
PRELATAS PRANAS PENKAUSKAS 
(1889-1950)

Lietuvoje pirmoje eilėje išryškėjęs bažnytiniame Žemaičių vys
kupijos, o dar labiau (nuo 1926) Kauno arkivyskupijos gyvenime 
(kapitula, kunigų seminarija), Penkauskas tačiau reiškėsi ir mokslo 
srityje : rašė vadovėlius, spausdino mokslinius darbus, per 17 metų 
dėstė Lietuvos (Vytauto D.) universitete istoriją. Į šitą jo veiklą čia 
atsižvelgsime labiau.

Gimęs 1889 m. vasario 24 d. Gruzdžių valsčiuje Daujočiuose, 
baigęs Kauno kunigų seminariją ir 1913 m. birželio 3 d. įšvęstas ku
nigu, buvo paskirtas 1914 m. spalių 1 d. tikybos dėstytoju į Palan
gos keturklasę. I pasaulinio karo metu (1915-1918) Voronežui pasi
darius iš Lietuvos evakuotų mokyklų centru, ten Penkauskas iki
1918 m. ėjo kapeliono pareigas, sėkmingai veikė tarp mokyklinio 
jaunimo, skaitė paskaitas.

Iš tremties grįžęs, 1918 m. rugpiūčio mėn. 23 d. buvo paskirtas 
vikaru į Kauno katedrą, ir greitai (gruodžio mėn. 7 d.) notaru Žemai
čių vyskupijos tribunole. Dvasiškai vyriausybei skatinant ir pade
dant, Penkauskas išvyko Bažnyčios istorijos studijoms į Müncheno 
universitetą, kur studijavo ir vidurinių amžių istoriją. 1920 m. 
rugsėjo 25 d. jaunas teologijos magistras buvo paskirtas profesorium 
į Žemaičių dvasinę seminariją, ir joje dėstė pradžioje žemesniuose 
(licėjiniuose) kursuose lotynų kalbą, teologijos propedeutiką, vėliau 
visuotinę ir Lietuvos istoriją.

Pareigų veikliam teologui vis daugėjo. Vos jis 1923 m. lapkričio 
mėn. 6 d. buvo paskirtas Kauno suaugusių gimnazijos kapelionu, 
kai turėjo jis imtis mokslinio darbo pareigos, nes buvo paskirtas, 
Teologijos-Filosofijos fakulteto tarybai išrinkus ir Švietimo minis
teriui patvirtinus, docentu prie Bažnyčios istorijos katedros. To 
fakulteto docentu Penkauskas išbuvo iki jo uždarymo 1940 m. liepos 
17 d. Ir fakultete jaunas docentas buvo apkrautas gausiu darbu. 
Po kan. Aleknos mirties (1930) teologijos skyriuje jis skaitė Baž
nyčios istoriją, IV-V kursams dogmų istoriją, specijaliame (V) kurse 
misijologiją. Atskirame teologijos fakultete (nuo 1941 rudens) jis 
dėstė tuos pačius dalykus.
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Teologijos-Filosofijos fakulteto filosofijos skyriuje Penkauskas 
visą laiką skaitė platų vidurinių amžių istorijos kursą, kurio, spe
cialiau viduramžius studijuojantiems, buvo numatyta 18 val. Pro
tarpiais jis skaitė istorijos (dėstymo) metodiką.

Kildamas vis labiau bažnytinės hierarchijos poaukščiais ir semi
narijoje gaudamas vis daugiau pareigų, Penkauskas neturėjo laiko 
labiau atsidėti universiteto paskaitoms ir apskritai mokslui. Savo 
labai platų vidurinių amžių istorijos kursą parašė jis, nesinaudoda
mas kokiomis monografijomis atskiriems klausimams, ar atsiran
dančiais naujais tyrinėjimais Europos vakaruose. Savo labai tvar
kingus skriptus jis paruošė pagal vokiškų «pasaulio istorijų» (Welt
geschichte) tipą, kurių viena iš geresnių buvo Th. Lindnerio. Turė
damas visokio kitokio darbo per akis, kartą parašytą kursą Pen
kauskas ir po eilės metų kartojo be pataisų. Išklausęs nustatytų 
valandų kursą (18 semestrinių val.), istorijos studentas tebuvo gir
dėjęs tik kokį vidurinių amžių istorijos gabalą. Iš rankraščio pamažu 
dėstomas kursas atimdavo daug valandų, nes prelegentas darydavo 
didelius žodinius įtarpus, paaiškinimus, viską rodydavo atlase, ne
vengdavo ilgų digresijų.

1926 paskirtas Kauno metropolinės seminarijos vicerektoriumi, 
vėliau garbės kanauninku (1928 m. spalių 16), 1931 m. gegužės 8 d. 
Penkauskas tapo Kauno kapitulos kanauninku, o vėliau ir prelatu. 
Kaip kunigas tauri ir pavyzdinga asmenybė, kad ir smulkmeniškas, 
bet asmeniškuose santykiuose malonus, ne vien dėl gero bažnytinio 
giedojimo, dvasinės vyriausybės buvo proteguojamas ir dar labiau 
įvertintas. Mirus ilgamečiui seminarijos rektoriui Maironiui (1932 m. 
birželio mėn. 28 d.), už mėnesio (liepos 29 d.) Metropolijos kunigų 
seminarijos rektoriumi buvo paskirtas kan. Penkauskas, ir juo išbuvo 
iki II pasaulinio karo. Tada seminarijos rektoriumi tapo salezietis 
kun. Pr. Petraitis.

1940 metams skirtasis Lietuvos Bažnyčios provincijai Elenchus 
mini Penkauską dar sinodaliniu teisėju, bažnytinių turtų valdymo 
tarybos nariu, sinodaliniu egzaminatoriumi, nariu komisijos ruošti 
dekanalines kunigų konferencijas, metropolinės tarybos nariu glo
boti bažnytiniam menui. Be to, jis tapo bažnytinio meno draugijos 
pirmininku, ir reikšmingai prisidėjo prie bažnytinio meno muziejaus 
įrengimo. Penkauskas turėjo dar įvairių kitų pareigų. Maironiui 
pradėjus, jis užbaigė statyti trijų aukštų rūmą, kuriame buvo įreng
tas bažnytinis muziejus, rektoriaus butas, kanceliarijos ir svečių 
kambariai. Viso to akivaizdoje reikia dar stebėtis, kad Penkauskas 
nepasimesdavo smulkioje kasdieninių reikalų jūroje, o dar prisėsdavo 
rašyti.
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Sunkiai išgyvenęs 1940-41 sovietų okupaciją ir netekęs žymios 
dalies savo stambių santaupų, 1944 Penkauskas jau kaip tremtinys 
apsigyveno Vienoje. Bet karui baigiantis turėjo jis iš sostinės trauktis
i aukštutinę Austriją (Oberösterreich). Ten ir mirė 1950 m. gruodžio 
mėn. 2 d. Sigharting bažnytkaimyje, besirūpindamas, dėl neaiškios 
politinės padėties, skubiau išvažiuoti į J.A.V.

Jau prieš I pasaulini karą pradėjęs rašinėti Draugijoje, Vieny
bėje, vėliau (nuo 1919) Ganytojuje ir kt., atskiroje knygutėje išspaus
dino pirmąjį savo istorišką darbą — įvairių paskaitų mintis iš Voro
nežo laiku: Lietuvių tautos dvasia istorijos šviesoje 1919 (1920). Vaiz
džiai čia Penkauskas stengėsi parodyti lietuvių tautos genijų ir jo 
dvasią politikoje, religinėje srityje, moksle ir kt. (Vytautas, Indijos 
misijonierius Andrius Rudamina, astronomas Počobutas, Kantas 
ir kt.). Taip pat Šv. Kazimiero Draugijos leidiniu (Nr. 236) 1919 
Kaune buvo išspausdinta plati Penkausko paskaita (67 psl.), Mūsų 
jaunuomenės idealai. Tą paskaitą jis skaitė Ateitininkų konferenci
joje Voroneže (1917.VI.5).

Nors ir blaškomas daugybės Įvairių pareigų ir darbų, Penkaus
kas nepraėjo be pėdsakų Lietuvos istorijos srityje. Ketverių metų 
laikotarpyje, kai pareigų buvo dar mažiau (1926-30), jis parašė 
keturis ilgokus straipsnius žurnalams. Remdamasis šaltiniais jis davė 
Bazelio susirinkimas ir Lietuvos sosto reikalas Vytautui mirus (atsp. 
iš Tiesos Kelio, 1926) 23 psl. Vytauto D. jubiliejiniais metais jis 
taip pat atidavė savo duoklę dviem darbais: Vytautas Didysis ir jo 
Čekijos 'politika Venceliui mirus, Kaunas, 1930, 40 psl. (atsp. iš 
Židinio, 1930, 4 nr., 335-347 psl. ; 5-6 nr., 444-459 psl. ; 7 nr., 39-48 
psl.). Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukakčiai atžymėti viešame 
Vytauto D. un-to Tarybos posėdyje 1930 m. spalio 27 d. Penkauskas 
skaitė labai plačią paskaitą: Vytatuto Didžiojo nuopelnai dvasinės 
kultūros srityje (išsp. Athenaeum, 1931, 1 nr., 1-36 psl. ir skyrium).

Pirmajame L. K. Mokslo Akademijos suvažiavime (1930) isto
rijos sekcijoje Penkauskas skaitė paskaitą apie Lietuvos istorijos 
šaltinių leidimą ir jo planą (atsp. iš Suvažiavimo Darbų I), kur pla
čiai apžvelgė iki tol kaimynų išleistus šaltinių rinkinius. Nors toji 
paskaita susilaukė aštrios kritikos (kun. Dr. J. Stakauskas Vaire, 
1934), tačiau šis darbas, kaip ir kiti Penkausko rašiniai parodė, kad 
jis Lietuvos istorijos šaltinius, ypač iki XVI amžiaus, pažino. 
Tad gaila, kad po 1930 metų autorius nieko mokslinio iš Lietuvos 
istorijos neberašė. Neturėjo jis laiko suredaguoti nė Aleknos nebeuž
baigto veikalo Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Kai 1936 Šv. Kazimiero 
Dr-ja šią svarbią knygą, kun. J. Stakauskui suredagavus, išleido, 
prel. A. Dambrauskas-Jakštas ilgo nudelsimo priežastį leidėjų žo-
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dyje paaiškino : «... istorikai, kuriuos aš tuo reikalu (redagavimo) 
kalbinau, nesiskubino imtis to darbo. Vienas jų, tiesa, buvo pasiė
męs, bet apkrautas kitais darbais, palaikęs rankrašti ilgesni laiką, 
grąžino atgal nieko nepadaręs » (3 p.). Čia Jakštas turėjo galvoje 
kan. Penkauską, kuriam gyvu žodžiu buvo pareiškęs savo tempera
mentingą nepasitenkinimą.

Gaila, kad Penkauskas nesutaupė kito laiko mokslui, imdamasis 
darbų, kuriuos jis tikrai galėjo užleisti kitiems. Tai buvo dešimtimis 
tūkstančių tiražo leidžiami pradžios mokykloms vadovėliai. 1927 
jis parašė Šv. Senojo Įstatymo istoriją (151 psl.). 1928 Šv. Naujojo 
Įstatymo istorijos (141 psl.) jis išleido jau ketvirtą leidimą. Du leidimai 
pasirodė jo 1931 parašytos Lietuvos istorijos (120 psl.). Vadovėlis 
tebuvo skirtas ketvirtam pradžios mokyklos skyriui ir pirmajai 
vidurinės mokyklos klasei. Šis leidinys sudarė autoriui nemalonumų 
dėl plačiai išgarsinto priekaišto, būk jis savo vardu išleidęs vieno 
savo seminarijos klieriko paruoštą manuskriptą. Iš seminarijos klie
rikams multiplikuotų užrašų perdirbęs, velionis išleido ir lotynų 
kalbos vadovėlį.

Kaip nors veiksmingiau reikštis L. K. Mokslo Akademijoje, iš
skyrus istorijos sekcijos posėdžius per suvažiavimus, Penkauskas 
neturėjo laiko.

Zenonas Ivinskis

Roma, 1959 m. kovo 8 d.


