
Intieme herinneringen
Tsjechische kwartetten uit het interbellum

Bohuslav Martinů: Strijkkwartet nr. 3, H. 183 
Leoš Janáček: Strijkkwartet nr. 1 ‘Kreutzer-Sonate’
Pavel Haas: Strijkkwartet nr. 2, op. 7

Adagio con moto
Con moto

Con moto - Vivace - Andante - Tempo I
Con moto

[ Tolstoj ] De titel van Janáčeks Eerste Strijkkwartet (1923) verwijst 
naar Leo Tolstojs novelle De Kreutzer-Sonate uit 1891. In deze novelle 
vertelt de protagonist, tijdens een lange nachtelijke treinreis, hoe de 
verzuring van zijn huwelijk uiteindelijk leidde tot de moord op zijn 
echtgenote. Zijn verhaal schetst het beeld van een falende relatie 
waarin kleine ergernissen uitgroeien tot alles vernietigende haatvlagen. 
Beethovens Kreutzer-sonate (een vioolsonate uit 1803) krijgt in deze 
context een katalyserende rol toebedeeld. Argwaan en jaloezie halen 
immers de bovenhand wanneer de vrouw van de protagonist met een 
bevriende violist Beethovens meeslepende sonate begint in te oefenen. 
De vioolklanken, die in het hoofd van de echtgenoot vooral zinnelijkheid 
en zonde lijken te verzinnebeelden, drijven hem onvermijdelijk tot de 
fatale misdaad.

Programmawijziging



[ Verpulverde passie ] Janáčeks kwartet wordt gekenmerkt door een 
uitzonderlijk directe emotionaliteit. Alleen al het feit dat alle delen 
de aanduiding ‘con moto’ (‘bewogen’) dragen, spreekt boekdelen. De 
toon wordt meteen gezet in de aanvangsmaten, wanneer een passioneel 
hunkerende klank abrupt de kop wordt ingedrukt door een zenuwachtig 
tikkend tegenmotief. Ook de volgende delen staan bol van de expressieve 
tegenstellingen: volksmelodieën versus krassende dissonanten, idyllische 
melodische verzuchtingen versus uitzinnig gekrijs ‘sul ponticello’; in het 
laatste deel laat Janáček de musici haast onafgebroken heen en weer 
slingeren tussen stemmingen als ‘malinconico’ en ‘disperato’,  ‘come 
un lamento’ en ‘feroce’. De sfeer wordt gestaag grimmiger (‘sempre più 
appassionato’) en finaal laat Janáček de klaaglijke openingsgeste van het 
kwartet ook terugkeren. Meer nog dan voorheen krijgt het Kreutzer-
kwartet hier het karakter van een ‘latente opera’, een drama waarin – 
zoals ook zo vaak het geval is in Janáčeks opera’s – doodgewone mensen 
de strijd moeten aangaan met een weinig benijdenswaardig lot.
 
[ Beethoven-citaat ] Op een subtiele manier verwerkt Janáček een 
klein citaat uit Beethovens Kreutzer-sonate in het kwartet. Meer bepaald 
verwijst hij naar het neventhema uit het eerste deel, een thema dat 
enorm contrasteert met al wat eraan voorafgaat, omdat het nauwelijks 
beweegt. Janáček plaatst de referentie aan het begin van zijn derde deel. 
De intervallen zijn weliswaar niet 100% identiek, maar de melodische 
contouren zijn dat wel, evenals de ritmische verhoudingen. De analogie 
is daardoor onmiskenbaar. Bovendien weerklinkt de melodie ook nu in 
de (eerste) viool. De statische akkoordische begeleiding bij Beethoven 
maakt bij Janáček wel plaats voor een contrapuntische uitwerking, 
waarbij de cello het vioolthema nagenoeg onmiddellijk imiteert. Bij 
beide partijen geeft de componist aan: ‘con timidezza; non pesante’ 
(‘met tederheid, niet gewichtig’). 
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