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Războiul dintre Anglia și Franța durează 
deja de 100 de ani. În 1420, Carol al VI-lea 

al Franței, care înnebunise, acceptă ca regele 
Angliei să-l urmeze la tron, în locul fiului său, Carol. 
După moartea regelui, Burgundia și provinciile 
din nordul Loarei îl aclamă pe noul rege englez. 
Dezmoștenit, prințul Carol se refugiază pe 
domeniile lui de la sudul fluviului. 

Dacă englezii reușesc să treacă apele Loarei, 
regatul Franței dispare. În octombrie 1428, englezii 
asediază orașul Orléans. Granița dintre nordul și 
sudul Franței e pe cale să cedeze…
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Scurta viață  
a Ioanei d’Arc

O biată țărăncuță?
Ioana a fost al patrulea copil al 
familiei, care a avut cinci copii.  
Știa să toarcă și să țeasă și păzea 
turma familiei. Tatăl ei, Jean 
Darc, era un muncitor înstărit, iar 
mama ei, Isabelle Romé, era foarte 
credincioasă. Familia Darc a fost 
înnobilată în 1429 de Carol al VII-lea 
și și-a schimbat numele în d’Arc. 

În satul 
Domrémy 
se naște, În 
provincia 
lorena, ioana 
D’arc.

ioana auDe pentru prima Dată 
voci, pe sfântul mihail și pe 

sfânta caterina. continuă să 
le auDă timp De mai mulți ani, 

până cânD se hotărăște să le 
urmeze poruncile. 

13 februarie: 
ioana pleacă 
spre chinon 

cu câțiva 
Însoțitori.

25 februarie: 
Îl Întâlnește la chinon 
pe prințul moștenitor.

18 iunie:
obține o victorie 
Decisivă la patay. 

8 mai:
eliberează orașul orléans. 
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25 februarie: 
Îl Întâlnește la chinon 
pe prințul moștenitor. 17 iulie:

carol al vii-lea 
este Încoronat 
la reims.

9 ianuarie:
Începe procesul 

măsluit al 
ioanei, conDus 

De episcopul 
cauchon.

18 iunie:
obține o victorie 
Decisivă la patay. 

8 septembrie:
ioana atacă 

parisul, Dar 
armata este 

respinsă, iar ea 
este rănită.

30 mai:
ioana e arsă De 

vie În rouen.

24 mai:
ioana e prinsă 
De burgunzi, la 
compiègne. ioan 
De luxemburg o 
ține prizonieră În 
castelul lui.

7 iulie:
ioana este reabilitată, 
După un proces cerut 
De mama ei și orDonat 
De carol al vii-lea.

21 noiembrie:
ioan De luxemburg o vinDe 
pe ioana englezilor, care o 

Întemnițează la rouen.
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