
Henrikas Valua (Valois) (valdė 1573 – 1574) 
 
Išrinkimas. 
Žygimantas Augustas mirė bevaikis. Juo baigėsi 255 metus Lietuvą valdžiusi Gediminaičių 
dinastija. Lietuviai ir lenkai išrinko valdovą iš Prancūzijos, Henriką Valois, pirmuoju svetimu savo 
valdovu. Jis pasižymėjo visišku nesidomėjimu valdžios reikalais ir buvo prasčiausias Lietuvos 
valdovas. Jis reikšmingas tuo, kad yra pirmutinis svetimas Lietuvos valdovas. Tie pirmieji rinkimai 
apsprendė, kaip ateity vyks valdovo rinkimai Lietuvos ir Lenkijos 
respublikioje. 
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Henrikas Valua (Valois) 

 
Pasaulis ir religija. 
Gediminaičių dinastijai užsibaigus, Lietuvoje prasidėjo svetimų 
valdovų laikotarpis. Tie svetimi valdovai buvo iš Prancūzijos, iš 
Vengrijos, iš Švedijos ir iš Saksonijos. Jie svetimi ne tik todėl, kad 
negimę  Lietuvoj, bet svarbiausia – jų pasaulėžiūra ir interesai 
svetimi. Todėl įžengiant į šį laikotarpį vertėtų suprasti tas mintis, 
kurios tais laikais veikė Europą. 
 
Gal svarbiausia iš sių minčių --- tai religija. Žygimanto II Senojo 
laikais Martynas Liuteris atsiskyrė nuo katalikų bažnyčios ir įkūrė 
protestantų sektą – liuteronus. Greit po to įsisteigė eilė kitų sektų – pvz., kalvinistai bei Anglijos 
bažnyčia Anglijoje ir hugenotai Prancūzijoje. 
 
Sešiolikto amžiaus antrojojo pusėje ir septyniolikto amžiaus pirmojoje pusėje Europa pasižymėjo 
savo netolerantiškumu religijos atžvilgiu. Anglijos karalius Henrikas VIII nukirto Thomas Moore 
galvą, kai pastarasis atsisakė pripažinti jo sukurtą anglikonų bažnycią. Jo duktė Elzbieta nukirto 
škotų karalienės Marijos Stuart galvą dalinai todėl, kad pastaroji buvo katalikė. Paryžiuje vieną 
naktį buvo nužudyti gal 500 hugenotų (Šv. Baltramiejaus naktis, 1572 m.). Ispanijoje katalikų 
bažnyčia vykdė inkviziciją, dėka kurios daug žmonių buvo nukankinti ir nužudyti. Italijoje Galileo, 
katalikų bažnyčios priverstas, turėjo atmesti savo mokslinius išvedžiojimus. 
 
Lietuvoj daugelis bajorų jau buvo perėję į protestantizmą. Tai įvyko todėl, kad Lietuvoj nebuvo 
universitetų. Užsienyje studijuodami, jauni bajorai susipažindavo su Liuterio mokymais ir grįždavo 
jau protestantai. Tačiau Lietuvoj dar nebuvo pasirodę netolerantiškumo žymių. Priešingai, išgirdę 
apie hugenotų nužudymą, lietuviai ir lenkai išleido įstatymą, kuris garantavo, kad niekas dėl 
tikėjimo nebus persekiojamas. Tas įstatymas vadinasi Varšuvos konfederacija. 
 
Bajorai. 
Bajorai tais laikais jau buvo įsigiję daug teisių. Jie tvarkė valstybės iždą. Kadangi jie neturėjo 
mokėti daug mokesčių, valdovas be jų leidimo ir piniginės paramos negalėjo skelbti karo ar surinkti 
didesnę kariuomenę. Ponų taryba turėjo teisę daryti sprendimus apie užsienio bei įvairius vidinius 



reikalus. Bet ponų taryba turėjo atsižvelgti į bajorų norus. Bajorai savo norus pareikšdavo seimuose, 
kurie įvykdavo keletą sykių į metus. 
 
Jau Kazimiero laikais krašto faktiškas valdymas buvo perėjęs į didikų rankas. Kazimiero laikais 
kraštui vadovavo Goštautu šeima. Ilgainiui pirmaujančią vietą užėmė Radvilų šeima. Ji ir buvo pati 
turtingiausia ir įtakingiausia šeima Lietuvoj kai mirė Žygimantas Augustas ir kraštui reikėjo surasti 
naują valdovą. Tuo metu antroj vietoj buvo Katkevičių šeima, taip pat labai turtinga ir įtakinga 
giminė.  
 
Gedimino dinastijai užsibaigus, bajorai įsigijo naują teisę – išrinkti valdovą ir tuo būdu apriboti jo 
veiklą, padaryti valdovą dar labiau priklausomą nuo bajorų. 
 
Pirmieji rinkimai.  
Lietuvos sostu domėjosi Švedijos karalius Jonas, Rusijos caras Ivanas Žiaurusis, Prancūzijos 

karaliaus brolis Henrikas Valua ir 
Šventosios Romos Imperijos 
imperatorius Maksimilijonas.  
 
Ivanas Žiaurusis    

  Maksimilijonas II 
 
Didikai ir bajorai surašė artikulus, 
kurie nurodė, ką išrinktasis valdovas 
turės nuveikti. Iš visų kandidatų, tik 
Henrikas Valua sutiko su visomis 
sąlygomis. Todėl jis ir buvo išrinktas. 
Tie artikulai vėliau buvo pavadinti 
Henriko artikulais. Jame valdovas 
pasižadėjo:  
 
- niekada nesiekti padaryti sostą paveldimuoju 
- leisti seimams susirinkti ne rečiau, kaip kas 2 metai 
- nešaukti karą be senato nutarimo 
- nekviesti į karą bajorijos be seimo 
nutarimo 
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Švedijos karalius Jonas 

 
Salia šių sąlygų Valua dar turėjo pasirašyti “pacta conventa.” Jame Valua 
pasižadėjo: 
 
-vesti Žygimanto Augusto seserį Oną (55 metų moteris, turinti daug turtų 
ir esanti viena įtakingiausių asmenybių tais laikais Lenkijoj ir Lietuvoj) 
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- turėti prie savęs 16 senatorių 
- gyventi santarvėje su Prancūzija 
- apmokėti Žygimanto Augusto skolas 
- įsteigti laivyną 
 
Karaliui sąlygų nevykdant, susitarimas leido bajorams jo nebeklausyti. 
 
Nors pasirašė, Valua susitarimų nepaisė. Tačiau jis tevaldė 5 mėnesius. Jo broliui mirus, jis slapta 
pabėgo ir tapo Prancūzijos karaliumi. Prancūziją valdė labai prastai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Papasakok apie religijos stovį Europoje Žygimanto II Senojo ir Žygimanto Augusto laikais. Ar 
Lietuvos ir Lenkijos nusistatymas religijos atžvilgiu buvo panašus į Europos? Paaiškink. 
 
2. Papasakok apie Oną, Žygimanto II Senojo dukrą ir Žygimanto Augusto seserį. 
 
2. Papasakok apie didikus ir bajorus ir jų rolę krašto valdyme. Kurios buvo įtakingiausios didikų 
šeimos tais laikais? 
 
3. Kas buvo Henriko artikulai? Papasakok plačiai. 
 
4. Kas buvo “pacta conventa”? 
 
5. Kurie kaimynai valdovai buvo kandidatai į Lietuvos ir Lenkijos sostą? 
 
6. Kodėl buvo išrinktas Henrikas Valois, kas jis buvo ir kaip jis valdė? 
 
7. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį ir pažymėk, kur jame priklauso Ona, Žygimanto 
Augusto sesuo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAV LB Švietimo tarybos kompaktinė Lietuvos istorija Henrikas Valua   4 
10/9/2011 


