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Izanga
Musu kanceliarinei kalbai buvo lemta atsilikti nuo kituy sri¢iu kalbos ir kitu

funkciniy stiliy. Lietuviy raSomoji kalba, kaip Zinome, atsirado XVI amZiuje,
bet ilga laika ja buvo leidziami tik religiniai ir groziniai raStai. Tik gerokai veliau, XIX amZiuje, éme rodytis mokslo ir publicistikos veikaly, pradéjo Klostytis

mokslinés ir publicistinés kalbos pradmenys, o oficialiajame valstybés gyvenime lietuviy kalba iki pat XX amziaus nebuvo vartojama, dokumentai ir reikalu
raStai (isskyrus atskirus Rytprisiuose raSytus aplinkraS¢ius) lietuviy kalba ne-

buvo raSomi. Net XIX a. pabaigoje, kai imta tvarkyti ir norminti bendrine lietu-

viu kalba, kanceliarinés kalbos reikaly atskirai niekas nekélé ir nesvarsté. Ca-

rizmo priespaudos ir spaudos draudimo laikais sunku buvo isivaizduoti doku-

mentus, raSomus lietuviskai. Ir atgavus spauda, oficialieji dokumentai ir Siaip
reikaly raStai buvo raSomi rusu kalba; tuo metu taip reikéjo raSyti net Lietuviu
mokslo draugijos protokolus.
Lietuviu kanceliariné kalba kaip atskiras funkcinis stilius pradéjo klostytis

tik XX a. pradzioje. Ja kurti pirmiausia paskatino atgauta spauda ir tuo metu

veikusios draugijos bei jy reikaly vieSas svarstymas. Pasirodé net leidinéliu, kuriuose buvo aptariami reikaly raSty bei ra8tvedybos dalykai. IS ju minétini
1904 m. i8spausdinti ,,Vilniaus lietuviy Selpimos draugovés istatymai“ ir leidinelis ,,Visuotinas, lygus, slaptas ir betarpiskas balsavimas“.
Kaip kanceliarinés kalbos istorijos dokumentas idomus 1906 m. Rygoje isleistas ,,Lietuviu RaStvedys*, kaip paantrastéje pasakyta, ,,Pamokinanti knyga, kaip

rasyti laiskus, pasveikinimus, pra’ymus (praSenes) ir kitus raStus puikiai ir prideranCiai sutaisytus kiekvienam reikalui ir dél kiekvieno Zmogaus ir nemokantis
ismokti rasyti* (Ryga. Lietuvisky knygu spaustuvé L. Jakavigiaus. 1906 m.). Cia
aptarti bendriausi jvairiu raSty rasymo klausimai, yra patarimu, lai8ku ir adresu
rasymo pavyzdziu. Tiesa, ,,valdi8kuju“ raSty — prasymu, vekseliu, sutarciu, testamentu, igaliojimy — pavyzdziai yra rusy kalba, bet pratarméje ir paaiskinimuose
jie aptariami lietuviskai. IS knygutéje esanciy pasakymy verta atkreipti démesi 1 ir
dabar vartojamus duoti atsakyma, kreipiasi su prasymu bei véliau pakeistus lietuviskesniais: laiskai raSomi pas virSininkg ,virsininkui*, j pirklius ,,pirkliams*, pirklystés reikaluose ,,reikalais“; paduodu ,,pateikiu“ keletq paveiksléliy ,,pavyzdziu“.
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IS prigijusiy terminy svarbesni virsininkas, prieraSas, prasymas (skliausteliuose paaiskinta — praSené), adresas (raSoma skliausteliuose greta antraSo), kontraktai (raSoma skliausteliuose greta sankalbos). I8 neprigijusiu, be paveiksléliy, prasenés,
sankalbos, dar jdomis jgaliotiné ,,igaliojimas“ ir pasarga ,,pastaba“.
Kanceliarines kalbos pradmeny yra to meto laikraSciu straipsniuose, kur ra-

Soma apie mokyklas, draugijas, kitus visuomenés gyvenimo dalykus. Nemazai

tokiy straipsniy yra parases ir Jonas Jablonskis. Savo straipsniuose ir kitokiuose raStuose, kalbédamas apie tuos dalykus, Jablonskis vartoja jiems nusakyti
reikalingus Zodzius ir pasakymus, kuriuos pagal reiskiama turini ir pobudj galima skirti prie kanceliarinés kalbos. Be to, jis mini ar net aptaria kitu vartojamus
Sios srities Zodzius, taigi prisideda prie jy diegimo ir jteisinimo.
Tokiy straipsniy ir raSiniy yra Jablonskio ra8tu pirmajame tome ,, Visuome-

nés straipsniai* (Jablonskio ra8tai. Tomas I. Visuomenés straipsniai. Redagavo
J. Balcikonis. Kaunas, 1933; toliau — R., t. 1) ir antrajame tome ,,Svietimo rei-

kalai* (Jablonskio raStai. Tomas II. Svietimo reikalai. Redagavo J. Baléikonis.
Kaunas, 1933; toliau — R., t. 2). Galima skirti kelias jy grupes.

I. Pirmieji straipsniai apie reikaly rasty leidinélius ir dokumentus

1. Vilniaus lietuviy Selpimos draugovés jstatymai. Vilnius, 1904 [1904 m. ,, Vil-

niaus Zinios“ N 10]. - R., t. 1, p. 81.
Straipsnelis — trumpa verstinés knygutés anotacija. Nusakyta jos esmé, parodyta ir aptarta kalba. Knygutés turini Jablonskis nupasakoja vartodamas jos

zodzius: Yra tat nedidelé knygelé, kurioje suraxyti vienintelés Vilniaus lietuviy draugoves jstatymai. Knygeléje aprasyta: draugovés tikslas, lé¥os, nariai, nariy tiesos ir
priedermés, tvarka paSalpas skiriant, draugoveés valdyba, susirinkimai ir t. t. Kaip
matome, yra kanceliarinés kalbos terminy, kuriy dalis atéjo iki musu dienu:
léSos, nariai, paSalpa, valdyba, susirinkimas; kiti dabar patikslinti arba igije nauja
reikSme: draugové ,,draugija“, jstatymai ,,istatai“, (nari) tiesos ,,teisés*, priedermés ,,pareigos“; prie antrujy skirtinas ir pasakymas tvarka paSalpas skiriant ,,paSalpu skyrimo tvarka“.
Knygutés kalba, taigi ir jos kanceliarizmus, Jablonskis vertina palankiai
(.,.-.vertimas gana drasus, ne vergiskas“), nors ir su islygomis: ,,jos kalba, matyti, gerokai apdirbta, gali suteikti Siek tiek materialo ir musy terminams iSdirbtu". Be abejo, turimi galvoje kanceliarinés kalbos terminai. Atskirai nurodo éiuos
knyguteje vartojamus tos srities zodzius: narys (Zodis skiriamas nuo sqnarys),
paslauga, sqskaita, apskaita, samota (sumetimas). Pats pateikia tik viena savo
Zodi bendrove, ji paraSo greta draugovés, — galima suprasti, kad juos skiria, bet
greiciau pirmenybe teikia bendrovei.

2. Musu knygos. Visuotinas, lygus, slaptas ir betarpiskas balsavimas. Parasé

P. Visinskis [1905 m. ,,Lietuvos Ukininkas“ N 1, p. 20]. — R., t. 1, p. 109-110.
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Straipsnelyje aptariami ,,zmoniy valdzios“ bei jos rinkimo dalykai ir ivardytoji knyguté. Kaip pa¢ios knygutés zodziai pateiktas tik jos pavadinimas: Visuotinas, lygus, slaptas ir betarpiskas balsavimas, kur kaip terminas yra Zodis balsavi-

mas su savo pazyminiais. Siaip Jablonskis ra8o savo Zodziais bei pasakymais, is
kuriy prie reikaly raStu kalbos skirtina: (krasto) vyriausybé, (visos) vyresnybés,
(kraSto) atstovai, rinkimai, rinkéjai (yra ir veiksmazodis renka); pasakymai pildyti
»vykdyti* vistwomenés nusprendimus ,,sprendimus*; atstoti... gyventojus, savo rin-

kéjus; sprendzia apie... krasto reikalus. Savaip, kitomis formomis nei knygutés

pavadinime, paaiskina balsavimo principus, bitent, atstovus turt rinkti: 1) visi...
pilnameCciai Zmonés, 2) visi lygiai... 3) visi slapta... 4) tiesiai arba betarpiskai...
Cia reikSmingi du dalykai: pasakymas pilnamediai Zmoneés ir greta betarpixkai
pateiktas sinonimas tiesiai, kuriam Jablonskis, matyt, teikia pirmenybe.

3. Vilniaus gruodzio 17 D. 1904 M. [1904 m. ,,Vilniaus Zinios“ N 18].- R.,
t. 1, p. 79-80.
Straipsnyje atpasakojamas ir ,,saviSkai, paprastesniais savo kalbos ZodzZiais*

aiskinamas ,,visai Rusu Zemei“ iSleistas VirSiausiasis paliepimas. AiSkinti ji rei-

kia todél, kad ,,mes nésam jprate kalbeti teip, kaip kalbama tokiuose paliepi-

muose“. Taigi Jablonskis tiesiogiai uzsimena apie ypatinga dokumentu kalba,
kitaip sakant, kanceliarine kalba.
Paties Jablonskio stilius aiSkiai atpasakojamasis, nemazZai net dalyvinés kal-

bos, kuri netinka dalykiniam stiliui. Kanceliari8ki yra tik atskiri jo pavartoti
zodziai bei zodziy junginiai: vyriausybé, valdininkai, viespatysté ,,valstybe“, luo-

dalykai — ,,.pakeitimai“), sprendziamas balsas.
Daugiau yra prie kanceliarinés kalbos artejanciu pasakymuy, i§ kuriu matyti
Sio stiliaus uZuomazgu pacioje Jablonskio kalboje: kad valstieciai jgyty tas pacias
tiesas ,,teises“; kad savo tiesomis prilygty kitus... luomus; prie§ teismq visi luomai... lygiis; prievartos... i§ vyriausybés pusés... nebiisiq; dalykus pavesti tam tikriems jstatymams; apie Zmogaus nusikaltimg pries jstatymus spres; siaurina ir varZo... gyventojy... tiesas (daznesnis ta reikSme veiksmazodis siaurinti; pavartota
ir mazino svetimtauciy tiesas), teismas turi sprendziamq balsq. Cia jau matome
kanceliarizmus jgyti tiesas ,,teises“, varzo tiesas ,,teises“, dalykus pavesti (kam),
pries teismg lygiis, nusikaltimas pries jstatyma, turi sprendziamg@ balsq. Be to, randame sakinj su gretinamaisiais zodZiais viena... antra... (viena, to luomo Zmoniu
esq visu daugiausia ir antra — valstieciyu gyvenime daug kas turj bit perdirbta ir
sutaisyta).
II. Straipsniai apie Panevézio mokytoju seminarija

Daugelis ju i8spausdinti laikraStyje ,,Lietuvos Ukininkas“ (1906 m. Nr. 22,
24, 29, 32, 37; 1907 m. Nr. 6, 7). — R., t. 2, p. 6-24; (1908 m. Nr. 20, 96). -R.,
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t. 2, p. 40-42; vienas — laikra&tyje ,,Vilniaus Zinios“

(1907 m. Nr. 71). -R.,

t. 2, p. 27-29.
Sio pluo’to straipsniuose randame kanceliarinés reiksmés atspalvj turinciy

zodziu, susijusiy su $vietimu, mokymu, stojimu j mokykla ir Sios srities dokumentais. IS 8vietimo srities, be iprasty terminu, tokiy kaip mokykla, mokytojas,
seminarija, minétini dabar mums jau keisti apSvietimas ,,8vietimas“ (apsvietimo
ministerija, apsvietimo ministeris), pradedamoji ,,pradiné“ mokykla, Zmoniy ,,liaudiné, liaudies* mokykla,

jZengiamoji ,,parengiamoji“ klesa ,,klasé“.

Patekimas j seminarija nusakomas jprastai—su veiksmaZodziu stoti ir jo prieSdeline forma jstoti (jstoti {| seminarijq, pasitaiko ir jstoti seminarijon, p. 10). Norintys stoti yra priimami j seminarijq.
Pagrindinis stojimo dokumentas — prasymas. Minimi kiti prie jo pridedami

dokumentai (p. 21): metrikai (skliausteliuose — gimimo ir kriksto rastas), paliudi-

nimas apie kilima, paliudinimas i§ mokyklos, tévy (arba globéjy) rastelis. Dar minimas gydytojo paliudinimas (néra bitinai reikalingas). Kitoje vietoje (p. 40) vardijama: kandidato metrikai, raStas apie kandidato kilimg (toliau yra ir raStelis apie
kilimq), raStelis apie kandidato dorumq. Visi dokumentai bendru vardu pradzioje vadinami popieriais (prasymai su visais reikalingais popieriais paduodami, p. 9),

véeliau —dokumentais (pareikalavus bisig pristatyti ir kiti dokumentai, p. 21). Taigi
dokumenty pavadinimu dar tik ieSkoma, daZniausiai ver¢iamasi bendriausiu

zodziu raStas, bet jau matyti liudijimo pirmtakas paliudinimas. I8 kity dar nesunorminty dokumenty pavadinimy minétinas apskelbimas ,,skelbimas“ (atsakymy vietoje siuncia prasytojams tiktai spausdintus apskelbimus, p. 9).
Apibendrintas pra’ymo pateikimas nusakomas Zodziu junginiu paduoti prasymq, O perdavimas pastu dvejopai: /eisti prasymq ir siysti prasymq (antrasis toliau daznesnis). Apie praSymo gavejo veiksmus raSoma: priimti, atmesti, perziiireti prasymq. Yra ir iSpildyti prasymq (prasymai... ispildomi veikiau, p. 15). Prasymo adresatas nusakomas dvejopomis konstrukcijomis — su naudininku (siysti
kam) ir su prielinksnioj konstrukcija (siysti j kq); abi randamos ne tik su istaigu,

bet ir su pareiginy pavadinimais: Jeisti seminarijos direktoriui pra’ymus (p. 6);

reikéty leisti praSymai j seminarijos direktoriy (p. 21). Tu konstrukcijy pramaisiui
vartojama net tame paciame straipsnyje (p. 27): leizdami savo praxymus tiesiokj
minister]; ministeris stuncia tuos prasymus | seminarijq; Zmonés savo prasymus siuncia ministeriui, ministeris ir tuos prasymus siuncia seminarijai. Tai dar nesunormintos kanceliarinés kalbos pavyzdys.
Straipsniuose yra pasakymu, tiesiogiai nesusijusiu su minétomis sritimis. Randame nuo tada jsigaléjusius kanceliarizmus gavo atsakymq (negavo atsakymo),

bet konstrukcija gavo atsakymq ant prasymo iStaiseme (dabar sakome — gavo

atsakym@ { prasymq), iSreiksti savo nuomone (kad... iSreikSty apie juos savo nuomone, p. 27), siysti per kq (per mokymo globéjq siundéia tuos prasymus, p. 27).
Greta, matyt, skiriant reikSmes, pavartotos formos prireikus ir pareikalavus (prireikus arba pareikalavus biisiq pristatyti ir kiti dokumentai, p. 21).
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Bet nemazai yra j dabartine kanceliarine kalba nepatekusiy zodziy ir pasakymu. Idomus, bet kaip kanceliarizmas neijsigaléjes, pasakymas susirasyti su kuo

(susiraSyti su apsvietimo ministeriu, p. 20) (dabar raStvedyboje vartojama tik su-

sirasinéti su kuo). Dabartine atvejo reik’me Jablonskis vartoja atsitikimg (kiek-

vienu tokiu atsitikimu reikia susiraSyti su apSvietimo ministeriu, p. 20). Jablonskis

dar nebuvo rades tinkamo ZodzZio juridinio panaikinimo veiksmui nusakyti, ta
reikSme vartojo veiksmazodzZius paniekinti (senasis jstatymas... nebus dabar paniekintas, p. 7), sugriauti (,,[statymas“... reikia bittinai Siq vasarq sugriauti, p. 10).
Net veiksmo bidui ir remimuisi nusakyti vartojami pasakymai su zodziu keliu,
kurie veliau buvo priskirti prie klaidu: retkia Cia dirbti ir kitais keliais (p. 19),
eidama dabartiniy istatymy keliu (p. 21).
II. Straipsniai apie renginius ir ju organizavima
1. Lietuviu-mokytojy suvaziavimas [1906 m. ,,Lietuvos Ukininkas* N 28]. —

R., t. 2, p. 11-12.

RaSoma apie prasyma surengti mokytoju suvaZiavima (kursus) ir Kauno gubernatoriaus atsakyma. Jablonskis aptaria atsakyme iSdéstytas priezastis, kodel
to daryti esa negalima, tam vartodamas su kursy rengimu susijusius ZodzZius ir
pasakymus. IS iki Siol neaptartu zodziy minétini suvaziavimas (pavartota tik
straipsnio pavadinime) ir kursai (tekste). Taciau idomiausi — kursy rengima nusakantys zodziai. Jablonskis daZniausiai vartoja veiksmazodi jtaisyti ir jo formas
bei vedinius: jtaisyti vasaros kursus, jtaisomi tokie kursai, riipintis tokiy kursy itaisymu; tris kartus randame jkurti bei jo vedinius: Kursus... galinti jkurti... vyresnybé, nori ikurdinti... kursus, [vienas] ty kursy jktiréjy; viena karta raSoma apie
kursu jrengima: [atsako] uz visq ty kursy irengimq. Vieno reikiamo zodzio dar
nerasta, prie dabartineés vartosenos labiausiai priarteje¢s pastarasis, bet ir jis turi
kita prieSdeli — dabar kursus galima tik rengti ir surengti, ne jrengti.
Is dabar jsigaléjusiy kanceliariniy pasakymy straipsnyje randame: paduoti
prasym@q (padave... prasym@q), gauti prasymq (gaves... mokytojy prasymq), gauti
atsakyma (gaves... atsakymq), duoti nurodymus; i8 nepriimtu: prasymq ispildyti
(ar galima ty mokytojy prasymas ispildyti), iSreiksti geismus ,,pageidavimus”, eiti
vadovautis* nurodymais

(eiti Siais nurodymais).

2. Del naujosios draugijos [1914 m. ,,Viltis“ N 289; 1915 m. ,,Viltis* N 3]. -—

R., t. 1, p. 159-166.

Kalbama apie draugijos, pavadintos Nukentéjusiems dél karo Selpti, susirinkima; ji dar vadinama ir pasalpos draugija (p. 162). Cia jau jsigaléjes terminas

draugija, yra draugijos nariai, draugijos valdyba, draugijos renginys vadinasi susi-

rinkimas: draugijos susirinkimas, susirinkimo protokolas, susirinkime kalbéjo, -susirinkimo kalbetojas. I8 kitu zodziu isidémetini: teisés, pakeitusios tiesas (mokytojy teisés, laikrastininky teisés, p. 166), veiksmazodZiai varzyti (teisés jau tik var194

Zomos, p. 166) ir steigti (steigiamas ,, Ziburélis“), nors apie minima draugija raSoma: yra susidariusi (p. 159).
3. IS antrojo lietuviu mokytoju

N 59]. -—R., t. 2, p. 119-121.

suvaziavimo

[1917 m. ,,Lietuvos Balsas“

Straipsnyje aptariamas 1917 m. ivykes mokytoju suvazZiavimas. Cia irgi randame Siokiy tokiy su kanceliarine kalba susiejamu naujoviy: suvaziavimas jau
turi dabartine terminologizuota Sio zodzio reikSme — aiSkiai skiriama suvaziavimas ir kursai: Daugumg [suvaziavimo nari] sudaré... kursy klausytojai. Kalbama tik apie mokytojy sajungos kiirimg (nebera jtaisymo), apie mokytojo teise (ta
reiksme nebéra fiesos). Randame j dabarting vartosena iéjusiu kanceliarizmu:
sprendziamasis balsas (turinciy sprendziamajj balsq), priimti rezoliucijq (buvo priimta rezoliucija), pavesti vykdyti (pavesta vykdyti nusprendimai ,,sprendimai*).
Yra Jablonskio terminologizuotai vartoty, bet dabar neisigaléjusiu dalyku:
sprendimai vadinasi nusprendimai, suvaziavimo dalyviai — nariai, darbu tvarka,
darbotvarke — darby programa. Visai nekanceliariSkai rasoma: buvo antrasis lietuviy mokytojy suvaziavimas.
IV. Dokumenty

(taisykliu, istaty) pristatymas

Tam tikro dokumento (,,Vyriausiojo paliepimo“) aptarima apzvelgéme viename i§ pirmosios grupés straipsniu (Zr. I. 3). Nuodugniai yra apraSyti du regla-

mentuojamojo pobudzio dokumentai.

1. Knygynai prie pradedamyjy mokykly [1907 m. ,,Vilniaus Zinios* N 33]. -

R., t. 2, p. 24-27.

RaSoma apie naujas mokyklu knygynu taisykles, apsvietimo ministerio patvirtintas 1906 m. Pateikiami aStuoni ty taisykliy punktai. Aiskinamoji straipsnio dalis pana&i j kitus ty mety straipsnius. Idomesné ir daugiau dalykinés
kalbos ypatybiy turi pateiktyjy taisykliy kalba, joje randame daugiau apibréztos reik’més zodziy. Antai knygyno organizavimas nusakomas ZodZiais steigti

ir jkurti (yra ir jkiirimas, jkiirejai); tik aiSkinamosios dalies padioje pradZioje

viena karta parasyta, kad knygynai taisomi. Kanceliarine reik’me vartojami

jJunginiai su veiksmazodzZiais skirti (skirti paSalpas; viena karta yra ir duodamos

pasalpos), pavesti (pavesti darba, knygyny prieziiirg paveda). Be to, skiriamos
veiksmazodziy atiduoti ir pavesti reikSmes: [kiiréjai gali tuos knygynus arba amZinai atiduoti Zmoniy mokykloms, arba tiktai laikinai, tam tarpui pavesti

(p. 25).

I§ daiktavardziy junginiu, turinciy dalykinés kalbos
mo jstaigos, visuomenes jstaigos, visuomenes skaityklos,
tuose paaiskinta — vieSosios bibliotekos, taigi knygynas
reiksme), laikrasciy sqraSas (skliaustuose paaiskinta —

pobiidi, svarbesni: mokyviesieji knygynai (skliausvartojamas ne dabartine
katalogas). Pastarieji pa-

195

vyzdziai rodo, kad ieSkoma reikiamy terminy ir tarptautiniy zodziy atitikmenu.
Terminy ir Zodziy paieska matyti ir daugeliu kity atvejy: knygyna tvarkantis
mokytojas pradzioje ivardijamas kaip knygininkas, véliau vadinamas knygyno

prievaizdu; veiksmo ar rei&kinio laikui nusakyti kaip prieveiksmio amiZinai prie8prie’a greta duodama

Jaikinai ir tam tarpui. Tokia paieSka rodo ir minétoji

veiksmazodziy steigti ir jkurti, skirti ir duoti vartosena. IS tu pory vieni ZodZiai
(steigti, skirti, laikinai) sukanceliaréjo, kiti (duoti, tam tarpui) turi ne dalykinio

stiliaus atspalvi.

Siuo poZitiriu nevienodi ir i8tisi pasakymai. Kanceliarinés reik’més atspalvi

turi prieveiksmiy amZinai — laikinai prieSprieSa, bet iS tu daliy nepakitusi isiga-

lejo tik antroji, prieveiksmis amZzinai kei¢iamas bidvardziu nuolatinis arba ne-

terminuotas vediniais. Skirtingas Jablonskio vartotu pasakymy (knygynq) turi savo Zinioje ir turi valiq (leisti ikurti knygynq) likimas, — pirmasis toks atéjo j musuy
raStvedyba, antrojo valia pakeista teise. Du kanceliarinéje kalboje neprigije pa-

sakymai pavartoti aiSkinamojoje dalyje: tam tydéia ,,specialiai* uzginti ir turés
verte ,,turés galia, galios“. Net taisykliy punktuose pasitaiko nekanceliarisku, i8

Snekamosios kalbos paimty pasakymu: susitares su knygyno jkiiréju (dabar saky-

tume klausima suderines), islaidas ima ant saves ,,padengia pats‘, uz pasiskaity-

m@q nieko mokéti nereikia, gali leisti imti mazq mokesneéli, galima skirti ir Siokiqtokiq algq. Dabar tokius pasakymus laikytume funkcinio stiliaus pazeidimais,

bet Jablonskio kalboje jie jdomiis kaip kanceliarinés kalbos istorijos faktai.

2. Ceky taupytoju sajunga Pragoje [1913 m. ,,Viltis* N 75).—R., t. 1, p. 156-158.

Tai dalis didesnio raginio ,,Siy dieny aitvaras“ (p. 151-158). Jame raSoma
apie taupyma, o pabaigoje, atskirame skyrelyje, aptariami éeky taupytojy sqjungos istatai. Ir bendrojoje, ir istatu dalyje yra su finansais ir taupymu susijusiy ir
kitokiy dalykinés kalbos zodziy bei pasakymu.
Pirmiausia — iSkalbinga organizacijos pavadinimy vartosena: ji ijvardijama
oficialiu vardu sgjunga, pats Jablonskis ja vadina draugija (jsteigta Siuo vardu
draugija), 0 aptardamas jstatus vis délto vartoja sqjungq: taupytojy sqjunga,
SqjuNgos narial, sqjungos organas (leidinys), sqjungos tikslas ir siekimai (dabartiniu terminu — uZdaviniai). I8 finansy srities randame: indéliai, taupomieji indéliai, indeliy knygelés, jneSami indéliai, taupomosios kasos, kredito ir taupymo
istaigos (p. 154), finansy jstaigos, jstaigy apyskaitos (ten pat). Prie jdomiausiu
skirtini prekininkas ,,prekybininkas“, verteivos (skliaustuose — pramonininkai)

»verslininkal™, gyvi ,,grynieji* pinigai (pirkite prekes gyvais pinigais, p. 155). Ta-

Ciau apskritai kanceliarinés kalbos bruozy Cia maziau kaip knygynu taisykliu
apzvalgoje.

3. Lietuvos mokytoju sajunga [1917 m. ,,Santara“ N 36]. — R., t. 2, p. 113-117.
Tai Jablonskio parengti Lietuviy mokytoju sajungos jstatai. I8 ju aiskiau matyti, kokia kanceliarine kalba Jablonskis isivaizdavo ir kaip ja kiiré. Siu istaty
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kalba ir jos santyki su dabartine kanceliarine kalba reikety nagrinéti atskirame

straipsnyje. Cia trumpai aptarsime tik bendrasias jos ypatybes.

Sajungos istatuose Jablonskis kartojo daugelj savo kitur vartoty ir apskritai
tuo metu vartojamy terminu, pasakymuy, sintaksiniy konstrukcijy. Bet Cia leksika, terminija ir stilius jau kiek skiriasi nuo to, kas buvo prieS deSimti metu, — jie
jau artimesni dabartinei vartosenai. Apstu visai SiuolaikiSky terminu, pvz.: sqjunga, draugija, skyriai, sekcijos, bistiné, ir junginiy, pvz.: Sqjungos jstatai, mokykly atstovai, revizijos komisija, visuotinis susirinkimas. Daugelis platesniu pasakymu irgi prigije dabartineje kalboje, pvz.: Sgjungos turtq sudaro; vykdo Sqjungos jstatus; sprendimas yra teisétas; Sqjungos nariu gali biti kiekvienas; isbraukiamas is Sqjungos nariy skaiciaus; kaip reikiant naudotis kultiros vaisiais.
Tiesa, ir ia yra neprigijusiu, gal véliau ir paties Jablonskio atmestu dalyku —
zodziu formu, pvz.: jnaSos ,,inaSai“, mokesnis ,,mokestis“, pasakymu, pvz.: teismo
keliu ,,budu“, istatai iSdirbti ,.parengti“, isskiria ,,paskiria“ if savo tarpo komisijas. Tokie kanceliarizmai buvo priverstiniai, pavartoti todél, kad nerasta tinkamesniu, lietuviskesniu pakaitu. Jablonskio ieSkojimus rodo, pavyzdziui, tai,
kad paraSes Zodi atmainyti, Cia pat ji paaiskina kitu — pakeisti; vien pakeisti
neuzteko, o dabartinis atSaukti tos reikSmés tada neturejo, todél paliktas atmainytt.
Apibendrinamosios

pastabos

Apzvelgtuose Jablonskio straipsniuose esantys kanceliarinés kalbos prad-

menys padeda suprasti, kaip klostesi misy kanceliariné kalba, isivaizduoti pirmuosius jos Zingsnius, kirimo budus ir kryptis.
Matome atsirandan¢ios kanceliarinés kalbos rySj su tuometine bendraja kalba. Daugelis zodziy ir pasakymy imami iS kasdieninés kalbos, yra net Snekamo-

sios kalbos bruozy. Kanceliarinés kalbos apraiSkos dar netvirtos, ieskoma rei-

kiamu ZodzZiu ir raiskos bidu, nemazai ju vartojama lygiagreciai. Pamazu vieni

zodziai iSstumia lygiagreCiai vartotus kitus arba vieni kei¢iami kitais. Antai i§

pradziu vartotas apSvietimas véliau keiciamas Svietimu, draugové keiéiama draugija, jos veiklos dokumentas if jstatymo virsta jstatais, tiesas pakeiCia teisés. Randame Jablonskio dar nesunormintu, véliau pataisyty ir pakeisty ZodZiu: paliudinimas — liudijimas, nusprendimas - sprendimas, paniekinimas — panaikinimas.
Jauciama rusy kalbos itaka, randame ir zodziy darybos vertiniu, pvz.: apsvieticiju, pvz.: islaidas ima ant saves, paliudinimas apie kilme, stato juos pavyzdziu.

Susidures su kanceliariniais raStais, to neiSvengé net Jablonskis.

Taciau Jablonskis stengiasi kurti sava, lietuviska kanceliarine kalba. Pirmiausia
tam pritaiko esamus Zodzius ir iprastus ju darymo biidus: jo straipsniuose apstu
priesagos -imas vediniu, pvz.: istatymai, paliepimas, paliudinimas (pazyméjimo
dar néra); randame su priesaga -ininkas sudaryta knygininkq. Oficialiajai kalbai
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pritaikomi neveikiamieji esamojo laiko dalyviai, pvz., sprendziamas balsas. Daugiausia kuria ne naujus zodzZius, o stengiasi kanceliarinei kalbai pritaikyti, kitaip sakant — terminologizuoti, turimus, pvz.: gina ,,draudzia“, leidzia ,,siuncia“
(rastus), Anygyno prievaizdas ,,bibliotekininkas“. Randame tokiy apibendrintos
reikSmeés pasakymy kaip mokymo jstaigos ir sqjungos organas (leidinys). Kartais

pakei¢ia ir sukanceliarina turimu pasakymy reikSme, pvz.: turés verte ,,turés ga-

lia, galios“, arba paima visai netiketa, net ekspresyvy frazeologizma — padés
ktinu versti ,,pades igyvendinti“.
Jablonskio parengtieji istatai, kaip sakyta, skiriasi nuo to, kas buvo jo pirmuosiuose su kanceliarine kalba susijusiuose straipsniuose. Jie artimesni dabartinei Sios srities kalbai ir rodo tam tikra nueita kanceliarinés kalbos etapa.
Bet Jablonskio jstaty kalba daug kuo skiriasi ir nuo atitinkamy dabartiniu rastu
kalbos. Svarbiausia — ne tik atskirais zodziais ar pasakymais, bet ir esmingesniais dalykais — savo visuma ir pobiidziu. Musy kanceliariniai raStai yra labai
sustandartinti, ju stilius suvienodéjes, o i$ Jablonskio teksto dvelkia individuali
kalbésena, daznai blyksteli ir ai8ktis gyvosios kalbos atSvaitai. Antai, apie, miisu
zodziais tariant, ,,teisiy pazeidima“ nelauktai paraSo — kad teisés nebiity siaurinamos ir nieku verciamos. Arba randame jstatuose jsiterpusios dalyvinés kalbos:
ar Sqjungos, bedirbant darba, neiskrypstama kartais is kelio; isklauso, kq ir kaip
dirbusios ir kq pastebéjusios komisijos. Tokiy kito funkcinio stiliaus intarpy yra

vienas kitas. Siaip Jablonskio individualusis stilius ir kanceliarinés kalbos poreikiai graziai suderinti.

Lietuviy kanceliarine kalba nuejo ne visai tuo keliu, i kuri ja suko Jonas
Jablonskis. Ji labiau nutolusi nuo paprastosios kalbésenos, daugiau standarti-

zuota ir subiurokratinta. Susiformavusiai kanceliarinei kalbai tie bruoZai, matyt, nei8vengiami, tik dabartiné musiske Sios srities kalba yra per daug dirbtinai atitraukta nuo paprastosios kalbos. Dél to dali kaltés galima priskirti ir
kalbininkams, nes prie ios kalbos atmainos kurimo jie per mazZai teprisidéjo.
Kazimierui Bugai visy pirma rupejo mokslo reikalai ir Zodynas. Juozui Baléi-

koniui egzistavo tik gyvoji kalba, su ja nesutampan¢ios kanceliarinés kalbos

jis neisivaizdavo. Vélesnioji kalbininky karta — Antanas Salys, Pranas Skar-

dzius, Petras Jonikas — atsirado pavélavusi, kai kanceliarinés kalbos praktika

jau buvo isibégeéjusi, jie besuspéjo prie apdailos darbu. Prie lietuviu kanceliarines kalbos kirimo i8 kalbininky daugiausia prisidéjo Jablonskis. Jo didziausias inaSas — ne tie keli Sios srities straipsniai ar paraSyti istatai, o visa kalbos
norminimo veikla. Kanceliariné kalba buvo kuriama ant jo padéty bendrinés
kalbos pamatu.
Gauta 1999 03 17
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ELEMENTS

OF OFFICE LANGUAGE IN JONAS JABLONSKIS’ WRITINGS
Summary

The Lithuanian office language as a functional style evolved at the beginning of the 20"
century. Its rudiments can be easily traced in the leaflets and newspaper articles of that time.
Most of them dealt with the activities of schools and associations, other phenomena of social
life.
Several such articles were written by Jonas Jablonskis, too. They contain words and expressions peculiar to the office language. Instances of this functional style are even more frequent in
the writings where first editions in this area as well as rules and regulations of associations are
discussed. J. Jablonskis was the author of the Regulations of the Teachers’ Union (1917) and it
a witness to his contribution to the formation of the office language. The language of regulations
is akin to the language of documents written nowadays, still it is less rigid.
J. Jablonskis’ contribution to the formation of the office language is obvious in his normaive
activities in general. The Lithuanian office language was created on the foundation of standard
Lithuanian laid by J. Jablonskis.
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