Vytautas Girdzijauskas

Žymus Lietuvos gydytojas, mikrobiologas, imunologas, Lietuvos mokslų akademijos narys
korespondentas.
Vytautas Girdzijauskas gimė 1904-06-02 Šaukliuose (Šimkaičių valsčius, Raseinių apskritis).
Mirė 1972-10-24, palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.
1930 m. V. Girdzijauskas baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Vėliau,
1933–1938 m., tobulinosi Vienos universitete, Pastero institute Paryžiuje, Berlyne. 1939 m. Vienoje
apgynė medicinos daktaro disertaciją ,,Lytinių liaukų, skydinės liaukos, jų hormonų ir gl.
Parathyroideae įtaka agliutininams susidaryti“.
1940–1941 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Mikrobiologijos katedros vedėjas, nuo 1940 m.
– profesorius. 1941–1942 m. – Permės medicinos instituto Epidemiologijos katedros vedėjas, 1944–
1957 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mikrobiologijos katedros vedėjas. Tokias pareigas
ėjo ir Kauno medicinos institute (1944–1962).
V. Girdzijauskas dirbo ir administracinį darbą. 1940–1945 m. buvo Lietuvos sveikatos apsaugos
liaudies komisaras, 1945–1957 m. – Lietuvos mokslų akademijos Eksperimentinės medicinos ir
onkologijos instituto direktorius.
Nuo 1946 m. – Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas. 1963–1972 m. – LMA
Chemijos ir biologijos mokslų skyriaus akademikas sekretorius.
Svarbiausi jo moksliniai darbai mikrobiologijos, imunologijos, epidemiologijos ir sveikatos
apsaugos klausimais. Viena svarbiausių sričių – eksperimentinė ir klinikinė imunologija – buvo tarsi jo
mokslinio darbo tęsinys. Nenuostabu, kad Lietuvos imunologai jį laiko šio mokslo pradininku. V.

Girdzijauskas skatino jaunus mokslininkus nesiblaškyti, o gilintis įsisavinant naujas sritis. Amžininkai
prisimena jo mėgstamą posakį ,,Rinkis kelią – ne takelį“.
V. Girdzijauskas daug metų vadovavo Imunologijos ir mikrobiologijos draugijai. Vienas ir su
bendraautoriais parengė ir išleido per 50 mokslinių straipsnių, taip pat knygas: „Medicininės
mikrobiologijos praktinis vadovas“ (1961), „Dizenterija ir kova su ja Lietuvos TSR“ (1964)
„Mikrobiologija“ (1976).
V. Girdzijauskas buvo ir visuomenininkas – 1924 m. „Žiežirbos“, 1925 m. studentų atstovybės
narys. 1944–1947 m. vadovavo Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijai, 1955–1972 m. – Mikrobiologų,
epidemiologų ir infektologų draugijai. Jam suteiktas nusipelniusio gydytojo vardas.
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