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Jūros srities vadas Vaclovas Ivanauskas-Gin-
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Paminklas šioje vietoje niekintiems Šilalės apylinkėse žuvusiems, taip pat Šilalės 
krašto žuvusiems Kęstučio ir Žemaičių apygardos partizanams atminti. Paminklo 
priekinės plokštumos ir jo fragmento vaizdas. Šilalės r. Šilalės m. Aikštė J. Basana-
vičiaus / Vytauto g. kampe. Aut. buvęs partizanų ryšininkas Titas Žymančius. Ati-
dengtas 1998 m. lapkričio 18 d. V. Almonaičio nuotr., 1998 m.

Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadovybė ir partizanai. 1949 m. spalio 16 d. Iš kairės: 
Vladas Mišeikis-Tarzanas, srities vadas Vaclovas Ivanauskas-Vytenis, Gintautas, srities štabo virši-
ninkas Antanas Liesis-Idenas, Antanas Dovidaitis-Aurimas, neatpažintas partizanas 

Vac lo vas Iva naus kas gi mė 1923 m. lap kri čio 6 d. Tau ra gės aps. Ba ta kių mies te ly je. 
Batakiuo se Ivanaus kai il ges niam lai kui ne įsi kū rė. Ke le riais me tais jau nes nės Vac lo vo 
se se rys gi mė jau Ra sei niuo se, ku r apie 1929 m. Iva naus kai pa si sta tė na mą. Tė vas dir bo 
laiš ka ne šiu, be to, šei ma dar tu rė jo 5 ha že mės, to dėl vai kai, kol tė vas tu rė jo tar ny bą, 
ne pri tek lių ne pa ty rė.

Tė vai ak ty viai da ly va vo vi suo me ni nė je veik lo je: tė vas pri klau sė Lietuvos šau lių są
jun gai, ma ma – Mo te rų ka ta li kių drau gi jai. Vai kus auk lė jo griež tai krikš čio niš kai, pa
trio tiš kai. To kiais pat auk lė ji mo prin ci pais va do va vo si ir Ra sei nių gim na zi jos, ku rią, 
bai gęs Mai ro nio pra džios mo kyk lą, pra dė jo lan ky ti sū nus, moky to jai.

Vac lo vas buvo ne pa pras tai ga bu s moks lui, ypač kal boms. Jau penk to je kla sė je lais
vai kal bė jo prancū ziš kai, vo kiš kai, ver tė kny gas ir straips nius. Jo dar bo sta las būdavo 
nu krau tas žodynais, kny go mis ir žur na lais už sie nio kal bo mis. Pa aug lys tė je do mė jo si 
spor tu, kelio nė mis, li te ra tū ra, ypač mė go Mai ro nį, J. Kos suAlek san dra vi čių. My lė jo 
gam tą, pa si ė męs kny gą, daž nai dvi ra čiu va žiuo da vo prie Du by sos ir jos pa kran tė se pra
leis da vo gra žiau sius va sa ros va ka rus. 

Pir mo ji so vie ti nė oku pa ci ja Vac lo vą už klu po dar ne bai gu sį gim na zi jos. Jau nuo lis 
ša lį iš ti ku sią nelai mę išgy ve no la bai skau džiai. Gim na zi jo je moks lo ne be tę sė, su si ra do 
ben dra min čių ir įsi trau kė į pogrin džio veik lą, ra šė ir pla ti no an ti so vie ti nius at si šau ki
mus, ku riuo se ra gi no ne tar nau ti oku pan tams. Kai po me tų vie nus oku pan tus pa kei tė 
ki ti, Vac lo vas ir jiems ne sku bė jo tar nau ti, iš pra džių nie kur nedirbo. Vo kie čiams to kie 
žmo nės kė lė įta ri mą, to dėl V. Iva naus kas bu vo iš kvies tas į ko men dan tū rą. Paaiš kė jus, 
kad pui kiai mo ka vo kiš kai, jam bu vo pa siū ly ta dirb ti Tau ra gės ge le žin ke lio sto ty je ver
tė ju. V. Iva naus kas su ti ko ir čia dir bo iki pat oku pa ci jos pa bai gos.

Tau ra gė je V. Iva naus kas įsi trau kė į an ti na ci nį pa si prie ši ni mą, ta po Lie tu vos lais
vės ar mi jos na riu. Vo kie čiams trau kian tis iš Lie tu vos, ne pa si nau do jo siū lo ma ga li my be 
vykti kartu ir li ko Tė vy nė je. Slapstė si Klai pė do je, vė liau – ma mos tė viš kė je Ope niš kių 
kai me (Tauragės aps. Erž vil ko vls.). Bū tent čia priėmė lemtin gą jį gyveni mo spren di mą. 
Per ry ši nin ką Jo ną Ku bi lių su si sie kė su Pa par ty nės miš ke įsikūru siu parti za nų bū riu 
ir ta po jo na riu. Bū rys pri klau sė Ly džio rink ti nei, vie nai stip riau sių Pie tų Žemai ti jo
je. Rink ti nės parei gū nai vi so ke rio pai rė mė Jo no Že mai čioVy tau to ini cia ty vą su vie ny ti 
Žemaitijos partizanus; re mian tis rink ti nės struk tū ra ir nuo sta tais bu vo ren gia mi Jung
ti nės Kęs tu čio apy gar dos (įkur ta 1946 m. rug sė jo 12 d.) nor mi niai do ku men tai.

Žu vus apy gar dos šta bo ap sau gos bū rio va dui Jo nui Strai niuiSa tur nui V. Iva naus
kasVy te nis ta po šio bū rio va du, da ly va vo užpuolant Ba ta kių, Gir džių ir Gau rės stri bų 
būs ti nes. Jam ir jo vy rams te ko saugo ti Pet rą Pau lai tįAi dą ir 1946 m. gruo džio 22 d. 
į Ba ta kių ge le žin ke lio sto tį iš Vil niaus at vy ku sius Bendro demokratinio pasipriešini
mo sąjūdžio (BDPS) pasiun ti nius – Juo zą Mar ku lį (agentas „Ere lis“) ir Juo zą Luk šą
Skir man tą. Jau ta da Vy te nis jau tė, kad „Ere liu“ pa si ti kė ti ne ga li ma, ta čiau P. Pau lai tis 
likviduo ti įta ria mo jo ne sant sva rių įro dy mų ne lei do. 

1947 m. pa bai go je V. Iva naus ką, tuo met jau pa si va di nu sį Gin tau tu, J. Že mai tis nu
siun tė į MGB beveik su nai kin tą Že mai čių apy gar dą, kur la bai trū ko pa ty ru sių pa rei
gū nų. At kū ręs apy gar dą, V. Ivanauskas grį žo į gim tą sias vie tas ir ku rį lai ką va do va vo 
Au ku ro (bu vu siai Ly džio) rink ti nei. 1948 m. pradžio je bu vo pa skir tas Jung ti nės Kęs tu
čio apy gar dos šta bo, tų pa čių me tų va sa rą – Va ka rų Lietuvos (Jū ros) partizanų sri ties 
šta bo na riu. Po me tų, 1949 m. bir že lio 11 d. žu vus Vy tau tui Gu žuiKardui, tapo sri ties 
šta bo vir ši nin ku, o tų pa čių me tų rug sė jo mėn., po Alek san dro Mi la še vi čiausRuo nio 
žū ties, – sri ties va du. 

Ben dra žy giai apie V. Iva naus ką at si lie pia kaip apie pui kų žmo gų ir ge rą, par ti za nų 
ger bia mą va dą: griež tą, draus min gą, su ma nų. Negėrė, nerūkė. „Bu vo rim tas vy ras“, – 
trum pai api bū di na jį Al bi na NorkutėKai rie nė, ku rią Vy te nio vy rai iš va da vo iš Ba ta kių 
areš ti nės. „Kul tū rin gas ir tak tiš kas, bet sa vo drau gams reik lus ir draus min gas. Kiek vie
nas su si ti ki mas su Le o nuVy te niu bu vo man ma lo nus ir įdomus“, – pri si me na Jo nas Žič
kus-Šir šė. Nors drau gai dėl griež tu mo pra mi nė jį „Pan čiu“, Vac lo vas dėl to vi sai ne py ko. 
Ir jis, ir ei li niai ko vo to jai pui kiai su pra to draus mės reikš mę par ti za ni nė je ko vo je. Vado 
griež tu mas ir reik lu mas ne kar tą iš gel bė jo nuo ne lai mės.

V. Iva naus kas tu rė jo sa vo nuo mo nę pa si prie ši ni mo stra te gi jos ir tak ti kos klau si
mais: ne vi siš kai suti ko su 1948 m. va sa rą Ba den Ba de ne vy ku sio Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) ir kraš to re zis ten ci jos at sto vų pa si ta ri mo nuostato mis, 
pa si sa kė už ak ty ves nes pa si prie ši ni mo for mas nei Sta sys Lo zo rai tis, My ko las Kru pa vi
čius, J. Že mai tis. Sri ties va das drau dė gy ven to jams im ti iš val džios gin klus, par ti za nams 
nu ro dė nu gin kluo ti ku ria mus kol ū kių ap sau gos bū rius, o tam pa si prie ši nu sius aktyvius 
ko l ūkių kū rė jus per duo ti ka ro lau ko teis mui. V. Iva naus kas da ly va vo ren giant Lietu
vos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) nor mi nius do ku men tus, pa ren gė LLKS Bau džia mą jį 
statu tą. Dau giau sia dėl jo reik lu mo ir at sar gu mo LLKS Ta ry bos pre zi diu mo pir mi nin kas 
J. Že mai tis net 1950 m. tu rė jo pa ti ki mą nuo la ti nį ry šį su Pie tų Lie tu vos apy gar do mis. 

Sau gu mie čiai ak ty viai ieš ko jo Jū ros sri ties šta bo. Kaip pa pras tai vei kė per agen tus, 
smo gi kų gru pę. MGB in for ma to riams bu vo leng va api bū din ti V. Iva naus ką ir sri ties 
šta bo vir ši nin ką An ta ną Lie sįTo nį: abu aukš ti, aki niuo ti. 1950–1951 m. žie mą pra ne ši
mai da rė si vis kon kre tes ni… 1951 m. va sa rio mėn. iš in for ma to rių ir agen tės „Bi ru tės“ 
sau gu mie čiai su ži no jo, kad šta bo pa rei gū nai ga li slėp tis Varnių ra jo no Čepai čių kai mo 
gy ven to jo Ged mi no so dy bo je ar ba ko lū kio dar ži nė je ne to li Če pai čių kai mo mo kyk los. 
1951 m. va sa rio 10 d. 14 val. bu vo su reng ta ka ri nė če kis tų ope ra ci ja ir mi nė to je ko lū kio 
dar ži nė je ap tik ta par ti za nų slėp tu vė. Į sau gu mie čių pa siū ly mą pa si duo ti par ti za nai at
sa kė šū viais. Vė liau, pa de gę dar ži nę, prisidengdami dūmų priedanga ban dė pa si trauk ti, 
ta čiau ne sėk min gai. Per ope ra ci ją žu vo Jū ros sri ties par ti za nų šta bo na riai, o sri ties va
das V. Iva naus kas bu vo sun kiai su žeis tas. Jis buvo išvežtas į Laukuvą, kur po 10 va lan dų, 
ne da vęs jo kių pa ro dy mų, mi rė. 

Nuo ei li nio par ti za no iki sri ties va do – to kį ke lią per še še rius lais vės ko vų me tus 
nu ė jo V. Ivanauskas. Ne gai les tin gas li ki mas ne kar tą jam lė mė pos te pa keis ti žu vu sį 
drau gą. Su gy ve ni mu atsisveiki no ko vo da mas ir ne pa lū žęs. 

V. Iva naus ko nuo pel nus Lais vės ko vų są jū džiui dar 1950 m. sau sio 20 d. ob jek ty
viau si ver tin to jai ben dra žy giai įver ti no Lais vės ko vos kry žiu mi, jam su teik tas ma jo ro 
laips nis. At kū rus Lie tu vos vals ty bę, 1997 m. gruodžio 22 d. V. Ivanauskui suteiktas 
kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Pre zi den to 1998 m. ge gu žės 19 d. dek
re tu – pul ki nin ko laips nis, o tų pa čių me tų lap kri čio 18 d. dek re tu jis apdovanotas Vy
čio kry žiaus 2ojo laips nio or di nu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis 
kryžius) (po mir ties).

Vaclovo Ivanausko sesuo 
Eu ge ni ja Ennukson


