Liudvikas Pasteuras
(1822 — 1895).

1922 metų gruodžio 27 d. sukako lygiai šimtas metų nuo
garsaus prancūzo mokslavyrio L. Pasteuro gimimo. Netur
tingų tėvų sūnus, Pasteuras savo energija ir pasišventimu
laimingai išėjo mokslus ir 1848, teturėdamas vos 26 metus, jau
buvo paskirtas fizikos mokytoju Dijono liciejuje. Po dvejų
metų matom jį chemijos profesorium Strassburge, o 1854 —
Lille. Per dešimtį metų (1857—1867) veda jis aukštąją mo
kyklą (Ecole Normale), kaip jos direktorius. Be to chemijos
mokslą 1863 m. dėsto dailės mokykloje, o 1867 — Sorbonoje.
1881 metais lieka išrinktas Paryžiaus mokslo akademijos na
riu. Ši garbė tenka jam už moksliškus nuopelnus fizikoj ir
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organiškoj chemijoj. Savo vynrūgščio sudėties tyrimais deda
jis pamatus stereochemijai. 1857 m. paskelbia savo gyvybi
nę fermentacijos teoriją, o 1867 m. griežtais eksperimentais
įrodo savaimio gimimo teorijos klaidingumą. Jis konstatuoja,
jog alkoholiui fermentuojant, gaunama gintarinė rūgštis ir
glicerinas. Žinomiausi yra jo alaus ir vyno konservavimo
metodai (pasteurizacija). Savo tyrimais šilkvabalio ligų ir
vištų choleros, o dar labiau pasiutimo ligos, jis tapo tikras
žmonijos geradaris. Pasiutusių šunų aprietiems gydyti 1886 m.
įsteigtas Paryžiuj specialinis Pasteuro institutas, kuriame 1886
— 1905 m. suteikta pagalbos 29.000 aprietų asmenų. Jis yr pa
rašęs daug moksliškų veikalų. Svarbiausieji yra šie: Etudes
sur le vin (1866), Etudes- sur le vinaigre (1868). La maladie
des vers à soie, du tomu (1870). Etudes sur la bière (1876),
Microbes organisés (1878), Quelques reflexions sur la science
ir k. Visas pasaulis pripažino jo nuopelnus. Prancūzų valdžia
paskyrė jam 12.000 frankų metinės subvencijos. Jam pastatyta
du paminklu Lille (1899) ir Besansone (1902). Jo pagarbai
nuliedinia atskiras medalis. Įteikdamas šį medalį Pasteurui
Paryžiaus Mokslų Akademijos sekretorius, garsusis chemikas
J. Dumas apie Pasteuro mokslo darbus yra tarp kitko šiaip
atsiliepęs:
„Jau Tamstos pirmieji tardymai yra amžinai išsklaidę iš
chemijos visas slaptas jėgas, išaiškindami vynrūgšties ano
malijas.
„Įrodęs alkoholio fermentacijos gyvybinį pobūdį, Tamsta
išplėtei ir pritaikei tą mokslą įvairiausioms fermentacijos rū
šims ir tuo būdu uksaus fabrikacijai davei griežtų taisyk
lių, kurias pramonė šiandieną su dėkingumu kuoplačiausiai
vartoja.
„Tuose mažiausiuose fermentacijos gamintojuose Tamsta
atradai trečią karalystę, kuriai tie gyvūnėliai priklauso. Jie
turi visas gyvybės žymes, tik savo gyvybei nereikalauja oro,
o reikiamą sau šilimą randa chemiškoje dissociacijoje, kurią
jie patys aplink save gamina.
„Gilus fermentų studijavimas yr davęs Tamstai pilną iš
aiškinimą įvykstančių organiškose substancijose (k. š. vyne,
aluje, vaisiuose ir kitose organiškosios materijos rūšyse) per
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mainų. Tamsta supratai jiems pritaikintos šilimos apsaugo
jamąją rolę ir išmokei reguliuoti jos pasėkas fermentams
užmušti.
„Skiepijimas, tiesa, buvo ir seniau naudinga praktikoje
priemonė. Bet Tamsta davei tikrą jo teoriją ir prapiėtei jo
pritaikinimus. Tamsta susekei, kaip iš organiškųjų apkre
čiamų nuodų sudaryti skiepijimo medžiaga. Savo skalsų
tyrimais Tamsta patarnavai visos Europos ūkiui. Medicinoj
nuo Tamstos yr prasidėjus nauja era, nes Tamsta įrodei,
kad kiekviena apkrečiamoji liga turi savo skiepijimo me
džiagą...
„Tamstos nurodytųjų metodų dėka šilkininkai liko ap
drausti nuo dideliausių nuostolių...“
Tuose iškalbinguose J. Dumas’o žodžiuose išreikšta ne
vien oficialinis mandagumas, akademiškas panegirikas, bet ir
tikras moksliškų Pasteuro nuopelnų įvertinimas. Tuos nuo
pelnus suprato ne vien specialistai, bet ir šiaip jau publika.
Pasteuro išradimai nevien žingeidumą tenkino, bet ir tiekė
apčiuopiamų rezultatų, tai apgindami žmogaus turtą, tai
jo paties sveikatą. Iš čia lengva suprasti visuotinas Pasteuro
tyrimais susidomėjimas.
Bet dar labiau išgarsino Pasteuro vardą jo tyrimai savai
mio gimimo. Šį gimimą tam tikrose aplinkybėse esant gali
mą, tvirtino trys gan žymūs prancūzai mokslininkai - mate
rialistai Pouchet’as, Joly ir Musset’as. Pasteuras laikėsi prie
šingos nuomonės, tvirtindamas, kad visi anų trijų moksli
ninkų bandymai su skysčiais nėra griežti: visuose juose skys
čiai susiduria su oru, o iš oro patenka į skysčius visokių
gyvių mažytės sėklelės, iš kurių paskui ir rūtulojas skysčiuo
se įvairūs gyvūnėliai, Pasteuro išmanymu, užkirtus kelią gy
vūnėliams patekti į skysčius tam tikrais būdais, skysčiuose
jokia gyvybė neatsiras. Tas pat bus, pastačius skysčius gi
liuose rūsiuose arba aukštuose kalnuote, kur gyvūnėlių sėk
los negal patekti. Savo šiuos spėjimus Pasteuras patikrino
griežtais eksperimentais, pirštu prikišamai įrodžiusiais, kad
ištikrųjų taip yra, kaip Pasteuro buvo sakyta. Tuo būdu ta
po įrodytas pamatinis biologijos principas: o m n e v i v u m
e x o v o a u t e x v i v o — t. y. kad kiekvienas gyvis gimsta
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iš gyvio bei iš gyvio kiaušinėlio. Savaimis gimimas yra
tvirtinimas niekuo neparemtas ir nerandąs moksle jokio pa
tvirtinimo. Buvo tai didelis materializmui smūgis. Šalinin
kams pažiūros, kad gyvybė gali rastis iš negyvos, neorganiš
kos materijos, nebeliko nieko kita, kaip griebtis pasakos, kad
nors dabar žemė, kaip sena višta, ir neįstengia iš negyvos
materijos pagimdyti gyvybės, bet anksčiau, kol ji buvus jau
nesnė ir šiltesnė, ji tą stebuklą galėjus padaryti. Bet tokie
įrodymai tegal patenkinti nebent trečiaklasį mokinuką...
Garbus, kaip pirmaeilis mokslininkas, Pasteuras yra dar
didesnės garbės vertas ir kaip įsitikinęs karštas katalikas.
Niekur ir niekuomet jis nesislėpė su savo religiniais įsitiki
nimais. Viešai jis bažnyčią lankė, viešai mišių klausė, viešai
išpažinties ėjo, viešai namie meldės, viešai paskutinėje ligoje
šventus sakramentus priėmė ir viešai kaip tikras katalikas
mirė. Jo religingumas buvo tikrai gilus, gyvas ir pavyz
dingas.
Nemažiau pavyzdingas buvo ir jo darbštumas. Beprofeso
riaudamas Besansono kolegijoje Pasteuras buvo įprašęs vie
tos panaktinį, kad ateitų kasdien jo prikelti 4 val. ryto tar
damas šiuos žodžius; „Pasteurai, kelkis! Vyk lauk tinginystės
velnią!“ Kartais panaktiniui tekdavo gerokai papūrtinti, kad
įmigęs jaunas profesorius atbustų. Bet sykį atbudęs ir pasi
meldęs eidavo tuojau prie darbo.
Tepažadina šis pavyzdys ir mūsų jaunimą daugiau mels
tis ir dirbti, o mažiau miegoti. Tuomet ir mes ilgainiui, ra
sit, susilauksime savų Pasteurų... Duok, Dieve, kad tai tikrai
įvyktų 1).

1)

Sk. „Draugijos“ 1922 m., 11-12 n-rį.

