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Příběh Jany z Arku je součástí dlouhého období tzv. Stoleté války mezi Francií a 

Anglií odehrávající se v letech 1337 – 1453. Když roku 1328 zemřel bez mužských potomků 

francouzský král Karel IV., vznesl na francouzský trůn nárok vzdáleně příbuzný anglický král 

Eduard III. Francouzská šlechta jeho práva neuznala a na trůn dosadila Filipa VI., 

pocházejícího z vedlejší větve Kapetovského rodu vévodů z Valois. Vedle hospodářských 

důvodů1, stala se Filipova snaha podmanit si flanderská města konfliktem, který rozpoutal 

stoletou válku. Boje těchto sporů probíhaly ve třech fázích: první v letech 1337 - 13602, druhá 

trvala do roku 13743 a konečně fáze třetí, ve které sehrála svou roli Panna Orleánská, a která 

byla započata až roku 1415.  

V poslední etapě stoleté války využil anglický král Jindřich V. vnitřního oslabení 

svého soupeře, které bylo způsobeno dlouhotrvajícími vnitřními boji. Ty vzplály za panování 

nezletilého a duševně chorého francouzského krále Karla VI. již v osmdesátých letech 14. 

století4. 25. října 1415 utrpěli Francouzi katastrofální porážku v bitvě u Azincourtu. O rok 

později Angli čané porazili jejich flotilu u Harlfleuru a definitivní neúspěch u La Hogue v roce 

1417 zanechal Francii Karla VI. prakticky bez loďtsva. Angličané ovládli kanál La Manche, 

roku 1419 obsadil Jindřich V. Rouen a zmocnil se celé Normandie5. Anglie také nakrátko 

ovládla i samotnou Paříž. 21. května 1420 byla uzavřena smlouva v Troyes, díky níž se stal 

zeť Karla VI:, anglický král Jindřich V.,následníkem francouzského trůnu. „Takzvaný 

dauphin“ neboli korunní princ Karel měl být odstraněn z politického scény. Komplikace 

nastaly ovšem již o dva roky později, kdy zemřel Karel VI., ale nedlouho před ním také 

Jindřich V. Novým králem Francie i Anglie se stal Jindřichův devítiměsíční syn Jindřich VI:, 

za kterého vládl jeho strýc – regent Jan Lancasterský, vévoda Bedford. Francie se tímto 

rozdělila na tři části. A to mezi Jindřicha VI., vévodu burgundského Filipa a dauphina Karla. 

Ten sice nebyl korunován, ale pokládal se za francouzského krále. Přestože mnoho lidí od 

smlouvy v Troyes očekávalo mír, dala se z anglické přítomnosti předvídat spíše válka. 12. 

října 1428 podnikli Angličané rozhodující vojenskou akci. Oblehli Orleans, poslední velké 

                                                 
1 Anglie měla úzké hospodářské styky s Flandry, které byly hlavním odběratelem anglické vlny. 
2 V této době měla zřetelnou převahu Anglie, která pod vedením Eduarda III. a později jeho syna vyplenila řadu 
severofrancouzských měst (např. Caen či Calais) a 26.8.1346 zvítězila v bitvě u Kresčaku. Roku 1360 byl však 
Eduard nucen podepsat v Brétigny mírovou smlouvu, jež mu potvrzovala nemalé územní zisky, ale zároveň se 
vzdával nároků na francouzský trůn. 
3 Tato etapa byla naopak ve znamení převahy Francouzů, kteří obnovili válečné operace na konci 60. let. Nový 
král Karel V. pozměnil daňový systém a získal tak potřebné peníze a zároveň také došlo k reorganizaci armády. 
Francie během 5 let dobyla většinu předtím ztraceného území. Anglii zůstal úzký pás země při lamanšském 
pobřeží s několika s přístavy. V roce 1374 byl uzavřen nový mír, který tento stav potvrzoval. 
4 Beneš, Z.: Dějiny středověku a prvního století raného novověku, Praha 1996, s. 83. 
5 Nejedlý, M.:Jana z Arku, Historický obzor, roč. 8, č. 3/4, 1997, s. 50 – 57. 
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město na sever od Loiry, které bylo v rukou „krále z Bourges6“. Tehdy přichází na scénu Jana 

z Arku. 

 

Jana se narodila pravděpodobně 6. ledna roku 1412 v lotrinské vesnici Domrémy. 

Jejím otcem byl Jakub d´Arc a matka Isabela, řečená La Romée. Domrémy patřily do panství 

Vaucouleurs, jehož hejtman Robert de Baudricourt zůstal věrný francouzskému králi. Tato 

oblast žila ve stálých obavách před možnými vpády anglických spojenců Burgunďanů, ale i 

loupežníků. Proto bylo třeba, aby se lidé schovávali i s dobytkem.7 

Tyto nepokoje však neměly na řád vesnického života trvalý vliv. Johančin otec byl 

vážený sedlák, který měl asi padesát jiter půdy, koně a dobytek a zastával úřad obecního 

staršího. Matka byla zbožná a pracovitá žena, původem z blízkého Vouthonu, zatímco Jakub 

sem patrně přišel z Arku v sousedním kraji Barrois. Oba byli dobří katolíci. Vedle Johanky 

měli ještě tři syny: Jacquemina, Jeana a Piera a dceru Kateřinu. Johanka byla vychovávána v 

pevné domácí kázni; od útlého věku byla přidržována k domácí práci a později i k práci na 

poli a nelišila se vzděláním v ničem od svých vrstevnic, neuměla číst ani psát. Později se 

naučila pouze svůj podpis. Uměla příst a šít; matka ji naučila základním křesťanským 

modlitbám a farář, její strýc s matčiny strany, ji naučil základním pravdám víry8. 

Od svých vrstevnic se lišila v tom, že se často vzdalovala jejich obvyklých zábav, aby se 

modlila nebo aby navštívila kostel či nějaké jiné posvátné místo. Dávala také ráda almužnu a 

ochotně pomáhala při ošetřování nemocných. Také se často zpovídala. Se svými družkami 

chodila pást ovce. Prožívala silně vše, co ji obklopovalo a konečný výraz našlo v jejích 

hlasech.  

Tyto hlasy zaslechla poprvé ve asi svých třinácti letech. Stalo se tak jednoho letního 

dne v zahradě jejího otce nedaleko kostela9. Hlasy, jež k ní promlouvaly patřily svatému 

Michalovi10, svaté Markétě11 a svaté Kateřině12 a ztělesňovaly hluboce zbožné dívce její 

                                                 
6 Takto byl označován dauphin Karel, budoucí francouzský král Karel VII. 
7 Polišenský, J., Ostrovská, S.: Velké a malé ženy v dějinách lidstva, Praha 2000, s. 31. 
8 Michelet, J.: Rekové a rebelové sladké Francie. Výbor z dějin Francie, Praha 1974, s. 95. 
9 Tamtéž. 
10 Archanděl Michael žil údajně v době samotného stvoření světa. Vedl Boží armádu andělů proti padlému 
archandělovi Luciferovi a úspěšně ho porazil. Od té doby je Lucifer v pekle a ne na nebi. Michael se tím stal 
jedním z nejváženějších a nejvěrnějších Božích andělů. Ve Francii si ho Armagnani zvolili jako symbol svého 
odporu proti Angličanům. 
11 Svatá Markéta Antiochijská byla, podle legendy, krásná pastýřka. Raději však skočila z věže, než aby se 
provdala proti své vůli. Pád přežila, dokonce jí neublížilo ani když jí spolkl drak. Zbožnou Pannu nebylo možné 
zničit. Nakonec jí museli useknout hlavu. Je ochránkyně těhotných žen a lidí posedlých ďáblem. V Domrémy 
byl v patnáctém století postaven kostel svaté Markéty, který tam stojí dodnes. Stejně jako Johanka z Arku i ona 
si troufla nosit mužské oblečení. Což bylo ve středověku pro ženy nemyslitelné a také trestné. 
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poslání, aby šla na pomoc francouzskému králi, který byl utlačován Angličany a zachránila 

Francii. 

 Je nutno uvědomit si, že v této době existovalo proroctví o tom, že záchranu 

království přinese panna z lotrinských oblastí. Jana ho nepochybně znala. Své těžké 

rozhodování opustit rodiče, svou vesnici, odejít do boje – prožívala několik let13. 

Musela přemoci odpor otce a Baudricourta, který se nakonec však nechal přesvědčit a 

poskytl Janě eskortu i doporučující list pro krále. Jana se tedy vydává na cestu a koncem 

února roku 1429 přichází za Karlem na hrad Chinon. Vehementně se dožaduje slyšení u krále 

a tvrdí, že je vedena hlasy, jež k ní promlouvají už tři nebo čtyři roky14. Hlas totiž řekl Janě, 

aby pomohla synu slabomyslného krále Karla VI. na trůn a osvobodila Orleans obklíčený 

Angličany. Následník francouzského trůnu se nechal o mimořádném poslání této dívky 

přesvědčit, ale z opatrnosti ji nechal prověřit a přezkoušet. Z tohoto důvodu byla za 

předsednictví remešského arcibiskupa ustanovena zvláštní komise v Poitiers. Zde Jana poprvé 

upřesnila své proroctví, které se skládalo ze čtyř částí: Orleans bude osvobozen, Karel bude 

pomazán a korunován v Remešei, král znovu získá Paříž a princ Karel Orleánský se vrátí do 

Francie15. V Poitiers bylo také prověřeno Janino panenství. Nejen proto, aby se dokázalo, že 

není čarodějnice16, ale především to měla být zkouška její upřímnosti. Jana se totiž zásadně 

představovala jako Jeane la Pucelle, neboli Panna Jana. Toto se odehrávalo pod dozorem 

Jolandy Aragonské (sicilské královny a královy tchyně)17.  

Pokud Jana zpočátku udivuje, pak to lze přičítat jejímu zjevu. Má sice krásnou tvář, 

vysokou a hezkou postavu a dojímavý hlas, ale je oblečena do mužských šatů a má chlapecký 

sestřih vlasů. 

Zanedlouho je Jana oficiálně včleněna do konvoje, který měl zásobovat Orleans, 

vyčerpaný šestiměsíčním obléháním. Slibuje zde či spíše předpovídá, že Orleans osvobodí. 

Koncem dubna dorazila do Orleansu. 8. května se dali Angličané na ústup. Zachráněné město 

poté darovalo Janě své jméno18. Od té doby bývá tedy také nazývána Pannou orleánskou. 18. 

června, porazila anglickou armádu u Patay a odtáhla k Remeši, korunovačnímu městu 

                                                                                                                                                         
12Svatá Kateřina Alexandrijská žila někdy ve třetím století našeho letopočtu. Pocházela z královské rodiny. Měla 
se provdat za zlovolného římského krále, ona ho však rezolutně odmítla. Došlo to tak daleko, že jí císař za trest 
poručil přivázat ke kolu, které nechal roztočit obrovskou rychlostí. Jí to ovšem neublížilo. Dal jí tedy popravit. 
Tím se Kateřina stala právoplatnou svatou. Ve středověké Evropě byla velmi oblíbená. 
13 Polišenský,J., Ostrovská, S.: Velké a malé ženy, s. 31. 
14 Nejedlý, M.: Jana z Arku, s. 51. 
15 Tamtéž, s. 52. 
16 O čarodějnicích bylo totiž známo, že obcují se Satanem. 
17 Michelet, J.: Rekové a rebelové sladké Francie, s. 103. 
18 Polišenský, J., Ostrovská, S.: Velké a malé ženy, s. 32 
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francouzských králů. 17. července byl Karel VII. v Remeši korunován, čímž získal v očích 

současníků rozhodující převahu nad svým anglickým soupeřem nezletilým Jindřichem VI.19 

Tím se tedy naplnilo první Janino proroctví. Pod vlivem této události vznikla například báseň 

v próze Alaina Chartiera: „Hleďme na tu, jež snad nepřišla z žádného kouta světa, ale byla 

seslána z nebes, aby podepřela hlavou i pažemi k zemi sraženou Galii… Vzácná Panno, 

hodna veškeré slávy, chvály a božských poct, v tobě je velikost království, ty jsi světlem lilií, ty 

jsi září, ty jsi slávou nejen Francouzů, ale všech křesťanů.“20 

Co se týče Janina postavení ve vojsku, lze konstatovat, že zůstávalo stále nejasné. 

Nebývala zvána k nejdůležitějším poradám, ale morálně jí vedení příslušelo. Při nejrůznějších 

příležitostech dokázala vždy prosadit svoji metodu. Tou se rozumí, že dala soupeři příkaz ke 

stažení či kapitulaci. Pakliže toto nebylo splněno, nadchla vojáky pro rozhodný útok, při 

kterém nebyl nepřítel šetřen a zřídkakdy byl brán do zajetí. Jednalo se tedy o „lidový styl 

války“. Sama  Panna nikoho osobně zřejmě nezabila a byla dojímána smrtí nepřátel bez 

zpovědi.21 „Nechci svého meče použít, nechci nikoho zabít,“ říkala.22 

Johanka byla rozhodnuta pokračovat v boji až do vyhnání Angličanů ze země. Mocně 

působila na vojáky i lid, král se však začal její popularity obávat, proto jí svěřoval stále méně 

důležité, ale často nebezpečné úkoly. Počátkem září 1429 sice zaútočily její oddíly na Paříž, 

neměly však bez královy podpory šanci. Při obnovení válečných operací na jaře 143023 hájila 

Jana s malým vojenským oddílem proti anglickým útokům Compiegne, kde byla 23. května 

zajata - patrně zradou – vojáky vévody burgundského.24 Když padla do zajetí, údajně 

prohlásila: „Budu žít ještě rok, ne víc.“25 Zřejmě tušila, že následující rok bude trávit 

v nejrůznějších vězení. Své zajetí však chápala jako projev boží vůle. Její kouzlo však 

nepřestávalo na lid působit, takže se Angličané rozhodli jednou provždy s žijící legendou 

skoncovat. Zajatou od Burgunďanů26 koupili za 10 000 livrů a odvlekli ji do Rouenu před 

                                                 
19 www.encyklopedie.seznam.cz 
20 Nejedlý, M.: Jana z Arku, s. 53. 
21 Tamtéž, s. 52. 
22 Michelet, J.: Rekové a rebelové sladké Francie, s.104. 
23 V tomto roce lze najít vazbu Johanky z Arku s českým prostředím. 23. března 1430 pobývala Jana na vodním 
hradě Sully. Zde dala sepsat svým zpovědníkem Jeanem Pasquerelem dopis husitům ve znění: „Není vám známo, 
že nebrání-li vám Bůh ve vaše bezbožném násilí, snáší-li, abyste nadále tonuli v temnotách a bludu, je to proto, 
že na vás chystá trest a muka větší? Co se mne týče, abych vám řekla pravdu, kdyby mě nezaměstnávaly války 
anglické, byla bych k vám již vtrhla. Vpravdě však, nedovím-li se, že jste se káli, zanechám možná i Angličanů a 
obořím se na vás, abych vyhladila mečem, nebude-li možno jinak, vaši lichou a zuřivou pověru a zbavila vás buď 
kacířství, buď života.“ Beneš, Z.: Dějiny středověku, s. 84. 
24 Stemberger, G.: 2000 let křesťanství, Kostelní Vydří 1999, s. 380. 
25 Nejedlý, M.: Jana z Arku, s. 54. 
26 Při svém zajetí se stala kořistí burgundského šlechtice Jana z Lucemburku, který ji prodal po 6 měsících 
Angličanům.  
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církevní soud, který měl prokázat její spojení s ďáblem27. Proces vyvrcholil přečtením 

rozsáhlé obžaloby čítající sedmdesát článků, s nimiž byla Jana seznámena a jež vesměs 

odmítla. Později byla na radu univerzitních mistrů obžaloba zkrácena na dvanáct článků, které 

už ovšem Janě přečteny nebyly a její výhrady při jejich sepisování nebyly brány v úvahu. 5. 

dubna 1431 byla tato zkrácená verze obžaloby předložena doktorům a teologům v Paříži a 

Rouenu, aby ji posoudili. Jediným prokazatelným článkem, který nakonec zbyl, se týkal 

nošení mužských šatů, na což se tribunál napříště soustředil.28V předem rozhodnutém procesu 

byla odsouzena jako čarodějka a kacířka. I přes to ji bylo dovoleno vyzpovídat se a přijmout 

tělo Páně.29 Dne 30. května 1431 jí bylo oznámeno, že zemře na hranici. Chvíli byla sklíčena 

a bolestně plakala. Pak šla odvážně na hranici30. Tu zapálil kat Geoffroy Thérage. I přes 

praskání ohně a hluk zástupů prý bylo slyšet, jak naříkala a dovolávala se svatých. Její popel 

byl sebrán a vhozen do Seiny. Výše zmíněný kat bude později tvrdit, že plameny se vůbec 

nedotkly Janina srdce. Jana byla upálena na rouenském náměstíčku Vieux Marché31. Bylo jí 

19 let. 

V roce 1450 žádal Karel VII. revizi Johančina procesu. Roku 1455 pak Janini bratři 

Piere a Jean a její matka Isabela zaslali žádost papeži Kalixtovi III., aby byl zahájen proces, 

který by anuloval rozsudek z roku 1431. Této žádosti bylo 11. června 1455 vyhověno. 

Vydáním spravedlivého rozsudku byli pověřeni arcibiskup remešský, biskup pařížský a 

biskup z Coutances. Proces pak byl zahájen 7. listopadu 1455 v Paříži. Nově tentokrát byly 

vyslýchány Janiny přítelkyně z dětství, svědčili o ní její spolubojovníci a obyvatelé Rouenu a 

Orléansu. 7. července 1456 byl  rozsudek z roku 1431 anulován a jeden jeho exemplář před 

četným shromážděním roztrhán.   

Co se týče Janina dalšího posmrtného osudu, lze konstatovat, že se o ní po celé 16., 

17. a18. století téměř nikdo , až na výjimky, nezajímal. Její kult se udržoval pouze v Orléansu, 

kde se ve výroční den ukončení francouzského obležení konala slavnostní procesí a kde jí byl 

postaven pomník.32 Ztělesněním francouzského národního ducha se stala až o čtyři století 

později v práci Jula Micheleta33, což byl francouzský historik, politik a spisovatel, žijící 

v letech 1798 – 1874. 

                                                 
27 www.encyklopedie.seznam.cz 
28 Nejedlý, M.: Jana z Arku, s. 55. 
29 Vodička, T.: Kronika o svaté Johance z Arku, Brno 1947, s. 99. 
30 Polišenský, J., Ostrovská, S.: Velké a malé ženy, s. 33 
31 Blízko tehdejšího popraviště v Rouenu upomíná na Janu památník a moderní kostel Sainte – Jean d´Arc, 
vysvěcený roku 1979. 
32 Nejedlý, M.: Jana z Arku, s. 56. 
33 Bietenholz, Pieter G.: Historia and Fabula. Myths and Legends in Historical Thought from Antiquity to the 
Modern Age, Leiden - New York - Köln 1994, s. 163 – 169. 
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Ten zde nejprve hovoří o francouzských kronikářích, kteří byli rozděleni do dvou 

opozičních táborů. Na jedné straně to byli kronikáři burgundští, kteří nesdíleli nadšení svých 

armagnanských „protivníků“. Ti viděli Johanku jako statečnou ochránkyni a svatou oběť. 

V roce 1429 (tedy v roce Janiných triumfů) napsala Christine de Pisan34 „Poéme de la 

Pucelle“. Touto básní velebila Johančiny činy (v Janě Bůh uctíval ženské pohlaví, její činy 

předčily Ester, Juditu a Dorotu. Její zázraky byly hodny porovnání s Mojžíšem či Gideonem. 

S boží pomocí se vydala na cestu, aby osvobodila „svatou zemi“ Francii od  „anglických 

Saracénů“…) Tato biblicko-klasická srovnání byla opakována vícekrát i u jiných autorů a 

tudíž je Christine de Pisan zřejmě sama nevymyslela. Podobná srovnání použil o několik 

měsíců dříve ve svém pojednání „De quadam puella“ i Jean Gerson35. Jana byla také 

srovnávána s různými proroky. Mezi tímto stereotypním opakováním takových metafor , stojí 

za to zmínit pouze dvě renesanční Janina „ocenění“. V devadesátých letech 15. století na ni ve 

své knize o slavných ženách vzpomněl Jacopo Filipo Foresti.  Janin životopis je zde ovšem 

zmateně doplněn s faktickými nepřesnostmi. Jedná se spíše o jakési zformování ústní tradice. 

Plně věří v Janino zázračné poslání, ale spatřuje v ní především tzv. virago, neboli mužatku. 

Podle Guillauma Postela36 byla Panna orleánská nejlepším, nikoli však jediným, důkazem 

zachránce Francie. Také dal Janu na jednu hromadu s jakousi Mére Jehanne, což byla 

soudobá benátská vizionářka.  

Dalším dílem, ve kterém se objevuje postava Jany z Arku je Shakespearův37 Jindřich 

VI. V jeho prvním díle této trilogie je Johanka zobrazena jako děvka a čarodějnice, která 

zvítězila pomocí satana. 

Voltairovo38 umělecky vrcholné dílo „Panna Orleánská“ (Pucelle d´Orleans), lze 

charakterizovat jako parodii na rytířskou epiku či jako „mravný epos abbé Trithéma o světici, 

jejímž největším zázrakem bylo, že po celý rok zůstala ve Francii pannou“39. Jana je tu 

popisována jako zdravá, robustní venkovská dívka pracující jako servírka ve venkovské 

hospůdce. Předtím však byla objevena sv. Denisem, aby zachránila Francii. V následujícím 

dobrodružství  je pak její největší úspěch zachování panenství na jeden rok. 

                                                                                                                                                         
 
34 Christiane de Pisan (1364 – kolem 1434), francouzská spisovatelka. 
35 Jean Charlier de Gerson (1363 - 1429), významný francouzský filozof, teolog a církevní politik. 
36 Guillaume Postel (1510 – 1581), vizionář a francouzský filolog. 
37 William Shakespeare (1564  - 1616), největší anglický a světový dramatik, významný renesanční básník. 
38 Voltaire, vlastním jménem François-Marie Arouet (1694 –1778), francouzský básník, spisovatel, filozof a 
humanista. 
39 www.encyklopedie.seznam.cz 
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Potřeba klást nové otázky, zda Janin příběh je možné vrátit zpět do života, se projevila 

ve hře Friedricha Schillera40 „Panna Orleanská“ (Die Jungfrau von Orleans) z roku 1801. 

Schiller obnovil hrdinskou podobu Panny. Dokonce jí nechal zemřít na bojišti. Ačkoli byla 

Schillerova hra protestem proti Voltairovu dílu, mají oba autoři mnoho společného a tím je 

nepátrání po historických faktech. 

„Slavná Jana z Arku dokázala, že není zázraku, jehož by nebyl francouzský génius 

schopen, je-li ohrožena národní nezávislost,“41pronesl v roce 1803 Napoleon, který tím 

vyjadřoval souhlas k obnovení orleánského pomníku, jenž byl za revoluce v roce 1792 

roztaven na děla. Od poloviny 15. století je to první veřejná pocta oficiálního činitele. Tím 

byla otevřena nová etapa Janina posmrtného osudu, kdy znovu silně ožil její kult. V roce 1909 

byla blahořečena a 16. května 1920 papežem Benediktem XV. prohlášena za svatou. 

Její svatořečení se např. v roce 1923 stalo bezprostředním podnětem k sepsání 

divadelní hry „Svatá Jana“ (Saint Joan)42 od anglického dramatika Georga Bernarda Shawa.   

Úměrně tomu, jak se znovu rodí a roste její popularita, dovolávají se Panny a 

přisvojují si ji nejrůznější hnutí a strany. „ Jana je s námi,“ prohlásil komunista Claude 

Vermorel v roce 1936 a to samé tvrdili i klerikálové i antiklerikálové, socialisté i 

monarchistická Action Francoise. V současnosti se k Janině odkazu nejvíce hlásí francouzská 

nacionalistická krajní pravice43. 

Postava Johanky z Arku se objevuje nejen v literatuře, ale i v hudbě. V roce 1845 

přichází Giuseppe Verdi s operou „Johanka z Arku“, v roce 1881 je to pak opera Petra Iljiče 

Čajkovského „Panna Orleánská“ a v roce 1942 složil Artur Honegger oratorium „Johanka 

z Arku“. V neposlední řadě jistě stojí také za zmínku původní český muzikál „Johanka 

z Arku“ s hudbou Ondřeje Soukupa, textem Gabriely Osvaldové a libretem Jiřího Hubače. 

                                                 
40 Friedrich von Schiller (1759 – 1805), německý básník a dramatik. 
41 Nejedlý, M.: Jana z Arku, s. 56. 
42 Jestliže Shaw nazval v titulu Janu svatou, pak v tom musíme spatřovat kus pro něj typické ironie, neboť jeho 
Jana je spíše veliký náboženský a společenský rebel a představitel zdravého lidského rozumu bojujícího proti 
násilí, dogmatismu a autoritářství. Shaw jí zobrazuje bez sebemenší idealizace a náboženské mystifikace, ale s 
obrovskou vnitřní silou, se kterou strhuje lidi kolem sebe k přímo zázračným činům a vede je k osvobození 
francouzské půdy i měst od anglické nadvlády. Ani hrozná smrt na hranici nekončí Janin život, protože dívka 
žije v srdcích a myslích prostých Francouzů jako jejich selská světice a lidová hrdinka. Nakonec se musí před ní 
sklonit i světská a církevní moc a rehabilitovat ji. V posledním obraze se Jana objevuje po pětadvaceti letech 
králi Karlu VII., kterého korunovala v Remeši, v neklidném snu, ve kterém vystupují i postavy z předešlých 
obrazů. Mezi ně náhle vstupuje směšný pán z 20. století a všem oznamuje, že Jana byla Vatikánem prohlášena za 
svatou. Všichni před ní u vytržení poklekají, ale když je jich Jana zeptá, zda má vstát z mrtvých a vrátit se mezi 
ně jako živá žena, zdvořile se vykrucují a nenápadně se vytrácejí. Nakonec zůstane na jevišti Jana sama s velkou 
otázkou: „Ó Bože, jenž jsi stvořil tuto krásnou zemi, jak dlouho to potrvá, než bude připravena uvítat své 
svaté?“. Podle hry byl roku 1957 natočen britský film režiséra Otto Premingera s Jean Sebergerovou v hlavní roli 
(scénaristickou úpravu provedl Graham Greene). 
43 Nejedlý, M.: Jana z Arku, s. 57. 
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Tento muzikál měl premiéru v divadle Ta Fantastika 31. března 2000 v režii Jozefa 

Bednárika. 

 

Co se týče Janina rodiště, můžeme říci, že jeho osudy už navždy zůstanou spjaty s jeho 

slavnou rodačkou. Městečko se dnes podle ní jmenuje Domrémy-la-Pucelle. V místním 

kostele z 15. století je ještě křtitelnice, nad kterou Jana přijala křest. V Janině rodném domě 

může návštěvník shlédnout nepatrnou světničku, a nad vchodovými dveřmi visí zbraně 

světice. Vedle rodného domu je muzeum, které jí bylo věnováno. Po 1. světové válce zde byla 

dokončena stavba chrámu, zasvěceného Panně Orleánské, nazvaného „basilique nationale“ a 

vysvěceného 28. srpna 1926 za velikých slavností. Stavba, zamýšlená již v 70. letech 19. stol., 

když se začalo v Římě jednat o beatifikaci Jeanne d’Arc, byla zahájena ve skromnějších 

rozměrech začátkem 80. let. Pak byl plán stavby rozšířen, ale světová válka všechny práce 

zarazila. Teprve po prohlášení Jeanne d’Arc za svatou umožnily veřejné sbírky rychlé 

dokončení stavby, provedené v románském slohu a zdobené malbami ze života Panny. 
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