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Šiais metais žurnalo „Žemaičių žemė“ bičiulis, 
kraštotyrininkas, spaudos darbuotojas, ilgametis 
Lietuvos knygnešio draugijos Valdybos narys, buvęs 
Kauno medicinos instituto mokslinės bibliotekos 
ir Lietuvos archyvų bibliotekos direktorius, kelių 
knygų apie Lietuvos knygnešius autorius ir bendra-
autoris Benjaminas Kaluškevičius „Žemaičių žemės“ 
redakcijai perdavė nuotraukų albumą. Jame – Lie-
tuvos istoriko, kraštotyrininko, keliautojo, rezisten-
to, visuomenės bei politikos ir visuomenės veikėjo, 
1990m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo Akto signataro, daugelio knygų autoriaus 
Stanislovo Gedimino Ilgūno (1936–2010) 1980 m. 
suorganizuoto dviratininkų žygio apie Lietuvą nuo-
traukos iš vakarų ir šiaurės Lietuvos bei trumpi prie-
rašai prie jų. Albumo pradžioje – žygio žemėlapis ir 
paties S. G.Ilgūno 1980 m. spalio 3 d. rašytas tekstas:  

„Prieš 20 metų (1960 m. birželio 27–liepos 17) 
trys kapsukiečiai: aš, B. Krištupaitis ir J. Kaluškevi-
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čius, dviračiais apvažiavome aplink Lietuvą, nuva-
žiuodami 1536 kilometrus. Tai buvo mūsų pirmoji 
organizuota, juridiškai įforminta kelionė. Ji tapo dide-
lių kelionių pradžia. Nuo to laiko jau 20 metų kiekvie-
nų atostogų metu keliauju po vieną ar kitą kraštą.

1970 sukako 10 metų nuo mūsų pirmosios ke-
lionės. Ta proga ketinome trise kelionę pakartoti. 
Tačiau mano bendražygiai dėl nepalankiai susiklos-
čiusių aplinkybių į kelionę neišvyko. 1970 m. birželio 
28–liepos 21 dienomis aplink Lietuvą apvažiavau 
vienas– nuvažiavau 1545 kilometrus. Tai vieninte-
lė mano kelionė, kurios metu važiavau vienas. Pa-
mačiau, jog keliavimas po eilės metų tomis pačiomis 
vietomis, tuo pačiu būdu yra tarsi gyvas sugrįžimas 
į savo praeitį, tarsi tėvynės ir tavo asmeniškai nueito 
kelio palyginimas, pamatavimas. Ir tada nuspren-
džiau iki savo dienų galo kas 10 metų dviračiu ke-
liauti aplink Lietuvą, jeigu tik leis jėgos.

Atėjo l980-ieji. Pastaraisiais metais atlieku tik 
tiriamojo pobūdžio keliones. Dėl jų tikslų ir jų metu 
atliekamo darbo vadinu jas ekspedicijomis. Šiems 
metams pasirinkau tokią temą: ,,Lietuvos pasienio 
rajonų kultūros paminklai“. 

Ekspedicijos metu aplankėme žymiausius mūsų 
respublikos pasienio rajonų kultūros paminklus – 
istorijos, architektūros, iš dalies dailės ir archeologi-
jos. Nustatėme tikslią paminklų buvimo vietą, juos 
aprašėme, nufotografavome, išaiškinome kai kurias 
literatūroje žinomas žymių žmonių memorialines 
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vietas, kurios buvo nežinomos ar buvo laikomos iš-
nykusiomis. Pagrindinis ekspedicijos vadovas buvo 
„Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas“ (Vilnius, 
1973). Naudojomės ir Mažąja lietuviškąja tarybine 
enciklopedija, kurią vežėmės su savimi, kita literatū-
ra, kurioje ką nors svarbaus radome apie vietoves, per 
kurias važiavome.

Atvykę į vietą pirmiausiai iš turimų šaltinių 
padarydavome istorinę jos apžvalgą, fiksuodavome 
esamą padėtį. Lankydami žymių žmonių kapus juos 
aptvarkydavome,  uždegdavome žvakutes.

Jeigu 1970 m. važiavau vienas, tai šiemet norin-
čių važiuoti atsirado gana daug. Labai  džiugu, kad 
šiemet važiavo draugai, kartu keliavę 1960 metais. 
Iš viso dabar mūsų grupę sudarė 15 žmonių. Buvo ir 
daugiau norinčių, tačiau juos priimti į grupę atsisa-
kiau, nes tada būtų buvę labai sunku įveikti iškylan-
čias organizacines, psichologines, technines problemas. 
Grupėje buvo įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų, 
interesų žmonės.

Buvo labai bloga vasara, kasdien lijo, nespėdavo 
išdžiūti rūbai, palapinės, batai ant kojų supuvo, tačiau 
grupėje kaip niekad buvo labai gera, draugiška atmos-
fera; šiuo atžvilgiu tai geriausiai man pavykusi kelionė.

Ekspedicijos metu padariau daugiau kaip 1200 
fotografijų. Šiame albume yra tik fotografijos, atspin-
dinčios keliavimą, vidaus tvarką, čia tik istorijos ir 
architektūros paminklai, išskiriant rašytojų tėviškes, 
jų memorialinius paminklus, kapus bei paminklus 
Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui (jų fo-
tografijos suklijuotos į atskirą albumą). Be minėtųjų, 

yra padaryti šie fotoaplankai: a) Lietuvos archeolo-
gijos, b) liaudies architektūros, c) vaizduojamosios 
dailės (skulptūros), d) liaudies dailės (skulptūros, 
kaltiniai kryžiai), e) liaudies mažosios architektūros 
(kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės).

Vietovių pavadinimai albume pateikti pagal 
1980 m. Lietuvos TSR veikusį 1976 m. administra-
cinį-teritorinį suskirstymą. [...]“.

Tais 1980-aisiais žygio dalyviai pirmiausiai pa-
siekė Jurbarką, Tauragę, tada pasuko link Klaipė-
dos, o iš ten – į Žemaitiją, Šiaulių kraštą ir t. t.

Šios nespalvotos ekspedicijos narių sukurtos 
nuotraukos – gyvas paveikslas tos Lietuvos, kuri 
buvo daugiau negu prieš 40 metų. Vartant albumo 
puslapius kilo mintis virtualiai pakeliauti tomis vie-
tomis, kuriose lankėsi žygio dalyviai 1980-aisiais. 
Tai nebus kelionė tuo maršrutu, kuriuo keliauta eks-
pedicijos metu. Tai – sugrįžimas į tas vietas, kuriose 
jie lankėsi ir prisiminimas tų iškilių žmonių, kurie iš 
minėtų vietų yra kilę arba jose gyvenę, dirbę. Pasa-
kojimus iliustruosime tiek 1980 m. žygio, tiek ir ak-
tualiomis archyvinėmis bei šių dienų nuotraukomis.

Klaipėda – Mažosios Lietuvos etnografinio 
regiono miestas, tačiau ir jame nuo seno gyvena 
daug žemaičių. Tarp jų – ir buvęs Lietuvos jūrų 
uosto viršininkas, pirmasis uosto kapitonas Liudvi-
kas Stulpinas (1871–1934) bei iškilus pedagogas, 
muziejininkas, kraštotyrininkas, esperantininkas, 
dviračių turizmo pradininkas Lietuvoje Liudas Al-
seika (1887–1960). Šiame žurnalo numeryje – išsa-
mūs pasakojimai apie juos.

1980 m. sudaryto fotoalbumo puslapio, kuriame pateiktos nutraukos iš Jurbarko miesto, fragmentas


