
Bibliotekoje -  spaudinių paroda „Martyno
Mažvydo „Katekizmui"- 470"

Iki vasario 12 d. Šiaulių apskri
ties Povilo Višinskio viešosios bi
bliotekos III a. fojė eksponuojama 
spaudinių paroda „Martyno Maž
vydo „Katekizmui"- 470“.

Martynas Mažvydas (apie 
1520-1563) pirmąją lietuvišką 
knygą -  „Katekizmą" -  parengė 
studijuodamas Karaliaučiaus uni
versitete ir išleido 1547 m. Kara
liaučiuje. Visas knygos pavadini
mas -  „Katekizmo prasti žodžiai, 
mokslas skaitymo rašto ir giesmės 
dėl krikščionystės bei dėl bernelių 
jaunų naujai suguldytos". Knygelė 
79 puslapių. Ją sudaro: lotyniškas 
ketureilis „Didžiajai Lietuvos Ku
nigaikštystei", lotyniška pratarmė, 
eiliuota lietuviška pratarmė, nedi
delis elementorius, katekizmas 
(verstiniai religiniai, socialiniai ir 
doroviniai pamokymai), giesmy- 
nėlis su gaidomis.

Pirmosios lietuviškos knygos 
autorius ir rengėjas nenurodytas. 
Tačiau jau nuo XVI a. ši kny

ga laikoma M. Mažvydo darbu. 
Abejones išblaškė lenkų kalbi
ninkas J. Safarevičius (Safare- 
wicz), kuris 1938 m. katekizmo 
lietuviškoje prakalboje atrado 
akrostichą (akrostichas -  tokia 
literatūros kūrinio forma, kurios 
eilučių pirmosios raidės, skaitant 
nuo viršaus į apačią, sudaro žodį 
ar posakį), įamžinusį M. Mažvy
do vardą.

Eiliuota lietuviškoji prakalba 
yra pirmas originalus lietuviškas 
eilėraštis. Prakalba atskleidžia 
autoriaus pažiūras ir pastangas 
šviesti žmones bei skleisti kultūrą, 
kovoti su pagonybės liekanomis, 
įtvirtinti protestantų tikėjimą.

„Katekizmo" tiražas buvo 
200-300 egzempliorių. Pirmo
sios lietuviškos knygos išlikę du 
egzemplioriai. Vienas saugomas 
Vilniaus universitete, kitas -  To
ninės universitete Lenkijoje.

Martyno Mažvydo vardas ne
buvo pamirštas. 1947 m. paminė

tas pirmosios lietuviškos knygos 
400 metų jubiliejus. Klaipėdoje 
1976 m. pradėtas kurti skulptūrų 
parkas, kuriam vėliau suteiktas 
Martyno Mažvydo vardas. Lietu
vos alpinistai, 1979 m. pirmieji 
įkopę į 4560 m. aukščio viršūnę 
Tian Šanio kalnuose, ją  pavadino 
Martyno Mažvydo vardu. Klaipė
doje 1997 m. pastatytas paminklas 
Martynui Mažvydui. 1997 m. Lie
tuvoje ir pasaulyje iškilmingai pa
minėta pirmosios lietuviškos kny
gos 450 metų sukaktis. 1997-ieji 
metai pavadinti LIETUVIŠKOS 
KNYGOS METAIS, ta proga 
išleista daug leidinių, vyko kon
ferencijos, parodos, nukalta jubi
liejinė moneta, medalis. Mažvydo 
tema rašomi literatūros ir muzikos 
veikalai, kuriami dailės kūriniai, 
jo  vardu vadinamos Lietuvos 
miestų gatvės.

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


