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Ðiø metø lapkrièio 26 d. þymiam lietuviø leksikològui, leksikogråfui ir vienam ryðkiausiø lietuviðkosios terminijos tvarkytojø, kalbos kultûros ugdytojui Jonui Klimavièiui
sukanka 70 metø. Gimë jis Gerùliðkëje, Marijãmpolës rajone, talentø ir gërybiø dosnioje Suvalkijos þemëje. 1961 m. baigë Vilniaus pedagoginá institutà ir visus savo kûrybingiausius metus dirbo Lietuviø kalbos institutê, raðë akademiná Lietuviø kalbos
þodynà, tyrë tarptautíniø ir lietuviðkøjø terminø sinonimijà terminografijoje.
Svarbiausia sritis, kuriai Jonas paskyrë savo talentà ir kûrybines jëgas, yra terminologija. Ilgai rengæsis ir atkakliai dirbdamas 1993 m. jis paraðë labai vertingà darbà  daktaro disertacijà Melioracijos terminø sistema, kurià sëkmingai apgynë tø paèiø metø
gruodþio 14 d. Pasak Aleksandro Reformatskio, terminologija kaip þodþiø visuma  tai
dviejø ðeimininkiø tarnaitë  þodyno sistemos ir moksliniø sàvokø sistemos. Jonas Klimavièius savo disertacijoje nagrinëja ne tiek mokslines sàvokø, kiek kalbines semantines terminø mikrosistemas, jos aptariamos ne tik terminologiðkai, bet ir leksikologiðkai.
Dar iki disertacijos gynimo 1992 m. kartu su Kazimieru Gaiveniu, Angele Kaulakiene
ir Stasiu Keiniu Jonas Klimavièius parengë knygà Terminologijos taisymai, kurioje
iðryðkëjo terminijos norminimo kriterijai ir principai ir kuri sulaukë net keliø alternatyviø recenzijø.
Vertingas Jono Klimavièiaus darbas yra knyga Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija  mokslinëje spaudoje skelbtø straipsniø rinktinë, pasirodþiusi
2005 m. Ðioje knygoje autorius á skaitytojà prabyla ir kaip leksikològas, ir kaip terminològas. Pirmiausia jam rûpi bent minimalia¤ atsakyti á svarbiausià klausimà  kas yra
bendrinës kalbos leksika? Knygoje nuosekliai derinami du tyrimo aspêktai  istorinis
ir norminis. Ypatingas dëmesys kreipiamas á leksikos ir terminijos sistemiðkumà.
Mokslinæ terminijà Jonas Klimavièius pirmiausia mato iðaugusià ir vis iðauganèià,
augsianèià ið liaudies terminijos gelmiø. Turëdamas galvoje terminijos lietuviðkumà
knygos autorius pabrëþia: Savo ûgiu paskui ji pranoksta liaudinæ, taèiau irgi bûtø
labai pragaiðtinga kurti jà kaip kurios nors kitos (þinoma, labiausiai pavyzdinës anglø) kalbos pavyzdþiu  turëtume svetimà kopijà, prarastume savo originalà. To neturëtø uþmirðti jaunosios kartos terminològai, kuriems kalbamoji Klimavièiaus knyga
turëtø bûti parankinë. Jonas Klimavièius savo knygà baigia platoka lietuviø terminologijos ðimtmeèio raidos probleminiø dalykø åpþvalga.
Knyga stebina ir savo argumentacijos tvirtumu, ðaltiniø gausumu, ji rodo, kad autorius puikiai iðmano mokslinæ literatûrà ir mokamai jà panaudoja. Toká Jonà Klimavièiø iðugdë (1) akademinës leksikografijos darbas, jo þodþiais tariant, alinantis darbas, bet ávairiapusiðka kalbos mokykla, tikra laboratorija, (2) nuostabus ir paslaptingas
þodþiø pasaulis, (3) Mokytojo (ðviesaus atminimo Kazimiero Kuzavinio.  A. R.),
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taip pat Jono Jablonskio ir ypaè Kazimiero Bûgos pavyzdys. Neatmestinas ir kalbininko iðsiugdytas suvokimas,
kad (a) praktika be teorijos  arba ið viso negalima, arba vieni klystkeliai, (b) norminamasis ir ugdomasis aspektai be tiriamojo  svertai be atramos taðko.
Be daugybës moksliniø straipsniø, iðspausdintø specialiuose mokslo leidiniuose Lietuviø kalbotyros klausimai (LKK), Kalbotyra, Terminologija, Kalbos kultûra, Jonas Klimavièius yra paskelbæs dar daugiau
populiariø straipsniø straipsneliø kalbos kultûrai ir ðvietimui skirtuose leidiniuose Mûsø kalba, Gimtoji kalba, Gimtasis þodis. Savo darbø sàraðà kalbininkas pradeda 1962 m. Tarybiniame
mokytojuje iðspausdinta recenzija Literatûros mokslo terminø þodynëlis. Sàraðas
baigiamas 2008 m. Mokslo Lietuvoje pasirodþiusiu straipsniu Ne validavimas, o
tinkamumo pripaþinimas. Per tà laikotarpá ávairiuose þurnaluose ir laikraðèiuose pasirodë daugiau kaip 950 publikacijø (straipsniø, atsakymø á skaitytojø klausimus, recenzijø) aktualiais kalbos kultûros ir terminijos klãusimais. Þurnalø ir laikraðèiø sàraðà sudaro beveik 40 pavadinimø. Jo straipsniø nuo 1962 m. galima rasti beveik visuose
tarybinio laikotarpio laikraðèiuose ir þurnaluose ir daugelyje jau nepriklausomos Lietuvos þurnalø ir laikraðèiø. Turint galvoje, kad Jonas Klimavièius gvildena labai aktualias terminologijos norminimo problemas, jo straipsniai yra didelis turtas, su kuriuo
turëtø susipaþinti visuomenë. Manyèiau, kad ir á minëtà knygà nepatekusius straipsnius, kurie dabar iðsibarstæ ávairiuose leidiniuose ir yra sunkiai prieinami specialistams ir visuomenei, reikëtø iðleisti åtskira knyga (ar knygomis).
Negalima uþmirðti ir kitø Jono Klimavièiaus svarbiø darbø. Paminëtina, kad jis
perþiûrëjo ir patikrino kai kuriø Lietuviø kalbos þodyno tomø (t. 1215, 20) terminus, buvo ávairiø leidiniø ir þodynø redaktoriø kolegijø narys. Ið tokiø leidiniø minëtini: Þmonës ir kalba (1971), Fizikos terminø þodynas (1979), Kalba ir mintis
(1980), Mintis ir þenklas (1983), Þenklas ir prasmë (1986), Lazeriø fizikos terminø þodynas (1990), Dabartinës lietuviø kalbos þodynas (1993) ir kt.
Pradëjus eiti Terminologijai Jonas Klimavièius greitai (nuo 1995 m., t. y. antrosios knygos) ið redaktoriø kolegijos nario tapo atsåkomojo redaktoriaus pavaduotoju,
o nuo 2001 m. (aðtuntosios knygos)  vyriausiuoju redaktoriumi. Jo redaguojamos pasirodë jau 7 Terminologijos knygos.
Nemaþà mokslinæ ir praktinæ reikðmæ turi spaudoje paskelbtos ir leidykloms, taip
pat Valstybinei lietuviø kalbos komisijai pateiktos ávairiø terminø þodynø, þinynø, standartø ir tekstø recenzijos. Jose principingai vertinami spausdinti teikiami darbai (þodynai, þinynai, standartai ir kt.). Jono Klimavièiaus kompetencija ir principingumas
prisidëjo prie daugelio tokio pobûdþio leidiniø kokybës pagerinimo.
2

Su Jonu Klimavièiumi ir jo darbais artimiau susipaþinau 1993 m., kai man teko
bûti jo disertacijos gynimo komitêto nariu. Vëliau teko kartu dirbti Valstybinëje lietuviø kalbos komisijoje. Ið to meto prisimenu Jonà Klimavièiø kaip iniciatyvø, pareigingà, labai gabø ir labai darbðtø þmogø. Ar tai bûdavo kokio nutarimo projêkto, þodyno,
þinyno ar standarto svarstymas, Jonas Klimavièius visuomet ateidavo profesionalia¤
pasirengæs, turëdavo savo tvirtai pâgrástà nuomonæ, kurios nepaisyti retai kam pavykdavo. Jo tvirta, kartais kaip kirviu nukirsta nuomonë sukeldavo ir kai kuriø kolegø
nepasitenkinimà. Galbût galima Jonui prikiðti nelankstumo krislelá, bet negalima jo
apkaltinti makiavelizmu ar dar kókia kita nuodëme, kaip jau yra atsitikæ. Jonà Klimavièiø visi paþásta kaip talentingà, padorø, principingà ir sàþiningà lietuviø terminijos
kûrëjà ir normintojà, þymø leksikològà ir leksikogråfà. Kai kam galbût nepatinka jo
plaukø spalva, puikus profesinis pasirengimas ar ironiðkas þodis, bet, kaip sakydavo
lotynai, de gustibus non disputandum. Tikriausiai ne dël to Jonas Klimavièius priklauso tai rûðiai kalbininkø, apie kuriuos jo kolegos kalbos tyrinëjimo metraðtininkai 1982 m.
tesugebëjo paraðyti tik 4 eilutes, o 1994 m.  tik 7 eilutes, nors 1993 m. jo darbø sàraðà
sudarë jau apie 500 pozicijø. Tegul tai bûna metraðtininkø sàþinës reikalas. Tikiu, kad
ir toliau Jonas iðliks toks pat kûrybingas ir ðmaikðtus kaip ir á praeitá nuëjusiais deðimtmeèiais. Tikiu, kad iðliks nepajudinamas jo gyvenimo principas nulla dies sine linea. Stiprios sveikatos ir lakios minties, gerbiamasis Kolega!
Albertas Rosinas
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