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ANTONI MĄCZAK 

WOJNA STULETNIA 

Trzynaście lat - w Prusach, trzydzieści - w Niemczech , 
osiemdzies iąt - w Niderlandach; długo trwały wojny mi
nionych stuleci. W warunkach prymitywnej - w zestawie
niu z nowoczesną czy choćby napoleońską - sztuki i tech
niki wojennej, przy słabym zaludnieniu walczących kra
jów, wobec powolnego ogólnie tętna życia gospodarczego 
trudno było o rezultaty szybkie, rozstrzygnięcia jednoznacz
ne i zdecydowane. Wojny ciągnęły się latami, konflikty 
trwały dziesięciolecia. Armie żyły kosztem teatru działań 
woj ennych, a wygrywać wojnę znaczyło często niszczyć, pa
lić i grabić terytorium wroga. Jeszcze wcześniej w średnio
wieczu nie tyle stan pokoju ile właśnie stan wojny uważa
ny był za naturalny ; wojny między królami i państwami, 
wojny między poszczególnymi rycerzami, wojny z wrogiem 
„zewnętrznym", w,ojny „domowe". 

Pokój bywał więc wyjątkiem, usiłował go narzucić ko
ś ciół , królowie, nadawano mu sankcję nadprzyrodzoną („po
kój boży"), próbowano wprowadzić choć częściowo: w święta, 
w niektóre dni tygodnia, w czasie targów i jarmarków, na 
drogach uczęszczanych przez kupców. 

U schyłku średniowiecza sytuacja przedstawia się w tym 
zakresie szczególnie niepokojąco , choć ubiegłe stulecia przy
niosły niemały postęp. Społeczeństwo XIV wieku w wielu 
krajach Zachodu przeżywa swoisty kryzys, którego istota 
pozostaje wciąż przedmiotem sporów i dyskusji w nauce. 
Nie uchybiając istocie zjawiska, lecz pomijając istotne nawet 
szczegóły można rzecz ująć następująco: społeczeństwo śred
niowieczne we Francji i w Anglii (które interesują nas tu 
szczególnie) osiągnęło u schyłku XIII w. szczyt swych moż
liwości: wzrastając w liczbę zajęło te wszystkie ziemie, które 
nadawały się pod uprawę, nie umiało zaś podnieść techniki 
i zwiększyć wydajności pracy na roli; w miastach zawiły 
~ystem przywilejów i ograniczeń począł w pewnych dzie-

dzinach hamować rozwój rzemiosła i handlu, na wsi przy
wileje feudalne utrudniały rozwój rolnictwa, w życiu poli
tycznym rycerstwo i mieszczaństwo poczęły dopominać się 
praw, które dotąd nie były ich udziałem . Klęski zarazy 
głody , przestały być w oczach historyków tego okresu zja~ 
wiskiem danym z góry, niezależnym od człowieka; okazały 
się przejawem dysproporcji w życiu gospodarczym. Podob
nie klęska wojny. Czym wyjaśnić ów bezgraniczny zapał, 
z jakim rzucało się w jej wir rycerstwo schyłku średnio
wiecza, ową łatwość, z jaką przychodziło werbować „mięso 
armatnie" dla świeżo wprowadzonych w użycie dział? 
Wprawdzie obliczono niedawno, że wojny XIV i XV stulecia 
nie były opłacalnym interesem nawet dla społeczeństw zwy
cięskich, to jednak dla żyjących z renty feudalnej rycerzy 
stanowiły - zdawało się - korzystną propozycję wobec 
silnego spadku dochodów z innych, pokojowych, źródeł. 

Wojna stuletnia stanowi szczególny zbieg owych klęsk 
i konfliktów. Symboliczna nazwa nie oddaje zresztą dłu
gości jej trwania: od roku 1337 do 1453. Przyczyny wybuchu 
tej wojny gromadziły się od dawna. W połowie XII stulecia 
tron angielski znalazł się w rękach najpotężniejszych lenni
ków korony francuskiej - Plantagenetów. Tak więc królo
wie angielscy stali się zarazem dziedzicami ogromnych po
łaci, rozciągających się od Pirenejów do ujścia Sekwany 
obejmujących całe wybrzeże atlantyckie Francji i sięgają~ 
cych niekiedy aż w pobliże Rodanu. Odtąd wszelkie próby 
wzmocnienia władzy królewskiej we Francji kierować się 
musiały przede wszystkim przeciw najpotężniejszym jej len
nikom. Gdy na tron angielski wstąpił Edward III napięcie 
doszło do szczytu . Francja poparła przeciw Anglii Szkotów, 
Edward III zgłosił pretensje do tronu francuskiego, z kolei 
zaś król francuski Filip VI, ogłosił wasala winnym zdrady 
skonfiskował jego lenna, zredukowane zresztą w ciągi{ 
XIII w. do wydłużonego pasa wybrzeża, z Bordeaux jako 
głównym ośrodkiem . Ten sądowo-dyplomatyczny pojedynek 
prowadził do wojny, Anglicy jednak ugodzili Francję z in
nej także strony. Wstrzymali wywóz wełny do Flandrii, 
która żyła wówczas z produkcji sukna. Hrabstwo Flandrii 
podlegało Francji, ale tamtejszym miastom zależało nade 
wszystko na dobrych stosunkach z Anglią. Wkrótce więc· 
Flamandowie uznali Edwarda III królem Francji. 

Pierwszym mocnym akcentem wojny stała się bitwa pod 
Crecy w r . 1346, która wykazała nie t ylko doskonałe przy
gotowanie Anglii do wojny ale i trwałą wyższość najemnej 
piechoty angielskiej, a zwłaszcza łuczników, nad konnym 
rycerstwem francuskim. Dziesięć lat później w wielkiej 
bitwie pod Poitiers sytuacja się powtórzyła, tym razem jed
nak w niewolę poszedł król francuski, Jan Dobry, wraz 
z licznym swym rycerstwem. Pierwsza faza wojny została 



Bitwa pod Crecy, miniatura z Chroniques de Froissart 
(XV w.) 

przez Francję przegrana, klęska zdawała się ostateczną. Król 
angielski jednak zadowolił się rozszerzeniem swych posia
dłości we Francji; toczyły się długie rokowania o wysokość 
okupu za jeńców. Tymczasem zmarł w niewoli Jan Dobr y, 
nie zebrawszy należnej kwoty, a za jego następcy, Karola V, 
sytuacja zmieniła się radykalnie. Anglików na pewien czas 
sparaliżowały walki o tron i powstanie chłopów, Francja 
natomiast potrafiła wykorzystać zaburzenia w prowincjach 
podległych królowi angielskiemu. Układ sił zdawał się 
zmieniać na korzyść Francji. Struktura władzy feudaln ej , 
charakterystyczna dla t ego kraju, doprowadziła jednak d e 
syt uacji wręcz odmiennej. 
żmudne dzieło jednoczenia królestw a Francji zostało bo

wiem niemal przekreślone, gdy u schyłku życia król Jan 
Dobry nadał swemu najmłodszemu synowi, towarzyszowi 
broni spod Poitiers, księstwo Burgundii. Rozdawanie takich 
władztw dziedzicznych, połączonych z obowiązkami wasala, 
było wówczas szeroko przyjęte nie tylko we Francji, nie 
zawsze też niosło z sobą potencjalną groźbę. Książę Filip 
(nazwany wkrótce Smiałym) i jego następcy uchwycili -jed
nak ogromną szansę : stopniowo opanowali Niderlandy, unie·· 
zależniając się w praktyce od korony francuskiej. Po śmier
ci Karola V książę Filip Smiały stał się także regentem w o
bec niepełnoletności swego bratanka, króla Karola VI. Ale 
król ten miał wkrótce objawić znamiona wyraźnej choroby 
umysłowej. O opiekę nad Karolem „Szalonym", o władzę 
w k rólestwie F rancji rozgorzał spór między stronnictwem 
burgundzkim a zwolennikami brata królewskiego, Ludwika 
ks. Orleanu. Od tytułu teścia ks. Orleańskiego, Bernarda 
h r abiego Armagnac, nazywano t ych ostatnich „armaniaka
mi". 

W r. 1407 z rozkazu księcia Burgundii zamordowany zo
stał Ludwik Orleański, przywódca armaniaków. Dzieje Fran
cji wypełniła wojna domowa, w której bezwolny król stał 
się narzędziem jedne j z grup walczących. 

Anglicy także nie, pozostali bezczynni. Młody król Hen 
ryk V przy ogólnym entuzjaźmie swych poddanych w yru
szył na kontynent i już wkrótce, jesienią 1415 r., w bitwie 
pod Azincourt, rozniósł rycerstwo francuskie, kładąc tru
pem osiem tysięcy, półtora tysiąca biorąc do niewoli. Ksią
żę burgundzki przyjął wiadomość o t ym z zadowoleniem : 
miał już zawarty z k rólem Henrykiem tajny układ , który 
uzupełnił wkrótce otwartym przymierzem. W r. 1418 opa
nowali Burgundczycy Paryż, Anglicy Normandię; w na
stępnym roku z kolei książę Burgundii padł ofiarą zamachu. 
W pewnym sensi1e wyjaśniło to sytuację : za burgundzką 
namową układem w Troyies (1420) dwór francuski, tzn. 
królowa Izabela (żona chorego umysłowo K ar ola VI) ojdała 
rękę swej córki K a tarzyny Henrykowi V, wydziedzieając 



prawowitego następcę, czyli „delfina" Karola. Stany Gene
ralne, przedstawiciele społeczeństwa, uznały ten układ, ar
maniacy z delfinem Karolem na czele wycofali się za Loarę. 
Wkrótce (1422) zmarł Henryk V, pozostawiając siedmiomie
sięcznego syna, również Henryka. Niemowlę przeciwstawiono 
bezwolnemu czy bez charakteru Delfinowi (chory Karol VI 
zmarł bowiem niemal równocześnie z Henrykiem V). Odtąd 
obojętność obu kandydatów dla korony fra ricuskiej kontra
stować poczyna żywo z aktywnością ich dworzan i opieku
nów. Książę Bedford, rządzący na terenach opanowanych 
przez Anglików, dzieli z Burgundami ziemie północnej Fran
cji, gdy królowa Izabela przekłada dworską intrygę nad 
uczucia macierzyńskie, zaprzeczając swemu synowi, Delfi
nowi, legalnego pochodzenia. Ten zaś marnuje siedem dłu
gich lat nie czyniąc nic, by poprawić swe położenie. 

ów wieloletni impas, ta przedłużająca się bezczynność 
głównych postaci dramatu nie oznaczają, że we Francji lat 
dwudziestych nie działo się nic ważnego. Starcia a zwłasz
cza łupieżcze kwaterunki zbrojnych band, najazd żołnierzy 
obcych - Anglików czy też Flamandów werbowanych do 
wojsk burgundzkich - budziły ducha oporu ludności pół
nocnej Francji. Prawie pięć lat pozornej ciszy między ostat
nim zwycięstwem Anglików (pod Verneuil, 1424) a podjęciem 
przez nich obleżenia Orleanu przygotowało w istocie na
stroje ludności do podjęcia hasła walki zbrojnej przeciw pa
nowaniu angielskiemu. Przygotowało wejście na scenę Joan
ny d'Arc. 

Joanna jest zjawiskiem swoistym ale w pewnym sensie 
także człowiekiem swojej epoki. Dzięki zachowaniu obfitych 
materiałów źródłowych, głównie pochodzących z obu pro
cesów - skazującego (r. 1430) i rehabilitacyjnego (dwadzie
ścia sześć lat później), dzięki licznym relacjom współczes
nych, podnieconych niezwykłością zjawiska, wreszcie nawet 
dzięki rachunkom i notatkom urzędowym - mamy dziś wię
cej szczegółów o wyglądzie i zachowaniu się, o słowach 
i czynach, o osobie i środowisku Joanny, niż o kimkolwiek 
innym z jej epoki. Pozostaje ona jednak zagadką. 16 maja 
1920 r. zakończył się jej trzeci proces - tym razem kanoni
zac'yjny. Kościół rzymski, wobec którego była bezwzględnie 
lojalna, ale który za życia nie darzył jej zaufaniem, uznał ją 
wreszcie za narzędzie woli bożej. Z drugiej strony wielu ba
daczy uzbrojonych w narzędzia nauki historycznej i w intui
cję pisarza (jak Anatole France), w asyście lekarzy, psy
chologów i psychiatrów próbowało stworzyć jej wizerunek 
racjonalistyczny. Od pięciuset przeszło lat Joanna ożywia 
wyobraźnię i działa wciąż jako symbol walki w obronie 
Francji. Odn1osła zdecydowane zwycięstwo nad s.wym głów
nym wrogiem - Anglikami: Anglicy bowiem są autorami 
większości biografii Dziewicy Orleańskiej. 

Joanna D'Arc, miniatura flamandzka 



Jej własne zdanie o sobie, pewność kontaktów nadprzyro
dzonych - z Archaniołem Michałem, następnie ze świętymi 
Katarzyną .i Małgorzatą - zdawać się mogą dziś jedynie 
owocem mis~yki, J?łodem wyobraźni. W XV stuleciu były 
one realną siłą. Nie tylko sama Joanna mniemała iż czer
pie o? „swoich" świętych siłę i zdecydowanie (gdy dopro
w~~ziła Karo~a do ko_ronacji w Reims, co było jej celem, 
wiz_Je stały się rzadkie a ei;iergia _Dziewicy osłabła); gdy 
uw1erz1ł w t.o luc;J francuski - ".'i~~a jednej dziewczyny 
st.ała się potęzną siłą społeczną . Dziwic się właściwie trzeba 
~ue ~yle wierze prostaczków, ile niedowiarstwu dworzan 
i mozny~h francuskich. Joannę wielokrotnie poddawano pró
bom. ~uz po zwycięstwie orleańskim, gdy prowadziła Karola 
do R~1ms, mie~zczan_ie, szampańskiego miasta Troyes, nie
p_ewni ~zy maJą złozyc mu hołd, wysłali naprzeciw fran
ciszka?i~a; ~rata Ryszarda, z krzyżem i wodą święconą. 
„PodeJdz smiało - rzekła mu Joanna - ja na pewno nie 
o?le~ę". Czarownicy od świętej. nie różnił zakres mocy czy
nienia rzeczy nadludzkich; różniły je źródła owej mocy 
i inspiracji. Jeśli Bóg sprzyjał sztandarowi Karola VII -
J.oanna J;>yła świętą, jeśli wspomagał oręż angielski _ mu
?iała byc narzędziem Szatana. Jak rozstrzygnąć te - dość 
istotne, przyznajmy - wątpliwości? 

W .ówczesnej Francji nie. brakło religijnych przywódców 
m~s i cudotwórców. Należał do nich także ów brat Ryszard 
ktorego kazań o Antychryście tłumy w Paryżu i Troyes słu~ 
chały prz~z pięć i sześć godzin bez znużenia. W Moulins 
~oanna miała okazję spotkać św. Colette, równie energiczną 
Jak ona kobietę, którą jednak jej „głosy z zaświatów" trak
t~""'.ały raczej brutalnie, karząc ślepotą lub usuwając spod 
nieJ krzesło, gdy nie dość posłusznie wykonywała ich pole
cenia. Byli więc święci, były czarownice. Jak wytłumaczyć 
P?sta::rę dwo~u? Delfin Karol już na wstępie, w czasie au
d1~ncJi w Chinon, gdy Joanna poznała go ukrytego w tłu
rr;ie, nabrał dla niej respektu. Już wkrótce, może niechęt
nie lecz. bez oporu, przyznano jej rolę jakby doradcy. Li
czono si~ z jej zdaniem, obawiano się jej ostrego gniewu, 
posłusznie rezygnowano z ciężkich choć powszednich zara
zem grzechów, usuwano z taboru armii kurtyzany. wyrzu
cano karty i kości. Ale nie było dla Joarinv miejsca w na
radach wojennych, codzień i bez przerwy zwalczać musiała 
ślamazarność poczynań wojskowych, krzyżować próby ukła
dów z Burgundczykiem. 

W społeczeństwie francuskim, które poznajemy poprzez 
dramat osobisty i polityczny Joanny, tylko pozornie domi
nują czynniki religijne. Bó~, a zwłaszcza jego święci, są bez 
przerwy na ustach wszystkich, ale ta religijność ma charak
ter zabobonu. Jeden z dowódców z otoczenia Joanny. ru
baszny La Hire, pozostał w pamięci jako twórca modlitwy, 

która doskonale oddaje ową bezceremonialną pobożność 
ówczesnego człowieka czynu: „Panie Boże , proszę Cię, abyś 
uczynił dla L a Hire'a to, co La Hire uczvniłby dla Ciebie, 
gdybyś Ty był kapitanem, a La Hire był Bogiem!" 

Nie sposób żyć wedle reguł religijnej moralności. Czar 
brata Ryszarda trwa w Paryżu zaledw ie jeden sezon; oba
w,a kary bożej nie przeszkodziła powrotowi do dawnych 
grzechów. Surowa moralność Joanny oddziaływuje zaledwie 
na jej najbliższe otoczenie. Wprawdzie jeden z jej wrogów, 
książę Filip Burgundzki, nie kryje przed nią swych dwu
dziestu czterech metres i szesnastu nieślubnych dzieci, ale 
z kolei stronników i wielbicieli Joanny nie przestaje fascy
nować sam fakt dziewiczości siedemnastoletniej dziewczyny. 

Gdy autorytet wiary nie hamuje ludzi w tym względzie, 
cóż dziwnego, iż Joanna Dziewica, jak sama siebie nazywa, 
staje się dla możnych francuskich tylko narzędziem poli
tyki. Karol VII (jeśli w ogóle kierował się jakąś konsek
wentną myślą) traktował uzyskane dzięki niej sukcesy tylko 
jako atut w przetargach z Burgundią i Anglią. Podobnie 
myślała większość dworzan (ze znakomitym wyjątkiem 
księcia d'Alenc;on, głęboko do niej przywiązanego) i fachow
ców wojskowych. Zapał, który Joanna wywołała, był im 
obcy - to można zrozumieć - nie zamierzali go też ponad 
miar ę rozpłomieniać. Pozostali racjonalni na swój sposób, 
ale mali. 

W zestawieniu z zachowaniem się Francuzów zrozumiały 
jest stosunek do Joanny Anglików. Dla żołnierza angielskie
go dziewczyna prowadząca do walki jego wrogów mogła być 
t ylko prostytutką lub wiedźmą, a najpewniej i jednym i dru
gim. Nienawiść do niej, wulgarna w swych przejawach, nie 
była wynikiem propagandy lecz naturalną reakcją żołnier
ską. Stworzyła ona odpowiedni nastrój, który wykorzystany 
został w przygotowaniach do procesu Rouen. 
Rozprawą kierował Piotr Cauchon, biskup Beauvais, kan

dydat na arcybiskupa Rouen. Miał 0 ~1 wykazać w przewo
dzie sądowym, że Joanna winna jest nieposłuszeństwa wobec 
Kościoła, herezji , czarów, złego prowadzenia. Przebieg pro
cesu, choć zakoi'1czył się on oczywiście po myśli inkwizyto
rów, stał się pasmem sukcesów moralnych oskarżonej. Sta
wiona przed doktorami Sorbony, doświadczonymi inkwizy
torami, prosta dziewczyna wiejska wykazała przytomność 
umysłu i biegłość w teologii, która zadziwia więcej niż jej 
poprzednie sukcesy polityczno-militarne. Oto drobny epizod. 
Zapytana przez sędziów, czy uważa, że jest w stanie łaski, 
znalazła się jakby w sytuacji bez wyjścia: albo grzeszy py
chą, albo - zaprzeczywszy - wyprze łaski kontaktów ze 
świętymi. Odpowiedziała z wytrawnością biegłego teologa: 
„Jeśli nie jestem w łasce Jego, aby mnie do niej przyjął , 
jeśli zaś jestem w łasce, oby mnie w niej utrzymał". Każdy 



Bitwa pod Poit iers, miniatura z Chroniques de Froissart 
(XV w.) 



dzień śledztwa przynosił wiele takich zasadzek. Oskarżono 
ją też ze szczególną zaciekłością o noszenie męskiej odzieży. 
Joanna była tą sprawą zakłopotana, ale pozostawała nie
ustępliwa: samotna kobieta w otoczeniu wrogich jej męż
czyzn. 

Ale proces Joanny toczył się o większą stawkę niż po
prawa obyczajów czy subtelności t eologii. Przed miesią
cem w katedrze paryskiej dokonano koronacji młodocianego 
Henryka VI angielskiego na króla Francji, trzeba więc było 
wykazać, że wcześniejsza koronacja Karola VII w Rouen, 
przy której Joanna trzymała nad królem swój sztandar, była 
dziełem Szatana. Wynik był przesądzony, zanim jeszcze 
oskarżoną postawiono przed sądem. Gubiła ją racja stanu, 
gubił nawet własny rozsądek. „Czy święta Małgorzata mówi 
po angielsku" - pytali sędziowie . „Jakżeby miała mówić po 
angielsku, gdy nie stoi po stronie Anglików?" - brzmiała 
odpowiedż dziewczyny. „Czy św. Katarzyna i św. Małgo
rzata nienawidzą Anglików?" „Zapewne nienawidzą co Bóg 
nienawidzi a kochają kogo Bóg kocha". „A Bóg czy niena
widzi Anglików?" „Nie wiem czy ich kocha czy nienawidzi, 
ale to wiem niezawodnie, że będą wyrzuceni z Francji i prócz 
poległych nikt tu z nich nie zostanie, bo Bóg da Francuzom 
nad nimi zwycięstwo". 

Spalenie Joanny na stosie nie przyniosło Anglikom mo
ralnego i propagandowego zwycięstwa. Odwrotnie, ożywiło 
jej patriotyczny mit. Żałosny jest ów spóźniony zapał, z ja
kim dwór po uzyskanym ostatecznie zwycięstwie, w r. 1456, 
naprawiać będzie swój błąd i podkreślać przywiązanie do 
pamięci i osoby Joanny Męczennicy, która stała się już 
tymczasem narodową świętością. 

Bitwa pod Azincourt, miniatura z 1484 r. 



Z KRONIKI 
PERCIVALA 
DE COGNY 

dwudziestym trzecim 
dniu miesiąca maja, 
Dziewica przebywająca 
w miejscowości Crespy, 
dowiedziała się, iż ksią
że Burgundii i hrabia 
Arundel z wielką liczbą 
zbrojnych rozpoczęli ob
lężenie miasta Campieg
ne. Około północy opu
ściła wspomnianą miej
scowość Crespy w to-
warzystwie 300 do 400 

żołnierzy. I jakkolwiek towarzysze jej ostrze
gali ją, iż ma za mało ludzi by przedrzeć się 
przez armie burgundzkie i angielskie, wołała : 
„Par mon martin! wystarczy nas; idę odwiedzić 
moich przyjaciół z Compiegne." 

Przybyła do wspomnianego miasta o wscho
dzie słońca i weszła doń nie niepokojona wraz 
ze swoimi ludżmi. W tym samym dniu Anglicy 
i Burgundczycy wyszli na pole przed miastem 
w celach zaczepnych. Odbyło się tam wiele pięk
nych starć. Anglicy i Burgundczycy wiedząc, iż 
Dziewica jest w mieście sądzili, iż oblężeni wy
padną na nich z wielką siłą. Zrobili więc za
sadzkę pod osłoną wielkiej góry, która była w 
pobliżu i zwała się Mont de Clairoy. Około dzie
wiątej rano doniesiono Dziewicy, iż bitwa to
cząca się na polu przed miastem stała się go
rąca i straszna. Uzbroiła się tedy i dosiadłszy 
konia wyruszyła ze swymi ludźmi przyłączyć 
się do niej. Gdy tylko ruszyła, nieprzyjaciel zo
stał odparty i zmuszony do ucieczki. Dziewica 
poczęła atakować zaciekle skrzydło burgundz
kie. Ci, którzy czekali w zasadzce ostrzegli swo
ich towarzyszy cofających się w popłochu, po
czem, porzuciwszy miejsce zasadzki usiłowali co 
rychlej dostać się pomiędzy bramy miejskie 
i ścigającą ich Dzi,ewicę. Część z nich ząwróci
ła następnie i natarła na nią z taką siłą ; iż to
warzysze jej nie mogąc ich powstrzymać, po
częli wołać do niej: „Staraj się przedrzeć do 
miasta, inaczej zginiemy tu wszyscy!" 

Gdy usłyszała ich krzyki, zawołał: „Silence! 
Od was tylko zależy, czy zginiemy. Myślcie je
dynie o tym, jak ich zwyciężyć". Nic jednak nie 
było w stanie przekonać jej towarzyszy, zmu
szali ją, by cofała się w stronę mostu. Kiedy 
Anglicy i Burgundczycy ujrzeli, iż powraca do 
miasta udało im się z dużym wysiłkiem we
drzeć 'na most. Stoczono tam wiele pięknych 
pojedynków. Do·wódca miasta widząc wiel~i 
tłum Burgundczyków i Anglików gotuJących się 
do przekroczenia mostu , kazał go podnieść i za
mknąć bramy, obawiając się utr aty miasta. 
Dziewica pozostała wraz z garstką towarzyszy 
poza murami. Kiedy spostrzegli to jej w rogo-

Joanna D'Arc otrzymuje w Chinon dowództwo 
od Delfina, miniatura z Vigiles de Charles 

VII w . 



Joanna D' Arc przepędza rozpustnice z Chinon, 
miniatura z Vigiles de Charles VII w. 

wie , każdy z nich próbował ją schwytać. Bro
niła się dzielnie, lecz w końcu ujęło ją pięciu, 
czy sześciu współdziałających ze sobą ludzi. 
Jedni schwycili jej konia, inni wreszcie ją samą, 
wszyscy przy tym wołali: „Podaaj się! I złóż pa
role!" Odpowiadając im rzekła: „Przysięgłam 
i poddałam się już komu innemu i jemu tylko 
będę ślubowała". Gdy wymawiała te słowa po
prowadzono ją do namiotów Messire Jehan de 
Luxembourg. 

,-;:======:::;i ziewica przekraczając 
miarę kobiecą, wytrzy
mała najcięższy napór i 
usiłowała z wielkim wy
siłkiem uchronić swoicr1 
ludzi przed śmiercią, 
pozostając na tyłach, 

jak przystoi wodzowi 
jako najdzielniejszy 

z żołnierzy zakończyć 
chciała chwalebnie o
statnią potyczkę, w któ-
rej dane jej było broń 

dźwigać. Łucznik pewien, człowiek wulgar
ny i prosty, który pełen złości był, widział 
jak kobieta, o której słyszał t,ak wiele, po
konuje tylu dzielnych żołnierzy schwycił ją za 
połę płaszcza z materii złotej i ściągnął z konia 
na ziemię; nie znalazła osłoay, ani pomocy u to
warzyszy swoich, choć starali się bardzo; nie 
udało im się wsadzić jej znów na konia. A ry
cerz pewien, zwany Bastardem z Wandoume, 
który przybył właśnie wtedy, gdy upadła, na
tarł na nią tak ostro, iż dała mu parole, rzekł 
bowiem, iż jest mężem szlachetnie urodzonym. 
Rycerz ów, cieszac się bardziej, niż gdyby poj
mał króla, zabrał ją pośpiecznie do Marigny, 
i tam trzymał pod strażą, aż do końca bitwy. 
Wraz z nią zostali też pojmani Pouthon, Bur
gundczyk, rycerz z partii francuskiej, brat Dzie
wicy i inni jeszcze w niewielkiej liczbie, któ
rych także do Marigny zabrano i pod strażą za
mknięto . 

Z KRONIKI 
GEORGE' A 
CHATELLAIN 
HISTOIRE 
DE PHILIPPE 
LE BON 



LIST JOANNY 
DO KROLA 
ANGLII 
I KSIĘCIA 
BEDFORDU 
(odczytany 
podczas 
piątego 

przesłuchania 

publicznego) 

rólu Anglii, i ty, ksią
żę Bedfordu, który mie
nisz się Regentem, kró
lestwa Francji; t y, Wi
liamie de la Pole, hra
bio Suffolk; Janie, 1or
dzie Talbot; i ty, Toma
szu, lordzie Soales, któ
rzy mienicie się lejtnan
tami rzeczonego księcia 
Bedfordu, a odpowia
dacie przed Królem Nie

bios; oddajcie Dziewicy, która przysłana tu zo
stała przez Boga, Króla Niebios, klucze wszyst
kich miast we F rancj i, które zdobyliście siłą. 
Dziewica przybyła tu z rozkazu Boga, po to, by 
przywrócić prawa krwi królewskiej. Skłonna 
jest uczynić pokój, jeśli zadowolicie ją, zwra
cając to wszystko, co zabraliście Francji. A wy, 
łucznicy , towarzysze zbrojni, panowie i inni, 
którzy stoicie pod Orleanem, wracajcie do włas
nych krajów z rozkazu Boga; a jeśli nie uczy
nicie tego, Dziewica zmierzy się z wami wkrót
ce na zgubę waszą . Królu Anglii, ja dowodzę 
w tej wojnie. Jeśli nie uczynisz tego, wiedz, iż 
gdziekolwiek we Francji spotkam twoich ludzi 
zmuszę ich do ucieczki, wbrew nawet ich woli, 
a jeśli nie usłuchają każę ich zabić. Bóg, Król 
Niebios, przysłał mnie tutaj, iżb ym ich wszyst
kich z całej Francji wygnała. A jeśli posłuchają, 
zlituję się nad nimi. I nie sądźcie wcale, iż po
siądzie cie królestwo Francji od Boga, Króla Nie
bios, Syna Błogosławionej Marii; posiądzie je bo-

wiem król Karol, prawowity dziedzic; Bóg, Król 
Niebios chce tego. Dziewica objawiła to Karolo
wi, i wjedzie on do Paryża w doborowej kom 
panii. Jeśli nie uwierzycie w posłanie Boga 
i w posłanie Dziewicy i nie poprawicie się, 
gdziekolwiek się znajdziecie, wyjdziemy wam 
:iaprzeci\y, i tak wielce was poturbujemy, że · 
1 • za tysiąc nawet lat nikogo większa klęska 
m e spotka. I wiedzcie, że Król Niebios ześle 
większe siły Dziewicy i jej towarzyszom zbroj
nym niż wy zdołacie wystawić do ataku· 
a kiedy dojdzie do bitwy zobaczycie kto m~ 
większe prawo dane od Boga na niebie. Ciebie 
książę Burgundii Dziewica zaklina i błaga, abyŚ 
w żałosny sposób życia nie zakończył. Jeśli dasz 

Bitwa pod Orleanem, miniatura z Vigiies de 
Charles V II w. 



jej dostateczne gwarancje, możesz się jeszcze po
łączyć z nią, tak, aby Francuzi najpiękniejszego 
z czynów dotąd dla chrześcijaństwa spełnionych 
dokonać .mogli. Odpowiedz, czy chcesz zawrzeć 
pokój w mieście Orleanie, jeśli tego nie uczy
nisz, wkrótce może przypomniane ci to będzie 
ku wielkiej twojej żałości. 

Pisane tego wtorku Wielkiego Tygodnia, dnia 
23 marca 1428. 

Joanna D'Arc koronuje Delfina w Reims, 
miniatura z V i gi!es de Charles VII w. 

LIST KSIĘCIA 
D'ARMAGNAC 
DO JOANNY 
(odczytany 
na piątym 
przesłuchaniu 

publicznym) 

oja bardzo droga Pani, 
uniżenie polecam się to
bie i zaklinam, na mi
łość Boską, iż zważyw
szy na podziały istnie
jące obecnie w świętym 
Kościele Powszechnym, 
odnoszące się do osoby 
papieża, jest bowiem aż 
trzech ubiegających się 
o papioestwo - jeden 

przebywający w Rzymie, nazywający siebie 
Marcinem V, którego słuchają wszyscy chrze
ścijańscy królowie, inny, żyjący w Peniscole, 
w królestwie Valencji, nazywający siebie Kle
mensem VII; trzeci wreszcie, o którym nikt nie 
wie gdzie mieszka, chyba, iż z kardynałem Saint 
Etienne i paroma jego ludźmi, który niemniej 
jednak nazywa siebie papieżem Benedyktem 
XIV. Pierwszy, który mieni się papieżem Mar
cinem wybrany został w Konstancji za zgodą 
wszystkich chrześcijańskich narodów; ten, 
który mieni się Klemensem wybrany zo
stał w Peniscole, po śmierci papieża Bene
dykta XIII, przez trzech jego kardynałów, trze
ci, który się przezwał Benedyktem XIV, wybra
ny został w Peniscole w sekrecie, przez jednego 
tylko kardynała Saint Etienne. Bądź tak do
bra i pomódl się do naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa aby pr zez swoje nieskończone miło
sierdzie, ogłosił nam przez ciebie, który z trzech 
wymienionych papieżem prawdziwym, i k tórego 
chciałby, abyśmy słuchali, teraz i później, czy 
tego, który jest nazywany Marcinem, czy tego, 
który jest nazwany Klemensem, czy tego, który 
jest nazwany Benedyktem; w którego mamy 



Joanna D 'Arc zostaje r an i ona w przegranej 
bitwie pod Paryżem, miniatura z Vigiles de 

Charles VII w. 

wierzyć i czy w tajemnicy, czy poprzez jakieś 
pozory czy też publicznie; wszyscy bowiem go
towi jesteśmy wypełnić wolę i sprawić przy
jemność naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. 

Twój, w każdej rzeczy książę d'Armagnac 

LIST JOANNY 
DO KSIĘCIA 
D'ARMAGNAC 
(odczytany 
w czasie 
piątego 

przesłuchania) 

siążę d ' Arm:<gnacu, mój 
bardzo d obry i dro
gi przyjacielu, ja, Joan
na, Dziewica, p owiada
miam cię, iż twoje prze
słanie, powiadamiające 
mnie, iż wysłałeś nie
zwłocznie aby się do
wiedzieć w którego z 

J[iiiimmliliJ!I:, trzech papieży; wymie-
nionych w tw oim me-
moriale masz wierzyć, 

przyszło do mnie. W rzeczy t e j nie mogę ci od
powiedzieć prawdziw ie w tej chwili, dopóki nie 
spocznę w Paryżu lub gdzieindziej; zbyt bo
wiem przeszkadzają mi obecnie spraw y wojny; 
lecz gdy usłyszysz, że jestem w Paryżu , wyślij 
do mnie posłanie a poinformuję cię prawdzi
w ie w co masz wierzyć i co będę wiedziała za 
radą meg 01 prawowitego i najwyższ1ego Pana, 
Króla wszystkiego świata, i co czynić winieneś, 
do krańca mojej siły. Polecam cię Bogu. Niech 
Bóg cię strzeże. 

Pisane w Compiegne, 22 sierpnia. 



Joanna D'Arc dostaje się do niewoli pod Com
piegne, miniatura z V i giles de Charles VII w . 



P r z e s ł u c h a n i e p i e r w s z e, p u b l ie z n e 

W środę, 21 lutego 1431, o godzinie 8 rano, w Kaplicy 
Królewskiej, na zamku w Rouen. W obecności biskupa 

czterdziestu dwóch asesorów. 

Rozkazaliśmy przede wszystkim odczytać listy królewskie, 
przykazujące dostarczyć i wydać wspomnianą kobietę w na
sze ręce; następnie listy Kapituły Rouen, przyznające nam 
prawo działania na tym terenie. Kiedy czytanie zakończono 
Maitre Jean d'Estivet, mianowany przez nas promotorem 
sprawy, w obecności naszej wykazał, iż kobieta ta imie
niem Joanna, została wezwana przez egzekutora naszego 
mandatu do stawienia się w tym miejscu, tego dnia i o tej 
godzinie, by odpowiadać, zgodnie z prawem, na postawione 
jej pytania. 

Promotor przedstawił następnie nasz mandat, do którego 
dołączony był dokument potwierdzający jego wykonanie 
i odczytał je razem. Potem promotor zażądał, by owa· ko
bieta doprowadzona została przed trybunał, aby odpowia
dać na pytania dotyczące artykułów wiary, na co zgodzi
liśmy się. Na wstępie jednak, ponieważ kobieta owa prosiła 
o możność wysłuchania Mszy Swiętej, zawiadomiliśmy ase
sorów, iż za poradą znanych doktorów i magistrów, któ
rych opinii zasięgaliśmy, zdecydowaliśmy, pamiętając 
o zbrodniach o które jest oskarżona i nieprzystojnym ubio
rze który nosi, iż słusznym jest zwiesić pozwolenie wysłu
chania i czerpa11ia natchnienia z Mszy Swiętej. 

W międzyczasie kobieta ta wprowadzona została i posta
wiona przed wami przez egzekutora naszego mandatu. 
Następnie udowodniliśmy, iż owa .Joanna została niedaw

no pojmana na terenie diecezji Beauvais, oraz, że popeł
niła wiele czynów sprzecznych z prawdziwą wiarą nie tylko 
w naszej diecezji, lecz także w wielu innych, i że wiado
mości o tym rozeszły się po wszystkich krajach chrześci
jańskich. Pan nasz, król Henryk VI przysłał i oddał ją 
nam, aby zostało przeciw niej wszczęte postępowanie, zgod
nie z prawem i prawdą dotyczące spraw wiary. Opierając 
się na powszechnie uznanych wi:idomościach, szerzonych 
pogłoskach, a także na pewnych informacjach uzyskanych 
przez nas, o których wspominaliśmy już poprzednio, idąr 
za radami ludzi biegłych w prawie duchowym i świeckim, 
rozkazaliśmy oficjalnie wezwać ową .Joannę do stawienia 
się przed nami, celem uzyskania od niej prawdziwych od
powiedzi na pytania dotyczące spraw wiary, oraz, aby za
decydować o jej losie pozostając w zgodzie z prawem 
i prawdą. 



Pragnąc zapewnić sobie błogosławioną pomoe Jezusa 
Chrystusa, którego to wszystko bezpośrednio dotyczy, 
i pral:'nąc jedynie wypełniać obowiązki naszego urzędu ce
lem wyniesienia i zachowania wiary katolickiej, ostrzeg
liśmy ją miłosiernie i zażądaliśmy, by owa siedząca w na
szej obecności Joanna szybciej zakończyła sprawę i ulżyła 
swemu sumieniu odpowiadając z~odnie z prawdą na wszyst
kie pytania dotyczące wiary, które zostaną jej postawione. 
Zaklinaliśmy ją, by nie uciekała się do żadnych wybiegów 
i krętactw, które mocłyby ją oddalić od szczerego przyzna
nia się do winy. 

Przede wszystkim zażądaliśmy, by w sposób z góry usta
lony, z ręką na Ewangelii przysięgła odpowiadać zgodnie 
z prawdą na zadane pytania. Na co odpowiedziała: „Nie 
wiem o co chcecie mnie pytać, może będziecie ·mnie pytać 
o rzeczy, których nie powinnam wyjawić". 

Zeznania 

.JOANNA: „O moim ojcu i matce i o tym co robiłam od
szedłszy drogą wiodącą do Francji będę mówiła i przysię;nę 
gorliwie, lecz o objawieniach, które miałam od Boga, nie 
powiem, ani ich nie wyjawię nikomu poza Karolem, kró
lem moim; wam ich nie zdradzę, chociażbym to miała prze-· 
płacić głową, ponieważ miałam je w widzeniach i zabro
niono mi o nich mówić. Przedtem nim osiem dni upłynie, 
będę wiedziała, czy mogę je wyjawić". 

Kiedy kazano jej odmówić Ojcze Nasz, nie chciała tego 
uczynić, żądając przedtem wysłuchania spowiedzi. Kiedy 
kazano jej dać słowo, iż nie ucieknie, odmówiła. Skarżyła 
się następnie, iż ją trzymają w łańcuchach. Odpowiedziano: 
„Usiłowałaś, mówiono nam, wielokrotnie uciekać z więzie
nia, w którym byłaś trzymana; kazano cię więc zakuć w że
lazo, by bezpieczniej cię było trzymać". JOANNA: .,To 
prawda, że chciałam uciekać, nadal chcę, czyż nie jest to 
prawem wszystkich więźniów?". 
Wyznaczyliśmy tedy jako strażnika szlachetnie urodzo

neg.1 Johna Gris, dziedzica, jednego ze straży pana naszego 
króla Henryka, oraz panów Johna Bervoirt i Williama Tal
bota, którym przykazaliśmy strzec dobrze i pilnie owej 
Joanny, a także nie dopuszczać do niej nikogo bez naszego 
rozkazu. Co, wyżej wymienieni, z ręką na Ewangelii czynić 
przysięgli. 



PROCES EX OFFICIO 
Dziewięć przesłuchań prywatnych 

Prze!lłuehanie 111:warte 

JOANNA : ... „Anioł przynosząc królowi koronę zapewnił 
c•, i:i z pomoc!\ bożj\ odzyska on całe królestwo Francji , 
powiedział m u, by mi pomógł rozpocząć dzieło, to znaczy 
dał ludzi zbrojnych" ... „Anioł zstąpił z góry, jak sądzę, na 
rozkaz Pana Naszego, i wszedł do p okoju. Kiedy stanął 
przed Królem, okazał mu szacunek ukłonem i słowami, któ
re ju:i przytoczyłam ... od drzwi szedł stąpając lekko po zie
mi" . ... „Niektóre anioły były do niego podobne, inne n ie, 
tak mi się przynajmniej wydawało. Jedne miały skrzydła , 
inne nosiły korony. Towarzyszyły im §więta Katarzyna 
i święta Małe-orzata" ... „ 

Przesłuchanie piąte 

JOANNA: „Swięta Katarzyna powiedziała mi, że otrzy
mam pomoc; nie w iem, czy znaczy to, że będę wybawiona 
z więzienia, czy w czasie procesu wybuchną jakieś zamiesz
ki, które mnie uwolnią. Ale w taki czy inny sposób pomoc 
nadejdzie. I głosy moje mówiły mi jeszcze, że uwolniona 
zostanę odnosząc wielkie zwycięstwo. A potem dodały: 
Cierpliwie znoś swoj e męczarnie, dostaniesz się w końcu 
do Królestwa Bożego" „ ... „Wierzę m ocno w to, co powie
działy mi moje głosy. Wierzę w to, że zostanę zbawiona 
tak silnie, jakbym już znajdowała s ię w Królestwie Bo
żym" .. „ 

Przesłuchanie s iódme 

J OANNA: „.„'Wierzę mocno, że byli to aniołowie ... Uwie
rzyłam natychmiast i chciałam wierzyć ... Za p ierwszym 
razem miałam duże wątpliwości, czy był to święty Michał 
i bardzo s ię bałam. Widziałam go jeszcze parokrotnie zanim 
zrozumiałam·, że to by ł święty Michał". 

Przesłuchanie ósme 

JOANNA: „Zobaczycie, iż Francuzi odniOSJ\ wkró tce w iel
kie zwycięstwo; Bóe- sprawi, iż dokonane zostaną tak w iel
kie czyny, że całe prawie królestwo F rancji będzie nimi 
wstrząśnięte. A zrdy już i o się s tanie, chciałabym, by pa
miętano, iż • tym mówiłam". 





Artykuł 2 

Oskarżona, nie tylko w tym roku, lecz od dzieciństwa, 
i nie tylko w twojej diecezji, Biskupie, lecz również w wielu 
innych miejscach tego królestwa, czyniła, układała, znała 
i wykonywała szereg czynów świętokradczych i przesądów, 
oddawała się bałwochwalstwu, sprawiła, iż ją adorowano 
i wielbiono, wywoływała demony i złe duchy, radziła się 
ich, wiązała się z nimi, zawierała z nimi traktaty, pakty 
i konwencje, korzystała z nich; okazywała innym czyniącym 
to samo pomoc i troskliwość; mówiła, potwierdzała i utrzy
mywała, iż takie postępowanie, a więc czynienie czarów, 
szerzenie przesądów i bałwochwalstwo, nie jest grzechem, 
nie jest rzeczą zakazaną, lecz przeciwnie jest czynem god
n ym pochwały. Sprowadziła na tę drogę bardzo wielu ludzi 
różnego stanu, płci obojga i zaszczepiła w ich sercach 
grzech. 

Artykuł 11 

Zaznajomiwszy się z owym Robertem, Joanna chwaliła 
się, że gdy dokona tego wszystkiego, co zostało jej zlecone 
przez Boga, będzie miała trzech synów, z których jeden 
będzie papieżem, drugi cesarzem! trzeci królem. Robert 
de Baudricourt słysząc to rzekł jej: „Obym to ·a był ojcem 
jednego z nich, skoro mają stać się tak wielkimi ludźmi! 
Własna moja wartość wzrosłaby wówczas niepomiernie". 
„O, nie, dobry Robercie", odpowiedziała mu Joanna. „Nie 
czas teraz na to. Duch Swięty dokona tego". Jest to fakt, 
który tenże Robert w wielu miejscach potwierdzał i roz
powszechniał, a to w obecności prałatów, panów i osób wy
soko postawionych. 

Artykuł 37 

Joanna przyznaje się, iż postępowała częstokroć sprzecz
nie z tym co nakazywało jej objawienie, które jak chełpi 
się, pochodziło od Boga; a to świadczy niezbicie, iż albo 
objawienie to nie pochodziło od Boga, albo, o ile pochodzi
ło, wzgardziła nim. I ona to śmie twierdzić, iż zawsze kie
ruje się r o"lkazami wydawanymi jej z wysoka i głosami 

objawienia! Co więcej, przyznała ona, iż kiedy zakazano 
jej skakać ze szczytu wieży, zmuszona była nie słuchać 
rozkazu, nie mogąc się oprzeć nakazowi własnej woli; wy
daje się więc mieć błędne mniemanie na temat wolnej woli 
i popada w błąd tych, którzy wierzą, iż człowiek jest kie
rowany przeznaczeniem, czy inną jakąś siłą nie do prze
zwyciężenia. 

Artykuł 50 

Każdego dnia i wiele razy dziennie Joanna przywołuje 
złe duchy i radzi się ich jak postępować, a przede wszyst
kim jak odpowiadać w sądzie. Wydaje się to być, i w sa
mej rzeczy jest, wywoływaniem złych duchów. 

Artykuł 63 

Joanna nie boi się kłamać w sądzie i łamać swą własną 
przysięgę, stwierdza wiele rzeczy sprzecznych ze sobą i nie 
waha się rzucać inwektyw skierowanych przeciwko całemu 



narodowi w obecności władców tego narodu i jego najwy
bitniejszych przedstawicieli; mówi o nich bez szacunku, 
pozwalając sobie na ton drwiący i szyderstwa takie, na 
jakie żadna kobieta. w stanie łaski nie pozwoliłaby sobie, 
co wskazuje niezbicie, iż kierowana jest i strzeżona przez 
złego ducha, a nie, jak się chełpi, przez Boga i aniołów. 

Artykuł 66 

Niektóre ze słów i czynów tu przytoczonych sprzeczne są 
z prawem boskim, prawem Pisma Swiętego, prawem kano
nicznym i świeckim i wytycznymi soborów generalnych, 
inne są czarami, bałwochwalstwem, przesądami; lęgną się 
z nich herezje i odstępstwa od wiary, niektóre wykraczają 
przeciw pokojowi i prowadzą do rozlewu krwi ludzkiej, 
inne jeszcze są bluźnierstwami przeciw Bogu i świętym. 
Joanna ośmielona swą zuchwałą odwagą i zachęcona przez 
diabła obrażała Boga, grzeszyła przeciw Kościołowi świę
temu, była przyczyną skandalu, została zniesławiona; po
winna być ukarana i sprowadzona przez was na dobrą 
drogę. 

My, Biskup skierowaliśmy do Joanny napomnienie koś
cielne. Powiedzieliśmy jej, iż wszyscy asesorzy związani są 
z Kościołem, posiadają ogromną wiedzę, są ekspertami 
w prawie ludzkim i boskim, pragną i zamierzają traktować 
ją, tak jak dotąd czynili, z łagodnością i pobożnością i że 
nie tylko nie szukają zemsty i kary, ale przeciwnie, pragną 
oświecić ją i zapewnić jej powrót na drogę prawdy i zba
wienia. Lecz ponieważ nie jest ona dostatecznie nauczona 
ani poinstruowana, b y wiedzieć co winna czynić, i mówić, 
pozwalamy jej wybrać samej asesorów, a jeśli nie wie, jak 
tego wyboru dokonać, ofiarujemy się dokonać go dla niej, 
wskazując tych, którzy będą jej radzili jak ma odpowiadać 
i co czynić, pod warunkiem jednak, iż w sprawach czystej 
wiary będzie odpowiadała sama. 

W czwartek po Zielonych Swiętach 24 dnia maja w go
dzinach rannych, my, sędziowie, udaliśmy się na publiczną 
naradę na cmentarz klasztoru Saint -Ouen w Rouen. Na 
placu Saint-Ouen znajdowały się dw ie platformy po oby
dwu stronach południowych drzwi kościoła; Joanna i mistrz 
Evard, kaznodzieja, zajęli jedną, bisk up Beauvais z aseso
rami zajęli drugą. Spory tłum zgromadził się na łagodnym 
wzniesieniu naprzeciw drzwi południowych. 

Mieliśmy ze sobą najbardziej świątobliwego ojca w Chry
stusie Henryka, z łaski bożej księdza kościoła rzymskiego 
pod wezwaniem świętego Euzebiusza, zwykle zwanego kar
dynałem Anglii, świątobliwych ojców w Chrystusie, bisku
pów Therovanne, Noyon i Norwich, przeorów Saint Joini le 
die Fecamp, Saililt-Ou en w Rou: n , Jumiege, Bee, Carmeilles, 
Saint Michel ou P eril de la Mer i Preaux, St. Lo z Rouen 
i wielu innych. 

Napomnienie 

W imię Pana Naszego, Amen. 

Wszyscy pasterze Kościoła, którym na sercu leży bezpie
czeństwo swojej trzody, winni, gdy perfidny siewca grzechu 
swymi machinacjami i oszustwami pr agnie zarazić trzodę 
chrystusową, zdążać ostrożnie do stawienia oporu jego 
przewrotnym próbom z najwyższą czujnością i żywą troską, 
szczególnie w czasach, w których tak w ielu fałszywych 
proroków przyszło na świat . „ Ich rozmaite doktryny mogły 
bowiem sprawić, iż wierni w Chrystusie zaczęliby błądzić, 
gdyby tylko święta matka Kościoła nie starała się zwal
czyć ich nowinek i błędów, przy pomocy swej doktryny 
i sankcji kanonicznych „. Dlatego też ty Joanno, powszech-



nie zwana Dziewicą, zostałaś tu wezwana i postawiona przed 
sądem w sprawach wiary, z powodu t wego zgubnego błę 
du ... 

Odwołanie błędów 

Wszyscy którzy błądzili w chrześcijańskiej wierze, 
a z łaski Boga powrócili do światła praw dy i jedności 
w świętym Kościele, matce naszej, winni się strzec dobrze, 
by zły nie popchnął ich znowu w błąd i potępienie. Dla
tego też ja, Joanna, powszechnie zwana Dziewicą, niesz
częsna grzesznica, poznawszy dobrze zasadzki grzechu, gdy 
z ł aski bożej powróciłam do nas?.iej świętej matki Kościoła, 
wyznaję, by wiadomym było iż powróciłam do niej z dobrej 
woli, idąc za odgłosem serca, iż grzeszyłam bardzo ciężko, 
udając, iż miałam objawienia i zjawy od Boga, od aniołów, 
św. Katarzyny ·i św. Małgorzaty bluźniąc Bogu i jego świę
t ym, łamiąc prawo boże , P ismo święte i prawowit2 ka nony, 
nosząc rozwiązły strój i wbrew wszelkiej skromności płci 
mojej włosy przystrzyżone „en route" na sposób męski, 
również nosząc broń w pysze w ielkiej i mówiąc, iż wszyst
kie te rzeczy czyniłam na rozkaz Boga, aniołów i świę
tych ... 

Które to błędy i zbrodnie z serca mego ja, z łaski na
szego Pana powrócona na drogę praw dy przez świętą dok
trynę i dobrą radę waszą, doktorów i magistrów, potępiam 
jako bluźniercze i odchodzę od nich ... Nie powrócę do nich, 
obiecuję to wam, ... zawsze pozostanę w jedności z naszą 
świętą matką, Kościołem, w posłuszeństwi 2 ojcu naszemu 
świętemu papieżowi w Rzymie. Mówię to, potwierd zam 
i przysięgam na Boga Najwyższego i Ewangelię świętą, co 
własnym podpisem stwierdzam 

Joanna 



Wyrok 

Po zasięgnięciu rady uniwersytetu, doktorów i własnego 
suDlienia, sędziowie . uznali ją winną herezji, bluźnierstwa, 
praktyk zwodniczych etc. Poniewaź powróciła na łono Koś
cioła, orzekamy, iż jesteś zwolniona przez nas tu obecnych 
zgodnie z formą przewidzianą prawem kościelnym, z wię
zów ekskomuniki, w które byłaś zakuta. 

Lecz ponieważ grzeszyłaś ciężko przeciw Bogu i Kościo
łowi skazujemy ciebie ostatecznie i definitywnie, dla zba
wiennej pokuty, okazując naszą łaskę i umiar na wieczyste 
więzienie z chlebem żalu i wodą cierpienia, tak, byś mogła 
opłakiwać swoją winę i abyś nigdy nie popełniła czynów, 
które odtąd będziesz opłakiwać. 

Poniedziałek, 28 maja, więzienie. Sędziowie 
stali Joannę ponownie w stroju męskim. 

asesorzy za-

JOANNA: „Nigdy nie chciałam przeczyć moim wizjom, 
to, co powiedziałam , wyrzekłam ze strachu przed ogniem; 
nie odwołuję niczego, co nie było przeciwne prawdzie. Wolę 
spełnić pokutę raz, to znaczy umrzeć, niż długo cierpieć 
więzienie. Nie uczyniłam niczego przeciw Bogu, lub wie
rze". 
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Wyrok śmierci 

W imię Pana: Amen. 

Gdy zatruty zalążek herezji przylgnie z uporem do członka 
Kościoła i przeobrazi go w członek szatański, najwyższa 

ostrożność winna być przedsięwzięta, by owa straszliwa za
raza nie przerzuciła się na inne członki mistycznego Ciała 
Chrystusowego. Decyzją ojców świętych zatwardziali here
tycy wydzielani są spośród sprawiedliwych, tak, by ku wiel
kiemu niebezpieczeństwu innych, ta śmiercionośna żmija 

nie schroniła się na-piersi świętej matki Kościoła. Dlatego 

właśnie my, Piotr, z miłosierdzia bożego biskup Beauvais 
i my, brat Jan Lemaitre, zastępca sławnego doktora Jana 
Greverend inkwizytora do walki ze złem herezji w kró
lestwie Francji, specjalnie delegowany przez niego na ten 
proces, obydwaj orzekliśmy, iż kobieta ta popadła w roz
liczne błędy, zbrodnie, schizmy, bałwochwalstwo, wywoły
wania demonów i wiele innych. Lecz ponieważ Kościół nie 
odtrąca dzieci, które do niego powracają, zważywszy, iż 

dnia pewnego wyrzekła się swych błędów i zbrodni pub
licznie, odwołała, przysięgła i obiecała nigdy do nich nie 
powracać, a także przyrzekła opierać się pokusom i pozo
stać wierna jedności Kościoła katolickiego, sądziliśmy, że 

z duchem czystym odeszła na zawsze od zbrodni i błędów. 
Lecz oto zły duch herezji i schizmy narodził się w jej 
sercu ponownie i uwiódł ją raz jeszcze i stało się jasne po
przez jej wyznania i stwierdzenia, iż - O, hańbo! - jak pies, 
który pożera własne wymioty, powróciła do własnych błę
dów i zbrodni. Dlatego ogłaszamy ją, Panowie, upadłą he
retyczką i poddajemy klątwie ekskomuniki, potępiamy, ja
ko członek zgniły ażeby nie zakaziła innych, odłączamy od 
jedności Kościoła,, oddzielamy od ciała i oddajemy władzy 
świeckiej, zaklinając tę władzę, by okazała się w stosunku 
do njej łagodną. 

Joanna D' Arc na stosie, miniatura z Vigiies de Charles 
VII w . 

• 



) 

Dziewica przed królem, drzeworyt z XV w. 

PROCES REHABILITACYJNY 
Przesłuchanie pierwsze przed Maitre Guillaume Bouille 
rok 1449 

Brat Jan Toutmouille: 

... W dniu w którym Joannę wydano na spalenie byłem 
rano w więzieniu z bratem Marcinem Ladreun wysłanym 
przez biskupa Beauvais, aby powiadomił ją o zbliżającej 
sie śmierci, wzbudził w niej żal i pokutę i wysłuchał spo
wiedzi. Gdy oznajmił tej biednej kobiecie jaką śmiercią 
dnia tego umrze, zaczęła płakać : „A więc mam być potrak
towana tak strasznie, mam zginąć w tak okrutny sposób? 
Boże ! Czyż ciało moje, które nie było zbrukane, ma być 
przez ogień pożarte i spalone na popiół? Wolałabym, by 
mi po siedmiokroć ścięto głowę! Gdybym znajdowała się 
w więzieniu kościelnym, strzeżona przez duchownych , a nie 
przez wrogów, nie skończyłoby się to dla mnie tak nie
szczęś liwie. Zanoszę przed Boga, wielkiego sędziego krzyw
dę mi wyrządzoną ... 

-



Brat Ysambard de la Pierre: 

... Zaraz po egzekucji kat podszedł do mnie i do mego 
towarzysza brata Mar'cina Ladreun. Był poruszony, pełen 
skruchy i okrutnego żalu. Rozpaczał i wyrażał obaw.ę, i~ 
nigdy nie dozna przebaczenia od Boga za to, co uczynił teJ 
kobiecie. Utrzymywał, że pomimo oleju, siarki i węgla 
drzewnego którego dorzucał do wnętrzności i serca rze
czonej Jo~nny, w żaden sposób nie mó%ł ich spalić , co 
wprowadziło go w zdumienie, jako oczywisty cud„. 

Maitre Guillaume Manchon: 

„.Człowiek pewien nazwiskiem Nicolas Loyseleur, zna
j,omy pana mojego biskupa Beauvais udał, iż jest ziomkiem 
Dziewicy i w ten sposób zyskał jej zaufanie i posłuch. Pro
sił, by mógł zostać jej spowiednikiem,. i o t ym co mu mó
wiła w zaufaniu powiadamiał notariuszy; zaprawdę, na 
początku procesu ja i Boisguillaume ze świadkami, byliśmy 
potajemnie wprowadzeni do sąsiedniego pokoju, gdzie była 
dziura, przez którą mogliśmy słyszeć i zapisywać to, co 
mówiła Loyseleur'owi; z t ego sporządzano potem memoran
da do pytań na procesie, które miały ją zaskoczyć nieprzy
gotowaną„. 

Na początku procesu, (przez pięć, czy sześć dni zapisy
wałem już jej odpowiedzi) sędziowie usiłowali parokrotnie 
zmusić mnie, bym formułował jej odpowiedzi inaczej, zmie
niając sens jej słów, lub używając innych sposobów „. Na 
rozkaz biskupa Beauvais dwóch ludzi posadzono koło okna, 
za kotarą, tak, by byli niewidoczni. Obok nich siedzieli 
sędziowie. Ci dwaj notowali oskarżenia przeciw Joannie, 
przemilczając jej obronę „. 

Maitre Jan Massieu: 

„.Wiem na pewno, iż w nocy spała przykuta za nogi ze
laznymi łańcuchami do biegnącego poprzecznie łańcucha 
przytwierdzonego do kłody długiej na pięć, czy sześć stóp, 
tak, że nie mogła się ruszyć z mi('!jsca. Kiedy przyszła na
stępna niedziela, dzień Zielonych Swiątek i kiedy czas było 
wstawać, zwróciła się, jak mi potem opowiadała do straż
ników angielskich: „zdejmijcie mi moje żelaza, żebym mogła 
wstać". Wtedy jeden z Anglików zabrał jej ubranie kobie
ce, które miała na sobie, opróżnił worek, w którym był 
ubiór męski i rzucając go ku niej powiedział: „wstawaj 
i włóż swoje ubranie do worka". Joanna odpowiedziała: 
„panowie, wiecie, że mi tego wzbroniono, więc go nie wło
żę". Nie chcieli jednak oddać jej sukni, spór ciągnął się do 
popołudnia i w końcu zmuszona była ubrać się po męsku „. 

Przesłuchanie trzecie 
1455-1456 

Jan Massieu: 

„.Dowiedziałem się od Etienne Castille, ślusarza, iż zro
bił dla niej klatkę żelazną, w której przymocowana była 
za szyję, stopy i ręce, i że w tym stanie była od czasu prze
wiezienia jej do Rouen, aż do rozpoczęcia procesu „. Wiem 
też iż na r·ozkaz księżnej Bedfordu, badana była przez 
ma'trony i położne „. znalazły one, iż była dziewicą„ . księżna 
Bedfordu zabroniła strażnikom gwałtu „. 



WYROK W PROCESIE 
REHABILITACYJNYM 

; 

W Imię Swiętej i Niepodzielnej Trójcy, Ojca, Syna i Du
cha Swięteg·o, Amen! 
Szczodrobliwość tronu wiekuistego, Zbawiciela, Chry

stusa, Boga i Człowieka ustanowiła wład zę Kościoła woju
jącego, błogosławionego Piotra i jego apostolskich następ
ców. Uczynił ich Chrystus namiestnikami swoimi i rozka
zał im w imię prawdy, którą im objawił, uczyć ludzi, jak 
kroczyć mają ścieżkami sprawiedliwości, broniąc dobra, 
niosąc pomoc wszystkim uciemiężonym, i poprzez sąd spra
wiedliwy sprowadzając na drogę prawdy tych wszystkich , 
którzy z niej zeszli. 

Obdarzeni mocą apostolską w sprawie niniejszej, my, 
Jan z Reims, Guillaume z Paryża i Ryszard z Costances, 
z łaski Boga arcybiskup i biskupi, oraz Jan Brehal z za
konu świętego Dominika, profesor świętej teologii, jeden 



z dwóch inkwizytorów wyznaczonych do walki ze złem 
herezji w królestwie Francji, wszyscy czterej sędziowie 
specjalnie delegowani przez pana naszego świątobliwego 
Papieża obecnie nam panującego: 

Zapoznawszy się ze sprawą do nas skierowaną z łaski 
mandatu apostolskiego, a dotyczącą zacnej wdowy Izabelli 
d' Arc, matki Piotra i Jana d' Arc, braci naturalnych i pra
wych zmarłej Joanny d'Arc, zwanej powszechnie Dziewicą, 
i wytoczoną w ich imieniu przeciw deputowanemu inkwi
zytora do walki ze złem herezji na diecezję Beauvais. pro
motorowi oficjalności rzeczonej diecezji Beauvais, jak rów
nież świątobliwemu ojcu w Chrystusie Guillaume de Hel
landes, biskupowi Beauvais ... 

Po dokładnym zbadaniu żądań powodów wyrażonych na 
piśmie, a domagających się unieważnienia procesu prowa
dzonego w domniemanej sprawie wiary przeciw wyżej wy
mienionej przez zmarłego Piotra Cauchon, biskupa Beau
vais, Jana Lemaitre deputowanego inkwizytora rzeczonej 
diecezji Beauvais i Jana d'Estivet, promotora .„ 

Po przeczytaniu i zbadaniu oryginalnych ksiąg, notatek 
i protokołów rzeczonego procesu ... w obecności notariuszy, 
a także innych urzędników biorących udział w tym proce
sie, jak również tych asesorów i doradców, którzy do pro
cesu tego byli powołani, tych przynajmniej, których mo
c-liśmy przed siebie powołać .•. 

Po zapoznaniu się z różnymi okolicznościami procesu 
i trybem postępowania .„ 

Stwierdzamy, gdyż sprawiedliwość tego wymaga, iż pro
tokoły, zaczynające się od słów „Kobieta pewna", które 
znaleźliśmy w aktach i punktach do owego wyroku, wy
danego na rzeczoną zmarłą wyciągnięte zostały z zeznań 
rzeczonej zmarłej na procesie w sposób oparty na kłam
stwach, oszustwach i zawiści. 

Stwierdzamy, iż z niektórych punktów usunięto jej praw
dziwe zeznania, w innych fałszywie je wyłożono .„ 

Dlatego też nakazujemy, aby artykuły owe fałszywe 
i krzywdzące, zdradziecko i podstępnie sporządzone, były 
odwołane i unicestwione, a po odłączeniu od aktów zostały 
podarte. 

Orzekamy i stwierdzamy, iż rzeczony proces i wyrok 
pełne były fałszu, kłamstwa, niekonsekwencji i oczywistych 
błędów, faktycznych i proceduralnych; orzekamy, iż były 
one, są i będą nieważne, bez wartości i bez skutku, że rze
czona Joanna i jej krewni skarżący w obecnym procesie, 
nie podlegają z tego powodu żadnemu zniesławieniu, że nie 
powinni czuć się napiętnowani .„ 

Nakazujemy, aby egzekucja i ogłoszenie niniejszego wy
roku dokonane zostało natychmiast w tym mieście, w dwóch 
miejscach, a mianowicie: 

Dziś na placu Saint-Ouen, po ogólnej procesji i kazaniu „. 
Jutro, na Starym Rynku, w tym samym miejscu, gdzie 

rzeczoną Joannę udusił okrutny i straszny ogień. 
Naka.zujemy też. w~sta:wtenie krzyża na wieczną pamięć 

zmarłeJ, dh zbaw1cma Jej duszy i innych dusz zmarłych. 
Dan w Rouen, w Pałacu Arcybiskupim w roku pańskim 

1456 w dniu 7 miesiąca czer wca. 

li fil ,, 



JOANNA I SORRATES 

Gdyby Joanna była złośnicą, istotą samolubną , tchórzliwą 
i głupią, byłaby jedną z najbardziej odstręczających , nie 
zaś jedną z najbardziej pociągających postaci w dziejach . 
Gdyby była w wieku dostatecznie dojrzałym dla zdawania 
sobie sprawy z wrażenia, jakie wywoływała w ludziach, 
których upokarzała i poniżała, ilekroć rzeczywistość przy
znawała jej słuszność, a im brak słuszności; gdyby się była 
nauczyła, jak ludziom takim pochlebiać i jak ich używać 
dla celów własnych , mogłaby była dożyć sędziwych lat kró
lowej Elżbiety. Na to wszystko była jednak za młoda, zbyt 
prostacza i za mało doświadczona. Gdy stawali jej na dro
dze ludzie, których uważała za zwyczajnych durniów, nie 
taiła ani swego zdania o nich, ani swego zniecierpliwienia 
wob ec ich błędów i niedorzeczności; co więcej, w naiwności 
swej oczekiwała wdzięczności tych, których wprowadzała 
na właściwą drog~, chroniąc ich tym sposobem od popeł
nienia nowego, szkodliwego głupstwa. Wiadomo, z jaką 
trudnością wyższe umysły pojmują niską wściekłość, nur
tującą w sercach zwyczajnych durniów , których głupotę 
mimochodem na jaw dobywają. Nawet Sokrates mimo swe
go wieku i doświadczenia nie prowadził swej obrony pod
.czas procesu ze świadomością człowieka, który zdaje sob ie 
sprawę z nagromadzonej i tłumionej od dawna zawiści, 
<lomagającej się wrzaskiem stugębnym jego głowy. Oskar 
życielem jego, o ile sprawa toczyłaby się w dwadzieścia 
irzy wieki później, mógłby być pierwszy lepszy z tysięcz
nych rzesz obywateli, zapełniających codziennie rano i w ie
·czorem pociągi podmiejskie; w istocie bowiem nie miałby 
on nic do powiedzenia poza oświadczeniem, że nie ścierpi 
dłużej, by każdorazowe otwarcie ust przez Sokratesa piętno
wało jego i jemu podobnych jako urodzonych półgłówków. 
Nie zdając sobie z tego sprawy, Sokrates był jak sparali

·żowany, wyczuwając, że właściwy powód oskarżenia leży 
poza linią jego obrony. Obrona ta polegała po prostu na 
ustaleniu faktu, że był on starym żołnierzem i człowiekiem 
·charakteru nieposzlakowanego, podczas gdy jego oskarży
-ciel był głupkowatym mieszczuchem. Sokrates nawet nie 
przypuszczał, do jakiego stopnia jego wyższość umysłowa 
przejmowała strachem i zawiścią serca tych, wobec któ
rych on sam żywił jeno dobrą wolę i chęć oddawania przy
sług. 

G. B . Shaw, Fragment Przedmowy do Swiętej Joanny P.I.W. 1960 r. 



George Bernard Shaw (1856-1 950) dramatuą; 

angielski, Irlandczyk, laureat Nagrody Nobla 
( 1925), błyskotliwy krytyk muzyczny i fiteracki, 
powieściopisarz, jeden z przywódców Fabian 
Society, towarzystwa skupiającego mieszczań

sk i ch intelektualistów, zwolenników socjalizmu 
utopijnego, autor m. in. takich dramatów jak: 
„ Profesja pani Warren", „ Zolnierz i bohater", 
„ Kandida", „Mąż przeznaczenia", „ Nigdy nie 
można przewidzieć", „Uczeń diabla", „Cezar i 
Kleopatra", „Człowiek i nadczłowiek", „Pygma

lion". „Swięta. Joanna" powstała w 1923 r. 
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