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"Darbai augo žmogau vardą
dienų tėkmėje ir tuomet, kai jo nebėra tarp gyyųjų", - sakydavo enovės
romėnai. Ši sakini šiandicn, tie a, u
praradim
kausmu, tariame nulyd ;j Amžinybėn Vilniaus universiteto
Matematiko ir informatiko fakulteto d centą, Fiziniu mok 14daktarą. Lietuvo matematik4 muziejau
teigėją ir ilgameti jo vadovą dora,
darbštų. plači .:..erudicij pedagogą
Henriką J I
Ą.
Gimė ir brendo H nrika dor4.
darb Vių,religingų ūkininkų Jurgio
ir Marij . (Bružaitė ,) Jasiūnų šeimoje Ga pari'ki4 viensėdyje, Antali ptės valsčiuje, Zarasų ap 'krityje. Oaspariškių J asiūnai buvo apylinkė ~vicu !iai. lzidoriu 1905 metai vertė
caro a1dininku .1919-1923 mctais
dirb< Antalieptė val: iau viršaičiu.
Antana - umanu geležinkelietis
ankt Peterburge ir Kaun . Juozas
po 'ar bu 'Y kt
ut-, padėjo n vi nam apylinkė. ūkininkui
i' engti ibiro. Tokioje garbingoje
aplinkoje augę HellIik< ukau~viŲ dėdžių gerąsia saV)b .: darb tuolą. ti rumą, atkakluOla. dra - ,paramąartimui.
1933-193
metai
Henrikas
mokė i Anta1iept; •vč. Jėzau . irdi . . rų k ngregacijo vienuoLių
globojamoje m kykloje.1938-1944
metai.-Zara
Ų irUteno
gimnazijose. u lJnku.<;frontui iVakarus mokytojavo Sniu 'tų pradinėje mok.')'kIoje. 1945-1~50 m tai dirbo ZaraŲ apskriti
vi tim l'yriau
d .ju. Jo dėka buvo atkurta Purvynė
pradinė mokykla, veiku. i 19061915 metai ir e anti va už pU'kil metrio nuo jo tėviškė .
Kilru itarimui, kad padeda patrioti' kai nu iteiku iem' ap 'kritie mokyt 1am , Henrikas Ja iūnc i vyko i
Klaipėdą ir tudijavo mat matiką
mokytojų in titute, 1952-1956 me-

)

(

Baigę tudija liko dirbti dė .tytoju unive itete. Čia atsiskleidė H nrikoJasiūnokaip
umanau pedagogo ir darb taus mokslininkoavybės
tikimybių teorijo ribinių toremų
rityj . Kartu 'U kitai. parengė tudėntams aukšt io matematik
uždavinių ir analitinė geom trijo rinkiniu avaranki kam darbui. Ra'ė
Lietuvo' matematikų i toriją, buvo
jaunųjų matematikų neakivaizdin .
mokyklo ikūrėja. 1979 m. H. Jaiūnui uteikta Lietuv s R spubliko nusipelniu iodė tyt 10vardas,ji
pa kirtas Tikimybių t orijo ir kaičių teorijo katedr
docentu.
Dr. H nrika Ja iūnas atkakliai
iekė ir rūpina i tsaugoti matematikų nu eiktu darbu' b ijų vardu i.torijo raidoj ,u j4 darbais upažindinti tudentru. Kitų pedag g4 pad dama 19 3 m. ji i teigė Lietuv
matematikų muziejų jam vadovaudamas nuo pat jo ~ teigimo iki 2015
mk o2-osi .Muzi jus tapo jo antrai iai namai : čia jis pildydavo ir
apipavidalindavo ek pozicijas, ra ė
mo . Liniu darbu' knyga' apie Ųlatematik garsenybe: Zigmantą Z maiti. Joną Kubilių, ytautą tatulcvičių Vytautą Paulauską, Gerardą
PauIau ką ir kitu. Pats priimdavo
lankytojus ir ečiu b ndraudama'
vi ada pabrėždavo tik. liųjų mok 14
;varbą gyv nime.
ti tuv Vyriausybė, ivertindama
mok lininko pa<;i entimą, H. Ja iūną apdovanojo DLK G dimin ordin ) Riterio kryžiumi (2005 m.). mcdaliai. ir daugeliu padėko raštų. Tačiau didžiau iu džiaug mu jam tapdavo nauji muziejau e' panatai, mamat'· da ai ir knyg .
O kaip ivytėdav Henriko veid<t',
kai pradėdavome kalbėti apie gimtąji Antali~pt' kra 'tą ist rinių vi tovių ir i"kili4 a m n bių iaffiŽinimą.
Patarimai, takt4 p tikslinimu talkino, Lė'omi. rėmė 2006 m. didingo
pamink1 p<etatymą Jak."Unčiqkaime,
prie viešk lio Antali ptė- Vencavai,
kur 1943 m.li p s 6 d. kovodarni u
ovietiniai' diver antai žu o k turi
Lietuvo policininkai.
u didelių užsid gimu ir energija
H. J asiūn<e ėmė. i rengti monografiją "Antalieptė" iš erijo .,Lietuvo
valsčiai". 2004 m. vasarą parinko
mokslinink4, istorikų, entuzia tų būri kraštotyrin i ekpedicijai i Antalieptę ir jai vado avo. Pat u fotoaparatu važinėj pa kaimu. foto rufavo gamto bei i torijo' paminklus,
kalbino
nolius, užrašinėj j4 pasakojimus. Tada ir vėLiau ;varbesniem
i kiam iaffiŽinti pa iJ.'Vi. davo žinomą metr<e"tininką Albiną Kentrą,

kuri. fik uodavo ivykiu
kamera.
Po 'i
ka rūpin i. ukaupto medžiaga
utvarkymu, b ndravo. u traip nių
autoriai kalbino Zarasų rajono vadovu paremti man grafij . išleidimą. Galiau iai, at -imu' U4 abejingumą itriniam
paveldui. patikėj
vi nam iš ek. pcdicijo. dal i4 ukauptą medžiagą išlciti at kira knyga. Thip 200 2010 metai pa! irodtrilogija ,,Antalieptė' kra'ta ". Dr.
Henrikas Jasiūnas. advokata .Vytautas Zabi la, dr. Rimvydas Jasinavičius, dr. Edvardas Makelė , dr. Jonas
Pun bei kiti patriotai dųniai parėmė io knygo leid 'bą. i rašytini
pam.ink1 ant Henriko Ji. iŪl10darbo. talo muziejuje gulėjo matomiauioje victoje.
Jo urinkta medžiaga, gimini4 atiminim4 gar. o ir<e'ai puikiai pa itamav Edvardui Makcliui rašant
knygą ,Ąžuolas lieka gyvcnti" (2007
m.) api Ja iūnų.
ak lių. Urbonų
girnin .
1·torinio ir kultūrinio paveldo i"saugojima<;,gimtųj4 vi tų garsinim<e
dr. Henrikui Jasiūnui buvo garbės
reikala . Po inž.
gimanto Zilėno
mirtie. glob ~o 1 1 m. ukilimoatminimui . tat}tą kopI} tėl ~Antalieptė kapinėse, ne vieną kryžių netoli
namų bci avo etnografinę
d bą
Ga pari. kė e. kurioj iki mirtie gyveno jo vyriau ia' br li. mokytoja
Vilhelma· Ja 'iūna (1923-1999) su
šeima
Kai girtuoklėliai nuplėšdavo nuo
k plytėlė togelio metalini kryžių,
iš naujo ji pagamindavo. Kai vandalai išdaužė Antalieptės žinių švcntov' - uždarytos vidurinės mokyklo
-langus, suniokojo vidau patalpa .
apie tai lJžin l' dr. H.J' iūnal>liūdnai pratarė:"
ieko švento dabar n -

bėra ..."
Dr. Hcnroo Jasiūnas .,nieko ncgri vė, o kūrė. Ji kvietė mylėti Lietu ą darbu ir pagarba žmogui. Kukluma , darbštuma , dora ir ąžiningumas atkakluma ir drą a puo" ji.
Ej per gyvenimą iekdamas tie . ir
'vie o . kartais rū taudama, b t vidagindron gr žį~dam
mdžiu ir gėlynus", - tai kiek perfrazuoti . akiniai apie ~i m k.lo vyrą iš
knygo , Darbai ir dieno "(2011 m.).
Dabarme likom hcio nuo tabaw ŽIn gaus. ulydėjome i Vilniaus
Antakalnio kapines, pasilikdami atminimą ilgiem de'imtmečiam . Liko praradimo karu ma bei tu tuma
jožmono Onutė, dukro· Birutė ir
plačios Jasiūnų giminė 'irdy e.
Antalieptėnų ir kaimynų varduytautas
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