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Pranciškus Venckus gimė 1898 metais Upitėnų kaime, Veivir
žėnų parapijoje, prieš karą priklausiusioje Raseinių, laisvosios Lie
tuvos laikais Kretingos, o dabar Klaipėdos apskričio. Pamaldūs 
tėvai augino 15 vaikų šeimą. Dar mažą vaiką jo dėdė, motinos 
brolis kun. Bučmys, išsivežė jį į Vilkiją, kur davė jam pradinį moks
lą, o pastebėjęs jo gabumus leido ir toliau, ruošdamas kunigystei. 
Kaip svarbsenis prisiminimas iš Vilkijoje praleistų dienų pasiliko 
1905 metų revoliucijos išgyvenimas. Kun. Bučmiui tapus Endrie
javo klebonu, ten persikėlė ir Pranukas ir 1910 metais labai gerai 
išlaikė baigiamuosius pradžios mokyklos egzaminus prie specialios 
komisijos Rietave. Kun. Bučinį perkėlus klebonu į Laukuvą, Pra
nukas, gabus ir norįs toliau mokytis, buvo nusiustas į Telšių gimna
ziją ir apgyvendintas aristokratiškoje ponų Lukavičių šeimoje, kur 
tuo metu gyveno kun. Vaitkus, gimnazijos kapelionas, Turauskas, 
Jurgis Talmontas ir kiti. Vasaros metu toje aristokratiškoje šeimoje 
rinkdavosi, ir būdavo proga susitikti su Rusijos universitetuose stu
dijavusiais, atostogų grįžusiais studentais. Gimnazijoje, išskyrus 
tikybą, visi kiti dalykai buvo dėstomi rusų kalba ir daugumas mo
kytojų buvo rusai. Ir auklėjimas buvo rusiškoje dvasioje. 1913 
metais gimnazija atšventė Romanovų dinastijos 300 metų jubiliejų. 
Mokinių choras ir orchestras išpildė grynai slavišką programą. Nie
kas nemokė lietuvių kalbos, nei jos rašybos, nei Lietuvos istorijos. 
Jis, kaip ir kiti to meto inteligentai, tautiniu atžvilgiu buvo auto
didaktas. Kaip sumanė, taip ir ruošėsi dirbti lietuvių tautos gerovei.

1915 metų pavasarį dėl priartėjusio fronto sutrikus darbui 
gimnazijoje, nebegalėdamas grįžti pas tėvus į vokiečių užimtus 
Veiviržėnus, per Mažeikius, Rygą ir Panevėžį pateko į Šeduvą. 
Praleidęs ten vasarą, rudenį išvyko į Vilnių tęsti gimnazijos. Vil
niuje pirmą kartą susidūrė su aukštaičių, suvalkiečių tarmėmis. 
Nors lenkiškai buvo jau pramokęs Telšiuose, ponų Lukavičių šeimoje, 
tačiau lenkiškumo klausimas pirmą kartą teatsivėrė tik čionai. 
Neilgai teko jam viešėti Vilniuje. Dar tų pačių metų rudenį 
Lietuvos Komitetas (kan. Olšauskas, M. Yčas ir kiti), beartėjant



KAN. DB. PRANCIŠKUS VENCKUS 279

vokiečių okupacijai, suorganizavę moksleivius išsiuntė juos į Voronežą 
tęsti mokslo. Su jais išvyko ir Venckus.

Mokėsi labai gerai, mėgo muziką ir sportą. Vasaras praleisdavo 
Poltavos gubernijoje, Priluky miestely, kuris savu laiku yra Lietuvai 
priklausęs. Gyveno pas savo geradarius ponus Stropus iš Laukuvos, 
kurie dėl karo buvo ten nusikėlę. Voroneže pergyveno abi 1917 
metų revoliucijas : metų pradžioje vadinamąją Kerenskio, o rudenį 
Lenino revoliuciją. 1918 metų pavasarį aukso medaliu baigė Yčo 
vardo gimnaziją. Baigęs gimnaziją norėjo gauti mokytojo vietą, 
kurios tačiau kaip ne komunistas negavo. Trumpai tedirbęs prie 
geležinkelio, su dideliais sunkumais dar tų pačių metų gegužės mė
nesį per Polocką, Daugpilį ir Panevėžį grįžo į Šiaulius. Iš ten, nesant 
susisiekimo priemonių, pėsčias pasiekė Veiviržėnus ir tėviškę Upi
tėnus.

1918 metų rudenį savo brandos atestatą įteikė Maironiui ir 
mokėsi Kunigų Seminarijoje Kaune. Po šventimų seminarijoje dėstė 
matematiką, drauge studijuodamas universitete. Po kiek laiko, pri
tarus vyskupui Karevičiui, išvyko į Romą, kur, gyvendamas Ger
manicum kolegijoje, paskaitas lankė Grigaliaus universitete ir
1927 metais, gavęs teologijos daktaro laipsnį, grįžo atgal į Lietuvą.

Tais pačiais metais prof. kun. Petrui Bučiui M.I.C. apleidus uni
versitetą, jo vieton apologetikos kursą Skvireckas pavedė dėstyti 
naujajam Daktarui. Nevardinsiu jo mokslinių darbų, nes šiuo tarpu 
man yra neprieinami žurnalai, kuriuose jis rašydavo. Žinau tik, kad 
vis laikas nuo laiko pasirodydavo spaudoje jo moksliniai straipsniai 
ir studijos. Turėjo planą paruošti spaudai visus Apologetikos trak
tatus. Verta prisiminti keletą smulkmeną iš jo santykių su studen
tais. Jeigu egzaminui pasibaigus pradėdavo niūniuoti : «Pulkim 
ant kelių visi krikščionys», tai studentas žinojo, kad egzaminą 
išlaikė patenkinamai. Jeigu giliai studentui į akis pažiūrėdavo ir 
pasakydavo : « Tu, vakeli, gera galvoji », tai reikšdavo, kad egza
minas išlaikytas labai gerai. O jeigu studentui labai sunkiai sekda
vosi — pradeda sakinį ir negali baigti, pradeda kitą, — tai saky
davo : « Vakeli, imk ne su syla, ne su syla, bet su protu ». O jeigu 
laike egzamino atsistodavo ir pradėdavo vaikščioti, tai buvo ženklas 
studentui imti knygas ir eiti namo, ir kitą kartą ateiti egzaminuotis.

Dar gimnazijoje būdamas prisidėjo prie ateitininkų ir visą savo 
amžių pasiliko ištikimas ateitininkijai. Uoliai dalyvavo ateitininkų 
veikime, kelis kartus buvo išrinktas į vieną ar kitą valdybą, o grįžęs 
iš Romos, kurį laiką buvo ateitininkų dvasios vadas. Turėjo planą, 
ir jam vykdyti Aleksote buvo nupirkęs sklypą, pastatyti studentams 
ateitininkams bendrabutį ir jį perleisti ateitininkų nuosavybėn, 
bet karas sutrukdė tai įvykdyti.
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Turėjo gerą ypatybę nekrauti pinigų. Visų pirma daug yra padė
jęs tiems, kurie savo noru ar viršininkų patariami apleisdavo Ku
nigų Seminariją. Dažnai studentams ir Širdiečių mokinėms apmo
kėdavo mokestį už mokslą. « No, vakeli, pasirašyk kokį popiergalį, 
kad pajėmei ». Jis tai sakydavo, norėdamas atsakomybės jausmą 
padidinti, ir duodavo šimtą litų. Tokių popiergalių turėjo visą 
pluoštą. Jeigu kartais atnešdavo nors dalį skolos sumokėti, tai jis 
neimdavo, bet dar pridėdavo dešimtį litų « ont plunksną ». Padėjo 
taip pat ir Seserims girdietėms pasistatyti namus Žaliakalnyje.

Buvo tikras žemaitis, ir savo žemaitiškais žodžiais ar posakiais 
ne vieną keblią padėtį pataisydavo. Pasakydavo ką nors žemai
tiškai, ir visi ginčai, įsikarščiavimai, išsišokimai pasibaigdavo juo
kais. Nemėgo ginčų nei su studentais, nei su klierikais. Nemėgo 
taip pat ir politikos. «Jeigu visi politikuos, kas darbą bedirbs », 
sakydavo. Geroje draugijoje, prie mielų svečių, labai mėgo prisiminti 
Romoje praleistuosius metus. Buvo labai dėkingas jėzuitams už 
mokslą ir prie jų širdingai prisirišęs, taip pat prie Širdiečių Kongre
gacijos ir jų Mokytojų Seminarijoje kurį laiką kapelionavo.

Buvo giliai religingas, pamaldus, visados lojalus Bažnyčios 
valdžiai. Niekados neleisdavo, kad jam esant žmonės kritikuotų 
vyskupus, kunigus, Bažnyčios parėdymus. Tuojau sakydavo, kad 
žmonės pradeda « maliavoti », reiškia kaip smala tepti. J. E. Ark. 
Skvireckas buvo jį paskyręs Kapitulos Kanauninku. Turėjo dar 
vieną kitą pareigą Vyskupijos Kurijoje.
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