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Abychom pochopili význam, činy a poslání Johanky z Arku, je nutno vrátit se v dějinách o stovku let zpět. Píše se rok 1328, ve Francii umírá král Karel IV. Krásný a vyvstává problém, kdo bude jeho následníkem. O trůn se ucházejí tři kandidáti: Eduard III. Anglický, syn Isabely Francouzské, vnuk Filipa Sličného, jeho sokem je Filip z Evreux, manžel Jany Navarrské, zeť Ludvika X. Hašteřivého a třetím uchazečem o trůn je Filip z Valois, vnuk Filipa III. Smělého.  Nejvýhodněji ostaveným je Filip z Valois, jelikož se narodil v království. Prvním králům z větve Valois se ovšem přezdívalo nalezenci, což naznačuje závist poražených i nezvyk poddaných.
To, že rozhodnutí zvolit králem Filipa z Valois nebylo jeho sokům po chuti je zřejmé. Eduard III., král anglický, maje své krédo „ it is as it is“ si začíná chystat nejvyspělejší armádu v Evropě, vybavenou tarasnicemi a nejlepšími lučištníky, kteří později znamenali zkázu pro francouzské rytířstvo. Kolem roku 1340 tedy nemůže nikdo Eduardovi dělat - aspoň co se týče armády – konkurenci.
Důvodem stoleté války je tedy samozřejmě chtivost po francouzské koruně, zástěrkou potom spor o Flandry. Flandry, jejichž zisk pochází z výroby sukna, představují jeden z nejbohatších regionů Francie. Král proto podporuje Flanderského hraběte.  Hlavním vývozním materiálem Anglie je vlna, je předním dodavatelem Flander a tak naopak většina měšťanstva je proanglická.
Roku 1337 popřel Eduard III. tím, že vyslovil svoje nároky na francouzský trůn, legitimitu Filipa z Valois a vyzval ho k boji. Stoletá válka byla tedy válkou dynastickou, feudální a národní, ale především imperialistickou…byla v Anglii populární, neboť zavedla vojska do bohatých krajů Francie, kde je čekala obrovská válečná kořist.( Maurois, A. – Dějiny Francie) 
Pro Anglii byla životně důležitá převaha na moři. Potřebovala ji jednak pro obchod, jednak pro válečnictví a kontakt s vojsky. Hleděl-li si jí Eduard zpočátku, zapomínal na ni později, což bylo počátkem anglických neúspěchů. Roku 1346 se vydalo 1000 plavidel, 4000 rytířů, 10 tisícanglických a waleských lučištníků k Francii, kde se vylodili v La Hague. Po tažení k Poisty následuje střetnutí u Kresčaku u Abeville. Francouzští rytíři, neukáznění a neorganizovaní, byli tvrdě poraženi. Bitva u Kresšaku se dá popsat jedním slovem: masakr.
Na venkově řádí mor, na trzích inflace a devalvace. Král Jan dobrý je zajat, regentem Francie se stává dauphin Karel (titul dauphin nosil první předpokládaný dědic).Mírem v Brétigny se Anglie zříká nároků na francouzský trůn, za to však Francie platí vysokou cenou: přenechává Anglii Poitou, Périgord, Limousin a další.. Je třeba zdůraznit, že mír v Brétigny byl příměřím, nikoliv řešením.
Roku 1364 se Dauphin stává králem jako Karel V. Jímá se vlády a zbavuje Francii anglických lapků a loupeživých rytířů, nechává vystavět novou flotilu v Clos des Galées u Rouenu. Bratr králův dostává v úděl Burgundsko a po sňatku s Markétou z Flander mu patří celá severo – východní hranice Francie. Nebezpečí rozpadu Francie tak dostává zřetelnou podobu. 
Monarchie dává lidu nepochybného vůdce, ztrátou legitimity panovníka je však ohrožena. 
Po Karlu V. nastupuje pološílený Karel VI., Francie je zmítána soubojem mezi 2 tábory: orleánským a burgundským. V čele toho prvního stojí Bernard z Armagnaku, hlavním Burgunďanem je pak Jan Neohrožený. Za Burgunďany stojí Paříž, ovšem jen nakrátko, pak přechází pod orleánské křídlo.
Do takto nejisté politické scény uplatňuje roku 1415 Jindřich V. nároky Eduarda III. na francouzskou korunu. Vyloďuje se v Normandii se 30 tisíci muži, díky nejednotnosti na francouzské straně mají čas na postup. S Francouzy se střetli až u Azincourtu. Tato bitva bývá zařazována mezi nejkrvavější bitvy středověku. O dva roky později je Normandie napadena znovu. Když však lid žádá o pomoc, odpovídá jim konetábl d’Armagnac, že je příliš zaneprázdněn bojem s Burgunďany. události nabírají na spádu, když je vůdce Burgunďanů  Jan Neohrožený zavražděn dauphinovým přítelem. Trefně to komentoval jeden mnich z Dijonu, hledíc na proraženou Janovu lebku: „Veličenstvo, hledíte na otvor, jímž Angličané pronikli do Francie.“  Mezitím Paříž přešla opět na stranu Burgunďanů, odmítá spolu s nimi uznat dauphina jako nástupce. 
V roce 1420 je podepsána Troyeská smlouva. choť Karla VI., Isabela, jej přinutila oženit dceru Kateřinu s Jindřichem V. Anglickým, čímž se prakticky stává regentem Francie a následníkem trůnu. Možná by se dalo říct, 6e Francii před vládou jak šíleného Karla VI., tak anglického krále Jindřicha V. zachránila jejich smrt, co ale následovalo dál, nemohlo být lepší.
Francie téměř přestala existovat jako svobodná země. v Paříži vládne anglický regent, vévoda z Bedfordu, o zemi zápasí nynější dauphin Karel VII., a anglický desetiměsíční král Jindřich VI. Proti Karlovi VII. stojí Isabela, jeho matka, za ním však francouzský lid. Má bojovat za Francii? Ještě nepomazaný dauphin je mladý a nerozhodný.
V této situaci se objevuje Johanka z Arku.
Byla statná, měla poněkud snědší pleť a neobvyklou sílu, její vystupování bylo však mírné a hlas ženský. Johanka pocházela z Lotrinska, z vesnice Domrémy, kde vodila na pastvu dobytek svého otce. Hlídajíc své stádo, zaslechla velice zbožná Johanka nebeské hlasy a ve „velikém světle“ spatřila svatého archanděla Michaela, svatou Kateřinu a svatou Markétu, kteří ji vyzvali, aby se vypravila za dauphinem a osvobodila Orléans. Co bůh přikázal, to třeba učinit.  A tak se Johanka vydává na cestu  za dauphinem do Chinonu, kde po uvedení na hrad okamžitě poznala dauphina ukrytého mezi velmože, oslovila ho „urozený dauphine“ a o jeho urozenosti ujistila slovy: „Vyřizuji Ti od Nejjasnějšího, že Ty jsi ten pravý dědic a králův syn…“
Příběh Johanky z Arku je sledem nejpřekvapivějších zázraků i svrchovaně rozumných a užitečných politických činů. Johanka si hned zpočátku stanovila pevné cíle: Vrátit dauphinovi důvěru ve vlastní urozenost, osvobodit Orléans, neboť toto symbolické vítězství by dodalo lidu důvěru, pomazat dauphina posvátným olejem v Remeši, aby mu tak byla zajištěna legitimita. Od dauphina pak dostala malé vojslo, s nímž se vydala osvobodit Orléans, kde zvítězila za zpěvu písně Veni Creator.
Nedá se říct, že by Johanka Angličany nenáviděla. Ještě než se vydala do boje, vyzvala je k odchodu: „Králi anglický, i vy vévodo Bedfordský, který se nazýváte regentem Francie, vydejte Bohem seslané Panně klíče od všech dobrých měst, jež jste Francii zabrali a znásilnili… Králi anglický, neučiníte-li tak, pak vězte, že já jsem vojevůdcem a ať se kdekoli ve Francii střetnu s vašimi lidmi, donutím je odejít po dobrém či po zlém…“ Jako dobrá křesťanka je ani nenávidět nemohla, místo toho je vyzvala, ať se připojí k Francii na křížové výpravě.
Po dobytí Orléans Karel stále otálel s příjezdem do Remeše. Ani na její výzvy nebyl ochoten se dostavit. Johanka nakonec vytáhla na pochod do Remeše přes Troyes. 17. července byl Karel korunován, maje po boku Johanku v ruce se svou korouhví s nápisem JHESUS MARIA  a s květy lilie. Své poslání tedy splnila do pěti měsíců. Prý byla při korunovaci zachmuřená a smutná.
V očích Angličanů a Burgunďanů byla Johanka čarodejnicí a kacířkou. Bedford nemohl snést pomyšlení na to, aby se svatá dívka stavěla Anglii. 23. května 1430 byla zajata v Compiégne Burgunďany, kteří ji vydali Angličanům k církevnímu tribunálu. Přestože byla odsouzena předem, proces trval celých pět měsíců. Podílela se na něm spousta učených velmožů. Celý soud byl veden biskupem z Beauvais,  Pierrem Cauchonem, dále se podílel jeden víceinkviitor, kanovníci a opati z Rouenu a dvanáct advokátů církevního soudu. Jako přísedící se zúčastnili někteří zástupci universitních mistrů Paříže.
Anglie měla na soudu jasný politický zájem. Měla-li být Johanka z Arku odsouzena, stala se pak její vítězství svatokrádeží.
Johanka prý z celého procesu učinila vznešený dokument, plný ryzích replik a obdivuhodných výroků. Zajisté by nepředpojaté soudce přesvědčila o své dobré vůli a vlastenectví, kdyby verdikt už nebyl předem jasný. Přesto byla 30. května 1431 na náměstí Vieux – Marché  v Rouenu ve svých 19 letech zaživa upálena. Karel VII. neučinil pro její záchranu vůbec nic. Johanka byla rehabilitována až po 15 letech.
Hlavní význam Johanky z Arku, který ji řadí vedle takových osobností jako jsou Karel Veliký, nebo Ludvík Svatý, je to, že dokázala sjednotit Francii. 1435 kapituloval Filip Dobrý, 1436 se podala Paříž a pak už se jedna provincie po druhé začaly navracet do francouzských rukou.Notmandie, Guzenne, Gaskoňsko…Anglii nakonec zbyl „jen“ přístav Calais.
Johanka z Arku se stala pro Francouze nejryzejším symbolem vlastenectví. Přispívá k tomu jak její mládí, ubohý stav, ze kterého pocházela a zbožnost, tak – a to především – mučednická smrt. Spojována se světci, neboť byla seslána Bohem, stala se tedy stvrzením toho, že „Kristus ochraňuje Prvorozenou Dceru Své Církve“ – jak byla Francie v dávných dobách označována. Podle Napoleona Johanka dokázala, že není zázraku, kterého by nebyl francouzský génius schopen, je-li nezávislost země ohrožena.
Svobodomyslný antiklerikál, Anatole France, který Johanku nepovažoval za nikoho jiného než neurotičku podléhající halucinacím a prosťačku ovládanou kněžími o ní napsal. „Usmyslila si, že dauphinovi vrátí jeho dědictví. Za tuto myšlenku obětovala život…Bylo to mučednictví, bez nějž by lidé na světě neudělali nic velkého a užitečného. Není tedy ani bezdůvodné, ani neoprávněné, stala-li se Johanka symbolem vlasti ve zbrani."

