DECîND DATEAzA PHIMA GRAMATICAA LIMBII ROMÂNE?
DE
DOINACOBET
Pentrusl.udiulgramaticii
româneşti
in perspectivă
istorică,pentruinvestigarea
modaliUîţiideinterpretare
a morrolouieî
şi sintaxeilimbiiromâne,oproblemă
deosebit
deimportantă
estedeterminarea
primeigrarnatici
a limbiinoastre.Avîndmodelullimbilorclasice,cărtnrarii din perioadaînceputurilor
culturiiromâneştidevincons.tienti
de necesitateagramaticiilimbiimaterne,nu numaica disciplină
didactică,dar şi ....
' evident,într-omăsurămult
mairedusă. ca st.iin
lă a limbii.Revelator
În acestsensestellrmătornlpasajdin Inainte
cuni.ntarc
cătrăbinecinstitoriul
si iubitori
ul deintelepciune
cititora Gramaticii
rumănesli a Jid
DimitrieEustatieviei
Braşovea;1111:
"Adevărateuîn1:elepciuncluund
amintemetfsl1gl)-1
accs!a
mult folos va e!stigaminlea Laadăptndu-te
intru acestea.Întîi, vei cunoaste osebi
rea
fiesteelriiaztceri.A d030,vei cunoastedestătăciunea
limbiirumânesticîtă eSlesi ce teli
est·e.A treia,veipricepecu ce estedialectulrumânesc
maiîndestula·t
sau mainc\ndcstulat
decît
alte
rlialocturi.
A
patra,
vei
avea
cheia
jirlceperl
i
în
scripturile
cele
biserieeşti
şi întru
cele
dinafară.A cincea,vei aveaunealtămiilocitoareîntru tătmăch-en
altor dlalecturt
si întru
despărţireafieştccăriia
cuvîntărirumâneştisau streine"1.
..
în legăturăcu primagramaticăa lirnhii româneşi ClIdata alcătuirii,ţi, părerilesînl
tmpărtit«şi, în.i?onsecinţă,
începuturilepreocupărilor
tcorcttce privind gfamaticalimbii
noastresînt plasateîn epocidiferite:a douaj uruătat
e a secolului
al :x.VIl-lea
saua doua
jumătatea secolului
al XVIII-lea.
'
Primaopinieaparţinelui DtomidStrungaru",
care,urmărindinfluentagramaticii
slavonea 111iMeIetic
Srriotrf
tki asupracelordintîiîncercăride gramatică!
românească,
susţine,
filrăa aduceînsădoveziconcludente,
că primagramaticăa limbiiromâneeste Tilcuirea
sau.
arătareaqnunalicii
slonenrşii
a. grămăttculuiSlaicudin Tîrgovişte(cea 1(60),aflatăîn !IlS.
·)12degrămăticu!
la Biblioteca
Academiei
H.S.laHomânia,
f.»217v
254'·.
potrivi
t opiniei
luiDiomid
Strungaru,
Staicu.
"procedînd
«tilcuirea
gramaticii
slave
a lui
Smotrtţki,
r...'] s-a
străduitsă apliceprocedee
proprii1nredactareatextuluigramatical.
prez.en
tindu-Ifărăparadigme,
îără ttneleporticnlarităti
specifice
gramaticii
slaoerS.I1.],
renunţîndadeseala celemaimulte
exemplecarenu-şigăseauloculpotrivitîn traducerearomânească,
introdUCind
altelecîtmai
[imli penlrngramatica
limbiisalematerneIS.I1.]"
3.Menţinîndll-şi
acestpunelde vedereşi in
lezasa de doctoral,SlaÎellGrămăticnl.
Contribulii
!a istoriascrisuluiromdncsc
din secolul
al
XVlJ-!ea4,
Diomid
Stnmgaruconchide:"Gramatica
"pcrumânie" scrisăde Staicllrămîne,
[ârăÎndoială[s.n.],primaÎncercare
de gramaiicâ
româneaeâ,
atît prin uneleexemple
earade1 nimitricEllstatieviei
Braşoveal11l1,
Gramaliwrwnâncascâ,
1757. PTimagramatică
a limbiiromâlle,
ediţie,studiuintroduetivşi glosarde .t\.A. Ursu,Bucureşti,
1969,p. 7.
2 VeziIYom.k!
S';l'ungnrn.
Gramalicaltli Smolrijki
şi primagramalicâ
românească,
111
"no'nm·nlaviea",
IV, 191U,p. 2KH
a07.
Hlbidem,p. 298.
,1Vcr.irewl11tulle!.c'rledoctorat,Bucureşti,1973.
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ristiee gramaticii
limbii române.cll şi princelpeste1,lOde termenigramaticali
româncşti
,
formulaţi
pentruprimadală in literaturanoastrăde spccialltate=
s. Afirmaţiile
lui Diomid
SlnmgHl'll
HIlfostacceptate,
Iără rezervă,de VidorPapacostea",de Ion Gheţie7
şi, parţiat,
de Al'geriaStmol.a".
Ceade a douapărereaparţinelui N. A. Ursu,care,studiindgramatica
lui Dimitrie
ElIstatievici
Braşoveanul
şi constatînd,
pe bazaraportăriiacesteiala modele,prcocuparcu
lui Eust.atievici
"dea oglindiIn Iucrare,cit mai[udictos,structuramorfologică
şi slntacttcă
il limbiiromâne,de a semnalaeventualele
excepţiide la regulilestabilite"
v,plasează
Inceputurilegramaticii
româncşt!
un veacmaitîrziu,în a douajumătatea secolului
al XVIII-lea.
maiprecisîn 1757,cindEusIutievlcljşi terminăgrarnati
ca sa. Ftelulndproblema
în Slndtnl
introductin
YeediţiaGramaticii
runuincşl!
a lui DimitrieEustatievlclBrusoveanul,
N.A. 1:r811
ajungela concluzia
că,dinmoment
ceStalcu.riuşi-apropussăalcătuiască
o gramatică
a limbii
române,chiardacăilustreazăcu exemple
romăneşt!
definiţiile
şi reguli
le traduse,meritulde
a fi autoral celeidinttlgramatict
româneşti
li revineÎn Întregime
lui DimitrieEustattcvici
Braşuveanul"
10.În ceeaceîl priveştepe Staicu,el a tradus"definiţiile
părtilorde vorbireşi
unelereguliprivitoarela mortologla
Ior"11din gramatica
lui Smotrttki
, pentrua înlesnielevilorde la scoalaelelimbăşi culturăslavonădinTtrgovistc.
înfiinţatăîn timpuldomniei
lui
Matei Basarabt'',inţelegereagramaticll
slavonc.
În ultimull.imp
, pe bazaunorparticularilătl
de limbăşi a uuorarirmaţi!dinprcf'aţa
la Tîlcuirea
saliarătareogramaticii
slonenest
i aflatăîn ms,,)]:2de la B.A.FL,
raportatela partlculari
tătitelingvistice
ale lndreplârii
legii(Bucureşti.
1(152)
şi la uneleafirmaţiidinpl'cIaţa
luiDaniil Andrean
Panoneauul
Ia aceastăcarte,N.A. Ursua ajunsla concluzia
că "fragmentul
de grama
LicărespectivafosttradusÎn romaneste
nu deqrămăti.cul
Siaicu,ci deDonii!T'atiol1ea11111
[s.n.],pe ctndacestaeradasc11
la şcoaladinTîrgovişte,
pentruo maiuşoarăîn\clegere
de c:'itreeleviisăi a noţiunilorgramaticale"
13.ÎntrucîtÎn ms. 312textulacesteiTUruiria
fostcopiatelegrămăticul
Staicu,esteposibil,conchide
N. A. r:rsn,ca Staicll"săfi fostelevullniDanii1,iar în ms. 312să ti eopiatfragmente
din cursulde gramatică
al acestuia"
14.
În celece urmeaz6.
nepropunel11
sii cercetăm
dacăTîlCUirea
sali arâlarcagramatid
i
s{oveneş/i
din ms. 31,?esleo gramaticâ
fi limbiiromâne,cumsustineDiomidSlI'llllgaru,
sau,
cuminsuşititlulo llumeşte,
o traducere,
maiexacto "iilcllire",
o explicaTe
a gramaticii
siavone
il lui MelctieSmotriţ.ki,
ediţiadin 1.61\1,apărutăla Eve.
fi Ibidem,Jl. 27.
6 VictorPapacost.ea,
Oşcoa/âdelimbă.i wllurâslavonâ
la TÎrgoviş!e
In timpuldomniei
lui lHafeiBasarab,in "Homanoslnvica",
V, Istorie,19(\2,p. 192:"D.Strllngaru,
care[...] a
consacrat
un studiuspecialgramaticii
l'ornfme
dinCodicele
Slurza,o ealifîc.ă,
cu.bunâdrep/ule
[8.11.]
«ceamaivecheincercarede gramaticăromânească
aflatăpinăîn momen.tul
de Iată,)".
? IonCheţie,l'reocupâri
linavisficc
În culll1ra
româncascâ
veche,
în voI.IstoriaşUinlc!ol'
în ROlJlânia,
Lingvistica,
Bucurestt1975,
p..1(\: "începutul[gralwtieiiIn romfmeşte]
îl face
grămăticuI
SU:tiClI,
munteande origine,laîrŞitlll secolului
al XVII-lea,
compunînd
()grmnaUcămdimenlarâ
[S.ll.],
inspiratăue tratatulslavonal lui Smotriţki",
8 VeziarticohllSla[cl1
Grrlmâlicul,
în Dictionarul
literaturiiromânede la originipîni!
la/.900,Bucureşti,
197\),eliucareextragem
ur.măt.orul
pasaj: ,,[StaÎcu]
alcătuieşte,
plecind
de la gr:unatica
lui Smotri\.ki,
Tîlcuirea
sallarâLarca
gramaticiislavollcşli,
CIltext hilingv,
slavo-rormll1,
menitsă faciliteze
'ln\elegerca
gnlmaticii
sL'\YOlle.
l'âl'rJsind
exemplele
originalului s[(won[8.n.jîn iluslrareanorrnelor
gramaticale,
el introduce;lltele,arlcwalc
limbiiromâne
15.n.]".
9 VeziN. A. Ursn, .ModelUl
fafinal granwficii
lui DimitrieEuslaUcuici
FJraşoveanul,
în LE, XVI,1\)67,nr. 5, p.' 424.
1{)DimitrieEustatlev'ici
Bra;()
vcanni, Grama!
ica Twnâncascâ.
Ij'5i. Primagmma
ticâ
a limbiiromâne,Hueun';0ti,
1\169,
p. V.
111IJirli'm.
12VeziVictorPapacostea,
ari. cii.,p. 13:3194.
13VeziN.A. Ur8\1,lJn că.rlurul'
plzţinCWIoSC11f
de la mijlocul
secolul1li
al XVII-lea:
lJaniililndrwnPanonemwl,
în "Crunica",
XVI,1\)81,nl'.4:1,din2,1octombrie;
p. 8. Totaiei
N. A, Ursuîi aLrihuie
lui Dauiilf'anllueanul
lraducereaVechiului
Teslament,
.dinslavollăsi
latină,af1atăln.ms.
4380elela n.A.1\.,il lnuâ/âlurilof
lui Neagoe
Basarab
(;âlrefiulsân Teodosie,a VietiipqlriarlmlLli
Ni!()H,
il rom:mului
popularYarlaam
şi IQasa{,
li lnvl1jălllri!o/'
[lresle
loalezilele(Cîmpnhlllg,
1(\4'2.).
a d\l'liiintitlllateMisliriosallsacramellt
(Tîrgovişte,
Hi5l)şi
a celeiintitulateEnghenias!nos,
sauObliovlenie,
SCHI
J'il'l1osanie
(Tîrgoyişte,
JG5'2.).
14Ibidem.
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Deoarece
cuprinsulacestei.LtlculrI''
a gramaticiislavon
c este aproapenecunoscut.
vomface,maiÎntîi,cîtevaobservaţii
în aceastăprtvinl.ă!".
Dupăo scurtăprefaţă,în careautorulîşi motivează
"tîlcuirea",
urmeazătextulîn română.şi in slavonăal gramatlcltw,
carecuprindenumaiparteareferitoare
la morfologie(De
eiimoloqliie
), rămasănetermlnată'?Dintrepărţll«de vorbiresînt tradusenumaicapitolele
privindnumele,
f. 22(Y'-24F
(in caresînt tratatesubstantivul,
adjectlvnl
şi nurneralul),
pronumeTiC
, J'.21()"
--244'şi, part.lal
, nerbul,
I. 24.4"-254r.
Pentruelucidarea
problemei
puseîn.discutie,am comparat.
pe de o parte,textulredactntîn româniidin ms. 312cu textulcorespunzător
din gramntieile
româneştiulterioare
ale lui DimitrieEustatieviciBraşoveanul
(1757)şi Macarie(1772),deoarece
aceştiautoriau
folositca modelşi gramatica
slavonâa lui Smotriţki,
iar, pe de altă.parte,am comparat
textul in limbaslavonădinms.312eu celdinedi\inde la H;19a gramaticii
lui Srnotr-itki
, folosindultimareeditarea ncesteia18.
În primulcazam constatat,tntr-ndevăr,
prezenţaunorsimilitudini
In uneledefinitii,
claslricări,
exemple,
dar maialesale termenilor
gramat.icali,
elemente
pecareDiornidStrungarale consideră
hotărîtoare
pentruconcluziile
sale.Desigur,acesteasemănări
işi găses«expltcatiaIn folosirea
aceluiaşi
izvor..Înceeacepriveşteterminologia,
calchleren
aceloraşitermenislavoni
, carela rîndullor eraucalc.hlaţ.i
dupătermeniicorespunzători
din greacăsau
latină,nuputeasă diferepreamultIncărturariidinaceeasiepocă,deinceput,a culturiirornâneşti.Astfelde elerncn
le nu'potfi însăedificatoare,
pentrucă, datorităstructuriispecifice
a
grama
ticil,se întîlnesc
frecventnu IHw13i
Înprimelegrurnaticl
rornânesti
, dar şi În uneledin
secolele
următoare.
DacăDimitrieEllsta[icvici
Brasoveanul
şi Macaricordoneazăîn tiparele
de"modelematerialul
limbiiromânecu intenţiade a prezcntastructuragramntlcnlă
fi
leia, autorulTilcuiriidin ms. 3.12realizează
In redaeţinromăneuscă
a manuscrisului
prima
traducere
a aneigroma/ici
sluoon.c
in limbaromână.Deaceea,'a trăsăturăgeneralăa acestui
text.seremarcăneconcordanta
dintrede/'Îniţii
.:;iclasificăricaresîntaleIirulriisla
vnneşi exempleledatecare,Î11niaiorttotea
cazurilor,
nu le ilustrează,
deoarece
reprezintătraducerea
celor
din rcdart.iaslavonăa gramaticii.
Pentruconfirmarea
celorspusem.aisus,vOIIJ
faci'doarcîtevacxemplifi
cilri.
1. In textul românescelin Ins.. :Jl.2,în eategoriaullmărllluieste inclusdlWl111
(dedoi,definit:"nmn,lrlll
de doiinstea cloolucruriarilUU:or",
1'.2:15'),atît la substanLÎv
(I.
23c,l),
('.îtşi la pronume
(1".
24,)'")
şiverb(t. 24[j'").
intrucitIn româniinu existăformede lIual
autorulfoloseşte
pentrnexprimarea
noilmiLla Sllbstantiv
şi pronume,l1urhcrallll
do;,carc,
şi în textelesIavoue,însoJ.eşte
formeleuominale
şipmnomillale
de dual(deex., acei doi
riniLL 2,)51"
--îno]Jozijie
cu acelpărinte,ace!/lUlI!i
1'.21\4'
-cll'TOH1Vi'i:1>,
Tiu Wîi;H:
V;;r;;rJj;.si.,
'
li,
si B. P. Hasdeu,
denbătrini, BIIC:1Jl'I,"slj,
1fl78,p. 262; Gr.Cre.ţl1,
V[a[din lli411.
P,\rtea1.Studiul.Inll'odarleCo::ianu/.
LexicoH
sl(1)(j-l'oTnâncs'c
şi titcltil'ca
dllcen,Bucureş
ti, 1900,p. 29.
16
O
c()pica
<,,('estui
tol.bilingvă,
<irosl
!"t:aJizat:l
deslavcH'oJ!ulll
1\40Iălul
l\Iil13i,
Ea se afl{)Îf)IllS.,,17']
(f.texl,
:170--1(J4),
la sfîrşitul
ullui
lexicon
(veziInallu1167,1,
şi Gr.Creţu,
op.'cii.,p. :38-·-,1(5:
f)imuidStrungaru,inceputurile
[c;âeo[/Ţ(ffif
române,În ,,]-Jomauoslavica"
XIII, 19(j(j,
p. 1;)2.Gh.Mlbăi1ă,
Conlrihu!ii
la isloriaculturiişi literaturiiromâneoechi,
Bucureşti,
1972,p.
:lH;
K.A.
l)rs11,
Palemilolw.ullO[
Iroi/urer!
alri/mile
grâmâliwluiSlaicll
dela Tirg01Ji.Ii,
în
XXX,1\)81,nr. fl,p.:'i20).În general,
logofătul
.Mihai
reprodllefidel
grillhatic.a
din!lis.. lJ2,rareoriirllervillC
ln tex1:,folosiJid
alte calcuripentrlltenheniislavoni
(vezi,de exemplu,
f. 375,:-17G,
:381dinacestmanuseris,
compma{jv
cu f. 2:liF,234'·,237' din
rns.S.12).
17în articolul<:italdinDictionarul
lller(lillrii
runurlle
dela orir.;ini
rind la 1900,Algeria
SimolaMirmăcă "grama(ia]JroJ!riu-zisâ
cuprinde
palrupâr!!Is.n.l;ortografia,{'etimologia
"
(Illorfologia),
sintax3şi prozodia'·;
de Ialll:est.evorbade eele.-1părl) ale întregiigramatiei
a lui S!1lotrind,
pe CHIl'
Hntorul
h' prezintăchiarIn ÎllCl\putul
lucrării:,.Gnunaiic"pentm
plinirenInviiţătnriL
care<leuc1ireptrirea
ei II griiişi a scriearc ,.1părţi; ortografiia,eUmologlliia, .intaxisşi prosodiia"
(L 22(F).
13llrammaUki
slalJenskija
pravÎ//loe
sUniugl!lu.
JEIi.!e
j{i]y, l(irchcnslcwischc
Gr(1ll11lwllk
(!i'rs{mlS[/a!ie),
Hcrausgegcben
undeingeleitetvon OlexaHorbatseh,
.Fraukfurt
am Main,
1974(în coutIl.lllHH'·
fIr, sl.),
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In opozit.ie
ClIJ3'K,M'h.l
si"n. 95); Iaverh.negăsind
otraducerecoîn românâ, autorultraduce
llH!',Itl{,i(f., 21W-- tn opozitiecu
si Lir.st.,p.11fi)
- In onozttie
cu ce/esc,
celim).
clp"sphi,'p
de.celelaltc
gqllllafi('J
rnrnânest
i,
tn.acest,
IJU{lnlSCl>iSCâTe'gorIa
',azll1
ui
şi n». sl.,]J.2\)),
care
instnuueut
alul([dcâlQI',
f-,2:3()',
244")
limbiisluvone.
în română.
2361',
spucior,r. 244)')sîn1
<"""",'+i,,,."'I'
.. acestordouăcazuri
tnregistratc
ca
de ceiI(llţiautoride gralnnUeL
3. In Tîlcuirea
din'ms.3.12
stabilirea
de,cli,nă:l'Îl!JI'
in pxclusivitale,
alesubstantivel«r
limbii
cincidecliIl:ll'j
(vcz!si [[1'
..11.,
p.'lO),
rea l cuprinde
substantivele
ClJdesinentele
d ,\\ Illa nominat.iv
(f'.2:38".;
vezişiTir.el.,p. 30);
celein J sîntnumele--,'
.atoi necnnul''
(·,=s].
RC}j\K'ii:J)
eu dcsinent
cl«'hJsauHla genitiv(deex..
tinar,aerln!tinăr,L.2:38r,sl.
K'HOUla.
TorWIOHOWM,
l, 2:37")
,:celelalte
înli\şiHsîntde genul
.rnueresc''(=.sl.m'HCI';fH).
Suhstaut.i'vr-le
de de,;linarea
a II-a al' patrndcsinenţ
elauorninati::--o, li\şi f (f. 2')8': vezişi III'. p, 'tl).
.în slntde"bârbd!esc"
1\\ş,lKECKiH),
.auueresc" st. iKEHCKil1),
.âenprenttă"
(= 51.Olilll,Uh
şi "detoate"("",51.
liCIi\I\iii)
şi
au la genitivdcsincnţa
d; ceJelo.lte,
înO,li\ şi E,sîntale"neamului
demijloc"(= sl.CjlEAH'(Hl
şi au genitivulînIlsauE(deex.,acelarin, acel[ui]reTiu,
f, 238'=51.TN HEGO,
TOrwmt>d,
L 237v:((ICU
inimd,ateUinimi,1'.2:18"=
sI.TOE
CEPIl.E,
1'OrW
Cfjlll,J,
I. 2:17Y;
(Jcea
Vl'came,
aceii
urcmi,f.
sI.KjlEj\\A\,
TOrwKJlEMEHE,
I.2:38").
Pentruaceasl{l.
declina
re autorulÎnregistreazăşi o excc1Jlie.
Estevorbade acelesubstantive
carela genitiv
primescdesinenţa
li\(de
€x.,împărat,
acellliîmpilml,
f. 239'=51.lap'l\,TOrwlţdjlA\,
L238";mare,aeeiimari,f, 2,1\)"=51.
,"OjJE,
TOITW
MOjJli\,
r. 2:18').În declinal'ea
a III-asint incluse
sllbstanti
velede genul,JnvlTcsc,"
cu ,lesinenţa
....la norninativ,
care la genitivprimescH
sauE(deex.,bun.daT,L 2:3)r s1.
Si\drOAdT'I\,f.
238'; bună/ale,
1.23\1'=sI.AO&jJOA'kTEI\'h,
f. 2:38";
tJ'llP,f. 239'=s1. 111\01'1\,
f. 2:38';maicd,1'.240'=sI.,\\&TEjJ,
r. 2:1\)";
dragoste,
f. 240r=sI. i\lO&OK,
f. 2:18Y
şi altele)·
4. Fenlrupronumesîntindicatecele8 categorii
gr31I1aticale
dinslavonă: chirul(=sl
BHA),Însemnarea
(= sI.K&4ECTKO),
neamul(c sI.jJOA),1l11IfHlmi
(=81.'jHCi\O),
semnarCLl
( 51.HJ4EjJTdH'iEl,
faţa (= sI.LUtUl),
căderea(= sl..ndAEiK)şi plecarea(= 51.CKMHmlE),
f. 240'-2441'
(yezişi Hr. sI.,p. 94).
5. La verbsituaţiaesteidentică.Urmîndtextulslavon,autorulindică!l categoriigraHwticale:
zălogul
(=81.3dI\OI"),Însemnarea
(= s1.HIl4E$)TdHiE),
chipul(=sl. KIIA
"i!.),
numâl'lll
(ccsI.4HCI\O),
{'ala(=csI.iUlLl,E)
, plecarea(= sI.HdKi\NIfHif),
vremea
(= sI.KPEMli\),
neamul
(cco
sI.POA)şi înjllgarea
(co=
sl. cnPli\iKWIE),
f. 24()"2471'
(vezişiIlr. p, 115).Lazdlog,
termenpc carenu îl poatetraduce,lnregistreazil
cele;; opoziţ.ii
din slavonă:lucrător(c=s].
A'kHC1'KUTEI\U'hIH),
chinuitor(= 81.CTjJdf\dTEI\H'hIH),
de mijloc(c' sI.CjJEAHiH),
depdrlălor
(= sI.WTI\OiKHTEi\HIUH),
denjJrcl111ă
(= sI.OliIll,IH),
f. 246",2471'
(ve:1.Î
şi lI/'. sl., p.115).
Textulromânesc
din 1115.
,312păstreazăşi în acesteapitolpartieularitălile
slavoneale
noţ.iunilor
diseutate,constatîndll-se
aceeaşineconcordanlă
Întredefiniţiesau regulăşi exemple.AstfeLverbulla diatezapasivăare următoarea
definiţie:"chinuitorlgrai]iaste
care ehi.
nuire însemneazăcindse va puneCli\", f.246V(deex.,sâ cinstesc,
f. 246'=sI. 110"H1'dIOCli\
,f. 247').
6. Gruparea
verbelorin celedoudconjugări
se facepe bazaţermÎtwţiilor
verbaleslavonedela persoana
a II·a indicativ,
prezent,singular.
Verbele
eleconjugarea
1 au la persoana
a II-a terminaţia
-EI.lJH
(deex.,scriu,saU,f. 253r=sI.IlHWg,
IlHI.l.JEWH,
f, 252V),iar celede
conjugarea
a Il-a au terminaţia-HWH
la persoanaa II-a (deex.,slau,slai,f. 25:3'=sl.CTOIO,
CTOHWH,
{.252';gonesc,
goneş/i,
L 253r=sI."OHIO,
I"OHUWH,
f. 252').
în al doileacaz,Comparind
redacţiaslavonăa manllscrisuhli
.)12cu gramaticalui
.Meletie
SmotrijJd,
am constatat,pe de o parte.simplificarea
textului"În sensulcă autorul
serezumă,de obicei,la.prezentarea
definiţiilor,
a categoriilor
gramaticale,
a unorreguli(I'ar,
a unorexcepţii)şi la ilustrnreaacestoracu un numărmult!Ilairedusde exemple
(pe'care
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le ia, deregulă,elingramatica
lui Mclct.ie
Smotritki),
renunt.ind
la paradigme
silanumeroasele
excepţiidinaceastăgramatică
(vezi,de ex.;cupltolclc
despredeclinarca
subsluntivelor,
în ms.
812,1.2:11-\'-·
L 241",In IIr."I.,jJ.30-\)3,saua pronumelui,
în ms. 312,J. 244'",
trei rînduri,
în I1r.:;!.,
Jl.\)(;-113),iar,pe dealtăparte,redareaacesteia
într-otraducere
liberă(carenu este,
însă,9:eneralizaUi;
vezi,de ex.,capitolul
desprepronume,
1.240V
s.u.,aproapeidenticeu cel
dinIlr. :1.. p. \):\--gei),explicarea.
uneori,maidetaliatăa unornoţiuni(vezi,de ex.,cazurile
substantivului
I, 237r,sau timpurile
verhutui
, I. 2;1"şi altele)şi Iulcsireaunorexemple
noi,
carenu s1n/"maifireştipentrugrnmaticn
limbiisalematerne",
cumafirmăDiomidStrungaru
,
deoarece
ilustreazătot situatiadin sluvonă(vezicapitoluldespre:zâlog,
f, 2,16',comparativ
cu celdin Hr.sl.,p. 115;capitoluldesprecazurilesubstantivului,
I. 2:37",
comparativcu cel
dinHr.sl., p. 2\J; saucapitol
nl despregenuri.I. 221's.u.,comparativ
cu celdinHr.sl.,p. 24),
Cousiderărn
că exemplele
cit.ate maisusstnl probesuficiente
pentrua conchide
că TîlcuireaSOli
arătareaqratnaiici
i siOPcneşli
dinms.. ,12de la Biblioteca
Acadcmicl
n. S. România
este prima oramatt
că bilittţţnăa unei limbi străine (slavon
a) alcătuităîn cultura
noastră, care pentruistoriagramaticiiromâneştiinteresează
numaisubaspectterminologie,Încercînd
să explice,
într-oformăsimplificată,
un fragment
dingramatica
slavonăa lui
MeletieSmotrltkl,
carese preda'Înşcoa1:1,autorulacestei"Ukuiri"a realizatprimamărturie
a in.cepntului
cotistituirii
terminologiei
gramaticale
in limbaromână.
Astfel,pînăla descoperirea
uneieventuale
Încercări
anterioare
de alcătuirea uneigramnt.ici
româneşti,
primagramatică
a IimbiiromânetrebnÎcconsiderată,
aşa cums-aafirmat,
Gramotica
rumânească
a lui DimitrieEustnttcv!cl
Brasoveanul,
din anul1757.
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