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VETERINARI)OS MOKSLV PRADININKAS
LIETUVO)E - PRANCÜZAS LIUDVIGAS
HEINRICHAS BO)ANUSAS
Nedaugkas Lietuvoje zino, kad veterinarijos rnokslupradininkas
ir pirmosiosveterinarijos katedros jkûréjas Lietuvojeyra prancü
zas LiudvigasHeinrichasBojanusas(LouisHenri Bojanus).

Prof. Alvydas Lalskonis,
Lietuvos-PrancOzijos asociacljos
Kauno skyriaus nary.

l. H. solanusas gime 1776m. liepos
16 d. Buksviiés (Bouxwiller) mies
telYie, Elzase, misk~ priiiOretoio
seirnoje, saìges rnlestelio girnnazlja,
Vienos ir jénos uolversìtetuose SlU·
dilavo medtcína ir pastaraiarne ap
gynè medicinos daktaro dtsenacua,
Vienos unìversuete jis susidoméjo
vererinarijos mokslu ir, finansfskai
paremtas Heseno·Oarmstato landgra·
fo. 1801-1803 m. stazavosi zymiau'
siuose [O meto veterinarijos moksl4
centruose Europoie: Paryiiaus, Liono,
Londono, Vienos. Berlyno ir Kopenha·
gas universltetuose. 1806 m. jis buyo
pakviestas i Imperatorisk<iji Vilniaus
universitet<l. kuriame ikOre Veteri·
narines medicinas katedr(\, pirmaj~
katedra ne tik lielUvoje, bet ir Ryt4
Europoie. Tuo metu plito uzkreéiamo·
sios gyvUli4 ligas - atrajoianèi~ gyvu·
li4 ir arkli4 visaje RYt4 Europoje po
prancûzlI revoliucijos ir besi[~s¡anëiu
karo konflikt4. L. H. Bojanusas studi·
javo gyvuliu epidemijas, i4 prieiastis
ir 1810 m. isspausdino program<l.
kaip isvengti gyvuli4 uikreèiamt¡j4
ligu epidemij4. Jls susidomi nau·

ju tyrimo objektu - bestuburìaís.
l.H. Bojanusas surinko ir aprasè 144
kirrninu kolekcij<l. dornèíos¡ imoni4
parazitu - askartdìtu, kaspìnuoñu,
deli~ - anatomìla ir fiziologija. js
pirmasis RYtu surccole Vilniaus uni
verstrete oradè]o désrvtl Iyginam<ija
gyvon4 anatomila, Iyglno tam tikru
gyvOnu - arkliu, [auèlq, kaèi4, sunu,
avìu. oiku - organus. l.H. soianu
sas susiraslnélo su iymiausiais to
meta vakarq Europos veterinarijos
specialistals. Oaugelis mokslininku
zino io varda del "Bojanuso organo"
moliusk4 ekskrecijos organo. jis pui·
kiai piese, toctel savo straipsnius ir
knygas iliustruodavo pats. L H. Boja·
nusas Vìlniuje ikore pirm<ija Lietuvoje
litografiios spaustuve, is Vokietiios
pakviete zym4 graveri F.L. lehmana
(1787-1835), kur;s jkOrè spaustuve,
egzislavusia iki Vilniaus unÎversitcw
uidarymo 1834m.
1832m. Vilniuje buvo isspausdintas
l.H. Bojanuso kap;talinis veikalas,
kuri jis iliustravo ..Anatome Testu·
dinls Europaeae". pakanotines ja
laidos buvo pakartotos Vokietijoje
'902 m. Ir JAV- 1970m. Elektronini
sio jo velkalo variant a Harvardo uni·
versitetas parengè kaip pagrindinj
veikal<l. reikalinga veterinarijos Stu·

•Anatome Testudmis Europafaf" veikalo lIiustraclia, kuria nupies!! l H. 60'
fanusas Vilnius. 1819. . ...., t '. '.' ,
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Louis Henri
Bojanus
Le savanlde Vilnius

dijoms lis pirmasis aprasè sturnbro ir
tauro anatominius skirtumus ir juos
atskyrè kaip atskiras gyvOn~ rOsis.
l. H. Bojanusas buvo prestláiniq Par·
yiiaus, Sankt Peterburgo, Kopenha·
gos, Edinburgo, Stokholmo, Maskvos
Berlyno universitet4 Garbés narys.
Nepripaiindamas Napoleono ¡nvazijos
iRusij<l. l. H. Boianusas pasitrauké i
Sankt Peterburga ir griio j Vilni~ po
Napoleono armijDs i:tugimo. Garsioìe
filomat4 Ir filaretu byloje jis atstova·
vo Vilniaus universiteto profesOrai,
gyné studemus nUD carines vatdiiDs
represi¡4. Ui: mokslinf: veikla ivertin·
tas apdovanoiimais, jam suteiktas
valstybes patarejo titulas, apdovano·
las sv. Vladimiro IV laipsnio ordínu.
1822 m. ¡is atsisaké Vilniaus universi
teto rektoriaus pareigu, nes nesutiko
su Rusijos svietimo sistemas reforma,
naikinanëia universltetll autonomija,.
l. H. Bojanuso atminimas jamiintas
ne tik Uetuvoje. lSMU Veterinari·
jas akademijos auditorijoje yra ja
biustas. Vilniaus universiteto Auloje
pastatytas ja biustas, Didziajame
kieme - jam skirta freska. lenkijoje
Lomioje 1964m. jo vardu pavadinta
veterinarijos gydytoj4 padejej~ mo·
kykla. Vienoje jo vardu pavadinta
gatve, jo atminimas jami:intas pasto
ienkluose, atminimo medaliuose.
2015 m. isleista knyga apie l. H. Bo·
januso gyvenima ir veikta. Vienas is
knygos autori4, ja biografas - Lietu·
vos ir Elzaso asociacijos prezidentas
p. F. Edelis lankesi Lietuvoje. Vilniaus
universitetas Buksvilei (Bouxwiller)
padovanoio l. H. Bojanuso biuSl<l.
analogiska vilniskiui (esanèiam Au·
loje). 2016 m. pradiioje biuslas bus
pastatytas jo gimtojo miestO merijos
Garbes saleie. l. H. Bojanusas - iV'
mus zoologas, parazitologas, Iygi·
namasias veterinarinês anatomijos
pradininkas Ryt4 Europoje, dirbes
Vilniaus uníversitete, isgarsines Lie
tuvos varda pasaulyje. Oiiugu, kad
Lietuva, su kuria susijusl jo veikla,
taip pat saugo ja atminima .

,,1832m. Vilniuje
buvo isspausdintas

L. H. Bojanuso
kapitalinis veikalas,
kurj jis iliustravo

"Anatome Testudinis
Europaeae".


