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VAIŠUNDAS ASTIKAITIS – Kristinas ASTIKAS
~1363 m.
gimęs Trakų salos pilyje
Ne istorikas, prof. Dobilas KIRVELIS
Tokią nuorodą apie Kristino Astiko kilmę galime rasti angliškoje Wikipedia, o šios XIV-jo
amžiaus Trakų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorinės asmenybės portretą, sukurtą XVIIItame amžiuje, trakiečiai gali pamatyti Valdovų rūmuose Radvilų parodoje, kuri dar vyksta ir vyks iki 2020 m.
sausio 12 d.

Kaip rodo šio paveikslo užrašas, tai Vaišundo (R. Petrauskas -Vaišvydo) Kristino Radvilos - Radvilų-Radziwil
dinastijos pradininko portretas, pateiktas 1758 m. lotynų kalba išleistoje Michaeli V. Casimiro Antonio
BASILIO knygoje „Radzwil Deintegratia“. Lotyniškas paveikslo užrašas, papuoštas Kentauro
(Hipocentauro) herbu – aliūzija į Radvilų kilmę iš legendinio Venecijos kunigaikščio Palemono giminės,
pilnas suprantamų ir nesuprantamų frazių demonstruojančių šios asmenybės kilmės ryšius, bei didžiulius
nuopelnus XIV-jo amžiaus Lietuvos Didžiąjai Kunigaikštystei (LDK) ir Trakams taip pat:

1 pav. Padidintas ir išryškintas paveikslo užrašas
Laisvesnė šio užrašo analizė, davus valią vaizduotei bei istorinėms interpretacijoms, ne vienas trakietis
gali įžvelgti kitokią, senesnę Trakų kilmės istoriją nei šiandien priimtoji.
Radvilų parodos gidai, pasiremdami autoritetingiausiu LDK valdovų kilmės žinovu - istoriku Rimvydu
Petrausku (R. Petrauskas. „Galia ir tradicija“, Baltos Lankos, 2016), užklausti dėl šios asmenybės ir
paveikslo užrašo, gali jums aiškinti, kad buvo dvi skirtingos istorinės asmenybės – Kristinas Astikas ir kitas,
Vaišvydas-Vaišundas Kristinas Radvila.
Rekomenduočiau suabejoti – tai vienas ir tas pats asmuo – Kristinas Astikas – Radvilų giminės
pradininkas, gimęs ~1363 m. ir augęs ant šiandieninių Naujųjų Trakų Bernardinų kalno, tada buvus ežero
saloje, medinėje Astiko Sirputaičio (1340-1400 m.) pilaitėje. Tik tada jaunystėje Kristinas Astikas, iki 23 m.
amžiaus, buvo vadintas Vaišundo Astikaičio vardu. Nes labai realu, kad jis, ko gera, augęs su Vytautu
kaiminystėje, artimose šiandieninių Senųjų Trakų ir pusiasalio Naujųjų Trakų pilaitėse, buvo pažįstami. Ir gal
net Vaišundas, būdamas 20 metų amžiaus, lydėjo 1383 m. pabėgusį iš Krėvos Vytautą pas mozūrą Jonušą, pas
kryžiuočius, kur kartu, abu būdami pagonys, buvo „pakrapyti“ katalikiškai Tepliavoje (šiandien Karaliaučiaus
krašto Gvardeisk‘as), o kitais 1384 m., „pamurkdyti“ stačiatikiškai Trakuose (Lukos ežere prie dabartinės
autobusų stoties), ir dar kartą 1386 m. kartu su Jogaila paženklinti katalikiškai Krokuvos Vavelyje.
Suprantama, kad po tiekos krikštymų – stačiatikiškai ir katalikiškai, trakietis pagonis Vaišundas-Vaišvydas
Astikaitis tapo krikštytu krikščionimi kataliku - Kristinu Astiku. O kadangi Kristinas Astikas turėjo sūnų
– Radvilą Astikaitį (1384-1477 m.), tai Radziwil‘ų dinastijos istoriniai gerbėjai Radvilų vardą prirašo ir
Kristinui Astikui. E. Kotlubajus pastebi, kad 1401 m. Jogailos sušaukto Seimo Vilniuje dėl Lietuvos-Lenkijos
Uniją pasirašiusiųjų lotyniškai tarpe yra Vaišundas su savo sūnumi Radvila (Wojszundus cum filio suo
Radivilio“) (Apie tai detaliau esu rašęs „Trakų Žemė“ 2016 m.Nr. 30, ir 2017 m. Nr. 37.
Gilesni pateikto paveikslo ir jo užrašo apmąstymai atveda prie Trakų kilmės ir Trakų XIII-jo amžiaus
istorijos, kunigaikščio Traidenio laikų (~1268-1282), jo brolių, ypač Sirpučio, Viršulio/Viršilos, traidenaičiųAstikų gimininės pilaitės ir/ar net Lizdeikos pagoniškos šventyklos atsiradimo ant dabartinio Naujųjų Trakų
Bernardinų kalno bei Trakų vardo atkeliavimo nuo Musninkų „erezijos“.

Pirmieji Trakai prie Musninkų ?
Tokia „erezija“ gimsta, kai geografiškai žėmėlapyje „plaukiojant“ Musios upe bei jos intakais,
Musninkų krašte, netoli Kernavės, tarp traidenaičių vardais dar ir šiandien esančių ir vadinamų gyvenviečių,
pamatai esant Trakų kaimą. Tikriausia šio kaimo Traidenio šeimos atstovas, kuris kažkada tai statė pilaitę
ant Bernardinų kalno, ją ir pavadino savo kaimo - TRAKAI vardu. Tokie vardų perkėlimai gerai žinomi
britams Australijoje, amerikiečiams JAV, rusams Karaliaučius krašte. Todėl minėta Trakų vardo kilmės
prielaida dabartiniams Trakams visiškai galima.

2 pav. Musninkų krašto – Musios baseine išlikę reliktiniai Traidenio laikų kaimai
Po Mindaugo nužudymo 1263 m. ir po 7 metus trukusios Lietuvos pilietinės nesantaikos, apie
~1270 m. valdžią paėmė tvirtas karingas kunigaikštis Traidenis, kilęs nuo Musninkų, Lietuvą valdęs 12 metų.
Kadangi Livonijos ordinas Saulės ir Durbės mūšiais buvo sugniuždytas, tai, padaręs keletą sėkmingų žygių į
Livonijos žemes, pagrindinį dėmesį Traidenis nukreipė į pietus – Mozūriją ir Haličą-Volynę. Su Mozūrija jis
susigiminiavo, o su Haliču-Volyne kariavo dėl Juodosios Rusėnijos – Naugarduko. Žinoma, kad ginant
Naugarduką žuvo 3 Traidenio broliai – Bardys, Liesis ir Svelkenis. Sirputis apgynęs Naugarduko pilį išliko.
Net 1279 m. organizavo karo žygį į Lenkiją – į Liubliną, o vėliau, tapęs stačiatikiu taip ir liko Rusėnijos krašte.
Bet sirputaičių palikuonys plito Musninkų krašte. Prie Galvonų kryžiuočiams buvo žinomas net Sirputiškių
kaimas, o Musios upės baseine ir šiandien dar matome Viršulių, Astikų, Bartkuškių, tarp jų – Trakų bei
Viršuliškių kaimus. Ir ne tik prie Musios, bet ir prie Vilniaus (kaimą,virtusį Viršuliškių mikrorajonu). Tai rodo
ženklų traidenaičių istorinį palikimą bei sklaidą Vilniaus krašte.
Manytina, kad šiandieninį Trakų Bernardinų kalną, XIII-me amžiuje buvusią salą, pirmieji įvertino ir
įsisavino traidenaičiai kilę nuo Musios upės, Musninkų krašto po to, kai Traidenis tapo Lietuvos valdovu. Jam
bei jo broliams dažnai, draugaujant su mozūrais ir kariaujant dėl Juodosios Rusėnijos XIII-jo šimtmečio
pabaigoje, reikėjo su armijomis nuo Kernavės keltis per Nerį į kitą pusę. Tam prisireikė tarpinės pilaitės kitame
Neries upės krante. (Gediminaičiai, manoma, kilę nuo Ukmergės krašto, kitą Neries krantą pradėjo įsisavinti
tik XIV-jo a. pradžioje. Gediminas, vadinamuose Senuosiuose Trakuose įsikūrė ~1316 m.).
Labai galima, kad dar XIII-jame amžiuje, apie ~1275 m. ant šiandieninių Trakų Bernardinų kalno ir
buvo pastatyta pilaitė, kurios valdymas pavestas kažkuriam tai traidenaičių palikuoniui – realiausia, išlikusiam
gyvam Sirpučiui, jo šeimos artimajam – Astikui Sirputaičiui, ar net dar senesniam - Astiko tėvui Viršuliui.
Kyla klausimas – o kokiuo vardu tada buvo pavadinta Bernardinų kalno pilaitė – gal TRAKAIS ?
Gal kaip tik šie - Musninkų Trakai – pagal atsiradimą yra pirmieji, patys seniausi Trakai
Lietuvoje, o tie, vadinami Senieji Trakai – yra jauniausi ?

Trakų Bernardinų kalnas – pagoniška šventykla
Angliškoji Wikipedia teigia, kad Sirpučio sūnaus Astiko senelis, legendinis Krivių Krivaitis Lizdeika, gimęs
~ 1280 m., turėjo sūnų Viršulį (Viršpulį) gimusį 1310 metais, o pastarojo sūnus ir yra Astikas Sirputis (~13401400?). Tai kur tada gyveno Krivių Krivaitis Lizdeika ?
Jeigu Krivių Krivaitis Lizdeika yra Vaišundo Astikaičio tėvo - Astiko Sirputaičio senelis, tai visų jų –
Lizdeikos, Viršilo, Astiko Sirpučio ir Vaišundo (Vaišvydo)-Kristino Astiko giminystė leidžia manyti, kad jie
visi gyveno artimoje kaiminystėje. Ir, kaip rodo šiandienos Musninkų krašto žemėlapis, gyvenvietės Viršuliškiai, Astikai,Viršuliai ir intriguojantys Musninkų Trakai, išsibarstę kelių kilometrų atstume rodo jų
surištą istorinę praeitį. Kaip minėta, traidenietis Sirputis kilęs iš šių kaimų, ar kažkoks jo giminaitis gyvenęs
Musninkų Trakuose ~1275 metais „įsisavino“ labai įspūdingą, tinkamą pilaitei šiandieninių Trakų Bernardinų
kalną, ir išvyko kariaut į Rusėnijos Naugarduką. Pilaitės priežiūrai iš Musninkų Trakų į šią pilaitę kasdienei
jos priežiūrai persikėlė kažkoks Sirpučio artimas patikėtinis ar net Krivis su silpnesnės fizinės struktūros
masliu jaunuoliu – Lizdeika. Jie Bernardinų kalno pilaitę XIII-jo amžiaus gale pavertė Pagoniška Šventykla.

3 pav. Žemėlapis rodantis vietovių pavadintų Trakai „kelionių“ schema

Manytina, kad jie kaip atvykėliai iš Musninkų Trakų, savo Pilaitę pavadino
TRAKAIS. Čia Lizdeika išaugo ir subrendo Kriviu Krivaičiu. O 1316 metais
pašonėje, už 3-4 km., dabartiniuos Senuosiuose Trakuose sostinę kuria LDK Didysis
Kunigaikštis Gediminas. Suprantama, Gediminas bendrauja su Lizdeika, abu jie
sutaria, kad Senieji Trakai – netinkama vieta valstybės Valdovo rezidencijai, parenka
LDK Sostinei tinkamiausią vietą – VILNIŲ. Ir taip1323 metais pasaulis sužino kad
LDK Gedimino sostinė yra Vilnius, į kurį kviečiami atvykti amatininkai, pirkliai,
mūrininkai ir kiti specialistai.
Senieji Trakai atiteko Kęstučiui, čia 1350 m. gimsta Vytautas. O naujai
pavadintoje Trakų pilaitėje, kuri priklauso Astikui Sirpučiui, po 13 metų, 1363 m.
gimsta Vaišvydas (Vaišundas) Astikaitis – būsimas Kristinas Astikas. Jis nuo 1383-jų metų tampa
ištikimiausiu Vytauto ir kęstutaičių palydovu, patarėju ir LDK valstybininku. Atrodo, kad Vytauto ir Vaišundo
pažintis ir gal net draugystė prasidėjo dar nuo ~1370-jų, kai Kęstutis pradėjo Trakų pusiasalio pilies statybas
ir kartu su Vytautu pro Astikų pilaitę vykdavo į statybas
Romuviečiai tvirtina, kad Lizdeikos šventykla buvusi Verkių dvarvietėje. Gi Kernavėje yra Lizdeikos kalnas
- todėl kiti mano, kad ten buvusi pagrindinė Lietuvos Pagonybės šventovė. Taip pat sakoma, jog Jogailai
įvedus krikščionybę, jis sugriovė pagrindinę Vilniaus Perkūno šventyklą, todėl Krivių Krivaitis persikėlė į
Kernavę. O gal į Trakus – į tuo metu dar buvusią Astiko Sirpučio pilaitę, stovėjusią ant šiandienos Trakų
Bernardinų kalno. Šią astikaičių medinę pilaitę ant Trakų kalno dar 1413-14 metų žiemą matė nuo Daugpilio,
per Užpalius, Vyžuonas, Vilnių, Trakus, Kauną į Karaliaučių keliavęs flamandų keliautojas, riteris ir
diplomatas, Burgundijos kunigaikščio patarėjas Žiliberas de Lanua.
Neatmestina, kad Lizdeika, apie 1300 metus tapęs pagonių šventiku Trakų salos Bernardinų
kalno pilaitėje įrengė Pagonišką Lizdeikos šventyklą, vietovę pavadindamas Trakais, pats tapdamas Kriviu
Krivaičiu – Gedimino patarėju. Todėl manytina - šiandieniniai Trakai yra antrieji Trakai, o Senieji Trakai yra
tretieji - naujausi Trakai.

Kristinas Astikas – Radvilų giminės pradininkas
Po Astravos Jogailos ir Vytauto sutarties (1392 rugpjūčio 4d.) pasirašymo Vytautui tapus Didžiuoju LDK
kunigaikščiu Vaišundas Kristinas Astikas buvo Vytauto paskirtas Šiaurinės LDK Užpalių ir Penionių (prie
Kavarsko) pilių valdytoju. Ir jau nuo tų laikų istoriniuose šaltiniuose, sutartyse (Salyno sutartyje 1398,
Vilniaus-Radomo 1401, Racionžo 1404, Torunės 1411, Horodlės 1413, Melno 1422, Skirsnemunės 1431 ir
Gardino 1432) jis figūruoja kaip Užpalių pilies valdytojas, kartu vykdydamas ir kitas svarbias valstybines
pareigas, kaip atsakingasis asmuo - Kristinas Astikas. Jo vyriausias sūnus – Radvila Astikaitis (1384-1477
m.) pradėjo Radvilų giminės kelią. Jis buvo pirmuoju LDK Dvaro maršalka, Trakų Vaivada, Trakų Kaštelionu.
Nors tikru grynu Radvila, be Astiko priedėlio, jie pradėjo vadintis tik nuo Radvilos Astikaičio sūnaus Mikalojaus Radvilaičio (1404?-1509 m.), - kuris buvo Lietuvos Didžiuoju Kancleriu, Vilniaus Vaivada, Trakų
Kaštelionu.
Vėlesnių laikų istoriniuose veikaluose ir panigyrikose Kristinas Astikas laikomas Radvilų
dinastijos pradininku. Jam, kaip rodo prie paveikslo pridėtas lotyniškas užrašas, surašoma viskas: Vaišundas
Kristinas Georgijus Astikas Radvila.O pagrindinis jų visur naudojamas herbas ne tas, kuris pridėtas prie
paveikslo užraše - Kentauras su Vyčiu, bet – Horodlėje 1413 m. Kristino Astiko gauti astikaičių TRIMITAI.
Tai ar pripažinsime Kristiną Astiką tikru trakiečiu ir įamžinsime Trakuose jo palikimą ant
Bernardinų kalno kaip Trakų įkūrėjų - pradininkų traidenaičių bei pirmųjų Radvilų atminimą, o ir jų trimitų
herbą taip pat ?
Mieli trakiečiai, ypač Birutės, Mindaugo ir Vienuolyno gatvių gyventojai, šiandien, kai jūs
sužinote kokią XIII-jo amžiaus Lietuvos istoriją mena virš mūsų galvų iškilęs Bernardinų kalnas, kai namų
renovacija išgražina kalno aplinką, o ant to, aukščiausio Trakų geografinio ir seniausio istorinio kalno užlipę
matome didžiausią Trakų šiukšlyną, dar gi 2020 metais, pažymint Trakus kaip Kultūros miestą, kyla
negeros mintys – ar mums Trakai yra mūsų gerbiama vertybė ?

Čia BERNARDINŲ
kalnas, ant kurio
~1275 m. buvo
pastatyta
Astikų-Viršulio
pilis

4 pav. Trakų pusiasalio – pradžios, buvusios salos didysis Bernardinų kalnas, ant kurio
šiandien puikuojasi tokios „grožybės‘

