Кременецька граматика
Старовинний Кременець протягом кількох сторіч був значним осередком
культури, освіти, книгодрукування. Ще в 1636 році тут при Братському
богоявленському монастирі з ініціативи волинського чашника Лаврентія
Древінського та хорунжого Данила Малинського було відкрито школу,
друкарню, шпиталь.
Брак підручників змушував самих учителів братських шкіл видавати
книжки, навчальні посібники. Спеціальний підручник для учнів Кременецької
братської школи — філії Києво-Могилянської академії — з'явився аж у 1638
році накладом Кременецької друкарні. Це була «Граматика или письменница
языка словенскаго тщателем вкратце издана в Кремянци року 1638». Тут же
вийшли ще дві книги: «Собор Луцкий...» та «О мистыриях». Діяльність
Кременецької друкарні ще мало досліджена, однак немає сумніву, що
«Граматика» 1638 року — найцінніше її видання. У передмові «До
чительника» мовиться про граматику, її значення в суспільному житті. Цей
підручник рекомендується студентам-слухачам братської школи. Кременецька
«Граматика» складається з чотирьох частин: орфографії, етимології, синтаксису
та просодії (науки про правильний наголос). Автор далі зазначає, що конкретно
вивчає кожна із цих частин граматики. Підручник написаний доступною,
близькою до народної, мовою, матеріал простий у викладі. Структура
«Граматики» у багатьох випадках співпадає з відомою «Граматикою» Мелетія
Смотрицького 1618 р. видання. Виклад матеріалу йде в такому ж розрізі.

Різниця в тому, що Кременецька «Граматика» у порівнянні з «Граматикою»
М. Смотрицького, набагато спрощена.
Видана 380 років тому, Кременецька «Граматика» стала бібліографічною
рідкістю.
Група учених-мовознавців працює над її перевиданням Кременецької
граматики. Це дасть змогу розширити наші знання про перші посібники
минулого з граматики, а також збагатить золотий фонд культурних надбань
українського народу.
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