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În anii 2014-2015 eram doctorandă la Sorbona,
având ca temă de cercetare Ioana d’Arc în muzica
modernă şi contemporană europeană. Şi cum în opera
pe care o dedicasem eroinei franceze folosisem drept
una dintre surse textul piesei Sfânta Ioana de Bernard
Shaw, în traducerea franţuzească a soţilor Henriette şi
Augustin Hamon1, am avut curiozitatea de a răsfoi
presa franceză de epocă, conservată în arhivele
Bibliotecii naţionale a Franţei, precum şi corespon-
denţa dintre dramaturgul irlandez şi Hamon2. Ceea ce
am găsit este demn de a fi înregistrat, iată şi motivul
redactării acestui articol. 

Bernard Shaw (1856-1950) era deja un autor
cunoscut în Anglia anilor 1885, devenind faimos pe
plan internaţional în 1894, o dată cu piesa Arms and
the Man3. Totuşi, în Franţa nu a fost bine primit:
pătura conservatoare îi reproşa apartenenţa la ideile
anarhiste, impresarii aveau de furcă cu pretenţiile
sale financiare „à l’américaine”, iar regizorii îl consi-
derau ne-comercial şi dificil de pus în scenă, din
cauza formei pe care o cultiva, statică, amplă, cu
numeroase monologuri. Într-un cuvânt, Shaw era un
„challenge”: făcea teatru de idei, nu teatru de acţiu-
ne, teatru pentru intelectuali, nu pentru amatorii de
subiecte de bulevard. În plus, piesele sale nu erau
suficient cunoscute: tipărirea în foiletoane nu era
întotdeauna uşor de realizat, Shaw tratând la sânge
problema financiară cu editorii, nu atât pentru remu-
neraţia în sine, cât pentru „prestige”. Iar tipărirea
integrală a câte unei piese era rezervată strict pentru
uzul teatrelor care urmau să o pună în scenă. Faptul
nu se întâmpla doar la Paris, ci peste tot, aceasta fiind
maniera de lucru a autorului. Shaw testa validitatea
unei piese direct pe scenă. El obişnuia să facă corec-
turi în timpul repetiţiilor şi dorea să vadă mai întâi ce
efect produce piesa la premieră: dacă făcea senzaţie,
pariul era câştigat. 

Piesa Saint Joan a fost scrisă în1923. Deja din
1921, Shaw îşi manifesta dorinţa de a o scrie, visând

la o comandă din partea Comediei Franceze4.
Premiera mondială s-a datorat companiei New-

York Theatre Guild şi a avut loc la Teatrul Garrick
din acelaşi oraş, în luna decembrie a aceluiaşi an, cu
Winifred Lenihan în rolul principal. Ecourile puterni-
ce în presa franceză nu au întârziat să apară, declan-
şând un adevărat duel intelectual, nu lipsit, după cum
vom vedea, de maliţiozitate. Evident, impresiile nu
puteau fi neutre în ţara de origine a eroinei noastre,
foarte sensibilă şi exigentă cu descrierea unui subiect
care o privea în mod direct. 

Dar înainte de a purcede la subiectul propriu-zis
al articolului, este necesar să fac un rezumat al piesei.
Aceasta e compusă din şase scene şi un epilog.

Scena I se petrece în 1429, în Lorena, regiunea de
baştină a eroinei, mai precis la castelul de la
Vaucouleurs, unde era plasată garnizoana căpitanului
Robert de Baudricourt. De acolo va pleca Ioana către
Chinon, la curtea nefericitului rege Carol al VII-lea,
fiu devenit ilegitim prin tratatul de la Troyes (1420),
care transferase în mod abuziv puterea regatului lui
Carol al VI-lea în mâinile ducelui de Burgundia.
Talentul de care ea dă dovadă în a-i învinge lui
Baudricourt scepticismul este cu totul remarcabil.
„Impertinenţa”sa, în acelaşi timp copilărească şi ami-
cală atunci când vorbeşte de vocile celeste care i-au
dat misiunea de a salva regatul, este dezarmantă. 

La Chinon (scena II), Ioana îl recunoaşte pe rege,
care se ascunsese în mulţime, pentru a o testa. Înainte
de sosirea ei, asistăm la neînţelegerile dintre curteni
şi rege, la dispreţul acestora faţă de un rege fricos şi
fără autoritate, care le datora bani, cheltuiţi în mare
parte pe toaletele pline de fast ale reginei. Ioana reu-
şeşte şi aici imposibilul: regele cedează şi îi oferă
comanda armatei. 

Scena III are loc la Orléans, unde Ioana îl cunoaş-
te pe contele Jean de Dunois5. Şi aici, şarmul operea-
ză, inteligenţa ei militară îl cucereşte pe Dunois, care
i se închină, iar bătălia cu englezii e astfel câştigată. 
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În scena a IV-a îi surprindem la taifas pe generalul
englez Warwick şi pe episcopul francez de orientare
anglo-burgundă, Pierre Cauchon. Ei pun la cale prin-
derea Ioanei, primul, din necesităţi politico-militare,
celălalt, din convingerea că ea este o eretică. Evident,
dialogul dintre cei doi este sclipitor, este unul dintre
cele mai reuşite momente ale piesei! Aici se află şi
punctul ei de greutate, aici se joacă totul. 

Scena V (la Reims) ne arată un tablou la fel de
dezolant al reprezentanţilor curţii regale, comentând
evenimentul recent al încoronării6. Vedem acelaşi
rege neputincios, care se plânge de greutatea hainelor
de ceremonie şi de uleiul rânced cu care fusese miruit
de arhiepiscop, un rege care are oroare de război şi
care s-ar mulţumi cu puţinul câştigat. Încăpăţânată în
ideea ei de a lupta până la capăt, dorind să cucerească
Parisul, pe atunci bastion anglo-burgund, Ioana devi-
ne agasantă în ochii lor şi ei o abandonează sorţii. 

Scena VI se petrece la Rouen. Suntem în toiul
procesului de condamnare a Ioanei. Judecătorii
încearcă să obţină o retractare din parte-i, în privinţa
vocilor şi a misiunii ei. Un moment de slăbiciune
(abjurarea), apoi Ioana se ridică mândră, declarându-
se gata de a înfrunta moartea pe rug. 

În Epilog, asistăm la reabilitarea Ioanei prin pro-
cesul din 1456, comandat de rege, respectiv la cano-
nizarea ei din 1920. Personajele care au condamnat-o
se disculpă, arătându-şi neputinţa de a o fi înţeles şi
oroarea la perspectiva unei reveniri a ei pe pământ.
Quod erat demonstrandum: judecătorii au fost cruzi,
dar oneşti, căci ăsta e rolul instituţiilor în societate:
acela de a se apăra contra individului vizionar, contra
progesului în genere. 

Istoria dezbaterilor pro şi contra piesei lui Shaw
debutează cu articolul furtunos al lui Louis Thomas,
jurnalist francez corespondent la New York pentru
revista Comœdia7. Spicuim de aici câteva rânduri:
„Shaw, în piesa sa, insultă pe englezi (este, din parte-
i, o tradiţie irlandeză), pe regi (este un alt obicei de-
al său, care îl face foarte popular în America: acesta
e fondat pe ignoranţa lui în domeniul istoriei), reve-
laţia (este dreptul său de ateu din categoria cea mai
vulgară). Şi, în final, el face din Ioana d’Arc o pros-
tuţă, fără profunzime, frumuseţe sau mister.” 

Caracterul prea uman al Ioanei lui Shaw, socotit
nedemn de o femeie ridicată la cinstea altarelor cu
abia patru ani în urmă, îl deranjează pe Thomas. El îl
compară cu mişcarea feministă americană din epocă,
cunoscută sub numele de „flappers”. Într-adevăr, în

viziunea lui Shaw, pe atunci inedită, Ioana este o puş-
toaică8: ea merge contra curentului, fascinează şi ori-
pilează deopotrivă, dar luptă până obţine ceea ce
doreşte, punându-şi mereu nădejdea în două persoa-
ne: în Dumnezeul pe care toată lumea Îl uitase şi în
ea însăşi! Ioana vie nu este o icoană ; legenda a făcut
din ea o icoană, diferenţă pe care Shaw o subliniază
foarte pertinent. 

Într-o incomprehensiune totală a mesajului sha-
vian, ca partizan al unei imagerii mistice claudelie-
ne9, Thomas sfârşeşte prin a fi răutăcios: el face din
Shaw „un om prost crescut” care „va încerca în van
să o diminueze [pe Ioana] prin explicaţiile sale pro-
zaice, care arată limitele talentului său.” 

Cel care răspunde primul atacului nu este Shaw,
indiferent la critici şi ocupat mereu cu alte treburi, ci
traducătorul său în limba franceză, Augustin
Hamon10.

Figură proeminentă în epocă, Augustin Fréderic
Hamon (1862-1945) nu a fost înregistrat de memoria
istoriei la aceeaşi scală ca ilustrul său contemporan şi
prieten. Intelectual rasat, cu preocupări multiple în
domeniul psihologiei sociale, fiind unul dintre fonda-
torii acesteia în Franţa, în domeniul istoriei, al econo-
miei politice, fizicii, chimiei şi mecanicii aeriene,
Hamon era un spirit rebel. Destinul face să-l cunoas-
că pe Bernard Shaw la Londra, în cadrul unei reu-
niuni a Societăţii Fabiene (1894). A avut acelaşi par-
curs politic ca Shaw, de la anarhism la socialism şi
comunism. A fost fondatorul jurnalului de extremă
stângă „L’Humanité nouvelle”, a ţinut nenumărate
conferinţe despre psihologia războiului, a militarului
profesionist (expresie care i se datorează), a anarhis-
tului-socialist, precum şi despre teatru. Din 1908,
scrie multe articole şi cărţi importante despre Shaw,
printre care The Technique of Bernard Shaw’s plays
(1912) şi Le Molière du XXe siècle, Bernard Shaw
(1913), aceasta din urmă fiind tradusă în mai multe
limbi. Împreună cu soţia, belgiancă de origine, a tra-
dus în jur de 30 de piese de Bernard Shaw, fiind pri-
mul traducător al acestuia în Franţa. Una dintre cele
trei fiice ale sale, Geneviève, se va însoţi cu Jean
Painlevé, cineast specializat în filme documentare,
fiu al celebrului matematician şi om politic Paul
Painlevé.

În articolul cu pricina, Hamon face să ricoşeze
lovitura dată prietenului său, fiind conştient de răul
pe care aceasta îl putea antrena: manipularea opiniei
publice însemna boicotarea interesului producătorilor
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şi regizorilor de teatru pentru piesă, mai cu seamă că
scriitorul şi criticul de teatru Gabriel Boissy, redac-
tor-şef al revistei respective, publicase în favoarea lui
Thomas, fără măcar să fi văzut premiera de la New
York! Cât despre posibilitatea de a propaga valoarea
piesei prin intermediul lecturii, nici o şansă! Ea nu
era încă publicată în limba maternă, iar tipărirea se
făcea, conform obiceiului autorului, pe parcursul pre-
gătirii premierelor şi doar pentru uzul actorilor. 

Mânuite cu abilitate, concluziile lui Hamon sunt
următoarele: prin ironia sa fină şi muşcătoare, teatrul
shavian se înrudeşte cu teatrul lui Molière, respectiv
cu teatrul anticilor: „Pentru poetul care scrie come-
die, nu există nici erou nici eroină, nici sfânt nici
sfântă, ci doar fiinţe umane în carne şi oase. D-l
Louis Thomas să-i recitească pe Aristofan şi Plaut, îl
va pricepe mai bine pe Bernard Shaw!” Cât priveşte
satira, aceasta nu este utilizată uniform, iar pe Ioana
nu o atinge. Ea este descrisă însă fără fard, ca o fată
inteligentă şi perseverentă în ideile şi întreprinderile
sale. Iar dacă a existat cineva în istoria literară care a
ridiculizat-o cu adevărat, acesta a fost din nefericire
un francez, pe nume Voltaire11.

Articolul lui Hamon declanşează rapid ofensiva
din partea lui Thomas12, care, incapabil de a-şi res-
pecta interlocutorii, face mai mult decât înainte:
„limitele talentului” lui Shaw s-ar datora în mare
parte mediocrei traduceri a lui Hamon! Dar, de ar fi
numai asta! Anarhist, Hamon are puncte comune cu
Shaw. Conform logicii bizare a lui Thomas, asta
explică antipatrotismul lui Hamon de a fi tradus prost
un irlandez (a se citi un englez) în franceză. Ar fi
făcut-o mai bine în eschimosă şi asta în interesul
Franţei, care nu are nevoie să i se spună cum să-şi
onoreze istoria: ea are proprii săi scriitori, Péguy,
Porché, adevăraţi francezi.

Şovinismul lui Thomas umplu paharul. Shaw iese
în sfârşit din mutismul său obişnuit şi îi răspunde
printr-o lungă scrisoare deschisă, plină de forţă şi nu
lipsită, la rându-i, de ironii la adresa gustului francez,
retrograd în materie de teatru13. 

În privinţa felului în care a descris-o pe Ioana, el
răspunde onest că a desprăfuit istoria sa de opinii pro
şi contra, pentru a reda personajului autenticitatea:
„Când mă întrebaţi care este opinia mea despre Ioana
d’Arc, trebuie să precizez că, potrivit raportului din
procesul Ioanei şi a reabilitării sale de către
Quicherat14, nu a existat loc pentru vreo părere: fap-
tele sunt prea simple. Toate controversele care s-au

ridicat cu privire la acest subiect nu sunt decât tenta-
tive de a suci şi răsuci faptele, pentru a satisface cuta-
re sau cutare opinie, de partid sau alta. Multă ficţiune
a fost adăugată, care trebuia să facă operaţiunea mai
uşoară şi plauzibilă. Opinia antifeministă a refuzat să
o accepte pe Ioana ca pe un geniu politic şi militar, în
ciuda campaniei sale de pe Loara, a politicii sale care
a dus la încoronare, ce ar fi făcut reputaţia oricărui
aventurier de sex masculin. Anticlericalii şi protes-
tanţii au refuzat să creadă că procesul său a fost cin-
stit şi execuţia sa inevitabilă. Psihiatrii au încercat să
facă din ea o nebună. Romanticii au insistat pe faptul
că era o eroină de o frumuseţe orbitoare ; numele lui
Shakespeare se leagă de o dramatizare a Ioanei ca
vrăjitoare şi prostituată; Voltaire a făcut din ea o eroi-
nă de o extravaganţă licenţioasă şi scandaloasă ;
Schiller a reprezentat-o îndrăgostită de Dunois; iar D-
lui Anatole France i s-a făcut milă de ea, de marioneta
care a fost în mâinile soldaţilor şi a preoţilor15. Nimic
nu a mai rămas din ceea ce Ioana fusese cu adevărat
şi este exact ceea ce am făcut eu. Nici un scriitor fran-
cez nu a părut capabil să aibă detaşarea necesară şi
poate că este la fel de bine ca acest act de respect,
căci despre asta este vorba, să vină din partea ţării pe
care Ioana a înfrânt-o.»

În vederea difuzării piesei, Hamon îi propune
numeroase tăieturi, pentru a diminua din şoc, dar
Shaw este neînduplecat: acest lucru i se propusese şi
la New York, dar păstrarea nealterată a textului la
premieră s-a dovedit a fi o intuiţie genială: publicul a
fost copleşit!16

Ca o confirmare a succesului epatant înregistrat
de Shaw cu această piesă la New York vine Medalia
de Aur „Jeanne d’Arc”, pe care actriţa Winifred
Lenihan o primeşte din partea ministrului plenipoten-
ţiar al Franţei, Gaston Liebert, cu binecuvântarea
arhiepiscopului de New York, Patrick Hayes. „Ăsta-i
şah-mat pentru A.L. Thomas, hein?”, surâde în barbă
Shaw, cu atât mai mult cu cât unul dintre dedicatarii
acestei medalii fusese papa Pius al XI-lea17, cel care
o întronase pe Ioana d’Arc ca patroană secundară a
Franţei în 1922, primul său an de pontificat! 

Hamon trimite imediat ştirea revistei Comoedia,
relatând apoi cu umor lui Shaw reacţia derutată a
redacţiei: „D-l Hamon ne-a comunicat textul original
al post-scriptum-ului lui Bernard Shaw, pe care l-am
tradus chiar noi. Dar, în textul englezesc, se face refe-
rire la Pius al XI-lea. Ori se pare că Pius al XI-lea n-
a existat încă. Totuşi, nu am îndrăznit să rectificăm.
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Cu Bernard Shaw, nu se ştie niciodată... „Este sufi-
cient de comic? Ignoră numele actualului papă, ori se
pare că Comoedia este un jurnal clerical, regalist,
reacţionar. Cât e de amuzant!”18

Cât despre distincţia în sine, ea este cu atât mai
importantă cu cât Shaw face din Ioana o figură pro-
testantă: ea se prezintă în faţa Bisericii Catolice ca
primind revelaţii particulare, direct de la Dumnezeu,
ceea ce instituţia bisericească tradiţională acceptă cu
mare greutate. 

Tot în acest an, Shaw scrie o lungă prefaţă la
piesă, care va fi publicată în Franţa o dată cu piesa, în
volum, de una dintre cele mai puternice edituri pari-
ziene ale momentului, Calmann-Lévy, dar mult după
premiera din aprilie (la finele lunii octombrie 1925).
În sfârşit, după lungi tatonări, care îl exasperaseră pe
Hamon, Shaw acceptase să fie publicat de această
casă, dar deocamdată cu piesa cea mai recentă. Cât
despre tipărirea celor două în foileton, ea se va face
în Revue de Paris, aflată sub controlul editurii
Calmann-Lévy, în mai, respectiv octombrie 1925!
Piesa era aşadar o totală necunoscută în Franţa, sus-
pansul creat de această situaţie şi alimentat de presă
fiind evident în favoarea lui Shaw.

Ani mai târziu, în 1936, tocmai papa Pius va fi
cel care, indirect, va încurca proiectul de film de la
Hollywood19, adresând cinematografiei mondiale, şi
în special celei americane, enciclica Vigilanti Cura,
care încuraja înăsprirea „cruciadei pentru moralitatea
publică”20. 
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