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Skaudus praradimas
Sausio viduryje Šiauliai neteko vieno iškiliausių miesto
žmonių – Alberto Griganavičiaus, Šiaulių miesto
garbės piliečio, ilgamečio Respublikinės Šiaulių ligoninės aukščiausios kvalifikacijos gydytojo neurochirurgo
(darbo stažas – 54 metai), itin aktyvaus visuomenininko, pilietiško žmogaus, šviesuolio. Dar visai neseniai,
praėjusią vasarą, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešojoje bibliotèkoje gausus būrys šiauliečių sveikino
ne tik Šiauliuose žinomą gydytoją garbingo 80-mečio
proga, bet nelemta mirtis neleido Albertui Griganavičiui toliau darbuotis Lietuvos labui.
Gyvenime vadovaudamasis principu ,,jei aš neisiu,
nedarysiu, kitas neis, nedarys, tai kas gi eis ir darys?“,
be tiesioginio darbo ligoninėje, visur dalyvavo (ypač
nuo Sąjūdžio laikų), visur suspėjo, nepaprastai daug nuveikė ir eidamas visuomenines
pareigas (jų ir pastaraisiais metais turėjo arti dešimties).
Jis buvo ir tikras kalbos mylėtojas – aktyvus Lietuvių kalbos draugijos (LKD) Šiaulių skyriaus valdybos narys nuo skyriaus įkūrimo 1989 m. iki šių dienų, mielai vykdavo
į LKD suvažiavimus (juose filmuodavo, kalbėdavo), buvo daugkartinis lietuvių kalbos
diktanto konkùrsų, rengiamų Šiauliuose, dalyvis, nugalėtojas ir prizininkas (suaugusiųjų grupėje), rašė kalbos ir kalbos kultūros kláusimais straipsnius periodiniams leidiniams, išleido dvi knygas ,,Reikia tos Lietuvos“ (2006) ir ,,Kū ašen da atamenu“ (2012).
Pirmosios knygos ketvirtame skyriuje ,,Gimtoji kalba“ (p. 252–278) randame dalį jo
straipsnių apie kalbą ir knygnešius, o antroji, skirta Tarmių metams, parašyta gimtąja
Kavársko šnekta. Redagavo gydytojų mokslo darbų knygas (kaip pats rašė, ,,verčiau iš
gydytojų kalbos į lietuvių kalbą“), žodžiu ir raštu prisidėjo prie šios profesijos žmonių
kalbos ugdymo, savo kolegoms nuolat primindamas apie taisyklingos kalbos svarbą,
ragindamas vengti svetimybių ir kitų kalbos negerovių.
Albertui Griganavičiui rūpėjo Tėvynė Lietuva, jos ateitis, todėl daug dėmesio skyrė
jaunimui, savo gyvenimu ir darbais rodė jam pavyzdį: buvo didis blaivybės propaguotojas, organizavo Motiejaus Valančiaus skaitovų konkùrsus miesto moksleiviams,
jo iniciatyva Šiaulių mokyklose pradėtas rengti rašinių ir piešinių blaivybės tema
konkùrsas.
Gimtosios kalbos bičiulių – Lietuvių kalbos draugijos narių – atmintyje ilgai išliks
Jo meilė gimtajai kalbai, žmonėms ir gimtajam kraštui. Sit tibi terra levis! Ilsėkitės ramybėje, staiga iškeliavęs į Amžinybę.
Algirdas Malakauskas

