
Lietuvių kultūros raida XVI a. 

Renesansas 

XV–XVI a. Europoje susiformavo naujas kultūros judėjimas ir meno stilius. Ši 
epocha vadinama Renesansu, arba Atgimimu. Tai didelių visuomeninio gyvenimo permainų, 
mokslo pakilimo, meno ir literatūros suklestėjimo laikotarpis. Renesanso kultūros veikėjai 
buvo vadinami humanistais , todėl kad jie labai vertino žmogų, aukštino jo protą ir jėgą, dvasios 
bei kūno grožį. 

Renesanso kultūros plitimas bei humanistų veikla skatino permainas ir Katalikų 
Bažnyčioje. Jai reikėjo atsinaujinti, atsisakyti daugelio blogų įpročių, ypač prabangos ir 
turtų. Naujasis religinis judėjimas buvo pavadintas reformacija.  

Reformacija greitai pasiekė ir Lietuvą. Ji pradėjo plisti XVI a. trečiajame ir 
ketvirtajame dešimtmetyje iš Mažosios Lietuvos kartu su humanizmo idėjomis. Su reformacija 
plito švietėjiškos idėjos, buvo steigiamos naujos mokyklos (ne tik parapinės, bet ir vidurinės), 
pradėtos leisti knygos gimtąja kalba, kuriamos spaustuvės. Naujasis judėjimas žadino tautinę 
savimonę. Bažnyčiose pradėta reikalauti, kad pamaldos vyktų tikinčiųjų kalba. Kadangi 
reformacijos pagrindas buvo Šventasis Raštas, todėl reikėjo išversti jį iš lotynų kalbos į įvairias 
kalbas ir išmokyti žmones skaityti. 

Lietuvių reformacijos centru tapo Mažoji Lietuva. Tuomet ji buvo Prūsijos 
kunigaikštystės dalis, o kunigaikštystę valdė Albrechtas, liuteronizmo išpažinėjas ir skleidėjas. 
Jis rėmė lietuvių studentų mokslą Karaliaučiaus universitete ir visus reformatų leidinius 
lietuvių kalba. Todėl Mažojoje Lietuvoje tais laikais buvo išversta ir išleista daug daugiau 
religinių knygų negu visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 

Pirmoji lietuviška knyga 
Su lietuvių reformacija susiję žymūs Karaliaučiaus universiteto profesoriai 

Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis, pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas 
Mažvydas, daugelio religinių lietuviškų tekstų autorius ir vertėjas Jonas Bretkūnas. Pirmoji 
lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmo prasti 
žodžiai” – išleista 1547 m. Karaliaučiuje. 

Ji buvo skirta protestantų kunigams ir 
išsilavinusiems aukštesniųjų sluoksnių žmonėms, kad jie 
turėtų iš ko mokyti beraščius žmones tikėjimo tiesų, skaityti ir 
rašyti. Knygos pratarmėje rašoma: Broliai, seserys, imkit mane 
skaitykit, ir tatai skaitydami permanykit. Mokslo šito tėvai jūsų 
trokšdavo turėti, a le to negalėjo nė vienu būdu gauti. 

Po pratarmės yra elementorius – „Pigus ir 
trumpas mokslas skaityti ir rašyti”. Čia pateikta pirmoji 
abėcėlė, spausdinami skaitymo skiemenimis pratimai. Toliau 
eina katekizmas, o po jo dar giesmynėlis. Per visą Europą 
nuvilnijusi reformacijos banga paveikė ir Katalikų Bažnyčią. Ji 
taip pat susirūpino katalikų švietimu, steigė naujas katalikiškas 
mokyklas, pradėjo leisti religinius raštus tikinčiųjų kalba. Taip bandyta sustabdyti reformacijos 
plitimą. Šie katalikų dvasininkų žygiai vadinami kontrreformacija.  

 
Vilniaus universitetas 

Prieš reformatus ir jų šalininkus ryžtingai pradėta veikti Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje. Vilniaus vyskupas kovai su reformatais pasikvietė iš Lenkijos katalikų 
vienuolius jėzuitus. 1570 m. Vilniuje jie įsteigė jėzuitų kolegiją, kurią 1579 m. karalius 
Steponas Batoras pertvarkė į akademiją (universitetą). Universiteto rektoriumi paskirtas 
lenkų jėzuitas Petras Skarga. Iš pradžių čia veikė du fakultetai – filosofijos  ir teologijos. Dėstyti 
pakviesti žymūs užsieniečiai. Dauguma studentų buvo lietuviai ir lenkai. Mokslas vyko lotynų 
kalba. Vilniaus universitetas buvo pirmoji aukštoji mokykla Lietuvoje. Ji turėjo turtingą 



biblioteką, kurios didžiąją dalį sudarė karaliaus Žygimanto Augusto padovanotos knygos. 
Ilgainiui universitetas išaugo į stiprų mokslo židinį, turėjusį įtaką ne tik Lietuvos, bet ir 
kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui. 

Pirmoji lietuviška knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pasirodė 1595 m. 
Tai Mikalojaus Daukšos, katalikų kunigo, išverstas į lietuvių kalbą „Katekizmas”. Daukša yra 
taip pat „Postilės” (t. y. pamokslų knygos) autorius. Jos pratarmėje Daukša išaukštino gimtąją 
kalbą. 
Ypač įsimintini šie autoriaus žodžiai: „Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės 
motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas”. Daukša įsitikinęs, kad ją reikia vartoti ne tik 
bažnyčioje ir mokykloje, bet taip pat valstybės įstaigose, leisti ta kalba 
mokslo darbus. 

Tačiau tuomet Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje dar 
nesusidarė inteligentų grupė, kuri savo darbams būtų pasirinkusi 
lietuvių kalbą. Iš viduramžių besitęsianti tradicija LDK raštui vartoti 
svetimas kalbas – lotynų ir senąją slavų kalbą – buvo gyva. Bažnyčia ir 
dabar nesiėmė šios tradicijos laužyti. Ji palaikė lenkų kalbą, kuri tuo 
metu pradėjo virsti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rašto kalba. 

„Lietuvių tauta, mokėdama lenkiškai, nebekreipė dėmesio 
į savo gimtąją kalbą: pati ją apleido, paniekino ir beveik atmetė”, – rašė 
M. Daukša. Todėl negalima kalbėti apie lietuvių kalbos suklestėjimą 
LDK reformacijos ir kontrreformacijos laikais. Paties M. Daukšos 
„Katekizmas” buvo išleistas mažu tiražu ir netrukus užmirštas. Net ir 
minėta prakalba „Postilei”, dažnai vadinama himnu lietuvių kalbai, buvo parašyta ne lietuviškai, 
o lenkiškai. Todėl toks svarbus Mažosios Lietuvos vaidmuo lietuvių kultūrai. Karaliaučius, o 
vėlesniais laikais ir kitos šio krašto vietovės, visiems laikams įsirašė į Lietuvos istoriją. 
 

Sąvokos: 

Humanistas (iš lot. humanus „žmoniškas, mylintis žmones”) – išsilavinęs ir Atgimimo laikų 
idėjoms pritariantis asmuo.  
Reformacija – visuomeninis-politinis judėjimas, nukreiptas prieš Katalikų Bažnyčios veiklą, 
davęs pradžią protestantizmui. Šio judėjimo pradininkai – Martynas Liuteris ir Jonas Kalvinas. 
Reformacijos šalininkai vadinami reformatais.  

Kontrreformacija – popiežiaus pradėtas bažnytinis-politinis judėjimas prieš protestantus, 
siekiantis sugrąžinti katalikybę į tuos kraštus, kurie priėmė Liuterio ir Kalvino mokslą. 

Jėzuitai – katalikų vienuolių ordinas, kovojęs su reformacija. 
Rektorius – universiteto vadovas. 
Filosofija – išminties mokslas. 
Teologija – religijos mokslas. 
 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 3 

1. Išvardykite lietuvius reformatus. Ką apie juos sužinojote? 
2. Kokią reikšmę lietuvių kultūrai turėjo Martyno Mažvydo „Katekizmas”? 
3. Parašykite ką sužinojote apie Vilniaus universitetą. 
4. Kuo Karaliaučius reikšmingas XVI a. lietuvių kultūrai? 
5. Sugalvokite savus penkis klausimus. 
 


