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O lucrare dedicată muzicii franceze pentru clavecin – 
apărută la pragul dintre două secole, ca și dintre două 
milenii, într-o epocă a revoluției informaticii și a tehno-

logiei înalte – ar putea reprezenta contrastul a două epoci, fiind 
asociată ideii reîntoarcerii, chiar și pentru puține clipe, la spiritul 
unei culturi din cadrul căreia atât de puține elemente au mai putut 
pătrunde până la noi. Este clavecinul, ca instrument, o compo-
nentă a unei culturi a trecutului, depășită în configurația și sensu-
rile sale de către evoluția gustului artistic sau, dimpotrivă, îl putem 
socoti un membru cu drepturi depline al familiei instrumentelor 
muzicale ale contemporaneității, considerate purtătoare de cuvânt 
ale culturilor muzicale pe care le reprezintă?

Cultura barocului muzical, în care clavecinul este o compo-
nentă semnificativă, își ocupă cu autoritate o poziție ce-i aparține 
firesc în complexitatea culturii zilelor noastre. Mult timp ignorată, 
apoi incomplet sau eronat înțeleasă, muzica barocului tinde astăzi 
să devină un criteriu estetic al adevărului muzical, între istoricitate 
și actualitate.

Dacă s-ar considera, printr-o practică a omisiunii, că barocul nu 
ar oferi referințe privind normele muzicale ale timpului, constatăm 
astăzi nu numai că aceste norme există, dar că ele provin din surse 
de excepțională autoritate, sunt cu mult mai bogate cantitativ decât 
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s-ar fi putut bănui anterior, iar informațiile oferite de ele situează 
muzica barocului într-o lumină total diferită de cea cu care noi 
eram obișnuiți până în trecutul apropiat.

Un nou raționalism ne-a adus astăzi cu mult mai aproape de 
cunoașterea și înțelegerea muzicii barocului, situată acum, prin-
tr-un studiu științific sistematic și riguros, în cadrul stilistic ce-i 
este propriu. Integrat acestei culturi muzicale a barocului, clave-
cinul ar putea fi privit astăzi într-un dublu raport:

• ca unul din larga varietate a instrumentelor secolului al 
XX-lea;

• ca instrument caracteristic, specific creației muzicale a 
secolelor XVII și XVIII.

Interpretul care abordează astăzi clavecinul trebuie să ia în 
considerare ambele categorii de condiționări. Dacă elevii lui 
François Couperin aveau, prin clavecin, primul lor contact cu 
practica instrumentală, astăzi un student care începe studiul 
clavecinului are considerabile cunoștințe și abilități instrumen-
tale, dobândite prin studiul pianului modern. Pe de altă parte, dacă 
instruirea clavecinistului în secolul al XVIII-lea era doar o parte 
a unei ample pregătiri muzicale în domeniile armoniei, contra-
punctului sau chiar compoziției, pianistul de astăzi este educat, în 
primul rând, în spiritul performanței instrumentale înalte, culti-
vând intensiv exercițiile tehnice și studiile de virtuozitate.

Pentru pianistul care abordează clavecinul, principala problemă 
constă în a-și însuși o tehnică specifică aparent similară celei de 
pian, dar radical diferită, în esență, de aceasta. Spre deosebire de 
domeniul pianului, interpretul clavecinist trebuie să înțeleagă și să 
poată utiliza particularități de construcție și de emisie sonoră ale 
clavecinului. Elementele tehnicii de tușeu specifice clavecinului se 
află într-o relație directă cu modul de construcție și cu producerea 
sunetului prin ciupirea coardei.

Clavecinul deține astăzi un rol consistent în viața muzicală, 
în calitatea sa de neînlocuit, de purtător specific al unei vaste și 
excepționale literaturi muzicale. El este o prezență definitorie în 


