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Projekto tikslas

• Susipažinti su Martyno Mažvydo gyvenimu.

• Išsiaiškinti Martyno Mažvydo indėlį į Lietuvos 
raštijos ir kultūros vystymą.

• Darbui naudojome informaciją iš įvairių internetinių 
puslapių bei mokyklos istorijos kampelio.

• https://www.youtube.com/watch?v=V25Cyi1HmpM

https://www.youtube.com/watch?v=V25Cyi1HmpM


Kilmė
• Martyno Mažvydo gimimo data ir vieta 

nėra žinomos.

• Spėjama, kad gimė po 1510 m. pietų 
Žemaitijoje Švėkšnos, Gardamo ir 
Žemaičių Naumiesčio ruože miestelėno 
šeimoje.



Gyvenimas 
Lietuvoje

• Martynas Mažvydas gyveno renesanso 
epochoje, kai 16 a. Lietuvoje ėmė plisti 
protestantizmas, skleidžiantis bažnyčiose 
lietuvių kalbą.

• Mokytis galėjo 1535–1540 m., o dirbti 
iki 1546 m. Vilniuje.

• 1539-1542 m. galėjo mokytojauti 
Abraomo Kulviečio protestantiškoje 
kolegijoje.

• Dėl reformacijos idėjų skleidimo Vilniuje 
buvo persekiojimas, galbūt kalinamas.



Studijos 
Karaliaučiuje

• 1546 m. Martynas Mažvydas 
kunigaikščio Albrechto kvietimu išvyko į 
Karaliaučiaus universitetą, kur studijavo 
teologiją.

• 1547 m. parengė ir išleido pirmąją 
lietuvišką knygą “Katekizmo prasti 
žodžiai...”.

• 1548 m. pirmasis iš LDK lietuvių 
studentų baigė universitetą.



Veikla Ragainėje

• Nuo 1549 m. Martynas Mažvydas 
tarnavo Ragainės evangelikų 
liuteronų lietuvių parapijos klebonu.

• Klebono veiklą atskleidė išlikę 13 
Martyno Mažvydo laiškų.

• Parengė šešias knygas lietuvių 
kalba.

• Mirė 1563 m., palaidotas Ragainės 
evangelikų liuteronų bažnyčioje.



Martyno Mažvydo 
„Katekizmas“

• „Katekizmas“ išleistas 200-
300 egzempliorių tiražu.

• Išlikę tik dvi 
originalios knygos, viena 
saugoma Vilniaus 
universitete, kita Torunės
universitete.



Pirmoji lietuviška 
knyga

Pirmosios lietuviškos knygos pavadinimas „Katekizmo 
prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės dėl 
krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos“.

Knygelė susideda iš 79 puslapių:

• lotyniškas ketureilis Didžiajai Lietuvos kunigaikštystei,

• lotyniška pratarmė,

• eiliuota lietuviška pratarmė,

• nedidelis elementorius,

• penkių dalių katekizmas,

• 11 giesmių giesmynėlis su gaidomis.



Knygos puslapiai: pratarmė, abėcėlė, 

giesmynas 



Kodėl mums svarbus 
Martynas Mažvydas?

• Martynas Mažvydas - lietuvių literatūros 
pradininkas, produktyviausias 16 a. 
lietuvių rašytojas, pirmosios lietuviškos 
knygos - "Katekizmo" – autorius.

• Pirmoji lietuviška knyga – tai ne tik 
lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos 
gramatikos, terminijos, taip pat 
pasaulietinės poezijos, muzikos istorijos 
pradžia.



Martyno Mažvydo 
vardo įamžinimas

• 1979 m. prie Birštono bibliotekos 
pastatytas paminklas.

• 1979 m. pavadintas vienas Tian Šanio
kalnas.

• 1988 m. Mažvydo vardu pavadinta 
Lietuvos nacionalinė biblioteka Vilniuje. 
1997 m. joje atidengtas paminklas.

• 1997 m. pastatytas paminklas 
Klaipėdoje.

• 2006 m. Martyno Mažvydo 
„Katekizmas“ įtrauktas į UNESCO 
programos „Pasaulio atmintis“ registrą.



Mažvydiečių
sambūris

• Kauno Martyno Mažvydo 
progimnazija

• Tauragės Martyno Mažvydo 
progimnazija 

• Nemakščių Martyno Mažvydo 
gimnazija

• Klaipėdos Martyno Mažvydo 
progimnazija

• Vilniaus Martyno Mažvydo 
progimnazija



https://www.youtube.com/watch?v

=Mm3nGYBf9Ro

https://www.youtube.com/watch?v=Mm3nGYBf9Ro

