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❙ ❙ En originell olyckshändelse, som led-
de till infektion och död, drabbade Jean
Baptiste Lully, den franska operans fa-
der. Han dirigerade ett verk med hjälp av
den tidens taktpinne, en lång stav som
han i takt med musiken stötte med kraft
i golvet. Av misstag kom han att stöta
staven i sin egen fot, vilket faktiskt blev
hans död. Men mer om detta senare. 

Giovanni Battista Lulli, som senare för-
franskade sitt namn till Jean Baptiste
Lully, föddes 1632 i Florens, där hans
far var mjölnare. Han fick sin tidiga mu-
sikaliska skolning av en franciskaner-
munk, som lärde honom musikteori och
att spela gitarr. Han skickades till en sko-
la för sångare, men hans röst blev för
manlig och han kunde därför inte göra
karriär som kastratsångare. Av kring-
vandrande sångare, dansare och musiker
lärde han sig dock att bli en god under-
hållare. Det var på en marknadsplats
som hans karriär började.

Chevalier de Guise på resa från Mal-
ta till Frankrike stannade upp i Florens
under karnevalen 1646. Han hade i upp-
drag att till Frankrike föra hem en intel-
ligent ung italienare för sin kusins räk-
ning, och den unge mannen blev Lully. 

Kusinen var Anne Marie Louise
d’Orléans, dotter till Ludvig XIII:s bror
Gaston d’Orléans och kusin till Ludvig
XIV. Hon hade den högsta rangen bland
franska prinsessor och kallades rätt och
slätt Mademoiselle eller La Grande Ma-
demoiselle. Hon var 19 år och tyckte om
att roa sig med dans och sång. Lully var
en av Mademoiselles tre »garçons de la
chambre«.

Lully hade varit i tjänst i mer än ett år
då hans härskarinna upptäckte att han
hade musikalisk talang. Hon såg till att
Lully fick lektioner i regler för kompo-
nerande, och han kom att tillhöra Made-
moiselles stab i sex år, ett hov som gyn-
nade unga musikaliska genier. Året om
ordnades baler, konserter, serenader och
baletter. Mademoiselle underhöll frikos-
tigt de artister hon gillade, och Lully
kom i kontakt med flera av dåtidens
främsta musiker. 

Mademoiselle stödde »le Fronde«,
upprorspartiet, som var emot kardinal
Mazarin, som hade efterträtt kardinal

Richelieu som den mäktigaste mannen i
kungariket. Hon närde också ett hopp
om att i giftermål kunna snärja Ludvig
XIV. Mademoiselle lämnade hovet, for
till Orléans och ställde sig i ledningen
för les Frondeurs. Hon stöttade prins de
Condé, en av ledarna för upprorspartiet.
Denne intog för en kort period Paris,
tack vare hjälp från Mademoiselle. Det
hela slutade dock med en blodig uppgö-
relse. 

Mademoiselle föll i onåd hos kungen,
och Lully tog tillfället i akt att säga upp
sig och återvända till Paris. Han var då
20 år.

På en taverna i närheten av Palais Lux-
embourg huserade bland andra artister
även sångaren Michel Lambert, som var
ledare för de kungliga konserterna. Där
förberedde man nu en balett för kungen.
Lully inviterades till en repetition i
Louvren där de bästa dansarna, alla man-
liga, visade sina steg. 

Baletten, vars tema var natten, bestod
av 45 entréer uppdelade på fyra delar.
Lully tillfrågades om han kunde ta över
några entréer. Han satte igång att arbeta,
ändrade musikens tempo med hjälp av
sitt violinspel och instruerade dansarna.
Själv dansade Lully fem entréer. Premi-
ärkvällen blev en triumf. 

Kort efter den lyckade iscensättning-
en av Ballet de la Nuit fick Lully år 1653
posten som Compositeur de la Musique.
Hans uppgift var att skriva danser för
den kungliga baletten. 

Lully lät snart tala om sig, inte bara
vid hovet utan i hela Paris. Snart bildade
han sin egen ensemble, les Petits Violon,
bestående av 20 unga män.

År 1660 följde Lully och les Petits Violons
med när kungen reste till Pyrenéerna för
att möta infantinnan av Spanien, med
vilken kungen var trolovad. När Lully på
sensommaren kom tillbaka till Paris
fann han att han blivit bortglömd. Alla
talade bara om de italienska musiker och
artister som hade flockats i Paris för att
medverka i en ny opera komponerad och
dirigerad av Francesco Cavalli
(1602–1676). Eftersom kungen var mer
intresserad av dans än av musik måste
man lägga in några entréer med dans

mellan akterna. Dessa komponerades i
humoristisk stil av Lully och gjorde stör-
re succé än själva operan.

Lully var nu omåttligt populär, så po-
pulär att han beviljades franskt medbor-
garskap. Det största hindret för hans kar-
riär var dock hans moral; han var libertin
och homosexuell. Hans vänner rådde
honom att gifta sig. Valet föll på Made-
laine, hovkompositören Michel Lam-
berts enda dotter. Kungen blev förtjust
och undertecknade bröllopskontraktet
den 14 juli 1662. Madelaine födde tre
söner och tre döttrar på sex år. 

Lully arbetade nu intensivt med baletter,
komedier, baler och banketter vid hovet.
Han medverkade själv med sång, dans
och violinspel. Under åren 1664–1671
samarbetade han med Molière. Detta re-
sulterade i flera komedier beledsagade
av musik och med mellanspel av balet-
ter, allt för att underhålla kungen. Moli-
ères riktiga namn var Jean-Baptiste 
Poquelin, varför paret kallades de två
Baptistes.

Lully var en man med stora ambitio-
ner; han väjde inte för fräcka och sko-
ningslösa intriger för att nå sitt mål. På
grund av hårt arbete och många engage-
mang missade han att få privilegiet att
grunda Academie des Operas i Paris.
Detta gick till Pierre Perrin år 1669, som
tillsammans med sin musikaliske part-
ner Robert Cambert år 1671 gjorde suc-
cé med operan Pomone. Succén blev en
överraskning för Lully, som bestämde
sig för att försöka köpa privilegiet. Per-
rins företag fick finansiella svårigheter,
och Perrin kastades i fängelse. 

Lully lyckades då förvärva privilegi-
et, och efter år 1674 kunde ingen opera i
Frankrike framföras utan Lullys till-
stånd.

I början var Lullys operastil lik de ita-
lienska mästarna Francesco Cavallis och
Luigi Rossis. Han assimilerade dock
snabbt franskt idiom, vilket resulterade i
en ny och originell stil. I baletterna intro-
ducerade han nya danser såsom menuett,
bourrée, gavotte och gigue. Han släpp-
te också in kvinnliga dansare på sce-
nen. Texten i både opera och balett var
på franska. 

Från 1672 till sin död arbetade Lully
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med librettisten Philippe Quinault. De
gjorde tillsammans operor och baletter,
varierande från de klassiska Atys (1676)
och Isis (1677) till den heroiska Roland
(1685) och den pastorala Le temple de la
paix (1685). Lully kreerade en ny mu-
sikdramatisk genre beskriven som »tra-
gedie en musique«. Varje år ända till sin
död skrev han en fem akter lång musika-
lisk tragedi. 

Lully hade blivit en rik man, som spekule-
rade i land och egendom. Han umgicks
inte bara med tidens ledande artister så-
som Molière och Corneille utan också
med högadeln. Även om han var en med-
lem av etablissemanget, gift och far till
många barn var han ju också en libertin,
en fritänkare och tillika homosexuell.
Vid flera tillfällen hotades hans karriär
och hans relationer med Ludvig XIV av
skandaler. Lully lyckades dock att be-
hålla sin vänskap med kungen livet ut,
även om förhållandet blev kyligare allt-
eftersom skandalerna avlöste varandra.

En vinterdag 1687 framfördes ett Te
Deum av mer än 150 sångare och musi-

ker, dirigerade av Lully. Som brukligt
var använde Lully en lång ceremonistav,
som hölls vertikalt och med vilken han
markerade takten med stötar i golvet.
Vid en stöt missade han golvet och stöt-
te staven i sin fot, närmare bestämt på 
lilltån. Församlingen lämnade kyrkan
förtjusta över vad de hört. Ingen hade 
uppfattat att Lully hade skadat sig.

En abscess utvecklade sig på foten,
vilket Lully inte tog någon notis om. Han
fortsatte att arbeta som vanligt tills han
blev febrig. Madame Lully sände då ef-
ter en doktor, som fann att abscessen var
allvarlig och att tån borde amputeras ge-
nast. Men Lully vägrade. 

Lully var inte störd av sin åkomma,
men då hans fru bönföll honom att se en
präst föll han till föga och tog emot kyr-
koherden från Madeleine, som mottog
hans bikt. Prästen, som ogillade teater,
frågade om Lully just då arbetade med
någon opera. När han hörde att så var fal-
let kunde han inte ge honom sakramen-
ten förrän han visat sitt allvar och sin
ånger genom att förstöra manuskriptet.
Lully sade ingenting, utan pekade på sitt
skrivbord, varifrån prästen tog manu-

skriptet och kastade det på elden. Lully
fick därefter absolution, och under några
dagar minskade svullnaden av benet. 

En ung musikälskande vän kom på
besök, glad över förbättringen. När den-
ne av Madame Lully fick höra att för-
bättringen berodde på en välsignelse ef-
ter det att Lully förstört manuskriptet till
operan Achille et Polyxéme förebrådde
han Lully för att han bränt bra musik.
»Oroa er inte Monseigneur, jag visste
vad jag gjorde. Jag har en kopia.« 

Samma kväll fick Lully återfall. Febern
steg och under natten utvecklades gan-
grän. Doktorn bedömde att allt hopp var
ute. Lully kallade på sin notarie och upp-
rättade sitt testamente. Under de följan-
de dagarna spred sig gangränet, med
fruktansvärda smärtor som följd. Biktfa-
dern återkom, och Lully var nu mycket
ångerfull. Hans tjänare hjälpte honom
från sängen till en hög med aska mitt på
golvet. Där knäböjde han med ett rep om
halsen för att visa sin ödmjukhet. Han
bekände med klar röst sina synder. 

Han blev nu lugnare, och åter i säng-
en bad han om ett papper där han kom-
ponerade en kanon för fem röster med
orden »Il faut mourir, pécheur, il faut
mourir«.

Lully levde ännu i tre dagar och dog
på morgonen den 22 mars 1687.

Begravningsceremonin hölls i Made-
leinekyrkan. Madame Lully lät uppföra
ett imponerande mausoleum i Petits 
Pères-kyrkan på place des Victoires.
Skulptören Cotton gjorde mausoleet,
som kröntes av en byst av Lully skulpte-
rad av den berömde Antoine Coysevox,
som gjort många byster av Ludvig XIV.
Kyrkan plundrades under revolutionen,
och Lullys monument förstördes delvis
men återuppfördes år 1822 i kyrkan, där
det fortfarande kan ses. 

Anna-Stina Malmborg

med dr, docent, Stockholm
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Lully – musikalisk begåvning,
libertin, fritänkare och
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tjänst. Trots många skandaler
varade hans vänskap med
kungen livet ut.


