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Kenotafas Jonui Karoliui Chodkevičiui

Autorės nuotr.

Lietuvos Respublikos Seimui 2021-uosius paskelbus Jono Karolio Chodkevičiaus metais,  Lietuvos kariuo-
menės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ G9 skyriaus Visuomenės informavimo specialistas 
Nerijus Čapas Kretingos muziejui pasiūlė įgyvendinti idėją – Kretingos bažnyčioje esančiame Chodkevičių 
šeimos mauzoliejuje įrengti didžiojo etmono kenotafą, arba simbolinį kapą.

Graikiškai κενοτάφιον (tuščias kapas) – simbolinis antkapinis 
paminklas, statomas pagerbti mirusįjį, kurio kapas arba palai-
dojimo vieta nėra žinoma. Šiuo metu kenotafai statomi ne tik 
kapinėse, bet ir visuomeninėse vietose – aikštėse, parkuose, 
žūties vietose, keliuose.

Įgyvendinant Kretingos mu-
ziejaus projektą „Atmintis“, mi-
nint 400-ąsias Kretingos miesto 
ir bažnyčios įkūrėjo, vieno ryš-
kiausių Lietuvos valstybės ir ka-
ro veikėjų J. K. Chodkevičiaus  
mirties metines, 2021-ųjų  rug-
sėjo 24 d., Kretingos pranciškonų 
bažnyčios Chodkevičių mauzo-
liejuje-kriptoje ir buvo atidengtas  
kenotafas. Tai – bendras skulpto-
riaus Vytauto Baransko, Kretin-
gos muziejaus istorikų bei Kre-
tingos pranciškonų kūrinys. 

Kretingos bažnyčioje įrengus 
kenotafą J. K. Chodkevičiui, sim-
boliškai buvo įvykdyta paskutinė 
Lietuvos didžiojo etmono,  Kre-
tingos miesto įkūrėjo valia, atsta-
tytas istorinis teisingumas, su-
teikta derama pagarba vienam iš-
kiliausių Lietuvos valstybės ir ka-
ro veikėjų.

Palaidojimo vieta nežinoma
J.  K. Chodkevičius savo rezi-

dencijai pasirinko strategiškai pa-
trauklią vietą – Kretingą, jo dvaras 
buvo dabartinėje Kretingos muzie-
jaus teritorijoje. Pastatęs Kretingo-
je pranciškonų bažnyčią ir vienuo-
lyną, po didžiuoju altoriumi įren-
gė šeimos kriptą, kurioje palaido-
jo pirmąją žmoną Sofi ją, abu sū-
nus ir 1620 m. testamente išreiškė 
valią būti pačiam palaidotam šalia 
jų. Tačiau karvedžiui mirus, antroji 
žmona Ana Aloyza Ostrogiškė pa-
skutinės jo valios neišpildė.

J. K. Chodkevičius mirė Choti-
no pilyje 1621 m. mūšių su turkais 
ir Krymo totoriais metu. 

Jo antroji žmona vyro kūną iš-
gabeno į Ostrogą. Iki XVIII a. pr. 
didžiojo etmono palaikai kelis kar-
tus buvo perkeliami, kol atgulė Os-
trogo jėzuitų bažnyčioje. 1875 m. ši 
bažnyčia nugriauta.

Šiandien J. K. Chodkevičiaus 
palaidojimo vieta nėra žinoma, 
todėl  Chodkevičių šeimos mau-
zoliejuje ir buvo nuspręsta įreng-
ti kenotafą.

Karvedžio nuopelnai Kretingai ir 
Lietuvai

J.  K.  Chodkevičius – vienas 
ryškiausių didžiųjų etmonų epo-
chos atstovų. Svarbiausias savo 
pergales pasiekė Kircholmo (Sa-
laspilio) mūšyje, Piarnu (Salacgry-
vos) jūros mūšyje, o paskutinė žy-
mi pergalė buvo pasiekta Chotyno 
mūšyje su turkais ir Krymo toto-
riais.

 J. K. Chodkevičius buvo ne tik 
genialus karvedys, bet ir valstybės 
veikėjas – Žemaičių seniūnas, Vil-
niaus etmonas, garsėjo kaip mece-
natas, meno ir kultūros globėjas. 

1602 m. pastatęs Kretingoje pir-
mąją bažnyčią ir įsteigęs bernardi-
nų vienuolyną, 1609 m. suteikė 
miestui Magdeburgo teisę, o sta-
tomą miestą pavadino savo var-
du – Karolštatu. Atkurtoje Lietu-
vos Respublikoje legendinio kar-
vedžio nuopelnai ir jo vardas buvo 
primiršti. Tik kretingiškiai ištiki-
mai saugojo savojo miesto, bažny-
čios, vienuolyno ir pirmosios mo-
kyklos steigėjo atminimą: tarpuka-
riu J. K. Chodkevičiaus vardu bu-
vo pavadinta viena miesto gatvių, 
2009 m. Rotušės aikštėje pastatytas 
pirmasis Lietuvoje didžiojo karve-
džio paminklas.

Kenotafe – kapsulės su žeme
Istorinėje Chodkevičių dvar-

vietėje – Kretingos muziejaus 
dvaro rūmų parteryje Krašto ap-
saugos ministras Arvydas Anu-
šauskas, Sausumos pajėgų vadas 
Raimundas Vaikšnoras, Kretin-
gos rajono meras Antanas Kal-
nius, Lietuvos kariuomenės Mo-
torizuotosios pėstininkų brigados 
„Žemaitija“ vadas pulkininkas Ne-
rijus Stankevičius, Kretingos mu-
ziejaus direktorė Vida Kanapkie-
nė ir idėjos sumanytojas N. Čapas 
į kenotafo vidų iškilmingai įdėjo 
raudono vaško antspaudais už-
antspauduotas 6 plieno kapsules 
su žeme iš kadaise karvedžio lan-
kytų vietų, kur jis kovojo, gyveno, 
mirė ir buvo palaidotas: iš Cho-
tyno tvirtovės, Salaspilio mūšio 
lauko, Kretingos dvarvietės, Os-
trogo Jėzuitų kolegijos bažnyčios 
vietos, ąžuolo gilė ir žievė iš Kre-
tingos dvarvietės bei žemė iš Os-
trogo švč. Mergelės Marijos Ėmi-
mo į dangų parapijos bažnyčios 
šventoriaus. Žemės į Lietuvą par-
gabeno Motorizuotosios pėstinin-
kų brigados „Žemaitija“ kariai ir 
darbuotojai.

Iškilmingoje rikiuotėje stovė-
jo Karinių jūrų pajėgų orkestras; 

LDK Gedimino štabo bataliono 
Garbės sargybos kuopa; Lietu-
vos didžiojo etmono Jono Karolio 
Chodkevičiaus pėstininkų briga-
dos „Žemaitija“, LDK Butigeidžio 
dragūnų bataliono, LDK Kęstučio 
motorizuotojo pėstininkų batalio-
no, Kunigaikščio Margirio pėsti-
ninkų bataliono, Brigados genero-
lo Motiejaus Pečiulionio artileri-
jos bataliono ir Žemaičių apygar-
dos 3-osios rinktinės būriai su vė-
liavomis.

Iškilminga kenotafo palyda žy-
giavo nuo dvarvietės iki Rotušės 
aikštėje esančio paminklo J. K. 
Chodkevičiui, kur buvo atiduota 
pagarba Kretingos miesto įkūrė-
jo atminimui, iš pabūklų paleisti 
trys dedikuoti šūviai. Pagerbimo 
iškilmes vainikavo šv. Mišios Kre-
tingos bažnyčioje. Kenotafas buvo 
pašventintas ir iškilmingai įneštas 
į Chodkevičių šeimos kriptą-mau-
zoliejų po pagrindiniu bažnyčios 
altoriumi.

Papuoštas Chodkevičių simboliais
Kenotafas yra sumažinto sarko-

fago formos, pagamintas iš spalvo-
to metalo, stovi ant keturių į išorę 
atsuktų grifo kojų. Jis vizualiai dera 
prie Kretingos bažnyčios Chodke-
vičių mauzoliejuje jau esančių sar-
kofagų. 

Kenotafo dangtį puošia asmeni-

nis J. K. Chodkevičiaus herbas, su-
kurtas pagal raižinį saugomą Vil-
niaus Mokslų akademijos Vru-
blevskių bibliotekoje. Vienoje šoni-
nėje plokštumoje – lauro ir ąžuo-
lo lapų bei gilių vainiku įrėmintas 
J. K. Chodkevičiaus bareljefas, su-
kurtas pagal XVIII a. Karlo Gotly-
bo Raspo ir Michael Keyl raižinį, 
saugomą Lietuvos nacionaliniame 
dailės muziejuje. Lauras, nuo anti-
kos laikų simbolizuoja šlovę, per-
galę ir taiką, o ąžuolo lapai – sti-
prumą ir drąsą. Kitoje plokštumo-
je – Salaspilio mūšio bareljefas pa-
gal XIX a. nežinomo dailininko li-
tografi ją, saugomą Lenkijos nacio-
nalinėje bibliotekoje.

Plokštumų šonus rėmina Kre-
tingos pranciškonų bažnyčios za-
kristijos durų drožinių fragmentų 
atkartojimas – J. K. Chodkevičiaus 
ir Sofi jos Chodkevičienės portreti-
nių hermų bareljefai.

Galvūgalio ir kojūgalio plokštu-
mų centre – grifų galvų formos ran-
kenos su snapuose įvertais žiedais.

Kenotafo viršų ir apačią juosia 
bareljefi nės stilizuotų ąžuolo la-
pų ir augalinių ornamentų juos-
tos, pagal zakristijos durų droži-
nius. Vidaus apdaila – balto mar-
muro plokštės.

Jolanta KLIETKUTĖ 
Kretingos muziejus

Projekto „Atmintis“ sumanytojai ir vykdytojai prie Jono Karolio Chodkevičiaus kenotafo.

Iškilmių Kretingos miesto centre momentai


