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Pro memoria

JANUSZ DUNIN-HORKOWICZ
(1931 06 26–2007 07 27)

2007 metø liepos 27 dienà mirë Lodzës universiteto profesorius, knygotyrininkas ir
bibliofilas Januszas Duninas-Horkowiczius. Lietuvos knygos mokslininkø bendruomenë uþjauèia velionio ðeimà ir artimuosius, Lenkijos kolegas knygotyrininkus ir
bibliotekininkus, liûdëdama dël þymaus raðytojo ir mokslininko, aistringo knygiaus
ir ðirdingo bièiulio mirties.
Pirmà kartà sutiktiems þmonëms Januszas Duninas daþnai prisistatydavo esàs
vilnietis pagal kilmæ ir lodzietis pagal pasirinkimà. Jis gimë Vilniuje 1931 m. birþelio 26 d. medikø ðeimoje. Tëvas Wiktoras buvo palikuonis kilmingos Ùabædê herbo
Duninø giminës, savo iðtakomis siekianèios dar XVII amþiø. Motina Helena buvo
kilusi ið Chaszkowskiø. XX a. ketvirtajame deðimtmetyje tëvas vertësi akiø gydytojo
praktika, o motina dirbo asistente Stepono Batoro universiteto Bakteriologijos katedroje. Vilniuje ðeima gyveno iki 1945 m., kol susipynus istorinëms aplinkybëms tø
paèiø metø balandá apsisprendë persikelti á Lodzæ ir ten ásikurti visiems laikams.
Januszas ið Vilniaus iðsikraustë bûdamas keturiolikos, taèiau visà gyvenimà jautësi
esàs vilnietis ir ilgëjosi gimtinës. Pratæsdamas ðeimos tradicijas jaunasis J. Duninas
svajojo tapti gydytoju. Deja, sovietmeèio realijos já skaudþiai nuvylë: jam net nebuvo leista laikyti stojamøjø egzaminø á Lodzës medicinos akademijà, todël teko rinktis polonistikos studijas liberalesniame Liublino katalikiðkajame universitete. Studijuodamas Humanitariniø mokslø fakultete 1953 m. jis ágijo pirmojo laipsnio diplomà, patvirtinantá bibliotekininkystës specializacijà, o 1955 m. baigë ir magistro studijas, apgynæs epigramos teorijos darbà.
Galima iðskirti kelis J. Dunino profesinës karjeros etapus – bibliotekininko
praktiko ir universiteto dëstytojo. Trisdeðimt metø J. Duninas dirbo Lodzës universiteto bibliotekoje (ásidarbino 1957 m.) ir karjeros laiptais pakilo iki bibliotekos
direktoriaus praeigø (jas ëjo 1984–1987 metais). Nuo 1987 m. jis atsidëjo tik akademinei veiklai – ásitvirtino Lodzës universiteto Bibliotekininkystës ir mokslinës
informacijos katedroje. Uþ sëkmingai 1983 m. apgintà disertacijà Antroji Lenkijos
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knygø rinka: apie muginës ir bulvarinës literatûros leidybà Lodzës universiteto Filologijos mokslø fakultete jam buvo suteiktas mokslø daktaro laipsnis, 1998 m. uþ
parengtà knygà Lenkiðkø XIX–XX a. groþinës literatûros knygø leidybos raida – habilituoto mokslø daktaro laipsnis, o 1996 m. uþ pedagoginius ir mokslinius nuopelnus – profesoriaus vardas.
Dirbdamas Lodzës universitete jis ne tik skaitë paskaitas, vedë seminarus, buvo
vadovas beveik ðimto magistro darbø, vadovavo kelioms disertacijoms, bet ir daug
laiko skyrë moksliniams tyrimams. Ið viso J. Duninas paskelbë 20 knygø, daugiau
kaip 280 straipsniø ir recenzijø. Pagrindinës J. Dunino moksliniø tyrimø kryptys
buvo knygotyra ir bibliotekininkystë. Daugumoje jo darbø nagrinëjama XIX a. ir
XX a. pradþios knygos kaip socialinio reiðkinio istorija. Dar 1958 m. buvo paskelbti
pirmieji J. Dunino straipsniai periodiniuose leidiniuose: nuo 1959 m. juos spausdino „Bibliotekarz“, o po 1962 m. jie vis daþniau pasirodydavo pripaþintuose Lenkijos
mokslo þurnaluose „Przeglàd Biblioteczny“, „Studia o ksiàýce“ ir kituose. Svarbiausios jo monografijos yra Popierinis banditas: mugiø ir bulvarinë knyga Lenkijoje (1974),
Þmogaus mastelio knyga (1989), Knygelës geriems ir negeriems vaikams: ið lenkiðkø
publikacijø jauniausiesiems (1991), Lenkiðkø XIX–XX a. groþinës literatûros knygø
leidybos raida (1982).
Mokslininkas aktyviai dalyvavo rengiant kolektyvinius knygos ir literatûros mokslø
informacinius veikalus: Lenkø knygos veikëjø þodynà, Parankiná bibliotekininko þodynà, XIX amþiaus lenkø literatûros þodynà. Daugiau kaip tris deðimtmeèius jis reiðkësi
ne tik moksline kûryba, bet ir kurdamas feljetonus, kurie buvo spausdinami knygininkystës profesinëje spaudoje (ið viso buvo paskelbti 162 jo paties arba bendradarbiaujant su þmona Cecylija paraðyti feljetonai).
Kaip þinomas mokslininkas ir raðytojas J. Duninas buvo Lenkijos mokslo draugijos Lodzës padalinio, Lenkø bibliotekininkø draugijos, Lodzës knygø mylëtojø
draugijos, Lenkø bibliologijos draugijos, Lenkijos mokslø akademijos Literatûros
komiteto Populiariosios literatûros komisijos narys, taip pat dalyvavo Vilniaus ir
Vilniaus þemiø bièiuliø draugijos, Lietuvos mylëtojø draugijos veikloje.
J. Duninas sulaukë pripaþinimo ne tik Lenkijoje, bet ir kaimyninëse ðalyse. Jis
buvo kvieèiamas dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, jo knygos buvo
pasitiktos palankiomis recenzijomis Lenkijos ir uþsienio spaudoje. Profesorius ne kartà lankësi Lietuvoje, dalyvavo Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros
instituto rengiamose tarptautinëse knygotyros konferencijoje, jo straipsniai buvo spausdinami „Knygotyros“ mokslo darbuose. Lietuvos knygos mokslui ypaè svarbios Dunino mokslinës publikacijos, skirtos XX amþiaus Vilniaus knygos problematikai.
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Vienas ið didþiausiø J. Dunino pomëgiø buvo bibliofilija. Kaip raðë pats knygius, knygø bacila apsikrëtë dar vaikystëje. Jau gyvendamas Vilniuje jis sukaupë
savo pirmàjá knygø rinkiná, o metams bëgant bibliofiliniai interesai stiprëjo ir tapo
svarbia gyvenimo dalimi. Bûdamas puikus knygos ir knygos þenklø þinovas, jis sukaupë vertingas knygotyros literatûros, ekslibrisø, vaikiðkø knygø ir kitas kolekcijas.
Savo knygø turtus noriai demonstruodavo visiems besidomintiems, juos eksponuodavo parodose. Bibliofilijos tematikai J. Duninas skyrë dvi tarptautinio pripaþinimo
sulaukusias monografijas – Ekslibrisai, knygos, þmonës (1974) ir Lenkø filobiblonas
(1983).
Uþ bibliotekinæ praktinæ veiklà, uþ mokslinius, pedagoginius nuopelnus ir iðkilias publikacijas, taip pat uþ organizacinæ ir visuomeninæ veiklà J. Duninas pelnë
Lodzës universiteto, Lenkø bibliotekininkø draugijos ir Lenkijos valstybës apdovanojimus.
Atlikti reikðmingi knygotyros mokslo darbai áamþina profesoriø J. Duninà ne
tik Lenkijos, Lietuvos, bet ir kitø Rytø Europos ðaliø knygotyros mokslo erdvëje, o
prisiminimai apie ávairiais talentais ir spalvingumu apdovanotà jo asmenybæ dar
ilgai neiðblës ðiandienos knygos tyrëjø atmintyje bei jø ðirdyse.
Auðra Navickienë
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