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Před?nl::wa.

Gakkoli katolická erkew od časii UkrUtných
Neronů až Ua časy Ueynowěgssj š mnohými
protiwnjky zápasila, a čžadUú nassichrozlččnými
způfoby násilj trpj, tak že staw gegj fmutný
se býtizdci, uuž čehož wčrnj a horjlčwj katoljci
Uemčxlofe rmautj, nepčútelé wssak se radUgj:

předc pčč sobě gako kdy giUdd mci, což gi nad
wsiecky tohoto swčta útokh wznesseUaU činj,
takže se raduge, že hodna Učinčna gest, pro
gměno PciUě pohančnj trpčti (SkUtk. Aposst.Z,
41.), an po wsseckywčko wčkůw wyččenjBož:

uskehozakladatele fexnaplx!mge: „Brárxy pckelné
nepřemohaU gj.“ Nebo obrátjmelč žraky swé
Ua muže weleučenč a wčhlasnč, gakož gsau:
Stolďerg, Šlčgel, Mčillčr, Katcrkamp, Kiste:
mauker,Mšhler, Gčintl)er,uGšrreš, Pabst a gč:
nj: wssjm práwem tázatč se můžeme: koy, od
strastných dob ssestncictéhostoletj abanřenj tak
siwčlé hwězdh na oblože cjrkewnj fe třpytčly?
uu Kdáy, od strastuých dob stolctj ssestnáctčho
erkew katolčcká takowé obrúnce w lčmUswém
mčla? uu A qu nmoho wýbornnýchbohoslow:
nýchčafopisů, obraU erkwe katolicťě, fem tam
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zwlássť za nassčch časčc wycházj? .u Gmenox
wántUto bnď zwlássť: Wjdenský, Bonrejký,Tůx
bingský, gakož i ústawh, šwlásiť w RakaUskU
a w Baworka ť wydáwáltj a ť rožmnožowáe
Uj dobrých knčh, w dUchU katolčcké erkwe se:

psaných, založenš; au w čemž i nasse rozmilá
wlast, slawná Cechie wynikci, gakž o tom i z
sausednjchdčdin zpráwh náš dossly.u Maǧa.
zin siic die LiteratUr deš AUšlandeS: Bčrlin,
1836. nu Beilage zUmKatholčken, JahrgaUg
1836.m Speyer.u,Události, w ťniháchtěchto
obsierěgi wyprawowanče pamčtč hodné gfaU;
žwlč:ssťpať tťi pro swaU takořka přijznost, Ua
pamčt Uwedeny býti zaslUhUgj,poUčwadž gimi
wssUdy zwlásstUj dobroččUnostr wrach lšjka k
BohU, gakož i podiwná wjrh katolické rekowo
Uost, je pr.ogewnge. uu Thto pak spisy , w
nichž o tčto dobročinnosti, lásce a rekownostť
wjrh ka.tolickěčteme, whsslh pod názwem:
a) Die Barmherzigen Schwestern don Nancy.
d) Die Bisionem der NoUUeArma Katharčna

dEmmerich , UUd

o) Die JUngfraU ďon ereanš. uu Poslednj
z dotčendch, pod názwem: Famm ora
čemmňcá,dle pana Gšrresa fepsaný, laskae
wčmU čteUářstwU tUto špodáwúme.



Panna ereanská.

Za času, aU mečem a hrdinskaU rUkau staře
Karla Welikého SigišmUnd, z kmene LUcenbUrk:
skýchsprawedlnosti hágil a zašťáwal, a Ua stolici
sw. Peetra Papež Alerander 7. feděl, žiw byl w
Domremy, malé wesniciwe FrancauzskU, napomezj
Cham::angském, BurgUndskěm a Lotharingském ,
zbožný mUž gménem Jakob z AkkU, š chotj swaU
Alžbětau, Romée řečenaU.

Wedlé swědectwj wesničanů a giný.b faufe:
dů byli tito lidé zdožnj , ro;ssafnja dobropowěst:
nj. SlaUžjce PánU BohU srdcem upťjmným, i
djtky fxoé pečlčwě wychowáwali; a pěstUgjce
gich w bázUi Božj, počátčU wssj maudrosti, wssem
ťodičům w pčstowáUj djtek Uásledowánj hodný
přjklad pozustawili z še swými také saUsedyw bla:
hém pokogi žiwi gsaUce, ode wssech ctěni a miloo
wáni byli AU w potU twáři i neypotťebněg:
ssjchwěcj k zachowánj žiwota, a to wzděláwanjm
polj a hljdánjmdobytka, dobýwali, gich žiwobykz
mnohé nesnáze prázdno nebýlo z než srdcem wděc:
ným a myslj spokogenau wsseho, cožkoli dobrotiwá
ač eriditedlná prawice Božská widitedlně Udělou.u
wala, požjwagjce, milerádi i š nUzným zdělowali
bližUjm; byi gim někdy B.ch milosrdným býtk
a we swém nadhwčzdném králowstwj hogně odr
platiti ráčil. 4ý



4

Dědina, w kteréž tito zbožnj lidé žili, poe
žehnaná a přemllá gest. Qde wsseho hlUkU wzdáe
leně údolj , zelenoskwachmi pofeté lUkami , aU::
rodnau swaU polnostj, bugnými sstěpnicemi, peč:
liwě wždělanýmiwinohrady, milowtdnč serozpro:
ňjrá: wssudylibá tichostfe rozléwá. uu Středem we:
sele se wine mladistwá ťeka Maaš, pokogně kolem
přjgemných wesnic, pěkných chrámú Božjch a starox:
bylých hradů plynanc. Na wyssináchwssakhor nebe:
nofných strmj až posud rozpadliny prastarých temných
lesú; wzhůrU se pnaucj stromy, dáwnowěké gedle,
počernalč smrky, skálopewné dUby, němj swěokowé
miUUlých rodů a dob šuschlými korUnami, gitňiž,
bezčetně prUdká lomcowala wichřice, wážně , w
lrásné a sladce takořka seUsmjwagjcj údolj zjragjce,
na kwetaucj a peřestým kwjtjm pofeté údolj, hle:
dj; práwě tak gako wysoký kussený wěk na
mladý, gehož žádná žiwota baUťese nedotanla,
sedjwá.

Wesnice Domremy U prosiťed mjst Nefo
chateaU a BaucouleUrš ležjcj, náležela ofadaU k
faře wesnice GreUr, a byla bezprostťeedněnábytek
francaUzské koruny Za dob tehdegssjch cizj koo
lem a kolem obklopená wrchnostj, na neywzd.ile:
něgssjm pomezj FrancaUzském ležjc wpowinné lásce k
dworU kr.ilowskémU setrwala; an wěrnost gegjch
obywatelú Ustawičným bogem sesjliwssč, gcsstě
ssojowsst U:dňo ssu Zu
s.ud Uzu Uruu.uu Uhlue GU jr UUuǧoluujhU rjžruǧ
dotýče, Uáležela wcsniceDomremy k Germanii, a
bťskUp 9e9j byť bistup ToUlský, arcibiskUp pak
Trewirský.
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Sprostičká chďsse, w njžto JakUb zArku š
cho!j swaUAlžbětaU Romée, pťed che, Uežli ctyř:
mi sty lety bhdlel, až podneš ť widěnj gest. Ce:
stugjcj tUto chdssj fnadno požná, aU nad klcnUtýma
dwrřma klečjcj pannU w rytxřském oděnj, gegjžto
rrlasy po sslgi se linaU, spatřuge. Qstrý žUb čae
sU, obraz giz sem tam porussil; a wssak pod ob:
razrm w klrnUtj dweřj posawad tři značy fe fpa:
třUgj. Prwnj w prawo wdpodobňuge meč, 8
stpičkaU wzhůrU, a na nj napjchnUtau králowskaU
korUnU; druhýw lewo wypodobňUge třiradlice, a
Uprosiřed gich tři lilie, starowěky znak francaUzský,
fe nachážj, a nad njm chUmáč klasů a hroznů 8
nápifem: „Ať žjge pracowjtost! ať žige král LUde
wjk !“ a pak zazUameUán rok 148le

e Nepomyslil si Uikdy sprawedliwý JakUb z
Arku, že po mnoha stech letech, gak szessený tak
sprostý tUdy gdaucj, pťed geho odydljm se zasta:
wj a na obraz klečjcj panny a Ua tři znaky swé
zraky Upjrati a bedliwě žpytowati bude.e čj asi
památce toto wssrcko zaswčcer gest? xu Ačkoli
giž dráhně let do moťe wěčUosti uplyUUlo, mUou
hý mnohomohach kmen wyhynUl , a mnohý
Uádherňý rod w zapomem:tj pťissel, tak že mjsto,
kde působil, žtla dokonal, an známo Uenj: předc
dotčeUá chdsserodin zArkU, dokawád wděčUostw
srdcjch lidských Ueym e nssjho mjsta mjti bUde,
ani UrypozdnčgssjmupotomstwU zpaměti erh:
paďne ; a to gedině za přjčinaU, poněwadž prozřetedč:
nost Božská tento přjbytek zwlássť ťjdila, a poněe
Padž zde Johanna z Arku, (Jeanne tooArc) giu
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nák P an n az O rle anskálétaPánč 1411 swěrlo
žiwota fpatřila. Onať gest ta zprwu dotčená kle:
čjcj panna w odčnj rhtjťskěm, gcgjmužto rodu
znak šmečem wytaseným a š králowskau korUe
UaU dán, bh uineypozdněgssij wědomo bhlo po:
tomstwu, že Johanna od pluhU fwého orce, gakž
znak Z třemř radlicemi swčxdčj, králi swému w
neywčtssjm nebezpečenstwj na pomoc spěchagjc,
mečem liliowau FrancaUzskěho králowstwj korUnu
zase dobyla.

ll.
Johanna měla tři bratry a gednU sestrU, U

prostřed gichž giž záhy, w aUtlěm wěkU, zwlásstnj
prostosrdečnostj, dobrotau a zbožnostj whnikala.
Zpráwh, gegjho dčtinného wěkn se týkagjcj, che
než třidceti očitými swědky wsselikého drUhU,
wznessenými i sprostými, ryrjři i kněžjmi, kráo
lowskými úřednjkh i rolnjky, ženami i muži, on
fwedčené, náš dossly; a wssickni swědkowé ge:
dněmi ústy swčdčj, že J mna giž od nehautlego
ssjho wěkU fwěho, wždyckh mrawů bhla UeporU:
ssených, skwaucj se fpanilaU newinnostj gako krá:
sná hwězda na modrogasném klenutj nebeskěm.
Skoro každý swědek ozwlásstnj aginé ctnosti, kteť
raU seskwěla,mluwj. w Byla čistého, pokorného,
Upťjmněho srdce, sprostná a tichá co holubinka,
opatrná gako had; gasnost a zdařilost rozUmU
wssudh wyswjtala: pilná a pracowirá, hUčwU a
Uetrpěliwosti psá;dná; ncž welkodussná a rekowe
mi, takže U whplnčnj powinnostj fwého powolánj
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nildy překážek se Uelekala. Předewssjm ale gegj
zbošnosk wychwalugj; nebo plamenná láska k
Twůrci a Dárci wsseho dobrého, a odewzdáUj sr:
be famš do geho nedswětěgssj wůle, byla ona zlar
tá wazba, gjžto wssecky tyto ctnostč fpogcny bylyx
a wěčný zdrog, z nčhožplynuly.

.W prwněgssjm fwěm wčku pomáhala fwým
bratřjm polnj práci konati, stáda wesničanůšgi:
nými dětmi obapolnč Ua pastwU wodiwssi; posléz
w domácnosti milowané máti swě, kteraU co zdáďn
ná dceř ctila, nápomocna býwala; zwlássť pak w
Pťedenj a ssjtj weldkaUšhbitoftj wnnikala. Po
wykonané práci týdně k malě lefnj kapličce,
genž geskyně Matky .Bcožjz Bermontn slanla, pUe
lowala , an w tom gegj obweselenj záleželo. Tc:c
to ode wsseho hluku wzdálené mjsto, na chlumci
za wsj bljže gedné starowěké daubrawy fe rozprors
stjragjc, ož podneš zťjcentnami dotčené kapličky
poťchto gest, a giž pťjrodaU k tomU zřjzeno býti
se Zdá, by mysl lidskau k Twúrci a Dárci wsseho
dobrého, který peřesté polnj kwjtj tak krásně odj:
wá, žeaniwelkomocnj panownjcitak odjni negfaU,
gako gednoz nich, pozdwihowalo. Bylo mjsto to
itaké ereliké Uctiwrsti a wážnosti po celčmroze
lehlém okolj, a widj se k takowým přináležeti, w
Učchžgči za ssedě starowěkosli pradědowé pohansstj
swým bťužkůma bohynjm obětngjce, slaUžjwali ; a
kde za čafu pozdnčgssjch prwnj swčdkowé sw. náa
božensiwj Kristowa, uamučedlchism. EwangeliUm
schi zgeweněBožské prawdy rozžali, oded napru
tom po wssech sausednjch dědinách poblesky sw.
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Krjstem Synem Božjm zgewené prawdy wyčl:áze:
ly, a wssem w stjnu bludů sedjcjm na cestu k po:
zndánj praldého Boha poswjtily. J takě wsseli:
gakě bágky o mjstě tom se roznássely. Nedaleko
totižxdotčené kapličky z mocného zdroge, woda
co kťjssťal čistá , kterauž zwlássr zimničnjci pro
uzdrawenj pjwali, se praudila. O šdrogřpowěst
až pofnd se roznássela, že tam za časů pohanských
wodnj bohyně sjdlily; gakož pak že až posawád
widjnh býwagj, a že tam čarowné kořjnky k Ua:
lezenj gfau. uu Tam také w„chůru se anl krásný
:?arý bUk, pod našwem „Kráfny Kwěten“ wssem
sausedům wůbec známý, gehožto kossaré wětwé
libého poskytowaly chladu , cestUgjcšho k odpočia

,nUtj nabjzegjce. A protož weselé fausedstwo pod
„Krafným Kwťtnem“ milerádo besedUgjc, rad
dowánky a obžinky slaijalo. Každého rokUz
gara, na neděli, když fe w chrámjch Pánč dnctaro
.leruonlem (wesel seJerusaleme) prošpěnge, ry:
tjř a Pán hradU Domremy še swými cděuci a š
,qaraU mládežj wesnickau kU Krásnému KwětnU
slawně se bral. Weselé djtky prozpěngřce kolem
starého Kwětna poskakowaly a k zdrogi děhagjce,
z palauku kwjtj přinássely, a spletsse wčnce we:
lebný Kwěten ozdobowaly. wo

J Johanna pťjtomna býwala; a wssak, ač:
koli na wsseobchých radowánk.ich podjl brala,
weselá nebyla, an srdce gegj nesstěstj Krále Kar:
la Mll. a krutý ofUd rozmilé wlasti ZámUtkem
naplňowal. A protož za odwrácenj wsseobecné
strasti wssemohachho nebeš i země PáUa wraucně
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wždy prosxla. Nebo, aččoli wesnice Domremh
od rozlehlých silnjc a lldnatých měst wzdálena
byla: předc strassný hlahol wogny a slrasti i
po tichěm údolj se rozléhal, an wesskerá Fran:
caUžská řjsse tehdáž na dwč siranh, ereanskau
a BUrǧundskaU se dělila. W této dwogi:
tosti obě strany drahný čaš Ukrutně proti so:
bě zUřily; až konečně strana BUrǧUndská, an
wéwoda gegj zawražděn byl, krwácegjcj řjssi, a
Uessťastného, Ua rozUmU pomateněho krále Karu
la fl. Anǧličanům, starým dědičnýmnepřátelům,
zrádně wydala.

W Domremy wssickni obywatelé až na geda:
noho králi swémU wěrni bdli , faUsednj ale wesa:
nicek straně BUrǧundské se připogila. TaUu
to dwogitostj: wesničané U weličý hněw oba:
polnč rozpálem, nemilosrdně se pronásledowali,
tak že tento tráwný hněw , giž i w mlékU mateře
ském wkoťeněn byl, an i djrky gindy pokogných
těchto wesnic polem k wálce proti sobě wycházj:
waly. Johanna, předřjzená neyUdatněgssjrytjťe
francaUzské nčkoy do boge westi, Uikdy se nepamaa
towala, žeby někdyna tčchto dětských wálkách pox
djl byla brala; anobrž u prostřed sprostičkýcho:
bywatelů rozmanitého údolj, co tichá holUbinka
žiwa gfauc, ode wssechmjlowána byla. A wssak
tato ode wssechswčdkůwychwálená djwka, o njžto
farář i wssickni wefničané swědčilj, že neylepssj
děwče weslkeré obce byla, a o kterě rytjř Albertz
Urchiiš pťed saUdci weťegně wyznal, že to gedi:
ná get)o wraUrjžádost byla, aby mUnebem takowé
dcerUjsky popřáno bylo: tato fprostučkcipastýřská
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djwka, která Uxsseckyserrernj národy poďiwenjm
naplnila, ani čjeťiani psáti neUměla; an gegj
chUdž rodččowé š to nebyli, gj něco che, mimo
Qtče náš a Aposstolské wyznánj wjry naučitjl
ow auu ruuoPatrný důkaz, gak mnoho srdce čisté,
Bohu odewzdané půfobj: oprawdowě che Uežli
wsse Uměnj a. wssccka maUdrost, nádhernoskj nau
dssená. un m

J otom, o čemžw mnohýchžiwotopifjch Swax
tých a SwěticBožjch čteme, kterak totiž gich wnitřx
nj poklad a mocnost lásky kBohu, i na nerozum:
ná stwořenj působila,w žiwotopifu zbožné Johane
ny fe přeswědčugeme. Gfaucj totiž wčku autlén
ho, když brawné stádo na paskwě ostťjhala, přilétoa
wali prýz polei z lesa ptáci, na gegj wolánj
gako k faudružce fwé, chléb zruky zobagjce Nechť
co prawda, anebo toliko zagjmawá powjdka, ktea
raužto wdččnost wlastenců rekyni swau žn:ěčnitča
ozdobiti se fUažj: to prawdiwé gest, že, když gegj
rozgitťer Uepťátelé wsseho fe Uchopili, a w té
přjčině wyslance, by po býwalém žiwotě Panny
se tázali a pjdili , odeslali, tito nawrátiwsse fe
před saUdci wcřegně wnznali, že ničeho neslysseli,
Uež gediné to, čjmby sami swé dcery ozdobené rán
di wldělj. To doswědčulJan Moreau, měssrěnjn
Rouenský. A toto swčdectwj whšssj ceny gest
toho, že pt.ici z gegj rUky chléb zobali. dlll

Když tedy .Johanna cestau wraucj láskyk
Bohu kráčela, přisscl i čaš, w němž neeoiditedlx
ná wssemohaucj Božská prawice, podiwným způd
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sobem, gegjho anitř skrptěho žiwota fe chopila,
by djwkU kwýtcčm)m činť:mpředťjženan, sznen
sseUěmUcjli přiwedla. A wssak poUčwadž žádnčd
mU giněmU smrti podrobenému té milosli popřáu
no neboloz twáťi nebeskýchwyslamů, genž wúli
Božj djwce zwěstomali,Uzřjri: tedy sama Johane
na tUro nechť mluwj, co napotom i před saUdci
wyznala, a mluwila.

„An Blahoslawenj Ueyprwé še mUaU roze
mlauwali, tjmto způsobem se to dcčloe Giž sedm
let mimrkolp gá lehdáž ža gasného letnjho dne
okolo poledne w zahradě olcowské fe zaměstnáwar
gic, od sirc.x..ychrámowé hlaš wolagjcj slyssela, a
hlel pťedr mnau stála podoba, gasnosij obkl;čcná,
gaké gsem nikdy, gak žlwa newčděla. j

erzřenj gegj bylo přjwětiwé, tak gako Uu
sslechtilého a dobrčho člowěka býwá; znamenala
gsem křjdla, dlesk Ua wssecky sirany a zástUp anp
gelů podobU obklopUgjcjch. Nebo angelé mnohou
kráte kU křesťanům přicřšxázeǧjs ač oni toho nea
znamenagj; gá fama gfrm ge Uprostťed gich jwin
ďěla. Bylť gest to angel Michael. Hlaš geho
byl Uad mjru Uxážný; ncž gá tehdáž gsauc autlon
wčké djtko, welmigsem fe bála, pochybugjc, zdaa
li to angel Páně gest. J Usldssewssi hlaš lřia
k:eát wolagjcj, přeswědčjla gsem se, že to hlaď
angelňw. u Bhlť gest to angel Mčchael.auu

Prawčl mi, bych předewssjm, drbrá a poe
čestná ďjwka byla, Pánu Bohll ochotněslaužila
a ráda do kostela chcdňla, že mč Krůl nebeš w
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pracechnápomocen bude. Potom mi mnohoo milo:
srdenstwj Božjm wyprawodoal, wedlé kteréhož Král
králů (Bůh) nad Francauzy se smeluge, a kterak
gá králi mému Ua pomoc fpěchati mufjm. Mimo
ro mi také powěděl, že sw. Kateřina a sw. Mar:
čěta ke mně přigdaU, abych čmčlcre cožkoii mi na:
řjděgj, an rozkazem Božjm poslány, mne swaU
radaU powedau, a w tom, což podniknu, nápo:
mocny budaU.“

„Sw. Kateřina asw. Markéta, gakž angel
Páně zwěstowal, ke mně přissedsse,rozkázaly, bych
š setnjkowi krále Francauzskěho, RoberrU zBaU.e
dricoUrtU do města BaUcoUleUrš fe odebrala; ten
še mě sice několikrát odbUde; a wssak konečně
předc woslyssj, a wálcčným lidem opatřj, kterýžto
do wnitťnjch dědin francaUzskýchUwedu, králi po:
moc přinesU a tak obleženjeměsta Orleanu ko:u
aec Učinjm. Potom i gá mluwiti se gala ťkauc,
;e gsem sprostá djxoka, Ua koni gezditi a wálččti
aeznagjcj uu Ony ale mi prawčly, bych Udatně
roogenského praporce se choplla, že mi Bůh Uápo:
mocen bude, že král můg zase wesskerým králow:
stwjm proti wůli wssechnepřátel, wládnaUti bude.
Budiž dobré Uaděge,prawily, agdi; a kdyžktwé:
mu králi přjgdeš, uzťj žnamenj , by tobě Uwěřil
x tebe přiwjtal. A tak tyto neb.xssťanky sedm
Čet mne wodjce, u wssech okoličnostech a pracech
ni pomáhaly tak, že Uenj dne, w němžto by kc
mně nepřicházelo. Neprosila gsem ge o Ujea Uež
d posilu na mém nxogenskěmtahu, aby Bůh Uade
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wssemiFrancaUzy se fmilowati, agegich města pod
sstjt fwé wssemohach ochrany přjgjtj rckčďťl;pro

sebe žádné odplaty gsem nežádala, než akF) dussemá spasenj a wěčné sláwy w nrbeském krá owstwj
dossia. Giž poneyprw blahoslawené Uzřewssi,
Bohn gsem sljbila , pakliby to geho wťxelebyla,
w panenské č“axstotěza celý běh žiwota swého fe:
trwati; aony mi také sljbily, žemne, gakž gsem
ge prosila, do ráge doprowodj. uo Swětice Božj
mi nezukázaly, gich ansstěmow..inj giným lidem
oznámlri; a wssak gá se welmj ždráhala. fwé
předsewzetj na gewo dári, an gsem sc BUrǧUnd:
ských obáwala. by mémU cestowánj kUkráli ne:
zbraňowali; zwlássť mého otce gsem se bála, že
mi to přstě zapowj. Gank mj woon bylo,
rodiče o wěci té, zprawiti, anebo wssemlčenjm
pominauti ; gá bych ale pro celý swět toho Uebyo
la Učinila, bych hlafu blahoslaweňých neposlechla.
W giných důležitoeťech, otci i matce poslUssUá
gsem byla; tUto wssak gank sobě počjnagjc, za
to gsem měla, že wřny prázdná gsem; a byla:
bych odessla, kdybych sto otcú a sto matek měla,
ano byťbych ikrálowská dceř byla; rtebo rozkazem
Boǧjm odessla gsem.“ uu TUto řečmluwila Joe
hanna i za dob Ueystrastněgssich, gakž se dále
přeswědčjme. n uu Než přjkrá ro cesta, kterau
djwka kráčeti měla; bylo tťeba od Boha osdojce:
ného a BohU anze odewzdcměho rekowného ducha,
kterýby wssecken posměch swěta, každaU sprostičké
djwce činěnaU křide, aUssklebečnčodbýwánj U
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dwora králowského, w pokořea wtrpěliwosti sne:
sla, dtclkgakž to wnUknutjm Božjm wyslané při:
náleželo, byUprostřed dwogostrých meččza gjzlč:
wých ohňň, w prawo w lewo sslehagjcjch, prae:
porec Páně Unesla. Nebo kterak mozná sprostix
čkě chUdě djroce, chudého, nepatrného pastýře dcea
ťi, newěřjcj a se posmjwagjcj dswělšpřeswědčiti, že
gi Bůh, a to zázračným zpúsobem za nástrog
swůg wywolť:l, a wywoleňau zwlássrnj mocj od:
dařil ? wu u uo Kterak možná by od neywzdá:
leněgssjho pomezj FrancaUzského wssudy nepťáu
tely obklopená, kU králi přissla, a wssj Uadčge
zbawenédo krále Karla Nl. přemluwila, by poy
slrdnj plUky lidU wálečného nerámé fprosté djwe
ce, krerá nukdý ani táborU newiděla, tjm méněw
krUtých bjtwách fe potýkala, swěřil: uu A byťby
králi wogsko swěřil, tn teprw boge, tU teprw
krwawé seče 8 wjtězným nepřjtelem w ssirém poli
nastaly. A wssak dUchzbožnaU a rekownaU djwe
kU ožingjcj š hůry byl: pročežpřed Bohem see
be ponjžřwssi, před swětem rekowně praporecBou
žj nesla, a š očimaknebesům pozdwiženýma, přeš
wssecky propasti přeběhssix, wznessenčho, kU kterěu
mU powolána byla, cjle dossia.

l7.

Obssjrnéby bylo wyprawowati, gak baUře
straůné wogny bljže a bljže k wesnici Domremy
se walila, gak djwka wyšssj wedena gsaUcmocj swé
přjbuzné a wesskeré faUsedstwo oprawdě swého seo
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slánj přeswědčila, apřeswědččwssi otcowské obydlj
opUstila;gak RobertzBauďricoUrtU třjkrát gi odx
byw, slysseti nechtěl: potom předc, přjsně zkanssel, co
činiti newěda pochybowal, na rozpac,ich byl, a
teprw, an i list od krá.ee Karla Ml. ho dossel,
rekoonst a trpěliwost zbožné a Usslechtilé djwee
ko znamenage, do Ch.UonU gi odrslal, kdež rxál
Karel Pll. U wyhnansiwj, od swé matky za:
wržený, od neyblxžssjho wnnka saxého nxéxoody z
BUrǧundu, wálrčně sewřeUý, mocj wjtězných
Anǧličanů, pyssuým wéwodaU z Lexedfordu a z
Gločestru tisknutý, u wrliké bjdě a úZkosii, še
swým, giž na hlubiuU zkážy se klonǧcjm dwoe
rem přebýwal. A tak léra Páně 1429 dne
1Ztého Ledna w neděli Johana z Arku, nedrm
ofchená bogownice w měsič BaUcouleUrš , kdež
setnjk králowský Robert zzBaudricoUrtu přebýe
wal, na kráfně ozdobeUého a osedlaného oře sea
dla, by fxoémU králi w neywětssj bjdě, na poa
moc spěchala. Pťátelě gi odťlopowali, a zástUp
ltdj welice se dichjch, že aullá djwka, odwáže
liwě sobě počjnagjc, na cestU, pustými horami,
rozlehlými lesxnamt, pťeš gečjcj ťeky a diwolé
toko weďaucj, anǧlickými a burǧUndskými dráby
posltaU, a ktomu wssemu laUpežnickau zběřj,
UedezpečnaU, se wydáwá!

Kterak, ťekněte nám, tázali se, kterak wám
možná na cestU se wydati, an wssudy na wssee
cky strany, zborowé nepřátelského wogska sljdj
každého kaUtku wyssetřngjce? Gá fe hrnbých
wogjnů nxelek.im, odpowěděla wážně: anobrž
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cestU ocewťenau naleznu: nebo gestliže Anšličtj
drábowé silnice nebezpečné činj, Bůh Pán můg
mne od nebezpečenstwj ochránj, až ku králš při:
gdU. K tomu gfem se narodila.“ uu
u A tak š důměrnostj w pomoc Božj w prů:
čelj oděnců gela, nebo hlasy blahoslawených,
gakž prawila, gj ťeklhd:„Gdiž beze strachu, a
když před králem bUdeš, znamenj Uzřj král a
přigme tebe a Uwěřj ti.“ S nj geli, třetj ge:
gj brarr Petr z Arku, dwa sslechticowé,Jan z
Mch a Bertrand z Paulengh še fwými oděnci,
konečně pofel králowský š gednjm zbrognossem.
Setnjk králowský Robert z Baudricourtl: k odc
gjžděgjcj wolal: „Geď tedy: staň se cokoli!“

J geli,šmnohým nebezpečenstwjmzápafjce,
an Anǧllckými dráby wsseckyweřegnč cesty posáty
byly; museli pUstými lesinami táhnaUti, časko i
stUdené potoky pťebťednauti, a w nepatrných
wesnicjch U cizjch nebezpečných lidj přenocleho:
wati; dwakrár i celaU noc geli. U wsselikčm
nebezpečenstwj zbožnaU JohannU nic tak welice
nermautllo, gako že cestUgjc při službách Božjch
přjtomna nebyla. A protož po wykonané gedec
Uáctidennj gjzdé,když ssťastně do mjsta Fierboiš,
ssest hodin od Chinonu, kdež nessťastný král pře:
býwal, wzdáleného ssťastně pťigeli, hned zbožná
Panna do chrámU fw. Kateřtnh se odebrala,
kdež š wraucj frdce zbožnostj přj třech slauže:
ný.h mssech sw. přjtomna byla; a odtUd také
králi list odeslala, w němž fe tázala, smjli do
Chinonu fe odebrati; zwěstUgjc, že za sto a pa:
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desáte hodin cestU wykonawssi, králi na pomoc
přicházj, že mu potčssitedlné zpráwy nese, a že
ho, ač nitdy přcdtjm newjdaného, pťcde wssemi
pošná!ee 7.

W strasiných okoličnostech žil tehdáž král,
FrancaUský Karel Ull.; krUtý cfudowesskerýmdě:
dinám zkázaU hrozil. Wedlé Umluwy, Filipem
Burgundským, přjgmjmdobrým, š Anǧličann léta
Páně 1420 w městěTroyeš w přjčině pomsty,an
otec geho od Francaxxžů zawražděU byl, Učiněně,
byla fwoboda řjsse FraUcaUzské zničena, národ
FrancaUzský pode gho otroké Anǧličanů snjžen;
Uebo Filňp š rUkaU Kateřiny, dcery krále FraU:
raUzského, Karla Pel., prowdaně žauAnǧlickéhokrále
Gindřicha U. i řjzenj řjsse Francauzské na chotě
Kateřinina wžnesl,a takDaUphinae)Karla Nl. wssec
ho práwa korUny FraUcaUzské, gakž prawile Zbae
weného, š rrůUU složil. Na rozUmUpomatený
král Karcl M., a w hněwU swěm nepřjrozeném
pomatcněǧssj a proti wlastnij fynu zUřjcjmáť
a králrwna, k této haUebné UmlUwě, gjžto každý
wěrný FrancaUz fe zhrozzil, a za neywčtssj potU:
pn měl, fwoljli, tak že wlády, trůnu a korUnh
hanebně zdawený Dauphin, giž na den swadby
fwé sestry Kateřind , fmUtnaU zkussenostj se přex
swčdčil, kterak sehnaný Uxálečnýldd Anǧličanů,
geho samčho z wěrných až posUd dědin, wyhánj.

.upg

e) DaUpk,xin (dofěn) gakž wčdomo slowe kašdý dčdčc Franp
caUzskěho trůnu.

2
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au Wrsskerá řjsse, me“čem a ohUěm wsselikými rox
tami laUpežnjckými, a zběťj wrahů a zákeřnjků,
Francauzy, Anǧltčany, Burgunďany, wogčikyi
zlotřilými rolnjkh, hubena a čpleněna kwjlela.
Na wsscckywssUdystrany wraždy, laupeže, pálenj
a potjránj. Pole byly pUsty, lčd zwesnic wae
lcm se ftěhowal a Utjkal, a tolčko twrze a upewx
Uěné hrady poněkUd bezpexčněho Udělowaly mjsta;
i dobytek wssemU tomu tak obwykl, že gak mile
zwuk zwonU k pozdwiženj wolagjcjho na pastwč
zaslechl, k branám města spěchal. Neyhůře w
Pařjži se dálo, kdež lid hladem a zimau UkrUtnč
trápen byl; Uužnj lidé gedli, co swině žráti
nechtěly: ženy i děti we dne i w noci po cestách
běhalh a křičely: „Umru hladem; zhyňU zimaU!“
„Smilugte fe nade mnaU !“ Deset i dwadcct zmrze
lých dětj mnohokráte na smetisstjchnalezeno bylo:
KrUtá zima zUřila, a drawj nxlci z lesir ažžna
hřbitowy přicházegjce strassně skUčeli, i Ua cestách
lčta mrtwých zžjragjce.

Anǧlický král Gindřich 7., choťKateřinin, giž
lěta Páně 1422. Umřel, francaUzské wssak wesskeré
řjsse nepodmanil. J pozústawil dědice, djtčo w
kolédce, gčnž péči fwých dratrú wčwodů z Bedsiorx
dU az GločestrU tjm UapomenUtjm odporUčjl, by od
strany Bnrgundsié nikdy neupausstčli, sic ginák
že weta bUde po Anǧlické wládě we Francauzskn.
Po málo měsjcjch powolal Bůh j Uessťastnéhoa
na rozUmU pomateUého krále, Karla 71. z této
strasti; walné Zástupy hladem zmoťenčho lidU,
nessťastného k hrobu doprowázely, hoťlé slzy wyx
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léwagjče: nebo winU wsseobecně úzkosti nessťastnée
mU, an spolU přehoťký kalťch Utrpenj pjti musel,
nepřičjtali. uu Potom hned Anǧlčcký biřic w kop
lěbce pozůstawené robě za krále Anǧlickěho a Frane
cauzsiého gmenem Gčndťicha Ul. prohlásil; wssč:
ckni wssak wčrnj FraUcaUzi Dauphina za prawého
dčdice trůmx FrancaUzského, pod gménem Krále
Mll. Uznali. Z pusté kapličky, w njžto wyhnaný
bydlel, Uynj praporec řjsse poneyprw wonessený,
rozwjgeli. To čdož fe dálo, wémoda ž Bedfordu
wč“iimocj KráleKarxla Nl. i z wěrných scwernjch
dědtn wyhnati Usilowal. Na ten konec š sestraU
wěwody BUrgUndského se zafnaubiw, za choť gj
pogal. A wssaki rytjřstwo krále Karla Nl. sta:
tečnč bogowalo, takže brzy k straně Angčžličanůs
brzy k stranč wčrných Francauzů wjtězsiwj se
klonilo, hrady atwrze brzy dobyty brzy zase
odgary byly. Než. Francauzi mocj Anǧličanů
porjráni bywsse pťjliš Umdléwali ;xzwlássť pak po
bitwě U BerneUil swedené na hlawU poraženi,
klefali. fl.

Gak mile nepťátelé Pařjže fe zmocnili , bylo
město Orleanš stanowisstě wěrných FrancaUzů.
Mi:no to bylo také takořka branau, kterau w see
wernj řjsse dědiny sc wcházelo; kdybh tedy byli
Uepřátelě Orleanš dobyli, snadno bylo w srdce
řjsse wtrhnauti , a weta po FrancaUzské fwobodě.
uu FrancaUzi welmč dobře znamenagjce , že gich
fwoboda giž na wlákml zawěssena gest, wssecku sj.e

lU, genž gim po tak mnohé strc::!stizbýwala, wynalo:t
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šili, by proti těto smxxtcdlnéráně, kterau nepřá:
telé zqsaditi giž se hotowili, se ozbrogili, a
hrozné, wrsskerémuu národU zkázau hrozjcj nrsstě:
stj záhy odwrátiti. MčssťaUé Orleansslj byli
wěrnj a Udatnj; hotowi gměnj dáti, a krew pro
wsseobčcnédodré žlásky k leasli a ku králi cediti.
J giná města řjsse obleženým penj:ze a potrawU
pokawád možná posjlala; nebo wssickni wěděli,
gak mnoho Ua tčto wálce záležj: i stawowě řjsse
w té přjčinč famiffobě daně Uložili. Král Ka:
rcl M. š králem Skotským, přjselemfwé mlado:
sti, přátelstwj obnowiw, aUžegi se spogil. Neby:
lo tedy din, že Ueywšnessenčgssjrytjři, k městU,
gemUž ncpťátelé pč)hrůžkyčinili , se swými oděnci
že wssech stran s:xěchali, by wedlé rytjřské powin:
nosii w dobrěm bogi proti ncpřátelům wlasti bo:
gugjce, slawUého wštězstwj i cri nabyli. Neži
w tomto k wálce se hotowenj, na Hospodina, od
něhož wsseckowjtěžstwj púwod swůg bčře, wssickni
pamatowali; a wčdčxwsse,an wogna, byťby zax
chowánj kázně sebe přjsněgi přikázáno bylo, ne:
prawosti a nesslechetnosti bezbožných, dweře i
bránU otwjrá: tedy weťegné Uxsseobecněmodlenj
Z psocešsim konáno, aby Búh pro neprawosti,
ginxižby snad w bauťi wogud gcho neyswěsěgssj
gmxčnoa srď. naboženstwj zlehčowáno bylo, dobré
měsko Orleanš netrestal. A wssexkwsse namcchci;p
Uj, wsseckapráce marná bršti se widěla; nebo š
walnými, wraždau horachmi a zhaubau soptjcjmi
zbory, hrdý Anǧlický wůdce Hrabě ze Salašbury
k hradbám města sc bljžil. J dobyl most; a exč.,u
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koli kalenaU siřelaU, ssťastně mrsstěnaU, raUěn,
zhynul: pťedc z této Udásosii žádná naděge
skljčeným obowatelům newyswitala. Gako ře:
tězem, che a che nessťastnéměsto, nepřátely
sewřeno bylo. Mezi Francauzským rytjřstwcm
Ueswornost a wády wznikly; Ua rowinách mjsta
Bouwray bitwa nessťastně fwedena: uu wsse na
opak fe dálo.uuj Měssťanowéwzananliwosti fwě k
wěwodowiBUrgUndskémU wyslance odeslali, by ge
pod swaU ochraUUpťigal, dokawád rozepře,Fran:
cauzské korunn se týkagjcj, mečem rozhodnnta ne:
bude. A wssak i wyslanci njčeho nezřjdiwsse od:
byti bylj; an Anǧljčané tUčUaU kořist wéwodowi
Bnrgnndskěmu záwidčwsse, w fněmowánj přjfně
zakázali, by odewzdánj města OrleanU přigjti fe
neopowažonx.al. Wssi fjly, moci a naděge zba:
wené a na polo giž dobyté město erecmše
wjtězný hlahol nepřátel, o hradby fe obrážegjcj,
giž giž i rachot otrockých okowů slysselo: uu žcny
úpčly, djtky kwjlilh, st,arcowé ruce fpjnali , kněžj
se modlili, wss:ckni gednohlasně o milofrdenstwj
k trčmU Božského fmilowánj wolali; hle! w tom
newiditedlná prawice Božská w bčh Událostj wi:
ditedlně fe wložila, awložiwssi i krále Karla Nj.,
který w swé pokladUici tollko čtyry tolarh fwé:
ho gmenj mčl, zneywětssj bjdh a úzkosti wytrh:
la. uu Dne 15. Unora měssťanslwo ereanské
wyslance k wéwodowi BUrgUndskémU odeslalo, a
giž 24. téhož měfjce Johanna králi dotčeUý list,
pomoc BožskaU zwěstUgjc, poslala.
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Nl.
Pod kowowaU tjžj wsseobecné strasti wssickni

klesali, an iwčrnj w nesmjrnézaufanliwosti pohřje
ženi byli; a protož i řeč Pannye o pomoci mlUx
chž, gako pofmčch blázniwé, býti se widěla, an
pochopiti možná nebylo, abyofUd Francmtzska, téa
to wěhlasné křeslanskwa řjsse, w rUce newzdělaně,
Ueznámě žensstiny wložen byl; gesstoneymaUdřeg:
ssj králowssrj dwoťané žádné rady newěděli, a
neyndatněqssj rhtjťj w krwawý:h bitwách na dara
mo krew fwaU cedili. A protož w radě xořšfnť0
sněmowáno, zdalibo to králowské Důstognosti přje
mťrné bylo, neznámaU wěsstkyni přrd krále pťedr
pustiti a předpusstěnaU slysseti? uu A protož,
když giž i břskupowé a ginj weleuťenj mužowš a
bohoslowci po gegjm seslánj se tázali, Johana.
Ua předstaupitň směla. Byl giž wečer, an PaUna
od Hraběte z Bendome wedená ke eráli wessla.
Padefáte pochodnj walné oswěcowalo wečeřadlo.
Wesskeré králowskě komonstwo, che Uežli tři sta
rytjřů, neywznesseněgssj:h Francauzské sslechty kou
lem a kolem stálo; král Karel Ull. w prostém oa
děwU we wzdálj stoge, zkaUsseti Umjnil, zdali Jou
hanna toho pozná, gemuž dle fwé řeči pomoc 8
hůry přinássj.? uo

Sljčná Panna pokogně bezestrachU Uprostřed
této skmělosti, přjmo kU králi se brala. Wždyť
patřila na twář skwělau blahoslowence Mjchala
angela Páně; a protož ani králowskéfe neděsila,
an poslána byla kpádU fe chýljcj zlatý stolec kráu
lowský zase postawiti a Upewnitie euu
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Tehdáž Johanna scdmnácte let rrěkU fwého
měla. Byla krásná a wdfoká, gaké wgegjm poa
hlawj málo widčti; wzezřenj Usslechtilě, tělo bjlé
ga! labuť, rty gako neyčisissjkorál, oči počernalé,
a wlasy dle tehdegssjho lytjťského zpúsobUwokraUe
hlosti siřjhané. Ohniwé oko gewjlo rekownost:
bdla silná, w zbrogi co neyodwážliwěgssj rytjř
hbjtost gech: než sprostuá a tjchá co holnbinka,
málo mlijc; wssak gednalolj se o gegjm seslá:
nj, ťeč gegj gako praUdem plynUla, a slowa gae
ko plamen kolem sebe sslehagjcj wssezagšmaly. W
twaři zbožnost a pokora se skwěla, znjztodle wne
řčenj gcdnoho swčdkacoŽ welebného aoprawdowě
božského wyswitalo. A tak w rytjřsiěm přistaUe
piwssč oděnť, krále w pokoře pozdrawjla a skloa
inssi před njm dle obyčege koleno , kolena geho
obgala, ponjšeným a ljbč znjcjm hlasem řkaUc:
„Račiž Wám Bčch blaženostj popřjti Usslechtilý
králi a pane můg!“ Gá negsemkrále wece Kax
rel; tamto stogj král, prstem na gednoho bljže
stogjcjho rytjře Ukázaw. ou

„We gměnu Páně odpowědělaJohanna, Wy
gste král a ž:xšckcmýgiUý.“wnPotom král Karel Nle
po gméně a po aUčelU gegj cesly se tázal. Načež
Panna mlUwiti fe gala ťkaUc: „Gá slowu Joe
hanna Panna, a poslána od Bohaegfem, bych
Wám Urozený Pane a wesskeré Francanzské řjsss
pomoc přinesla; a Král nebeš skrze mne Wám
wědomo činj, že w městě RheimsU poswěcen a
korUnowán bUdete, abyste byl námčstkem Krále
nebeského, genž gest oprawdiwý Král řjsseFran:
cauzské.“
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Potom král š Pannau faukromně rozmlaU:
wal , mnoho se tázal; z gegjch odpouxčdj welice
se radowal, gakž wssuckni na twáři geho zname:
nali, ač newěděli, gaký rxředmět gich rozmlau:
wánj byl. A zde se Uaplnilo, cohlaso blahosla:
wených Panně předpowědjno bylo, aby gen, w
pokogi kU králi ssla, že krásné znamenj uzřj král,
by Uwěřťl gj. Q tomto šnamenj gistý Pánz
Saly, geUž to z úst Pána z Boissřš, pťjtele
krále Karla “Ull.slyssel, takto wyprange: „Za
dob strastných, an kráťKarel fjl.nepřátely wssu:
dy obklopen byl, rozgjmal, že bržy po
panowánj geho weta bUde; gednoho dne ráno
sám a sám do swé modlitebxxjce wessel, a padna
na kolena swá, nemoha pro žármutek slowy ci:
ty swé wyprawiti , srdccm nad mjru sewřeným,
k nebesům cxčjswých pozdwihUge a szdychage, Bo:
ha wraucně prosil, by, gestliže prawý dědic z
kmene francausiých králů posslý gest, a králow:
stwj práwem mU přináležj, tohoto králowstwj mi:
lostiwě ostřjhati a šachowati ráčil; aneb aspoň té
milosti Udělil , by U wězenj nezcchynUl, anobrž
buď do Špančelské aneb do Šrotské zeměpře.
plaUti mohl , kdež soogenci králů franraUzských
panowali, a kU kterým aUtočřsslě wzjti Umjnčl.

Na tUto modlith, na lUto pochydnost, genž
w králi se wzňala, zdali mu práwem francaUz:
ský stolec pťiUáležj, byly odpowědj slowa, gimiž
JoehaUna kU králi mlUwila řkaUc:„Mé srdce mně,
a gá Wám prawjm, že Wy prawý dědic fran:
caUzskékorUny, protože syn krále Karla sl.gste.“
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Nll. x

Wedlé rozkašU králowa bhla Panna w
šhromážděnj bisknpú a welebných mUžů, co čjnitj
hodlá, tázána; byli také wěwoda z AlenqonUpřj:
lšomošn.zJohanna zase wyprawowala, že od Bo:
ha poslána géjť, še gj hlasy blahoslawených zgee
wily, co čintti má, by hožskémU rozkaznozadost
Učinila. Než w tak žUamenité důležitosti zdrae
hali se ctihodnj mnžowé UsUdekwynésti, posměchu
swých nepřátel se.obáwagjce; zwlássť pak arcibi:
skUp z RheimsU řeči gegj newěřil. J Usnesli se,
by Johanna do města PoitiersU odeslána a zkaU:
ssena byla. Tam od časU, w němž nepřátelě Pa:
řjž dobyli, Uniwersita (wyfoké sskolygdbyla,a mnoho
welcUčených mUžů a mistrů w bohoslowj zběhlých
tam pťebýwalo. Tedyld městěPoitierfU w šhromážZ
dčnj weleUčených mUžú wyssetťowáno, gak djwka,
genž od Boha poslána býti,se prawj, w nábožen:
stnsj wycwičena,a gaké wjry gest ? eu A wssak Jo:
hanna na wssecky činěné, ischytrale nastrogené
otážky dobřea maUdře odpowjdala :weleUčenj mua
žowéohlawami wrrěss a wyznali , že žádnémU mi:
stru nelzclépe odporšjdati. A o swémscslánimlijc,
když wyprawowala, kterak angelé a Swštjce Boo
žj, an stádo na pastwě hljdala, gj se Ukázaly, a
Ukázawsse o newystjhlém mtlosrdenstwj, gež Bůh
Francanzům proukáže, mlUwily: kterak plakalq,
kterak gi blahoslawené, sw. Kateřina a sw. Marc
kéta napomjnaťy, by ďo BaUcoleUršUk fetnij Řox
bercowi se odebrala, kterak gj sljbily, že gipo ce:
stách strastných a nebezpečných, až kU králiudopror

. 3
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wodj: když o tom wssem gako U wytršenj nebe:
ském wyprawowala: ay tU wssickni Ua promčně:
nau twář wznesseněgssjho stwořch patřřti se do:
mnjwagjce, náramně se diwili, gak to možná, že
fprostičká paskýřská djwkǧatak weltké wěcitak ohnin
waU wýmlanostj a srdce zagjmawostjwhpraer
gjr, na wsseckyč.inčné námjtky opatrně a maUdře
odpowjdá ?! uo u W tomto wyssetťowánja zčU:
ssowánj Johanna i přjsssj wěci zwěstowala : před:
něz že Anǧličané poraženi a město OrleaUš oswo:
bozeno bUde; a wssak by to se stalo , že gi Král
wálečm)m lidem opatřčti musj, prw ale že Anǧliu
čaUy Uapomene, by dobrowolnč odtáhli; uč;ex
drUhé, že král Karel w RheimsU poswěcen, poma:
zán a korquwán bUde; za tťetj, že Pařjž zase
w poddanost krále přigde, skza čtwrtě, že wčwo:
da ereanský zezagetj zAnǧlicka zasedo swé wla:
sti se anrátj. WssezcožkoliPanna pťedpowědě.e
la, se naplnilo: ač tehdáž toto proroctwj wssem
prawdě nepodobné býti se widělo: a prorož wsse:
likerč námjtky činili. „Joh.annoe wy žádáte ,od
ťrále wálečný lid, a sama .prawjte, že gest to
wůle Božj, by Anǧličané z nassich dědin se wyx
rlidili. .GestlitomU tak, nač wálečný lid, wždyť
Bůh moceUgest, Anǧličany potťjri, aneb ge wy:
hUati?“ „Pro Pána! odpowědělaJohanna, wá:
lečUý ljd bogowati bUde, a Bůh wjtězstwj Udělj,
hyťby i málo lidU bylo.“

Sotwa geden přestal, giž i giný na:njtá ťka:
„Ner to Božskež wůle, bychomwám na slowo
wčřčlj, an žádnym znamenjm swého seslánj Uex
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oswědčUgete,nestwrngete a nedokazugete: a pro:
tož králi Ueraďte, abh wám poslednj zbytky wá:
lečného lidux směřil, abyste ho w nebezpečenstwj
nerrhla a Uezkazila.“

Toť byla přskrá Uámjtka: nebo kdyby byla
Johanna,ijo z wody před gich očima Učinila,
snadby byli Uwčřilče; řozkťjssenj mrtwého č(owěka
sldadby také činěné námjtky bylo zwrátilo. au
Než Johanna gala se mlUwiti ťkauc: „Pán Bůh
wj, že gsem do města PoilieršU nepťjsi.lažbych Bo:
ha pokaussela, a zázrakyzčinila: doPeďte mne do
Orleanu, a tam znameenjUzřjte. Rečněte králle
by mč wálečným lidem opatřil, a xn Uwidjte.et
uš Gak opatrně a powážljwě král Karel 71!. w
této znamenité důležitosti gednal, a gak snadno
řeči Pannině newčťil, ztoho wyswitá, an tjmto
wyssetřowánjm spokogen negsa, giné welebné a
Učenémuže powolal, š nimi se radil, a co činiti
rozgjmal, ano i ťrálownu SicilianskaU a giné poe
čestnépanj,byšJohannaU rozmlanaly. požádal.

lx.
Teprw po mnohém zkussománj král wéwox

dowi z Alenqonu wzkázal do města .Blojš se
odebrati, lde wálečného comožná sehnati, a opoa
trawU pro ereanš pečowatť. Sehnaný wálečný
ljd Johanna k Qsleaml westi mčla. Mezi tjm i
Panna oděnjm a komonstwem, gakž za tehdegssjch
časů, Ueywyšssjho wúdce wssjm opatřiti a ozdoe
bčlti, obyččg byl, opatřjna byla. ZrUkaU krále
tedy oděnj wzala, a Bůh gj meč a praporec podae

ti ráčil; nebo hlasy blahoslšn:ených Panně powča
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djno lbylo, že w chrámU fw. Kateřiny w městť
Fierboišx zakopaný meč fe nachážj. uu Pročež
Johanna kněžjm lťst odeslala, o meť profjc. Tito
zbrognij koewářirozkázali, by U oltáře fw. Ka:
teřiny kopal, a hle! nalezen byl meč ne hlUboko
w zemi, a na meči pět fw.rkřjžů. K tomUto ršte:
ťi dala i praporec zhotowiti, o nčmž gj fw. Katš:
řina a sw. Markéta mluwily: „Wczmi praporec
we gmenU Krále nebeš, a bogUg Udatně!“

Wedlé rozkazU blahoslawených zhotowen byl
praporec zbjlě wlny, a.na nxěmlilie. Byl na
něm wyobrazen Spasitel swčta, w oblacjch nad
mnohobarewnaU dUhaU na saudné stolici sedjcj, a
kaUli swěta dršjcj. U noh w prawo w lewo kle:
ťeli dwa angelé; geden angel držel lilii, šnač
FrancaUzský, aBůh Qtec lilii žehnal, a na straně
napfány byly slowa: „Ježjš Maria.“ . Ginák
praporec tento , gako každý giný sslechtický podoe
bU mšl, a na konci čili chwostU, genž při tako:
wých fprostých prcrporcjch wůbec se zncrccházčl,wy:
obrazeno bylo zwěstowánj Panny Marie; angel
Páně totiž před Blahoslawenayl PanUaU , Nebeš
Králownaú stoge, lilii gj podáwal.

Když giž wěwoda zAlenqonU wssepřiprawil,
a š njm mnoho giných chrabrých rytjřů se fpogilo,
Johanna dne 21. Ledna, praporce swého po:
zdwihssi, doprowázeňa od arcibisk:xpa rheimskčho
a dwornjho welemistra králowského, oděnci obklo:
penaz města Troiš k mťstUB!oiš se brala. Než
wálečný lid malaU důwěrnost k Pannč měl, a slt):
ssjce wogjnowé, an zbožná Panna, ne w břitu
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kost meše, anobrž w Božskč požehnánj danáe Ur
smjwali se; Uebo takowé počjnánj Ua gich šdiwo:
čilaU mysl, málo anebo anze ni.c nepůsobilo;
gakož pak i prostopássný žiwot těchto w neprawon
sti famých wogen wyrostlých lidj, welikau osskli:
wostj zbožnan Pannu naplňowal. eu A wssak
pťw než do města Bloiš se odebrala, dle rozkazu
blahoslaweUých, wyslance š listem k Anǧličanům,
by we GmenU Páně š ťjsse FraUcaUzské se klidili,
odeslala. NápišlistU takro žněl: „Slysste pofelstwj
od Bohaťa od Pany.“ g Wéwodowi z Bedfordu,
genž náměstkem krále Aňglického we Francanz:
siU se nazýwá. Obfah al,e listU byl:

eř Ježjš Maria xjo
„Králi Anglický a Wy wéwodo z Bedfordn,

genž febe Uáměstkem krále Anglického we Fran:
caušskU .Uazýwate; Wy Wiljme áo ilU koulo,
Hrabě z SussolkU; Wy JeUe Pane Ua TalbotU,
a WyuTomássi PaUe Ua Skalsn, kterýž se mjstoa
držjcjm wěwody zeBedfordu gmenUgete: anrať:
te práwo Králi nebeš, enawraťte králi Karlowi
Ull. kljče wěrUých měst, která gste we FrancaUz:
skUUásilněa laUpežnickyodgali apohubili ! Panna
wnuknutjm Božjm přissedssi, ťrálowský 0kmenfraUa

caUzský požadUge. K pokogi docela Uáchylna gest,
gesiltže Wy sprawedliwi bUdcte, a z řjsseFrancaušo
siě se whlljdjtep a ša wsseckUsskodU náhradU Uči:
njte. Králi Anglický, ge liže tak neučinjte, teu
dy prawjm Wcčm, že w terékoli končinč Fran:
cauzské Wáš lid nalezenU, Učinjm, že chtěneb ne:
chtě, pryč odebrati se mUsi. A gestliže neUpoo
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skechne,zhyne. Nedomnjwehte se, žeby Bůh, Král
nebeš a syn neposskwrněné Panny Marie, Wám
tohoto králowsiwjxostťjhal: nikoli, gediný král
Karel fll., prawý dcdic gjm wladnaUti bude, an
roúle samého Boha, Krále nebeš to gest, a Bůh
gemu (králi Karlowi Ulj.) skrzeúsia PanUy to
zwěstowati ráčil, a král Karel M. do Pařjže fe
odebéťe walnými zástupy doprowázený!

Newěťjteli pofelstwj od Boha a od Panny,
tedy w kterékoli končjněe š ostrostj meče se fetkáe
me, lowecké úpěnj a skUčenj slyssáno bUde, gakého
před mUoha lery we FfancaUzskU slýcháno nebhlo,
pakli práwa a sprawedlnosti sobě newssjmáte. A
wěřte, že Král nebeš xPanně že Swatyně swé
wětssj moc sessle, nežli ta gest, kteraU Wy Ze wssech
podmanťných měst seženetea proti njse zasadjre, a
čdyž břitkými mečl smrtedlné rány žafazowány buex
dau, a krew cediti fe bude, každý se přefwědčj,
lomn wětssjhopráwa Král nebeš Udělil?

WPsáno w sobotU w swatém témdnř, když se
počjtalo po Narozenj Panč sto a xxlx let.“ uu

x.
DUe 27ho Dubna wytáhli zrměsta Bloiš

l ereanu se Ubragjce. Johaitně wsselikámoc nad
wogskem dána: i Uařjdila Panna, by wálečný
lid tak se bral, aby od straUy prawé řeky Loire
ť městUwrazil. Práwě na té straně, kamž ney:
rpewněgssj wěže a tw:že wtrhnaUti zbraňowalh,
Hrabě z SUssolku 8 walnými zbory Anglického
wogska tábořil.. PťedFrancaužh, kteréžto Pan:
na wedla, ssli kněžj 8 korauhwj UmUčenéh.oSpasin
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tele: za nimi se brala Johanna š wůdci pluků a
š welikodUssným rytjřstwem Francanzským, genž
z města Bloiš k praporci Panny pťispčchalo : poe
tom následowal zbor 4 a 5 tisjců zbrogUossů k
ostřjhan dobytka, wozů a zásob. Kněžj w průe
čelj gdaUce cjrkeij “starobylé pjfně zpjwali,
zwlássť pak zazn.jwala wznessená přfeň: lfemi orcw
ntor 8pjrjtu8 (Přjgď Utěssiteli DUssefw.), wzncku
ssegjc se wzhůrU k ohniwémU DUchU swčtel, DU:
chU wečné maudrosti , by wessčerémU wogskU mi:
losti uděleno bylo. uu

Byl práwě rozkossný čaš měfjce Kwětna, w
němž na poljch i w lesjch, wdanrawách i wroze
manitých hágjch nebeské ptactwo radostně ssweho:
lj, na stromech i na palachch peřestě kwjtj lj:
beznaU wůni whdáwá, a kde wsse, cožkoli žige,

.w dobročinných slUnce paprscjch fr zhřjwá. Za
celé dwa dni rozmanitými končinami,eu prostřed
nichž prUdkxotoká ťeka Loire se walj, a které še
swými zelenoskwachmi hági, plodnýmisstěpnice:
mi, a úrodnými winohrady zahradaU Francauzska
slowau, táhli. Zbožná Panna nepřestáwala rďá:
lečný lid k pokánj, k důwěře w Boha a w newd:
stjžitedlné geho milofrdenstwj napomjnati, řkaUc,
že gim Bůh, stanaUli semilostiBožj hodni, slaw:
Uého Udčlj wjtězstwj, gakož pak i sama před twářj
wesskerčho wogska, pod ssjrým nebem neyswětěgn
ssj Swárost přigala. Wugsko š kněžjmi prozpě:
ngxjcjmi spjsse zbožnému pUtorranj, než wáe
lečnémU tahU se podobalo; zdiwočelých wssak
bogoijků srdce wětssj awětssj Uctiwostj kctnostné



32

Panně anla. Mnošjn ano wětssjdjl, ze swých hřja
chů se wyznánoali; wssecky nepočestně ženssriny od
wogska pryč kliditioxse mufely; a tak wssUdy kázepň
přjsně nařjzena a zachowána byla. Johanna
prwnj noc w oděnj, a to málo spala.

Třetjho dne k ereaim přitáhli, kdež wěrnj
měsstěnjlwwé giž.taUžebně PannU.očekáwalťe Než
Johanna welmi Užasla, an š kolmé wyssťny spa:
třila, že, rytjři moci Uepřátelské se lekagjce, ne
tam, kde Panna kázala, anobrž na lewém břehu
řeky wessčeren tidálečný lid postawili. A wssak o
žlých Uásledcjch neposlUssnosti brzy sami se pře:
swědčťli; nebo wogsko w strastné wězelo okolič:
nostč; daleko ssjroko žádněho mostu nebylo, a
ťeka U měsťa tak wy.schlá a mčlká, že toljko na

xgediněm mjstě záfobU..ž wozů do korábU složiti
možUá bylo. Na trm ale mjstč pewnost nepřá:
telská wzhůrU feanla, aw každémokamženj střel:
by Uepřátelské obáwati se meeli. e Wůdcowé,
genž prw maUdřegssjbýti fe domnjwali, erědč:
li nynj co počjti; než Johanna w BožskaU daU:
sigjc pomoc radila, by aUtokem na dotčenaU pew:
nost wrazili; oni ale se zdrahagjce nedostatečnox
stj lidU se wymlanali. Konečně wssicknigcdno:
myslUě se Usneslj ,d by zpččtky dwě xhodiny cesty fe
obú:átili, až k hradU Chezy, kdež Francauzská
s:ráž tábořila, akde rozwodněněgssj řekaU pťeplaU:
ti snadUěgi bylo. x

Než, wssenamaháUj marně býli se widělo,po:
něwadž i žiwlpwé proti wssemUpočjnánj se zasadili.
PrUdkáwichřice wálaa úpěla, z čcrných oblakú gako
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praudem se lilo , n“o“cswé temné perUtě po oborU
swěta rozprostjrati giž giž se hotowila, a š korá:
by plautilze nebylo,an skuťjcj wichřice wssemU
žbraňowala. uu A wssak PanUa Utissenj baUře
předpowěděla. „Posečkeyte maličko,prawila, wsse..
cko Ua druhé straně bude.“ A hle! brzy tak se
stalo, ano, dle slow gednoho swědka, ťeka očihledě
na prošbU PaUny se rošwodňowala. Koráby o.
kolo anǧlických děl a moždjřů plaUly, a Uepřátelé
ua wěc podiwná! po nich Uestřjleli. uw Zotawe:
nj Francauzi zmužilosti nabýwagjce, w rekownaU
PaUUU, ge wedach,a ažádněho Uebezpečenstwjse
nelekagjcj, wěrssj a wětssj důwernost měli. Pož
trawa bez prekážky přewežena byla. WogskU ale
korábů se Uedostáwalo; pročež Uzawťeno, by zpát:
ky do města Bloiš se odebralo, tam přeš most
přesslo, ašginým wálečným lidem spogeno, gakž
prwé Johamla radila, po prwnjm břth do Qro
leanu pťisslo. WelkodUssUauale PannU erean:
ssrj měssťanéčočekáwagjce, snažně prosili, by hned
do města se odebrala. Než Johanna še swými
oděnci na mjstě, kdež koráby kbřchU přirazily, až
do temUé noci dlela, by očjm lidU ze dwssechUlic
města se hrnaucjho skryta byla. Noc giž swé pe:
rutě roǧprostťela, na obloze nebeskě z protrhaných
mračen doloplný měsžcse probjral, sem tam hwěz:
da wyskočila, brzy zase pťeháněgjcjmi se mračny,
zakryta byla: tU Panna asi š dwěma sty chrab:
rých oděnců z mjsta se hnUla. Qděnci nackbugných
ořjch, a w gich průčelj welkodUssUáPanna š wy:
tasenými meči okolo anǧlických stanů tak bljzko,
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roby z lUčisstě ďostťetil, geli: a wssak Anšličaně
ani meče proti od Boha seslané newytasili, ani
lUčissťnenapčali; zdálo se gakoby omráčeni bh:
lč.um

Tedy rekowná Johanna oh patyeaž k hlawč
ocelowým přiodjna oděnjm, na bjlém, draze ozdoe
beném oři sláwy sedjc, do města OrleanU wgela.
Před nj nessen bhl praporec 8 obrazem Umučené:
ho swěta Spasitele. Po gegjm lewém bokU gel
na bUgném oři w lesknachm oděnj Usslechtilýa
welkodUssný FrancaUz Dunojš, genž Panně wstťjc
wygel, zborem Udatných rytjřů, oděnců a zbrog:
nossů doprowázený. Měsstěnjnowé mladj i stařj,
ženy i djtčy š pochodněmi k přiwjtánj wyssly, ta:
kowaU radost, gakž geden mčsstěnjn zaznamenal,
geche, gakopby angel š Uebe k nim byl wšstm:pil;
a to ne bez přjčiny, nebo zausedm měsjců z haU:
kagjcjch děl a bořjcjch moždjřů anǧlických, fmrtjcj
kaUle pořád do ,mčsta ljtaly; nefnesitedlnaU úzko:
stj obhwatelé skljčeni byli; od nikUd žádná naděge
pomoci newyswitala. Pročež nynj zotaweni giž
giž se domnjwali , že z této bšdy a strasti wytrže:
ni gsaU, a to gediné rekownostj UsslechtiléJohan:
Uy, o které gim tak mnohé a welilé wěci wypra:
wowánh bhly. Lid ze wssech stran města walem
se hrnUl, každý oťe , na němž Panna sedčla, dox
tknaUti se chtěl rak že geden š rozžataU pochodnj
k praporci se přibljžil; praporec chytil a u ho:
řčti porm Ay řU pororná Panna rychťonoyého
oťe ostrUhaU bodnauc, co střela k praporci se
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hnala, gakoby w lšeibořjch deohu uxroánabhla; a
hned oheň UdUsila, čemuž wssl . iwelmi se podi:
wili, apak JohanUUxU welikěm plesáUj a xorodsooer
láwánj městem prowázegjce, wjtali a pozdrawor
wali. Ačkoli Panna od rána nic Uegedla ani neu
pjlaa ba ani 8 oke w swém rytjťském oděnj ne:
šstaUpila a sobě neodpočinula: předc gesstě w
noci do chrámU Páně se odebrala. Lid wssUdy
š welikaU Uctiwostj co wyšssj stwořeňj gi náe
sledowal, a když radostným prowoláwáňjm,gež i
w AUǧlickém ležer ozwěUy opětowaly, gi po:
ždrawowal, přjwětiwě napomjnala, aby w Boha
danali, gemU čest a sláwU wzdáwali, že ďudaU:
li wjru mjti, wssemu sauženj a trápenj UgdaU.
Potom do přjbytku gedUoho wznesseněho a cti:
hodného mčsstěnjUa se oďebrala, kdež gi počestllá
choť geho wljdně přigala, a tam teprw šbrog a
odčnj odložila. Připrawili gj také skwostUaU
wečeři, než Johanna toliko wjno š wodau smj:
ssené do střjbrné čjsse wljti rozkázala, a pila, a
potom asi pčt skywiček chleba gedla, a pak za
relý wečer Uičeho ani do úst newzala. Potom
w pokogij wedlé domácj dcery spala.

e xl.

eZotawer měsstěnjllowé ereansstj Udatnosti
Uabýwagjce, w rekoonste welkodUssUéPannh
wěřssj a wčřssj důwěrnost měij; Uebo Johňřřřřů
w šhromáždčnj wůdců zwlásstnj duchauwýtečnostj
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rozUmU gafnost a mysli bystřostj wynikala, gi:
nák gsaUc ponjz á,tichá,střjdmáazbožnáe Gegi
ohniwé wýmlanostižmlUwilaliofwém seslánj, fe
diwili, a gegj pokoře wssickni fe kořili; an giž
gegj wzezťeuj frdce zagjmagjci na frdce zdiwoči:
lš blahotworně půfobilo, a ge naprawowalo.
Reč, kteraU mluwila: „Bůh mUe sem poslati
ráčrl: pewné bUďte naděge: tať wáš spafené U:
činj“, frdce wssechpronikla. S podiwerm a š
roznjcenjm hleděli na zbožnaU Panm:, aU při
drahé oběti msse fw., při pozdwihowánj wřelě
sišh po gegj esljčUé twářč fe ronily, a kterak
wždydtoliko o BohU aogeho milofrdenstwj mlU:
ch, k pokánj a k žiwotu naprawer Uapomjna:
la. Aeprotož tráwným zmatkem gegj citliwé
frdce obkličowal prostopássný žiwot mnohých wo:
ngú, kteréžto brzy mjrně, brzy přjfně a řečj
twrdau napomjnala: a wssak každé gegj slowo
k naprawenj aa kxspafenj zdiwočilých fměřowalo.
Zwlásstnj ale starost měla o rytjře l.n Uiro ře.e
čeného. Toť bhl sice člowěk frdce dobrého, něž:
ných,uUsslechtilýchcitů, čilý, ohiný, bUgarý, a
wssak, gak se řjká, hroznš lehký; nu oprawdowý
FrancaUz pu; mage pewnaU,plamennau wer w Bo:
ha, králi rělem č dUssj oddán byl? než klenj ná:
ramně w obyčegi mjwal. Zbožná Johanna, ney:
nětssj pečj o to se snažila, by hodný rytjť od
tohoto nehodného zwhku UpUstjl. lxa ťlire i ta:
ké dobré wůle byl; napomenutjm Panny se wyea
Zpowjdal; než klenj odwyknaUti sioro nelze mU
bylo,tak žemu Johanna konečněradila, by aspoň
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toliko skrze swau hůl pťjfahal aďábla za swěd:
ka Uepowoláwal; což prostofrdečný rytjřlzn ťliro
afpoň U gegj přjtomUosti činjwal. uo Neyche
ale tomU lidé se diwili, oded sjly nabýwá; po.e
něwadž mnohokráte od rána až do wečera Uičeho
anť do úst newzala. Upřjmnj a wěrnj obwwate:
lé ereansstj ošax drcchný čaš úzkostj připiati,
bez konce w swé radosti sobě počjnali; lid pro
radost dweťe gegjho přibytkU skoro wypáčil, a
Johanna mUsila konečně gegťch prošbč swoliti, a
celým mšstem gezditi. Ulice byly lidem přeplnč:
ny, tak že tito dobřj lidé dosti ani Uadjwati an
Uadiwiti se Uemohlř , gak hbitě a rytjřsky na bě:
lofkwachm scdčla ořie :,Qprawdowěse,djdotčený
měsstčnjn w fwém poznameUánj: „Panna tak Ua
konj feděla, gakoby giž od aUtlého wěkU w rylěx
řowánj cwičencšbyla.“

Drlchého dne rekowná Panna z města wyge:
la, by o způsobu Uepřátelských twrzj a hradů se
pťeswědčila. Mnoho lidj gi následowalo; a když
okolo wěžj a pewnostj od gednoho konce města k
druhémU gela, Anšličam aniz lučisstěerystře:
lili, gakoby ge byla hrůza pogala. Atak Johan:
na zase do města se anrátiwssi, do chrámn Pánť
se odebrala.

Cbrabrý DUUoiš, genž do města Blořš k
woqsiU, by ge kOrleanU priwedl, se odebral
prodléwal g čjmžereansstj poděsseUibyli; a wssak
wěstna Johanna gichz těssila rkaUc: „Rekowný

wůdce Dunoiš přigde, an geg ani wogW Uic
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zlého Uepotká; Pán nad FrancaUzy strahowitč
ddj.“ A hle! brzy poslowé o wogskU se bljžjcjm
poděssenému měssťanstwU potěssatcdlnan zprárďu
dali. PanUa š rytjři len ťlirez ckluiere amno:
hými ginými, Francauzům z města wstřjc wygee
la. Anǧljčané š twrzj a,š wťžj hledjce gako
omráčeni .siáli, an DUnoišš wogskemslawněse bral.
Bratr lxdašqušrčj, gehož následuowalzbor kněžj, fw.
praporec nesl. A tak prozpěngjce, čest asláwu
Bohn wzdáwagjce, bez přrkážky do města wtáhli.
Této aleerci gesstěpodijěgi sedálo,l),čd:lon,
panoš Panuy, Unawený o půl Uoci na dodpočim::
tj se odebral; podobně i Johanna š dotčenan
domáčj do:erau Učinila.o.Sotwax panoš w rU:
hém snu pohřjžen byl, Johanna z lčxžkawysko:
čiwssi úpěnliwě wolala: „We gmenUBo;jm, mňg
rádce mi řekl, bych proti Anǧlučanům wstala;
než co počnu, an newjm, kde nedprmé autokem
hnáti mám! l)s úuloue! kde gsaU oděnci; kde
zbroǧ! kde oděnj! kde oř můg? Krew Franx
cauzská zemi Francauzskau giž rudaú čjnj! Pro
Pána,toť gest zlé; proč„gste emne dřjwe newzbn:
dili! Francauzům bljže žedné wěže nesscěstj zkáx
zau hrozj: mnoho gich raněno. uel)e aulouo,
oře fedley! zbrog! zbrog mi rychle podeyte!“.uup
W tom bratr 9ašquerel š gjnými knčžjmi do
pokogjťa wstaupil, čx wssickni gi wolati a nařje
katt slysseli.

Patrno, že wssecko U wytržcnj mluw.jc, kr:
waw, bogšw dUchU widčla, genž i w Umdteném
tčle ad těmi strahowitě bdčl, které ngůh swěc
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ťjtj ráčjl. A hmd rytjřským swým oděnjm přie
odjna, na oře se wysswihnaUc, giž giž hlukot na
wssecky wssUdy strany se rozléhagjcj slyssela: wop
lánj wúdců, dupot koňstwa, břlnkot mečů, řehot
ořů a úpěnj poděssených obywatelů. uu Ay, tU
ostruhau bodnUtý rychlonohý broň gako stťela se
hnal, dUpotem púdU tepage, až z kamenj gtskry
ljtaly, a š PannaU přjmo k Burǧundské bráně,
kde Francauzi potjráni byli, letěl. Wssickni se
tomU lwelice diwili, kterak Johanna prawau
bečs průwodce nalezla cestu. U brány cesta UT
tjkagjcjmi FrancaUzy giž zawťena byla. Dálo
se takto: Bez wědomj wůdce DUnoiša i Panny
časně ráuo FrancaUzi na Anǧličany, u chrámU
sw. Lupa w peonsti šáboťjcj, Udečili. Na poe
čátkU wjtězstwj k straně Francauzů se uchýlilo:d
než přemoženi,brzy na aUtěk se dáwali. awSpae
třjc w tomto kolotánj Panna gednohodrančného
w krwi tonachho Francauze, žalostně wolala:
„FrancaUzč! bratřj rozmilj! nčkdhgfem naFrane
cauzskaU wylitaU krew nepatřila, by i mé srdce
nekrwácelo! Zmužile za mnau kdo wěrný Franj
cauz!“ Ato wořknaUcpřjmo kpeonsti, kde nehp
krUtssj obapolné potjránj zuřilo, se hnala. Ra:
dostným hlaholem na polo přemoženj Francanzj
swému strážnému.angeln, gakž rytjťkU nazýwali,
zawjtali, a zotaweni gegjmi slowy aUtoky obno.p
wilň. Wprůčelj co st“relh se ženachch FrancaUu
zů hnal se chradrý DUnoiš, z drUhé strany Ur
datnýe BoUďsai a Baron Conlengeš š ssestl sty
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.neyudatněgssich rytjřů sslechtyFrechanzskéu .Krnrá
seč a obapolUé potjránj; un než FrancaUžl zwj:
tězili; aza dwě hodiny Panna Uepřátelskéhrad:
bh stékla, wsse děsila, porážela a mrtila. A
wssak přjfně zakázala, by se žádný wogjn ne:
opowažowal Uěco z chrámU sw. LUpa odegmanti.
Kdo zAnǧličanů se wjtězúm erzdal, bez milo:
frdenstwj Usmrcen byl: 114 Anǧličanů pobito,
40 zagato, a 200 nessťastnýchdo chrámU fw.
LUpa prchlo. Někteřj messnjmi rauchami se odjli;
než nalezenéFrancaUzowě hned Ufmrriti Usilowali,
Uěkteřj wssak citliwěgssj prawili, že pobiti býti
nesměgj z Uctiwosti k messnij oděwU.

Rozepři milofrdná Johanna konec Učintlae
an wedlé swé něžné wljd,nosti š nessťastnými tak
nakládati welela,gakoby skutečně kněžj byli; pro:
čež gimUbližowatř nedopUstila,anobrž před swý:
ma očima do fwého přjbytkU Uwesti kázala; ne:
bo rozgitřenjOrleansstj za přjčinaU přetrpěné sťra:
sti Ua Uessťastně zagatých Ukrntně se mstili, i za
zády Panny ge fmrtjce. Awssak citliwá, Ussllřchl
tiláoJohanna widauc, an ,krwj nepřátel země
rUdá Učiněna gest, hořce plakala; wždyť pobitj
nepřátelé lidé,wždyť bližnj,wždyť křcsťané,wždyť
itaké mnozj otcowé opUsstčných a osiřelých dj:
tek byli! uu a protož strast wognye pokawád
možná, Umenssiti se snažila. Sama ale hned se
zpowjdala; nǧčbone ginák, než srdcem čistým a
očifstťným swědomjm pro Boha a pro Brále táh:
la; a wssak tehdáž ze sna wytržena bynďssi po:
božnost wyťonati nemohlaš gakož pak i wssem,
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kdož w bogi fe potýkali, se wyzpowjdati a Bo:
hU srdcem čistým djky wzdáwati welela, sic gia
nák že Bůh w bogi š nimi nebnde a newděčné
opUstj ux uu

Potom dobyté pewnosti a hradby Anǧlické
zapáleny a š zemj frownány byly Akdyž Pan:
na š wůdci a wjtězným rytjřstwem do města fe
brala , zwěstowaly wssecky zwony slawné wjtěz:
stwj, a wesskeren lid wáchrámjch wrachmi moda
litbami a prozpěwowánjm wzhůrU k trůnU Uad:
hwězdnémU otce swětel se wznássegjcjmi, zad mi:
lost Udčlenčho wjtězstwj a za odwrácenj bjdy dj:
ky wšdáwal. W Ussjch ale Uepťátel tento hlaš
a szk zwonů nčljbě zazijal, an tohoto dUe
rekownosti Panny,kteraUžto od té dobh Ue ginák
než čarownici nazýwali, pťemože:xria Ua hlawn
poraženi byli.

Uwečer oznámila PaUna, že zjtřegssjho dUe, po:.s
něwadž památka slawného Ua nebe wstaprenj Pá:
nč se slawila, do boge nepotáhne, ani zbroge se Ucr:.d
chopj, ,an pobožnost wykonati a neyfwětěgssjswá:
tost přigjti hodlá. Na deU po na nebe wstaUpenj
Páně, po krUtém bogi a obapolném krwe prolitj,
i pewnost U sw. AUgUstina dobdta, Anǧličané pak
zafe přemoženi. W tomto krwawém potjránj Joe
hanna kopjm powrchně raněná, předc qutnť boa
gowala, a kd:,džpo skončené bitwě wůdcowě pra:
wili,že potřeba nekáže, by wálečný lid zjtřegssjho
dneedo boge tcšhl,j an město potrawaU zásobeno, a
králxbrzy lidem wálečným nowě fehnaným kU poa
moci přispěge, Panna mocj swčho sestánj odpowě:
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děla řťaUc: „U wassem fněmowánj wy gste fe Ua
ladili: gá ale š rádcem mým w radU wessla: a
wssať wězte, že fc naplnj, co rádce můg powěděl;
rada pak lidská mearná bude.“ Potom fwému
zppwědlnij, by ráno gesstědřjwe, nežli dneš pťi:
ssel, mluwila řkauc: „thllra usoelikm:práci mjti

d bUdU: z těla mého krew kypěti bude, a to nad pr:
fh, an U pewnosti bljže mostu raněna budu.“

xlj.

Noc gako den Panna nepokognaU měla, an
Anšličané gesstě gednu wěž sami zapáliwsse,llza
temné noci š lidem wálečným k hlawnjm stanům
wogska (přeš řekU)přetáhlj. Johanna se strachUx
gjc, by nepřátelskými aUcoky FraUcauzi pťekwape:
ni nebylin, málo si odpočinula, ncwědauc, kam
tagné lstiwých nepťátel počjnánj wlastnč fměřuge.

jSotmcx fe rozednjwalo, giž zbožná Johanna š
rytjřstwem do chrámU Páně fe odebrala, po skon:
četťých pak službách Božjch rhtjřským fwým oděu
njm přiodjna byla. Když ž přjbytku fwého wyx
cházela, potkal se š nj člowěk, čerstwaU práwě U:
lowenaU rybU prodciwagžcj. J prawila domácj
panj k Panně řkaUc: „Kupme tuto rybU ýrw než
odgedete, a připrawme gi, apožjweyme.“ „Schox
weyte gi, wece .Panna, až kxwečeři; nebo dneš
Wám hosta Anǧličana přiwedU, kterýžto po dox
bhtj twrze přcš most přegde, a Uxwáš siolowau
ti bUde.“ To slhssjce wssickni nemálo fe diwili,
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aU wůbec wčdomo bylo, že žádnému pťeš most
přegjti Uelze, poUěwadž piljře sem tam ztrozkotáa
ny byly. Prároě wycházegjcj slUncegižxgafnému
zawjtalo dnu, an Johanna do korábU wstaUpiwssi,
k pewnosti Anǧlické bljže mostU se brala. Poe
čogné wlny prudkotokě řeky strážnčho angela
(gakž gi nazýwali) přjmo k pewnosti nesly. Pewa
Uostpřjkopy a hradbami dobťe opatřena byla, koe
rUUowáUa boťjcjmi děly a moždjři, genž zplame:
něaťáústa takořka otwjraly, a mocj a ozdobaU AUǧe
iického rytjřstwa obsazena.

Neyche siřelk Usmrcer Johanny, nehche
lUčissťUa čarownici (gakž PannU Angličané nac
zýwali) napiato bylo: uo Uežwelkodnssná Jo:
hanna podiwnaU opatrnoslj swé wongy wedla,
a gich napomjnala řkauc: „Každý statečnč bo:
gUg, w Boha daufeyx; wsse k dobrémU konci fe
schýlj.ee A hned Ua nepťjcelc: udeťiti kázala. Kre
wawš poljráUj nastalo. Giž hodina od poledne
ijUla: mnohodFrancUUzůpobitých w krwi toe
UUlo, ginj Unaweni, wssj Uaděgezbawenidjlem gesse
tě se bránili, djlem špátkh UstUpowali: ay tu
Panna řebřij se chopila, a ke zdi přisiawila;
Uež w tom geden Angličan wytrhl siřelu z taUlU
apo Panně gj mrsstil; stťela zasičela, a uw Joe
hannU, gakž předpowěděla ranila, takže polomrte
wá se šřjtila. Angličané ze wssech stran sehrnUe
li, a Panna sotwa mečem se bránila. Ay tU Ue
datný rytjř Jan z Gamache, t,entýž, š njmž nex
dáwno Panna w fněmowánj rozepři měla, w prgx
wo w lewo smrtedlné rárjhu zasaznge, niečem čep
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stU k žPanně, nepřátely obklopené sixprorlestil, a
JohanUč ořefwěho obětowal řka: „Wešměte dar
tento, w,elkodUssnárytjťko ; žádUý hněw mezi Uámi:
.á křiwdn, kteraU gsem Uččnil Wám, an gfem o
Wáš zle myslil poznáwám “ „WelikaU křide
bych Wám činila, odpowjdá rekowUá PaUna,
kdhbych se na Wáš hUěwala, Uebo Uikdý gfem
Udatněgssjhorytjře eriděla.“

Potom gi, ač Uechtěla, odnesli, a do tráwh
posadili a posadiwsse oděUj fwékli. Bljže PanUy
stál DUnoixš; uo gegj zpowědnjk a ginj wůdco:
wě. HlUboko w krkU wězela střela. JohaUUa
Ueyprw hcxřce plakala, a 8 nj truchlčli wssčckUi;
Ueyche ale wděčný rytjř La uHire; brzy ale Pam
Ua nebeským widěnjmjzotawesla sama stťelU wyx:
ňala. Někteřj wogjnowé přistaupiwsse, krew z
rány kypjcj čarownými slowy zažehnáwali, čjmž
JohaUna rozhnčnoanáa jprawila řkaUc: „Raděgi
UmrU, než bhch proti wůli Božj neprawosti se
dopUstila “ A tášána bUwssi, zdali rána afmrtačl:
Uá gest, a zdali zahyne, odpowěděťa:„ijť že
gednoho dUe Umru; Uež kde, akterak newjm;
zUáteli wssakdowoleného prostředek zlěčenj.rány
mé, žádám wáš,Ušjweyte ho.“ A když gj ránU
owázali, akrew zastawtli , wssemfe odstraniti we:
lela, apotom wřelé slzywyléwagjc, fe zpowjdala.

Nesstěstj PaUnU wogsko wssj naděge zbawilo;
naduarmo fe fnažila rančná djwka, malomyslUé,
gindy w bitwách znamenité wogjny !statečnosti
powszditi, by oonwenými aUtoky na nepřjtele
udeťili; ano brzy polUj trauba zazněla, čjmž
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chrabrý Dunoiš, by od boge Upustili, znamen,ž
dáti kázal

W tak strastné dobč, an žádný w řeč, kterau
šj:akowaU důwěrnostj a gistotaU ráno mlnwila,
cheenewčřil, a wsseckypochybnost pogala, Joap
hanna w poklidu swé dusse mlUwila řkaUc: „Bůh
gest fwčdck, wsseho brzy dobUdere, nepochprgte;
Uzťjteli můg praporec, an ke straUě pewnosti, U
mostUstrmjcj, se chwěge, chopte se rhchle zbraně, a
aUtoky obnowte, ažwjtězjte; pročež nij sobě oda
počiňte, a krmj a nápogem se posilnxěte.“ uo A
to powěděwssi gednomU oděUci fwůg praporec poo
dalaa takowau rychlostj na oře sewysswihnnla,ga:
kobh ani raněna nebyla; a hned š gedem rytj:
řcxmk bljzkěmu winohradú klopotala. Tam šstaU:
piwssi š ořc, rytjři, bh pozor dal, na kteraU stra:
UU praporec chwjti se bUde, kázuala, a pak mar
ličko odssedssi a Ua kolena padssi, wraUcně fe mou
dlila. nu A hle! brzy rytjť wolal, že praporec
k straně pewtlosti, u mostU strmjcj, fe chwčge.
„Wsse nassegest, ;wolala, szžile za mnaU!“ U
to wyřknaUc a na koně fe wysswihnzauc, co střela
k swým letěla. W tom náramná hrúza na AUǧu
lččand pťipadla; i báli fe welmi ; UežFrancaUzi
autoky obnowili, a na nepřjtele Uřoseřimsse,pwsse
děsili, poráželi a smrtili.

Neyudatnčgssj rytjři a wůdcowé Francauzsstj
napotom wyprawowali, že gak mile Panna slox
wa tařo uowěďola tak fnadno bmdbu a dewa7777 7775 977577777, 7777

Uosti stekli, gakoby byli po schodech chodili, doer
kládagjdce, že nelze ginak, než zážrakem Udalost
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tUto wykládati. Byltě to krntý bog, a obapolx
né strassné potjránj: to widčwsse obywatelo
ereansstj, mladj i stařj do chrámU Páně fpč:
chali, kdež padssena kolena před oltář Matky Boo
žj, wraUcně se modltli: ginj ale, zwlásst čáčtj
ginochowé k mostu, kdež FrancaUzi pewnost Anxo
glickaU, U tak nazwančho Krásného Křjže dobýu
walie spěchali,. A wleksse trámy a klády přeš
potrhaný mosk, by k pewnosti se dostali, kladli;
bylať to práce nebezpečná, an střely nepřátelské
okolo Ussj ficely, a mnohého garého ginocha do
diwokých praUdů gečjcj řekd srazily.

Než wssickniszžile sobě počjnagjce na to
žádné dby neměli, a Miknláš z Giresme, Kom:.d
thUr Johannitů (rytjťů sw. Jana Křtitele) prw:
nj byl, genž we fwém řeholnjm oděwU š mea
čem a š sstjtem w rUkaU po trámech každé chwjx
le k zřjcenj se nakloňUgjcjch U prostřed nepťátelu
ské slťelby š mnohými udatnými rytjři řádU

fzckho k pewnosti přessel. W tétéž době i Panxz drUhě strany š lxdem wálečUým na nepřátr:
ly Udeřila, ge porazila, pewnost dobyla a hned
swůg wjtězný praporec na hradbách zasadila. Ay
tU zawzněl hlaš Johanny, genž kAnǧlickémU
wůdci wolala ťkaUc: „Glacide! wždeyte se!
wzdeyte se Glacide , a to Králi nebeš! Wh gste
mne newěstkau a čarownicj nazýwal; a wssak lj:
to gest mi Wáš; ljto gest mi wassj dUsse!“ Hrůza
pogaťa ďiwořé srdce szpněho Ǧjacida; gako
rozsikádlený lew kolem mečem máchagedš a zagetj
se obáwaǧe, na aUtěk se dal. Ay tU pod tjžj
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Utjkagjcjch Anǧličanů trámy na mostě strassUým
praskotem fe zlomily, a most xrachotem fe zbox
ťil, a Glacidaš w hrůzostrassněm úpěnj šellwssemi
fe zřjtil, a geťjcj řeka pohltiťa ge, aby fe Uapla
nilo, co hned za prwnjho dne Panna Glacidox
wi předpowěděla, že Anǧličané odtáhnaU; on
wssak a zbrognossi geho, že toho nedočkagj. uu

Tak zhyUUl hrdý wůdce Anglický Glacidaš,
tentýž, genž w swé prchliwosti hrozil, že přigdeli
do OrleaUU, žádného pohlawj, žádného wěkU, ani
nemlUwňárek neussetřj; . tak zhhnul ten, genž
Pamm potUpUě erěsťkau a čarownicj Uazýwal.
uo Zaga.rj Anǧličcmé Uapotom wyprawowali, že
fe gim zdálo, gakoby neznámý lid wálečný ze
wssech stran fe hrnach bhli widěli, ano w pou
wětřj že běloraUché pannice Ueuobyčegné sličnosti
Ua běloskwělých oťžch pozorowťxli , tak gakoby
se1m Archangčl Michael FraUcaUzy přeš most,
zwlássť Johannity byl wedl. uw e

Po. slawném wjtězstwj. Johanna slawně do
města se brala, kdež lid radostUým prowoláwáe
njm gi pozdrawowal; a zase wsseckyžwonh weu
sele zněly slawné wjtězstwj zwěstUgjce.

Angličané gesstě této Uoci fněmowawsse, od
obleženj města ereanu UpUstlti Umjnili. Sedn
mého Kwětna giž před wýchodem slUUce, Ane
glické wogsko š táborem fe hnulo a k odtáhnUtj
hotowilo. FrancaUzsstj rytjřč domnjwagjce fe,
že snad nepřjtel aUtoky obnowj, k bogi jčď fháu
něli. Joř řnna, protože rcxněná, toliko krUnýťem
odjna bdla,. a :xřjfněxžakázala, by žádný z Ucti:
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wosti ke dni nedělnjmn (byla neděle) se neopoe
wážil ňa Uepřjtele Udeřiti, anebgegk bogi wybj:
zeti. u„Gorstiišto wůle Božj, bychompgim odtá:
hnaUti nezbraňowali, samili poráhnau; a wssak
Udeřegjli Ua wciš, szžile fe braňte, pomněte,
že FrancaUzi gste, a uu swjtězjte!“uo

Potom pod ssjrým nebemeoltářwzďělán; PanUa
prwnj, ašnj wesskerě wogsko a wssickniměs.sťanowé
ereansstj na kolena padli, a hned dwě Msse swe
slaUžeUy byly. Hrobowá tichost po poli fe rozlio
la tak, žei Anǧličané sw. úžasem překwapeni, ani
se nepohnUli. uo KU konci drUhě Msse sw. zbož„:
UáJohanna až posud klečjc, rozkázala, by požor
dali, dUdaUli Anǧličané obljčegem k Frčmcaxlzům
obráceni. An gj oznámeno, že kměstu MeUnU
táhUaUtise hotowj, zwolala. „Pro Boha! neza:
braňUgte gim táhna.Uti; djky Pám: wzdáwagjce
dále gich neestjheymře, nebo den Uedělnj gest.“ uu

A tak Angličané po welikě porážce osm tisjc
bogownjků w krwawých bogjch pozbywsse, odtá:
hli; pewnostiFrancaUzi zapálili a ztrozkotali. au
Potom Panna š rytjťstwem zafe do města fe bra:
la, kdež w hlawnjm chráemu Páně shoromážděni
djkywzdáwali. Kněžjzkazatedlniclid ke šbxožno:
usti Uapomjnali, a š lidem prozpěwugejce po městě
sebrali; potom slUžby Božj na odesstěnj wssem
přátelůmi Uepťátelům, kteřj w dbogi padli, koe
nánybylye Tato procešfj, kázanjetyto slUžbyBo:
žj d:řč Zho Kwštna 1429 nšyprwé přčd tdďářj
zbožné Johanny a wesskerěho FrancaUzskěho ry:
tjťstwa konány,každého rokU až doléta Paně 1850.
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w ereanU opětowánh byly, a to na památkU,
poněwxdž toho dne město Orleanš za osm mčfj:
ců obležené, rekownostj osmnáctileté pastýťskš djw:
ťh oswobozuenobhlo! .u ep

xlll.

Potom Panna od Marssala z Rdath doproe
wázená a walnými zástupy obklopená erleanU
wygela, by králi radostmé pofelstwj pťinesla a
geg ku korunowánj do Rheime uwedla, gakž gj
hlasy blahoslawených zwčstowáno. Powždy gi
mysslénka pudila, že gegj seslánj giž na dlauze
lrwati Uebude, a že giž mnoho čan odklady zmae
ťeno. ao Král Karol Ull. iwesskeré komon:
stwo PannU Uctiwč přigalo. Když wssak žá:
dala krále, bd bšz messkánj kU koruxnowánj fe
odebral, on zase w pochybnost upadna, w orozpacjch
pohřjženbyl. Tedy králKarelUll. pořád pochybu:
ge, 8dřoořenjny,co činiti, bez konce se radil, gessto
cesta k auplnémU wjtťzstwj wcdach giž proklesstě:
na byla. Panna, swau brzkaU fmrt předzwjdae
gjc, mnohořráte ku knált mlnwilax: „Gesstě toliko
rok:žiwa budu, pročež poteřeba kážey bychom pro:
půgčeslého časU použili.“ uo A wssak ťeč gegj nic
neprospěla. Když tedy gednoho xdne král še fwým
znowědlnjkem, biskUpemCastreským w swé komnatě
saUkromjrozmlanal, Panna mimonadánj na dwe:
řezaklepalae; král, by wesslUpokymxl, načež Johanx
na w neyhlubssj pokoře wssedssk,gala se mluwiti

řkauc: „Wysoxce Urozenšý Panex! neraťte tak
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dlanho sněmowati a se raditi, anobrž do Rheim:
fU se odebeťte, byste w Dústognosti, Wám při:
náležjcj korunu wzali.“ uo

An b skup se tázal zdali wnUkUUtjmBožjm
toto mluwj, odpowěděla, žewyšssj mocj giž mno:
hokráte a mnohými způsoby k tomu powzbuzena
byla. „Snadbysle náš, tázal se biskup dále,
také o způsobU, gjmž gste powbuzena byla, zpra:
wila ?“ š

„ij, weceJohanna, co žádáte.“ uu Po:
tom král Karel tťll. Panny se tázal, ždali U
přjtomnosti fwčdků mluwiti gj libo; načež Pan:
na hluboce se poklonlwssi prawila. „An ljtost
!nám, že w slowa, gež Božjm wnukUUtjm mlU:
wjm, lidé wčřťti nechrj, odcházjm na mjsto pUstě, ,bych
očjm lidským skryta byla. Apo skončené modlitbě
slyssjwámhlaš wolagjcj: „DjtěBožj gdi! gdi!
gdi! gdi! gá 8 tebaU lmdU“!md Ae wždhcky duch
můg w hlan tomto zplesse, tak žeBoba wrauc:
ně prosjm, bych takowaU radost wždycky mčla “
Johanna šauplnaU pťeswědčenostjtuto řeč mlne
wila, a opětugjc slowa gdi! gdi! u wytrženj
býti se widěla, tak že ti, kdo na ni hledčli, i za
dob pozdněgssjch na gegj promčněnaU twář patři:
ti se řdomUjmalj.ww.

KoUečně w pochybnostech pohťjžený král Kar
rel UU do RheimsU ku erunowánj se odebratiUe
mjnil; a wssak pod taU wýmjnkaU, bjy prw twre
ze ahrady při ťece Loire Angličanům odgaty by:
ly KtomU cjli a konci rozkaz po wssech wěru
ných dědinách wydal Ay tu nowé ze wssechstran
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k bogi připramowánj: přjlbice ze zbrognic wy:
násseny, meče brausseny, sstjty a oděnj rytjťské o:
prawowány a korathe rozmjgeny byly; a ze
wssech stran a končin rytjři še zbory swými se
hrnUlj, by pod wjtězným praporcem welkodUssné
Panny proti starým FraUcaUzskýmnepťátelům sta:
tečně bogowali. Když giž wssecko pťipraweno
bylo, král wéwodU zAlenqonU za Ueywýšssjho
wůdce .polnjho pod zperáwaUJoharmy prohlásil,
Uež ch,oťgeho, poněwadž zagatý wéwoda drahný
čaš w AnglickU U wčzenj chowán ďyl, swoliti se
zdrahala, by choť gegj š lidem wálečným proti
Uepřjteli bogowal. Než Usslechrilá Johanna gi
těsssla řkaUc: „Nebogte se milostiwá panj: gá
Wám ho zase w zdrawj , ano gesstě zdrawěgssjho
přiwedu.“ TaUto řečj wéšdodkyně Upokogiti se
dala; a Pamm, gakž brzy Uwidjme, i w čaš
Ueywětssjho Uebezpeče:tstwj slow fwých pamčtliwa
dyla. Potom žádala krále, by gj wolno bylo
w biteoách Angličany tolito gjmati a ne potjrati;
neboť pťedpoweděla, že wéoooda ereanský, ač:
koli Umjragjcj Gindřich 7., král Angljcký, fwých
bratřj, by wěwodU nčkdy ze zagetj nepropansstč:
li, napomjnal, pťedc propUssrěU, a zagatými
Angličany ze zagetj wykaupen bUde. uxn

xlso

WelkodUssná Johanna lid wálečný k Upewnče

nčmU. hradbami dobře opatřenémU m.ěstUJargx!au
wedla. kdež Udatného Anglického wudce Squol:
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ka na hlawU poraziwssi zahnala. TU na hřadby
a wěže z haUkagjcjch dšl a boř,icjch moždjřů prUd:
ce střjleno , tak že wěže rachotem se bořily, a
wssickni tomu se diwili, gakaU hbťtostj Johanna
wsse řjdila. uxu Zde pO„diwnč se dálo. Když
totiž i změsta z děl a z moždjřú stťjleno bylo,
a. Udetný wéwoda, kam střjleno býti má,
dělostťelcům kázal; mimo nad.inj zazněl hlaš
Panny napomjnagjcj: „Gděeee na stranu Usslech:
tilý wěwodo; sic ginák tamto na Wáš Uastroo
gený nástrog lwhrazj a Wáš usmrxtje“ Sotwa
wéwoda napomjnagjcj Upotslechl, giž i lqtjcj .kaUu
le gednomU rytjři na etomtéž mžstě hlawu utrhx
la. uu Gcsstč po mnoha letechewéwoda wypra:
wowal, že ho tehd.iž newyslowná hrúza pogala,
a že se opatrnosti prozřetedlné Panny dosti na:
diwiti nemohl. u

Sewřenj Anǧličané o přjměťj šádali; než
Johanna ani slhsseti nechtěla, a hned na gegj rozx
kaz polUj trř:Uba,Francarezy k autokům sčooláwa:
gjcj z.ažněla. „AUtotem! aptokem Udeťte sslechet:
ný wéwodo!“.wolala Panna. A kddžwčwodapro:
dléwal prawilg: „Nepochybugte; neb hodina při:
ňla, w které se Bohux zaljbjlo, a w které zwlássť
půfobj, gestiť tedy čaš, bychom i my působili.“
A když wéwoda gesstě se zdráhal, wolala: „Ay!
což se bogjte; wždyť wjte, že gscm sljbila Wčiš
choti wassj zase we zdrawj odewzdati.“ A hned
zase trana zaznčla. FrancaUzi, w gichžto průčep
lj DUnoiš a ohniwý La Hire, gako. střely,k hrade
bámwse hnali; a wssak Angličané gako rozdráža
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děnj lwowě ge odháněli: za čtyry hodiny krUtk
bogowáno, mnoho rytjřů a Uda!:aých wogenjnů
zbitjo: krew fe cedila, a zemi rUdaU činila. Ay
tU Johanna 8 praporcem w rUce do pťjkopU
před twrzj, kteraUž dobýwaxli,rychle skočila, ťebe
řjk Uprostřed srssenj kaxlených stťel ke zdi přistae
wila;x a giž giž po něm wzhůrU wstUpowala; i
tu geden náramným hnčwem a zlostj horaucj
Anšličan , řoelikým kamenem po Panneě mrsstil,
Johanna se zritila, a uu podčwná wčc au ká:
men o gegj přjlbici se rozdrobil a Pannč neU:
sskodil.muu A hned na pewnosti ra ostný , dole
wssak žalostný (Francanzů) zaznčl hl ; než Joa
hanna rychle wstannch wolala: „thůru!
wzhůrU! kdo wčrný FrancaUz P pro Boha a pro
ťrále Karla fll ; dobrč BUďteUaděge; szžile
za mnan !“

FrancaUzi aUtoky obnowiwsse, pewné město
xJargnan ťřidcátl) sedmý den po oswobozenj Qr:
leanU dobyli; pri čemžAngličané na hlawU po:
rxaženi, ač i mnoho Francanzů pobito. Na Udat:
ného SUffolka nepťátelé ze wssech straU doráželi,
an každý po tak wzácUékořisti taUžal: ay tU geden
xmladý FrancaUz, ginoch garý, černowlafý, wssj
silaU na SUssolka Udeřil by ho gal; w tom
Hrabě wolal: Gsili ty sslechcic? Negfem! uu
Tcdy r jř gsi ty? Ani rytjr ani sslochtic, odpo:
. ěděl raucaUz, sprostémU Francauzi wzdeyce fe
Hrabč zSUssolku, chrabrý wUdcc Anexlickýl

„Přistnp blj;e,“ kázal Hraběp aplochým me:
čem bogownjťa w záda Udeťiw a za rytjre ho wy:
hlásiw, meč swůg na důkaz zagetj odewzdal
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Ze wssechwěrných dědin FrancaUzowé k pra:
porci Panny spěchalč, a giž sedm tisjc Udatných
wogenjnů po hromadě bolo: a dále a dálextáhsse,
město MeunU dobyli a dobywsse do mčsta BaU:
gency, gež Talbot, wůdce Anglčcký opUstil, by Uo
města Jendille š wálečným lčdem Fastolfowým se
spogčl, wtrhli. Angličané toliko wpewnosti mče
staBaUgency se bránili. thž FrancaUzwoé pewa
nost dobďwali, přitáhl w průčelj swých hrabat a
rytjřů chrabrý ArtUš, wéwoda z RichemontU, do:
býwagjcjm š dwanácti siy oděnců, a ofmy sty lU,:
kostťelců na pomoc. W tom FraUcaUše i také zprá:
wa dossla:oš gakaU mocj nowé nepřátelské roty ze
wssech stran se hrnaU. NryUdatněgssj Angličtj
wůdcowě, Talbot, Scaleš a Fastolf roth wedli.
Ačkoli k bjtwě hotowiti se nezdáli, an š wogskem
k měsiUJenoille táhli; předcprozřetedlná Johan:
na, by na nepťátele se Udeřilo, radila, řkaUc:
„.ZmUžile bogugte: budete dobrého průwodce mj:
ti! WčrU, kdyby na oblacjch zawěsseni byli, sestřj:
ljmš ge; nebo Búh kgich potřenj seslal náš!
Dneš náš sslechetný král wjtězstwj slawiti bUde,
gakého dáwno neslawil; wjmť,že wsscckypotřeme.“

WelikaU prndkostj rx,xtjři napřed klopotali:
neyprw ssedesáte neyodwážllwěgssjch na rychlono:
bých oťjch se hnalo, by nepřjtele, an gjž daleko

odtáhl, wypátrali. Giž ssest hodjnpnstǧmi lesiu
namč geli, žádné stopy ne,nalezsse; glz se do:
nmjwali, že od prawě dráhy se odchýlili , hle!
mimo nadánj wyskočj z borowého mlázj rych:
lonohý gelen, a nedlauho, o slysseli hlahol dax
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lekopo lese a po roklinách fe rozlehagjcj; zčer
hož znameUali, že nepřjteliwwzápětj gsaU.

Rychle o tom i giné následugjcj wůdce žprac
wjli, by k bitwč se hotowili; a brzy tito w Ua
spořádaných řadech wogenským essikem na Uepřj:
tele wrazili. To zUameUagjce xAngličané pořcid
UstUpowalt, až konečně U mjsta Pataye na koncj
lesa, za gednjm Upewněným klássrcrem , w řa:
dech k břtwě se postawili. A wssak roznjcený Lň
Hire še swými oděUci takowaU prudkostj Ua nč
Udeřil, že gim možná nebylo se zahraditi, a když
giž i Johanna Se swými rotami se přihrUUla, tU
teprw krUté Uastalo potýkánj; Panna wsse dě:
sila, porážela a smrtjla. Fastolf a ginj rychle U:
gjžděgjce brzy se přeswědčili, že ostruha neylepssj
železo gesi; pěssj ale lid a ti, kteřjž pred bit
waU š konj šstaupjli, po lese se rozprchli Tal:
bot ode wssech opusstěný, co rozdrážděný lew
se bránil až koUečněgednomU lukostťelci se wzdal z
uaš njm garbyl i Pán ze Scalesu a mUoho gi:
Uýchze sslechty Anglickě.FrancaUzowé w tomto krwa:
wém potjránj , gak Panna předpowťděla, toliko
gednoho rytjře pcxzbhli Utjkagjcj Angličané do
města Jenoille spěchali; Uež měsstěnjnowé bránp
před nimi Uazawjragjce, wjtězům Francauzům za:
wřené otewřeli uu

„Nenjlj prawda, Pane Talbote, tázal fe po.
tom wéwoda z Alencšonu gatého wňdce, dneš ráa
no gste nepomyslili, že w zagecj budete ?“ „Toť
gest osUd wogny,“ odpowěděl lhostegně Talbot
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deoledne wůdcowé na bogissti se šsedssea
pod ssjrým nebrm, gakž děgepisy swědčj, Uakole:
na padsse, BohU za slawné wjlězstwj djky wzdá:
wali, welmi z loho se radUgjce, že Král nebeš,
gakž zbožná Johanna prawila, bogowal š nimi.
Toť gest ona dčwoká honba, o njž w listU zper
dotčeném Panna pťedpowčděťa,x že slyxssáno bUde
loweckě úpčnj a skUčenj, gakého přrd mnoha lety
we FrancaUzskU slýcháno nebylo Ti, ťdož Pana
Uč se posmjwagjce , gi aUssčlebečnč newěstkaU a
čarownicj nazýwali, a U prostřcd gich Ueyzuamea
Uitěgssj Uxčcdcowě: SUessotk Scaleš, Talbot,
Glacidaš, djlem w :zagelj chowáni e ddjlem „potoc
peni, w řečjsstjchrybám, djlem wbitwách pobitč,
po lesjch i po poljch kánatUm a krkachm k poc
zřenj se dostali. ou uu

Daleko ssiroko Uebylo slawněgssjho reka, ktea
xýby enepřátele tak děsil a peorážel, gako JdohaUUan
fprostičká djwka pastýřská. uu A xýle! tařo citlřn
wá a Usslechtilá djwka na bogisstj zafe hořké slzh
nad Usmrcenjm tak mnoha pobilých aněsstčkrajUůzp
přátel i nepřátel, nad Usmrcenjxmtakomkohých ot:
ců gichž ztrátU osiťelé plakaly a kwjlily djtx
ky, wylčwala, a kzagatým Anǧličanum welmi
wljdně a milosrdně se magjc, gčm Ubližowati nea
dopUstila, an Francauzowé, žádoslj zlara pnzeni,
š nessťastnými UkrUtně nakládali. Dukazcm toho
budiž tato Událost: Když geden FraUcaUz nee
lidsky fobč počjnage, fwého zagatěho do hlawy Ux
deřil a Udeřiw smrtedlnaU ranU nessťastnému za:
sadjl, takže Umjrage na zem sc wrhl, Johanna,
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co okamženjm fe dálo spatřjc, rychle nessťastného,
co milosrdná sestra se chopila, a když žádného lép
kU proti smrtedlné ráně .nebhlo , slzjcjm okem Ue
mjragjcjhok ljtosti nad hřjchynapomjnala, křesian.
skh w poslednjm bogi těssila, hlawu geho pozdwjhlae
by kněžským rožhřessenjm očisstěná dusse wzhůrn,
! trůnU nadhwězdnému se wznesla, tam, kdež Ua
utiskonoánj,kťiwdy a nefprawedlnosti, bogů, ran
a hořkých slz nenj, a kde pokoge, gehož swět dáti
neřmůže,sprawedliwý docházj. ..u an

xU.
NessťastnáUPataye swedená bitwa, čili diwo:

rká honba, frdce Anǧličanú i wssech gich spogenců
náramným strachem,hrůzaU i zámUtkemnaplnila.
Zhana tolika rytjťů, a potUpa gich wjtězoslawné
zbroge, tak tráwnaU žalostj ge skljčila, že při
prwnjm náwěsstj w Pařjži U walněm shromážx
děnj sněngjecjm, slzy zatagiti možná nebylo. uu

A protož w Pařjži a w celém okolj nowý
wálečny lid sháněn , přátelská UmlUwa 8 wéwo:
daU BUrgUndským obnowena a z Anǧlicka pomoc
žádána: než Anǧlčcký král w fwém zděssenj žád:
ných newěděl prosiřrdků; a protož š kardinálem
z WinchestrU se Umllšwil , by mU křižácké wogsko,
proti HUsitčxmdo Cech pťiprawené, kdálssij
wálčenj proti FrancaUzům prodal. m u

thť tedy Anǧličanék dálssij wálčenjwssj
mocj a silaU fe l,xotowili: i Johanna k rowněmu
cjli wsselicoš podnikalae Kpodiwenj bylo, šgaa
kaU horliwosij Panna w tomto čase, brzy w Qr:
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leaUU, brzy w Susly , kdežkrál Karel fll. pře:
býwal, k cestowánj do Rheimsu wsse připrawo:
wala, tak že isám král mnohokráte wyprawo:
wal, že JohannU ne gednau pracj tak Unaweu
naU nalezl, že gj rozkázati mufel, by sobě odpour
činula; načež Panna hořceplač,jc,králc, genž o
gegjm seslánj pochpbowal, by dobrě naděge byl,
že brzy korunowán a wesskerým FrancaUzským
králowstwjm wládnauti bude, napomjnala, gakož
pak i k lidu wálečnčmU mlUwila: „Zmužjle boe
gugte, wsse poděsjte a porazjte, tak zwěstowal
rádce můg!“ .

Tedy we středUdne 2Zho Cerwna r. 1430 Jox
hanna š plukem wogjnů na cestUdo Rheimfu sc wyo
dala: lid wálečný poznenáhla náslcdowal. Město
Rheimš skoro ofmdefát mil wzdáleno, a wssecky
cesty, sitnice, pewnosti, města nowč sehnaným
Anǧlickým wálečným lidem posáty byly: wogsko
potrawau a záfobami opatřeno Uebylo; gedno
Uepřátelské město bylo š to, lid wálečný Francau:
zů zadržeti, zpátečné cesty zawřjti a tak gednjm
rášem wogsko potřjtia zkaziti. A protož powáo
ženj a zdrawého rozmyslu třeba. Než P.Uma w
toho, gehož pokynutjm země w swých stěžegjch
fe otřásá, hory se fUtj, skálh fe pukagj, rachou
tem stromy kácj a oblaka U wodě fe ro;plynau, a
který gi i w krwotekaucjch neopustil bitwách, pewe
ně danagjc, pťed woǧskemdále se brala.

Drnhého dne král Karcl M. š ereanskými
bahatýry, a š králem wéwodowě, wůdcowé, hra:
bata a rytjči a dwnácte tisjc wýborných bogow:
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niků, kteřj swaU rekownosij, gakž brzy se pře:
swědčjme, činy až kpodiwenj dowozowali, násle:
donmloz

Prwnj liďnaté město, k němUžto přťtáhli, by:
lo AUrorre. Měsstčnjnowé Anglické a BUrgUUdské
straně pťjpogeni, bráUy pťed ťrálem Karlem fll.
Uzawjrali. Johanna a šnjmnoho giných, by na
město se Udeřilo, radila. Než král aněkteťj wúd:
cowé se Usnesli, špozdwiženým mčstem rokowati;
a rokngjce král imčsstěnjnowé se shodli, že wogu
sko okolo hradeb města w poko.gi dále potáhne,
že ge město potrawau opatřj, a že pod taU wý:
mznkaU,pod kteraUmčstaTrayeš, Chalon a Rheimš
poddanost přisljbj,poslUssnostsljbj. u Johanna a
š nj mnoho giných, nad tak potUpnaU UmlUwaU
U weliký hněw rozpálená, prawila, že slussné a
prawé to, bh měsstěnjnowčbrány buď otewťeli, aneu
bo aby ge král brannaU rUkaU wyrazil. uo Než
rada tato zawržena byla, a wogsko dále se Ubjr
ralo; a kdekoligměno Orleanské rekpně gmenonu:xci.:d
no, ze wssech stran bogownjci k wjtěznémU prao
porci pastýřské djwky spěchali. u Město Saint
Florentin brány králč otewřelo; Troyeš wssakdi:
řice králowskčho odbywssč, ge Uzawjralo. Ano měn
sstěnjnowéUa perj řady wogsia wdrašili; te:
prw po krwawé fečj , w které gich mnoho poe
dito bylo, zpátky do města Utjčagjce. Práwě lox
téš město Troyeš, w němž před osmy lety Anu
glický manitrxl š Kateťjnau, sestrau krále Karla
Nl. se zasnaubil, a kde an potupná UmlUwa
k šhm:bč a k podmaněnj Francauzského národU
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Učiněna a Karel š dědičného trůnU složen byl: i
nynj welikými překážkami králi k dofaženj dědičr
né korUny zbrqňowalo, an zásobami dobře opaa
třeno, proti wssemU twrdossjgnč seTzasadiloo.Král
Karel Nj. dostatečných násťrogů k obleženj městč:
nelněl, by š nimTiginák pohowořiti mohl; ktomU
brzy ,weliká naUze wznikla, že pět i ssestTtifjc lidj
za osm dnj ani sausto suchého chleba do úst nedox:
stalo ; rot.jři a mohowitčgss.j sslechticowé za drahý
per; k fwému zachowánj neypotřebněgssjch wěcj
kUpowati , chUdj ale, tráwný hlad zrnjm neqdozraxu
lých eklasixzaháněti tnUscli. uu

Než bržy mnohop těchxtonessťastných ztráweno
bylo; nanze che a che se zmáhala, Uemocewy?
pukly, a wsseobecná strast wznikla. Měsstěnjnowé
o rokowánj ani slysseti nechtěli; aby se bylo moř
hlo š nimi dle wogeenskěhožpůsobn pohowořiti, k
tomu prostředků se nedostáwalo. au A protož král
dle fwého obyčege, zase wěwody, hrabata a loǧoxe
ty, by š nimi w radu wessel,powolal; a wssak
dobrá rada pťed hradbami města Troyeš tak drar
há byla, gako chléb, ač mnozj obratně mlUwili.
Neyprwnčgssj hlasu swébo pozdwihl arcibiskup z
Rheimfu, gakožto neywyšssj kancléř Francanzské:
ho králowstwj, obssjrnau ťečj dokazuge, že nenj
možná, by král déle š wogskem zdetábořil. Poa
tom král Karel le arcibisknpowiwelel, by hlasy
w radě sbjral , a kancléř hlasy sbjrage, by každý
Upřjmnch radaU nápomocen byl, napomjnal; ase:
brané hlasy wesmčškráli radily,by šwogskem zar
se zpátky se obrátil. uu A tak wssecka práce, wsse
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snaženj wšlkodUssné Johanny marně, a sláwa a
wjtězstwj před hradbami města Troheš giž giž
pocho;máno býti seewčdělo, o Božskě pomoci, lte:
raU Panna zwěstowala, ani řečt nebnlo. Nebo
zázraky lidem sice serljbj, když sami ničeho pod:
nikati„ nemUsj, lrč wjnoz wody nčiněné pjti: a
wssak ma,gjce wěraU přjspěti, a rUkU w plápola:
gjcj plamen wztáhnaUti: Ua wčtssjm djle chaulo:
stiwi, popálenjse obáwagjce,rUce rychle odtahUgj;
un mxouo podobnč i tuto; než Wssemohaucjmu
nebeši země Pám: gináč než maudrosk opatr:
ných rádců králowský:h Uzawťela, te zljbilo. uu
Když tedy neeywošssjukancléť hlasy sbjrage, ksloe
wútněmU Noberru Mašsonu, genž co wěrný a maue
drý rádce za drabnč časů, giž xkráliKarlowi N.,
otcč krále Karta Gll. slaužtl, přistaupčl, galse welcu
wážný kmet mlUwitiřka: „Mámť zato,bysteiJo:
danm: Panm: powolali,a gi se tázali: nebokdyž
král Karel Nl. Ua cestU do Rheidmsu fe wydáe
wal. neskládal naděgi swau toliko w mocnost aw
sťlU seného wálcčného lidU: anobrž Uapomjnánjm
Pannh cestUš wogskem nastaupll; pročež potřeba
káže, byste i Johanny se tázali, a pakli ona rau
diti bude k čemu giž razeno, by král zpátky se
obrátil, i gá toho mjněnj gsem, by král táhl
odkud přissel“. uo Tač mlUwil Robert Maše
son. AU poťád snčmowáno, fem tam mUdrowánoe
h.idáno a rašenoz nšc wssač Usnčmowáno an urae
zeno nebylo, hle! tU na dwrře zaklepánoe a uu
Johanna wessla, a wssedssi králi hluboce se poxud
klonila. WssUdyticho :uotU kancléťgal se mlUwisa
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ťka. „Johanno, král i rádcowé sobě raditč newě:
daUce, w rozpakU, co činiti, gsau“. Potom wsse
obssjrně wyprawowal a co Panna činiti mjnj, se
tázal2 Johanna kUkráli se obrátiwssi se tá;ala,
zdali řečj gegj Uwěřj? Král odpowjdage řekl:
paklj to, co powj, maUdré aužitečné gest, že milea
rád erěřj. Panna ale Zase se tázala. „Uwěťjo
teli ťeči me ?“ A král odpowědčl: „Nuže tedy
mlthe, ať slhssjme.“ Načež wěsstná panna
odpowěděla: „Šlechetný Pane, kažte wogskU,by
před hraďbh města Troheš se odebralo a ge oblea
hlo a ze wssech stran zawťelo; zanechte wsseho
razenj; neb prw než tři dni minaU pomocj Boa
žj Wa“š do města Uwedu, a to bUď po dobrěm a:
nebo po z!ém.“ Johanno, řekl pochthgjcj kaUco

;,léř, kdybychom wědělč, že w ssesti. dnech města
Troheš dobudeme, rádibhchom gesstčdleli a Wáš
Uposlechli; než newjm, pradelč mluwjte. „Q
tom nepochybugte, odpowčděla mjrnč Johanna,
zjtra dá Bůh w městč wečeřeti budete.“

Tato řeč w době tak náramné strasti mlUwe:
ná brzh bUď prawdiwaU aneb neprawdiwaU Ue
lážati se musela, tak že wěsstné Panně žádný uo
trhati nemohl, žeby wedlě lidské opalrnosti časU
očekáwala, w němžby, co předpowěděla, přirozee
Uým během se naplnilo; a wssak že Johanna
wsse w shromážděnj wůdců pťedpowěděla, o tom
ne toliko děgčpjsy, ale iswědkowé pťed saUdnaU
stolicj, kdež Johannu naporom mUčili, přjtomnj,
fwčdectwj gednohlafně whdcali.zudPo skončenémsně:
mowánj Panna na oťe se whsswihnaUczš wjtězným
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praporcem lid wálečný t přjkopům pozdwižcného
a Uertného mčsta wedla. Rytjři, oděnci, zbrog:
nossi, lukostťclci, wznessenj i sprosipkdo gen moe,
hl, otýpky, trámy, klády, dweře, oknc:sa wsse, cože
koli w sábořjch bylos wlekli a nosili, by přjkopy
wyplněno, přgstřessja hradby kautokům zhotoweny
byly. Gak mile erěrUj měssrěnjnowéPannu,
ana š wjtězným praporcem a š mocj Božj se bč:
ťe, uzřeli, sxxoatýmúžasem překwapeni, bledli, an
newěrnosij, kteréž proti králč swému se dopUstili,
swčdomj rozbauťené nejslechetnost a neprawost přie
pomjnalo, rak že poděsseni rozgjmali, kterak Joa
haUna nadpťirošeným zpúfobem wěrnéeměsto Qr:
lcanš ofwobodtla, a ǧcxké krworekaucj rány gex
gjm mečem newčrným a odpadlým FrancaUzúm
wssudy zasašeny byly. w Twrdoť bylo wssj užá:
dosti i wssj fjly k bogi zbaweným proti wyšssj
moci se zpěčowati. A protgž i lřd po blahém
mer a po sw. pokogiegedněmi ústy wolal; ano
mčsstěnjnowézpupného města wyprawowali, že giž
tehdáž, když Johanna krále k aUtokům nabj;elxa,
ge takowá hrúza pogala, že mladj i stařj wa:
lem do chrámů Páně fe hrnuli, na kolena padali„
a Boha o milosrdenstwj wraucně žádali; au i
ráno, když autoky na město udeřeno býti mělo, že
segťm zdálo, gakoby množstwj bjlých motýlú oko:
lo sw. praporce byli ljtali wčděli. uu

Tedy biskup aňěsta ašnjm mnoho Urozených
a wšácných osobštťesenjmkswém nad mjru Ura:
ženémUkráli se odebralo. Než .král Karel Ull.
welmi laskawě zblaUdilě přigal, apřigaw Umluwn
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nčinil, wedlé které město Troyeš swému prawěmlž
králi zasese podrobilo; králwssem odpustil, anoť
Anglřčanům, B še fwými nábytky pryč seodebrall
a wykljdšli,powolil. Nyn;jPanna prwnj do města
wgela, by lukostřelce od brččny až ke kosteluwřae
dech kslawněmu přigetj krále Karla GU. festawila.

Poslaný od měsstěnjnů kUěz,gmenem Richard,
wčhlasný kazatel, genž fwau ohniwaU wýmluwno:
stj nedáwno prostopássné PařjžaUy k naprawenj
žiwota powzbudil, Johannč wstřjc wyssel ; než poxr
chybUge o gegjm seslánj, domnjwal fe, nenjli ďáe
belnice (ďáblcm pofedlá),pročež znamenjfw. křjže
i:činiw, gi fwěcenaU wodaU pokropil.und „Bljže,
gcn bljže pťistupte, prawila Johanna mjrnč, neU:
letjm co čaromnjce.“ on A Richard přistaupiw,
PannU i potom wssUdy Uásledowal, a lid k podu
danosti a k posslussnosti králi Karlowi fll. pox
winné napominal. .

Potom Panna wssekslawUému přigetj krále
připrawiwssi, zafe k nčmU senawrátila. Král měu
stem do chrámu Pánč slawně fe bral : po geho boe
kUgela slawná rytjřka Jahanna, potom wéwodo!
wé, knjžata, wůdcowé, w drahém oděwUna bug:
ných ořjch následowalt. Po skončených slUžbách
Božjch sslechta města Trodeš wěrnost, poslussnost
a poddanost čráli přjsahala; a král hned po
wssech Ulicjch a cestách oznámitž kázal, by se žáde
ný neopowažowal měsstěnjny pro spáchané wýe
stUpky tupiti, g gim toho wytýkati. A tak senae
plnilo, co Panna w fhromážděnj den před tjm
kanclčřň předpowěděla: „thra dá Bůh w městě
Tropeš wečeřeti budete.“
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Giž druhého dne wogsko, w gehož průčelj
Panna se brala,theimsu táhlo. MěstoChalon
brány králi otewřelo. Z RheimsU i anǧličtj
fetnjci še swými plUky se whklidili; měssťanowé
pak Rheimšsstj whslance ka šráli poslawsse, klj:
če starobyléhuodměsta RheimsU,skdež giž od ney:
prwněgssjch čafů ťorUnowánj králů Fra„ncauzských
se dálo, odewzdali. Gesstě toho dne, w němž
kljče měssťanowě odewzdali, král še swým ko:
monsiwem slawně do města se odebral, a brzh
potom dle starobhlého obhčege w chrámU Páně
fw. Remigia slawně gakožto král Francauzský
Karel toho gména Nl. korUnowán bylr.

Dokonánold bhlo, k ťemu Pamm seslána by:
la; a protož ta,egenž U prostřed nepřátel cestU
proklestřwssi, ňoále až kolcáři dowedla: po sčon:
čených slawnostech pťed krále předstaupiwssi, na
kolena padla a hoťce plakala, řkauc:

„Usslechtilý. Pane a králi můeg! Božská wů
le giž wyplnčna gest, w tom záležjc, bhcheOr
leanš oswobodila, a Wáš do Rheimsu Uwedla,
byste přigal swaté pomazánj, bh wůbcc wědomo
bhlo, že Wy prawý král a ten gste, gemUžkorU:
na králowstwj Francanzského práwem dědičným e
přináležj.“ .l

Tak mluwila hoťce plačjcz a wssickni přjtom:
nj gegjmi slowy a wzezřenjm roznjceni spolU pla:
kali, žwlássť!dhž Panna dále mlUwila a prosila,.
by gj nynj král dowolil, meč a praporcc pťed ole

uU
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táťem zawěsiti, odénj rytjťské odložiti, a do otči:
ny k milowaným rodičům zase se nawráriti, stá:
do upásti, a tak běh žiwota w sprostnosti a w slUžx
bě Božj dokonati. uuo A wssak lčál Karel fll. i
rádcowé geho proti této žádosti mocně se zasadili.
Wěc podiwná! swětská maudrost opatrných rádcú
králowských neyprwé, aU k,bogi radila, Uwěřiri se
zdráhala, a nynj goipropustiti ncchtj, gessto sama
Panna prawj, že wssecko, k čemuž seslána bhla,
dokonáno gest. uu

J domlauwali gj tak dlaUuho, až konečně gich
hlasU Uposlechla. Ubohá, swůg črUtý ofud předx
zwjdala! uw uu Od té doby wsse gjnák fe dálo;
Božská moc giž od djwky odsiaupila, ač aš posa:
wád wssndý statečně bogowala; než tak gistého wjee
tězstwj, gčikogindy, dogjti možná gfžlaebylo; pro:
čež poslussnostj a wjry wřeč fwau gako gindy wjx
ce nežádá; ba, málo kdy fwaU radaU kU pomoci
pťispjwá: anobrž fpjsse dle rady wůdců wbitwách
se řjdj; brány bndaucnosti temnaU raUsskaU, ktee
ré oko neprorážj, zahaleny gsaU:ea protož ničeho
cheenepředpowjdá. uu Tráwný z,ármUtek srdce
Uěžné holubinky skličUge; wrancj tanha po otčinč
a po rozmanitém údolj, po lesnj kapličce, po kráse
ném Kwětm: a po rozmilých owčičkách dnssi č;trá:r
pené djwky gjmá: uu každý, kdo gl widj, ljtost
nad wadnaucj růži má, genž za wogskem takořka
se wleče, au w bitwách, kU kterým giž žádného nex
má powolánj, krew swaU cedj. uu uu A wssak
práwě tato dwogitost pgatrný gestdůkaz, žeJohan:



. 67

na nebeút powolána bdla, FrancaUzskaUřjssi iwe
sskerý národ z manstwj wyprostiti. au n ano

MěstoChateaU:Thierrh, a š njm mnoho giných
brány fwé rekyni ereanské otewřelo; nežx dUss
gegj žalosti swjragj a temné obkličUgj lnrákoty:
giž giž poťád strastné se leká bUdaUcnosti. Radost
Uým prowoláwánžm plesagjcjho lňdu w dotčeném
městě .wjtána a pošdrawowána, hoťce slzj: „To
gest Upťjmný lid, dj arcibiskupu Rheimskému, gá
gfcm gesstě žádného newiděla, kterýbh fe z přjsstj
krále swěho tak welice byl radowal; ach! kéžby to
wůle Božj byla, abychwtéto zemi U pšostřed gich,
až Umruppohřbkná odpočjwala!“uu Q Johanno,
tázal se sluha .Božj, kde asi dokonáte? „Kde sex
Bohu ljbiti bUde, an gako Wy, odpowěděla, mj:
staa čafu neznám. uu Kéžby se BohU Twůrci
mémuxljbilo, bych nynj zbrog složili, a k mému
otci a matce se nawrátiti mohla; ý gak rád.x
bych zase š swými bratřjmi a sestrami mjlouwanxé
stádo na pastwu wodila a rodičům slaužila.“

Potom dále wálčeno; w rytjřském bogi U
hory leoy bogowaněm, král rekownostj swého
rdtjřstwa „a opatrnostj Panny slawně nad Anǧlje
čanh swjtězil; pewnost Estrepagni dobyta aNore
maUdie před pwjtězy fe třásla, i Pařjžské pťed:
městj Saint Deniš dobyto; než nowé znamer
Pannu w rytjřskěm žarazilo běhU.uu Merá a
tichá co holubinka, wljdná, Upťjmná a milosrdná
ke každěmu, kdožkoli k nj fe přibljžil, U welik
osskliwosti nepočestné ženy a wilně newčstky lš

wogsstě přebýwagjcj měla; protoŽ přjsně zakázaa6
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la, by žádné z těchto nessiechelných stwokenj k nj
se nepťibližowalo, an takowých ani widěti pro
osskliwost nemohla. um J Uzřewssi gednoho dne
takowé mrzké stwoťenj,nepočestně sobě počjnagjcj,
U weliký hněro rozpálená, plochým mečem ne:
wěstkU w záda Udeřila: a hle! hned ginák w
krUtých sečjch pewný meč na nčkolik kusů se zloe
mil, a žádný kowář š to nebyl, za“se ho swaři:
ti. Král se nad tjm náramně rozhorlil, dox
mlauwage, proč hůl newzala.uBrzy potom na
Pařjž Udeřili a Johanna raněna byla. J přie
ssedssido chrámU Saint Deniš (fw. Dionysia
před oltářem tohoto obrance Francausské řjsse,
na kolena padla, Bohu, neydůstogněgssjnebeš
Králowně, wssem milým Swatým mUčedlnjkům,
za wxsseckyprops:gčené milosti w:ach djky wzdáe
wagjc, swé rytjřské oděnj , a Ukořjstěný meč na
slaUp pťed hrobem fw. Dionhsia tjm úmyslem
zawěsila, že do rozmilého údolj, kdež co aUtlá
djwka stádo na pastwU wodila, se nawrátj. ..y
Ubohá giž předzwjdala, gak hořký kalich Utrpenj
pjti bude! uš Než proŽbami wůdců powzbuzena,
U wogsstě zase déle podhlxa.

xslj.

p Zimnj čaš, w němž brzdy ssťastně brzy ne:
sstastně boxgowálřo,. minUl. W mnohých bogjch
Panna zwjtězila, dobyla pewnost Pierre le MoU.e

atřereš, a mčsto Melun, gež Anǧljčané wssj mocj
dobýwali, oswobodila; a wssak giž nebyla hlae
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wau wogska; anobrž gen tolik, co giný rekowný
bogownjk. Na hradbách města MelUnU hlasy dlae
hoslawených gj zwěslowáno,že pťed slawnostj sw.
Jana gata bnde, by se nelekala, a křjž ten 8
wděčnostj z rUkau Božjch přigala, že gj nebeš
král sjly Udělj, by wsse Utrpenj snesla. Načež
Johanna milé Swěticc Božj prosila, aby U Boe
ha za ni orodowaly, bh dlaxýo wžaláři chowáu
na nebyla, nobrž brzy Umřela a w králowstwj
nadhwězdném bleskrm wěčné sláwy přiodjna by:
la. u Swětčce Božj gj ale ničeho nezgewily,
gediné Uapomjnaly, bh w trpěliwosti setrwagjc
wd Bcha pewně daufala; a od té dobh o přje
sstjm giž gxž se bljšjcjm Utrpenj š PannaU často
.rozmlauwaly; než Johanna žádnémn ani zmjnky
o tom neUčlnila, gakož ýak U wssech wogenských
důležitostech, an wyšxssjmoc gi opnstila, dle rae
dd wůdců se řjdila, by na žádného fwůg krUtý
ofud ťleuwalila. uo

Caš, w nčmž wesskera pťjroda z tuhého tae
kořka snu probužena, ožinge, zase nastal; zae
hrady, sstěpnice a wjnohrady fe zelenaly, palaUe
kh peřestýmkwjtjm posáty seskwěly,ptactwo wháe
gjch zasc wesele ssweholilo, wsse stwořenj plefalo
a se radowalo: toliko Orleanská rekyně w tráw:
ném zármntkU pohřjžena, žalostnč fobě poťjnalae
an bjlé růže přehořkého UmUčenj w tomto kwe:
taUďcjm čase na ťrnj gj wyrostly. uu Tehdáž
Panna wměstč Gaǧny přebýwagjc Ukrutného náe
čelnjka laupežnické zběře Anǧlickě,“Fraaneta de
Arraš w krwawé seči gala, a gatého, gakožto laU:
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pežnjka,wraha a zrádce hrdelnij práer odea
wzdawssi, w městoCampiegne, gež Anǧličané obr
lehli, wtrhl.x. An Udatná stráž města začasté na
nepřjtele wyrazila: jd neunawená Johanna wssU:
dy w okolj nowých wogenjnú pod swůg pxsapo:e9
rec našhromáždila, kteréžto za dob nočnjch opa:
trně do města U:oedla. J chtjce wůdcowé statečx
nosti , kteraUž Pama w lčdU wálečném roznjtila,
použitř, hned roho dne gj rozkázali, by š ginými
sernjčy a sseski sth gežďců a e.ěssjch na nepřjtele
na druhé stranč w pewnosti táboťjcjho, Udeřila.
W pět hodin ráno Panna w průčelj swých oděna
ců kmoslnj hradbě, genž wchod kpewnosl we:
daucj Ukrýwala, na laukU, před wchodem se roz:
prostjragjcj, wygela. J Událo fe, že i Jan LU:
cenbUrský w tětéž době, na tutéž laukU š několika
rytjři na sléd wygel, a uuuPanUU uzřel.

J hned zpátko gako stťela letěl; a brzy plnk
strážnjků w mjeřěMarigny silnice ostřjhagjcjchp
opatrně na laUkUwedl. Kdyby fe toto nebylo
přihodilo, Johanna dotčenau pewnost by byla
dobyla: Uebo strážnjci, nepřátelského pťekwapenj
tak časně se nenadáli; a protož, na wětssjm djle
zbrog odložili. Než tUto owssem, co se děge
zpraweUi, rychle zbranj se chopiwsse, hned ť bogi
hotowi byli. uu A wssak Panna statečně a mocné
na ně Udeřčlaz nikdy před tjm takowaU rekowno:
stj, gakž zpráwa znj, Uedogoneala. Giž giž LU:
cenbUrského zpátky hnala; než hlahol nepťátel k
bogi wolagjcjch, břinkot zbroge, dUsot a řehot
koňstwa od stráže k stráži, od pewnosti k pewnosti
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ozwěny roznásselh, a drč:bowé ze wssech stran co
ljtj wlci po kořisti se hnali; 3 hded zborowé
BUrgUnďčanů se wyřjtili, a Jan znowa še fwými
rotami se hrnUl. Judeřili na PannU; než zpáu
tťy odháněni, zafe Udeřiwsse fe hrnuli, brzy zar
fe potjráni, canali. A wssak když giž i pouu
třetj Udeřčli, Panna toliko na půl cesih ge
odthala; uu tU gegj wogenjnowé poděsseUi
na aUtěk se dáwali; Francauzsstj rytjťi Ugjždč:
li , že fotwa dncha popadali; na Pannu w
neyposledněgssjm řadU, nenposledněgssj bogugjcj,
nepřátexléche a che doráželi ;Francax:zowé Uwět:
ssjm a wčtssjm zmatkU kmostu Utjkali; nepřá:
telé pak na Utjkagjcj wětssj a wětssj prudkoslj doa
rážell: kruté potjránj: u tu někteřjw praudy
gečjcj řeky fe wrhli, ginj fe wzdali, ginj fe brá:
nili, a mezi Uimi neyposledUěgssjJohanna na
krásném oři, w ssarlatowém rytzřskěm plásstť,
mečem gednomu zbrognossi odgatým wsse poráže:
la a fmrtila.

Nrž brzh ze wssech stran BurgUndsstj oděnci
gi obklopjlx, by tU gali, genž Anǧtičančlm hrůx
zaU a porU;oaU, Francauzúm pak wjtězstwjm a
sláwaU bhla. Na wěžjch Campiegňských zwonh
smUtně zwučely, gakobh byly k pohřbU Panny
zaznjwaw, lid k pomoci swoláwagjce; než žádný
na pomoc nessel: hodina, kteraU gj Swětice Bo:
žj pťedpowěděly,.přissla. nx Johanna až do po:
slednjho okamženj rekowně feebránjc, a Ugjžděti
chtjc, ostouhaUrychlonohého oře bodla; wtom ale
gedeU Pikardský lukostřelec plássrě gegjho se cho:
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piw š koně gi rhl; aewssak Johanna mečem,
kolem sebe ixácck:gjc, wzdáti se nechtč(a, až gj
mcč xzrUky násiljm wyňali. Lionel, pčmkart z
dBendome ťečený, gatau do Maržčegny wedl, kdež
rotami zbrognossů, pod slrážj Jana Lucenburského,
gemUžgi pankart prodal , ostřjhána byla. w A
tak dne 23. Kwětna 1430 holnbčce w klikatě pax
zaury drawých luňáků U mostu Utěsta Campiegne
padla.

To se Událo po pactnáctém měsjci, an pox
nepprw w Chinom: přexdkrále Karla Ull. před:
stanpila, w roce po oswobozenj mčsta ereanu a

qw desátém mčsjci po korunowánj krále Karla Nj.
w Rheimsu , kdež, gak wědomo, Bohu za wssecky
milosti djky wzdáwagjr, prosila, by gj wolno byx
lo dou otčiny k rodičům se nawráriti, a kde, co
se nynj Událo,předpowěděla řkauc: „Toliko gesstě
rok žiwa budu, a nic déle; šoročež hleďte byste
tohoto čafu dobťe použili!“ Ze to pťedpowěděla,
sám wéwoda ž Alenqonu doswědčil.

xflll.

Newyslowná byla radost Anšličanů: po
wssech gegich končinách gako na perutjch zpráwa
o tom hned letěla; zradnj Paťjžané mésto oo
swjtiwsse ohniwé diwadla Ustrogili, wsseligak
prozpěwugjce; uuuu a newixnnostjgakohwězn
da se skwach Panna za wrahkyni, za čarowni:
ci weřegně (na kazatedlnicjch?! !) prohlassowá:
na, wykřičena a tUpena byla. u
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Z Marigny bylau Johanna do města BeaU:
lieU řečeného wedena a U wězenj chowáUg, od:
kudž prchUautj chtčla, což když Uessť.astné fe Ue:
podařilo, do pewnosti Beaureooir ťečené dowe:
dena byla, kdež gi Jan Lucenburský choti a swé
tetě odewzdal,. Tyto panj nessťastnau co milo:
srdné .sesiry pťigaly a přčgatm: snažněžádaly,
by ženským raUchem se odjla, an gegj nepřárelš
za Ueywěrssj přečiněnj to pǧokládagje že fe muže
siým oděwem odjwá. uu Zádost těchto Usslech:
tilých panj tak frdečná a přjwětiwá byla, že
Johanna napotom wyprawowala,že kdyby to by:
la Učinčla, toliko kqwúli tčchto Upťjmných bylg
by se to stalo. „Než bez wůle Bož,i, prawila,
tohoto odčwu neodložjm: gesstě čaš nenj.a

W hradU Bčaureoojr w pofpo!itojťi těchto
Upťijých, Panna zq čtyry měsjce chowána by:
la: a to byly neosnesitedlněgssj doby geǧjho
žalářowánj ; nebo zlostj horachch Angličanů wztek:
lost giž w gťžljwý plamčn hrúšostrassslé po:
msty wyrazila. Pařjžská unioersita, biskUp zBeaue
Uaiš Petr CaUchon, a wyssetřUgjcj stráž U wč:
cech náboženských (lanisicj) wsse kzhanč PzU:
ny wynaložila; pročež od Burglmdčanů wydá:
Ua, bo w řádném saUdu,gakž prawili, saUzena a
tak před celým fwětem potUpena a ohawnaU
smrtj co čarownice odprawena byla u

DUsse Joť)anm) až k fmrtč fmutná byla;
zwlássť pak tráwná pěče o krále a wčxgjnyxa
o město Cc:mpiegne, gež Anglačané oblehsse , co

řetězemfewřeli,mysl gegj šjmala, rakžčse domlžj:
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wala, že mej z wězenj wywáznaUti. a úzkozstj
pťepiatým kUpomocšpřispěti. Nadarmo gi hla:
sy blahoslawených naprmjnaly; takowá úzkost nex
ssťastUaUpoǧala, že gednoho dne oknem wyfoké
wěže skočila. A wssak blahoslawené, gakž sčema
napotom prawila, nad Uj sesmilowaly, a od smr:
ti, kterany Ueže zaufanliwosti, ale z přjlissnč staroe
sti o město Campiegne, sobě bwla Učjnila, gi zax
chránily. Strážnjci nessťastnaU skoro bez sebe Ua
hradbách ležjcj nalczli; erěděla co se šnj dáx
lo, a musili gj powčxdjti, že oknem zwysoké wč:
že hradu Beaureooir skočiia ru

Mezi tjm započaté smlany se skončily. Za
10000 franků, za kterýžto počet každý zagatýe bez
rozdjlu, králi dle starodylěho obyčege wydán býti
mUsel, Jan LUcenbUrsiýPanUU Angličanům proš
danau wydal. Než dlaUho po smlauwš Angljča:
nům wydána nebyla , poněwadž wéwoda z Bedx
fordUpeněz neměl. A protož dne 4ho Srpna stawy
Normandie a giných dčdin powolal, a powolaw
penjze dáti kážal. A tak sami Franca:lzi za Fran:
cauzské zlato zbožUaUa rekownau Johannu, genž
ge z hanebného cižinců a starý.h nepřátel otrox
ctwj wyprostila, kaUpili, by Francauzsstj faUde.o
rowé k hanč wesskerého Francanzského nádrodU a
k potUpč krále Karla Ull., nad newinUaU djw:
kaU, od celého swčta opusstěnau, UsUdek ohawné
smrti wynesli. uu Hory padněce, a pahrbky
přikreyteneprawost takowaU! ua Ubohá djwka w
ssesti mčsjcjch swěho žalářowánj z gednoho wčze:
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nj ďo drUhého co zaumyslná wrahkyně wleče:
na, koUečně do RoUenU, kdež Anglický král še
swým komoustwem přebýwal, přiwedenaado wěže
hradu zawřšna byla. Pařjžská Unioersita ssest
audú k sněmowánj a k saUdU Panny odeslala.
Dne Zho Ledna Petr CaUchon we gmenu Ane
glického krále proti Johanně, řádným, gakž
prawilj, způfobemwsaudu wywstal, totiž: žebez:
božným zpúsobem proti sw. záfonu gednagjc,
mszčým oděwem seodjwá; ošbrogenau rukaU že
wraždy spáchala; possetilémUlidU namluwila, že od
Boha poslána gest, že. tagemstwj Božj zná, tjm
Bohu fe raUhá, a že mimo to giným pohorssli:
wým, bludným a kacěřským wěčem nčj; a že zrax
dy a giný:h zločinů proti králowské Gafnosti (t.
g. krále Anglického) se dopustlla. u Gestližeby
wssak těchto zločinú Johanně se nedokázexlo, tedy
Angličanům že wolno gest, dle fwé ljbosti š nj
nakládati.

Meži tjm Ubohau djwkU w temněmžaláťi,pam
ty, těžkým řetčxzemkslaupU Upewněnými fepiaw:
sse Ukowali, ano něktšřj fwědkowé fmědčjs že na
počátkU w úzké železné kleci zawřjna byla. A
wssak neyche strážnjct erinUaU trápili a .mU:
čili, med,běř Anglick!)chdrábů, pacholků, achlapů

Ueyzdiwočilegssša Ueyzlotřilegssj.u uPetrowi aUchonU neyche na tom záležee
lo,by mnoho gim)chna odsaUzenj newinně podjl
bralo. Kdo nechtěl, Uechtě meel, a žádný spo:

genec, dokawád faud trw;:l, z Rouenu odebrati sexp
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nesměl ; wčlmi opatrUě gednal lstiwý Petr, by
sám toliko w zlaU nepadl powčst. .u

J potlačňl na stolčcčpastýřské sedjcjnágemnjk
szčenaU newinnost; mnozj saUdcowésoďěctwjm
pUzeni, co malichernj padanchowé náklonnostčAng:
ljčančx hledagjce, ginj gich hněwu fe obáwagjce, k
straně lstiwěho Petra se přňdali, dUcha nemagjce,
proti do Uebe wolagjcjmu bezprawjohlasU po:
zdwihnauti. A wssak ne wssťckni zrádci fprawedl:
nosti a powinnosti se stali: i tUto Gamaliel w
radč seděl; gměno tohoto wclrbného mUže gest
Mjkuleiš z Houppeoille, který gačožto wěrný slU:
ha Božj a swatě sprawedlnosti obrance, w perjm
čhromážděnš weťegně wyznal, že Petr CauchoU
této přň saUdcem býti nemňže, an žádnému wolno
nenje w swé wlastnj při UsUdekwynesti; mimo to,
že Johanna dUchoweUstwem w městě PoitieršU U
přjtomnosti ctihodného arcibiskUpa Rheimšského
giž zkaUssenabhla, a že tito welebnj mUžowě žá:
dně wčny na nj nenaležli.

J zgitřel se náramUě zUťiwý Petr; a protož
ctihodněho Mjkulásse hned k sobě powolal: a
wssak powolaný odpowčděl, že mu poddáU nenj,
an do geho biskUpského okolj Uepřináležj. Njc
wssak ménč slowútný MikUláš gat a do žaláře, w
tétéž wěži , kde PannU mUčlli, UwržeU byl:dtam
mU spogenci Petro:ny pohrčxežkyčjntlj , že ho buď
Utopja anebo do Anǧlicka wyžr:mu, budeli tak
howořčti; potom ale přátelě MikUlásse předc z
žaláře whprostilč. Pročcž oprawdowě napotom
w pozděgssjm wyssetřowánj tohoro hanebného a
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zlopowěstlxého s.deU přjfežně wxszal arcibiskup
Demetrský, že ani geden faUdce samostatný nebyl,
poněwadž každé slowo hned napfáUo a za tepla
Anǧličanňm podáno bylo.

xlx.

Nenj možná z.ipaš wšnessenosti a pauhé neminut
nosti š zemskau UesslechetUostj a še lsij lidskaU úc
plně wypfati. Od 2ho UUora až do WhoKwět:
na wyssetřowánj pořád trwalo. Wedlé wdřčenj
mnohých swčdků, U wyssetřowánjgakožto přjsedjcj
pťjtomných, ani žádUý saUd to Uebyl; anobrž
zlotřilé spikUUtj lstiwých UkrUtUjků, genž raUchem
práwa a sprawedlnosti fe Ukrýwagjce, newinnan
Usmrtiti w gedno fe fessli. uw .

Gak mile wyssetřowánj fe započalo, padefár
i ssedesát přjsedjcjch pťjtomno bylo: potom ale U
přjtoinUosti toliko Uěkterých, an skoro wždycky
gen w žaláťi Johanlla nxyslýchána byla. Pakli
gi od rána až do wečera daremnými otážkamimU:
čili, a gako poplasscxnaU laňkU sstwali; nebylo
ani Ua tom dosti : igegjch odpowědj zle Užjwárxo,
tak že z nich nowé aUkladné otášky wysnowali, a
wyfnowanými UbohaU zase w řeči polapiti se snan
žili. Unawenj přjsedjcj fe rozmrzeli, an saUd:
cowé xnxtodokrát a Umohými způsoby tak Uepon
řádňě sč ůcxčžali, že xpomatenost ořázčk pařxrňá byč
la; Ubohé Johamxě ani pťemeyssleti, ba ani skoro
odpowjdati woon nebylo, an wssickni na gednaU
co hrdla měli křičeli, pohrůžky čiUili, a hanli:

o
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wými slowy doráželi. Johanna plačjc prosila:
„Milj Páni, račte geden po drUhém mluwiti a se
tázatl.“ u Než oni žádné dby uUčxmagjce,tjm
che tupili a haněli, ano prosjcj, na těle zmučea
něa na mysli zkormaucené ani toho Uedopřáli, by
w chrámu Pánč před oltáťem posily a potěchy naa
byla. auu !!

Král Karel Ull., gehožto cti xtento faUd
wlastně se týkal: xu an Uikoll pro sebe, anobrž
pro Uěho Panna bogowala, gessto on sám w qegj
rUce meč swůg wložil, kwykaupenj té, gcnž geho
famého wyswobodila, ničjm nepřispěl. uu Toliko
z Uěkterýchlistú Paťjžsté uniwersity wyfwitá, že
na počátkU o gegjm wykaUpenj ťečbyla; ale gen
řeč. um A tak Ubohé, od erděčných p.ťátel o:
pUsstěné, auhlawnjm nepřátelům wydané, wssudy
w osidla lstiwých a Ueswědomitých saUdců zc:pletea„p
Ué, pol,xxrůžkamizděssené, hrUbým a Uelidským Ua:
kládánjm zlotřilé zběře Anǧlické zmučené, z er:
kwe wyobrowané, wssj rady ilidské pomoci zbawe:
né, a UxždyUkrurnau w každé otázce sirytaU smrt
předočimamagjcj,poslednjbog bogowati bylo. A
Udssakta, genž od swých bohabogných rodičů Ui:
čimu, Uež mwdlltbč Páně a Aposstolskému wjry
wyznánj wyučena nebyla: nynj pokogně Uepřáe
telům a doktorům Sorbonnským do očj hledjc,
wcleUčené (?) mUže w rozpačitost Uwáďj, a kdyc
koli w bleskU swé newinnosti přcdstaprjp wsse gich
lstiwými otázkami protkané fexfnowánjUagednaUpro:
tlehuge. Gestlsže dřjwe UeyUdarUěgssj ra,dtjři gegj
rekoonsti w bitwách dosti Uadiwiti se nemohli:
Uynj teprw před twářj ohawné fmrti a stoých
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Ukrutných Uepižátel prade swého seslánj stwrzue
gjc, Uadpřirozenal: na gewo dáwá rekownost, a
dáwagjc, faUdcům, we gmenU Anglického králc
šhromážděným, porobU Anǧltčanú we Francauze
ka a wjtězsiwj a sláwU wssem wěrným eč“;rancermxp
zúm zwěstuge, a zwěstugjc, co wěsstkygnčBožj
předpowjdá. euo

Wraucj láskau až dofawád erděčnémU králi
oddána, dez hněwU wsse mučenj, nemilostdnými
AUǧličaUy činčné, w trpčliwosti snássj. Bez ostý:
chánj a bez strachU, bh saUdcčlmodpowjdala, pra:
wily hlafy blahoslawených; a Johanna gich Ua:
pomenutj Uposlechnauc, žádné sirasti, žádUé whe
mysslené přjsnosti se Ueleká. au

„Oprawdowě, zwolal geden wznessený Ang:
ličan w radě, toť doblá ofoba, kdyby gen Anǧli:
čanka byla!“ uu

A hle! tU dobrau ofobu mUčegj! tU dobraU
osobU Ua fmrt potUpnaU wydáwagj! tu dobrau
ofobU, nasiogrc! brz!,xUapoprawisstě powlekaU ! a

Johanna až k Paoežské stolici appelowala;
a tjm uu dle práw časi: tchdegssjch nu wesskerý
faud zarazila. A wssak Ua gegj appelowánj fade
cowé žádné dby Ueměli; ano zlotřilý CauchoU
přjfně zakázal w spisjch o tom zmjnku činiti. uu
Z gegjch wessierých odpowědj dwanácte artikUlů
(článků) bez spogenosti, bez dby Ua okoličnosti
zmjrňUgjcj, wofmčtlugjcj aUeb stwrzugjcj wyňali,
a wyňaté patrnaU lžj fpogené biskupům, direktorúm
a giným Učeným mužúm strany Anglickěk potwrzee
nj předložili. uuu Nežito marně bylo , an mnozj
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bUď mjrně a smjťenliwě, aneb aspoň dwogsmyslu
ně a negistě se wygádřili. A protož znowU ra:
něnaU laňkU sstwali, aknásilj, kpohrůzkám, kfweu
denj Uynj autočisstě brali; nebylo žádného i ney:
hanebUěgssjho prosiředku, ǧehožby nebyli Ušjwa:
ti. euu Geden z těchto lotrů, Mikuláš le nyeleur
řečený, w přestrogeném oděwu do geǧjho žalaře se
wkradl, by Pannu lsiiwau radau ke lži a k od:
powědčm proti fobě čeljcjm Uwedl; anoegedjná
žádost těchto padauchč: byla, by JohaUna fama
fwaU dobraU powěst a čestpřed tnxáťj celého fwěr
ta zlehčila a hanU na se Uwalila. PekelnaU lsij
gi podwedsse donutili, že krátké wygádťenj, gjmž
ndUžskěhooděwUse odřekla,podepfala, při čemž giný
list podťožili, w Učmžwsseckyzláčinh, z kterých gi kdy
winili, Uapfány byly. A gak mile lstiwě poďloxl
žený list podepsala, hned gi do tUžssjho žaláře
Uwrhlč , ženský oděw wzali a mužský podali, bh
ho oblekla kázali, a když pro siud mUžským oděu
wem odjti fe meela, co hrdla měli, břjsiali:
„Qpčtowané klefmltj, pád w minulě neprawosti,
smrtedlný hřjch, ralchánj, kacéřstwja čarowánj“, a
sám Bůh wj co wssecko!u A hned zafe pacholci
UbohaU k faUdU wlékli. wu

.Gťž zase smrt před očima nessťastné djwky;
ona wssak Uynj posledně w blesku fwé erinnosti
ústa fwá otwjrá ťkaUc:

„Ano, b!ahoslawenj nebeš obhwateléše mnm:
rozmlauwali, a skrze ně mi Bčch weliké milosrx
denslwj prokázati a odpustiti ráčil, an gfem z
láskyk bjdnémužiwotč:, wámipodwedena, prade
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zapjrala. Kdybyche řekla, že od Boha poslána
negsexm, zalracena bdch byla. Ano gesstč gednaU
to opakUgi: Bůh mne poslati ráčel, a giž rde
čtwrtka hlasy blahoslawených mi žwčxstowáno, žee
bych se foelikého hřjchU dopustila, kdybych prawx
dU nemluwila. A protož wsse, cožkoli gsem ode
wolala, ze strachU a z hrůzy před Upálenjm ode
wolala gfem. Pewně wěřjm, že tojhlasy blaho:
siawených gsaU, a že od Boha whssly. Načk.oli
gstecfe mne tázali, wždyckyprade powědělagfem
wám.“

ij rskchčen byl poslednj wýslech. Petr
CaUchoU wycházege z radUice, k Angličanům U
welikém poč.tU;U dweřj fhromážděným ťckl: „Doe
bře! Dobťe! Upokogtefe; dokoUáUo gest!“ u
eu uu AUgličaUéa někteřj přjfedjcj wolali: Po:
lapena gest! gin ale swědomitěgssj welmi trUchlio
wi byli.

AUo dokonáno bylo; ;oplassená a raUěUálaňka až k smrti Usstwána by a! Než gak mnon
hoťrát ofjdla protrhala,gak mUoho peněz, siřjbra,
zlata, těchto búžků swěta, gak mnoho práce, lsti,
bezprawj, podn:xodU,nefprawedlnosti a Uásilj saudr
ce a doktory Sorbonnské to stálo, by fe deewa:
tenáctileté, wssj lidské pomoci a rady zbaweUě

Přjsstj deU, w aUterý 29. Kwětna,nowč shrox
mážděnj k wynessenj UfUde fmšti rznámeno bylo.

n

ť
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xx. e

Petr CaUchon a ti, kterěž powolati za dobré
Uznal, Uwelikém šhromážděnj se sessli, by Johane
UU poslednjkrát sauďili. Když giž wsse, coťkoli
wyssetřowáno, přečteno bylo, hned saUdcowé bez
dby na práwnj obhčegný způsob k wynessenj UfUde
kU se hotowili. uo Gak nepráwě w tom sobě pou
čjnali, ztoho poznatč lze, poněwadž ani na to
dby neměli, že Panna odwolánj, ku kterémUgi
lstjwý Mijláš lud0xšeleur w žaláťi nawedl, ani
nerozuměla, žezločiny, z kterých gi winili, nepraw:
diwč býti prawila, a že oděw mužský pro strážc
njky odložiti možná nebylo uu a t. d.

Bylo 42 sebraných hlasix, klonjcjch se k hla:
fU opata z FecampU, který prohlásil, že Johan:
nč: w mim:léq neprawosti , gichžto se odřekla, zafe
Upadla; a wssak že slUssnéa prawé to, by gj ge:
sstě gednau, čcho sepdřekla, přečtenobylo; Učenj
také cjrkwe by se gj na pamět Uwedlo a wyswčtu
lčlo; potom aby gi dwa saudcowé za blUdnaU, Za
kacéřku, za čarowndici prohlásili, a prohlássenau
fwětskěmu práwu š laU žádostj wydali, by š nj
milosrdně nakládáno bylo. uu Než w takowých
okoličnostech žádného milosrdenstwj nebylo; pro:

čežsl.tjmto wlastně Usudek fmrti nad newinnau whane l. uuo

Když prwnj.praUd bolesti PannU přessel, a
kněz, gehož knj poslati, ztrápenau potěssil, ay tU
blesk gegj čisté axxneposskwrněné) BohU Twůrci
oddané dUssew úplném blesku wyrazil, gako slun:
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ce mraky zakalené. chmUr černočelnýchwyrážj.
Qd té dobh gegj mhsl od swětaknebesilm pozdwie
žena a k BohU obrácena bhla. A gediné za od:
pUsstěUj hřjchů prosila, by od nesprawedliwě lidské
přetš sprawedliwau Božskau stolici očisstěna pťie
staUpila. Potom knčzi zkrausseně se zpowjdala,
wraUcně žádagjc, by i UeyswětěgssjSwátostj, ktee
raUž swěta Spasitel při poslednj wečeři, prw než
k wyssinám mjsta poprawisstněho kráčel, Ustanoe
witi ráčil, a kteraU gj, ač mnohokrár prosila,
odepřeli, zaopatřena byla. u

Knčz o léto žádostj k smrtř se připrawugjcj
Pannh břskUpazprawil, fterýžto některé bohoslowe
ce powolaw, co činiti, fe radil; a Usnesli se, by
gj Wečeťj PáUč a wssjm, cožkoli žádala, poslaU:
ženo bylo. A tjm faudcowě PannU oprawdowě
za newinnau , ač nechtjce, prohlásili , sebe pak za
winné pťed celým swětem dali, an knězi powolili,
by gj rožhřessenj takowých hřjchů Udělil, pro které
gi z cjrkwe wylaučiti práeďě mjnili. uu Bhloli
tedy kněžskérozhřessenj platné (a pročby nebylo?),
tedh žádného práwa neměli, Pannu z lůna cjrkwe
wyobcowati. Tak maudrost tohoto swěta kolo
blUdň probjháe u aw uu

W dewátau hodinU ráno wstaUpila Johanna
w ženském oděwU Ua wůz poprawisstný. W prao
wo podlé nj seděl gegj zpowědlnjk Martin je m!o
wnue mnich Dominikánský, w lewo katJan Masr
sieU. Přeš osm set anǧlických šbrognossú, kýgmi,
meči a kopjmi ozbrogených wůz obklopowalo;
každý giný se obáwal w tak strassném zástnpu na
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Pannu promlUwiti. Kdyžgi.tcemi města RoUn
eUU wezli; ay tU se draldiwokými zborh člowěk
celý po,děssenýazanaleiwosti plný, rač že kdo geg
widěl, fe domnjwal, že připrawená hranice nikoli
po Panně, ale po něm fwá zplameněná ústa otwj:
rá. uu A tážete fe, pťátclé milj! kdo gcst člowčk
ten? Gestiť to MikUláš l70ǧyučuolešurca2onen žrádce
Jidáš, genž swé poswěcené kUěžskěraUcho erin:
UaU krwj zbarwil.mWalUými zbory hrůzoslrass:
ných zbrognossů se prodraw, na wůz wyskočil, by
ij ta, kteraUžzradil, odestila. uw A ta, genž
Ua bogisstjch pobité Ueprátely plakala a kwjlila,

ta, genž ťumjragjcjho nepťjtele wzhůrU pozdwihu:gjc křesťansky těssila a napoijala, by litostj
Uad hřjchh a kněšsk!)m rozhřessenjm š Bohem se
fmjřil, i tomuto zrádci Ua důkaz odesstěnj ru:
kU swaU by dyla podala z Uež Anǧličané nad po:
káUjm swého spogence tak se rozgjtřeli, žeby ho by:
li w fwé wzteaklosti hned zabili, kdyby mn Hrabě
zWarwikU nebyl rozkázal, by z města, gestliže
mU žiwor milý, hned se klidil. uu Mezi tjm Pan:
UUpřeš Uáměslj okolo chrámU sw. Salwarora wez:
li; každý kdo gi slyssel awidťl, šgakaU zdožnostj
dussřswaU BohU awssem milým Swatým poraU:
čela, gak wraUcnť se modlila, litostj Uad newiUx
naU plakal; každémU srdce hořem Usedalo. Giž
na mjsto pťigeli. Poprawisstě bylo lřdem posátoš
byly wystaweny tři lessenj, gedno faUdcům, ge:
dUo pťjtomUěmU dUchoweUslwU, a gedno U hranix
ce newinně, na smrt wydané Panně. Bylo kázanj
we FraUcaUzskěm gazka, potom biskUp JohaUnU
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napomjnal, by spasenj fwé dusse pamťdtliwa byla,
a winy swé želela. A wssak Panna brz napo:
menutj giž Ua kolena padla, Boha a wsseckymilé
Swaté wzýwagjc aza mřlostprosjc. Přede wssjm
ty Swaté a Swětčce Božj za přjmlqu prosila,
genž gi až pofud cestami tohoto žiwota doprowá:
zeli. Pamětliwa Umjragjcjho swěra Spasitele
na kťjži, wsseckylčdi, swé milé wlastencc a pťá:
trle Francaušy inepťátele Anǧličany, by gj oder
stili, čjmkoli komu znich kdy Ubljžila, prosila, ga:
kož pak, že i sama wssem odansstj, prawila.
Potom wssrcky přjtomnš žádala, by gi na swých
modlitbách připomjnati neopominUli, prosjci wsse:
cky přjtxomné kněžj, by každý Mssl sxoatau za nj
ol.dč!towalf uu

Přeš půl hodiUh klečjc fe modlila; potom
Petr CaUchoU gesstě gednaU whnessený nad Jo:
haUUaU smrti Usudek opětowal, že toriž lstiwým a
pokrytským srdcem blUdú, zločinU modloslUžebno:
sti a spogenosti š BelzebUbčm, knjžetem roty pe:
kelné, giž gednaU se odřekla; awssač zase křiwo:
pťjsežnč w tytéž neprawosti padla. Pročež My,
mlUwil dále, prawj saUdcowé(?)w radU š ginými
UčeUýmia kussenými (?) mUži Wáš (Johanno) za
bludnau, kacéřku a čarownřci prohlassugeme, ga:
kož i lo, že Wy Uákažliwý aUd gste; protož Wáš
z lůna. erkwe katol. whodcowawsse, swěrskémU
práwu 8 taU žádosij wydáwáme a odewzdáwáme,
by š Wámi milosrdně gednalo, Wáš na smrt
new:,xdalo, ani žádného wasscho audU neporUssřr
lo.“ m Wedlé starobylých cjrkewnjch zásad a
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práw nefmj duchownj mocnost žeidněho na smrt
wydati a učiniti, by krew lidská wylita byla;
p:očrž Johanua swětskěmUhrdelUij práwU ode:
wzdána býti mUsela; přičemž každý sprawedliwý
se domnjwal, že swšlské práwo wyssetřowatibude,
gakým zr.xůfobema gak dalece obžalowaná i pro:
tj politšckým zákonům se prohřessxla, by se U wy:
ssetřowánj ijdělo, zdali tohoto milosrdellstwj hor
dna gest? uu A wssak tUto ani toho neymenssjho
fe nestalo; strana swčtská ani Usude newyne:
sla, á Panna k Upálenj odfauzena byla. uu

Kdoš Petr CaUchon řeč swau dokonal, Jo:.
hamta křjž Umučoného Spasitele žádala; i hned
geden Anǧličan křjžz hole swé wyňal, a wyňatý
Panně podal, kterýžto Uctiwě poljbjc na prsech
mezi oděwem zapewnila. ijala a slzami smáčc:
la sw. křjě„ na Uěmž swěta Spasitel co newinný
Beránek umťačl.euupPotom ctihodUého kněze Mar:
tina l7 šllrenu prosila, by gj kťjž z chrámu Páu
ně přinesl, a pťinessený prw než skoná před oči:
ma držel; a pak obgawssj přinessený sw. kťjž, Bo:
hu, wssem milým Swatým, fwatémU MichalU
Archangelu a swatě Kateřinč, která gi až pofUd
wssUde wodila, se poraUčela.

Zuřjcjm drábúm .giž dlaUho toto smutné di:
wadlo trwalo ;x pročež katu, an nessťastnaU Ua le:
ssenj těssal, pohrůžky činili, wolagjcep:

„NUže mistťe! což chcete bx,chom zde dneš o:
dědwali ?“ uu Po těchto pohrůžkách zlotřilč Ane
glické zběre, Johanna katUslowy: „Čiň, co twá
powinnost káže “ odewzdána byla; a hned při:
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staupiwsse dwa katané, 8 lessenj gi wlekli; po:
sledně sw křjž obgala, a kolem wšhlédnauc zástu:
pž,pozdrawila, a od Martina knězedonrowázena
dolů šstupowala Ay tU někteřj zlotřilj Anǧličtj
drábowé chopiwsse se tiché holUbinkyk hranici gi
wlekli. Qna wssak we wrach žalostné modlitbě
pořad neyfwětěgssj gmčno Ježjš wzýwagjc nařjka:
la: „Rouene! Rouene!což poslednj mé obydlj gsi
ty ?! u“

Potom gj dle obyčege hlawU zawázali, a na
dsku wssecky gegj domnčlé winy Uarsalj. Nynj
PannU k slaUpU Uwázali. uu Wedlé nj stál knčz
Martin lll úúselau, wěrný sluha Božj. J pode
pálili branici; u giž giž gizliwý wwrážel plez:x
men, a bratr Martin ani z mjsta fe nehnUl, ano:
brž d dUssi dřahaU, sobě swěťenau pečowal. A
wssak Panna i w poslednjm okamženj tolťk sjly
měla, že ctihodného kněze napoijala, by dále
od hranice se odebral, aby geg kolem wyrážegjcj
plameU Uepopálil u A tak ani Ukrutná smrt
ohně, genž oděw Panny giž giž zžjral statečně
a dobré mysli neporazila, tak že w poslednj dobč
ǧesstč o giné pečowala, gessto ginj w rowných oko:
ličnostechche mrtwi než žiwi býwagj uu Potom
gesstč kněze prosila, by sw. kťjž před gegjma očima
ďržel a gi w poslednjm bogi napomjnart neopomi:
nUl A hle! w tom i Petr Cauchon bljže při:
staUpil. PanUa, genž wssem odestčla, k tomUto
bohaprázdnémU saudci, by geho swědomj, wtnhém
snu pohřjzené se probudilo, mlmdila řkauc:
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„Běda! gi winaU wassj Umjrám; nebo
kdybyste nme byli cjrkčwnij roězenj odewzda:
li, amým nepřárelům newydali: nebyla bych two!
Běda! bčda tobč město RoUene: Uebo tp pro mé
Usmrcenj mnoho trpčci bUdeš!“ uu nw

Hranřce tač wysoká byla, že plamen zpone:
Uáhla wzhůrU knessťastné wyrážel: to katzname:
Uage, milosrdenstwjm hnUt,rád bo byl gegj mUky
Ulehčil; ale uo nesměl. ou A když konečně giz:
liwý plamen nad hlawaU mUčedlnice se srážel, a
ona ohněm a dýmem zahalena byla, poslednč swč:
cenaU wodU žádagjc, fw. Mjchala Archangela a
wsseckh Swaté o přjmlUmU wzýwagjc, Bohu za
wssecko prokázané dobré dčkowala; a když giž
plameU gi zachytxl, a ona Umjragjc hlawU naklo:
ňowala, poslednj, gjmž hlasitěasrozďmitedlňwě wo:
lala, bylo slowo: „Ježjssi! Ježjssř! Ježjssl!“

Toto wččně lásky slowo, gjmž Umjraǧjc še
sxoětem se rozlaučťla a nebe pozdrawňla, iUeyza:
twrželegssj srdce proniklo. Bljže hranice plápo:
lagjcj stál geden diwoký Anǧličan, kterýžto w
swém hněer přjfahal, že sám swýma rUkama dřj:
wj k hranťci sUásseti bUdč, by tato zlořečená ge:
sstčrka, gakž Pannu nazýwal, spálena byla. Giž
giž co přjsahal fplniri ijil; w tom ale zaslechl
poslede wolánj Umjragjcj mUčedlnice. Swatým
úžasem překwapett byl; a hned se mU šdálo, že
widčl bjlaU holUbici z hranice k nebi lerěti; hrůe
za nesmjrná pogala ho, a omráčený na zem se
wrhl.l J musili geg odnesti, a teprw, když se
Uapil, zafe obžiwl; a wssak pokoge neměl, doka:
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wád fe newthowjdal, a žlého, gcž Panně Učini:
ti mjnil, neželel a ho nelitowal. uu

Wsse, co Panna přcdpowěděla, se naplnilo.
Wéwoda z BedfordU bršy Umřelu léta Páně
1437. Pařjž dobht,Anǧličané nhhnáni; 1449.
pozbyliri měsio RoUen, a 8 njm celau Normane
dii: tU teprw král Karel Nl. na Johannu, kte:
raU za dob nehsirastněgssjch tak nekrálowsin opU:
stil, si wzpomněl,chtě gegj památku ode wssj ha:
ny a potUph, i febe saměho očistiti.uaHned we:
dlé plnrmocensiwj Papežcm Urěleného powolal
arcibiskup Rheimský š bisiUph Pařjžskými léta
Páně 1455. dne 17. LisiopadU mnoho weleUče:
ných duchownjch i fwětských mUžů k nruwčUdUwy:
ssetťowánj. Přátelé i nepťátelč Panny, mnozj,
kteřj pod gegjm praporcem proti Anǧličanům boc
gowali, fwědkrwé minplého saudn, gegjho zagetj,
žalářonxánj a odfaUzenj, předesslj saUdcowě a žao
lobnjci, nessickni znowU wdslýcháni bhli. u Po
whssetťenj a přstěm zkaussenj sandcowé UsUdek
whnesli, že smxdcorré, genž PannU na smrt wpda:
li, proti psáwU a sprawedlnosti fe pťečřnili; že
minUlý saUd neplatm), Johanna ncwjnná, čistá,
a wssj winy prázdna gest, a že gegj přátelé a
přijznj rde wssj hanh swětské očislěni gsan.
W městě ereanU, gež oswobcdila, w RoUenU,
kdež obětowána byla, památnjky k gegij osla:
wenj .Ua zemi, postawilj, a třetju!šla Páně 1820
w Domremy, w otčině mUčedlnickéPanny posta:
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Uwádj sice hčstorče starých Řeťů a Řjmanň
gména osob znameUitých, hrdiU, chrabrých a wela
kodUssných mužú, kteřjžto z lásky k wlastj žiwoe
swůg položjli, krew wycedili; nwádj i takowé,
genž země i národy podmanili, a podmaniwsse
kostmi pobitých w ťrutých bčtwách, hlawy swč
wěnčili: a wssak bhloli kdywlůnn některčho poa
hanského národU takowé rekyně, gako JohanUa z
Arku, Panna z eream:, která, ne pro fwaU, ale
pro čest a siáwu Božj a pro krále swého bogou
wawssč, na bogisstjch i po slawněm wjtězstwj nie
koli na swůg meč, anobrž w neyhlnbssj poťoře
wzhč:rU k BohU thi swětcl, odkuď wsse wjrězstwj
pocházj, patřila, a slzjcjm okem dolů na pobiré
w krwi tonaucť Uepťátely ,hleděla, a wssem koneča
ně fama szčená umjragjc odpusiťla a za ně se
modlila??? m uu .u e

„Meči Francauzska !“ tjmto názwem zwěčnila
wdťčnáwlast Udatného rytjťe Bertranďa ňu Cucae
jinn. „Meči Božj !“ gest gméno,genž drahé památr
ce zbožné ryljřky a mučedlnťce Johanny Panny
náležj! uu uuo


