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JUOZAS VAIČKUS 
(1885-1935) 

 

Žymus Lietuvos profesionaliojo teatro kūrėjas, aktorius, režisierius, 
Mažeikių krašto lietuviško kultūrinio gyvenimo pradininkas. 

Gimė Zastaučių kaime, mokėsi Mintaujos gimnazijoje. Vaidybos 
mokėsi Petrapilyje, baigė Aleksandro teatro dramos studiją. 1905 m. 
birželio 29 d. Juozas Vaičkus surengė pirmąjį oficialų lietuvišką vakarą 
Mažeikiuose, kuriame suvaidintas spektaklis „Velnias spąstuose”. Tai buvo 
taip pat pirmasis lietuviškas vakaras Kauno gubernijoje. Įstojęs į 
Peterburgo universitetą studijuoti teisės, J. Vaičkus vasaros atostogų metu 
iš mažeikiškių suburia „Skrajojančio teatro" trupę, su kuria 1907-1914 m. 
aplankė apie 50 Žemaitijos vietovių, suvaidino 180 spektaklių. Trupėje 
vaidino Morta Grikštaitė-Vaičkienė, fotografas, jis ir dekoratorius Jonas 
Motuzas, Konstantinas Bužokas, Juozas Juodis, Teofilė Motuzaitė, Mykolas 
Krypas, Aleksandras Vaičkus ir kt. Trupėje gastrolių metu dar buvo scenos 
darbininkas, virėja. Keliaujama buvo keturiais arkliais. 

Vėliau J. Vaičkus Petrapilyje įsteigė vaidybos studiją ir joje ugdė 
profesionalius aktorius lietuvių dramos teatrui. 1918-1923 metais J. 
Vaičkus dirbo Lietuvoje: Lietuvos meno kūrėjų draugijos Dramos vaidybos 
vedėju ir režisieriumi, po to savo paties įkurtos vaidybos studijos vadovu. 

1923 m. išvyko į JAV, studijavo kino 
meną, bandė savo jėgas ir Holivude. 1931 
m. grįžo į Lietuvą, Kaune režisavo savo 
statomus spektaklius, čia ir mirė.  

Mažeikių muziejuje saugome keletą 
eksponatų, primenančių apie J. Vaičkų ir 
jo žmoną, žymią Lietuvos aktorę ir solistę 
Mortą Grikštaitę-Vaičkienę (1890-1977): 
34 nuotraukos, 2 dokumentai,  6 daiktai, 
1964 m. tapytas portretas (GEK MM 5403 
D 129). 
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UUŽŽDDUUOOTTIISS  AAKKYYLLIIEEMMSS  GGUUDDRRAAGGAALLVVIIAAMMSS..  
UUŽŽPPIILLDDYYKKIITTEE  SSAAKKIINNIIUUSS,,  AAPPIIBBŪŪDDIINNAANNČČIIUUSS,,  KKAAIIPP  IIKKII  ŠŠIIŲŲ  DDIIEENNŲŲ  

ĮĮAAMMŽŽIINNTTAASS  JJ..  VVAAIIČČKKAAUUSS  AATTMMIINNIIMMAASS::  
  

 
1. Mažeikių Senamiesčio parke _______________________________  

_________________________________(autorius J. Meškelevičius). 
2. ____________________________________________ Mažeikiuose, 

tarp Bažnyčios ir Sedos gatvių. 
3. ____________________________________________ Zastaučiuose, 

gimtajame kaime.  
4. Atkurtas ________________________________________________ 

________________________________________________________  
________________________________________________________ 
_______________________________(vadovė A. Lementauskienė). 

5. Archyvas saugomas Lietuvos teatro, kino ir ___________________ 
________________________________________________________ 

6. Kaune, Žaliakalnyje (Aukštaičių g. 15) _______________________ 
________________________________________________________ 

7. Antkapinis paminklas (aut. V. Ruseckas] _____________________ 
________________________    kapinėse. 

8. 1935 m. sukurtas dokumentinis _____________________________ 
_____________________________________(operatorius A. Žibas). 

 
INTERNAUTAI DAR PRIDĖTŲ: 

1. http://mazeikiumuziejus.lt/zymus-zmones/juozas-vaickus   
2. http://www.mke.lt/Juozas_Vaičkus  
3. http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=VAI%C8KUS%2

0JUOZAS  
4.  
5.  

 

http://www.mke.lt/Motuzas_Jonas
http://www.mke.lt/Motuzas_Jonas
http://www.mke.lt/Bu%C5%BEokas_Konstantinas
http://www.mke.lt/Motuzait%C4%97_Teofil%C4%97
http://www.mke.lt/Vai%C4%8Dkus_Aleksandras
http://mazeikiumuziejus.lt/zymus-zmones/juozas-vaickus
http://www.mke.lt/Juozas_Vai%C4%8Dkus
http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=VAI%C8KUS%20JUOZAS
http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=VAI%C8KUS%20JUOZAS

