
Kretingos bažnyčios durys su herbais ir portretinėmis 
hermomis. Viršuje - Jono Karolio Chodkevičiaus ir 
Sofijos Mieleckaitės-Chodkevičienės asmeniniai herbai ir 
portretinės hermos ant Kretingos bažnyčios durų.

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.
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chodkevičiŲ 
ženklai kreTinGos 

Bažnyčioje

jonas karolis chodkevičius buvo ne tik didis karvedys, 
įtakingas politinis veikėjas, bet ir ištikimas kovotojas už 
katalikybę, dosnus mecenatas. 1602 m. kretingos kaimo 

kapinėse, esančiose akmenos upės dešiniajame krante 
(dab. Basanavičiaus g.), jis fundavo pirmąją medinę 

katalikų bažnyčią. 

jolanta klietkutė

Grafo kvietimu iš Kauno bernardinų vienuolyno į Kre-
tingą atvyko 10 vienuolių: 8 kunigai ir 2 broliai. 1603 m.  
pabaigoje J. K. Chodkevičius pasirašė privilegiją, kuria 
mūrinio vienuolyno su nau-
ja bažnyčia statybai kitapus 
Akmenos upės paskyrė že-
mės sklypą. 1605 m. buvo 
išlieti vienuolyno pamatai, 
1607–1610 m. išmūrytas 
bernardinų vienuolyno pas-
tatas. Šalia jo 1610–1617 m. 
iškilo vienuolyno bažnyčia, 
kuriai buvo suteiktas Viešpa-
ties Apreiškimo Švč. Merge-
lei Marijai ir šv. Pranciškaus 
titulas.

Pastačius naująją bažny-
čią, senojoje buvo šarvojami 
mirusieji, vyko liturginės mi-
rusiųjų pagerbimo apeigos. 
Manoma, kad ši bažnytėlė 
sunyko XVII a. antroje pusė-
je. Jai atminti senųjų kapinių 
pakraštyje 2003 m. pastaty-
ta Trimituojančio angelo skulptūra (aut. tautodailinin-
kas Adolfas Viluckis).

Bėgant šimtmečiams, Kretingos bernardinų bažny-
čia ne kartą keitė išvaizdą: iš vienanavės tapo trinave, 
keletą kartų buvo perstatomas bokštas, tarpukaryje 

prie vienuolyno pastato primūryti klierikų bendrabučio 
ir pranciškonų gimnazijos pastatai... Tačiau autentiškų 
bažnyčios fundatorių grafų Chodkevičių ženklų joje  

dar yra išlikę.
Įėjus į bažnyčios prieangį, 

lankytojus pasitinka vienin-
telės tokios Lietuvoje iš storų 
dvigubų lentų sukaltos dvi-
vėrės 2,80 m pločio ir 4,10 m  
aukščio durys, iš visų Lietu-
vos bažnyčių išsiskiriančios 
puošyba, detalių gausumu 
ir harmonija. Išorinės durų 
plokštumos gausiai dekoruo-
tos reljefiniais-skulptūriniais 
liepos medžio drožiniais, iš-
drožtais atskirai ir kaiščiais 
pritvirtintais prie durų pavir-
šiaus. Nors bažnyčia ne kartą 
degė, o Antrojo pasaulinio 
karo metu degdamas nuvirto 
net bažnyčios bokštas, tačiau 
šios durys ištvėrė visas ne-
gandas.

Viršutinėje durų dalyje kruopščiai išdrožinėti po-
lichromuoti J. K. Chodkevičiaus (kairėje) ir jo žmonos 
Sofijos Mieleckaitės (dešinėje) asmeniniai herbai. At-
kreipkime dėmesį, kad bažnyčioje nuolat kartosis ši sis-
tema: kairė pusė – vyriška, dešinė – moteriška.

Skaitymai
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J. K. Chodkevičiaus herbo skydas padalytas į pen-
kis laukus. Kairiajame viršutiniame lauke yra senasis 
Chodkevičių, t. y. Jono Karolio tėvo Jono Jeronimaičio 
herbas „Koscieša“ (strėlė), apatiniame lauke – prose-
nelės iš tėvo pusės Elžbietos Iljiničiūtės-Šemetienės 
herbas „Korčak“ (trys upės). Viduriniame lauke per visą 
skydo aukštį – grifonas su iškeltu kalaviju. Dešiniajame 
viršutiniame lauke – motinos Kristinos Zborovskos gi-
minės herbas „Vanagas“, apačioje – senelės iš motinos 
pusės Onos Konarskaitės herbas „Abdank“. Virš skydo 
yra trys riterių šalmai su karūnomis, o virš jų kairėje 
kyla povo uodegos plunksnos, viduryje – grifono pusfi-
gūrė, dešinėje – vanago figūra.

S. Mieleckaitės-Chodkevičienės herbo skydas pa-
dalytas į keturis laukus. Kairiajame viršutiniame lauke –  
tėvo Mikalojaus Mieleckio giminės herbas „Grifonas“, 
apatiniame – senelės iš motinos pusės Elžbietos Šidlo-
veckos herbas „Odrovonž“. Skydo Dešiniajame viršu-
tiniame lauke – motinos Elžbietos Radvilaitės giminės 
herbas „Trimitai“, apatiniame – senelės iš tėvo pusės 
Onos Kolia herbas „Junoša“. Virš skydo yra du riterių 
šalmai su karūnomis, o virš jų kyla atsikartojančios he-
raldinės figūros: kairėje – grifono, o dešinėje – vanago.

Žvelgdami į bažnyčios duris, nuo Chodkevičių her-
bų žvilgsnį perkelkime šiek tiek žemiau – į lankytoją 
žvelgia trys labai stipriai emociškai išreikštos portre-
tinės hermos1. Anot dailėtyrininkės Marijos Matuša-

kaitės ir senųjų kretingiškių žodinio padavimo, kairėje 
matome J. K. Chodkevičiaus, o dešinėje – jo žmonos 
S. Mieleckaitės portretines hermas. Dėl vidurinės her-
mos nuomonės išsiskiria: vieni tyrinėtojai mano, kad 
tai J. K. Chodkevičiaus antrosios žmonos Onos Aloizės 
Ostrogiškės herma. Tai nelabai įtikima versija, nes O. 
A. Ostrogiškė neturi jokių sąsajų su Kretinga. Kiti ty-
rinėtojai šioje hermoje įžvelgia vos gimusio ir mirusio 
Jono Kazimiero Chodkevičiaus veidelį. Pastarąją versi-
ją patvirtina iš šonų esančių tėvų hermose pavaizduota 
skausminga veido išraiška.

Žvilgsniu praleidžiame labai įspūdingai karūnose 
išdrožinėtas Jėzaus ir Mergelės Marijos vardų mono-
gramas, tuščias T raidės formos įdubas religinių švenčių 
paveikslams įstatyti ir apsistojame ties dar trimis por-
tretinėmis hermomis. Remdamiesi kretingiškių žodiniu 
padavimu ir dailėtyrininkės M. Matušakaitės tyrimu, 
galime teigti, kad žvelgdami iš dešinės kairėn matome 
bažnyčios fundatoriaus dukters Onos Scholastikos, 
sūnaus Jeronimo Krizostomo ir žento Jono Stanislovo 
Sapiegos portretines hermas. Centrinės hermos atra-
moje vietoj kutais besibaigiančių karolių įkomponuo-
tas rožinis, primenantis, kad J. K. Chodkevičiaus sūnus 
Jeronimas Krizostomas nuo septynerių metų dėvėjo 
pranciškonų tretininkų abitą. M. Matušakaitė rašo, kad 
kairėje durų pusėje esantis labai išraiškingas Sapiegos 
atvaizdas panašus į dingusį biustą, buvusį jo antkapy-
je Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Dailėty-
rininkė dr. Tojana Račiūnaitė kelia labiau nuasmenintą 
versiją ir mano, kad čia gali būti pavaizduotos tiesiog 

1   Hermos – antikos laikais užgimusios formos, kuriose žmogaus 
korpusas jungiamas su architektūrine atrama vietoje kojų. 

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai bažnyčia

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2012 m.

Kretingos bernardinų vienuolyno 
pagrindinio įėjimo durys 
Paulinos Mongirdaitės nuotrauka, apie 1908 m. 
Kretingos muziejaus rinkinys
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alegorinės figūros, vaizduojančios tris rožančiaus da- 
lis – Džiaugsmingąją, Skausmingąją ir Garbingąją.

Pro šimtmečius menančias įspūdingas duris įžen-
giame į bažnyčią ir pasukame dešinėn. Po laiptais slypi 
dar vienos Chodkevičių laikų durys. Tai seniausios Kre-
tingos bažnyčioje esančios durys, kurios net iki XX a. 2 
deš. skyrė bažnyčios prieangį nuo vienuolyno patalpų. 
Jos renesansinės, įrengtos apie 1610 m., manoma, vie-
tinių meistrų darbo. Šiaurės karo metu, apie 1710  m., 
švedų kariai, verždamiesi į vienuolyną, bandė sukapoti 
sandariai vienuolių uždarytas duris. Kirvių žymės išli-
ko iki šių dienų. Šiuo metu durys jau nebeatlieka savo 
funkcijos, yra iškeltos iš pradinės vietos ir dabar saugo-
mos kaip istorinis atminimas. Fotografė Paulina Mon-
girdaitė apie 1908 m. dar įamžino šias duris, atliekančias 
savo funkciją – skirti bažnyčios ir vienuolyno patalpas. 
Durų viršuje apskritime matome Jėzaus vardo mono-
gramą – IHS – Iesu Hominum Salvator (Jėzus žmonijos 
gelbėtojas)2. Manoma, kad tai išskirtinai jėzuitų ordino 
ženklas, ir kyla klausimas, kodėl jis yra ant bernardinų 
vienuolyno durų. Iš tikrųjų monogramą IHS sugalvojo 
ir ją išpopuliarino pranciškonas šv. Bernardinas Sienie-
tis (1380–1444), kuris pamokslaudamas visada priešais 
save laikydavo lentelę su joje įrašyta monograma ir ra-
gino nuo bažnyčių ir rūmų nuimti kariaujančiųjų herbus 
ir jų vietoje įrašyti inicialus IHS.

Kiek žemiau IHS ženklo ant durų yra buvęs, tačiau 
šiuo metu jau nebeįskaitomas užrašas. Labai smalsu 

būtų kada nors ir jį iššifruoti.
Dešiniąja nava keliaujame gilyn į bažnyčią, kur apie 

vidurį matome renesanso stiliaus sakyklą, pagamintą 
apie 1617–1625 m. bažnyčios interjerą kūrusių nežino-
mų profesionalių medžio meistrų. Kretingos bažnyčioje 
ji išskirtinai subtiliai atspindi renesanso medžio plastiką 
ir savo meniniu ir emociniu poveikiu gali lygiuotis su ge-
riausiais Šiaurės Europos pavyzdžiais. Sakyklos fasado 
nišose stovėjo sidabrinės Kristaus ir 10 apaštalų skulp-
tūros. Šiaurės karo metu, švedų kariuomenei artėjant 
prie Kretingos, dalis bernardinų su vertingesniais daik-
tais pasitraukė į Prūsiją. Jie išsivežė ir sidabrines saky-
klos skulptūras, kurios vėliau pradingo. Sakyklai buvo 
pagamintos medinės skulptūros. Anot M. Matušakai-
tės, viena sakyklos skulptūra turi J. K. Chodkevičiaus 
bruožų. 

Bažnyčios dešiniosios navos priekyje, tarp pres-
biterijos ir vienuolyno koridoriaus, matome dar vienas 
arkos formos, storų, plačių dvigubų ąžuolo lentų, vien-
vėres duris. Manoma, kad apie 1620 m. jas fundavo 
Senkų kaimo bajorai. Centrinę durų dalį, užimančią, 
matyt, tapybai skirtą arkinę įdubą, rėmina dvi portre-
tinės hermos. Meno istorikė Rūta Janonienė teigia, 
kad greičiausiai čia pavaizduoti alegoriniai pamaldumo 
įvaizdžiai, tačiau, giliu kretingiškių įsitikinimu, tai yra 
bažnyčios fundatorių – kairėje J. K. Chodkevičiaus, o 
dešinėje – jo žmonos S. Mieleckaitės-Chodkevičienės – 
portretinės hermos. 2007 m. duris restauravo Alfonsas  

2   IHS šifruojama ir kitaip, pvz.: In Hoc Signo [Vinces] (su šiuo ženklu 
[nugalėsi]); In Hac [Cruce] salus (šitame [kryžiuje] išganymas).

Onos Scholastikos Chodkevičiūtės 
Sapiegienės portretinė herma ant 
Kretingos bažnyčios durų 
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2020 m.

Jeronimo Krizostomo 
Chodkevičiaus portretinė herma 
ant Kretingos bažnyčios durų 
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2020 m.

Jono Stanislovo Sapiegos 
portretinė herma ant Kretingos 
bažnyčios durų
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2020 m.
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Seniausios Kretingos bernardinų 
vienuolyno durys su švedų kirvių žymėmis

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.
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Šaulys, kuriam teko nuo jų nugremžti devynis dažų 
sluoksnius ir atkurti sutrūnijusias detales. Labai gaila, 
tačiau po restauravimo J. K. Chodkevičiaus hermos no-
sis vėl nukentėjo.

Durų viršuje įspūdingai išdrožinėtame kartuše ma-
tome Jėzaus Kristaus monogramą IHS, įrėmintą žvaigž-
dės ar saulės spinduliuose.

Jeigu pasisuksime nugara į šias duris, priešais save 
pamatysime J. K. Chodkevičiaus ir S. Chodkevičienės 
portretus, kurie kabo ant sienos bažnyčios transepto 
gale, kairėje pusėje. Architektūros istoriko Klemenso 
Čerbulėno atliktų vienuolyno tyrimų duomenimis, vie-
nuolyno bibliotekoje buvo XVII a. pr. ant sienų tapytos 
fundatorių portretų freskos, kurios dar minimos 1928 m.  
spaudoje: „Viename bibliotekos langų, framugoje vienoje 
pusėje buvo nupiešti grafo Karolio Chodkevičiaus, kito-
je – Zofijos Chodkevičienės paveikslai su liūto herbais, o 
virš jų – angelas išskėtęs sparnus“. Dar viena J. K. Chod-
kevičiaus freska buvo vienuolyno gvardijono celėje. 
Buvo manoma, kad, freskoms nykstant, tapytojas ir 
skulptorius Joakimas Dobročinskis sukūrė aliejinės ta-
pybos kopijas. Tačiau meno istorikė R. Janonienė, stu-
dijuodama Jogailaičių bibliotekos dokumentus, atrado 
faktą, jog šiuos paveikslus iš freskų kopijavo ir nutapė 
dailininkas Sinkevičius iš Telšių. Apie 1822 m. paveiks-
lai buvo restauruoti ir smarkiai pertapyti. Bažnyčios 
fundatorių portretai nuo XIX a. pr. kabėjo vienuolyno 
refektoriuje (valgomajame), o 1940 m. liepos mėn. per-
kelti į bažnyčią.

J. K. Chodkevičiaus portretas yra 115 cm x 110 cm  
dydžio, tapytas aliejiniais dažais ant dviejų sujungtų 
drobių, todėl per visą figūrą ir likusią paveikslo dalį ties 
juosmeniu eina matoma horizontali drobės siūlė. Kar-
vedžių portretuose paprastai tapytos mūšio scenos ar 
karo lauko vaizdai, o patys herojai vaizduojami menės 
arkoje. Tad ir šio portreto viršutiniame dešiniajame 
kampe pro lango angą atsiveria vaizdas į mūšio lauką, 
kariuomenės dalinius ir tolumoje dunksančius bokš-
tus. Viršutiniame kairiajame kampe yra baltas užrašas: 
„Jan Karol / Chodkiewicz /Woiew: Wilen: / W: Het: Lit: / 
Koron.“ (Jonas Karolis Chodkevičius, Vilniaus vaivada, 
Lietuvos ir Karūnos didysis etmonas) ir J. K. Chodkevi-
čiaus herbas.

S. Mieleckaitės-Chodkevičienės portretas tapy-
tas aliejiniais dažais ant drobės. Paveikslo apatiniame 
kairiajame kampe baltomis raidėmis įrašyta: „Zofia 
z Mieleckich Chodkiewiczowa. R 1822 Malow“ (Sofija 
Mieleckaitė-Chodkevičienė 1822 tapė). Teksto apačio-
je tikriausiai buvo dailininko pavardė, kurios išlikusios 
tik apatinės raidžių dalys. Anksčiau buvęs vienodas su 
poriniu J. K. Chodkevičiaus portretu, dabar jis yra 111 x 
110 cm dydžio, t. y. susiaurintas.

Įvijais, siaurais laipteliais leidžiamės į bažnyčios po-
žemius. Statydamas bažnyčią, pagal to meto tradicijas 
fundatorius J. K. Chodkevičius po didžiuoju altoriumi 
rūsiuose įrengė kriptą šeimos nariams laidoti. Šiuo 

Restauruota Jono Karolio 
Chodkevičiaus portretinė herma 
ant šoninių bažnyčios durų 

Alfonso Šaulio nuotrauka, 2006 m. 
Kretingos muziejaus rinkinys

Kretingos bažnyčios sakyklos 
skulptūra, turinti Jono Karolio 
Chodkevičiaus bruožų

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2015 m.
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metu joje palaidoti: 1605 m. miręs sūnus Jonas Kazi-
mieras, 1614 m. sūnus Jeronimas Krizostomas, 1619 m.  
žmona S. Mieleckaitė-Chodkevičienė, 1619 m. duk-
terėčia, Kuršo kunigaikštienė Kristina Chodkevičiūtė 
Farensbach. Vyskupas Motiejus Valančius nurodo, kad 
Kretingos bažnyčios Chodkevičių šeimos kriptoje buvo 
palaidota ir J. K. Chodkevičiaus duktė Ona Scholastika 
Chodkevičiūtė Sapiegienė (1604–1625), tačiau jos sar-
kofago čia nėra. Manoma, kad ji amžino poilsio atgulė 

Varšuvoje.
Jaunėlis J. K. Chodkevičiaus ir S. Mieleckaitės sū-

nus gimė 1605 m. rugsėjo 8 d., tėvams karo su švedais 
metu būnant Livonijoje (dab. Latvija). Tėvo garbei buvo 
pakrikštytas Jono vardu, taip pat gavo antrąjį, Kazimie-
ro, krikšto vardą. Mirė praėjus keturioms valandoms 
po krikšto. Kūdikio kūną J. K. Chodkevičius parvežė į 
Kretingą ir 1606 m. sausio 6 d. palaidojo kaimo kapi-
nėse pastatytoje bažnyčioje. 1617 m. kitapus Akmenos 

Kretingos bernardinų vienuolyno refektorius.  
Šonuose matomi bažnyčios fundatorių portretai 

Nežinomas fotografas, XX a. pr. Kretingos muziejaus rinkinys

Jeronimo Krizostomo 
Chodkevičiaus sarkofagas

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.

Sudėtinis Jeronimo Krizostomo 
Chodkevičiaus herbas ant 
sarkofago

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.
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upės iškilus naujajai bernardinų bažnyčiai, sarkofagą su 
sūnaus palaikais tėvai perkėlė į joje įrengtą šeimos lai-
dojimo rūsį.

Jono Kazimiero Chodkevičiaus (1605–1605) sar-
kofagas renesanso stiliaus, lietas, alavinis, be rankenų, 
pagamintas apie 1605 m. Lietuvoje arba Rytų Prūsijoje. 
Sarkofago aukštis – 33 cm, ilgis – 59 cm, plotis – 36 cm.  
Stovi iškeltas ant keturių suplotų rutulinių atramų. 
Dangtyje išraižytas įrašas lotynų kalba: 

„IOAN. CASIMIRO / IIII HORARVM INFANTVLO 
/ TOTI DEMQ CHRISTIANO / FILIO SVO / ANNO 
A VIRGINIS PARTV / MDCV. NATO ET. MORTVO 
/ IOAN. CAROLVS CHOTKIEWICZ / COMES ET 

SOPHIA DE MIELEC / AFFLICTI PARENTES / HVNC 
TVMVLVM / CVM LACHRYMIS FECERVNT“ 

(Jonui Kazimierui, 4 valandų kūdikėliui ir tiek pat 
[laiko] krikščioniui, savo sūnui, gimusiam 1605 [metais] 

nuo Švč. Mergelės gimimo [rugsėjo 8] ir tais pačiais 
[metais] mirusiam, šį kapą su ašaromis pastatė susisie-
loję tėvai – grafas Jonas Karolis Chodkevičius ir Sofija 

Mieleckaitė3). 
Vienintelė Jono Kazimiero Chodkevičiaus sarkofago 
puošmena – virš įrašo išraižytas Nukryžiuotasis. Gali-
nėje sarkofago plokštumoje išraižyta kukli apskritame 
lauro lapų vainike įkomponuota herbo „Koscieša“ strėlė.

Antras, vyresnysis, J. K. Chodkevičiaus ir S. Mie-
leckaitės sūnus prosenelio garbei buvo pavadintas Je-
ronimu, o krikšto metu gavo Krizostomo vardą. Tėvai 
norėjo, kad sūnus Jeronimas Krizostomas (1598–1613) 
taptų vienuoliu; kai jis buvo dar kūdikis, pasižadėjo jį 
leisti į pranciškonų ordiną. Jeronimas Krizostomas nuo 
septynerių metų buvo pranciškonų tretininkas ir dėvė-
jo vienuolio abitą. Jaunuolis mirė 1613 m. liepos 2 d. 
Cimkavičuose, Slucko paviete (Baltarusija), nesulaukęs 

15-kos metų. Balzamuotą, vienuolio abitu apvilktą, sū-
naus kūną tėvas parvežė į Kretingą, užsakė prabangų 
sarkofagą ir 1614 m. kovo 18 d. palaidojo šeimos krip-
toje.

Jeronimo Krizostomo Chodkevičiaus sarkofagas 
renesanso stiliaus, stačiakampio formos, lietas, alavinis, 
pagamintas XVII a. I ketv. Lietuvoje arba Rytų Prūsijoje. 
Sarkofago aukštis – 64 cm, ilgis – 188 cm, plotis – 66 cm.  
Dangtyje, tvarkingame lauro lapų vainike, stebinan-
tis atlikimo formų dinamika, išraižytas sudėtinis pen-
kių dalių asmeninis Jeronimo Krizostomo Chodkevi-
čiaus herbas, o jo viršuje – inicialai: „H CH“ (Hieronim 
Chodkiewicz). Jeronimo Krizostomo Chodkevičiaus 
herbo skydas padalytas į penkis laukus. Kairiajame vir-
šutiniame lauke yra senasis Chodkevičių herbas „Kos-
cieša“ (strėlė), apatiniame lauke – tėvo motinos Kristi-
nos Zborovskos giminės herbas „Vanagas“. Viduriniame 
lauke per visą skydo aukštį – grifonas su iškeltu kalavi-
ju. Dešiniajame viršutiniame lauke – senelio iš motinos 
pusės Mikalojaus Mieleckio giminės herbas „Grifonas“, 
apatiniame – senelės iš motinos pusės Elžbietos Rad-
vilaitės giminės herbas „Trimitai“. Virš skydo yra trys 
riterių šalmai su karūnomis, o virš jų kairėje kyla povo 
uodegos plunksnos, centre – grifono su kalaviju, o de-
šinėje – paukščio su žiedu snape figūros.

Po herbu išraižytas, siauru apvadėliu įrėmintas 
įrašas: 

„HIERONIMO CHRYZOSTOMO / CHOTKIEWICZ 
/ IOANNES CARLOVS CHOT / KIEWICZ COMES 

DE SZKLOW ET MYSZ / IN BYCHOW / GENERALIS 
SAMOGITIÆ CAPI / TANEVS M DVC LIT. SVI RE 

M[axim]VS / EXERCITVVM DVX LIV[oniæ] GVBER-
NATOR / NEC NON / SOPHIA DE MIELEC / VIERO 
/ PARENTVM MOESTISSMVS / CHARISSIMO FILIO 

3   Sarkofagų įrašus iš lotynų kalbos išvertė Rasa Šileikienė.

Dedikacija ant Jeronimo 
Krizostomo Chodkevičiaus 
sarkofago

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

Jono Kazimiero Chodkevičiaus 
sarkofagas

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.

Dedikacija ant Jono Kazimiero 
Chodkevičiaus sarkofago

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.

Skaitymai



Šoninės bažnyčios durys su portretinėmis 
Chodkevičių hermomis

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2013 m.
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SVO / XIIII ANNORVM XI MENSIVM DIE / RVM XIII 
HORARVM XII MINVTA / RVMQ[ue] XXX ADO-
LESCENTI / ET VIVIS SVBLATO ANNO SALVTIS 
/ MDCXIII / IPSO DIE VISITATIONIS BMV / HOC 

MONVMENTVM / AD PIE IN CHR[ist]O DOR-
MIENDVM / DEDIT“ 

(Jeronimui Chrizostomui Chodkevičiui Jonas Karolis 
Chodkevičius, Školovo, Myšos ir Bychovo grafas, 

vyriausiasis Žemaitijos seniūnas, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės vyriausiasis kariuomenių 

vadas, Livonijos valdytojas ir 
Sofija Mieleckaitė, abu nepapras-
tai liūdintys tėvai, savo brangiau-
siam sūnui, 14 metų 11 mėnesių 

13 dienų 12 valandų ir 30 
minučių [gyvenusiam] jaunuoliui, 

pasitraukusiam iš gyvųjų 1613 
Išganymo metais Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Apsilankymo 

dieną [liepos 2], pastatė šį  
paminklą, idant palaimingai mie-

gotų Kristuje). 
Po įrašu išraižyta kaukolė su 
dviem kaulais iš šonų, iš viršaus 
įkomponuota į rėmus. Vietoje apa- 
tinės linijos išraižytas užrašas: 

„PVLVIS ET VMBRA SVMVS“ 
(Esame dulkės ir šešėliai). 

Žemiau, sarkofago kojūgalyje, yra dar vienas įrašas: 
„A. D. M. DC IIII. MARTII XVIII / SEPVLTVS“ 

(Palaidotas 1604 [turėtų būti 1614] Viešpaties metų 
kovo 18 dieną). 

Abipus sarkofago ir abiejuose galuose įkomponuota po 
tris rankenas grifų galvomis, laikančiomis antabas. Sar-

kofago atramoms suteiktas diskus naguose gniaužian-
čių plėšriojo paukščio kojų pavidalas.

1619 m. gegužės 11 d. Kretingos pranciškonų 
vienuolyno ir bažnyčios fundatorė, Lietuvos didžiojo 
etmono ir Vilniaus vaivados J. K. Chodkevičiaus žmona 
S. Mieleckaitė-Chodkevičienė sirgdama iš Liachavičų 
(Baltarusija) sugrįžo į Kretingą. Nujausdama artėjančią 
mirtį, meldė iš Dievo trijų dalykų: kad mirtų Kretingo-

je Dievo Motinos dieną, kad dar 
spėtų pamatyti iš žygio grįžusį 
savo vyrą ir jo globai pavestų vie-
nintelę dukterį Oną Scholastiką. 
1619 m. gegužės 18 d., labai anks-
tų šeštadienio rytą, prieš Sek- 
mines paprašė aukoti šv. Mišias, 
kuriose pati dalyvavo, priėmė 
Komuniją ir patepimą aliejumi. 
Mirė tą patį rytą šalia esant jos 
vyrui J. K. Chodkevičiui, Kretin-
gos vienuolyno gvardijonui Al-
bertui Opatauskiui, jos nuodėm-
klausiui Stanislovui Bžezinai, jos 
vyro nuodėmklausiui kunigui Zig-
mantui Tiškevičiui ir dar keliems 
vienuoliams bei namiškiams. 
Atsisveikinimas su mirusiąja už-

truko pusantro mėnesio. Balzamuotas velionės kūnas 
buvo pašarvotas puošniame metaliniame sarkofage. 
1619 m. liepos 4 d. perkeltas į bernardinų bažnyčioje 
po didžiuoju altoriumi įrengtą šeimos kriptą.

J. K. Chodkevičius žmoną palaidojo itin iškilmingai 
ir prabangiai. Sarkofagas prašmatnus, lietas, alavinis, re-
nesanso stiliaus, gausiai dekoruotas, pagamintas XVII a. 
I ketv. Lietuvoje arba Rytų Prūsijoje, stovi ant aštuonių, 
diskus laikančių grifo kojų. Sarkofago aukštis – 70 cm,  

Sofijos Mieleckaitės-Chodkevičienės sarkofagas

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.

Dedikacija ant Sofijos 
Mieleckaitės-Chodkevičienės 
sarkofago

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.

Skaitymai
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ilgis – 191 cm, plotis – 82 cm. Sarkofago dangčio gal-
vūgalyje išraižytas kryžius su Nukryžiuotuoju, stiebo 
viršuje – lentelė su užrašu „INRI“. Kryžiaus kryžmos 
pasibaigia dangčio šoninėse platumose. Po kryžiumi 
išraižyta kaukolė, apsupta ornamento. Žemiau – lauro 
lapų stačiakampiame apvade yra 27 eilučių įrašas: 

„*D*O*M*S [Deo optimo maximo sacrum] / SOPHIA 
A MIELEC NICO / LAI MIELECKI PALATINI PODO 
/ LIEN[sis] FILIA ILL[ustrissi]MI IOANNIS CAROLI / 
CHOTKIEWICZ PALATINI VIL / NEN[sis] BCC BCC 

MAGNI ET FOELICIS / DE SVECO; MOSCHO; TVRCA 
/ ET TARTARIS, SAEPIVS VICTO / RIS; ÆDIS ISTIVS 

SACRÆ AC / TOTIVS MONASTE[r]II LIBERALIS / 
SIMI FVNDATORIS CONIVNX / 

PIETATIS ET GRATIARV[m] ALVMNA / RELIGIONIS 
RELIGIOSORVMQ[ue] / PATRONA BENIGNISS[im]

A. OMNI VIR / TVTVM SPLENDORE ORNATISS[im]
A / VIVIS POSTERISQ[ue] SINGULARE / EXEMPLAR 

HIC QVIDQVID MOR / TALE RELIQVIDT. IVXTA 
CHA / RISSIMA PIGNORA SVA PONI VOLVIT / NATA 

ANNO• 1•5•6•7•~ / DENATA ANNO•1•6•1•8• 
MAIJ / DIE 18. HORA 6. MATVTINA / SEPVLTA 
ANNO EODE MMEN / SIS IVLII DIE 4 / IN VITA 

HVMANA OPTIMVM HV / MANAS RES CONTEM-
NERE / HOC MONITVS LECTOR MEMOR ABET“ 

(Pašvęsta geriausiajam aukščiausiajam Dievui. Sofija 
Mieleckytė, Podolės vaivados Mikalojaus Mieleckio 

duktė, šviesiausiojo Jono Karolio Chodkevičiaus, 
Vilniaus vaivados ir t. t., ir t. t., didžiojo ir laimingojo 
švedų, maskvėnų, turkų ir totorių dažno nugalėto-
jo, šios šventovės ir viso vienuolyno dosniausiojo 

fundatoriaus žmona, kupina gailestingumo ir malonių, 
tikėjimo ir tikinčiųjų labdaringiausioji globėja, pasi-

puošusi visų dorybių spindesiu, ypatingasis pavyzdys 
gyviesiems ir ateities kartoms, čia paliko tai, ką turėjo 

mirtinga, panorusi atgulti šalia savo brangiausiųjų 
vaikų. Gimė 1567 metais, mirė 1618 metų gegužės 18 
dieną 6 valandą ryto, palaidota tų pačių metų liepos 
mėnesio 4 dieną. / Žmonių gyvenime geriausia – pa-

niekinti žmogiškus reikalus. / Tegul skaitytojas nueina, 
tai prisimindamas). 

Meistras, iškaldamas mirties datą, apsiriko vienais 
metais. Žvelgiant į šį užrašą, atrodo, kad sarkofagas su 
visu įrašu ir gimimo data galėjo būti pagamintas anks-
čiau, mirties datai paliekant tuščios vietos, o mirimo 
metai buvo iškalti daug vėliau, gal net ilgam laikui pra-
ėjus po laidotuvių.

Sarkofago dangčio šoninėse plokštumose išraižyta 
po angelą ir sceną, simbolizuojančią gyvenimo trapumo  

Grafų Chodkevičių giminės kripta po didžiuoju 
Kretingos bažnyčios altoriumi

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

Kristinos Marijos Chodkevičiūtės Farensbach 
sarkofagas

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.

Skaitymai
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alegoriją, po jomis – įrašai: dešinėje „MEMENTO MORI“ 
(Atmink, kad mirsi), žemiau – keturių dalių sudėtinis S. 
Mieleckaitės-Chodkevičienės herbas; kairėje – 

„HODIE MIHI CRAS TIBI“ 
(Šiandien man, rytoj tau), 

po juo – penkių dalių sudėtinis J. K. Chodkevičiaus 
herbas. Po herbais abiejose pusėse apskrituose lauro 
lapų vainikų rėmuose įrašyti eiliuoti eleginiai distichai: 
dešinėje 

„COMPRIME CVM LACRYMIS / SINGVLE INCLITE 
CoNIVX / DISIVNCTOS IVNGENT FATA / BENIGNA 

BREVI*“ 
(Ašaras sulaikyk, vienišas garbingasis sutuoktini, 

išskirtuosius palankus likimas greit sujungs), 

kairėje  
„TE VIR TE SOBOLES SACER ORD[o] / LVXIT 

ADEMPTAM / ILLE COR HÆC MATREM / TE DECVS 
ISTE SVVM“ 

(Vyras, duktė ir luomas šventasis gedėjo tavęs, mirties 
atimtos, jis – širdies, ji – motinos, jie – savosios puoš-

menos).

Dar vienas įspūdingas šio mauzoliejaus sarkofagas 
yra vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo J. K. Chodkevičiaus 
dukterėčios, Livonijos vaivados Volmaro Farensba-
cho žmonos, Kuršo kunigaikštienės Kristinos Marijos 
Chodkevičiūtės-Farensbach, kuri mirė 1619 m. sausio 
16 d. Kurše. Sarkofagas lieto alavo, barokinis, manie-
rizmo stiliaus, pagamintas XVII a. I ketv. Rytų Prūsi-
joje arba Livonijoje. Jis nepaprastai didelis: ilgis – net 
219 cm, plotis – 88 cm, aukštis – 103 cm, svoris – per 
250 kg. Tai stambiausias iš Lietuvoje esančių sarkofa-
gų. Nežinoma, kodėl moterį laidojo tokiame dideliame  

sarkofage, nes net karžygius guldydavo į mažesnius. 
Gali būti, kad jis buvo gamintas kažkam kitam, o panau-
dotas didiko dukterėčią netikėtai užklupus mirčiai. Ant 
viršutinės dangčio plokštumos pritvirtintas kryžius su 
Nukryžiuotuoju. Kryžiaus kryžmos užlenktos ant dang-
čio šonų. Nuolaidžiose dangčio plokštumose galvūga-
lyje ir kojūgalyje išraižyta po herbą (kojūgalio mažesni): 
dešinėje – sudėtiniai J. K. Chodkevičiaus herbai, tarp 
jų – stačiakampis rėmelis be įrašo. Prie herbų esančios 
raidės „K M Ch“ (Kristina Marija Chodkevičiūtė) nurodo 
šiuos herbus esant jos asmeninius. Kairėje – V. Farens-
bacho herbai „Farencbach“, o tarp jų puošniame stačia-
kampio formos rėmelyje išraižytas įrašas: 
„HIC IACET ILL[ust]RIS AC MAG[nifi]CA CHRISTINA 
MARI / ANA CHODKIEWICZOWNA COMITVSSA IN 
SCLOW / BYCHOW ET MYSZA CONIVX ILL[ustr]RIS 

Dedikacija ant Kristinos Marijos Chodkevičiūtės 
Farensbach sarkofago

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.

Kristinos Marijos Chodkevičiūtės Farensbach 
sudėtinis herbas ant sarkofago

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.

Volmaro Farensbacho herbas ant Kristinos Marijos 
Chodkevičiūtės Farensbach sarkofago

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2017 m.

Skaitymai



122
GENEALOGIJA, HERALDIKA IR VEKSOLOGIJA

AC MAG[nifi]CI D[omi]NI / VOLMARI  
FAHRENSBACHY NATA ANNO D[omi]NI / DIE MEN-

SIS QVÆ OBYT* ANNO 1619 / DIE XVI  
MENSIS IANVARY CVI DEVS GLORIOSAM /  

LARGIATVR RESVRRECTIONEM“ 
(Čia guli šviesiausioji ir garbingoji Kristina Marija 

Chodkevičiūtė, Šklovo, Bychovo ir Myšos grafaitė, 
šviesiausiojo ir garbingojo pono Volmaro Fahrensba-

cho žmona, gimusi ___ Viešpaties metų ___
 mėnesio ___ dieną, mirusi 1619 metų sausio 16 dieną. 

Tesuteikia jai Dievas šlovingą prisikėlimą). 
Vietoje gimimo datos paliktas tuščias tarpas.

Išskirtinis sarkofago bruožas yra daugiaspalvišku-
mas: daug raudonos ir baltos spalvos. Dešimt sfinksų 
formos sarkofago kojų, dvylika varžtų, vaizduojančių 
apaštalus, liūtų galvos, laikančios antabas, – paauk-

suoti. Tai seniausias Abiejų Tautų Respublikoje polich-
romuotas sarkofagas. Jis unikalus dar ir tuo, kad yra 
europietiškiausias – atitinka anuometinę europinės 
meninės raiškos dvasią, nes Lietuvoje dažniausiai meni-
nės išraiškos priemonės vėluodavo bent pusšimtį metų.

2021 m. rugsėjo 24 d., minint 400-ąsias Kretingos 
miesto ir bažnyčios įkūrėjo, vieno ryškiausių XVII a. pr. 
Lietuvos valstybės ir karo veikėjų mirties metines, Kre-
tingos pranciškonų bažnyčios Chodkevičių mauzolieju-
je atidengtas kenotafas J. K. Chodkevičiui.

J. K. Chodkevičius savo rezidencijai pasirinko stra-
tegiškai patrauklią vietą – Kretingą, dabartinę Kretin-
gos muziejaus paminklinę teritoriją, o po bažnyčios di-
džiuoju altoriumi įrengė šeimos kriptą, kurioje palaidojo 
pirmąją žmoną, abu sūnus ir 1620 m. testamente išreiš-
kė valią būti pačiam palaidotam šalia jų. J. K. Chodkevi-
čius mirė Chotino pilyje 1621 m. rugsėjo 24 d. mūšių su 
turkais ir Krymo totoriais metu. Jo antroji žmona O. A. 
Ostrogiškė vyro kūną išgabeno į Ostrogą. Iki XVIII a. pr. 
didžiojo etmono palaikai kelis kartus buvo perkeliami, 
kol atgulė Ostrogo jėzuitų bažnyčioje. 1875 m. bažny-
čia nugriauta.

Šiais laikais J. K. Chodkevičiaus palaidojimo vieta 
nėra žinoma. Rasti jo palaidojimo vietą ir palaikus tiki-
mybė labai menka, todėl aktualizuojant tokios neeilinės 
asmenybės reikšmę Lietuvos istorijoje buvo nutarta 
Kretingos bažnyčioje esančiame Chodkevičių šeimos 
mauzoliejuje įrengti kenotafą4, kurio idėjos autorius –  
Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų bri-
gados „Žemaitija“ vadovybės štabo G9 skyriaus visuo-
menės informavimo specialistas Nerijus Čapas. Vizuali-
zacijos idėja – bendras skulptoriaus Vytauto Baransko, 
Kretingos muziejaus istorikų ir Kretingos pranciškonų 

4  Gr. κενοτάφιον (κενός – tuščias, τάφος – kapas) – simbolinis antkapinis paminklas, statomas pagerbti mirusįjį, kurio kapas arba palaidojimo vieta 
nėra žinoma. Šiuo metu kenotafai statomi ne tik kapinėse, bet ir visuomeninėse vietose – aikštėse, parkuose, žūties vietose, keliuose.

Iškilminga kenotafo pagerbimo rikiuotė istorinėje 
Kretingos dvarvietėje

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų 
brigados „Žemaitija“ vadas pulkininkas Nerijus 
Stankevičius deda į kenotafą kapsulę su Ostrogo Jėzuitų 
kolegijos bažnyčios vietos žeme
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.
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kūrinys. Idėjos vizualizacija ir atlikimas – skulptoriaus 
Vytauto Baransko.

Kenotafas J. K. Chodkevičiui yra sumažinto sarko-
fago formos, pagamintas iš spalvoto metalo, stovi ant 
keturių į išorę atsuktų grifo kojų, letenose laikančių 
skritulius. Jis vizualiai dera prie Kretingos bažnyčios 
Chodkevičių mauzoliejuje jau esančių sarkofagų, jo de-
talės atkartoja kai kuriuos sarkofagų akcentus. Dangtį 
puošia goreljefinis asmeninis J. K. Chodkevičiaus her-
bas, sukurtas pagal raižinį, saugomą Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Vienoje šoninėje 
plokštumoje – lauro ir ąžuolo lapų bei gilių vainiku įrė-
mintas J. K. Chodkevičiaus bareljefas, sukurtas pagal 
XVIII a. II p. Karlo Gotlybo Raspo ir Michael’io Keyl‘io 
raižinį, saugomą Lietuvos nacionaliniame dailės muzie-
juje. Lauras nuo antikos laikų simbolizuoja šlovę, per-
galę ir taiką, o ąžuolo lapai – stiprumą ir drąsą. Kitoje 
plokštumoje – Salaspilio mūšio bareljefas pagal XIX a.  
nežinomo dailininko litografiją, saugomą Lenkijos 
nacionalinėje bibliotekoje. Plokštumų šonus rėmina 
Kretingos pranciškonų bažnyčios šoninių durų droži-
nių fragmentų atkartojimas – J.  K. Chodkevičiaus ir S. 
Chodkevičienės portretinių hermų bareljefai. Galvūga-
lio ir kojūgalio plokštumų centre – grifų galvų formos 
rankenos su snapuose įvertais žiedais. Kenotafo viršų 
ir apačią juosia bareljefinės stilizuotų ąžuolo lapų ir au-
galinių ornamentų juostos, panašios į Kretingos bažny-
čios zakristijos durų drožinius. Vidaus apdaila – balto 
marmuro plokštės.

2021 m. rugsėjo 24 d. istorinėje Chodkevičių 
dvarvietėje – Kretingos muziejaus dvaro rūmų parte-
re – Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, 
Sausumos pajėgų vadas Raimundas Vaikšnoras, Kre-
tingos r. meras Antanas Kalnius, Lietuvos kariuomenės 
Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas 
pulkininkas Nerijus Stankevičius, Kretingos muziejaus 
direktorė Vida Kanapkienė, kenotafo idėjos autorius, 
Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų 
brigados „Žemaitija“ vadovybės štabo G9 skyriaus vi-
suomenės informavimo specialistas Nerijus Čapas į 
kenotafo vidų iškilmingai įdėjo raudono vaško antspau-
dais užantspauduotas šešias plieno kapsules su žeme 
iš kadaise karvedžio lankytų vietų, kuriose jis kovojo, 
vaikščiojo ar mirė. Tai žemė iš Chotino tvirtovės, Salas-
pilio mūšio lauko, Kretingos dvarvietės, Ostrogo Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčios 
šventoriaus ir iš vietos, kur stovėjo Ostrogo Jėzuitų ko-
legijos bažnyčia, taip pat įdėta ąžuolo gilė iš Kretingos 
dvarvietės.

Iškilmingoje rikiuotėje stovėjo Karinių jūrų pa-
jėgų orkestras, LDK Gedimino štabo bataliono Gar-
bės sargybos kuopa su Lietuvos valstybine, istorine 

ir Lietuvos kariuomenės kovine vėliavomis, Lietuvos 
didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstinin-
kų brigados „Žemaitija“ būrys su kovine vėliava, LDK 
Butigeidžio dragūnų bataliono būrys, LDK Kęstučio 
motorizuotojo pėstininkų bataliono būrys, Kunigaikš-
čio Margirio pėstininkų bataliono būrys, Brigados ge-
nerolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono būrys 
ir Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės būrys su kovi-
nėmis vėliavomis.

Iškilminga kenotafo palyda žygiavo Kretingos gat-
vėmis nuo dvarvietės iki Rotušės aikštės, kur buvo 
atiduota pagarba Kretingos miesto įkūrėjo atminimui. 
Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono, 
Brigados generolo M. Pečiulionio artilerijos bataliono 
ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus artileristai, vilkin-
tys senovinėmis uniformomis, iš pabūklų paleido tris 
šūvius.

Pagerbimo iškilmes vainikavo šv. Mišios Kretingos 
bažnyčioje, kurias aukojo kun. Remigijus Monstvilas, 
br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM, kan. Vilius 
Viktoravičius, kun. Edvardas Baniulis ir asistuojantys 
diakonai Audrius Jesinskas ir Nerijus Čapas. Kenotafas 
buvo pašventintas ir iškilmingai įneštas į Chodkevičių 
šeimos kriptą-mauzoliejų po pagrindiniu bažnyčios al-
toriumi, kur pastatytas ant kalvio Albino Šepučio su-
kurto ir kalvio Gražvydo Černiausko pagaminto stovo.

Kretingos bažnyčioje įrengus kenotafą J. K. Chod-
kevičiui, simboliškai buvo įvykdyta paskutinė Kretingos 
miesto įkūrėjo valia, atstatytas istorinis teisingumas, 
suteikta derama pagarba vienam iškiliausių Lietuvos 
valstybės ir karo veikėjų.

Kenotafas Jonui Karoliui Chodkevičiui su šalia 
stovinčiomis užantspauduotomis plieno kapsulėmis

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

Ghv

Skaitymai


