
Jana Orléanská (Jeanne ďArc), selská dívka, zachránkyně Francie

narozena: 6. ledna 1412 v Domrémy, Francie
zemřela: 30. května 1431 v Rouenu, Francie, 
patronka Francie; Rouenu a Orleans; telegrafie; rozhlasu

Jana Orléanská (Jeanne ďArc) patří k dějinným postavám. O  
jejím  životě  bylo  pojednáváno  opětovně  ve  spisech  a  knihách,  
divadelních  hrách  a  písních.  Historici,  teologové  a  lékaři  se  
zabývají touto prostou selskou dívkou, která se stala zachránkyní  
Francie  a  jejíž  mimořádný  zjev  a  charakterová  velikost  byly  
obdivovány stále znovu. Francouzi uctívají Janu jako patronku své  
země, všude jsou sochy světice; nejpůsobivějším dílem je asi velká  
jezdecká  socha  na Pláce  du Martroi  v  Orleans,  ve  městě,  které  
holduje své zachránkyni od r. 1430 každý rok velkými slavnostmi.

Jana, která se sama nazývala „la Pucelle" (Panna), přišla na  
svět 6. ledna 1412 v Domrémy v severní Francii jako dcera starosty  
Jakuba Tarca. Městečko se nazývá dnes také Domrémy-la-Pucelle,  
všecko zde žije  vzpomínkou na hrdinku.  V místním kostele  z  15.  
století je ještě křtitelnice, nad kterou Jana přijala křest. V Janině  
rodném  domě  můžeme  shlédnout  nepatrnou  světničku,  a  nad  
vchodovými dveřmi domu visí zbraně světice. Vedle rodného domu 
je muzeum, které jí bylo věnováno.

                                                                        Socha Jany Orleánskaé v katedrále v Remeši

Jana  dostala  od  svých  rodičů  náboženskou  výchovu,  nikdy  se  však  
nenaučila číst a psát. Od svého 13. roku slýchala v zahradě rodného domu stále  
znovu nadpozemské hlasy, které ji vyzývaly, aby přišla na pomoc francouzskému  
králi,  který  byl  utlačován Angličany,  a  zachránila  Francii.  V té  době zuřila  
stoletá válka, v níž Anglie uplatňovala svůj nárok na francouzský trůn. Jana  
udržovala svá zjevení několik let v tajnosti, až konečně, byl únor 1429, Janě  
bylo 17 let, vsedla na koně a jela zprvu do Vaucouleurs a pak do Chinonu, kde  
se zdržoval korunní princ Karel VII. „Hlas" totiž řekl Janě, aby pomohla synu 
slabomyslného krále Karla VI. na trůn a osvobodila město Orleans, obklíčené  
Angličany. Svou vynikající znalostí  mnoha válečných podrobností  přesvědčila  
Jana,  která  se  objevila  v  plné  zbroji,  Dauphina  (následníka  francouzského 
trůnu) o svém mimořádném poslání. Karel VII. ji však dal ještě tři týdny zkoušet  
teology v Poitiers.  Ani z této strany nebylo námitek vůči Janině poslání.  23.  
dubna 1429 vyrazila nakonec Jana s malým vojskem z Tours a objevila se před  
úplně demoralizovanými francouzskými vojáky. Napřed se postarala o „očistu"  
tábora; dala všecky prostitutky vyhnat a žádala od vojáků generální zpověď.  
Tvrdí  mužové se podrobili  něžné dívce,  a už po několika dnech byli  angličtí  
protivníci poraženi a dali se na útěk, město Orleans bylo osvobozeno. Vítězství  



následovalo  jedno po druhém, vojenské  úspěchy Jany Orléanské,  jak ji  nyní  
nazývali, hraničily se zázrakem. 17. července 1429 přivedla Jana Karla VII. do  
Remeše,  kde byl korunován v katedrále na krále.  Po korunovaci  Jana stála  
vedle oltáře s vítěznou korouhv,  poklekla ve svých 17 letech před Karlem a 
řekla: „Vzácný pane, nyní je splněna vůle Boží. "

Žárliví královi politici poštvali však brzy Karla VII. proti Janě, která byla  
zraněna  při  útoku  na  obležené  město  Paříž,  soudem  byla  obviněna  jako  
čarodějnice, poběhlice a kouzelnice a vyslýchána tři měsíce. Výsledek procesu  
byl od počátku hotovou věcí. Obžalované dívce, která stála vůči soudu duševně  
na daleko nižší úrovni, nepovolili obhájce. 30. května 1431 byla nakonec Jana 
ve  svých  19 letech,  dívka,  která  udělala  tolik  pro  Francii,  upálena  v  městě  
Rouenu  na  hranici.  Blízko  tehdejšího  popraviště  v  Rouenu  upomíná  dnes  
památník a moderní kostel  Sainte-Jean-ďArc,  (vysvěcený r.  1979) na selskou  
dívku z Domrémy.

Nedlouho po Janině smrti se vše uklidnilo, přezkoušeli rozsudek, a už 7.  
července  1456  ho  papež  Kalist  II.  zrušil.  Pak  se  vše  kolem  jména  Jany  
Orléanské uklidnilo, teprve v 19. století znovu silně ožil její kult. V roce 1909  
byla  pak  Jana  blahořečena,  a  papež  Benedikt  XV.  prohlásil  zachránkyni  
Francie 16. května 1920 za svatou.

Úcta  a  tradice: ve  Francii  se  vzpomíná  Jany  Orléanské  první  neděli  po 
Nanebevstoupení Páně.

Znázorňování: vyobrazení Jany Orléanské lze najít  především ve Francii.  Je  
znázorňována vždy velmi mladá, skoro vždy jako bojovnice nebo osvoboditelka;  
často má Jana na sobě brnění na oděvu tehdejší doby, v němž byla zobrazo-
vána; většinou má u sebe korouhev a meč. Všude po Francii lze potkat Janiny  
sochy. Jedna z nejslavnějších je v katedrále v Remeši.

„Jana na hranici“
 –znázornění ve středověku

                                                                                      
                                                                                                                Podle knihy: Rok se svatými


