


Prefaţa, foarte virulentă, va contribui probabil la
receptarea negativă a piesei, de către departamentul
de cenzură al Bisericii Catolice Americane, The
National Legion of Decency, care funcţiona deja de
doi ani. Acesta va opera mutilări în scenariul făcut de
Shaw, lucru pe care autorul nu-l va tolera. Filmul va
rămâne nerealizat. 

Prefaţa atrage şi mai mult atenţia asupra unor
aspecte necanonice: neta opoziţie între catolicism şi
revelaţiile particulare, problematica suicidului1,
mesajul celest, văzut de celelalte personaje, inclusiv
de arhiepiscopul de Reims, ca fruct al imaginaţiei din
care pot rezulta miracole, precum şi dezolarea pe care
Ioana o resimţea după capturare, când, pentru o
vreme, vocile nu i-au mai vorbit, o ambiguitate care
punea în discuţie natura vocilor, divină sau demoni-
că2. 

E de menţionat că Shaw dorea realizarea unei
pelicule încă din 1927, când se filmează scena înco-
ronării cu Sybil Thorndike (film sonor). Actriţa deţi-
nea acest rol la Londra (premiera: martie 1924).

Între timp, pregătirile pentru premiera pariziană
erau în fierbere. Hamon dorea scene mari, dar acestea
nu erau încă dispuse să-i acorde irlandezului un loc
de frunte. Dincolo de aspectul ne-teatral şi ne-comer-
cial, trebuiau respectate nişte uzanţe supărătoare:
pentru a fi jucat la Comedia Franceză, Shaw trebuia
să apară cu o mai mare frecvenţă la Odeon, al doilea
teatru ca importanţă în capitală ! Iar drepturile de pro-
prietate rămâneau perpetuu acestor teatre, după atin-
gerea unui anumit număr de reprezentaţii! 

Tot din corespondenţa celor doi prieteni apar
recurent şi alte motivaţii: Shaw era un străin de orien-
tare socialistă, iar Hamonii nu erau agreaţi în lumea
teatrului: deşi nu avuseseră vreo experienţă de tradu-
cători în domeniu, îşi permiteau luxul să traducă un
autor de talia lui Shaw şi încă foarte à la française !

Din contră, alţi directori de teatru, mai mici,
doreau să aibă întâietate asupra producerii piesei,

precum Aurélian Lugné-Poe de la Théâtre de
l’Œuvre, teatru modernist de orientare simbolistă,
care nu era la prima sa experienţă shaviană. Totuşi
Shaw nu se grăbea deloc, fiind, pe de o parte, nemul-
ţumit de rezultatele date de teatrele franceze cu pie-
sele sale precedente, iar pe de alta, prea ocupat cu
premierele de la Londra şi Berlin ale piesei în cauză! 

La cei aproape 70 de ani, Shaw privea cu olimpia-
nă detaşare pe comentatorii săi înfocaţi, de orice
orientare estetică ar fi fost ei: „Vechii pionieri ca
Antoine & Lugné-Poe nu sunt de nici o utilitate pen-
tru noi. Ei au făcut o treabă foarte bună la vremea lor:
Antoine ca zolist, iar L.-P. ca pelléas-mélizandist şi
ibsenist. Dar tocmai asta reprezintă o discalificare
pentru drama shaviană, care este esenţialmente clasi-
că”.3 Iar altundeva: „À propos, din punctul lor de
vedere [al tradiţionaliştilor de astă dată], vom fi
mereu în afara curentului. Până în prezent vechea
poziţie teatrală de la Londra nu poate să-mi înţeleagă
popularitatea. Li se pare evident că nu sunt, în sensul
lui Sarcey4, un om de teatru; ei încearcă mereu să
explice, ceea ce e perfect adevărat, că nu fac parte din
tagma lor, că nu sunt decât un intelectual. Doar cei
mai buni dintre ei au sărit rapid la extrema cealaltă şi
m-au pus deoparte, socotindu-mă un clasic de înalt
nivel”5. 

În tot acest iureş, apare soluţia: Hamon este con-
tactat de Georges Pitoëff, regizor de origine ruso-
evreiască, care îi montase lui Shaw diverse piese în
Rusia şi în Elveţia. Soţia sa, Ludmilla, va primi rolul.
Hamon nu se sfieşte să o compare cu Emma
Gramatica, o stea a teatrului italian, care va deţine de
altfel rolul titular în Santa Giovanna (Teatrul Goldoni
din Veneţia, premiera: octombrie 1925).

Soţii Pitoëff nu făceau parte dintre „greii teatru-
lui”, nu deţineau încă propriul teatru, dar erau talen-
taţi, inteligenţi, cultivaţi, relativ tineri (30, respectiv
40 de ani) şi în căutare de lucruri noi. Citind piesa,
Ludmilla era de părere că rolul Ioanei d’Arc echivala
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în profunzime cu cel al lui Hamlet, de aceea şi-l dorea
foarte mult6. Iar entuziasmul lui Hamon făcu restul:
Shaw se arătă în cele din urmă dispus să încheie afa-
cerea cu ei.

Dar până aici, mai este ceva cale. Shaw era
extrem de scrupulos în privinţa traducerilor.
Cunoştea suficient de bine franceza pentru a o citi
cursiv – deşi comunica aproape tot timpul în engleză
– şi avea o cultură suficient de vastă pentru a face
observaţii fine, nelipsite de umor. Aceste dispute ami-
cale apar şi cu ocazia traducerii altor piese, în special
la Pygmalion. 

Iată că mai erau corecturi de făcut şi trebuiau să
se grăbească, înainte ca Pitoëff să înceapă lucrul cu
actorii. Shaw avea în vedere multiple aspecte: nece-
sitatea conservării unui discurs laconic în franceză,
mai ales la finaluri de frază, adaosul de observaţii de
natură scenică, rezultate din experienţa cu premierele
anterioare, păstrarea numelor proprii, precum şi
introducerea unor elemente de limbă franceză veche
şi de limbaj heraldic. Cu mult mai practic, Hamon le
refuză în parte pe acestea din urmă, dar ele merită
menţionate: 

„Dragul meu Hamon,
Trebuie să citeşti Quicherat, ori inamicii tăi din

presă or să te copleşească cu remarci ridicole […] De
exemplu, Bertrand de Poulengy era alintat Pollichon
de camarazii săi […] Am tradus asta ca Polly. Tu l-ai
retradus ca Poulpoul, ceea ce este extrem de ridicol.
[...] Ultima replică a lui Baudricourt: «Advienne qui
pourra» este una dintre cele mai faimoase în istoria
Franţei; iar tu ai schimbat-o calm în «Ensuite, arrive
ce qui pourra». Dacă publici asta, va trebui să sari de
pe Pont-Neuf şi să dispari din istorie.

O faci pe Ioana să vorbească de «armure». Dar
cred că ea ar fi spus «harnois». În rapoartele lui
Raguier, trezorierul de război [al regelui], există un
articol pe care îl am doar în traducere englezească şi
care continuă aşa: «Către maestrul armurier, pentru
harnaşamentul zisei fecioare, 100 de livre tournois7».
Cuvântul în original trebuie să fie harnois sau har-
nais: dacă ar fi fost armure, ar fi fost tradus ca
armour [în engleză]. 

Când Robert o chestionează pe Ioana despre voci-
le ei, replicile sunt cele pe care ea le-a dat la proces ;
şi ai face bine să te duci la original, în loc să mă tra-
duci pe mine. Prima conversaţie a ei cu Dunois este
de asemenea istorică. Dunois ar trebui să spună:

«Vous voyez la bande», nu «la barre». Ea nu spunea:
«Au nom de Dieu» ci «En nom Dé»”.8

„Dragă Hamon,
Spui că «bande» şi «barre» sunt echivalente în

franceză. Eşti sigur de asta? Aici heralzii privesc ca
pe o eroare vulgară, ieşită din cea mai impardonabilă
manieră de a vorbi, expresia «bar sinister» în loc de
«bend sinister»9. Îi vei vedea pe heralzii francezi
(dacă Revoluţia nu i-a abolit) căzând asupră-ţi cu
mânie precum ciocanele cu aburi, dacă faci vreo
greşeală. Te sfătuiesc cu tărie să schimbi «barre» cu
«bande». 

Sunt de acord că este absolut imposibil să o faci
pe Ioana să vorbească în dialectul ei din sec. al XV-
lea; dar câte un crâmpei pe ici pe colo va amuza
publicul, fără să îi dea bătăi de cap”.10

În sfârşit vine şi ziua premierei pariziene: 28 apri-
lie 1925, la Théâtre des Arts, în ciuda protestelor ini-
ţiale ale lui Shaw, care ar fi dorit ca piesa să nu fie
reprezentată într-un teatru relativ mic şi la final de
stagiune, deoarece îşi pierdea din impact. Succesul a
fost însă imens, inclusiv în presă. În patru luni (sfârşit
de aprilie-iunie, cu reluare în stagiunea următoare în
octombrie-noiembrie), piesa va atinge o sută de
reprezentaţii !

Iată primele ecouri pe care i le trimite Hamon:
«Cu excepţia a trei sau patru critici din jurnale-reviste
fără importanţă, şi toate sunt reacţionare, nu există
decât elogii. Sfânta Ioana a făcut un miracol : ea a
entuziasmat publicul pentru Shaw şi a dezarmat criti-
ca. Aceasta a păstrat tăcerea asupra traducerii noastre,
cu excepţia lui Veber, Rivoire şi Reboux. Dar tăcerea
ei este elocventă. Da, am ajuns, în sfârşit – 20 de ani,
din 1904 în 1925!»11.

Dintre toate, cronica lui Pierre Veber merită mai
cu seamă atenţia noastră, deoarece sintetizează cel
mai bine meritele piesei: „Cu toate că ni s-a vorbit
despre Sfânta Ioana de Shaw, încercam o anume
neîncredere; mai întâi, fiindcă Ioana d’Arc nu este un
bun subiect [pentru a face literatură] şi pentru că nu
putem cita o singură piesă inspirată de ea care să fi
reuşit, şi apoi pentru că D-l Shaw nu are urechea
publicului francez. Ei bine! Trebuie spus adevărul
(ceea ce i se întâmplă rar unui critic), Ioana lui Shaw
este un lucru splendid, unic, feroce, teribil şi savuros;
pe alocuri, am avut impresia că asist la un «mister»
jucat de clovni superiori; în aceste şapte tablouri,
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unde personajul Ioanei este tratat cu o artă şi cu un
respect aproape religios, toate ipocriziile, atât france-
ze, cât şi britanice, justiţia, cultele, războiul, soldaţii,
regii, preoţii şi chiar istoria sunt destul de energic
bruftuluite; o astfel de anvergură în cinism, o astfel
de brutalitate în satiră, m-au încântat. Piesa este de o
factură prodigioasă, de o virtuozitate ironică de neîn-
chipuit. Timp de patru ore, fără intrigă, fără lovituri
de teatru, doar prin forţa geniului său, D-l Shaw ne
ţine răsuflarea. [...] Auzeam oameni care exclamau:
«Cum? Un englez a glorificat o sfântă de-a noastră,
în detrimentul englezilor?» Priviţi îndeaproape şi veţi
vedea că D-l Shaw, cu dibăcia sa eclatantă, a definit
responsabilităţile pentru fiecare [personaj]. Ce inteli-
genţă remarcabilă şi ce subtilitate!... Şi ce răutate
crudă!... Această piesă este în acelaşi timp un pamflet
coroziv şi un poem fermecător; fiecare replică este
frapată ca o medalie. Da, teatrul, la acest nivel de per-
fecţiune, este prima dintre arte. Acest dar de a mane-
vra râsul şi emoţia nu aparţin decât unui autor nemu-
ritor”.12

Teatrul shavian, la baza căruia stau monologul şi
conversaţia, l-am putea socoti astăzi drept o formă de
„teatru postdramatic”. Termenul aparţine criticului
german Hans-Thies Lehmann13 şi desemnează o miş-
care amplă, opusă teatrului epic, apărută o dată cu
secolul al XX-lea şi dezvoltată îndeosebi între anii
1950-1990, dar pe care o regăsim şi în contempora-
neitate. Ea include nesfârşite forme de teatru experi-
mental, precum „teatrul poetic simbolist”
(Maeterlinck), „dadaismul”, „futurismul”, „teatrul
absurdului” (Eugen Ionescu), „teatrul de imagini”
etc. Monologul, ca piesă de rezistenţă a discursului
teatral modern, nu este o noutate. El apare încă de la
antici şi e spectaculos utilizat de Shakespeare în
Hamlet.

Shaw scrie, la cerere, un nou articol în presa fran-
ceză, în care nu se arată mai „cumsecade” în privinţa
gustului publicului francez decât cu un an în urmă14.
Ca urmare, reputatul istoric Alphonse Aulard, specia-
list în Revoluţia franceză, îi răspunde printr-o lauda-
tio, intitulată semnificativ „Bernard Shaw este prost
dispus, dar Sfânta Ioana este o capodoperă”15.
Criticii negative a unui dramaturg en vogue, Aulard îi
răspunde cu aceleaşi arme folosite de Hamon: reveni-
rea la literatura antică, mai precis la Coeforele de
Eschil. Întrebându-se retoric, la final, dacă piesa va
mai fi o capodoperă peste o sută de ani, autorul arti-
colului se bucură de faptul că un dramaturg genial ca

Shaw îi este contemporan, iar acest fapt este suficient
pentru a-i ierta impoliteţea de suprafaţă. 

Traducerea Hamonilor este considerată de puţinii
contemporani ca fiind très exquise. Deja din 1913,
Rémy de Gourmont aprecia că ciclul Pièces déplai-
santes, editat în acel an de primul şi singurul editor
francez al lui Shaw de dinainte de Calmann-Lévy16,
sună atât de bine, ca şi cum ar fi fost scris direct în
franceză17. Iar cu privire la traducerea noii piese,
Lady Meyer i-a comunicat lui Shaw după premieră,
că „textul franţuzesc este mult mai bun decât cel
englezesc, că este mult mai natural să-i auzi pe Ioana,
pe Carol şi pe ceilalţi vorbind franceza decât engleza,
că piesa şi-a găsit adevărata formă clasică”18. 

Shaw nu a binevoit să fie prezent nici la premieră,
nici la următoarele reprezentaţii. Nu prea avea acest
obicei, îi plăcea să-i vadă pe alţii agitându-se, el
savurându-şi de departe victoriile. Evident, zvonurile
cu privire la aprecierile sale nu au întârziat să apară,
aşa cum se întâmplă oricărei celebrităţi. Astfel,
Elisabeth Bergner, interpreta rolului titular în
Germania, afirmase că fotografiile trimise de soţii
Pitoëff lui Shaw erau la mare cinste în casa acestuia,
iar Luigi Pirandello că, în opinia sa, care este şi a lui
Shaw, producţia franceză era întru totul superioară
celorlalte19. Ambele zvonuri sunt negate de autor, dar
cu siguranţă este vorba doar de una din toanele-i
caracteristice, cu rolul de a-şi sâcâi interlocutorii:
„Mă bucur că, întocmai ca Elisabeth Bergner, el
[Pirandello] are tactul să spună toate minciunile nece-
sare, referitor la ceea ce am spus despre producţia
pariziană”.20

Între timp, cereri de a juca piesa apar din partea
Spaniei (Catalonia), Italiei, respectiv României.
Acestea toate sunt comentate în corespondenţa Shaw-
Hamon.

La noi, cererea de a juca Sfânta Ioana în româneş-
te vine din partea actriţei Elvira Popescu, care juca
atât la Teatrul Naţional din Bucureşti, cât şi în mai
multe teatre din Franţa, printre care Comedia
Franceză. Cea care o va încarna pe Ioana va fi însă
Maria Ventura. Premiera va avea loc la acelaşi Teatru
Naţional, pe 3 februarie 1926, în regia lui Soare Z.
Soare şi cu decorurile lui Traian Cornescu. Din distri-
buţie mai făceau parte: Aristide Demetriade, Nicolae
Bălţăţeanu, George Calboreanu, George Vraca. Piesa
va figura pe afişe timp de o stagiune, următoarea pre-
mieră românească survenind abia în 1958, la Teatrul
Bulandra, în regia lui Liviu Ciulei, cu Clody Bertola
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în rolul principal. Nici Shaw nici Hamon nu vor mai
avea însă cunoştinţă de asta, murind între timp.

Lucru de căpătâi, cu Ioana d’Arc îşi va câştiga
Shaw eternitatea literară, primind premiul Nobel în
1926, pentru anul precedent. 

În ceea ce mă priveşte, am descoperit întreaga
frumuseţe a personajului prin piesa shaviană, răs-
foind un fragment edificator din scena procesului în
Laureaţii Premiului Nobel pentru Literatură, ediţia
din 193841. Aşa m-am hotărât să scriu o operă pentru
Ioana d’Arc, dar povestea o cunoaşteţi dintr-o publi-
caţie precedentă22.

Fragmentul cu pricina este cel mai tulburător
monolog al Ioanei şi poate fi pe drept cuvânt consi-
derat testamentul său spiritual. Este, în subsidiar, şi
testamentul lui Shaw, omul nonconformist prin exce-
lenţă: „ – Nu pâinea, nu apa mă înspăimântă. Pot trăi
doar cu pâine, pot trăi doar cu apă. Când oare am
cerut mai mult ? Dar a mă priva de lumina cerului şi
de priveliştea câmpurilor şi de flori, ah!... A-mi pune
cătuşe la picioare ca să nu mai pot vreodată urca pe
un cal, nici urca pe vreun deal, a mă face să respir
întunericul infect şi umed, a mă îndepărta de tot ceea
ce mă poartă către Dumnezeu, către dragostea Lui, în
vreme ce răutatea şi prostia voastră mă îndeamnă să-
L detest... Toate acestea sunt mai rele decât cuptorul
din Biblie, care a fost încălzit de şapte ori ! Pot să
renunţ la calul meu, pot să umblu în jupon, pot lăsa
drapelurile şi trompetele, cavalerii, soldaţii să treacă
înainte, lăsându-mă în urmă, ca pe celelalte femei...
Dar să nu mai pot auzi vântul printre arbori, ciocârlii-
le în soare, mieii scâncind în gerul pătrunzător şi sfin-
tele, sfintele clopote ale Bisericii care îmi aduc vocile
îngerilor mei ! Vai ! Fără toate acestea, eu nu pot trăi,
iar voinţa voastră de a mi le lua, mie sau oricărei alte
creaturi, îmi arată că inspiraţia voastră vine de la dia-
vol, pe când a mea vine de la Dumnezeu... ”23

Note:
1. Pe timpul detenţiei, care a fost lungă şi grea, cu

schimbări de locaţii pe teritoriile ducilor de Luxembourg şi
de Burgundia, Ioana se pare că a cedat psihic: s-a aruncat
din turnul castelului de la Beaurevoir. Ca urmare, interpre-
tarea judecătorilor a mers în favoarea unui act suicidar.
Răspunsurile ei la proces au insistat pe suferinţa imensă
provocată de încarcerare, precum şi pe faptul că, în acel
moment, aveau loc noi mişcări militare la Compiègne, la
care ea dorea să participe.  

2. A se vedea mai pe larg William Searle, Saint and the
skeptics: Joan of Arc in the work of Mark Twain, Anatole

France and Bernard Shaw, U.M.I., 1998, p. 113-115;
Detroit, Wayne State University Press, 1976 (ediţia I).

3. Galliou (ed.), op. cit., p. 412, scrisoare către Hamon
din 24 aprilie 1925.

4. Francisque Sarcey (decedat în 1899) a fost un foarte
influent critic de teatru francez.

5. Galliou (ed.), op. cit., p. 289, scrisoare către Hamon
din 26 noiembrie 1924.

6. Ibid., p. 396, scrisoarea lui Hamon către Shaw din 15
decembrie 1924.

7. Livra tournois era fabricată în oraşul Tours.
8. Galliou (ed.), op. cit., p. 401-402, scrisoare din 8

martie 1925.
9. E vorba de linia care taie în diagonală o armură, care

indică faptul că cel care o poartă e bastard. 
10. Galliou, (ed)., op. cit., p. 412, scrisoare din aprilie

1925.
11. Ibid., p. 418, scrisoare din 18 mai 1925. 
12. „Sainte Jehanne, pièce en six actes et un épilogue

de M. B. Shaw, traduite par MM. A. et H. Hamon”, Le Petit
Journal, 29 aprilie 1925, p. 4, microfilm, BnF.

13. Le Théâtre postdramatique, L’Arche, Paris, 2002.
14. „Réflexions”, Temps, 10 august 1925, p. 3, micro-

film, BnF.
15. „Bernard Shaw est de mauvaise humeur, mais sa

Sainte Jeanne est un chef-d’œuvre”, Le Quotidien, 20 sep-
tembrie 1925, microfilm, BnF.

16. Este vorba despre Eugène Figuière. Afacerea sa nu
va rezista mult după primul război mondial,fapt pentru care
Hamon va căuta febril numeroase alte edituri care să accep-
te condiţiile draconice ale lui Shaw. Irlandezul discuta
aprig toate detaliile, adesea propunea propriile-i scheme de
contract, fiind considerat „un rechin” de către editori. Până
la momentul Calmann-Lévy, Shaw îşi finanţa singur
publicaţiile, editura Figuière oferindu-i sigla şi ocupându-
se de vânzări.    

17. Galliou (ed.), op. cit., p. 350, scrisoarea lui Hamon
din 22 martie 1924.

18. Ibid., p. 416, scrisoarea lui Shaw către Hamon din
8 mai 1925.

19. Ibid., p. 431, 433, scrisorile lui Hamon către Shaw
din 2, respectiv 8 iulie 1925.  

20. Ibid., p. 434, scrisoare din 10 iulie 1925.
21. Laureaţii Premiului Nobel pentru Literatură,

Almanah Contemporanul, Bucureşti, 1983, p. 180-184. 
22. Alexandra Cherciu, „Despre opera Sainte Jeanne

d’Arc”, Convorbiri literare, martie 2021, nr. 3 (303), p.
168-173.

23. Adaptare, de către subsemnata, a textului francez,
pentru libretul operei Sainte Jeanne d’Arc.
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