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Mažoji Lietuva 

Krikščionys
katalikai

1547 m. M. Mažvydo
„Katekizmas“

Ragainė

Vokiečių kalba

Krikščionys
protestantai

1595 m. M. Daukšos „Katekizmas“
1599 m. „Postilė“

Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė

Krikščionybė ┼ Pagonybė

Lotynų, lenkų, senovės slavų kalbos



  

Karaliaučiaus universitetas įkurtas 1544 m.
M. Mažvydas buvo pirmosios studentų
laidos auklėtinis.



  

Karaliaučiaus universitetas per Antrąjį 
pasaulinį karą buvo sugriautas.



  

M. Daukšos „Katekizmas“ – pirmoji 
lietuviška knyga LDK – 1595 m. 

išleistas Vilniuje

Studijuodamas Karaliaučiaus universitete
M. Mažvydas lietuvių kalba parašė ir 1547 m. 
išleido „Katekizmą“ – krikščionybės pradžiamokslį. 
M. Mažvydo „Katekizmas“ – pirmoji lietuviška 
knyga.



  

Pirmoji prūsiška knyga – 
„Katekizmas“, išleista 1545 m. 
Karaliaučiuje

Pirmoji latviška knyga – P. Kanizijaus 
„Catechismus Catholicorum“, išleista 
1585 m. Vilniuje



  

KAS YRA

KATEKIZMAS?

Gr. katēchēsis – pamokymas, 
knyga, kurioje glaustai išdėstyti krikščionių tikybos pagrindai.



  

M. Mažvydas į „Katekizmą“ įdėjo 
lietuvišką abėcėlę.



  

„Knygelės pačios byla...“
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Literatūriniu požiūriu svarbiausia 
lietuviška prakalba – pirmasis 

lietuviškas eilėraštis



  

M. Mažvydo dedikacija „Katekizme“

LIETUVOS DIDŽIAJAI 
KUNIGAIKŠTYSTĖI

Lietuva mano garsi, kunigaikščių laiminga tėvyne,
Dievo įsakymus šiuos vykdyki siela skaisčia,

Kad neprislėgtų tavęs atsiskaitymo valandą rūsčią
Pyktis Teisėjo garbaus, sėdinčio soste aukštam.



  

Tezės
● M. Mažvydas įgyvendina Renesanso epochos humanistų idėją – krikščionių tikėjimo 

tiesas skleidžia gimtąja lietuvių kalba, įdeda lietuvišką abėcėlę, kad žmonės mokytųsi 
gimtąja kalba skaityti.

● Personifikacija – knyga kreipiasi į skaitytojus, bando užmegzti pokalbį.

● Kviečiama priimti Dievo mokymą: paklusnieji pelnys Dievo karalystę, neklusnieji bus 
nubausti – kentės tamsybėse.

● Praeities ir dabarties priešprieša: tėvams nepavyko pažinti tikrojo Dievo, tad jų svajonę 
gali įgyvendinti vaikai.

● Pagonybės ir krikščionybės priešprieša: pagonybė pražūtinga, krikščionybė perspektyvi.

● Kalbinamas žmogus prisipažįsta, kad laikosi pagoniškųjų papročių: mieliau su 
burtininke valgo gaidį, negu kad eina į krikščionių bažnyčią; Dešimt Dievo įsakymų 
neišmano, poterių nemoka.

● Kreipiamasi į ponus, kad jie pasirūpintų krikščionybės sklaida – skatintų žmones eiti į 
bažnyčią, ragintų kunigus deramai atlikti savo pareigą.

● Kreipiamasi į kunigus, prašoma jų rūpintis žmonių dvasine sveikata – sielos išganymu, 
gelbėti nuo amžinosios pražūties.

● Knyga – kelias į platesnį mokslą.

● Knyga – riba, skirianti tai, kas buvo, ir tai, kas bus, ji naujo kultūros etapo pradžia.



  

Temos

● Tikslo siekis, jo įgyvendinimas
● Idėjos įgyvendinimas
● Pareiga tautai, žmogui
● Atsakomybė už tautą, žmogų
● Meilė žmogui
● Poreikis šviestis
● Praeities ir dabarties sankirta
● Naujovės reikšmė



  

Parengė 
Marius Mikalajūnas,

lietuvių kalbos mokytojas ekspertas

Vilnius, 2014
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