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m.. rugJurgis Gerulis (vokiskai jis rasydavosi Georg Gerullis') gimé 1888
Tilzes
je,
parapijo
y
pjucio 13 d. Jogauduose (Silutés r., buvusioje VilkySki
je
vaikyste
apskrityje). Abu jo tévai buvo gryni lietuviai. Ta¢iau J. Gerulio
Si
nesulaikoma germanizacijos banga jau buvo pasiekusi ir Jogaudy kaima.
ir dviprocesa yra issamiai aprases pats Gerulis straipsnyje ”Gimtoji kalba

kalbysté viename Prusy Lietuvos kaime”

(Gerullis 1932 : 59-67).

1914 m.

*vokieciy”.
Jogaudy kaime gyveno apie 55 procentai “lietuviy” ir 45 procentai
iams”.
”lietuv
skirti
buvo
Po nepilny dvideimt mety vos tris senelius galima
su
Gerulis
mety
y
Visi kiti kaimo gyventojai jau virte *vokieiais”. Penkeri
kateLiuterio
motina pradeda skaityti vokiska elementoriy ir maZaji Martyno
Su tevais
kizma. O SeSeriy sulaukes jau patraukia j vokiska kaimo mokykla.
Vaikai
Gerulis kalbédavo tik lietuvi8kai, ta¢iau su broliu — jau ir vokidkai.
pamokos
tikybos
nors
ai,
lietuvisk
rago
dar meldjiasi ir véliau tévams laiskus
— visur jau vokiskos.
Pagal sena tradicija Gerulio tevas nenoréjo skaldyti savo ukio. Todel vienam sunui turéjo atitekti teviské, o antrajam, Siuo atveju Jurgiui, reikejo
pasirinkti viena i8 dviejy keliy — ”po zememis kasti anglis” arba eiti | mokslus. *Jurgis Gerulis nutaré rinktis pastaraji kelia.
1909 m. jis baigé klasikine Tilzés gimnazija ir Karaliauéiaus universitete
pradéjo studijuoti afrikanistika. Taciau profesorius Adalbertas Bezzenbergeris ji perkalba atsidéti baltistikos studijoms. Lyginamaja kalbotyra ir klasikias
nes kalbas Gerulis taip pat studijuoja Berlyne, kur jo pagrindinis mokytoj
uniuciaus
Karalia
— zymus indoeuropeistas Wilhelmas Schulze. 1912 m.
.
versitete uz lotyny kalba parasyta disertacija ”Apie prusiskus Sambijos vietovardzius” ("De Prussicis Sambiensium locorum nominibus”. Tilsit, 1912)
Gerulis gauna daktaro laipsnj ir isrenkamas Sio universiteto privatdocentu.
Reikétu atkreipti démesi, jog universitetinés Gerulio studijos truko tik
trejeta mety. Tai i8 tikryjy retas atvejis filologijos specialybés mokslininko
biografijoje.
Taigi dalis tevo plano jau ivykdyta. Taciau teviskes ir taip skaldyti buty nereikéje, nes Gerulio brolis Heinrichas zuvo 1918 metais Vakary fronte (Moislains bei
Péronne), kai iki karo pabaigos buvo belike du menesiai. Brolio atminimui Jurgis
Gerulis paskyré viena geriausiy savo veikaly ”Senoves prusy vietovardziai” (”Die-

! J. Gerulis yra aiskines, jog vokiskai savo pavardeje ras¢s Il del to, kad vokieciai
j
jos netarty Gerulis.
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altpreussischen Ortsnamen”. Berlin und Leipzig, 1922).
Pirmasis pasaulinis karas palieka ryskius pédsakus ir Jurgio Gerulio gyvenime.
Jam tenka kovoti ir Ryty, ir Vakary fronte. Kovojo pirmose fronto linijose, kelis kartus buvo suZeistas. Vadovavo kulkosvaidziy kuopai. Apdovanotas aukSdiausiu
vokieéiy kariniu apdovanojimu — GeleZiniu kryziumi ir kitais pasizyméjimo Zenklais.
Grazuolis kronprinco gvardijos karininkas, kovodamas Latvijos teritorijoje, ismoksta
ne tik latviy kalba, bet ir isimyli Latvijos vokie¢io dvarininko dukra, kuri véliau,
tapusi Gerulio zmona, nuolat prisimins tévo prarastus dvarus ir jokiy simpatijy
balty kraStams, ypaé¢ Latvijai, nejaus. Ji ne karta pareiks, jog toliau Eitkuny kojos
niekada nekels. Net ir vyro kabinete esantis Latvijos zemelapis ja erzins: ”tokios mazos Salies toks didelis zemélapis”.

Po karo Gerulis grizo j Karaliauéiaus universiteta. Vos tik isikures Kauno
universitetas, daugiausia Kazimiero Bugos iniciatyva, kviecia ji profesoriauti
Sioje lietuviskoje aukstojoje mokykloje. Stai K. Bugos, Vinco Krévés-Mickeviciaus ir Eduardo Volterio 1922 m. kovo 2 d. pasirasytame, o, be abejonés,
K. Bugos rasytame Gerulio mokslinés veiklos ivertinime (”Trumpas dr. phil.
Jurgio Gerulio rastu ivertinimas”) sakoma: ”Nuo karo pabaigos Gerulis veda Karaliauciaus universito lietuviy kalbos seminarija ir kaipo privatdocentas
skaito fakulteto pavestus privalomus kursus is lyginamojo kalby kurso. Pernai
rudeniop ji kvieté profesorium lyginamojo kalby mokslo katedrai Hamburgo
universitas. Siemet vasario mén. pradzioje jam pasiulé Leipcigo universitas baltiSkyjy (aistiskyjy) kalby ekstraordinatira. Nuo ty dviejy pasitlymy
Gerulis atsisaké, manydamas busias naudingas jaunajam Lietuvos universitui, kuriam geri ir stropus mokslo darbininkai yra reikalingesni kaip
seniems
Vokietijos universitams.
Musy universitui turéti Gerulj yra svarbu ne tiktai del to, kad jis yra
hetuvis kalbininkas, bet dar ir dél to, kad jis yra darirklasikas.
Gerulis, kolei
mes gausime lotyny ir graiky filologijos katedroms profesorius, galés
skaityti lekcijas ne tiktai i§ lyginamojo kalbomokslio srities, bet ir atlikti
laikinai
lotyny ir graiky filologijos profesoriaus priedermes ee
Gerulis tiek turi kalbos mokslui nuopelny, kad jis vertas yra
buti musy
Jaunojo universito profesorium” (Zukas 1990 : 44—46).
Gaila, taéiau Gerulis vis délto pasirinko ne jaunaji Kauno, bet
senaji Leipcigo universiteta. Galimas daiktas, jog Gia ne paskutinj
vaidmenj suvaidino
Jo Zmona, nenoréjusi ”toliau Eitkuny kojos kelti”. Siaip
ar taip, Leipcigo
periodas mokslinéje Gerulio veikloje buvo labai sékmingas.
Siuo metu jis paskelbé daugelj savo svarbiausiy darby, o balty kalbotyrai,
ypaé lituanistikai,
daug nusipelné ir pedagogine veikla. Juk tuo metu
Leipcige Gerulio vadovaujami kalbotyros studijas baigeé véliau Kauno universitete
Jona Jablonski
ir Kazimiera Buga pakeite du musy Zymieji kalbininkai
Antanas Salys ir Pranas Skardzius. Gerulis labai rapinosi Siais talentingais
savo mokiniais. Kai
kuriuos lituanistikos kursus jis skaité tik Siems
dviem Jau tada kolegy studenty vadintiems ”busimiesiems lietuviy profesoriams”
("kinftige litauische
Professoren” ).
Profesoriaudamas Leipcige, Gerulis ir pats toliau
gilino savo kalbotyros
studijas. Pavyzdiiui, jis prikalbéjo garsuji vokieciy
fonetista Eduarda Siever13

sa, jau tada emerita, jog dis A. Saliui ir Pr. Skardziui destytu eksperimentines fonetikos kursa. Bent du semestrus kas sekmadienj Gerulis su abiem
savo mokiniais eidavo pas Sieversa, kur jie porg valandy svarstydavo lietuviy
kalbos kiréius bei priegaides. Jy svarstymai buvo ypaé jidomus ir sekmingi,
nes visi trys Siy svarstymy dalyviai buvo skirtingy tarmiy atstovai: Gerulis —
vakarietis auk&taitis, SkardZius — rytietis subatéenas, Salys — Zemaitis salantiskis.

Sieverso

seminarai

ir buvo

Gerulio

vélesniy

tyrinéjimy pradZia (Skardzius 1968 : 215-216).

lietuviy

kalbos

fonetikos

Kelias vasaras tirdamas lietuviy kalbos tarmes Gerulis keliavo po Lietuva. Jis juokaudavo, jog kai ”Kauno ponai Palangoje uzZpakalius Ssildo”, jis su
kuprine ant peciy vaikSto po kaimus ir renka lietuviy kalbos faktus. Kartu
su Zymiuoju norvegy baltistu Christianu S$. Stangu kalbos mokslui Gerulis
iggelbéjo jau visiskai baigiandia iSnykti Ryty Prusijos letuviy zvejy tarmg
(” Lietuviy Zvejy tarmé Prisuose”. Kaunas, 1933; aprasas paskelbtas vokieciu
kalba). Drauge su giuo norvegy mokslininku Gerulis tyrinéjo ir to meto Lenkijos teritorijoje buvusios Zietelos apylinkiy lietuviy tarme. Gaila, Gerulio
ugrasyta sios tarmés medZiaga neisliko. Taciau praéjus beveik trisdeSim¢iai
mety (Gerulis su Stangu éia lankési 1930 m.) labai vertingus savo tyrinéjimy

rezultatus paskelbé Chr. S. Stangas (Stang 1958 : 171-201).

:

IS pedagoginés to meto Gerulio veiklos ypaé reikéty pamineti Svietimo
ministerijos organizuotus, Gerulio vadovaujamus tarméms tirti kursus Kaune.

1931—1933 m. keturis kartus buvo organizuojami Sie kursai. Juos lanke ne tik
veliau pasizymeje lietuviy filologai — Juozas Bal¢ikonis, Vaclovas Baravykas, Julius Bitenas, Marija Cilvinaite, Kazimieras Gasparavicius, Napalys Grigas, Zuzana
Jonikaite, Petras Jonikas, Alfonsas Kalnius, Jonas Kruopas, Izabele Matuseviciute,
Elzbieta Mikalauskaite, Jonas Mikelitnas, Juozas Senkus, Brone Vosylyte, Aleksandras Zirgulys, bet ir talentingas, deja, anksti tragiskai pasitraukes 18 gyvenimo
latviy kalbininkas Alvilis Augstkalnis, nuo mazens lietuviy kalba mokejes vokieciy
kalbininkas, knygos ” Klaipedos kraSto hetuviskyjy vietovardziy ir asmenvardziy vokiSkos formos” (”Die deutschen Formen der litauischen Orts- und Personennamen
des Memelgebiets”. Halle, 1936) autorius Walteris Fenzlau.
Derety priminti, jog J. Gerulio ir Chr. Stango knygai ”Lietuviy zvejy tarmeé
Prusuose” pratarme parase ir uz kursus Geruliui dékojo tuometinis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Aptares tarmiy reikSme bendrinei kalbai, nurodes, jog
jos sparciai nyksta, paragines jas tirti, toliau A. Smetona rasé: ”Turime savo jauny kalbininky, turime jauny mokytojy, pasklidusiy po visa Lietuva. Jie geriausiai
tinka talkon profesoriui J. Gerulliui, mielai apsiemusiam pamokyti, kaip reikia tirti
ir raSyti tarmes. Jo, kompetentingo mokslininko, vadovaujama talka, reikia tiketis,
padarys didelj darba, kurs tarnaus ne tik musy rupimam praktikos uzdaviniui, bet
ir kalby mokslui” (p. IN—IV).

Gaila, Vokietijoje jsigaléjus naciams del politiniy prieZas¢iy toliau Sie kursai nebuvo tesiami. Nors kita vertus, 1930 m. i§ Leipcigo i Kauno universiteta

2 Plg. t.p. Pr. Skardziaus 1926 m. vasario 12 d. laiSka J. Jablonskiui (Laiskas
saugomas Lietuviy literaturos ir tautosakos instituto bibliotekoje, F 52—252).
e Placiau apie §j darba
plg. Vidugiris A. Nauji darbai apie lietuviy kalbos
tarmes, Lietuviy kalbotyros klausimai, 1959, 2, 239—242.
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sugrizus ir j lietuviy kalbos tyrima isitraukus A. Saliui, lietuviy dialektologija
smarkiai sutvirtejo ir jau buvo jmanoma i8siversti be pagalbos is svetur.
Domino J. Gerulj ir praktiniai lietuviy kalbos reikalai. 1922 m. lapkriio 29 d. laiske, raSytame J. Jablonskiui*, jis jaudinasi dél musy rasybos
nevienodumo, ragina J. Jablonski ir K. Buga ra8yti ra’ybos vadovéli, nes
*rasybos vadovelis ir netobulas daug geresnis uz toki, kurs rods be nuotarties
bet musy vaiky vaiky laikuose iSeis”. PareiSkia savo nuomone ir dél ano meto rasty kalbos: ”Tamsta paminéjai Zemaités. Tai mona, kurios raStai man
labai patinka. Rods mes Maiziosios Lietuvos sunus daug germanizmy kalboje
turime, bet atskirti, kas grynai, kas negrynai kalba, mokame. Zemaités kalba kuograziausia. Ji ne dirbtiné. Skaitydamas Sviet. darba arba koki kita
Sios dienos rasta pykinuos i§ be jokio reikalo naujai dirbty Zodziy, sintaksés
ir t.t. Pripaziti turiu, tankiai nesuprantu, ka Sitie vyrai ras0: oKOTELVOL
clovy (tamsts yra, A. S.).18 Zemaités ir is Tamstos ra3ty a8 mokinuos tikrai
lietuviskai rasyti’.
Gerulis, is pradziy gana neigiamai Zitréjes j nacionalsocialisty judéjima,
1933 m. istoja j jy partija (svarby vaidmenj Zengiant §j Zingsni, matyt, suvaidinusi ir jo Zmona) ir tampa, galima sakyti, aktyviu pragaistingos Adolfo
Hitlerio politikos reméju. 1933 m. jis paskiriamas Saksonijos Svietimo ministru. Tais paciais metais tampa Prusijos Svietimo ministerijos Aukstujy
mokykly departamento direktoriumi.
1934 m. Gerulis palieka Sj posta ir
sugrizta | Karaliaudiaus universiteta. Gerulio mokinio profesoriaus Viktoro
Falkenhahno liudijimu, Gerulis padaré tai protestuodamas prie’ valdzia (Falkenhahn 1964 : 240). Kiti du Gerulio mokiniai A. Salys ir Pr. Skardzius
teigia, kad ju mokytojas ”Sitose savo pareigose dél savo karinio grieztumo
ilgai negaléjo issilaikyti” (A. S. ir P. S. 1956 : 187—188). Netrukus
Gerulis
paskiriamas Karaliaudiaus universiteto rektoriumi. Bet ir ig Gia
del partiniy
rieteny perkeliamas j Berlyna. Nuo 1937 m. jis eina Berlyno
universiteto ordinarinio profesoriaus pareigas ir kuruoja vokie¢iy naujai isteigta
Ukrainieziu
mokslinj instituta.
Isiveles j politine veikla, po 1933 m. Gerulis beveik
nepaskelbia jokiy
svarbesniy publikacijy. Tadiau ir giuo metu reiksminga
jo pedagoginé veikla.
Be kita ko, Berlyno universitete rupestingai jo globojami
studijuoja busimieji
musy kalbininkai Jonas Kabelka, Izabelé Matusevidiuté,
Elzbieta Mikalauskaité.

Artimi draugysteés rySiai Gerulj siejo su musy literaturos
Klasiku Antanu Vienuoliu. Si draugystée ypaé sutvirtejo, kai A. Vienuolis
1929 m. savo kelioniy po
Europa metu ilgesnj laika praleido Leipcige. Gerulis
jam sudaré salygas klausyti
kai kuriy Leipcigo universiteto profesoriy paskaity,
naudotis universiteto biblioteka.
Drauge juodu keliavo po artimesnes ir tolimesnes Leipcigo
apylinkes, aplanké netoli
Naumburgo esanéia garsiaja Sulpforto (Schulpforte)
gimnazija. Net Gerulio stnus
panoro su A. Vienuolio sunumi keistis pasto Zenklais.
Gerulis pataria Vienuoliui
raSyti istorin, romana, tik gal geriau ne apie Vytauta,
bet apie Jogaila: mat A.

j

4 eo

52—199).

saugomas Lietuviy literaturos ir tautosakos institu
to bibliotekoje (F
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Vienuolis geriau supras aukStai¢io bada, o Vytautas jau daugiau Zemaitis. Gerulis
taip pat_rtipinosi A. Vienuolio giminaiéio, tada dar Kauno universiteto studento
Rapolo Saltenio ateitimi. Susipazines su ”Jaunojoje Lietuvoje” (1929 m. Nr. 8, p.
17—22) jo paskelbtu straipsniu "Sturm und Drang”, Gerulis stengiasi jam sudaryti
salygas studijas testi Graco universitete Austrijoje. 1926 m. Gerulis lankési pas A.
Vienuoli Anyksciuose (Vienuolis 1988 : 95—96, 111—119, 609—612; Saltenis 1982 :
150—151;

1991

: 166—167;

1994 : 115—116).

Jvairiomis progomis Gerulis lietuviams yra padares ir kitokiy paslaugy.
Stai prezidentas A. Smetona Jonui Puzinui, prisidéjusiam prie jo raSty parengimo, sitilo studijuoti archeologija, pazadédamas Svietimo ministerijos stipendija. IS pradziy J. Puzinas nori vaZiuoti { Karaliauéiy. Tatiau Gerulis pataria
vengti Karaliaudiaus, nes del Klaipedos krasto ten prieS Lietuva ir lietuvius
susidariusios nepalankios nuotaikos. Taip Gerulio patartas J. Puzinas 1930
m. isvyksta j toliau nuo Klaipédos krasto esantj Heidelbergo universiteta
(Maziulis 1983 : 14—15).

Apskritai mlisy zymusis archeologas, kuris, be kita ko, Kauno universitete 15 pradziy studijavo filologija, su Geruliu yra gana artimai bendraves. Drauge su Geruliu
jis uZraSingjo lictuviy kalbos tarmiy faktus. Ta¢iau jdomiausia, kad J. Puzinas buvo
tam tikras rySininkas tarp Lietuvos prezidento Antano Smetonos ir Gerulio. Mat
A. Smetona, kaip ir kadaise Kazimieras Buga, noréjo kaip nors ikalbeti Geruli, kad
Sis persikelty darbuotis j Kauno universiteta. Siuo klausimu J. Puzinas su Geruliu
tarési ne tik Karaliauéiuje, bet ir Leipcige. Geruliui buvo pasitilytas didesnis negu
kitiems Kauno universiteto profesoriams atlyginimas, ir jis jau buvo pasiryZes keltis
j Kaung. Taéiau visus planus iSardziusi zmona. Gerulis aiSkines J. Puzinui, kad
jeigu jo Zmona biity buvusi Vokietijos vokiete, tokiam vyro Zingsniui ji tikriausiai
nebity prieStaravusi, bet ji buvo Latvijos vokiete...
J. Puzinas iS savo susitikimy su Geruliu prisimena ivairiy jdomiy detaliy. Stai
budamas Karaliauciaus universiteto rektoriumi, Gerulis didziuodavosi, jog pirmasis
Sios aukStosios mokyklos (tada vadinamojo partikuliaro) vadovas buvo lietuvis Abraomas Kulvietis, o paskutinis taip pat lietuvis Jurgis Gerulis. Kai karta J. Puzinas,
dar studentas, KaraliauGiaus universitete norejes aplankyti Gerulj, prie jo kabineto
dury sedéjes sargas J. Puzina perspejo, jog rektorius uzimtas: pas ji esas vieno fakulteto dekanas. J. Puzinas jteike savo vizitine kortele, ir anas interesantas greital
isejo is kabineto. ” Paikas vokietis gali palaukt. Mes turim pasikalbet”, — pasakes
Gerulis (Jankus 1979 : 207).

Antraji pasaulini kara Gerulis sutinka kaip vokietiy armijos majoras. [8
pradziy jis buvo numatytas kovai Vakary fronte — prie garsiosios Zygfrydo
(Siegfried) linijos turéjes vadovauti zenitinés artilerijos daliniui. Taciau kara
vis delto jam teko praleisti Ryty fronte, kur jis nuo 1941 m. vadovavo Ryty
Abwehro (rySiy tarp kariuomenés ir nacionalsocialisty partijos) skyriui. Karo
metu Gerulis daugiausia gyveno Vilniuje. Cia kartais lankosi Lictuviy kalbos
institute, susitinka su savo buvusiais mokiniais, profesorium Juozu Balcikoniu, jaunesniosios kartos kalbininkais, sitilo jiems disertacijy temas. Vilniaus
universiteto bibliotekoje suranda svarby latviy kalbos paminkla — 1640 m.
Georgo Elgerio ”Evangelijy ir epistoly ” rankra&tj. Po karo 8j rankrastj Gerulio Zmona perduos profesoriui Chr. S. Stangui, kuris jj iteiks karo audros
atblokstam { Svedija latviy filologui Karliui Draviniui, ir Sis jj rupestingai
isleis, paskyres Gerulio atminimui (Dravins 1961, 1976).
Prie Ilmenio eZero, netoli Velikije Luky,
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Ztsta vokieéiy

armijos karininkas Ge-

rulio sunus Herbertas, j kurj tevas buvo
dejes tiek daug viléiy. Kai Lietuviy kalbo
s
instituto darbuotojai jam pareiskia uZuoj
auta, Gerulis, kazkur-j tolj zvelgdamas
,
i8taria, jog jis jau buvo vokietis...
ee

Ryty fronte Gerulis susitinka ir su V. Falk
enhahnu, dabar kaZkurio vokiedalinio &tabo vertéju. Kartu Juodu vaziu
oja apZzitreti Rusijos piliakalniu.
Kai vokiediai Vilniuje suémé Bali Sruog
a, jo Zmona Vanda Daugirdaite-Sruogiené kreipési J. Gerulio pagalbos.
Kazka jis jai pazadéjo. Vincas
Kreve-Mickeviéiu

iy

s laiske

(1944 m. pavasaris) V. Daugirdaite-Sruogiene
guo‘de: ”Dziugina mane, kad yra vilties dél
Balio. Jei profesorius Jurgis pasake,
manau, kad yra pamato tiketi. Laikau ji
rimtu zmogum, ir jei jis pasaké, kad
Jam pazadeta, galima visai tuo tiketi” (Krév
é 1981 : 132).

V. Daugirdaite-Sruogiené 1979 m. liepos
18 d. laiske Algiui Samulioniui prisimena: ”1944 m. pavasar] suZinojau,
kad jis atvaziavo i Vilniy. Su. juo buvau
pazistama, nors labai nedaug [...] Kur buvo
m susitike — miglos: kaZkoks apytamsis
kambarys, lyg kazkokie raStinés baldai.
Kalbéjo stovedamas ir neilgai. Bet ka jis
sake, tai jsirézé mano atmintin ir neisbléso.
Atsimenu pazodziui: ” Atrodo, kad as

greit uzimsiu Jaegerio vieta.

Tada Lietuvoje bus viskas

kitaip [...] Toliau jis man
taip pat aiskiai pasaké, kad kai a8 einu
kalbét su vokiegiais, turiu nepamirsti,
kad
esu ”Frau Professor” ir privalau laikytis
i8didZiai, nesizeminti [...] Dar Vokietijoj
e
jis mums su Dalia padéjo, daves rekomendac
ija, kad Dalia buty priimta j ligonine
gailestingyjy sesery mokyklon Greifsvaldo
universitete”®.

J. Gerulio istikimybé vokie¢iy valddiai
tikriausiai niekada nesvyravo. Pr.
Skardzius prisimena, kai Gerulis su pasip
iktinimu kalbéjo apie buvusj savo
mokinj Prana Germanta (MeSkauska)®.
Mat Sis, kadaise pasizadéjes dirbti vokieciams, jy okupacijos metais
Lietuvoje émes veikti pries juos. Pasak
Gerulio, jis esas tikras idiotas. ”Sito
ks junkerigkas vokieiy majoro, kad
ir
hetuvio, galvojimas mane kiek apstu
lbino, ir aS jam nieko neatsakiau.
Bet
Si Zinia buvo lemtinga: grieZtai pasip
riesines Lietuvos jaunimo mobilizacijai,
Pr. Germantas buvo arestuotas ir
iSveztas j Stuthofo koncentracijos stovy
kla” (Skardzius 1974 : 323—

324).

Viena karta Lietuviy kalbos institute
Gerulis net irodinéjo, kad jo pavarde yra kilusi ne i8 ZodZio géras, bet
i8 vokieéiy kalbos asmenvardzio Gerha
rd
(Skardzius 1970 : 270)’.
® Su laisku straipsnio autoriy supa
gindino A. Samu

lionis.
® Pranas Germantas (Meskauskas),
1903.XI1.3 — 1945
TV .22),
. tragiskai zuvusio
lituanisto Kosto Meskausko (190
kalbotyros. Taéiau cia J. Gerulio6—1932) brolis, buvo iSvykes i Leipciga studijuoti
patartas pasirinko disertacijos tema
pppccs lietuviy Seimos Syve
”Liaudies |

1936 m. disertacija apgyne, bet,
kardzZiaus, nebuvo patenkintasnime’.
anot Pr.
nei pagiu J. Geruliu, nei sav
elas:
vokieciams uzémus Lietuva, Pr.
1941-m.
Germantas buvo paskirtas Svie
tareju. Eidamas Sias pareigas,
timo
generaliniu
jis
labai
steng
ési
issau
goti
rupinosi Vilniaus krasto Svietimu.
Lietuvos moky las, ypaé
1943 m. uz pasipriesinima mobi
ariuomeng suimtas. Kalintas
lizacijai i vokieciy
Vilniaus, Kauno, Tilzés, Kara
liauciaus,
kaléjimuose, Stuthofo koncentracij
arienburgo
os stovykloje. Cia ypaé pasi
zyméjo ” valenrodisku
suktumu” gelbédamas kalinius
(plg. S. Yla. Zmoneés ir Zverys
Dievy miske. Kaunas,
1991): Mire siltine. Kiinas buvo
pavoge pelenus ir véliau palaido sudegintas Stuthofo krematoriume. Taéiau kaliniai
Jo vienose Kopenhagos kapinése
.
Mazosios Lietuvos hetuviai is
tikrujy yra vartoje vokietiy Gerh
forma Gerulis. Taéiau Lietuvoj
ard lietuviska:
e gausiai paplitusios pavardeées
Gerulis, Gerulditis,
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Nemaza
lynu.

Gerulis yra bendraves su Zymiuoju latviy baltistu

Janiu

Sis Geruli, kaip specialista, matyt, labai vertings. Tai eoboe

tokia detalé, kad J. Endzelynas j savo ”Balty filologijos ivada”

filologija”. Riga,

Endze-

hudyty

ir

("Ievads baltu

1945) Salia kity zymiyjy baltisty jdejo ir Gerulio fotografija.

1943 m. Gerulis atvyko j Latvijos universiteto aula pasveikinti J. Endzelyno
iSsipuoses, apsiseptyniasdesimtmecio sukakties proga (11.22). Atvyko labai
taises

”fazano

drabuZiais”

(fazana

terpa),

matyt,

vokieciy

karininko

unifor-

ma. J. Endzelynas prisimindavo, jog sis kolegos apdaras ji smarkiai isgasdings
(Liepins 1991 : 41).
Kaip doras mokslininkas Gerulis kartais pasirodydavo ir sudetingomis politinémis situacijomis. Kai V. Falkenhahnas, tyrinedamas J. Bretkuno biografija, randa lotyniska dokumenta, rodanti, jog lietuviy Ryty Prusijoje gyventa
toliau j vakarus, negu pripazista oficialusis vokieciy mokslas, ir ateina pas
savo disertacijos vadova klausti patarimo, Sis is tikryjy randa saliamoniska
iseiti. Girdi, disertacijoje apie savo atradima nieko nerasyk, o kur nors jdek
dokumento faksimile, cenzoriai praziopsos, o kam reikes, suzinos teisybe..._
Kai Pr. SkardZius nusiunteé Geruliui savo ”Lietuviy kalbos zodziy daryba”, Sis laigske, padékojes buvusiam’ mokiniui uz dovana, parase ”Ich bin satt
vom Krieg” (”A& esu sotus karo”) ir priduré, kad netrukus pasitrauksias 18
kariuomenés ir grigias prie kalbotyros darbo (Skardzius 1970 :270). Deja, jau
buvo per vélu’.
Gana issamia Gerulio charakteristika pateike Valentinas Gustainis savo memu-

ary knygoje ” Be kaltes” (Gustainis 1989 : 7—20).

Dar Hitleriui neuzemus valdzios,

Gerulis kalbines Vinca Kréve-Mickeviciy, kad Sis su rimta lietuviy delegacija vykty |
Miuncheng pas tuo metu dar gana izoliuota Hitler pareiksti savo simpatijy ir uz tai
*Hitleris buty dékingas ir, valdzia paémes, Lietuvai buty draugiskas”. Taciau ”tas
slavas Kreve-Mickeviéius tokio dalyko nesuprantas ir nevertinas: vaziuoti slapta tartis dél ateities su Hitleriu grieztai atsisakes”. Siaip V. Gustainio tautine ambicija
gloste faktas, jog Gerulis su juo visuomet, net Vokietijos sostines universitete, kalbedavo tik letuviSkai. Labai blaiviai Gerulis samprotaves del Lietuvos ir Lenkijos
santykiy. Jis nepritare Lietuvos valstybes veikejams, vokieciams uzpuolus Lenkija,
ginkluota jega atsiimti Vilniaus krasta, nes Lietuva, kara vokieciams pralaimejus,
galinti uzsitraukti agresoriaus varda, o mazai tautai tai labai pavojinga. Taciau
jeigu kara laimi Vokietija, Geruliui Lietuvos likimas aiskus: ” Musy fiureris parasys
jusy Smetonai atviruka, kur bus pasakyta, kad dabar yra suorganizuota vokie¢iy
;
Europa ir Lietuva yra jos sudeétyje...”
Tikriausiai del Gerulio politiniy paziury paslijo jo santykiai ir su Maksu Vasmeriu: Leipcige jie buvo artimi draugai, o Berlyne jau ir nesikalbedavo. M. Vasmeris,
kaip Zinoma, prisimindamas Jano Baudouino de Courtenay politines pamokas, naciy
vieSpatavimo metais elgési labai garbingai.
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Gerulis buvo gaves jsakyma surengti Zymesniy lietuviy visuomenés veikéjy pasitarima. Pasitarimo dalyviai turejo dar karta
Gerulskis, vietovardziai Geruliat, Gerularéiar, Geruliskiat rodo, kad Sie zodziai, be
abejones, sietini su liet. géras.
~ Antrasis pasaulinis karas skaudZiai paliete ir kitus Gerulio kartos zymiuosius
vokie¢iy baltistus. Abiejysuny neteko Eduardas Hermannas. Fronte zuvo vienintelis
Franzo Spechto sinus. Pats F. Spechtas 1945 m. ziema buvo paimtas j seniy ir
vaiky
armija — vadinamuosius ”folkssturmo” burius ir issiystas 1 fronta, 18 kur su
nuSalusiomis kojomis parsigavo | Drezdena.
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pameginti paraginti Lietuvos Jaunuomene
stoti j vokie¢iy kariuomene. Pasitarimas
turéjo ivykti 1944 m. rugséjo 5 diena Kalti
nénuose. Taéiau Gerulis ir kai kurie kiti
dalyviai autoav

arijoje buvo suZeisti ir pateko j ligonine (Lauri
naitis 1983 : 23)nee
Tarybinei kariuomenei uzémus Berlyna, Geruli
s, tuo metu gana rimtai
sergantis, buvo suimtas savo bute. Tolimesnis
jo likimas kol kas neZinomas.
Kai buvo statoma garsioji Berlyno siena, Gerul
j didgiai vertines ir gerbes profesorius V. Falkenhahnas tada dar gyveno Vakar
y Berlyne, o dirbo Ryty Berlyne esanciame Humboldty universitete. Prieg
persikeldamas j Rytu Berlyna,
jis nuéjo atsisveikinti su savo mokytojo zmona
, ta¢iau Sia rado jau mirusia.
Kazkas if kaimyny V. Falkenhahnui tada pasak
ojo, jog Gerulio zmona buvo aplankes is Rusijos grizes vienas vokietis,
kuris kazkur drauge su Geruliu
kaléjes. Cia ir baigiasi Sio talentingo mokslinink
o, puikaus pedagogo, anot
V. Falkenhahno, ”Rytprusiy lietuviy kilmés didzio
jo vokieciy baltisto”, taciau menko politiko, tragedija. Deja, tokia trage
dija igtiko ne viena Mazosios
Lietuvos suny. Tai yra ir visai mazai musy tautai
dideliy kaimynu atnesta
tragedija.
Kaip minéta, Gerulis savo ”Senovés prusy vieto
vardzius” dedikavo PirmaJame pasauliniame kare kritusiam broliui. Ten
Jis jrasé septintajame amZiuje
pries Kristy kurusio ir savo elegijomis Spartos kariy
drasa kélusio graiky poeto Tirtéjo ZodZius:
:
*Mirti sutikti grazu pirmojoj gretoj bekovojant
Vyrui narsiam, dél savos téviskés stojus kovon”?.
)
Gerulis galvoje, zinoma, turéjo ne ta savo brolio
teviske, kuri buvo visai
netoli Nemuno, bet ta, kuria poetai sieja su
Reinu, Elbe, Oderiu. Su gia
teviske daugiausia buvo susijusi ir Jurgio Gerul
io veikla. Tagiau savo darbais
Jurgis Gerulis daug nusipelné ir Nemuno krastu
i. UZ tai 3io krasto Zmonés
Jam bus visada dékingi. Cia jo atminimas galbu
t isliks net ilgiau negu anoje
teviskeje, uz kuria juodu-su broliu ”stojo kovon
”!9.
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