in stralende vreugde! 

Haar ziel zweeft nu opwaarts in een stroom van licht, 

tot ze oog in oog staat met de bron van alle liefde. 

(tenor solo) 

Hle sama, jak smírne, pokojne dívka spí! 

(koor) 

Bílá, jak v spánku,  

s ocima uzavrenýma,  

jen hluboký klid a mír na mramorové skráni,  

v mramoru cela, skrání, 

bez boure zápasu, bez prání! 

(tenor solo) 

Jak s rtem navždy zmlklým se úsmev snoubí,  

proud kaderí chlad skráne vroubí! 

Hled’ sám, živých kvetu jak dést’ s vlasu splývá, ba, 

zdá se, že drímá, 

žádnou bolest nevnímá! 

(koor) 

Slys, písen pohrební jak s kuru slétá,  

a plác a nárek tech, co zustali, co zbyli  

se s písne tóny v souzvuk splétá. 

Než dívka dál jen sladce spí 

a dále svuj sen sní. 

Vsak nad smrtí duch vítezí, 

v kráse dlí tam, kde žal se ztrácí,  

kde svatý klid, kde svatý vládne mír,  

kde žal a touhy, úsmev pouhý,  

vkouzlen v smírnou zár! 

Tam duse v svetla proud se vznásí výse,  

kde zrít smí lásce nejvyssí v tvár. 

elegie na smrt dcery olgy Elegie bij de dood van mijn dochter Olga 

vertaling: Joris Wouters, met dank aan deSingel
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emotionele context

Qua sfeer balanceert Janáček voortdurend tussen twee emo-
tionele contexten: enerzijds de frisheid en sprankeling van de 
jeugd zelf, anderzijds de melancholische terugblik erop. Om 
die twee sferen uit te drukken maakt de componist gebruik 
van tal van tegenstellingen: hoge versus lage instrumenten, 
grote versus kleine tertstoonaarden, snelle versus langzame 
melodische ontwikkelingen, enzovoort. Janáček laat de ver-
schillende sferen daarbij op uiteenlopende manieren interage-
ren, zodat een grote rijkdom aan combinaties en schakerin-
gen ontstaat. Vaak worden deze elementen geplaatst tegen 
een “pastorale” achtergrond: Mládí wemelt van de korte 
herhalingsmotiefjes, vooral in de achtergrondpartijen. Deze 
motiefjes zijn niet noodzakelijk nabootsingen van specifieke 
natuurgeluiden, maar genereren wel dezelfde connotatie van 
jeugdige onschuld en ongereptheid.

Allegro 
Andante sostenuto 
Vivace 
Allegro animato

Max Brod publiceerde in 1924 de 
eerste biografie van Leos Janáček.  
Brod maakte ook de eerste Duitse 
vertaling van Jenufa

Het Conservatorium van Brno, 
waar Janáček het grootste deel 
van zijn leven werkzaam was

ontstaansgeschiedenis

Janáček schreef Mládí in de maand van zijn zeventigste ver-
jaardag, maar het werk wortelt in zijn eigen kindertijd. Moge-
lijk werd hij ertoe geïnspireerd door de vragen van Max Brod 
en Adolf Veselý om materiaal te leveren voor het schrijven 
van respectievelijk een biografie en een verjaardagsalmanak. 
Janáček componeerde in diezelfde periode ook het werkje 
Pochod Modrácku (Mars van de Blauwe Lijsters). Deze korte 
mars voor piccolo, piano (eventueel aangevuld met tamboe-
rijn of klokjes) refereert volgens Janáčeks eigen getuigenis 
naar de koorschool van de Sint-Thomas Abdij van Brno, waar 
hij als jonge tiener verbleef, en waar de kinderen een blauw 
uniform droegen. Dit onschuldige stukje vormt ook het ver-
trekpunt van het derde deel van Mládí.

première

De première van Mládí vond plaats in het Conservatorium 
van Brno op 21 oktober. Door stemmings- en technische 
problemen, vooral bij de klarinet, ging de uitvoering volle-
dig de mist in. Na het concert stormde een furieuze Janáček 
het podium op, en sprak het publiek toe: “Dames en heren, 
dat was niet mijn compositie. Meneer Krtička heeft gedaan 
alsof hij speelde, maar speelde eigenlijk niet”. Eén maand la-
ter, op 23 november, ging de “echte” première door te Praag, 
met veel succes.

Mládí Jeugd

fluit (+ piccolo), hobo, klarinet, basklarinet, hoorn, fagot
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Over de dood van Olga Janáčkova

In 1903 stierf Olga Janáčkova, de 21-jarige dochter van 
Leoš Janáček. In de weken na haar overlijden componeerde  
Janáček de Elegie na smrt dcery Olgy. Deze korte cantate 
vormt het middel- en emotionele dieptepunt van de avond. 
In de werken daarvoor en daarna blikt de 70-jarige com-
ponist terug op zijn eigen jeugd en die van zijn kinderen. 
Het concert opent met een flitsende aaneenschakeling van 
absurde kinderversjes, die bruisen van guitigheid en on-
schuld (Říkadla). Via het naïef-kwikke Concertino en het 
versomberende In de Mist (1 & 2) wordt geleidelijk naar 
de elegie toegewerkt. Daarna wordt de omgekeerde bewe-
ging gemaakt, van de elegie, via In de Mist (3 & 4) en het 
blaassextet Mládí (“Jeugd”), terug naar de kinderrijmpjes. 
Benieuwd of deze nog even guitig en onschuldig zullen 
klinken als bij het begin. 


