
Vertimas- procesas, kurio pradžioj stovi autorius, 0
gale - skaitytojas. Vertejas cia yra lyg tarpininkas tarp
autoriaus ir skaitytojo. Jo uždavinys- priartinti kurinio,
vaizduojamaja epocha, taip pat ir autoriaus gyvenamaJa
epocha skaitytojui. Taciau ir paties vertejo gyvenamoji
epocha atsispindi vertime. Koks nežymus laiko tarpas ski-
ria Vinco Kudirkos 31 verstaji F. Silerio "Viliu Teli" (1899)
ir Kazio Borutos 32 to pat veikalo vertima (1952). 0 vis
delto koks skirtumas tarp abieju vertimu I Ir tas skirtumas
gal ne tiek priklauso (bent šiuo atveju) nuo vertejo in-
dividualybes, kiek nuo gyvenamojo meto, nes gyvenama-
sis metas formuoja vertejo individualybe. Tos pacios tau-
tos, tos pacios kalbos, to pat krašto abu vertejai, bet
kokie skirtingi. Pagaliau, laikas paveike ir krašta, ir tau-
ta, ir jos kalba. V. Kudirkos laikais Lietuva buvo Rusijos
caru pavergtas kraštas, lietuviu kalba, toji, Daukanto žo-
džiais, žiema iškentusi bruknele33, gerokai apnešta sveti-
mybemis ir netekusi iš dalies savo grožio. Galiausiai rei-
kejo ta kalba - valstieciu ir paprastu žmoniu kalba - iš-

, tobulinti, padaryti ja XX amžiaus kalba - mokslo ir me-
no kalba 34. V. Kudirkos vertimas buvo taip pat vienas
tu bandymu irodyti, jog lietuviu kalba galima ne tik pui-

31 V. Kudirkosvertimopirmojilaida pasirodeAmerikoje:Vilius
Tell. Drama 5-se aktuose / Vokiškai paraše Friedrich Schiller. lie-
tuviškai verte Vincas Kapsas.- Plymouth, Pa. Kaštu ir spaust. "Vie-
nybes Jietuvninku", 1899.Antroji nepataisyta laida išejo 1909 m. Til-
žeje kaip V. Kudirkos raštu VI 1.: Vinco Kudirkos raštai, 1. 6 / Su-
rinko ir spaudai prirenge Juozas Gabrys.- Tilžeje, 1909. Iš!. Tevynes
myletoju draugyste, nr. 16. Dar kita pataisyta laida išejo Klalpe-
doje 1923: Friedrich von Schiller. Vilius Ten, 5 v. drama I Verte
V. Kudirka.- Klaipeda, "Lituanijos" sp., 1923. Kudirkos vertimo iš-
traukos paskelbtos jo poezijos rinktineje "Laisvos valandos" (1976).

32K. Borutos vertimo pirmoji laida (be vertejo pavardes): Si-
leris F. Vilius Telis.- V., 1952. 1958m. paslrode kitas, mokyklai skir-
tas leidimas, 1959 m.- knygoje Sileris F. Dramos.- V., 1959. Mo-
kykloms antroji pataisyta laida lšejo 1962 01., Borutos raštuose...,..
1977m.

33Daukantas S. Budas.- K., 1935.- P. 7.
34Kad lietuviu kalba teko ir dar tenka papildyti, irodo jvairus

naujadarai. Be to, lr Vydunas sako, kad lietuviu kalba tebuvusi "šei-
mos kalba". Cia turima galvoje terminu daryba.
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kiai lakštingalas pamegd~ioti (kaip jis pasakoja, prisimin-
damas dr. J. Basanaviciu), bet ir klasikinio, aukštos kul-
turos kurinio kalba prabilti. Trukstamus žodžius pats ver-
tejas net papildo -lyg kalvis nukala nauja, gal ir ne
visada lygiai pavykusi žodi.

K.. Borutos jaunystes laikais kalba jau buvo gerokai
apnorminta. Tauta gyveno savarankiška gyvenima. V. Ku-
dirka nejaute tokio gyvo reikalo priminti tautieciams vie-
nybe, 0 Boruta pabrežtinai ispeja tauta: "Vieninga b r o-
I i U (išsk. cituojant -A. A.) esame tauta, neperskirs mus
nei vargas, nei pavojus" 35.V. Kudirka, versdamas Silerio
"Viliu Teli", galvojo ji panaudoti kaip ginkla prieš tautos
išorini prieša, prieš tironus svetimšalius, 0 Boruta jau
nori išryškinti socialini šios dramos momenta, perspeda-
mas b r 0 I i U tauta buh vieninga.

Abu vertejai, kad ir nevienodai, akcentuoja dar ir kita
"Viliaus Telio" socialines kovos momenta: kova tarp gar-
bingos, patriarchalines senoves ir moderniu laiku, klasta
ir cinizmu besistengianciu "sugriauti tos senoves papro-'
ciu tauruma" 36, arba, kaip V. Kudirka sako, "mus pa-
prociu sulaužyt nekaltybe" ~.

Abu vertejai tad teisingai atspindi šia svarbia Silerio
etine ideja, kuri pirmiausia buvo pamineta jo "Laiškuose
apie estetini auklejima". Gete idealu laike antikine Graiki-
ja, Sileris "Viliuje Telyje" mano ši ideala rades viduram-
žiu Sveicarijoje ir jos liaudies kovoje už savo laisve 88.

Už laisve kovoja visa tauta - "piemenu tauta"- kaip
sako pajuokdamas Rudencas. Taciau ši "piemenu tauta"
ryžtasi vien savo jegomis didvyriškiems žygiams. Nors
iprastiniu heroju, vadu cia nera. Tik Telis yra iškiles
virš kitu savo drasa, narsumu. Pradžioj jis net nenori
detis .prie sukilimo, jis individualistas: nemegsta pasita-
rimu, nes stiprusis yra vienišas. Bet kraštutiniu atveju
Telis neliks nuošalyje. Jis veiksmo žmogus, geras šeimos
tevas. Myli gamta, kalnus, tuos Dievo jiems duotus lais-

35Sileris F. Vilius TeJis.- V., 1962.- P. 84.
36Sileris F. Vilius TeJis.- K., 1958.- P. 61.
37 Sileris F. Vilius TeJis.- Klaipeda, 1923.- P. 49.
36 Ne veltui Belinskis vadina Silerj "viduramžiu romantiku"-

«poMaHTHK B CMIiCJle cpe)J.HHx BeKOB> (Be/luHCfCufI B.- YKas. COq.-
C. 164-165).
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ves namus. Jis nebijo tironu, despotizmo, nes, "ka ran-
kos stato, rankos gali ir sugriauti". Jis labai pasitiki Die-
vu, užjaucia žmones, atlaidus net tevažudžiui Paricidai.
Jis atviras ir nuoširdus, patikius.

Taip tad Si1eris ir katalikiškame viduramžy surado
idealu žmogu (ne tik antikoje) . Pavyzdžiui, Staufache(is,
atsargus diplomatas, savo žmonos Gertrudos ikalDetas,
pasiryžta veikti, pirmiausia itikinti tautiecius laisves bu-
tinumu. Arba už apakinta teva noris atkeršyti Melchta-
1is,- tevui at1eidus skriaudejui, nekeršija ir jis. Visi šie
paprasti žmones, piemenys, žvejai yra garbingi, taurus,
jaucia savo pranašuma ir teisuma prieš svetimšaliu d-
nizma.

"Vilius Telis" yra tad laisves drama ir pirmykštes
doros bei taurumo epopeja, ~rieš kuriuos pasikesines mo-
derniu laiku cinizmas turi pralaimeti. Tai revoliucija, ku-
ri remiasi tradicine morale, pirmykštes, patriarchalines
visuomenes dora ir taurumu. Si naujoji revoliucijos karta
harmoninga, joje beveik nera prieštaravimo tarp senosios
ir naujosios kartos, tarp kilminguju ir liaudies. Atinghau-
zenas, tas Sveicarijos senuju, geruju laiku karžygys, "ra-
mus gali žengti i kapus", nes "pakeitusi nauja sveika
jega žmonijos didinguma išlaikys" 39.

Kokia drama tiška ir prasminga scena, kai senelis
Atinghauzenas, laikydamas ranka ant Valterio Telio gal-
vutes, taria šiuos pranašiškus žodžius: "Nuo tos galvos,
kur obuolys stovejo, / jums prasides nauja geresne lais-
ve. / Senove griuva, keiciasi laikai, / Griuvesiuose nauja
buitis pražysta" 40.

Taciau toji laisve - tai ne Prancuzu buržuazines revo-
liucijos laisve, bet laisve tokios revoliucijos, kurios tiks-
las ir pagrindas yra etikos ribojama laisve. Užtat F. Si-
leris atsiriboja nuo tu, kurie teisiu ieško savavališkai žu-
.dydami monarchus. Viliaus Telio lupomis jis teigia:

Prakeikdamas tave ir tavo darba,
Aš keršijau už prigimties teises,
o tu išniekinai 41.

I.

ii

Ii

..Sileris nori perspeti Vokietija nuo tokio revoliucinio
metodo, kuri panaudojo jakobinai buržuazines revoliuci-
jos metu. Kaip priešprieša revoliucines Prancuzijos kla-
siu kovai Si1eris savo dramoje parodo visu visuomenes
sluoksniu harmoninga bendravima",- rašo ižanginiame
knygos straipsnyje V. Kazlauskaite 42.

Tad ..Vilius Telis" yra ne vien laisves, bet ir etine
drama (ypac svarbios tos vietos,' kuriose pabrežiamas
etinis dramos charakteris; radijo vaidinime (1977) jos
kai p tik išmestos ). Laisve pasiekiama ne priešinant ja
etikai, 0 atvirkšciai':"" etika visame laisves žygyje išlieka
butina jos 'palydove, jos pradžia ir tikslas. ..Vilius Telis"
šiuo atžvilgiu - priešingybe ..Plešikams", kuriu laisve
yra sau tikslas; ji nesi skaito su priemonemis, nepaiso jo-
kiu varžtu, istatymu, yra anarchiška. Todel Karlas Mo-
ras gale rezignuoja: ..0 aš, kvailys, svajojes piktais dar-
bais pataisyti pasauli ir, laužydamas istatymus, palaikyti
pacius istatymus" 43.

..Vilius Telis" yra atsakymas Prancuzu buržuazinei re-
voliucijai. ..Sileris griežtai skiria šveicaru padoria - res-
publikoniška samone nuo tariamo prancuzu revoliucionie-
riu žiaurumo. Jis pabrežia ju (šveicaru) angeliška kant-
rybe, ju visiška saves išsižadejima, atsisakyma bet kokio
keršto jausmo" 44. Taciau ta Sveicarijos laisves' kova nu-
kreipta ir prieš revoliucijos ..ipedini" Napoleona - ta
naujuju laiku tirona, prieš kuri neišvengiamai turi su-
kilti visa pavergtoji Europa 45. Sveicarijos ivykiuose, švei-
caru liaudies' kovoje prieš viduramžiu tironus Sileris ma-
te savo laiku kova prieš naujuju laiku tirona Napoleona.

,..

Nelaimingasis! Tu dristi sulyginti
Garbetroškosžudiko baisia kalte
Ir tevo butina apsigynima <.. .>.
Aš pakeliu švarias rankas i dangu,

42Sileris F. Vilius Telis.- K, 1958.- P. 9.
43Sileris F. Plešikai / Vei'te P. Vaiciunas // Sileris F. Dra-

mos.- P. 124. .
44Muller J. Wirklichkeit und Klassik.- Berlin, 1955.- S. 111.
45 Sileris viename savo laiške (Brief an Wolzogen 27.09.1803)

raše: "Siandien tuo labiau reikia kalbeti apie Sveicarijos laisve, nes
ji (laisve) yra pražuvusi".39-41Sileris F. Vilius Telis.- V., 1959.- P. 435, 175-176.
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Tokia Viliaus Telio gyvenamojo laiko ir dramos suku-
rimo (1804) epocha. Ja atvaizduoti, atspindeti turi ver-
tejas. Taciau vertejas taip pat yra savo laiko kudikis, ji
taip pat veikia jo gyvenamosios epochos idejos ir ivykiai.
Vertimas tad yra auloriaus ir vertejo individualybiu, ju
epochu ir ideju sinteze 46. .

Negalima nepamineti "Viliaus Telio" autoriaus ir jo
abieju verteju, ju individualybes ir pažiuru tam tikro pa-
našumo. Nekalbant jau apie išodnius ju gyvenimo pa-
našumus (V. Kudirka kaip ir Sileris mire paciame talen-
to brandume; "Vilius Telis" buvo abieju paskutinis baig-
tas kurinys: V. Kudirka taise "Viliaus Telio" korektura
mirties patale)4T, daug idomiau stebeti ju pažiuru. pana-
šuma. Laiške Mikolainiui Vincas Kapsas rašo: "Na, ar
Vilius Tell ne g~resnis už "Orleano mergele"? Labai tinka
demokratiškai lietuviu tautai, suprantamas ir didžiai pa-
kurstantis patriotizma" 48. Tautos vienybes idejos, taip
ryškiai akcentuotos "Viliuje Telyje" , buvo jam savos. "Ne
tiek revoliucinei socialinei idejai, kiek nacionalinio jude-
jimo programai buvo skirti Vinco Kudirkos vertimai" 49.
Lygiai K. Boruta, demokratas, prie visu buržuaziniu val-
džiu "nesugebejes pritapti", buvo karštas savo krašto pat-
riotas. Jo patriotizmas maištingas, beveik anaiogiškas jau-
nojo Silerio pasaulejautai: ,,<...> Visad alkanas / gal
meiles, 0 gal vetros, gal duonos kasdienines / vis tiek
po marškiniais lietuviškojo lino / krutinej neramu..." 50

Neapykanta prispaudejams, stiprus laisves troškimas,
gaivališkas maištingumas- ryškiausi K. Borutos lyrikos
bruožai. Jo propaguotas lyrinis herojus - jokiu varžtu ir
kompromisunepripažistantis"bernas"- analogiškas"aud-

ros ir veržimosi" sukurtajam herojui, kuris, savo ruožtu,
artimas renesanso žmogui su visomis jo teigiamybemis
ir ydomis, ypac nevaržomu egoizmu. (Cia tad K. Boruta
artimesnis jaunajam Sileriui, 0 ne subrendusiam "Viliaus
Telio" autoriui, nors i gyvenimo pabaiga ir jis kaip F. Si-
leris daresi nuosaikesnis, liberalesnis, gilesnis.)

V. Kudirka, kaip matyti iš mineto jo laiško P. Mikolai-
niui, vokieciu kalba mokejo ir verte iš originalo. Tiesa,
kai kur ne visai tiksliai buvo suprasta žodžio arba žo-
džiu grupes prasme, kai kur galejo ir pritrukti specialiu
lietuviu kalbos žodžiu (pvz., vietoj sraigiu jis vartoja
sliekai: "Slenka lyg sliekai"-labai pamažu - žr. 1923m.
leidimo 24-ta psl.) arba, tiesiog noredamas, kad kurinys
butu prieinamas ir paprastam liaudies žmogui, vertejas
stengesi kalbeti paprasciau, trumpiau, realistiškiau (I).
V. Kudirka visada turi galvoj savo skaitytoja, 0 ypac
žiurova, tais laikais daugiausia paprasta, neišprususi žmo-
gu, turinti daugiau gražiu jausmu ir geros valios, 0 ma-
žiau inteligencijos ir kritiškumo. Tuo tarpu K. Boruta
stengiasi buti žymiai tikslesnis, visada laikosi arciau ori-
ginalo, taciau kartais pamiršta skaitytoja, 0 ypac žiurova.

K. Borutos kalba nuosaiki, logiška, 0 V. Kudirka sten-
giasi i veikeju lupas isprausti ir stipresni, hiperboliška
žodi, posaki, tuo kaip tik juos stipriau charakterizuoda-
mas. Atinghauzenas, nepavykus"Rudenco perkalbeti, kad
neitu i Altorfa, supykes šaukia: "Pasiutes daikte, likI" 51
Aiški hiperbole, nes ištikimas teksto atskleidejas K. Bo-
ruta pasitenkina ji švelniai pavadines vejavaikiu (nors
"wahnsinniger Jungling" tai ne "leichtsinniger Jung-
ling") .

Dar didesne hiperbole pabrežtinai, apgalvotai varto-
jama, kai tas pats Atinghauzenas toliau kalba apie sve-
timybes dvasia (d a s F r e m de), kuri "kaip koks kere-
jims" perleke per krašta ir "traukia mus jaunuomerie prie
saves". Ja V. Kudirka sukonkretines vadina "svetimša-
liais":

68 Ta'le'lUAaaSe r. BOe,/1eHHe0 TeOpHIO"xY,/101KeCTOeHHoronepeoo-
,/1a.- T6HJ1HCH,1970.- C. 150-157.

47I(uosaite E. Min. veik. Faustas Kirša tvirtina, kad, sIatant
paminkla ant V. Kudirkos kapo Naumiestyje, Ieko atkasti jo kaulus
tapatybei nustatyti / / Naujoji romuva.- 1934.- P. 873-875. Pana-
šiai buvo su Silerio palaikais.

48VVUB.RNr. E 246.- V. Kudirkos laiškas P. Mikolainiui 1899.
06.06.

49 Mikšyte R. Literaturines jtakos lietuviu silabinei-toninei eileda-
rai / / Literatura ir kalba.- V., 1971.- T. XIII.- P. 44.

50Boruta 1(. Laukiant traukinio // Duonakasdienine.-P. 27.

Tegul pra k eik t a bus ta valanda}
Kada i tuos klonius tylius} laimingus

51-52Sileris F. Vilius Telis.- Klaipeda, 1923.- P. 49.
52
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Atejo pirmakart s v e tim š a 1i a i
Mus paprociu sulaužyt nekaltybe! 52

dirka stipriau pasisakyti. Jis temato Sveicarija ir, kad ne-
butu abejones, prideda nuo saves "Alpiu slenius", nors
tekste Alpes neminimos:

o štai originalo tekstas:

o ungluckselige Stwnde, da das F r e m.de-
In diese stili begluckten Tiiler kam,
Der Sitten fromme Un s c h u 1d zu

zerstoren! 53

o nelaiminga valanda ta buvo,
Kada svetimša1iaipas mus atejo
I šiuos ramius, laimingus Alpiu slenius
Sugriauti musu paprociu taurumo55.

(Išsk. cituojant- A. A.)
Charakteringa laiko poveiki vertejui galime pastebeti

ir Rudenco pokalbio su Berta vertime, kuriame Berta.
Rudenco mylimoji, ima priekaištauti, kam jis apleido sa-
vo krašta, pereina pas priešus ir kala savo kraštui gran-
dines. K. Borutos vertime ji energingai, lyg paimtu iš
tautosakos žodžiu sušunka:

Taigi autorius gan pasyviai leidžia Atinghauzenui tik
apgaileti ta nelaiminga valanda, kai i šali isibrove kartu
su svetimšaliais ta svetimoj i dvasia, pasiryžusi sugriauti
pirmykštes tradicines doros nekaltuma. .

V. Kudirka instinktyviai jaucia šioje situacijoje visa
dramos filosofij a, jos esme, kuria vadovaujantis, ji yra
morales, ne tik laisves drama, arba, geriau pasakius.
visa kartu, nes morale neimanoma be laisves, 0 tikroji
laisve be motales. Todel V. Kudirka ne"gali likti tik pa-
syviu stebetoju" tu dvieju j{~gu- morales ir cinizmo dvi-
kovos. Jam negana tik dejuoti, jis pra k eik i a ta pik-
to dvasia, geslerius ir jo bendrininkus, ciniškai besitycio-
jancius iš viso, kas naturaliam, sveikam žmogui šventa.
Ar ne ciniška reikalauti, kad tevas" šautu nuo savo vaiko
galvos obuoli, arba išdurti seneliui akis, sudeginti sody-
bas, pastatyti aikšteje kepure, kad prieš ja klauptusi žmo-
nes... "

V. Kudirka, žinoma, mate pro Sveicarijos ivykius ir
žmones savaji krašta ir jo žmoniu kova su priespauda
ir cinizmu, lygiai kaip SiIeris šia drama buvo nukreipes
prieš Napoleona. Stai kaip laikas veikia ne tik autoriu,
bet ir vertejal "

" K. Boruta, nors pergyveno du karus, nors buvo tokio
svetimšaliu ciniško žiaurumo netiesioginis liudytojas
kaip Pirciupiai ar Paneriai 54, taciau neišdrista kaip V. Ku-

Kas bus, tas bus, bet stok už savo tauta!
Ten prigimties tau paskirta vieta 56.

V. Kudirkos vertime tas pats sakinys skamba dar ne-
drasiai:

Kas iš to išeis,
Vis tiek tautos laikykis savo.
Nes cia yr tavo prigimta vieta 57.

Laiko itaka galimi paaiškinti ir tokie K. Borutos ver-
timo sakiniai: ,,<...> nesinaudoja savo darbo vaisiais"
arba "Ne, nera man kas daugiau prarasti". Tai - vertejo
laiko kalba, žodynas. Staufacheris tarsi slaptažodi sušun-
ka: "Freunde des Landes". V. Kudirka išvercia kiek mo-
difikuotai: "Tautos biciuliai", 0 K. Boruta tiesiog "Drau-
gai". Kaip glaustai, lakoniškai, tiesiog plakatiškai, lyg
atsišaukime, taria" Telis, nušoves Gesleri: "Pirkelem-
laisve, nekaltiem - ramybe". V. Kudirkai cia nesiseka
taip glaustai pasakyti: "Jau' laisvi mes esam, nekaltybe
jau apginta nuo taves". Bet V. Kudirka lakoniškai moka
perduoti patarIes: "Viena taure - viena širdis". K. Boruta

53Schiller F. Wi1he1mTell, II. l.
54 Lietuvos Sajudžiui atskleidus iki šiol nežinomus faktus, šio

ciniško žiaurumo geografija žymiai prasiplete: Rainiu miškelis, Pra-
vieniškes ir 1. 1.

55-56Sileris F. Vilius Teiis.- K., 1958.- P. 61, 98.
57Sileris F. Vilius Telis.- Klaipeda, 1923.- P. 84.
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šia patarle kiek ištesia, bandydamas paaiškinti: "Viena
taure tegu suvienys širdis". Vertejui cia svarbu pabrežti
vienybes reikala.

Nors K. Boruta kai kur seka V. Kudirkos vertimu, vis
delto tie vertimai labai skirtingi, kaip skirtingas abieju
verteju gyvenamasis laikas. _

V. Kudirkos vertime labiausiai žavi jo užmojis, drasa,
laisvumas, kurybiškumas, entuziastingas tikejimas žodžio
galybe, kai pats žodis savaime vaizdingas ir nebereikalau-
ja specialiu vaizdingumo priemoniu.

K. Borutos vertima charakterizuoja nuosaikumas, ob-
jektyvumas, tikslumas, taupiai naudojamos vaizdingumo
priemones. .

"Viliaus Telio" vertimai i lietuviu kalba gali džiaug-
tis palyginti nebloga sekme (2 vert~jai ir net 8 laidos),
to negalima pasakyti apie jo pastaty'mus teatre. Si bran-
džiausia ir populiariausia F. Silerio drama tesusilauke vie-
no pastatymo 1935 m. Kaune. Vilnius jos lietuviu kalba
dar nera mates, neskaitant 1977 m. labai sutrumpinto ra-
dijo vaidinimo moksleiviams.

Per 15 metu (1922-1937) Kauno valstybes teatras pa-
state net penkias F. Silerio dramas. Be to, viena drama
("Marija Stiuart") pastatyta Siauliu dramos teatre
(1937 m.). Atsimenant sunkias to laiko darbo salygas,
tai labai daug.

"Viliu Teli" pastate A. Sutkus, režisavo jis pats ir
A. Juršys. Vertimas V. Kudirkos, dekoracijos - L. Trui-
kio, muzika - Dž. Rosinio, muzikines dalies vedejas-
V. Slevys.

Visi recenzentai pastebejo beatodairiška veikalo ku-
piuravima. Išmestos beveik visos masines scenos. "Vai-
ro" recenzentas N. Lenas placiai supažindina skaitytojus
su "Viliaus Telio" vieta F. Silerio kuryboje. Recenzentas,
šalia kovos už politine laisve, pabrežia dramos etini cha-
rakteri: "Jo (Telio) žygiai išreiškia sukilimo platesni ir
prasmingesni m 0 r a I i š k a (išsk. cituojant - A. A.) cha-
rakteri. Sileris <...> padare Teli šveicaru laisves mei-
les ir morales monumentu" 58. Toliau "Vairas" bara re-
žisura, kam ji akcentuoja Telio ivykdyta žmogžudyste

kaip jo asmeniška keršta Gesleriui. Recenzentas teigia,
kad negalima baigti veikalo Geslerio nužudymu (nors tai
ir esanti dramos kulminacija), bet butinas ir paskutinis
veiksmas, kur liaudis sugriauna kalejima (tarsi Bastilija
Prancuzu revoliucijoje) ir džiaugiasi pasiekta laisve. To-
liau pastebi, kad nerasta ansamblio, kas yra taip svarbu
šioje dramoje 59; (Ta pati pažymejo ir "Zidinio" recen-
zentai.) "Vairas" peikia deklamacija ir tušcia patosa. Ne-
sinoretu tiketi, kad visi artistai, kaip teigia "Vairas", taip
jau blogai butu vaidine. J. Siparis (Vilius Telis) - jam
tik "simpatiškas dede" ("Zidinys" šio vaidmens kureja
vertina teigiamai: "Siparis sukure lygu ir nuoseklu Teli") .
A. Jakševiciu (Gesleri) - abu recenzentai kaltina perde-
tu žiaurumu, 0 H. Kacinska (Atinghauzena) "Zidinys"
vadina "labiausiai išlaikytu" 60."Vairo" recenzentas pažy-
mejo, kad šis F. S:Ierio "Viliaus Telio" pastatymas buvo
ne eilinis, 0 šventinis, šimtmetinis. Nuo to pastatymo pra-
ejo beveik puse šimto metu, ir vargu ar iki šio šimt-
mecio pabaigos ji dar karta išvysime teatro scenoje.

Silerio supratimas ir populiarumas yra pasaulyje su-
menkejes, nes daug kur jis pradedamas vienašališkai su-
vokti, vienašališkai vaidinti, apsiribojant tik vienos ku-
rios nors jo dramos pastatymu. "Klasta ir meile" teat-
spindi tik maža dalele didžiojo Silerio.' Tuo tarpu pati
gražiausia drama-epopeja, kurios herojus yra visa liau-
dis, negali rasti kelio i daugelio teatru scena. V. Mušgas
rašo: "Vilhelmas Telis" yra nuostabus pasiekimas ir kaip
meno kurinys, ir kaip laisves drama, ir ji reikia vaidinti
dar ir del to, kad jis visada buna draudžiamas vaidinti,
kol tautos laisve esti užgniaužta,- ji imama vaidinti tik
tada, kai pavyksta išsilaisvinti" 61.

"Viliaus Telio" pagrindines idejos: kova už tautos
laisve ir tradicines morales kova prieš cinizma - siejasi
su daugeliu lietuviu dramu (pvz., Vyduno "Pasaulio gais-
ras", J. Grušo "Meile, džiazas ir velnias" ir K:. Sajos
"Sventežeris") kaip kovo~ prieš cinizma dramomis.

58-59Vairas.-1935.- BaI. 12.- P. 70.
60Zidinys.- 1935.- T. 20.- Nr. 4.- P. 421-422.
61Muschg 'W.-- Op. cit.- P. 21.
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