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Pe parcursul întregii părţi solistul domină asupra orchestrei şi dacă în părţile precedente observam 
o succesiune de secţiuni tutti şi soli în care se manifesta spiritul competitiv al concertului baroc, în final 
episoadele orchestrale practic lipsesc, discursul amintind mai mult concertele solistice din epocile 
următoare. Însăşi tempoul Allegro molto imprimă finalului un caracter de virtuozitate care presupune 
posedarea perfectă a diferitelor trăsături de arcuş (detaché, staccato, spiccatto, arcuşuri combinate). 
Toate aceste procedee tehnice trebuie interpretate în stil baroc, eliberând sunetul imediat după atac. 
Una din dificultăţile acestui final constă în frecventele schimbări de poziţie a mâinii stângi.

Cu toate că tematismul şi formele în care sunt articulate cele trei mişcări ale Concertului sunt 
menţinute aparent în tradiţiile epocii barocului, o analiză mai minuţioasă a discursului confirmă 
presupunerile că acest concert a fost compus la începutul sec. XX de H. Casadesus în stilul lui G. F. 
Händel. Despre aceasta mărturisesc unele mijloace de dezvoltare a materialului muzical, planul tonal 
foarte bogat cu modulaţii destul de îndrăzneţe în tonalităţi ce depăşesc înrudirea diatonică (în special 
în partea I), cizelarea constructivă a formei, componenţa orchestrei (două flaute, două fagoturi, grupul 
de coarde fără basso continuo), scoaterea în prim plan a solistului (mai ales în final) ş.a. Însă, indiferent 
ce procent din textul Concertului aparţine mâinii lui G. F. Händel şi cât a fost completat/redactat de H. 
Casadesus acesta prezintă o lucrare de o frumuseţe şi de o valoare artistică incontestabilă, îndrăgită de 
majoritatea violiştilor oferindu-le numeroase prilejuri pentru a-şi demonstra atât abilităţile tehnice, 
cât şi muzicalitatea şi indubitabil merită a fi studiat şi interpretat.
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Palatul Versailles: cel mai bogat teren de distracţie din lume pentru regalitate (familie regală). Un palat potrivit pentru 
un rege şi nu un rege oarecare, ci Louis al XIV-lea, „Regele Soare”, care a domnit timp de 72 de ani şi autoproslăvirea căruia 
nu avea limite. Începând cu 1661 el a transformat o cabană de vânătoare într-un palat sclipitor. Influienţa muzicii lui Lully 
a produs o revoluţie radicală în stilul dansurilor chiar la curtea din Versailles. Mişcările lente şi grandioase care au dominat 
pînă la acel timp au fost înlocuite cu balete vesele (pline de energie) cu ritm rapid.

Cuvinte cheie: muzică franceză, divertismente, muzică de dans, balet,spectacol,dansuri, balet de curte, muzică de 
divertismen.

The Palace of Versailles: The world’s most opu lent playground for royalty! A palace fit for a king! And not just any king, 
but Louis XIV, the „Sun King,« who reigned for 72 years and whose self-glorification knew no bounds. Starting in 1661, he 
transformed a humble hunting lodge into a glittering palace. The influence of Lully’s music produced a radical revolution in the 
style of the dances at the court of Versailles itself. Instead of the slow and stately movements which had prevailed until then, he 
introduced lively ballets (full of energy) with of rapid rhythm.

Keywords: French music, divertissements, dance music, ballet, performance, dances, court ballet, divertissement music.
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Când Ludovic al XIV-lea, în vârstă de 23 de ani, declară — la moartea lui Mazarin — că de acum 
încolo va lua frânele guvernării în mâinile lui şi nu va mai exista prim-ministru, un complex de 
împrejurări fericite făcea din Franţa prima din puterile europene.

Politeţe, magnificenţă, adoraţie, aceasta este atmosfera de la Versailles, în care se scaldă Ludovic al 
XIV-lea încă de la naştere. Tânărului rege, căsătorit la 8 iunie 1660 cu Maria -Tereza, Infanta Spaniei, 
îi plăceau petrecerile. E vremea de aur. „Balurile, reprezentaţiile de teatru, plimbările cu trăsura 
şi vânătorile erau frecvente” — precizează doamna de Motteville. „Nimic din ceea ce putea distra 
nu lipsea. Palatele şi parcurile păreau tărâmuri fermecate. În mai 1664, curtea, care număra 600 de 
persoane, fără a socoti dansatorii, actorii şi artizanii, asista la serbările splendide, numite Plăcerile 
insulei fermecate”.

Într-o atmosferă de feerie, constant şi artistic menţinută, Lully şi orchestra sa cântă, Moliere 
joacă alături de trupa sa comedii galante, întrerupte de balete, se organizează jocuri şi concursuri, 
pe care le animă însuşi regele prin prezenţa sa. Fiind mare amator de spectacole de teatru şi balet 
îi plăcea să se înveşmânteze în costume strălucitoare. Serbările de la Versailles au depăşit prin 
strălucire tot ce se văzuse până atunci.

Ludovic al XIV-lea hotărî să facă din curtea Franţei cea mai faimoasă curte din lume, dând astfel 
muzicii un rol primordial. Versailles devine centru însufleţit, de unde muzica franceză va străluci. La 
curtea lui Ludovic se cultiva cu predilecţie genul de balet, gen favorit, spectaculos, alcătuit din dansuri 
franceze şi exotice într-un decor bogat, regizate a l’italienne (după model italian).

Relaţia de interferenţă a muzicii dramatice cu dansul constituie o caracteristică a spectacolului 
francez. În sec. al XV-lea „entremets” (intermedii — pantomime reprezentate în timpul petrecerilor 
acompaniate de coruri, dansuri şi muzică, utilizând fastul entre-urilor şi maşinăriilor care ofereau 
efecte neobişnuite de deplasare a decorurilor, asemănătoare cu montările din rappresentazioni italiene) 
sunt realizate la curtea de la Bourgogne.

În Renaştere se poate constata prezenţa divertismentelor, mascaradelor, intrările fastuoase ale 
suveranilor care, toate, acordă primul loc montării, situând pe plan secund muzica şi poezia. Treptat, 
pentru a distinge dansurile cu forme fixe de cele în care paşii erau în întregime inventaţi pentru 
reprezentaţie (Brande, Balletto) în Franţa se va adopta pentru cele din urmă numele de ballets. În 
acelaşi timp cu preocupările pentru reconstituirea declamaţiei cântate prin Academia de poezie şi 
muzică animată de Baif, se cultivă îmbinarea în divertismente a muzicii, poeziei şi dansului.

Puţin după începerea activităţii Academiei, se reprezintă Paradis d’Amour (1572), pentru care 
Ronsard însuşi a scris versuri, anticipând concepţia viitoarelor balete de curte.

După o perioadă de dramatice frământări provocate de luptele sociale, evoluţia acestui gen de 
spectacol va continua. Există se pare o singură excepţie — reprezentarea unui Ballet de Provinces 
Francaises dată de Caterina de Medicis în onoarea unor ambasadori. Această reluare a preocupărilor 
artistice, în condiţiile unei oarecare restabiliri a liniştii în luptele de rivalitate religioasă şi politică pe 
care le cunoscuse Franţa, va fi marcată de un spectacol montat cu prilejul (obicei social monden al 
epocii) unei căsătorii regale.

Ballet comique de la Reyne, este de fapt primul balet de curte, deschizând drumul unei întregi serii 
de producţii artistice. Precedat de uvertură, baletul mai cuprindea texte recitate, arii, coruri, dansuri şi 
pantomime, desfăşurate într-o anumită aranjare logică, pentru a povesti avatarurile anticei Circe, frumoasa 
magiciană a legendelor antice. Montarea scenică este impresionantă cu grădini, palate, grote, din lumea 
mitului antic, cărora li se adaugă ingenioase apariţii de zeităţi. Spectacolul se termina cu un amplu final, 
„grand ballet”, compus după spusele autorilor din „40 de pasaje sau figuri geometrice de dans”.

Muzicienii îşi îndreaptă atenţia spre dezvoltarea baletului comique, care prin 1610 se transformă 
în „Balet melodramatique” adoptând stilul declamaţiei cântate, cultivat de ariile de curte.

Desfăşurarea muzicală este întreţesută cu alternări de coruri, dansuri, pantomime, recitări, arii 
(în maniera ariilor de curte), cu caracter dramatic, grand ballet final, toate ordonate de parcurgerea 
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subiectului. Montarea, care până atunci recurgea la plasarea simultană, în sala de spectacol, a 
decorurilor necesare diferitelor momente ale baletelor se modifică, abandonează această manieră, 
preferând schimbările (a vue, la vedere) succesive.

Dansatorii, după moda vremii, erau în general gentilomi şi un mic număr de balerini (balodines 
ai regelui). În spectacolele numite Ballets du Roy (cum este şi Delivrance de Renaud) nu apăreau decât 
bărbaţi chiar în travesti; în cele numite Ballets de la Reyne erau admise şi femeile. Marile finaluri „Grand 
ballet” erau dansate doar de nobili, femei şi bărbaţi, bucurându-se uneori de augusta participare a 
regelui şi reginei. Pentru fastul spectacolului, în afara unor entrees care punctau apariţiile de seamă, 
aveau permisiunea să-şi organizeze o „intrare” specială şi muzicienii, ca participanţi direcţi la acţiune.

Muzică de divertisment, baletul de curte se va supune formelor şi ritmurilor dansului. De-a lungul 
existenţei sale (cea mai mare parte a sec. al XVII-lea) baletul de curte nu va fi dansat de profesionişti ci 
de prestigioşi amatori, printre care membrii familiei regale. Genul nu va înceta să câştige în amploare 
fastuoasă, până la Lully, care îi va conferi desăvârşirea.

În ceea ce priveşte dansul, Lully se ocupa de el foarte mult . După cum spune Lecerf, la balete 
el modifica intrările, inventa paşi de expresie în concordanţi cu subiectul, şi când era nevoie dansa 
înaintea balerinilor pentru a-i face să înţeleagă mai bine ideile.

Cea mai caracteristică sursă de inspiraţie pentru muzica sa instrumentală rămâne ce a vechilor 
dansuri de curte : passe — pied, menuet, giga, bourrée, ciaccona, passacaglia. Ariile de dans, compuse 
cu predilecţie pentru orchestră de coarde, erau proprii nu numai scenelor de balet (în care Lully a 
avut curajul de a introduce femei dansatoare), ci acompaniau şi diversitatea evenimentelor scenice, 
a sentimentelor trăite, de multitudinile de personaje, integrându-se în complexitatea dramaturgiei 
muzicale [1, p.238].

Dansurile lui Lully sunt descrise astfel de Georges Muffat în a II-a parte a cărţii sale, Florilegium: 
Modul de execuţie a ariilor de dans pentru orchestra de coarde în stilul genialului Lully a cucerit 
aplauzele şi admiraţia lumii întregi ; şi într-adevăr el este de o inventivitate uimitoare, încât abia îţi poţi 
imagina ceva mai fermecător, mai elegant, mai desăvârşit [2, p.38].

Totul este înmănuncheat aici : graţie, agilitate, vigoare, varietatea ritmurilor, supleţe incomparabilă, 
perfecţiune absolută. Lully a însufleţit dansurile, reacţionând împotriva tendinţei din epoca sa de a 
executa dansurile prea lent, reînviindu-le tempoul. Pentru aceste dansuri mai repezi, era necesar să se 
născocească noi figuri de dans, pe care le inventa el însuşi.

Ne putem doar imagina cum arăta o seară la la Curtea Regelui Soare — costume şi bijuterii 
opulente, peruci luxuriante şi pantofi cu toc în care strălucea chiar Ludovic însuşi în fața supuşilor 
săi, dansuri elegante cu figuri complicate, totul în acordurile muzicii acelei fabuloase epoci! O lume 
rafinată, în care desăvârşirea, dar şi aparența erau ridicate la rang de artă.

Datorită domniei lungi a lui Ludovic al XIV-lea, (72 de ani), domnie marcată de grandoare şi 
magnificență, Lully a trebuit să se adapteze nevoilor regelui şi să îşi axeze repertoriul treptat pe operă 
şi imnuri aduse protectorului său. Perioada muzicii de dans de la curte s-a încheiat din păcate odată 
cu pierderea interesului lui Ludovic față de această artă, datorită înaintării in vârstă. Cu toate acestea 
posteritatea îi datorează înființarea primei Academii de dans şi profesionalizarea baletului(1661) pe 
care l-a adus la un nivel şi o calitate fără precedent!
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