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Skaitymai

Lietuvos didysis etmonas, Žemaičių seniūnas ir Vilniaus vaivada Jonas 
Karolis Chodkevičius (1570–1621) buvo ne tik didis karvedys ir įtakingas 

valstybės veikėjas, bet ir vienas turtingiausių krašto didikų, kuris materialiai 
rėmė Katalikų Bažnyčią, globojo vienuolius pranciškonus ir jėzuitus, steigė 

ir statė bažnyčias, vienuolynus, mokyklas, kolegijas ir prieglaudas. 

kretingos miesto kūrėjas

jonas karolis 
 chodkevičius – 

Vienas iš didžiausių jo nuopelnų Žemaičių seniūnijoje 
buvo Kražių jėzuitų kolegijos įsteigimas.

Šiame straipsnyje siekiama supažindinti skaitytoją 
su vienu iš ryškiausių J. K. Chodkevičiaus ir jo žmonos 

julius kanarskas 

Sofijos Mieleckaitės-Chodkevičienė geradarystės Že-
maičių seniūnijoje ir Lietuvoje pavyzdžių – Kretingos 
magdeburginio miesto su bernardinų (pranciškonų ob-
servantų) vienuolynu ir bažnyčia įkūrimu.

Kretingos kaimo kapinės, kuriose 1602 m. buvo 
pastatyta pirmoji bažnyčia
Juliaus Kanarsko nuotrauka, 2016 m. 

http://www.ghvi.lt


100
GENEALOGIJA, HERALDIKA IR VEKSOLOGIJA

1   Kretingos magdeburgijos privilegijos nuorašas, 1609-05-16. – Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. SA, b. 14957; Magdeburgijos 
teisių Kretingos miestui suteikimo privilegijos aktas, 1609. Iš lotynų k. vertė Alfonsas Bielinis, 1959; Kretingos muziejaus mokslinis archyvas (toliau – 
KMMA), f. 16, b. 25.

Pagrindiniai šaltiniai rašant šį straipsnį buvo Lietu-
vos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos vyriau-
siojo bibliografo Alfonso Bielinio 1959 m. sausio 29 d.  
iš lotynų į lietuvių kalbą išverstas Lietuvos valstybės  

istorijos archyve saugomas 1609 m. gegužės 16 d. su-
rašytas tų pačių metų sausio 23 d. išduotos Magde-
burgo teisės suteikimo Kretingos miestui privilegijos 
nuorašas1 ir tame pačiame archyve esantis Lydos pa-
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2  Inwentarz hrabstwa Kretyngi dobr dziedzicznych Jaśnie Wielmożnego Jmci Xiędza Ignacego Jakuba kniazia Massalskiego, biskupa wilenskiego, 
orderu Orła białego kawalera, pzezemnie Franciszka Aloizego Jodkę, komornika Pttu Lidzkiego, zesłanego na to komissarza w Roku 1771 diebus 
7bris sporządzony (toliau – Inwentarz hrabstwa Kretyngi w roku 1771 sporządzony). – LVIA, f. SA, b. 19548.

Kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjai 
Jonas Karolis ir Sofija Chodkevičiai. Dail. Sinkevičius, 
1822 m. (XVII a. 2-ojo deš. paveikslų kopijos). Kretingos 
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

vieto kamarininko Pranciškaus Jodkos 1771 m. rugsėjo 
mėnesį parengtas kunigaikščio, Vilniaus vyskupo Igno 
Jokūbo Masalskio paveldėtosios Kretingos grafystės 
inventorius2. Be šių, taip pat naudotasi kalbamąja tema 

publikuota istorine literatūra. Labai svarbus šaltinis yra 
pranciškonų vienuolyno archyvais paremti vienuolyno 
bibliotekos tvarkytojo, kunigo Petro Ruškio leidiniuose 
„Šv. Pranciškaus varpelis“ ir „Tiesos kelias“ 1923 m. ir 
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Karolštato (Carolstadium) vienuolynas su bažnyčia. 
Ištrauka iš Lietuvos bernardinų provincijos žemėlapio.  
Aut. Hiršas Leibovičius. Nesvyžius, 1779–1781 m. – 
Lietuva žemėlapiuose
 Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002 m.

1928 m. paskelbti straipsniai apie Kretingos vienuolyno 
istoriją3.

ESMINIAI ŽODŽIAI: Kretinga, Karolštatas, Jonas 
Karolis Chodkevičius, Sofija Mieleckaitė-Chodkevičienė, 
Magdeburgo teisė, bernardinai, vienuolynas, bažnyčia.

Kretingos dvarą su valsčiumi ir palivarkais4 pagal 
tėvo Jono Chodkevičiaus surašytą testamentą Jonas 
Karolis paveldėjo 1592 m. gegužės 18 d. Tuo pačiu tes-
tamentu Žemaičių seniūnijoje jam atiteko Skuodas ir 
Grūstės dvaras su valsčiumi, Vilniuje – mūriniai rūmai 
Didžiojoje gatvėje, Naugarduko vaivadijos Valkavisko 
paviete – Svisločiaus miestas ir dvaras su valsčiumi ir 
palivarkais bei Gniezno dvaras su valsčiumi ir palivar-

kais, tos pačios vaivadijos Naugarduko paviete – Lia-
chavičų miestas ir pilis su valsčiumi ir palivarkais, o 
Vitebsko vaivadijos Oršos paviete – Bychavo pilis ir 
valsčius su palivarkais.

Didžiausias paveldėtas dvaras buvo Bychavas, kurį 
grafas apjuosė gynybiniais įtvirtinimais, o 1609–1619 m.  
pastatė vieną naujausių ir galingiausių Abiejų Tau- 
tų Respublikos pasienio tvirtovių. Pagrindine šeimos 
rezidencija liko Liachavičai, kuriuose didysis etmonas 
pastatė itališko tipo bastioninę tvirtovę5.

Pagrindine Chodkevičių valda Žemaičių seniūnijoje 
buvo Skuodas. Jame Jono Karolio tėvas Jonas Chodke-
vičius 1564–1572 m. įkūrė katalikų ir evangelikų liute-

3  Ruškys, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. – Šv. Pranciškaus varpelis, 1923, nr. 1, p. 21–28, nr. 2, p. 20–36; Ruškys, Petras. Kretingos vienuolynas. 
– Tiesos kelias, 1928, nr. 2, p. 61–72, nr. 3, p. 125–135. 

4 Kirkienė, Genutė. Didysis Chotyno karvedys – Jonas Karolis Chodkevičius, 2010, l. 15. – Magnus Ducatus Lithuaniae: Jonas Karolis Chodkevičius ir 
Chotyno mūšis (1621), Vilniaus universitetas: 2013-03-01. Prieiga internete: http://www.mdl.projektas.vu.lt/wp-content/uploads/2013/03/chod-
kev1.pdf [žr. 2020-08-05]. 

5  Ten pat, l. 15–16.
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ronų bažnyčias bei pastatė savo vardu pavadintą Joha-
nesburgo miestą, į kurį pakvietė gyventi protestantus 
vokiečių amatininkus ir pirklius6.

Vis tik tėvo puoselėtas Skuodas nesusilaukė Jono 
Karolio ir jo žmonos Sofijos dėmesio. Galbūt dėl to, kad 
nuo jaunų dienų katalikybės dvasia auklėtiems sutuok-
tiniams protestantiška Johanesburgo aplinka nelabai 
tiko, todėl jiedu susidomėjo šalia Prūsijos bu-
vusia Kretinga, pro kurią nuo XVI a. pabaigos 
ėjo svarbus užsienio prekybos traktas.

Nors Kretinga nuo XV a. priklausė Že-
maičių vyskupijai, tačiau, kaip teigia vyskupas 
Motiejus Kazimieras Valančius, „kur szęndien 
ira Pałanga, Darbienaj, Łaukżemis, Kretinga, 
Sałąntaj, Kartena [...] tuokartu niekokios dar 
nebuwa bażniczes kataliku“7. Nesant bažnyčių 
ir trūkstant kunigų, katalikų misijos čia nebuvo 
sėkmingos. Be to, katalikybės pozicijas smar-
kiai išklibino XVI a. iš Prūsijos plitusios protes-
tantiškos reformacijos idėjos. Kilus krikščionių 
konfrontacijai, toliau rašo vyskupas M. K. Va-
lančius, gyventojai „drąnsej pradieje biloti, jog 
krikszczionis ir patis neżina kajp rejk tikieti, to-
dieł wieni tejp kiti kitejp moka. Kajpogi ne ka-
taliku ne luteriu bekłausidamis, sugriża i seną 
tiewu sawa stabmeldiszką arba pagoniszką ti-
kieimą [...]; arba trumpaj biłąnt pawirta butinaj 
i stabmeldius“8.

Todėl, atsiliepdami į Žemaičių vyskupo 
Merkelio Giedraičio raginimą remti katalikų 
misijas, Jonas Karolis su žmona Sofija sumanė 
Prūsijos kunigaikštystės pasienyje kurti katali-
kybės tvirtovę, stabdysiančią protestantizmo 
plitimą žemaitiškose jų valdose. Sumanytojų 
valia šios tvirtovės branduoliu turėjo tapti ber-
nardinų vienuolynas su greta pastatytu katali-
kišku miestu.

Vienas iš padavimų pasakoja, kad seniau 
greta Kretingos dvaro rūmų kerojo didžiulis 
ąžuolas, po kuriuo mėgo ilsėtis ir savo darbus 
apmąstyti iš karo žygių sugrįžęs didysis etmo-
nas. Jonui Karoliui atsisėdus po ąžuolu, medin 
nutūpdavo baltas balandis, kuris taip pat rytais 
žadindavęs grafą, snapu brazdendamas į lan-
gą9. Manoma, kad tas balandis buvusi Apvaiz-
da, kuri sykį pašnibždėjusi karvedžiui mintį, kad 
šalia dvaro reikia pastatyti katalikų vienuolyną, 

bažnyčią ir miestą.
Miestui ir vienuolynui statyti reikėjo laiko ir lė- 

šų, kurių dėl prasidėjusio karo su švedais steigėjams  
labai trūko. Todėl pirmiausia Jonas Karolis dešiniaja-
me Akmenos upės krante veikusiose Kretingos kaimo  
kapinėse 1602 m. pastatė medinę katalikų bažnyčią10.  
Jai prižiūrėti ir dvasiniu pavaldinių gyvenimu rūpintis 

6  Gudaitis, Kristupas. Parapijos istorija. – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia: Skuodo parapija, 2009. Prieiga internete: https://www.liuteronai.
lt/Parapijos/Skuodo-parapija/Parapijos-istorija/Parapijos-istorija [žr. 2021-10-16]; Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia: Istorija. – Skuodo Švč. Trejybės 
parapija, 2014–2021. Prieiga internete: https://skuodoparapija.lt/istorija [žr. 2021-10-16]; Šmaižienė, Rymantė. Skuodas. – Visuotinė lietuvių enci-
klopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021. Prieiga internete: https://www.vle.lt/straipsnis/skuodas/ [žr. 2021-10-16].

7   Żemajtiu wiskupiste. Aprasze K. Motiejus Wołonczewskis, Wilniuj, 1848, d. 1, p. 100.
8  Ten pat, p. 100–102. 
9  Chodkevičiaus ąžuolas. – Kretingos muziejus (1936–1996), Vilnius, 1996, p. 43. 
10  Żemajtiu wiskupiste. Aprasze K. Motiejus Wołonczewskis, Wilniuj, 1848, d. 2, p. 89–90; Ruškys, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. – Tiesos kelias, 

1928, nr. 2, p. 22. 
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pakvietė aktyviai katalikybę krašte gynusius ir sklei-
dusius vienuolius bernardinus, kurie tais pačiais 1602 
m. Radome vykusioje Mažesniųjų brolių observantų 
ordino Lenkijos provincijos kapituloje įkūrė Kretingos 
Viešpaties Apreiškimo vienuolyną su parapija11.

Į naująją parapiją iš Kauno bernardinų vienuolyno 
atvyko 10 vienuolių: 8 kunigai ir 2 broliai12. Pasak vienų 
praeities tyrinėtojų, jie buvo apgyvendinti dvare, o kitų 
duomenimis, – šalia kapinių pastatytame name13. Kaip 
atrodė pirmoji bažnyčia, duomenų neturime. Galbūt tai 
buvusi Žemaičių kraštui būdinga kapinių koplyčia, turė-
jusi tarnauti tikintiesiems tol, kol bus pastatyti mūriniai 
vienuolyno su bažnyčia pastatai.

Bernardinų vienuolyno su bažnyčia statybų pra-
džia laikoma 1603 m. gruodžio 10 d. Tą dieną pasira-
šytoje privilegijoje J. K. Chodkevičius paskyrė vienuo-
lynui daugiau kaip 3 valakus žemės, nusidriekusios nuo 
Akmenos upės abipus Dopulčio upelio iki pat Kartenos 
kelio, o vienuolyno su bažnyčia statybai dovanojo žemės 

sklypą14. Dvaro vietininkui ir vie-
nuolyno gvardijonui pradėjus ruošti 
statybinę medžiagą, 1605 m. buvo 
išlieti vienuolyno pamatai15, tačiau 
dėl karo su švedais statyba užtruko. 
Tik 1607 m. grafo kvietimu iš Kro-
kuvos atvykęs mūrininkas Kasparas 
Arkonas (kitur vadinamas Tomu 
Kasparu16) ėmėsi mūryti vienuoly-
ną, šalia kurio pagal Jono Karolio 
parūpintus eskizus 1610–1617 m.  
pastatė ir bažnyčią17. Vienuolyno su 
bažnyčia statybai buvo naudojamos 
dvaro pajamos, kurias sudarė kas-
met Kretingos valsčiuje surenkama 
duoklė.

Projekto ar piešinio, pagal kurį 
buvo statoma mūrinė bernardinų 
bažnyčia, likimas nežinomas. Ma-
noma, kad jos prototipu galėjusi 
būti Kauno bernardinų vienuoly-
no Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia, 
iš kurios į Kretingą atvyko pirmieji 
bernardinai. Turimi architektūriniai 
ir istoriniai duomenys liudija, kad iš 
pradžių ji buvusi gotikinė, bebokš-
tė, raudonų plytų mūro, stačiakam-

pio plano, halinė, su kontraforsais ir pailga pusapvale 
apside.

Statybas pabaigus, 1619 m. kovo 13 d. Jonas Ka-
rolis ir Sofija Chodkevičiai pasirašė privilegiją, kuria 
visiems laikams dovanojo 1603 m. vienuolynui skirtą 
3 valakų 22 margų 10 kvadratinių rykščių (apie 80 ha) 
žemės sklypą ir įpareigojo būsimus dvaro savininkus 
vienuolyno su bažnyčia išlaikymui kasmet skirti Kretin-
gos valsčiuje surenkamą prievolinę rentą (anuatą): 70 
statinių rugių, 10 statinių kviečių, po 150 statinių mie-
žių ir avižų, 400 auksinų maistui ir drabužiams pirkti, 
150 žąsų, 300 vištų, 2 statines medaus vaškui gaminti, 
100 ašių malkų ir 300 vežimų šieno. Fundaciją tą pačią 
dieną patvirtino karalius Zigmantas Vaza18.

Švenčiant įkurtuves, 1619 m. liepos 7 d. Žemaičių 
vyskupas Stanislovas Kiška konsekravo bažnyčią Vieš-
paties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Pranciš-
kaus Serafiniečio titulu. Kartu jis pašventino tris alto-
rius, o šventoriuje – kapines19. Bažnyčios požemiuose 

11  Kantak, Kamil. Constitutiones FF. Minorum Observantium. Lwów, 1935, s. 471–472.  
12  Ruškys, Petras. Kretingos vienuolynas. – Tiesos kelias, 1928, nr. 2, p. 62. 
13  Kretingos vienuolynas, bažnyčios, katalikiškos organizacijos. – KMMA, b. 23, s. v. 139. 
14  Ruškys, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. – Šv. Pranciškaus varpelis, 1923, nr. 2, p. 22. 
15  Čerbulėnas, Klemensas. Kretingos bažnyčios ir vienuolyno pastatų ansamblis. – Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 1987, t. 1, p. 268.
16  Janonienė, Rūta. Bernardiniškasis dailės paveldas Kretingos Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. – Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400: 

Istorija, kultūros paveldas, žymūs žmonės. Vilnius, 2017, p. 133.
17  Żemajtiu wiskupiste. Aprasze K. Motiejus Wołonczewskis, Wilniuj, 1848, d. 2, p. 91; Ruškys, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. – Šv. Pranciškaus 

varpelis, 1923, nr. 2, p. 22–23. 
18  Inwentarz hrabstwa Kretyngi w Roku 1771 sporządzony, l. 4; Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. Vilnius, 1997, t. 2, p. 44–47.
19  Ruškys, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. – Šv. Pranciškaus varpelis, 1923, nr. 2, p. 23, 27.
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buvo įrengtos kriptos vienuoliams ir vienuolyno kolia-
toriams laidoti. Šalia vienuolių laidojimo rūsio po di-
džiuoju altoriumi šeimos kriptą įsirengė ir Chodkevičiai, 
palaidoję joje jaunėlį sūnų Joną Kazimierą, o 1614 m. 
– ir vyriausiąjį sūnų Jeronimą Krizostomą20.

Aukšta, grakščių gotikinės architektūros formų 
bažnyčia XVII a. ryškiai dominavo medinio ir vienaukščio 
miesto panoramoje. Masyvų keturkampį bokštą jai, pra-
bėgus pusei amžiaus nuo statybų pabaigos, 1672 m. pri-
statė kitas garsus Kretingos valdų savininkas Kazimieras  
Jonas Sapiega (1637–1720)21, o šoninės navos atsirado 
tik po 1908 m. atliktos rekonstrukcijos22.

Bažnyčiai J. K. Chodkevičius 1619 m. dovano-
jo įspūdingus, gausiais medžio raižiniais ir ažūriniais 
bokšteliais puoštus 3 klaviatūrų ir 36 balsų vargonus, 
nupirktus Karaliaučiuje, o pagamintus Švedijoje23. Pa-
sakojama, kad pirmąsyk užgrojus, nuo garso 
susproginėję bažnyčios skliautai. Esą, nuo 
to laiko jais grodavo tik per dideles šventes, 
o šiokiadieniais naudojo vargonėlius. Že-
maičiai šneka, kad visoje Žemaitijoje nėra 
buvę nieko balsingesnio už Kretingos var-
gonus, Kražių davatkas ir Beržoro ubagus. 
Daugiau kaip 300 metų garsinę Kretingą, 
vargonai per 1941 m. birželio 26 d. gaisrą 
sudegė.

Kitas svarbus žingsnis kuriant miestą, 
buvo prekių sankrovos teisė, kurią Jono 
Karolio rūpesčiu 1607 m. Kretingai suteikė 
Varšuvoje posėdžiavęs Abiejų Tautų Res-
publikos Seimas24. Pagal ją visos prekybos 
traktu į užsienį per Kretingą vežamos pre-
kės turėjo būti sandėliuojamos joje įreng-
tuose sandėliuose ir per sekmadieninius 
turgus bei dvi metines muges, rengiamas 
sausio 15 d. ir spalio 4 d., parduodamos 
vietos pirkliams, turėjusiems išimtinę teisę 
jas toliau gabenti į užsienį. Kiti pirkliai iš-
vežti galėjo tik po prekymečio užsilikusias 
prekes. Miesto steigėjo sumanymu, tai tu-
rėjo paskatinti kretingiškius imtis prekybos 
verslo, masinti Kretingoje kurtis iš svetur 
atvykstančius pirklius.

Lemiamas žingsnis miesto įkūrimo isto-
rijoje buvo žengtas 1609 m. sausio 23 d., kai 
lankydamasis Livonijos (Uždauguvio) kuni-
gaikštystėje J. K. Chodkevičius Berzaunės 
pilyje pasirašė privilegiją, kuria paskelbė: 
„Visagalio Dievo garbei ir šlovei mes, Jonas 

Karolis Chodkevičius, Šklovo, Myšos ir Bychovo grafas, 
Žemaičių ir Dorpato seniūnas, Livonijos vyriausias val-
dytojas ir Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės kariuo-
menės didysis etmonas visiems bendrai ir kiekvienam 
atskirai žmogui iš bet kurio luomo, padėties, pareigų, 
pašaukimo ar rango, kurie šį mūsų raštą skaitys ar klau-
sys, skelbiame žinotinu ir tikru štai ką. Mes, vadovauda-
miesi tiek kitų tautų garbingais ir įžymiais pavyzdžiais, 
tiek plačiosios Lenkijos karalystės ir Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės, o taip pat ir šventos atminties mūsų 
garbingojo tėvo pavyzdžiu ir išmintimi, kuri rūpestin-
gai tvarko visa, kas liečia visų bendrą valstybės gero-
vę, kuri vadinasi politika, kuri visų atidžiai sekama, nes 
tarnauja žmonių visuomenės augimui ir klestėjimui. Dėl 
to laikosi miestai ir valstybės, kuriose gyvena garbingi 
žmonės prisilaikydami įstatymų, tradicinių bei teisinių 

20  Żemajtiu wiskupiste. Aprasze K. Motiejus Wołonczewskis, Wilniuj, 1848, d. 2, p. 92; Ruškys, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. – Šv. Pranciškaus 
varpelis, 1923, nr. 2, p. 23.

21  Ruškys, Petras. Kretingos vienuolynas. – Tiesos kelias, 1928, nr. 2, p. 62. 
22  Baltrėnas, Baltramiejus. Spalių 26 d. pašvęsta ir įeita naujai padidinton bažnyčion. – Viltis, 1908-11-09 (22), p. 4.
23  Żemajtiu wiskupiste. Aprasze K. Motiejus Wołonczewskis, Wilniuj, 1848, d. 2, p. 91–92; Ruškys, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. – Šv. Pranciš-

kaus varpelis, 1923, nr. 2, p. 23. 
24  Magdeburgijos teisių Kretingos miestui suteikimo privilegijos aktas, l. 3.
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papročių, būdami vienos religijos, tarnaudami Dievui ir 
Tėvynei, priešindamiesi smurtui, besiremdamos ir besi-
laikydamos nepažeidžiamai susitarimų, pirkimo, parda-
vimo, skolinimo sutarčių sugyvena taip pat bendrijos. 
Todėl ir mes, siekdami bendros plačiausių karalysčių 
ir tautų gerovės Dievo garbei ir žmonių papuošimui 
prieš kelis metus čia, mūsų tėviškoje valdoje, vadina-
moje Kretingoje, Viešpaties Dievo Visagalio įkvėpimu 
ir įvykdymu, kurio valia, pagalba ir palaiminimu matome 
atliktą mūsų sumanytą ir pradėtą darbą, kai Švenčiau-
siojo Jo Vardo ir Palaimintosios Mergelės Marijos bei 
visų dangaus gyventojų šlovei su šviesiausios Karališ-
kos Didenybės pritarimu pasirūpinome pastatyti mūri-
nę bažnyčią ir vienuolyną, skirtą Šv. Pranciškaus ordino 
Bernardinams broliams ir tėvams palaimintos Marijos, 
šios bažnyčios globėjos, apreiškimo vardu [...] Dievui 
padedant mes norime įsteigti miestą, bendram vienos 
tikybos ir vienos valdžios žmonių sugyvenimui“25.

Steigiamam miestui įkūrėjas suteikė Magdeburgo 
teisę ir savo vardą, paliepdamas vadinti Karolštatu (vo-
kiškai – Karolio miestu). Manoma, kad vokiškas vieto-
vardis buvo pasirinktas viliantis, jog pasienyje su Prūsija 
esančiame mieste noriai kursis vokiečių amatininkai ir 

pirkliai, išmokysiantys vietos gyventojus savo amatų 
paslapčių. Rašytiniai šaltiniai liudija, kad Jono Karolio 
laikais ir kiek vėliau Karolštatu XVII a. vadintas ne tik 
miestas, bet ir dvaras bei vienuolynas su bažnyčia. Ta-
čiau šis naujadaras vis tik nesugebėjo išstumti senojo 
vietovardžio.

Miestui steigėjas paskyrė kairiajame Akmenos 
krante, tarp dvaro ir Prūsijos kunigaikštystės sienos, 
plytėjusias Kretingos ir Dopšaičių kaimų žemes. Pirmi-
nio miesto plano neturime. Ankstyviausias yra 1771 m. 
matininko Pranciškaus Jodkos parengtas planas, tei-
kiantis informacijos apie XVII–XVIII a. planinę miesto 
struktūrą26. Jis liudija, kad miestas buvo statomas pa-
gal iš Vakarų Europos perimtą ir Valakų reformos metu 
prekybos ir amatų centrams statyti bei pertvarkyti 
naudotą standartinę stačiakampio plano schemą. Prie-
šais vienuolyną jam buvo parinktas vieno valako (21, 
38 ha) dydžio sklypas, kuriame privilegijoje minimiems 
matininkams Adomui Dirmai, Jonui Mališevskiui, Mo-
tiejui Gaiževskiui ir Adomui Škliarskiui buvo pavesta 
suprojektuoti turgavietę, gatves ir posesijas27. Urbanis-
tiniu požiūriu miesto dalimi tapo ir bernardinų vienuo-
lyno pastatų ansamblis, prigludęs prie miesto tarp jo 

Prieglauda 
Nežinomas fotografas, 1937 m. – Kretingos muziejus

25  Magdeburgijos teisių Kretingos miestui suteikimo privilegijos aktas, l. 1–4. 
26  Inwentarz hrabstwa Kretyngi w roku 1771 sporządzony, l. 5.
27  Magdeburgijos teisių Kretingos miestui suteikimo privilegijos aktas, l. 7. 
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šiaurinės ribos ir Dopulčio upelio.
Miesto vakarinėje dalyje buvo suprojektuota tur-

gaus aikštė, skirta prekymečiams rengti, miestiečių su-
sirinkimams vesti ir bausmėms vykdyti. Ji 
buvusi kvadratinė, 3 x 3 virvių (apie 132 
x 132 m) dydžio28. Į aikštės kampus įsi-
liejo po 2 gatves, sujungusias turgavietę 
su dvaru, bažnyčia, vienuolynu, daržais, 
ganyklomis ir užmiesčio keliais. Dar dvi 
gatvės buvo nutiestos šiaurės rytiniame 
ir pietrytiniame pakraščiuose. Aplinkui 
aikštę ir prie gatvių buvo išmatuotos 
vienodo dydžio stačiakampės posesijos, 
besitęsiančios į sklypo gilumą. Jose sto-
vėjo miesto piliečių trobesiai, o prie aikš-
tės – svečių namai (viešbutis pirkliams), 
užvažiuojamieji namai (smuklė) ir iždinė-
muitinė.

Miesto valdymo nuostatai liepė gat-
ves ir aikštę nedelsiant išgrįsti akmenimis 
bei nustatė tvarką, kaip tai daryti: kiekvienas pilietis 
priešais savo posesiją privalėjo išgrįsti pusės gatvės 
pločio ruožą, o gyvenantys prie aikštės – tokio pat 
dydžio turgavietės dalį. Likusi aikštės dalis turėjo būti 
grindžiama miesto iždo lėšomis29.

Už miesto ribų matininkai išmatavo žemę miestie-
čių daržams, pievoms ir ganykloms, o į piet- 
ryčius nuo miesto, palei Gargždų kelią, supro-
jektavo apie 25 ha dydžio kluonų kvartalą, 
pavadintą Kluonais, vėliau – Kluonaliais. Stei-
gėjas miestui atidavė dalį dvaro girios, kurioje 
miestiečiai galėjo ruoštis statybinę medžiagą, 
malkas ir medžioti30.

Šalia bernardinų vienuolyno statomo 
miesto piliečiais tapti galėjo katalikai. Tačiau 
siekiant pritraukti daugiau amatininkų ir pir-
klių, mieste nuolat gyventi galėjo ir protestan-
tai, bet jiems buvo uždrausta čia turėti savo 
dvasininką ir maldos namus. Kitų konfesijų 
atstovams (judėjams, musulmonams ir pan.) 
buvo griežtai uždrausta čia nuolat gyventi, o į 
miestą įvažiuoti ir svečių namuose apsistoti jie 
galėjo tik prekymečių dienomis31.

Miesto piliečiams Jonas Karolis leido lais-
vai verstis prekyba, amatais, žemdirbyste ir 
žvejyba. Visus piliečius jis 20-čiai metų atlei-
do nuo prievolių dvarui ir 30-čiai metų – nuo 
muito mokesčio valstybei32. Jų rankose išliko 
užsienio prekybos monopolis, nes per Kre-

tingą prekes į užsienį galėjo išvežti tik miesto piliečiai, 
kuriems leista nevaržomai prekiauti su Gdansku, Ka-
raliaučiumi, Klaipėda ir kitais Prūsijos kunigaikštystės 

miestais. Iš svetur atvykusiems pir-
kliams leista buvo prekiauti tik su Ka-
rolštato miesto piliečiais. Šią taisyklę 
pažeidus, prekės turėjo būti konfiskuo-
jamos ir perduodamos miesto iždui.

Kretingos miestas arba Karolšta-
tas tvarkėsi pagal Magdeburgo teisės 
suteikimo privilegiją, „Saksų veidrodį“ 
(vokiečių paprotinės teisės rinkinį) ir 
steigėjo išduotus Miesto valdymo nuos-
tatus. Savivaldai atstovavo magistratas 
(miesto taryba), kuris rūpinosi miesto 
tvarkymu, rinko mokesčius, palaikė vie-
šąją tvarką, teisė ir baudė nusižengusius 
miestiečius. Jį turėjo sudaryti ne mažiau 
kaip 13-ka pareigūnų: vaitas, burmis-
tras, 8 suolininkai, 2 tarėjai ir raštinin-

kas. Magistratui vadovo dvaro skiriamas vaitas, o kitus 
magistrato narius kiekvienų metų pradžioje visuotinia-
me susirinkime turėjo teisę išsirinkti miesto piliečiai. 
Po rinkimų visi magistrato nariai iškilmingai rinkėjų aki-
vaizdoje privalėjo prisiekti, kad sąžiningai atliks patikė-
tas pareigas33. Magistrato nariai už darbą gavo piniginį 

Pagal Magdeburgo teisės 
ir kitus šaltinius atkurtas 
Kretingos miesto herbas. Dail. 
Laima Ramonienė, 1993 m.

28  Pilypaitis, Antanas. Kretingos statybos vystymosi bruožai. – Lietuvos TSR architektūros klausimai, t. 3. Vilnius, 1966, p. 326. 
29  Inwentarz hrabstwa Kretyngi w Roku 1771 sporządzony, l. 44, §17.
30 Kretingos magdeburgijos privilegijos nuorašas, l. 737.
31  Magdeburgijos teisių Kretingos miestui suteikimo privilegijos aktas, l. 5–6. 
32  Ten pat, l. 1–4; Inwentarz hrabstwa Kretyngi w Roku 1771 sporządzony, l. 40, §25. 
33  Magdeburgijos teisių Kretingos miestui suteikimo privilegijos aktas, l. 9–11. 
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atlyginimą, kurį taip pat reglamentavo miesto tvarky-
mo nuostatai, o vaitui išsilaikyti tarp vienuolyno ir dva-
ro buvo paskirtas vieno valako dydžio žemės sklypas, 
kretingiškių vadintas Vaitiškėmis.

Miesto įkūrėjo nurodymu magistratas 
privalėjo „už bendrus miestiečių pinigus [...] 
miesto papuošimui“ pasistatyti rotušę34. Jos 
statybos datą ženklina 1621 m. kaldintas si-
dabrinis Zigmanto Vazos šilingas, archeologų 
aptiktas rotušės rytinėje dalyje, pamatinio 
akmens kalkių skiedinyje35. Rotušė buvu-
si mūrinė, stačiakampio plano, 32 m ilgio ir 
26 m pločio36, pailga rytų–vakarų kryptimi, 
dviejų aukštų. Pirmajame aukšte veikė pre- 
kių sandėliai, stovėjo kontrolinės svarstyklės, taip pat 
buvo laikomi ilgio, svorio, saiko ir kitų matavimo sistemų  

etalonai, naudoti pirkėjams abe-
jonę sukėlusiems pirkiniams per-
sverti ar sukčiavimu įtariamų pre-
kiautojų matavimo įrankiams ir 
prietaisams patikrinti.

Antrajame aukšte buvusi 
įrengta erdvi salė magistrato, vai-
to ir burmistro teismų posėdžiams, 
piliečių susirinkimams. Čia taip pat 
buvo saugomi pagrindiniai magis-
trato teisiniai dokumentai. Virš 
stogo ties pastato viduriu kilo 
bokštas su apskardinta smaile. 
Jame kabėjo varpas, kuriuo buvo 
mušamos valandos, kviečiami 
miestiečiai į turgų ir susirinkimus, 
pranešama apie bausmių vykdy-
mą, gaisrą ir pan. Po bokštu veikė 
kalėjimas piktadariams ir nusikal-
tėliams izoliuoti37.

Priešais rotušę šauklys pa-
skelbdavo magistrato ir teismo nu-
tarimus. Čia pat visų miestiečių ir 
svečių akivaizdoje turgaus dienomis 
būdavo baudžiami nusikaltėliai.

Magdeburgo teisės suteikimo 
privilegijoje Jonas Karolis įpareigo-
jo magistratą pastatyti mokyklos 
pastatą, „kuriame, be mokyklos, 
turėtų gyventi mokytojas, priva-
tus asmuo [ne dvasiškis, – vertėjo 
pastaba], pamokytas ir tam tinka-

mas, kad tik būtų katalikų bažnyčios ir ne iš kito kurio 
nors miesto [vietinis, – vertėjo pastaba]“38. Kaip sekėsi 
miesto valdžiai vykdyti steigėjo nurodymus, duomenų 

neturime. Žinome tik, kad XVIII a. mokykla 
veikė rotušės antrajame aukšte, kambaryje 
greta magistrato posėdžių salės39.

Magistratas taip pat privalėjo atidaryti 
prieglaudą „neturtingiems ir ligotiems bei 
luošiems, nelaimių ištiktiems našlaičiams ir 
kitiems vargšams, kurie savo darbu nepajėgia 
užsidirbti sau maisto nei drabužio, o gyvena 
iš išmaldos“40. Jai išlaikyti J. K. Chodkevičius 
už vienuolyno valdų netoli dvaro paskyrė 1 
valaką žemės ir dalį kasmetinių dvaro paja-

mų: 4 statines miežių ir po 8 statines rugių ir avižų41. 
Atskira privilegija jis įpareigojo magistratą „rūpintis ta 

34  Inwentarz hrabstwa Kretyngi w roku 1771 sporządzony, l. 39, §19. 
35  Sprainaitis, Raimondas. Kretingos m. buvusios rotušės vieta. Klaipėda, 1993. – Kretingos muziejaus fondai, Nr. P-6735, l. 9, 21. 
36 Butkus, Donatas. Rotušės aikštė, Kretingos miestas, Kretingos r., Klaipėdos aps., (Kretingos senojo miesto vieta /A 1821/ buvęs /D 2463/A/) 

renovacijos darbų 2003 m. archeologinės priežiūros ataskaita. Kretinga, 2007. – KMMA, f. 1, b. 378, l. 40.
37  Inwentarz hrabstwa Kretyngi w Roku 1771 sporządzony, l. 6. 
38  Magdeburgijos teisių Kretingos miestui suteikimo privilegijos aktas, l. 7. 
39  Inwentarz hrabstwa Kretyngi w roku 1771 sporządzony, l. 6, 39, §19.
40  Kretingos magdeburgijos privilegijos nuorašas, l. 7, 39.
41  Inwentarz hrabstwa Kretyngi w roku 1771 sporządzony, l. 4v.
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Išvados
Statydami pirmąjį Žemaitijoje bernardinų (pranciškonų 
observantų) vienuolyną ir kurdami privatų magdebur-
ginį katalikų miestą, jų steigėjai Jonas Karolis ir Sofija 
Chodkevičiai išreiškė didžiulį prielankumą Kretingai ir 
kardinaliai pakeitė tolesnę šios vietovės socialinę raidą. 
Kretingos miestas arba Karolštatas XVII–XVIII a. buvo 
ne tik priešakinis katalikybės atsparos punktas pro-
testantiškos Prūsijos pasienyje, bet ir svarbus užsienio 
prekybos centras. Vykstančios permainos liudijo, kad 
valdos savininkai stengiasi Kretingą integruoti į Vakarų 
civilizaciją. Tuo pačiu Kretinga jos puoselėtojams tapo 
pagrindine šeimos rezidencija žemaitiškose giminės 
valdose, o bernardinų vienuolynas – jų dvasinės ramy-
bės užuovėja.

Apie ypatingą Jono Karolio ir Sofijos meilę ir prie-
raišumą Kretingai liudija ir tai, jog bernardinų bažnyčios 
požemiuose, o ne pagrindinėje rezidencijoje Liachavi-
čuose, jiedu įsirengė šeimos kriptą ir pageidavo amžino 
poilsio atgulti šalia joje palaidotų abiejų sūnų. Sofijos 
valia buvo įvykdyta 1619 m., o Jono Karolio amžinojo 
poilsio vietą iki šiol tebegaubia paslaptis. Minint didžio-
jo karvedžio mirties 400-ąsias metines, 2021 m. simbo-
liškai buvo įvykdytas paskutinysis jo noras – Chodkevi-
čių kriptoje po pagrindiniu Viešpaties Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai altoriumi pastatytas J. K. Chodkevi-
čiaus kenotafas. 

42  Kretingos magdeburgijos privilegijos nuorašas, l. 739.
43  Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, p. 41; Vaškys, Justinas. Pranciškonai Kretingoje. Kretinga, 1940, p. 236. 
44  Akt wizyty Jeneralney kościoła y klasztoru Kretyngowskiego X. X. Bernardynów obyty 1818 febr. 27. – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 

bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 39, b. 110, l. 7v. 
45  Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, p. 19. 
46  Rimša, Edmundas. Lietuvos privačių miestų herbai. – Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. Vilnius, 1992, kn. 2, p. 131–134. 
47  Valstybės žinios, 1993, Nr. 23–540.
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Ghv

prieglauda, kad tik jis [magistratas, – J. K.] teisingai ir 
sąžiningai, prisibijodamas Dievo, skirstytų tas duokles 
ir pajamas, nieko nepasisavindamas sau privatiems 
reikalams nei valstybės naudai, o visa sunaudodamas 
vargšų ir reikalingų paramos reikalams“42. Miesto kū-
rėjo žmona S. Mieleckaitė-Chodkevičienė prieglaudai 
1618 m. testamentu paaukojo 250 auksinų43.

Prieglaudą magistratas pastatė apie 1618–1620 
m. Ji stovėjo miesto pakraštyje priešais bažnyčią 
ir vienuolyną. Pastatas buvo tinkuoto mūro, vieno 
aukšto, „L“ raidės plano, pagrindiniu fasadu atsuktas 
į gatvę, jungusią turgavietę su bažnyčia. Viduje buvo 
4 kambariai, o link Akmenos upės atsuktame korpuse 
veikė Šv. Morkaus koplyčia su nedideliu bokšteliu, ku-
riame kabėjo varpas44.

Karolštatą esant katalikišku miestu liudijo ir jo sim-
bolis – herbas. Magdeburgo teisės suteikimo privilegija  
leido magistrato antspauduose naudoti miesto glo-
bėjos „palaimintosios Mergelės Marijos, laikančios 
ant rankų savo vienatinį sūnų, atvaizdą“45. Tiesa, apie  
XVII a. vidurį naujasis Kretingos savininkas Kazimieras 
Leonas Sapiega miesto globėju paskelbė šv. Kazimie-
rą46, kurio atvaizdas antspaude ir kitoje simbolikoje 
naudotas iki pat Pirmojo pasaulinio karo. Deja, origina-
laus atspaudo su pirmuoju herbu kol kas rasti nepavy-
ko. Tačiau Lietuvos heraldikos komisijos iniciatyva her-
bas 1993 m. buvo atkurtas (dail. Laima Ramonienė)47.

Skaitymai


