
In memoriam Adolfui TautaviCiui 

ZYGIMANTO AUGUSTO LOBYNO LIKIMAS 

Habil. dr.l ADOLFAS TAUTAVICIUSI 

Is gausybes ivykit( ir datu, susijuSit( su Vilniaus iemutine pilimi, siandien 
noreciau pamineti dvi, kurias vienq nuo kitos skiria lygiai 410 melt(. 1548 m. .- , . 
pavasari Cia susirinkusiai didikt( ir pont( tarybai didysis kunigaikstis Zygimantas 
Augustas oficialiai pristate savo antrqjq imonq Barborq Radvilait~. Iki to! apie 
slaptas JtUungtuves buvo Zinoma tik iS nuogirdl{ ir paskalt{. Zado netekfi didikai ·· · # 

buvo pakviesti pagerbti Barborq, kaip karalien~ irponiq ". 
Po to Zygimantas Augustas palydejo i monq i}ai skirtq rezidencijq, pristate 

dvariskius ir tarnus. Jaunoji kunigaikstiene buvo apsupta demesio ir prabangos. 
0 ta prabanga stebino ne tik vietos didikus, bet ir uisienio sveCius. Puikus 
valdovo n'imai, rett( knygt( biblioteka, puosnit[ ginkl~t gobelentf:, paveiksltt ir 
kitt( meno vertybitt kolekcija, gausus lobynas. 

TaCiau sia prabanga Barbara diiaugesi neilgai. Netrukus ji buvo isveita i Krokuvq, 
kur prasidejo ilgai truk{s pasirengimas jos kanlnavimui Lenkijos karaliene. Nesuteike 
diiaugsmo ir kan'ina. Nepagydoma liga serganti karaliene netrukus mire. Jos kUnas 
pargabentas i Vilnit( ir su didiiausiomis iskilmemis palaidotas katedros poiemyje. 

Slinko amiiai, keitesi Vilnius, nyko pilys. Karai, marai, gaisrai sunaikino 
daugeli pastattf, griuvesitt ir iemitt sluoksnis uiklojo }tt liekanas. Tos liekanos 
aptinkamos arba atsitiktinai, tvairiais tikslais kasant iem~, arba atidengiamos 
sistemingt( archeologinitt tyrimt[ metu. 

Tokie tyrimai Vilniaus iemutines pities siaurineje dalyje pradeti 1958 m. 
pavasari praejus lygiai 410 mett(po jau mineto tvykio-Barboros Radvilaites vieso 
paskelbimo teiseta dLk Zygimanto Augusto i mona. Tikriausia tai sutapimas. 

Tyrimus pradej~s archeologas Adolfas TautaviCius niekada nebesdavo 
kastuvo istorineje aplinkoje, gerai nesusipaiin~s su tos aplinkos istorijq 
nusvieCianCiais rasytiniais saltiniais. 

Adolfas TautaviCius (1925- 2006 m.) 

Is ft( saltinitt}is ir suiinojo apie tolimesnt karaliaus gyvenimq, paskutiniqsias jo dienas bei garsiojo lobyno likimq. 
Cia spausdinamq straipsni A. TautaviCius buvo paras~s gerokai pries savo mirfi ir skyr~s kitam leidiniui. TaCiau del neiinomt( 

priei asCitt tas straipsnis liko neisspausdintas i1; autoriaus dukrai Rutai leidus, skelbiamas dabar. 

,Mir((s karalius buvo taip baisiai apleistas, kad nebuvo 
kuo pridengti jo nuog<tlavon<t ... " , - rase am2ininkai apie 
mirti ne siaip kokios, bet vienos is didziausiq ir 
galingiausiq tuo metu Europos valstybiq - Lietuvos ir 
Lenkijos - karaliaus Zygimanto Augusto mirti, apie mirti 
vieno is turtingiausiq to meto asmenq. 

Dar 1560 m. Zygimant<t August<t aplank((s popieziaus 
pasiuntinys B. Bongiovanis rase, kad karalius vien is 
Lietuvos turi daugiau kaip 500 000 taleriqmetiniqpajamll., 
savo arklidese laiko 2000 zirgll., turi 20 sal'Vl.b kuriq dalis 
yra puikiausio darbo, dailiai israizyti, inkrustuoti sidabru; 
nors devi paprastus drabuzius, bet turi ivairiausiq puosniq 
drabuziq ir kailinil.b kuriq verte esanti daugiau kaip 80000 
aukso skudq. Toliau jis nurodo, kad karalius vien<t dien<t 
parod((S jam savo brangenybes, ir jas taip apraso: ,Tmi 
kambatyje stal<t nuo sienos ligi sienos, ant jo padeta 16 
dezeliq dviejq uolekCiq ilgio ir pusantros plocio, pridetq 
brangenybiq. Keturias jq 200 000 skudq vertes jam yra 
atsiuntusi motina is Neapolio. Ketlll'ias kitas yra nupirk((s 
pats karalius uz 550 000 aukso skudl.b jose yra Karolio V 
rubinas 80 000 aukso skudq vertes, taip pat jo medalis 
Agnus dei dydZio, puostas deimantais,-jame is vieno sono 
yra aras su Ispanijos herbu, o is antros puses dvi kolonos 
su uzrasu Plus ultra; be to, daugybe rubinl.b smaragdll., 
astriq ir keturkampiq. Likusiose 8 ( dezese) buvo 
senoviskos brangenybes, jq tarpe kepure, pilna rubinl.b 
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smaragdq ir deirnantll., verta 3 00 000 aukso skudq. Zodziu, 
maciau tiek brangenybil.b kiek nesitikejau rasti sukauptq 
vienoje vietoje; su jornis Venecijos ir popieziaus lobynai, 
kuriuos taip pat esu mat((s, negali lygintis. 

Be sidabro, vartojamo karaliaus ir karalienes, izde yra 
15 000 svarq auksuoto sidabro, kmio niekas nenaudoja. 
Cia yra Iaikrodzitt zmogaus ctictumo su figuromis , 
vargonais ir kiti instrumentai (muzikos), pasaulis su visais 
dangaus zenklais, dubenys ir indai su visokiais zemes ir 
juros zverimis. Pagaliau auksuotos taures, duodamos 
vyskupll., vaivadll., kastelionll., seniunq ir kitq pareiglinll., 
kai jie gauna is karaliaus paskyrim<t. 

Turi pagaliau 30 balnq ir kamanq zirgams tokiq bran gill., 
kad pamatyti brangesniq kur nors kitur negalima. Kad kai 
kurie jq yra is gryno aukso ir sidabro, tai nestebina, kai 
zinai, kad jie yra tokio karaliaus, bet, kad tai yra kartu ir 
puikiausi dailes kUriniai, tuo niekas nepatiketq. 

Paskiau man buvo parodyta 20 paZJ.t apranga su aukso 
grandinernis, kuriq kiekviena buvo verta 800 vengriskq 
dukatll., ir daugelis kitq retq ir brangiq daiktll., kmiems 
sumineti reiketq per daug laiko sugaisti ... " 

0 kur dar pasiuntinio neminima stambi biblioteka, 
paveikslq rinkinys. Sie rinkiniai nuolat augo, didejo valdovo 
pajamas. Jis is tikntjq buvo didziuliq turtq savininkas. 
AmZininkai ji charakterizuoja kaip ger<t diplomat% gebanti 
uzsispyrusiai siekti savo tikslo, visad randanti priemoniq 
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jam pasiekti. Zygimanto Augusto valdymo metais krastas 
isvenge didesniq kam islaike pakenciamus santykius su 
kaimyninemis valstybemis, gerokai sustiprejo Ukiskai, augo 
ne tik miestai, ne tik prekyba, bet ir kultfua, ypac svietimas, 
menas, architektfua, isliko kur kas didesne tikejirno laisve 
negu kituose katalikiskuose krastuose, nes pats Zygirnantas 
Augustas nepasiZyrrrejo pamaldumu. 

0 stai Zygimanto Augusto asmeninis gyvenimas 
susikloste nesekmingai. Eidamas 23 metus,jis vede tolimq_ 
giminait(( (jo motina buvo Kazimiero Jogailaicio anUke) 
sesiolikmet(( grafuol(( Elzbietq_ Habsburgait((. TaCiau su 
ja beveik negyveno, nes po vestuviq paaiskejo, kad ji 
sunkiai serga nuomariu. Treciaisiais metais po vestuviq -
1545 m. birzelio 15 d. - ji mire Vilniuje po sunkiq 
priepuoliq. Habsburgai paskleide gand'l, kadjq_ nunuodijo 
uosve - Zygimanto Augusto motina Bona Sforca, kuri 
nemego Habsburgq, priesinosi suartejimui su jais. 

J aunas naslys, tuo metu j au didysis Lietuvos kunigaikstis, 
susipazino su jauna nasle grafuole Barbora Radvilaite
Gostautiene, kuriq_ isimylejo ir slapta vede. Po tevo mirties 
tap((s Lietuvos ir Lenkijos karaliumi, sugebejo didikus 
priversti pripazinti jo vestuves ir pasieke, kad 1550 m. 
gruodzio 5 d. Krokuvoje jo 2mona Barbora Radvilaite buvo 
vainikuota karaliene. Taciau sostq_ ji pasieke jau sunkiai 
sirgdama. Po ilgos ir sunkios ligos (spejama, vezio) 1551 m. 
geguzes 8 d. ji mire Krokuvoje. Nepadejo nei to meto 
gydytojai, nei burtininkes, nei ziniuoniai. V ei sklido gandai, 
kad ir antrqjq_ 2monq_ nunuodijo uosve - ta pati Bona. Tai 
visai pakirto siinaus ir motinos savitarpio pasitikejimq_. 

Zygimanto Augusto meile savo pavaldinei Barborai 
Radvilaitci, jo kova u2 jos pripazinim'l, jos slaugymas iki 
paskutines valandos, karsto su 2monos palaikais palydejirnas 
is Krokuvos i Vilniq, rupinimasis jos atminimu isireze 
zmoniq atmintyje, ilgainiui tapo daugelio pasakojimq tema, 
megstama literatfuos ir tapybos kiiriniq tema. 

Zygimantas Augustas vel liko jaunas - 31 metq -
bevaikis naslys, nes Barbora Radvilaite du kartus gimde 
nesekmingai. Jis turejo tik 3 seseris. Broliq, kurie, jam 
mirus bevaikiui, butq galej(( t((sti dinastijq_, nebuvo. 
Vienintelis jo brolis, paskutinis Bonos Sforcos ir 
Zygimanto Senojo vaikas, gime ne laiku. 1527 m. rugsejo 
menesi jie su dvariskiais medziojo is Lietuvos atveztq_ 
mesk'l, kuri staiga puole medziotojus, 0 pasibaid((S Bonos 
zirgas begdamas suklupo, ji nukrito nuo zirgo ir per anksti 
pagimde sum1 kuris tuoj pat mire. 

Siekdamas sulaukti ipediniq, 1553 m. vasarq_ 
Zygimantas Augustas treciq_ kartq_ vede. Trecioji zmona 
buvo pirmosios zmonos sesuo Katerina. Ji taip pat nasle, 
vos 17 metq turedama buvo istekejusi uz Mantujos 
kunigaikscio, kuris praejus 4 menesiams po vestuviq, 
nuskendo, o ji grizo pas tevq_ i Vienq_. Dabar sulaukusi 20 
metq istekejo uz Zygimanto Augusto. Kaip sako 
amzininkai ir matyti is likusio ·portreto, si kilminga dama 
buvo negrazi, o kas baisiausia, pasirode, kad ji irgi serga 
nuomariu, kaip ir jos sesuo- pirmoji Zygimanto Augusto 
zmona. Likimo ironija Ierne, kad treciosios zmonos pirsliu 
buvo ir naujqjq_ zmonq_ is Vienos pargabeno Barboros 
Radvilaites pusbrolis- Mykolas Radvila Juodasis, kuriuo 
Zygimantas Augustas ypac pasitikejo. 

112 

Pamat((s, kad naujoji zmona ligone, kad is jos 
nesusilauks iPediniq, jau 1554 m. Zygimantas Augustas 
pradejo su ja nebesutarti, o netrukus ir visai issiskyre, 
gyveno atskirai, net skirtinguose miestuose. Nei senatoriq 
prasymai, nei reikalavirnai nepriverte jo grizti ir gyventi 
su nemylima zmona. Taip, sulauk((s vos 35 m., jis liko 
gyvanaslis, 0 greit ir visiskai naslaitis, nes tevas buvo mir((S 
dar 1548 m., o motina 1556 m. isvaziavo i savo tevyn(( 
Italij'l, kur apsigyveno Bario mieste, nes ir po treciqjq 
vedybq santykiai su sunumi nepasitaise. Bona Sforca 
priesinosi suartejimui su Habsburgais, o Zygimantas 
Augustas vis itarinejo j'l, kad ji nunuodijo pirmq_sias jo 
zmonas, kad ji pati nori valdyti valstyb((. 

Bona issiveze i Italijq_ nemafus turtus, nemaza jq turejo 
ir Italijoje. 430 000 dukatq ji paskolino Ispanijos karaliui 
Pilypui II. Jo agento - Bonos patarejo Lorenco Papakodo -
papirktas Bonos asmeninis gydytojas paruose jai u2nuodyto 
gerimo taur((. Kadangi atsargi ir itari Bona visada pries 
gerdama liepdavo paCiam gydytojui pus(( nugerti, tai jis 
paruose sau priesnuodzius. Taciau patarejas tai taip pat 
numate ir ilgai neisleido gydytojo is Bonos kambario, nes 
nenorejo tureti nusikaltimo liudininl.at. Bona mire 1557 m. 
lapkriCio 19 d., prasikankinusi 3 dienas, o gydytojas -
keliomis dienomis veliau. Bona kankinosi ir merdejo visq 
apleista, nes turtai buvo isskolinti. Mirusiajai buvo sukaltas 
tik paprasCiausiqlentq karstas, kuris, niekam nebudint prie 
jo, uzsidege nuo zvakes, ir mirusioji vos nesudege. Taip 
mire gabi ir energinga administratore, daug prisidejusi prie 
Lietuvos ir Lenkijos valstybes ir valdovq izdo sutvarkymo. 
Savo turtus testamentu paliko Zygimantui Augustui, kuris 
jq taip ir ncatgavo. Atsirado kitas suklastotas tcstamentas 
Ispanijos karaliaus Pilypo II naudai. 

Galimas dalykas, kad is pradziq Zygimantas Augustas 
tikejosi, kad jo trecioji zmona Katerina ilgai negyvens, 
panasiai kaip ir jos sesuo- pirmoji jo zmona, o jai mirus, 
gales susirasti naujq_ zmonq_. Ypac, kad atsirado astrologq, 
kurie isiteikdami valdovui erne pranasauti, kad Zygimantas 
Augustas, kaip ir dinastijos pradininkas Jogaila, sulauksiq_s 
ilgo amziaus ir iPediniq is ketvirtosios ZmOnOS. 

Taciau laikas bego, kantrybe pamafu seko. Apie 1560 m. 
Zygimantas Augustas erne rupintis skyrybomis. Tam 
kategoriskai priesinosi Habsburgai, turej(( didel(( itakq_ 
Romos popieziui. Jie tikejosi, jog mirus bevaikiui 
Zygimantui Augustui, pasibaigus Gediminaiciq
JogailaiCiq dinastijai, Habsburgai gales uzirnti ir si sost<L 
isitvirtinti beveik visoje Europoje, nes tuo metu si dinastija 
jau valde Austrij'l, Vengrij'l, Cekij'l, Ispanijq_. Habsburgq 
paveiktas popiezius neleido skirtis. 

Iskilo pavojus, kad Zygimantas Augustas, negav((s 
popieziaus sutikimo skyryboms, taps protestantu arba 
pamafu, kaip Anglijos karalius Henrikas VIII, paskelbs 
nacionalin(( nuo Romos popieziaus nepriklausomq_ 
baznyciq_ ir tada is naujos vietines baznyCios vadovo gaus 
oficialq leidimq_ nutraukti senqjq_ santuokq_. TaCiau siam 
zingsniui Zygimantas Augustas vis nesiryzo, delse, gal 
tikedamas astrologq pranasystemis, gal todel, kad dar 
neturejo pasirink((s naujos kandidates. 

1566 m. oficialioji zmona Katerina isvyko i savo tevyn(( 
Austrijq_ ir apsigyveno Linzo vienuolyne. Zygimanto 
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Augusto sveikata erne slubuoti, jis pats vis labiau neteko 
kantrybes. Pamokytas ankstyvesniq nesekmiq, erne vis 
labiau dairytis jaunos ir sveikos rooters, tikedamasis is 
pradziq sulaukti is jos tpectinio, o veliau j!l: vienu ar kitu 
budu iteisinti kaip zmon!l:. Kiek ilgiau jo rumuose uzsilaike 
grafuole Zuzana Orlovska, vieno Krokuvos kanauninko 
neteiseta dukra. Salia jos rurnuose pasirode kitos rnoterys. 
Pasklido ivairiausi pasakojirnai, kalbos. Buvo snekarna, 
kad riirnuose stovinCios bent 4 ar bent 5 lovos, kuriq 
kiekvienoje karaliaus laukia grafuole. 

Taciau Zygimanto Augusto sveikata vis slubavo. Ji 
kankino podagra, pusles akmenys, ivairios kitos ligos. 
Nuo 1568 rn. jis beveik istisai sirgo, sudZiuvo, paseno ir 
dar 50 metq nesulaukl(s virto senuku, vaiksciojo tik 
pasirerndamas lazda. Gydytojams nepadedant, griebesi 
ziniuoniq, burtininkq, uzkalbetojq pagalbos. Taciau, 
atrodo, kad ir tada daugiau pagalbos tikejosi ne is jq burtq 
ir rnaginiq priernoniq, bet is liaudies vartojarnq vaistq, 
kurie buvo naudojami kartu su rnaginernis priernonernis, 
jq naudojamornis zolelemis. Taip, pavyzdziui, vienas is 
dvariskiq pasakoja, kad kart!!: vidumaktijis su Mikalojurni 
Mniseku palydej tts karaliq i karnbari, kur jo lauke iskviesta 
ziniuone Korycka (Zuzanos Orlovskos teta), paruosusi 
gydom<U!!: voni!l: ir gerirn!l:. Karaliui issirnaudzius, ji su 
tamais isnese ir ispyle vonios vandeni i Vysl'b o nuo 
karaliaus drabuziq paslapcia nusitrauke vien!l: raisteli ir 
pasieme ji. Dvariskis suzinojo, kad tai pada1yta norint, 
kad karalius liktq priklausornas nuo jos rnagines itakos, ir 
pranese apie tai karaliui, prasydarnas is Koryckos tlt 
raisteli atirnti, kad sunaikintq silt magisklt priernont(. 
Zygirnantas Augustas tik numojt(s ranka ir pasakt(s: , Tie 
sakalai ne vienlt is mano daiktq sau pasiliko ... " 

Burtais, magiskornis priernonernis tuo rnetu tikejo, jais 
liZsiiminejo ne tik valstieciai, rniestieciai, bet ir aristokratija. 
Burtininko, ziniuonio ar uzkalbetojo pagalba buvo ne 
naujiena. Zymesni didikai kartais turejo savo burtininkus. 
Isliko ziniq, kad Barborai Radvilaitei sunkiai sergant, kai 
Krokuvos gydytojai nebepajege padeti, visoje salyje buvo 
ieskorna ivairiq pagarsejusiq ziniuoniq, jie siunCiarni i 
Krokuvlt net is Lietuvos. Kartu, siekiant apsaugoti ligon(( 
nuo priesiskq burtq ir uzkalbejirnq, Zygirnanto Augusto 
tamai pagrobe kaZkoki!l: zinornlt Bonos burtininkt( ir, uZdartt 
j lt i narv<l, atgabeno net i Dubingius. Cia jlt tarde, paskui kalina 
Vilniuje. Dabar po keliolikos metq kartojosi panasiis dalykai. 
I VarSUVlt buvo kvieCiamos ziniuones, burtininkai. Jie ruose 
serganciarn karaliui ivairias vonias, gerirnus, kartu taike 
rnagines priernones. Kartais kuriarn laikui karaliaus sveikata 
lyg ir pasitaisydavo, pageredavo savijauta. 

Karaliaus dvare vis didesni pasitikejirn!!: erne igyti 
apsukrlis pataikautojai, kurie sugebejo greit patenkinti 
serganCio valdovo norus, erne augti jq itaka. Pagrindini 
vaidrneni erne vaidinti Jurgis ir Mikalojus Mnisekai. Jurgis 
Mnisekas buvo pramintas netgi dvariskiq karaliaus 
,baltagalviq (moterq) reikalams". Is tikrqjq jam nebuvo 
neiveikiamq kliuCiq sioje srityje. 

Pavyzdziui, Zygirnanto Augusto sesers Onos 
Jogailaites dvare buvo jauna neturtinga, bet arnbicinga 
grafuole Ona Zajanckovska, kuri buvo viso dvaro paziba. 
Kai Zygirnantas Augustas ja susidomejo, tarpininkai 
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greitai su ja susitare, nes pastaroji lengvai susiviliojo 
karaliaus dosnurnu. Taciau to neuzteko. Dievobairninga 
sesuo srnerke savo brolio gyvenirno biid'b is jos tiesiogiai 
isgauti grafuolt( buvo neirnanoma. Tada Mnisekai surado 
kazkoki slektlt Mikorski, kuris su vieno didiko 
rekornendacija prisistate pas Onlt Jogailaittt ir pasipirso 
grazuolei Onai Zajanckovskai. Ona Jogailaite savo 
dvariskes vedyboms nesipriesino ir jlt isleido. Tik veliau 
Ona Jogailaite suzinojo, kad jos dvaro paziba atsidure 
tarp brolio rnylirnqjq, buvo apgyvendinta Bugajaus pilyje 
salia Vitovo, ten gyveno karaliskai aprupinta, turedarna 
tamq biiri ir saipesi is ankstesnes savo globejos. 

Vel pasklido gandas apie galirnas Zygirnanto Augusto 
vedybas su Ona Zajanckovska ar kuria kita moterirni, buvo 
snekarna, kad viena is karaliaus suguloviq laukiasi. vel 
sunerirno popieziaus ir Austrijos pasiuntiniai. Taciau 
Zygirnantas Augustas jiems pareiske, kad jis apie vedybas 
ne negalvojl!S, priesingai - jis ruosiasi atsisakyti sosto savo 
sesers naudai, jei jlt ves vienas is imperatoriaus siinq, o jis 
pats tapsil!S dvasininku,jei sutiks popiezius. Tai buvo priirnta 
kaip tikra tiesa. Irnperatorius tikedamasis, kad vienas is jo 
sunq gales tapti Lenkijos ir Lietuvos karaliurni, pradejo 
raginti savo dukr!!:- Z ygimanto Augusto :lmon'b gyvenancilt 
Linco vienuolyne - taip pat tapti vienuole. Tuo tarpu 
Zygimantas Augustas ruosesi ne i vienuolyn'b betvestuvems. 

1571 m. pradzioje Onlt Zajanckovsklt nustelbe nauja 
grafuole - varsuviete Barbara Gizanka (Gizaite). Jos tevas 
buvo rnirtts, o rnotina su grazia energinga dukra nepajege 
susitvarkyti, todel atidave j!l: vienuolems benediktinerns 
aukleti . Snekos apie jos grozi ir panasurnlt i Barborlt 
Radvilaitl( pasieke Mnisekus. Tarpininkaujant prekes 
isnesiojanCiarn ir i vienuolynlt uzsukanciarn :lydui Egidijui, 
Mikalojus Mnisekas uzrnezge rysius su ja. Paskui, 
persirengt(s vienuoles drabliZiais, pats apsilanke vienuolyne, 
susipazino su ja ir isviliojo jlt i karaliaus rumus. Kai kas 
spelioja, kad vadinamasis Tvardovskis ar kitas ano rneto 
burtininkas, kuris, anot padavirnq, is ano pasaulio issauke 
Barborlt Radvilaittt ir parade j!l: Zygirnantui Augustui, bus 
pasinaudojt(s Barbara Gizanka ir jlt parodtts karaliui. 

Barbara Gizanka pas karaliq apsigyveno 1571 m. sausio 
menesi, spalio menesi ji pagimde dukr'b kuri buvo taip pat 
pakrikstyta Barbara. Zygirnantui Augustui atgirne viltis, kad 
jis gali susilaukti ir ijJedinio siinaus, karaliskai apdovanojo 
nauj<tilt rnylirn<lilt· Toji pajutusi savo itaklt karaliui taip pat 
nesnaude. Kartu su Mnisekais erne salinti is karaliaus 
aplinkos savo priesininkus, protegavo salininkus, 
giminaiCius. Jos proteguojamas Krasinskis tapo Krokuvos 
vyskupu, jos uZtarimu Jonas Firlejus (Mnisekq sesers vyras) 
greit tapo Krokuvos vaivada ir t. t. Kartu su Barbora Gizanka 
Varsuvos pilyje erne suktis ir ,tvarklt daryti" jo motina ir 
sesuo. Tai sukele dideq daugelio didi.kq, o ypac sesers Onos 
Jogailaites pasipiktinimlt. Ji savo laiskuose Barborlt Gizanklt 
vadina tiesiog menkysta, paleistuve, 0 jos dukrlt- sunyCiu, 
dejuoja, kodel nuo tokiq nuoderniq Varsuva neprasmenga. 
Kartu paskleidZiama paskala, kad Gizankos dukros tevas 
esl!S visai ne Zygimantas Augustas. 

Tuo rnetu tarsi pats likirnas vel staiga darosi palankus 
Zygirnantui Augustui. 1572 m. vasario 28 d. Lince mire 
jo oficialioji zrnona Katerina. Jis liko naslys, nebebuvo 
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oficialil.tkliucil.tnaujoms vedyboms. Atrode, kad issipildys 
astrolom pranasavimai apie ketvirt~sias vedybas. 

Didikai ima vis labiau baimintis naujl.l, jl.t supratimu, 
zeminancil.t vestuvil.t su savo pavaldine. Taciau niekas 
negali atspeti , kuri rimtesne pretendente - Ona 
Zaj anckovska, laukianti Bugajuj e, kur pamaZli 
ruosiamasi vestuvems, ar Barbora Gizanka, kuri dabar 
karaliauja pas Zygimant~ August~. Kada opozicija 
pradeda organizuotis ir grasinti, kad jega is Varsuvos 
pilies pagrobs Barbor~ Gizank'l, Zygimantas Augustas 
paskleidzia gand<l, kad j~ issiunCia i Knisin~. IS tikrqjl.t 
su 40 vyrl.t apsauga j~ issiuncia i Tikocino pili, kur 
saugoma dalis jo tuftl.t. Tuo tarpu pats toliau ruosiasi ir 
vestuvems, ir mirciai. 1572 m. geguzes 6 d. pakviestas 
Vilniaus vaitas Augustinas Rotundas suraso jo 
testament~. Krokuvoje pagarninamas specialus vezimas, 
kuris Vysla atplukdomas i Varsuv~ ir isbandomas jos 
apylinkese. Tai bUV((S 10 zingsnil.t i1gio vezimas-karieta 
ant specialil.t lingil.t, traukiamas 16 ark1il.t. I ji galima 
buvo ikelti valdov~ su lova, salia dar galejo tilpti 10-15 
tarnl.l, dvariskil.t. 

Kai Varsuvos apylinkese kilo maro epidemijos pavojus, 
Zygimantas Augustas birzelio19 d. susitaik((s su seserirni 
ir atidav((s jai savo testament'l, isvaziavo i tarp miskl.t 
esanti Knisin'l, kur galejo saugiau jaustis. Pakeliui dar 
uzsuko i Tikocin'l, is kur paeme Barbor~ Gizank'l, savo 
lobius. Birzelio 23 d. jis pasieke Knisin~. 

Knisine po kelil.t dienl.t valdovo sveikata staiga erne 
blogeti. Prie semtil.t lim prisidejo plaucil.t liga. Kankinamas 
karstliges, baisaus kosulio, jis pamafu erne netekti s~mones. 
Liepos 7 d. ryt~ atgavt<s s~mon(( pasijuto kur kas geriau, 
atsikele is lovos, perejo per kambari, paprase pusrycil.t ir 
truputi uzvalg((s atgule, uzmigo. Tik po keli1t valandl.t 
pastebeta, kad Zygimantas Augustas jau nebegyvas. 

Jau savait(( pries mirti, pradejus karaliui silpti, 
Mnisekai, Gizanka ir bendrininkai erne grobstyti iris pilies 
gabenti karaliaus turtus. Naktimis is pilies buvo paslapCia 
isvezami drabuzil.t ir kit1t daikt1t prikisti maisai, 
tempiamos sunkios dezes, kurias kartais vos panesdavo 6 
tarnai. Siais ,darbais" buvo uzsiem(( Mnisekai ir jl.t 
statytiniai. IS tikrqjl.t karaliui mirus ne tiek nebuvo kuo 
uzkloti lavono, kiek jau nebuvo kam tai padaryti, nes 
daugumas ,rupinosi savo ateitimi". Si akiplesisk~ 
grobstym~ pavaizdavo ir izymus lenk1t dailininkas 
Mateika paveiksle ,Zygimanto Augusto mirtis". 

Valdovo kiinas buvo nugabentas i Varsuv~ ir ten isbuvo 
daugiau kaip pusantfl.t me11t. Pagal nusistovejusi~ tradicij~ 
jis iskilmingai palaidotas tik isrinkus nauj~ karali1t -
Henrik~ Valua, jo vainikavimo isvakarese. 1574 m. sausio 
30 d. jis islydetas i Krokuv~. 11 dienl.t uZtruko paskutine 
kelione iki Vavelio katedros. Paskui karst~ ejo sesuo, 
didikai, pasiuntiniai, buvo nesamos veliavos, valdovo 
insignijos, sarvai, ginklai, lazda. Laidotuvese dalyvavo 
Mnisekai, bet tarp palydinciqjl.t niekas nemini paskutinil.ti1t 
pretendencil.t i zmonas - nei Zuzanos Orlovskos, nei Onos 
Zajanckovskos, nei Barboros Gizankos. Visos jos istekejo. 
Barbora Gizanka, 1ikusi turtuole, nesulauke ir laidotuvil.t
dar 1573 m. istekejo uz vieno Volynes kunigaikscio ir 
sulauke dar 6 vai.lcq, mire 1589 m. 0 Varsuvoje dar ilgai 
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buvo pasakojama apie senamiestyje rusiuose pasleptus jos 
ir artirnqjl.t gautus ir pagrobtus turtus. 

Gandas apie valdovo turto grobstym~ paskutinemis 
jo gyvenimo dienomis ir po mirties pasieke senatorius. 
1573 m. senate buvo sudaryta komisija, kuri pradejo tirti 
si reikal~. Buvo apklausti visi dvariskiai, tarnai, riiml.t 
pareigunai. Paaiskejo~ kad ne tik naktimis buvo isvezami, 
isnesami maisai, dezes, bet ir is pusiau be s~mones 
esancio karaliaus buvo paimami parasai tusciuose 
lapuose ir patvirtinami jo antspaudu, 0 veliau i juos 
irasomi norimi dovanojimai, paskyrimai ir t. t. Gincai 
del sill nusikaltiml.t uzsit((se, nes dalis asmenl.t nebuvo 
suinteresuoti kelti svetimas nuodemes, kad kartu 
neiskil11t savosios. Prasidejo ir naujo karaliaus rinkimo 
rupesciai, kurie kitus reikalus nustume i sali. Taciau 
Mnisekl.t byla kartais vel iskildavo visai nelauktai. 

1574 m. vasario 21 d. po naujojo karaliaus Henrika 
Valua vainikavimo ivykusioje puotoje Jurgis Mnisekas, 
kaip karaliskasis raikytojas, pjauste karaliui nesamus 
patiekalus. Vienas is didikl.t cia pat prie stalo ji apkaltino 
karaliaus tur11t grobstymu, prase karali1t pasalinti nuo 
silt garbingl.t pareigl.t Jurgi Mnisek~, kol byla 
nepasibaigs . Prie stalo kilo karsti gincai ir Jurgiui 
Mnisekui teko pasitraukti. Taciau nei senatas, nei 
naujasis karalius neskubejo spr((sti sios bylos. Pagrobtos 
brangenybes pamazu virto didelemis aukso monet1t 
sumomis, kurios buvo panaudotos pagal paskirti. 
Henrikui Valua 1574 m. bidelio 17 d. pabegus i savo 
gimtin((, prasidejo antras laikotarpis be karaliaus, nauji 
gincai del kandida11t i sost~. Mnisekl.t, Gizankos ir jos 
giminaicil.t nuodemes buvo uzmirstos. Jurgis Mnisekas 
toliau dare savo karjer~. Jis jau buvo tarp pasiuntinil.t, 
kurie vyko sutikti naujo karaliaus - Stepono Batoro. 
Kai ilgainiui spejo savo turtus issvaistyti ir prasiskolinti, 
metesi i nauj~ stambi~ afer~- tapa vienu is aktyviausil.t 
Dimitrijaus Apsisaukelio (LZedimitrijaus) remeju. 
1605 m. isleido savo dukr~ Marin~ uz bi.isimojo caro, 
kai sis uzrase zmonai Pskov~ ir Naugard~. 1606 m. 
pradzioje jo dukra buvo vainikuota Maskvoje, jis tapo 
caro zentu, bet isbuvo juo ne daugiau kaip savaitt<, nes 
zentas (?) (caras) sukilimo metu Maskvoje buvo 
nukautas, o pats Mnisekas pateko i nelaisv((. 

0 stai pagrobtosios brangenybes buvo isparduotos ir 
iskeliavo ivairiais keliais. Lenkl.t tyrinetojai teigia, kad 
Anglijos karalienes Elzbietos korespondencijoje isliko 
duomenl.t, kad ji po Zygimanto Augusto mirties savo 
agentams Lenkijoje pavede nupirkti garsiuosius perl1t 
verinius, kuriais labai mego puostis Barbora Radvilaite. 
Es~ perlai buvo nupirkti , tapo Britanijos valdovl.t 
Stiuartl.t, 0 veliau sios dinastij OS Hanoverio sakos 
nuosavybe. Jais 1900 m. Gmundene per Maks Badeno 
vestuves buvusi pasipuosusi jaunosios senele -
paskutinioji Hanoverio karaliene Marija. Kadangi silt 
perll.t nepardave ne viena is Zygimanto Augusto seSeflb 
paveldejusil.t jo turtus, tai juos parduoti galejo tik tie, 
kurie buvo pagrob(( - Mnisekai ar Gizanka su savo 
bendrininkais. Sie perl1t veriniai buvo per daug zinomi 
Lietuvoje ir Lenkijoje, Ciajais puostis bii11t buv(( per daug 
akiplesiska. 
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