
Kun. Peliksas Sereika.
(1844-1913).

Birželio 14 d. 1913 m. pasimirė Radviliškyje kun. Pelik
sas Sereika. Nei vienas mūsų laikraštis plačiau apie jį nepa
minėjo; tuo tarpu tylusis nabašninko gyvenimas buvo labai 
turtingas nuopelnais ne vien Bažnyčios, bet ir tėvynės dir
voje. Taigi bent dabar vertėtų mūsų visuomenei jį arčiau 
pažinti.

Kur. Peliksas gimė Dičiūnų kaime, Pušaloto parapijoj. 
Pelikso tėvas Anicetas buvo labai neturtingas ir tik už 
savo didelį darbštumą gavo sklypą žemės. Čia sumaningai 
ūkį vesdamas, susikrovė kiek skatiko ir išleido savo sūnų į 
Panevėžio gimnaziją. Užėjęs lenkmetis (1863 m.) sukliudė 
mokslą. Peliksas baigęs 5 klases turėjo grįžti namo. Vysk. 
Valančiui viešai pakvietus nebaigusius mokslo gimnazistus į
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Seminariją, pastojo jon ir Peliksas. Čia jį labai spaudė rusų 
kalbos mokytojas. Dėl savo neturto Peliksas iš Kauno semi
narijos atostogoms grįždavo namo pėsčias.

Įšvęstas kunigu kamendoriavo iš pradžių Kaltinėnuo
se, paskui Dotnuvoj. Radęs čia lietuvius, per bažnyčią 
lenkinamus, ėmė mokyt juos lietuviškai poterių ir katekiz
mų, ragint mylėti savo kalbą. Tuo sukėlė didelį trukšmą 
vietos lenkų tarpe. Pasipylė skundai, ir po kelių mėnesių 
kun. Peliksas buvo perkeltas į Dusetas. Čia irgi darbavos ne 
vien bažnyčioj, bet ir už jos sienų: mokino jaunimą skaityt, 
rašyt, skaičiuot, dalino lietuviškas knygeles. O kadangi tuo
met tai buvo draudžiama, tai gavo už tą savo uolumą už
mokėti 300 rub. bausmės ir buvo iškeltas Šiaulėnuosna. Pa
buvęs čia kurį laiką policijos priežiūroj, tapo pasiųstas 
vyskupo į Medingėnų filiją. Čia išbuvo 41/2 metų ir ištaisęs 
visas triobas, gavo keltis į Laukžemę, o paskui po l1/2 metų 
gavo Tytuvėnų kleboniją. Bet neilgai jąją tevaldė, nes po 4 
metų už uolų senų kapinių gynimą nuo vietos popo grobiko, 
šio neteisingai įskųstas, gavo 2 metu ir 2 mėnesiu sėdėti 
Kretingos vienuolyne, o paskui turėjo be vietos 9 mėnesius 
vargti Pašiaušiukyje ir 7 Šiauliuose. Pagalios gavo Stakių fi
liją. Čia irgi triūsė dirbo kiek galėdamas: žmonėms pra
šant padarė parapiją (cirkulą), pastatė naują kleboniją, švietė 
jaunuomenę. Bet jausdamas savo sveikatą beeinant silpnyn, 
po 51/2 metų paliko Stakius ir nuo to laiko tarnavo Bažny
čiai jau vien tik kaip altarista — išpradžių Lenkimuose (4 
mėn.), o paskui Radviliškyje. Čia pragyvenęs 7 metus mirė, 
susilaukęs 69 metų amžiaus. Nabašninko giminaitė Salomėja 
Simulienė, jam padedant apsišvietusi, pastatė ant jo grabo 
kryžių, kaipo dėkingumo ženklą.

Žinoma, tas sausas išskaitymas vietų, kame nabašninkas 
kunigavo, nedaug ką tepasako. Daug svarbesnis klausimas, 
k a i p  kun. Peliksas darbavos ir k a i p  su žmonėmis apsiei
davo. Tame dalyke, kaip turėjęs laimės jį pažinti, aš galiu 
pažymėti jame dvi ypatybi: nepaprastą atsidavimą kunigiš
kam pašaukimui ir meilę savo tėvų kalbos.

Kaip karštas mylėtojas Bažnyčios, jisai stengės visus savo 
gabumus Dievo garbei ir žmonių dvasiškai naudai pašvęsti;
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to dėl bažnytines pareigas eidavo visuomet dideliai uoliai, 
meiliai mokydavo žmones, kantriai klausydavo jų išpažinčių, 
mielai lankydavo ligonius, pavaduodamas nesykį savo ben
dradarbius kunigus, daug už save jaunesnius ir daugiau svei
katos ir atliekamo laiko turinčius. Užtat žmonėms labai tiko 
ir visur buvo jų mylimas, nes savo lipšniu būdu mokėdavo 
įgyti jų pasitikėjimą ir meilę. Gerbė jį ne vien lietuviai ka
talikai, bet ir dori kitataučiai, kurie tik turėjo progos jį 
pažinti.

Kaip karštas mylėtojas lietuvių kalbos, kun. Peliksas ne
apsakomai ją brangino, pats stengėsi jos gerai išmokti ir ki
tus mielai mokino. Kadangi pačioje pradžioje pas mus ne
buvo jokių lietuvių kalbos gramatikų, tai nabašninkas, nors 
ir neturėjo pretensijų būti kalbos žinovu, betgi reikalo spi
riamas, pats sutrumpino vysk. Baranausko ranka rašytąjį 
vadovėlį ir savo lėšomis Prūsuose išleido (K a l b a m o k s l i s  
L i e t u v i š k o s  k a l b o s  išduotas per L. L. Tilžėje 1896). Čia 
ištikimai paduota visas Baranausko gramatikos turinys, išlai
kyta ir jo rašyba, atskyrus tik lenkiškąją w, kurį kun. Pelik
sas pakeitė lotinišku v, kaip dabar kad rašoma. Tuo savo leidi
niu naudodavosi kaip vadovėliu lietuvių kalbos kaimo jau
nimą bemokydamas. Vaikams gi 1898 metais išleido atskirą 
„Lietuvišką Pradžiamokslį“, susidedantį iš abėcėlės, trumpo 
katekizmo ir ministrantūros.

Be tų dviejų savo leidinių daug taipgi išplatino Mairo
nio „Lietuvos istorijų“, Gailučio „Užduotynų“, kunigo J. S. 
„Gimdytojams vadovėlių“ o užvis Valančiaus „Mokslo Rymo- 
Katalikų“. Tas knygas s a v o  p i n i g a i s  p i r k d a v o  i r  
d o v a n a i  d a l i n d a v o , kad jo jauni klausytojai, kaimo 
vaikinai ir merginos, turėtų iš ko mokytis. Mokydavo gi juos 
daugiausia šventadieniais po pamaldų. Tuo būdu stengdavosi 
ne tik jaunimą prašviesti, bet ir nuo pavojingų vakaruškų 
atitraukti. Tų pastarųjų nabašninkas dideliai nemėgo. Gal 
dėl to jis buvo taip pat priešingas ir naujiems „Blaivybės“ ir 
kitokiems vakarams, besitęsiantiems iki 3 nakties arba net 
ir 5 ryto... Iš čia kartais tarp nabašninko ir jaunesnių 
kunigų, tų vakarų šalininkų, iškildavo kivirčų, kuriuose kal
tė toli nevisada būdavo nabašninko pusėje.
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Iš prigimimo buvo ramus, kantrus, lipšnus, bet drauge 
kaipo mylįs tiesą, kartais nesidrovėdavo net ir savo bro
liams kunigams pasakyti į akis kokį aštresnį žodį, jei to bū
davo verti. Pinigų nemėtė be reikalo, bet ir nebuvo šykštus. 
Jis pats vienoj vietoj savo ranka rašo: „L i e t u v y s t ė s  
r e i k a l a m s  i š l e i d ž i a u  3  t ū k s t a n č i u s  r u b . “ Bet 
tai tik surašė, kur šimtais davė, o kur dešimtimis — 
tai ir rašyti nerašė. Asmuo gerai nabašninką pažinojęs tvir
tina, kad tų smulkių aukų būsią antri trys tūkstančiai. Dėl 
to gi prieš mirdamas teisingai pasakė: „Atidaviau visas au
kas visiems savo šilta ranka: bažnyčiai, lietuvystei, giminėms,
o dabar pasilikau tik reikalams, kurie man numirus reikės 
atlikti“. Galop pridūrė dar: „Tegu visa dvasiškija myli Baž
nyčią ir lietuvystę visa savo širdžia, o ne liežuviu, tai auk
štai pakils tuodu dalyku...“

Šventi žodžiai, parodantieji, kas užvis rūpėjo kun. Pelik
sui. Visą amžį jis buvo geras lietuvis ir geras kunigas. Taigi 
ir mirtis jo buvo tikrai kunigiška. Dažnai jis meldėsi, kad 
Dievas suteiktų jam t r u m p ą  paskutinę ligą. Viešpats ir 
išklausė jo maldą. — Dieną prieš mirdamas kun. Peliksas 
atliko išpažintį ir nors dideliu vargu, betgi atlaikė maldingai, 
su ašaromis paskutines mišias. Neilgai trukus prasimušė pro 
burną kraujas, ir nuo to kraujo plūdimo kun. Peliksas an
trą dieną persiskyrė su šiuo pasauliu.

Nabašninko gyvenimas ir mirtis teesie pavyzdžiu visai 
Lietuvos kunigijai. Jis nebuvo didvyris, laikė save menku 
ant mažo pastatytuoju Dievo tarnu, bet visą savo amželį 
išbuvo ištikimiausias Dievo valios vykintojas, to dėl ir neabe
jojame, jog užsipelnė Dievo ištikimiesiems tarnams paža
dėtąją laimę dangaus karalystėje.


