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Lietuviai Azijos šalyse
,,Epochų ratu - pasaulio lietuviai”

Vilniaus Užupio gimnazija

Ramunė Stonkutė ir Agnė Biliūnaitė 



Išnagrinėti: 

• Lietuvos ryšius su Azijos šalimis; 

• su Azijos šalimis susijusius lietuvius, jų darbus, kultūrinę veiklą

Darbo tikslai



Vytis Vidūnas
• Gimė 1960 m., Vilniuje. 

• Augo politiko ir ekonomistės 

šeimoje. 

• 1984 m. baigė klasikinės 

filologijos studijas Vilniaus 

universitete.



•1985–1990 m. studijavo sanskritą 

ir vedų kalbą Orientalistikos 

institute Maskvoje.  

•Agroje studijavo hindi kalbą.



•2010 m. vedė paskaitų ciklą apie lietuvių kalbos 

ir sanskrito panašumus Keralos universitete. 

•Nuo 2011 m. yra Lietuvos–Indijos forumo 

prezidentas. 

•2005 m. režisavo dokumentinį filmą „Arti 

Dangaus“ apie Himalajų tautas.

Ryšiai su Azijos šalimis



•Dėsto sanskrito, klasikinės indų literatūros, 

senovės Indijos lingvistinės tradicijos 

kursus Vilniaus universitete. 

•1995–2004  m. buvo Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centro vadovas. 

•Tibeto namų vadovas. 

Veiklos sritys



• Domėjosi kalbotyra. 

• Mirus Ričardui Mironui, Vilniaus 

universitetas neturėjo sanskrito 

specialisto.

Veiksniai, nulėmę srities pasirinkimą



„Pasigilinęs į tekstą, į tai, kas ten yra kalbama, tu pats patiri 

pokyčius. Tu negali verbalizuoti šių pokyčių, tu nemoki jų 

nusakyti, bet pats pradedi keistis. Tai pastebi gal po kelerių 

metų, gal po dešimtmečio, pamatai, kad viskas yra kitaip: tu 

kitaip žvelgi, tiesiog keičiasi tavo sąmonės struktūra. “

Citata



Gediminas Akstinas
• Gimė 1926 m., Marijampolėje. 

• 1941 m. buvo ištremtas į Sibirą. 

• 1953 m. baigė Leningrado Lesgafto 

kūno kultūros institutą. 

• Mirė 1959 m., Kaukaze. 

• Palaidotas Kaune.



• 1957 m. įkopė į Dombai Ulgeno traversą (aukštis 

4046 m). 

• 1958 m. į Ulutau Cianą (4352 m) ir Ušbą (4710 m).  

• 1958 m. jo iniciatyva surengta 1-oji Baltijos 

respublikų alpiniada Kaukaze.

Ryšiai su Azijos šalimis



• Sportinio alpinizmo iniciatorius Lietuvoje.  

• Alpinizmo instruktorius. 

• Buvo pirmasis Respublikinės alpinistų 

sekcijos prezidiumo pirmininkas. 

Veiklos sritys



Albinas Margevičius
• Gimė 1913 m., Kalnėnuose. 

• Tėvas buvo daktaras, mama - kilusi iš 

ūkininkų šeimos. 

• Kalnėnuose baigė pradžios mokyklą ir 

progimnaziją. 

• 1929 m. išvyko į Italiją mokytis ir tapti 

saleziečiu.



• 1933 m. tapo vienuoliu. 

• 1938 m. pradėjo mokslus Tokijo didžiojoje seminarijoje. 

•1971 m. gavo Japonijos pilietybę bei japonišką vardą ir pavardę 

- Rubino Hitoši. 

•Mirė 1988 m., Japonijoje. 

•Jo pelenai yra Fučiū miesto katalikų kapinėse



Gyvendamas Japonijoje A. Margevičius 

buvo vienas iš išsamiausiai rašiusių apie 

Japonijos visuomenę, kultūrą, gamtą, 

religiją Lietuvos tarpukario spaudoje.

Ryšiai su Azijos šalimis



• Dirbo Ikuei amatų mokykloje ir globojo 

japonų našlaičius. 

• Buvo Tokijo saleziečių pradinės ir vidurinės 

mokyklos direktoriumi. 

• Buvo Kavasakio saleziečių vienuolyno 

abatu.

Veiklos sritys



„Turiu pasakyti, kad čia Japonijoj apie Lietuvą mažai težino. 

Daugelis pirmą kartą iš manęs išgirsta Lietuvos vardą. Aš kiek 

galėdamas aiškinu apie Lietuvą, bet nei atvirukų iš Lietuvos 

vaizdų neturiu, nei kito ko, tai sunkoka.“

Citata



• Šie lietuviai garsino Aziją ir Lietuvą per savo darbus. 

• Ieškojo ryšių tarp Azijos tautų ir Lietuvos kalbos, kultūros, 

istorijos. 

• Plėtė žmonių akiratį apie Aziją ir Lietuvą.

Išvados



•https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytis_Vidūnas 

•https://lt.wikipedia.org/wiki/Alis_Vidūnas 

•https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1398820/staskevicius-kalbina-sanskritologa-vyti-

viduna-nusvitimo-kelias-yra-veiksmai 

•http://www.lituanistika.emokykla.lt/ziniasklaidoje/sanskrito-zodyno-autorius-vytis-

vidunas-didelis-uzdavinys-kitiems-parodyti-kuo-esame-idomus/ 

•https://lt.wikipedia.org/wiki/Gediminas_Akstinas_(1926)

Šaltiniai
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• http://www12005.vu.lt/en/tinklarastis/tekstai/sanskrito-zodyno-autorius-

vidunas-didelis-uzdavinys-kitiems-parodyti-kuo-esame-idomus 

• http://lituanistusamburis.lt/jolanta-zabarskaite-apie-lietuviu-kalba-ir-sanskrita-

kaip-alternatyva-populiariai-reklamai/ 

• https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/257fd398-16e4-4527-91ac-550675934224 

• http://pasauliolietuvis.lt/page/4/?print=print 

• https://ritoja.lt/japonija-spaudoje/#margevicius

http://www12005.vu.lt/en/tinklarastis/tekstai/sanskrito-zodyno-autorius-vidunas-didelis-uzdavinys-kitiems-parodyti-kuo-esame-idomus
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https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/257fd398-16e4-4527-91ac-550675934224
http://pasauliolietuvis.lt/page/4/?print=print
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Kiti klasės darbai



,,Sigitas Geda” 

Darbą atliko: 

Elija Ptakaitė 
Viktorija Jusevičiūtė 
Gabija Jodokaitė

Komiksas



,,Antanas Poška” 

Darbą atliko: 

Gabrielius Rudzianskas 

Jonė Siliūtė 

Petra Nacevičiūtė

Koliažas



,,Antanas Poška ir Matas Šalčius” 

Darbą apliko: 

Akvilė Minelgaitė 

Giedrius Saulius Žukauskas

Įamžinimo projektas Vilniaus erdvėse



,,Andrius Rudamina” 

Darbą atliko: 

Elzė Narmontaitė

Knygų puslapiai



,,Jurga Ivanauskaitė” 

Darbą atliko: 

Ugnė Batulevičiūtė

Knygų puslapiai



,,Paulius Normantas” 

Darbą atliko: 

Mangerdas Krikštopaitis 

Paulius Čiūta 

Tomas Šumkovski

Lankstinukas



,,Lietuviai apkeliavę pasaulį” 

Darbą apliko: 

Agota Songilaitė  

Barbora Lepeškaitė 

Kęstutis Lukauskas

Statistinis tyrimas (1-oji grupė)



,, Integruotas tarpdalykinis projektas” 

Darbą apliko: 

Lukas Rubaževičius 

Mantas Nevardauskas 

Karolis Tagil

Statistinis tyrimas (2-oji grupė)
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,,Laima Vincė” 

Darbą atliko: 

Žygimantas Žemaitis 

Nojus Latvinskas

Filmukas



1-oji grupė: 

,,Kokia yra kopimo į Everestą kaina?” 

Darbą atliko: 

Lukrecija Šaltytė 

Augustas Mikalauskis 

Motiejus Musnikas 

Vaizdo pamoka

2-oji grupė: 

,,Per kiek laiko užvirs vanduo ant Everesto 
viršūnės?” 

Darbą atliko: 

Gustas Griškevičius 

Saulė Paulauskaitė 

Aurėja Mackonytė 

,,Vladas Vitkauskas”


