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P ARENGË J U R G I S ÞELVYS

Birþiðkos – viena ið labiausiai þinomø þemaièiø bajorø giminiø.
Viekðniai (Maþeikiø r.) iki ðiol mena savo gydytojà Antanà Birþiðkà –
trijø broliø (Vaclovo, Viktoro, Mykolo) tëvà ir iðtikimà jo pagalbininkà,
profesoriø mamà Elzbietà.
Ðiandien sunku net ir iðskirti, kuris ið trijø broliø Birþiðkø paliko
ryðkiausià pëdsakà Lietuvos visuomenës, mokslo ir kultûros gyvenime. 1918 m. vasario 16-osios Akto signataras Mykolas Birþiðka
labiausiai þinomas kaip lietuviø literatûros, tautosakos ir kultûros
istorikas. Jis buvo Lietuvos mokslø akademijos narys, Vytauto Didþiojo universiteto ir Latvijos universiteto garbës daktaras, visuomenës ir politikos veikëjas.
Gimë M. Birþiðka 1882 m. rugpjûèio 24 d. Viekðniuose. Nuo
maþumës garsëjo savo gabumais. Mokydamasis Ðiauliø gimnazijoje, porà kartø ið jos buvo paðalintas, nes nelankë staèiatikiø pamaldø ir surengë lietuviðkà vakaronæ (1901 m.), 1900 m. ákûrë
lietuviø kalbos mokymosi kuopelæ. 1901 m. Mykolas pradëjo studijuoti teisæ Maskvos universitete. Èia jis ásijungë á Lietuviø studen-
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tø draugijos ir socialdemokratø veiklà. Caro valdþia apie tai greitai
suþinojo ir M. Birþiðka 1902 m. buvo suimtas, apie metus laiko kalintas Maskvos, Vilniaus ir Kauno kalëjimuose. Iðëjæs á laisvæ, studijas tæsë toliau. 1905 m. tapo Lietuvos socialdemokratø partijos nariu. Rusijoje prasidëjus revoliucijai, streikams, studijos bûdavo nutraukiamos. Tada Mykolas gráþdavo á Lietuvà ir rengdavo slaptas geguþines, raðydavo straipsnius laikraðèiams „Naujoji gadynë“, „Darbininkø balsas“ ir kt. M. Birþiðka buvo 1905 m. gruodþio 4–5 d. vykusio Didþiojo Vilniaus Seimo dalyvis.
1907 m., uþbaigæs studijas, pradëjo dirbti advokato Tado Vrublevskio padëjëju, o vëliau – Þemës banke. Tuo pat metu jis bendradarbiavo ir spaudoje, redagavo socialdemokratø savaitraðtá „Þarija“,
þurnalà „Visuomenë“, buvo aktyvus lietuviø draugijø „Darna“, „Rûta“, „Varpas“ narys, skaitydavo lietuviø literatûros ir istorijos paskaitas. 1908 m. M. Birþiðka tapo Lietuviø mokslo draugijos nariu. Netrukus jam buvo patikëtos ðios draugijos vicepirmininko pareigos.
Pirmojo pasaulinio karo metais M. Birþiðka su bendraminèiais
ásteigë Lietuviø draugijà agronomijos ir teisiø pagalbai teikti. Priartëjus frontui prie Vilniaus, ji susijungë su Lietuviø draugija nukentëjusiems nuo karo ðelpti ir tapo galinga organizacija. M. Birþiðka buvo
jos vykdomojo komiteto narys, o 1915 m., Komitetui ásteigus pirmàjà
lietuviðkà gimnazijà, buvo paskirtas jos direktoriumi. Tais metais M. Birþiðka dëstë ir keliose lietuviø bei lenkø mokslo ástaigose, kursuose,
dirbo Lietuviø mokslo draugijos vadovëliø rengimo komisijoje.
Vienas ið svarbiausiø draugijø, kuriø veikloje aktyviai dalyvavo
M. Birþiðka, tikslø buvo atkurti Lietuvos nepriklausomybæ.
Kartu su bendraminèiais M. Birþiðka parengë raðtà JAV prezidentui Vilsonui Vudrovui (Wilson Woodrow) dël lietuviø tautos teisës
turëti nepriklausomà valstybæ. Tuo laikotarpiu jis rengë memorandumus ir dël Lenkijos pretenzijø valdyti Lietuvà. Aktyviai dalyvavo rengiant 1917 m. ávykusià Lietuviø konferencijà, kurioje buvo iðrinktas á
Lietuvos Tarybà ir 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais ðios Tarybos nariais pasiraðë Lietuvos Nepriklausomybës Aktà.
1918 m., kai Lietuvos Vyriausybei vadovavo M. Ðleþevièius,
M. Birþiðka ëjo ðvietimo ministro pareigas. Tuo laikotarpiu jis rûpinosi, kad bûtø atkurtas Vilniaus universitetas, kartu su Mokslo
draugija organizavo Aukðtuosius kursus (veikë 1919–1921 m.).
1919 m. sausio 1 d. Vilniø okupavo lenkø legionieriai, Lietuvos
Vyriausybë persikëlë á Kaunà. M. Birþiðka ir ministras þydø reikalams Jakovas Vygodskis liko Vilniuje. Tada M. Birþiðka buvo paskirtas Lietuvos generaliniu ágaliotiniu Vilniuje ir èia 1919–1921 m.
redagavo ávairius lietuviø leidinius, spausdintus lenkø kalba, bendradarbiavo ir kitoje spaudoje, buvo aktyvus Lietuviø mokslo draugijos narys. M. Birþiðka buvo delegacijos derybø su lenkais Suvalkuose narys (1920). Þeligovskio seimo rinkimus boikotavo. Uþ aktyvø lietuvybës propagavimà buvo suimtas – ið pradþiø V. Kapsuko
Vyriausybës nurodymu, vëliau – lenkø valdþios. M. Birþiðkà norëta
suðaudyti, taèiau, ásikiðus Sovietø sàjungai, jis buvo deportuotas á
„Kauno Lietuvà“.
Kaune M. Birþiðka ið pradþiø dirbo vyriausybiniame „Lietuvos“
dienraðtyje, o 1922–1926 ir 1927–1939 m. buvo Lietuvos universiteto (vëliau – Vytauto Didþiojo universitetas) profesorius, 1926–
1927 m. – prorektorius ir rektorius. Jis kurá laikà Kaune dirbo ir
„Auðros“ berniukø gimnazijos direktoriumi.
Lietuvai atgavus Vilniø, persikëlë ten, tapo Vilniaus universiteto
profesoriumi, 1940–1944 m. vadovavo ðiam universitetui.
(Nukelta á 12 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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Kairëje – broliø
profesoriø
Mykolo, Vaclovo
ir Viktoro Birþiðkø
tëvø Elzbietos
(1858–1934) ir
Antano (1855–
1922) antkapinis
paminklas
Viekðniø kapinëse
(Maþeikiø r.).
Deðinëje – grupë
2007 m. Þemaièiø
akademijos
konferencijos
dalyviø prie
senosios Viekðniø
vaistinës.
Apaèioje –
Viekðniø aikðtë,
kurioje 1995 m.
pastatytas
paminklas
Birþiðkø ðeimai
(skulptorius
È.Peèiukas).
D. Þelvytës
nuotraukos

(Atkelta ið 11 p.)
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, M. Birþiðka pasitraukë á
Vakarus. Iki 1949 m. dëstë Pabaltijo universitete Hamburge ir Pineberge (Vokietija), o 1949 m. iðvyko gyventi á JAV. Èia jis aktyviai
bendradarbiavo spaudoje, buvo „Lietuviø enciklopedijos“ redakcinës komisijos narys.
1919 m. M. Birþiðka iðvertë studijà „Gamtos prilyginimai lietuviø dainose ir raudose“, 1920 m. iðleido „Mûsø raðtø istorijà“,
1926 m. kartu su Jurgiu Geruliu parengë Kristijono Donelaièio, Antano Baranausko ir keletos kitø autoriø raðtus, Mikalojaus Daukðos
„Postilæ“. 1929 m. kartu su broliu V. Birþiðka – Simono Daukanto
„Darbus senøjø lietuviø (...)“, 1935–1937 m. – Liudviko Rëzos „Dainø“ leidimà. 1931–1938 m. M. Birþiðka iðleido vienà svarbiausiø
savo studijø – „Ið mûsø kultûros ir literatûros istorijos“. 1940 m.
pasirodë jo knyga „Senasis Vilniaus universitetas“. M. Birþiðka yra
ir knygos „Anuo metu Viekðniuose ir Ðiauliuose“ (1938 m.) autorius.
M. Birþiðkos þmona buvo Bronislava Ðëmytë. Su ja jis iðaugino
dvi dukras: keramikæ Marijà Birþiðkaitæ ir pianistæ Ona BirþiðkaitæBarauskienæ.
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Mirë Mykolas Birþiðka 1962 m. rugpjûèio 24 d. Los Andþele (JAV),
palaidotas Los Andþelo lietuviø kapinëse.
2007 m. rugpjûèio 22 d. Vilniuje, Signatarø namuose, atidarytas
memorialinis Mykolo Birþiðkos kambarys. Jame eksponuojami Lietuvos nacionaliniam muziejui perduoti asmeniniai ðio Nepriklausomybës Akto signataro daiktai (baldai, knygos, rankraðèiai, brolio
Vaclovo Birþiðkos rankraðèiai), kuriuos iðsaugojo Jungtinëse Amerikos Valstijose gyvenantys jo vaikaièiai – Venta Barauskaitë-Leon,
Danutë Barauskaitë-Maþeikienë ir Vytautas Barauskas. Ðiam muziejui perduotos ir M. Birþiðkos vaikaièiø uþsakymu ið bronzos iðlietos pomirtinës M. Birþiðkos veido ir rankø kaukës.
Viekðniuose, miestelio centrinëje aikðtëje, stovi paminklas profesoriams Birþiðkoms ir jø tëvams.
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