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GYDYTOJAS IÐ
VAINEIKIØ
Apie Juozapà Petrà Radikà ir
koplytstulpá „Ðv. Jonas Nepomukas“
P A R E N G Ë J U R G I S ÞELVYS
V. Radikaitës-Þukienës nuotraukoje – koplytstulpis „Ðv.
Jonas Nepomukas“ prie Akmenos upës kelyje Vaineikiai–
Darbënai (Kretingos r.). Skulptorius Vytautas Jaugëla

Kretingos rajone, kelyje Darbënai–Vaineikiai, vos pravaþiavus tiltà per Akmenos upæ, jau kuris laikas kiekvieno praeinanèio ir pravaþiuojanèio dëmesá patraukia „Ðv. Jono Nepomuko“
koplytstulpis. Dar savo didaktiniame apsakyme „Janis Kuisis“
Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèiaus apraðo anksèiau prie
ðio upelio stovëjusá „Ðv. Jono Nepomuko“ koplytstulpá, kuris,
tada, kaip ir senasis tiltas per Akmenà, buvo ðiek tiek toliau nuo
dabartinës vietos. „Ðv. Jono Nepomukas“ („Nepomucenas“) kaip
ir „Kristaus krikðto“ („Ðv. Jono Krikðtytojo“) skulptûrëlës tradiciðkai daþniausiai Þemaitijoje bûdavo statomos prie upiø, upeliø, ðaltiniø – tikëta, kad ðie ðventieji saugo þmonës nuo ligø,
ávairiausiø negandø, ávykstanèiø prie vandens ir tiltø. 1948 m.
ankstesnis koplytstulpis buvo nugriautas. Tà istorijà daugelis
senøjø Vaineikiø kaimo gyventojø þinojo. Atmintyje jà uþfiksavo
ir ið Vaineikiø kaimo kilæs gydytojas Juozapas Petras Radikas.
J. P. Radikas nuolat domëjosi savo gimtøjø vietø istorija, tautosaka, buvo surinkæs daug ádomios medþiagos apie Vaineikiø
kaimà ir jo apylinkes, iðnykusius to kraðto vietovardþius, raðë
vaikystës, studijø laikø ir darbo ávairiose Lietuvos vietose prisiminimus. Turëjo neabejotinà raðytojo talentà ir nuovokà, taèiau,
anot jo dukters Vaidos Radikaitës-Þukienës, tuos atsiminimus,
ko gero, raðë ne dël to, kad iðleistø kokià knygà, o sau, savo
artimiesiems, bendradarbiams, ðeimos nariams, kad ilgiau þmoniø atmintyje iðliktø tai, kas jam ðiame gyvenime atrodë svarbu.
Kol dirbo, tam laiko likdavo nedaug, o vëliau...
Vëliau jis, bûdamas pats kraujo ligø specialistas, suþinojo,
kad serga sunkiai pagydoma ir greitai progresuojanèia kraujo
liga. Vis dëlto vylësi, kad pasveiks. Sirgdamas jis gana intensyviai raðë jau anksèiau pradëtus savo atsiminimus. Kaip vienas
ið bûdø greitai neiðeiti ið ðio pasaulio buvo jo sumanymas atstatyti „Ðv. Jono Nepomuko“ koplytstulpá gimtinëje. Deja, atstatyto
jis jau nebesulaukë. Koplytstulpá, skirtà J. P. Radiko ir visø kitø
iðëjusiø ið gimtinës vaineikiðkiø atminimui, atstatë J. P. Radiko
broliai ir seserys. Koplytstulpis buvo paðventintas 2005 m. rugsëjo 29 d.

JUOZAPAS PETRAS RADIKAS
Gydytojas, kraðtotyrininkas, valstybës veikëjas. Pradþios mokslus baigë Vaineikiø pradinëje. Po to – Darbënø vidurinë mokykla,
kurià baigë 1955 m. Toliau gabus vaikinas pasuko á Vilniaus universitetà, kur 1955–1961 m. studijavo Medicinos fakultete. Po to dirbo
gydytoju Jurbarko rajone, vadovavo Kupiðkio, Joniðkio rajonø centrinëms ligoninëms. Nuo 1975 m. deðimt metø dirbo Vilniaus Respublikinës kraujo perpylimo stoties vyriausiuoju gydytoju. Vëliau
tapo Vilniaus universiteto Santariðkiø klinikø vyr. gydytojo pavaduotoju gydymo reikalams, o 1988 m. jam buvo patikëtos Santariðkiø ligoninës vyriausiojo gydytojo (vëliau – generalinio direktoriaus) pareigos. Ðias pareigas ëjo iki pat 1996 m., kol buvo pakviestas dirbti Vyriausybës konsultantu sveikatos apsaugos klausimais. 1999–2002 m. dirbo Sveikatos apsaugos ministerijoje. Ið
jo moksliniø darbø þymiausia kartu su A. Bartkevièiumi spaudai
parengta knyga „Klinikinës transfuziologijos pagrindai“ (1990).
Mirë 2005 metø rugpjûèio 29 d. Palaidotas Vilniuje. 1996 m.
lapkrièio 2 d. apdovanotas LDK Gedimino IV laipsnio ordinu (Karininko kryþiumi).
J. P. Radiko raðytiná palikimà saugo ir tvarko jo dukra Vaiva
Radikaitë-Þukienë. Dalis atsiminimø jau parengta spaudai ir publikuota tø rajonø, kuriuose J. P. Radikas dirbo gydytoju, spaudoje.
Dalis paèiais paskutiniaisiais J. P. Radiko gyvenimo mënesiais
paraðytø atsiminimø (jie daugiausia apie gimtuosius Vaineikius)
ðiuo metu yra rengiami spaudai ir artimiausiu laiku skaitytojai jø
turëtø sulaukti. Tikëtina, kad bus iðsaugoti ir J. P. Radiko rankraðèiai – tuo rûpinasi ðio iðkilaus þemaièio artimieji ir pirmiausia
dukra Vaiva.
Artimiausiu laiku dalá J. P. Radiko atsiminimø planuojama spausdinti ir „Þemaièiø þemës“ þurnale.
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