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išpildyta Lietuvos 
didžiojo etmono valia

Po 400 mETų 

Paulius vaniuchinas

2021-aisiais sukako 400 metų nuo Jono Karolio Chodkevičiaus mirties. 
Lietuvos Respublikos seimas, pabrėždamas tai, kad J. K. Chodkevičius 

buvo garsus Lietuvos ir Lenkijos karo vadas ir Lietuvos valstybės veikėjas 
ir įvertindamas jo indėlį į krikščionybės plėtrą, švietimą, mokslą ir 

kultūrą, šiuos metus paskelbė J. K. Chodkevičiaus metais.

Daugelis veiklų, kurios buvo įtrauktos į J. K. Chod-
kevičiaus minėjimo 2021 m. renginių programą, ir 
kitos iniciatyvos, atskleidė šio žmogaus, kaip ta-
lentingo savo laikmečio stratego ir organizatoriaus, 
asmenybę ir nuopelnus.

Viena svarbiausių iniciatyvų 2021-aisiais – po 
400 metų išpildyta J. K. Chodkevičiaus valia. Lie-
tuvos didysis etmonas testamente buvo išreiš-
kęs norą būti palaidotas Kretingoje, bažnyčioje 
įrengtoje kriptoje, šalia pirmosios žmonos Sofijos 
Mieleckaitės-Chodkevičienės ir savo sūnų – Jono 

Kazimiero ir Jono Jeronimo Krizostomo.
1621 m. rugsėjo 24 d. J. K. Chodkevičius mirė 

Chotyno tvirtovėje. Laikinai jis buvo palaidotas 
Podolės Kameneco Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus 
katedroje, vėliau keletą kartų perlaidotas Ostrogo 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos 
ir Jėzuitų kolegijos bažnyčiose, Krokuvos Šv. Mo-
tiejaus bažnyčioje ir Jaroslavo Šv. Mikalojaus ir Šv. 
Stanislovo bažnyčioje, kol jo palaikai dingo. Deja, 
šiandien J. K. Chodkevičiaus palaikai, kurie buvo 
perlaidoti keletą kartų, taip ir nerasti.
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Jono Karolio Chodkevičiaus kenotafas išstatytas 
istorinėje Chodkevičių dvarvietėje – Kretingos muziejaus 
dvaro rūmų partere 

Pauliaus Vaniuchino nuotrauka, 2021 m. 
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iš šonų papuoštas lauro (kairėje) ir ąžuolo su gilėmis 
(dešinėje) šakelėmis, apačioje surištomis kaspinu. Kai-
rės pusės plokštumoje – Salaspilio mūšio scena. Abipus 
plokštumų šonus rėmina Kretingos Viešpaties Apreiš-
kimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios zakristijos durų 
drožinių fragmentų atkartojimai – originalios vyrą ir 
moterį vaizduojančios hermos. Galvūgalio ir kojūgalio 
plokštumų centruose įkomponuotos grifų galvos su 
antabomis snapuose. Kenotafo apačioje tiesiasi siau-
ros stilizuotos ąžuolo lapelių horizontalės, o kenotafo 
atramoms suteiktas rutulius naguose gniaužiančių grifų 
kojų pavidalas. 

Į kenotafo urną įdėti su J. K. Chodkevičiumi sim-
boliškai susiję artefaktai iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrai-
nos bei pasirašytas kenotafo įsteigimo aktas. Į šešias 
plieno kapsules įdėta ir raudono vaško antspaudais už-
antspauduota žemė iš Kretingos dvarvietės, Salaspilio 
mūšio lauko, Chotyno tvirtovės, Ostrogo Švč. Merge-
lės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos bažnyčios šven-
toriaus, Ostrogo Jėzuitų kolegijos bažnyčios vietos ir 
ąžuolo gilė iš Kretingos dvarvietės.

Istorinėje Chodkevičių dvarvietėje – Kretingos 
muziejaus dvaro rūmų partere – Krašto apsaugos mi-
nistras Arvydas Anušauskas, Sausumos pajėgų vadas 
Raimundas Vaikšnoras, Kretingos rajono savivaldybės 
meras Antanas Kalnius, Lietuvos kariuomenės Mo-
torizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas 
pulkininkas Nerijus Stankevičius, Kretingos muziejaus 
direktorė Vida Kanapkienė ir Lietuvos kariuomenės 
Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ va-

2021 m. rugsėjo 24 d., minint 400-ąsias Kretingos 
miesto ir bažnyčios įkūrėjo mirties metines, Kretingoje 
buvo atidengtas kenotafas J. K. Chodkevičiui. 

Kenotafo idėjos autorius – Lietuvos kariuomenės 
Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ G9 
skyriaus Visuomenės informavimo specialistas Neri-
jus Čapas. Vizualizacijos idėja – bendras skulptoriaus 
Vytauto Baransko, Kretingos muziejaus istorikų ir Kre-
tingos pranciškonų kūrinys. Idėjos vizualizacija ir atliki-
mas – skulptoriaus Vytauto Baransko.

Kenotafas yra sumažinto sarkofago formos, pa-
gamintas iš spalvoto metalo. Jo dangtį puošia penkių 
dalių sudėtinis J. K. Chodkevičiaus herbas, kurį juosia 
lotyniška legenda. Kenotafo dešinės pusės plokštumo-
je įkomponuotas J. K. Chodkevičiaus bareljefas, kuris 

Iškilminga rikiuotė Kretingos muziejaus dvaro rūmų 
partere prieš įdedant kapsules į kenotafą 

Pauliaus Vaniuchino nuotrauka, 2021 m. 

Į šešias plieno kapsules įdėta žemių iš tų vietų, kuriomis 
vaikščiojo, kurias lietė ar kuriose buvo palaidotas Lietuvos 
didysis etmonas

Pauliaus Vaniuchino nuotrauka, 2021 m. 
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dovybės štabo G9 skyriaus visuomenės informavimo 
specialistas Nerijus Čapas į kenotafo vidų, dekoruotą 
balto marmuro plokštėmis, iškilmingai įdėjo šešias plie-
no kapsules su žemėmis iš tų vietų, kuriomis vaikščiojo, 
kurias lietė ar kuriose buvo palaidotas Lietuvos didysis 
etmonas.

Iškilmingoje rikiuotėje stovėjo Karinių jūrų pajėgų 
orkestras, LDK Gedimino štabo bataliono Garbės sar-
gybos kuopa, Lietuvos didžiojo etmono J. K. Chodke-
vičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“, LDK Butigei-
džio dragūnų bataliono, LDK Kęstučio motorizuotojo 
pėstininkų bataliono, Kunigaikščio Margirio pėstininkų 
bataliono, brigados generolo Motiejaus Pečiulionio ar-
tilerijos bataliono ir Žemaičių apygardos 3-osios rinkti-
nės būriai.

Iš istorinės Chodkevičių dvarvietės į Kretingos 
Rotušės aikštę kenotafą lydėjo iškilminga palyda. Cere-
monijos metu prie paminklo J. K. Chodkevičiui, siekiant 
įamžinti Žemaičių seniūno, Vilniaus vaivados ir Lietuvos 
didžiojo etmono, jo pergalių ir nuopelnų Lietuvos vals-
tybei atminimą, Lietuvos kariuomenės Motorizuotajai 
pėstininkų brigadai „Žemaitija“ buvo suteiktas Lietuvos 
kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono J. K. Chodkevi-
čiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ vardas. Generolo 
Romualdo Giedraičio artilerijos ir brigados generolo 
Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionų ir Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus artileristai karvedžio atminimą 
pagerbė trimis istorinių pabūklų salvėmis.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei 
Marijai bažnyčioje šv. Mišių metu, kurias aukojo kun. 

Remigijus Monstvilas, br. kun. Juozapas Marija Žukaus-
kas, kan. Vilius Viktoravičius, kun. Edvardas Baniulis ir 
diakonai Audrius Jesinskas ir Nerijus Čapas, kenota-
fas buvo pašventintas ir įneštas į Chodkevičių šeimos 
kriptą po pagrindiniu bažnyčios altoriumi. Kenotafas 
pastatytas ant kalvio Albino Šepučio sukurto ir kalvio 
Gražvydo Černiausko pagaminto stovo šalia pirmosios 
žmonos ir dviejų sūnų sarkofagų.

Lietuvos didžiojo etmono J. K. Chodkevičiaus 
400-ųjų mirties metinių minėjimo ceremonijoje daly-
vavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, 
Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Raimundas 
Vaikšnoras, Seimo nariai, Kretingos rajono savivaldy-
bės vadovai, Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos 
instituto valdybos nariai ir kiti svečiai.

Iškilminga ceremonija Kretingos Rotušės aikštėje 
prie Jono Karolio Chodkevičiaus paminklo

Pauliaus Vaniuchino nuotrauka, 2021 m. 
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Chodkevičių šeimos kripta po pagrindiniu Kretingos bažnyčios 
altoriumi prieš įnešant Jono Karolio Chodkevičiaus kenotafą

Pauliaus Vaniuchino nuotrauka, 2021 m. 
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