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Kitataučiai Lietuvos  laisvės kovotojų gretose 

Povilas Gaidelis, 2015 02 13. Ištrauka. 

    Ypatinga belgų karininko istorija. Vermachto karininkas Šarlis Rampelbergas (Charles Rampelberg) 
prasiveržė iš Kuršo „katilo“, atkeliavo į Lietuvą ir įsijungė į miško brolių gretas. Šis belgas su begaline meile ir 
pagarba mūsų Tėvynei ir jos žmonėms rašė: „Lietuva – tai mano antroji tėvynė. Pasitraukęs iš Kuršo ir 
keliaudamas į vakarus, susidūriau su Lietuvos partizanais ir Tauragės apylinkėse prie jų prisijungiau. Turėjau 
vienintelį troškimą – grįžti namo. Tačiau pabuvęs pas partizanus, įsijaučiau į jų kovos prasmingumą, į tą kilnią 
pareigą priešintis raudoniesiems okupantams. Kaip buvęs karininkas gavau atitinkamas pareigas, stengiausi 
kaip galima greičiau išmokti lietuviškai, nes to reikalavo partizaniška kasdienybė. Tauragės apylinkėse ir kitur 
išbuvome iki 1952 m. Gyvenome miškuose. Bunkeriai buvo įkasti į žemę, sutvirtinti rąstais. Iškastas žemes 
tekdavo išnešioti ir paslėpti, kad rusai nerastų. Žiemos metu slapstydavomės pas ūkininkus, pasidarę slėptuves 
po tvartais, po pamatais, duonkepiais ir pan. Iki 1949 m. laikėmės dar gerai, tačiau paspartinus kolektyvizaciją ir 
pradėjus ūkininkus varyti į kolchozus, atėjo sunkios dienos. Labai aštrus tapo maisto klausimas, kuriuo anksčiau 
apsirūpindavome pas ūkininkus. Tačiau tai negalėjo paveikti pasiryžusius iki mirties kautis partizanus, todėl 
kova, kad ir nebe taip aktyvi, vyko toliau.  Pradžioje, iki 1947 m. partizaninė veikla nebuvo taip  planingai 
organizuota. Pasitaikydavo ir asmeninių sąskaitų suvedinėjimo, kuomet partizanams įskųsdavo nekaltus 
žmones. Tai pastebėjus, buvo imtasi atsargos priemonių: norint ką apkaltinti bendraujant su sovietais, reikėjo 
raštiško dviejų asmenų parodymo. Teko matyti ir didesnių rusų užpuolimų, nes šie apkaltindavo 
bendradarbiavimu su partizanais ištisus kaimus ir gyventojus ištremdavo. Pasitaikydavo ir banditizmo. Įvairaus 
plauko žmogučiai, prisidengdami partizanų vardu, plėšdavo ūkininkus, kas vykusiai buvo rusų išnaudojama. 
Partizanai griebėsi griežtų priemonių. Sušaudžius keletą bandų, niekas nedrįso piktnaudoti partizanų vardo. 
Miškas ruseliams buvo prakeiksmo vieta, todėl jie jo vengdavo. Kiekvienas medis slėpė kažką baisaus, 
kiekvienas krūmas galėjo staiga spjauti automatinių šautuvų ugnimi. Net nušautų partizanų lavonus paimti 
varydavo ūkininkus, nes dažnai po jais slėpdavosi partizanų minos. Rusai nepasitikėjo lietuviais. Jie nedrįsdavo 
vaikščioti be sargybų. Naktį visi miesteliai būdavo kaip išmirę. Per tuos klaikius kovų metus, kur vienas įstatymas 
– mirtis ir keršto bausmės už išdavimą, aš suaugau su Lietuvos žmogum, jo rūpesčiais ir džiaugsmais. Tačiau 
pasipriešinimas silpnėjo, nes jis neteko pagrindo – atramos taško – vilties. Jeigu anksčiau dar buvo laukiama ir 
kalbama apie Rytų-Vakarų  ginkluotą konfliktą, tai dabar tam yra per vėlu. Vakarai apvylė visų tautų  partizanus, 
buvusius už geležinės uždangos. Stigo amunicijos ir medikamentų.“ 

    Vėliau šis belgas buvo išduotas ir pateko į Sibirą. Kalėjo Kolymoje ir Magadane. Der Spiegel pateikia įdomią 
įstoriją apie jo meilę lietuvaitei Antaninai Vaišvilienei, kurį įsiplieskė Magadane. Tos meilės rezultatas – jų duktė 
Nemura, kuri iki šiol gyvena Magadane. Nežinia ar ten iki šiol gyvena ir Antanina. Tuo tarpu Šarlis, grįžęs į 
tėvynę buvo teisiamas dėl talkininkavimo hitlerininkams. Tik įrodžius, jog jis Lietuvoje kovojo partizanų gretose ir 
už tai atsidūrė Sibire, jam pavyko išvengti realios bausmės. Belgas toliau rašo:  „Aš nekaltinu nieko, išskyrus 
save.  Užeidavau pas vieną merginą, kuri buvo mūsų būrio ryšininkė. Netoliese gyveno  vadinamasis „buožė“, 
senyvas žmogus. Kadangi trėmimų metu jis vis likdavo neišvežtas, tai partizanų juoduose sąrašuose buvo jo 
pavardė.  Jo duktė, apie 17 metų mergaitė, dažnai klausinėdavo mūsų ryšininkės apie miško brolius. Manau, kad 
ryšininkė pasakė jai, jog, norint pamatyti vieną tų Žaliųjų velnių, reikia ateiti tada ir tada. Tą rytą aš atėjau prie 
ryšininkės lango. Paklausęs ar viskas tvaroje, gavau teigimą atsakymą. Įėjau į vidų.  Man paruošė vandens ir 
ėmiau skustis prie lango. Pistoletą ir kelias granatas padėjau šalia ant kėdės. Ryšininkė kalbėjo su kažkokia 
moterim gretimam kambary. Tai man kėlė nemažą įtarimą. Tuoj pasirodė ūkininko duktė ir ėmė šluoti aslą.  
Nespėjau jos kažko pasiteiraut, kai staiga pastebėjau prieš save automato vamzdį... Prie kito lango pamačiau 
kareivį.  Norėjau čiupti granatą, bet suolas su mano ginklais jau buvo dingęs. Mergaitė, valydama kambarį, 
nepastebimai išnešė ir mano ginklus. Į kambarį sugriuvo rusai ir mane prirėmė prie sienos. Po to tardymai, 
kankinimai, bausmė – 25 m. už „ginkluotą kontrrevoliuciją“ ir išvežė į Sibirą. Aš nekaltinu tos mergaitės, nes ji, 
tikriausiai, taip elgėsi gelbėdama tėvą.  Sibire lietuviai sudarė net atskiras grupes, visaip rėmė vienas kitą. 
Mačiau nemažai žmonių šiame bolševikų košmare, bet nebuvo tautos, kuri taip vieningai laikytųsi, kaip lietuviai.“ 
Manau tie belgo žodžiai iškalbingai byloja apie visai kitokį lietuvių būdą ir  tarpusavio santykius, nei dabar priimta 
manyti, kuomet aprašomi mūsų kai kurių tautiečių „nuotykiai“ tik šiuo atveju ne Rytuose, o vakaruose. Nežinau 
kur čia pakastas šuo: ar žmones  suvienija tik bendra nelaimė, ar šie per 50 metų okupacijos laikotarpį 
neatpažįstamai pasikeitė: prarado dvasingumą, susvetimėjo  ir prarado elementarų žmoniškumą? 

    Vl.Ramojus rašė, jog tą dieną, kai belgas karininkas vakarų Vokietijoje pasakojo šiuos savo išgyvenimus 
lietuviui korespondentui, iš Honoverio buvo atvykęs jo  kovų draugas.  Vermachto tankistas leitenantas jis, kaip ir 
jo draugas belgas, susijungęs su partizanais, ilgesnį laiką kovojo. Po to abu netikėtai susitiko vienoje Sibiro 
stovyklų. Tas leitenantas vokietis taip pat kalba lietuviškai. Jis žemaičiuodamas pasakojo nuotykius Žemaitijos 
miškuose.  Rusai jį surado slėptuvėje po duonkepe krosnimi. Jis su džiaugsmu pasakojo apie lietuvius 
partizanus – buvusius kovos draugus, prisiminė jų slapyvardžius. Vokiečiai, prisimindami geraširdžius lietuvius, 
dar iš šiandien tebedainuoja Lietuvos laisvės kovotojams skirtą dainą: 

    Ir lapas lapą gelstantį lydės... 
    Pro sutemas man Tavo, Lietuva, vardas gyvas 
    Nevystamu pavasariu žydės... 
    Praeis jaunystė, nužydės alyvos.  


