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JEAN COCTEAU

La poarta Succesului lume mult atept s,,
intre: prin iretlic, violen sau cuviin. Puteai
distinge între aceste fpturi care-i disputau fie
care centimetru de aer i sol: poei mistici gâm
ga vi; actori cu atitudini heraldice; pictori cu
unghii i gulere murdare: femei de lume cu
ochi i gesturi lacome; tineri mult prea cochei
pentru sex; muzicani cu figurile tencuite de
pudr; dramaturgi fr talent; jokei cu înf
iri de limbrici; avocai, doctori, excroci, dan
satori, etc., etc....

 Apare un tânr cu înfiare alcibiadic. S-i
fac loc prin mulimea întrâtat de ateptare:
ddu coate în dreapta i-n stânga, pumni, brânci,
clca pe unii, rupse hainele altora, inând seam
numai de un singur lucru: inta lui. Prea un
glon dum-dum.

Când ajunse la poart, btu furios, sgomotos,
imperativ.

Speriat si curios apru pe creneluri însui
Succesul: un omule cu înfiare de levantin.

— Ce vrei?

— S intru.

— De ce ?

— Fiindc sunt Jean Cocteau !

Succesul ridic din umrul drept, deoarece
numele acesta nu-i ajunsese pân în acea clip
la ureche.

Figura spiritual a lui Jean avii o min ele
dispre, iar ochii surâser. maliios. Apoi, cu o
voce imperativ de principe, saccadat:

— Se zice c am talent, spirit, geniu. Eu nu

tiu ! Am scris: romane, piese de teatru, critici,
esseuri, portrete, cugetri, desemnez, montez i
interpretez pe marele Willy, sunt om de lume,

snob, am aizeci de costume de haine, câteva
sute de cravate, merg la premiere în mijlocul
iernei în haine gris, tiu tot, tot ce se petrece
în Paris, stau ase luni pe an la ar, unde lu
crez, sânt aa de cunoscut i admirat încât pa
tronul unui restaurant mi-a cerut titlul uneia
din piesele mele ca firm: s|j scape de faili-
ment, — i azi e milionar. O ! da,r mai presus
de orice sunt poet, poet, poet!

Succesul, dei obinuit cu toate bizareriile,
zpcit de aceast impetuozitate, convoc pe
marii pontifi ai cetei, s se pronune a'supra
admilerei acestui original tânr.

Dezbaterile fur lungi. Radiguet, devenit cu
prilejul morei, dup prerea criticilor, clasic,
inu iun discuils în care-1 compar pe Jean cu
Rimbaud i-l socoti urma al lui Montaigne, pro
zatorul clar, fin, spiritual i atât de francez.

Urm la început s-i ofere un scaun de pro
zator, apoi de poet, apoi de autor dramatic.
Dgr nici una din aceste propuneri nu fu una
nim aprobat. „Succesul”, ca s împace lumea
irascibil a cetei, propuse admiterea ca artist,
fiindc Jean Cocteau, în tot ce a scris, e maj
presus de orice un esenial, un incomparabil
artist.

T. BOBE

CRONICA MUZICALA
AUDIIILE BELA BARTOK — O cunofiin a noastr înc

de pe vremea când chiar Parisul îi numra printre caii verzi...
Binia argintie pe un cap perfect geometric, cu doi ochi din
alt lume, a artat auditorului speriat, c are de a face cu
 un inovator vechi de cel puin patru decenii.

D. Briloiu i-a fcut, simpatic, daioria uman s previn pe
sentimentali. Nu insistm asupra pri aului concert în care Bartok
a interpretat maetrii vechi. Am perceput în Beethoven, Chopln,
o muzicalitaie divin, o senzibilitate egala cu a creatorilor.

In audiia propriilor opere ne a impresionat.
Construcia quarietului, savanta suprapunere a planurilor

armonice, humorul, spiritul de contradicie. Interpreii, cu toat
lipsa de convingere au fcut ce-au putut. Trebue s notm c
colile de muzic sînt de pe acuma obligate s-i reformeze
programele cu exerciii speciale, pentru a adapta urechea i
degetele, muzicii de astzi. Technica Iui Paganini e perimat.
Executarea unei opere nu trebue s apar ca o sforare de
acrobaie. Abia maestrul nostru d. Enescu a putut s înving
pericolul, fr ca s renune la senintate.

Sonata No. 1 pare lipsit de plan. Descifrm în ea un sbu-
clum haotic. Reuit grotescul irupiilor pianului, nemilos cu
accesele de romantism ale vioarei. Maestrul de!a vioar i cel
dela pian îi disputau surprizele spre spaima spectatorilor i a
câtorva mari muzicani din sal.

 La urm, „colindele româneti* al cror titlu îl înelegem mai
mult ca pretext. Eie înseamn evoluia marelui compozitor dela
mecanica ampl lipsit de anecdot i melodie, a modernilor
de pân mai eri, la primitivismul plin de ascunziuri al con
timporanilor celor mai receni. Constructivismul distilat pân
la cristale. Ne-au amintit „Petruka* a lui Stravinsky „Poemes
de Catrelle* aie lui Miihaud etc.

Motivele culese, de cel mai artistic gust. Armonizarea genial.
Publicul are meritul de a fi ascultat cu atenie îndârjit i de

a fi aplaudat frenetic.
Bunvoina e un început de iniiere.

I. G. COSTIN


