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Kas yra Renesansas? 

• Renesansas kilo iš žodžio  - atgimti, atgimimas. Tai architektūros, 

meno stilius populiarus XVI-XVII a. Tačiau Renesansas yra ne tik 

stilius, bet ir kultūrinis judėjimas, kur ypatinga svarba buvo skiriama 

mokslui, atradimams, žmogaus tobulėjimui. Garsusis Renesanso 

veikėjas yra Leonardas da Vinci, kuris buvo išradėjas, tyrėjas, 

mokslininkas ir menininkas. Šiuo metu atgimė Antika ir jos kultūra.  

 

• Antika, tai senosios Graikijos kultūra: istorija, menas, filosofija, 

architektūra ir inžinerija.  



Renesansas išplito Lietuvoje, kaip ir 
kai kuriose Vidurio Europos šalyse, 
XVI a. pradžioje. Jis truko iki XVII a. 
vidurio. Renesansą skatino Lietuvos 
ekonominis stiprėjimas ir naujos 
mokslo, kultūros, meno ir filosofijos  
idėjos, einančios iš tų šalių, su 
kuriomis buvo palaikomi ekonominiai ir 
politiniai ryšiai. Lenkija,Italija, 
Nyderlandai.  



  Renesansui plisti Lietuvoje palankios sąlygos susiklostė 

Žygimanto Senojo ir jo sūnaus Žygimanto Augusto valdymo laikais. 

Žygimanto Senojo žmona Bona, Milano ir Bario kunigaikštytė, 

globojo menininkus, kvietėsi juos iš Renesanso Italijos į LDK. 

Statyboms Lietuvoje vis dažniau vadovaudavo atvykę architektai, 

daugiausia italai..  



  Taip pat XVI a. atsirado lietuvių raštija, parašyti pirmieji 
metraščiai, išspausdintas Lietuvos Statutas, įsteigtas universitetas 
(1579 m.). Lietuvos didikai į savo dvarus kvietė mokslininkus ir 
menininkus. Rašytojai temų ieškojo senovės Graikijos, Romos ir 
Lietuvos praeityje, mėgdžiojo antikos rašytojus.  



Vilniaus kolegija 
  Didikai, turtingi pirkliai, amatininkai savo vaikus siuntė mokytis į 

Europos universitetus: Prahos, Bolonijos, Leipcigo, Vitenbergo, Krokuvos ir 

kt.. Jie ten susipažino su  su  Renesansu, o vėliau su Reformacija. Tai 

matydami bajorai ir miestiečiai reikalavo, kad ir jų krašte būtų tokių 

mokyklų.. Žygimanto Augusto leidimu buvo įsteigta 1568m. Vilniaus 

kolegija, į kurią buvo pakviesti profesoriai iš Europos. Taip Vilnius tapo 

svarbiu kultūros centru. Vilniaus kolegija 1579 m. buvo pakeista į Vilniaus 

universitetą. Tai buvo pirmasis universitetas Pabaltijo šalyse ir Rytų 

Europoje.  



Tapyba, dailė.  

     Bažnyčia buvo pagrindinė meno ir  kultūros remėja,todėl tuo 

metu atsirado daug paveikslu, kurie vaizdavo šv, Mergelę 

Mariją, Jėzų Kristų ir kitus šventuosius. Tokia dailė vadinama 

bažnytine daile, o paveikslai  - altoriniais paveikslais. Jie 

vadinami taip dėl to, kad jie puošia altorių. Meninkai, kurie 

kūrė tuo metu LDK buvo atvykę iš Italijos, Lenkijos ir kitų 

Europos šalių.  

  Architektūra.  

Lietuvos renesanso architektūrą įtakojo Italijos, Lenkijos ir 

Nyderlandų architektūra.. Išpopuliarėjo tinkavimas. Žymiausi 

pastatai: Raudondvario rūmai, Vilniaus universiteto 

komplekso atskiri pastatai, šv. Mykolo bažnyčia, šv. Apaštalų 

Petro ir Povilo bažnyčia Šiauliuose, Vilniaus universiteto 

Didysis kiemas, Aušros vartai ir kiti.   



nc. 

raudondvario dvaras:              Vilniaus universitetas : 

Aušros vartai: 



Renesanso asmenybės: 
 

1.Martynas Mažvydas; 

2.Mikalojus Daukša; 

3.Merkelis Petkevičius; 

4.Jokūbas Morkūnas; 

5.Danielius Kleinas; 

7.Jonas Radvanas-Lietuvis; 

8.Mykolas Lietuvis; 

9.Pranciškus Skorina; 

10.Abraomas Kulvietis; 
 



M.Mažvydas 
  M. Mažvydas parengė, 

parašė, sukūrė pirmąsias šešias 
lietuviškas knygas ir knygeles. 
Visos išleistos Karaliaučiuje. Tris 
paskelbė pats M. Mažvydas. 
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. 
Pirmoji lietuviška knyga – tai ne tik 
lietuvių raštijos, bet ir lietuvių 
kalbos gramatikos, terminijos, taip 
pat pasaulietinės poezijos, 
muzikos istorijos pradžia. Yra 
išlikę du pirmosios knygos 
egzemplioriai – vienas saugomas 
Vilniaus, kitas – Lenkijoje, Torunės 
universitete.  



Išvados 
  Renesansas Lietuvoje buvo ne tik nauja ir 

reikšminga meno bei kultūros šaka. Renesanso 
laikotarpiu lietuvių kalba iš žodinės įgavo 
rašytinę formą. M. Mažvydas rūpinosi, kad tauta 
turėtų savo knygas ir  kalbą.Lietuvos 
istoriją.Aukštasis mokslas taapo lengviau 
pasiekiamas. Taigi, nors truko ir neilgai, 
renesanso laikotarpiu Lietuvoje įvyko labai daug 
ir svarbių pokyčių, kurie įtakojo tolesnę Lietuvos, 
kaip valstybės raidą.  
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