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Mokėsi 1879–1881 m. Kunigiškių pradžios mokykloje, 1881–1888 m. Daugpilio realinėje 

gimnazijoje. Studijavo 1888–1893 m. Kauno kunigų seminarijoje. Čia priklausė slaptai lietuvių 

draugijai, įsitraukė į draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą. 1890 m. parašė pirmąją 

korespondenciją į laikraštį „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“.  

1893 m. lapkričio 28 d. įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Jelgavą, 1895 m. dėl konflikto 

su kunigais ir dekanu perkeltas vikaru į Mosėdį, 1898 m. perkeltas vikaru į Kulius (Kretingos 

apskritis). Čia vėl aktyviai įsitraukė į knygnešių veiklą ir slaptųjų mokyklų kūrimą, slėptuvę spaudai 

įrengė klebonijoje. 1900 m. pradėjo leisti laikraštį „Žinyčia“. Dėl lenkomanų dvarininkų ir kunigų 

skundų 1901 m. iškeltas į Micaičius (Kuršėnų valsčius). 1902–1905 m. kunigavo Vadaktėlių Šv. 

Jono Nepomuko bažnyčioje. Čia toliau redagavo nelegalius laikraščius. Nuo 1902 m. lapkričio 28 d. 

buvo slaptai policijos sekamas kaip nepatikimas. 1905 m. dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime, 

kūrė lietuviškas mokyklas, organizavo lietuvišką valsčiaus savivaldybę. 1902 ir 1906 m. pasirodė 

pirmosios Vaižganto knygelės „Vaizdeliai“, „Šis tas“ bei „Sceniškieji vaizdeliai“. 

1906 m. gegužę – 1907 m. sausį klebonavo Stakių bažnyčioje (Jurbarko r.), buvo Girkalnio 

parapijos kunigas filialistas. 1907–1911 m. gyveno Vilniuje, 1907 m. dirbo dienraščio „Vilniaus 

žinios“, 1907–1911 m. laikraščio „Viltis“ redakcijose. 1911 m. paskirtas Laižuvos klebonu. Tuo 

pačiu metu išvyko į Ameriką „Saulės“ draugijos reikalais, grįžęs po 3 mė. 1912 m. išleido 

apybraižų knygą apie emigrantų gyvenimą „Ten gera, kur mūsų nėra“. 

1914 m. prasidėjus karui, pasitraukė į Rygą, redagavo „Rygos garsą“. 1915 m. rudenį 

persikėlė į Petrogradą, įsijungė į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veiklą, atstovavo 

Rusijos lietuvių seime Tautos pažangos partijai, vis daugiau rašė, nedidelėmis knygelėmis leido 

dramas ir prozą, kur ryškėjo Vaižganto interesai, formavosi stilius. 1917 m. išvyko į politinę 

lietuvių konferenciją Stokholme: čia priimtoje rezoliucijoje akcentuotas Lietuvos nepriklausomybės 

siekis. 

1918 m. grįžo į Lietuvą ir Vilniuje dalyvavo kultūrinėje veikloje, redagavo „Lietuvos aidą“. 

1919 m. pradėjo leisti laikraštį „Nepriklausoma Lietuva“. 1920 m. persikėlė į Kauną ir redagavo 

laikraštį „Tauta“, 1921–1922 m. tęstinį žurnalinį leidinį „Mūsų senovė“. Bendradarbiaudamas 

literatūros ir kritikos žurnale „Skaitymai“, jis reiškėsi kaip kritikas – aptarė kone visas pasirodančias 

knygas, nevengdamas polemikos, gindamas nuo piktų kritikų pradedančiuosius autorius. 1921 m. 

įkūrė Lietuvai pagražinti draugiją, 1921–1924 m. jai vadovavo. Vaižgantas taip pat buvo ir pirmasis 

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos pirmininkas. 1921–1922 m. redagavo tęstinį leidinį „Mūsų 

senovė“. 

1922 m. buvo pakviestas dirbti Lietuvos universitete, kur iki 1929 m. dėstė spaudos 

draudimo periodo (1864–1904) literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas. Publikavo 

keletą knygelių apie rašytojus (Maironį, Antaną Baranauską, Andrių Vištelį-Višteliauską, Antaną 

Vienažindį, Vincą Kudirką, Lauryną Ivinskį ir kt.), paskelbė daug vertingų atsiminimų. Publikacijas 

skelbė ir to meto kultūros žurnale „Naujoji Romuva“. 1923 m. Humanitariniame fakultete jis įkūrė 

Rašliavos muziejų, padovanojo jam savo biblioteką (apie 500 leidinių). 1929 m. Lietuvos 

universitetas jam suteikė garbės daktaro vardą. 1928 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo 

kunigaikščio Gedimino 2 laipsnio ordinu, o 1932 m. – Vytauto Didžiojo 2 laipsnio ordinu. 

Baigęs dėstytojauti, Vaižgantas atsidėjo grožinei kūrybai. Juozas Tumas publicistinius 

straipsnius spausdino nuo 1890 m., grožinę kūrybą – nuo 1897 m. Jau 1924–1932 m. jis parašė apie 

80 recenzijų Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijai, sukūrė draminių kūrinių. Grožinius 

kūrinius daugiausia pasirašinėjo Vaižganto slapyvardžiu, literatūros istorijos ir kritikos darbus – 
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pavarde. Vaižganto kūrybos viršūnė yra apysaka „Dėdės ir dėdienės“, išleista 1929 m. 

„Pragiedruliai“ – tai stambiausias, epopėjinio pobūdžio Vaižganto kūrinys, jo pavadintas „Vaizdais 

kovos dėl kultūros“.  

Vaižganto „Raštai“ buvo išleisti 19 tomų (1922–1938 m.), 3 tomais (1948 m.), 2 tomais 

(1957 m.) ir leidžiami nuo 1994 m. iki šiol, išleistas 24-asis jų tomas (vyriausiasis redaktorius 

Vytautas Vanagas, 2015 m.). Jo kūriniai buvo išversti ir išleisti lenkų, rusų, estų kalbomis. 
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