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BILLY KŁAMCA - W ZACZAROWANYM KOLE 

1. 

Willis Hall i Keith Waterhouse urodiiiJi się w Leeds (pół

nocna Angli a). Gdy w roku 1939 wybuchła wojna, mieli po 

dziesięć lat. Jako kilkunastoletni chłopcy , Hall i Waterhouse 
zawiązali spółkę autorską i zasilali swym.i utworami jedno 
z pism młodzieżowych. Potem ich drogi się rozeszly. Przedzie
rali się w stronę literatury każdy na wlasną rękę. Obaj prze
szli najpierw szkolę d.ziennika·rskiego reportażu. 

Po raz drugi Hall i Waterhouse połączyli swe sily w roku 
1960, już jako znani autorzy. 

Willis Hall zdobył sobie pozycję jako autor słuchowisk ra
diowych i sztuk telewizyjnych. Wystawiony w Londynie, 
w styczmiu 1959 roku, „Błękitny Patrol" przyniósł mu slawę 

i majątek. Sztuka ta była grama z dużym powodzeniem rów
nież w Polsce. 

Mlodość Keitha Waterhouse'a pod niejednym względem 

przypomina niezbyt wesołe, choć śmieszne, doświadczenia Billy 
Fishera, bohatera „Billy'ego klamcy". Miał lat piętnaście, kiedy 
rozstał się ze szkolą, karierę zawodową zaczął jako chłopak 

u szewca i doszedł do posady urzędnika zakładu ostatniej po
sługi. Spróbowal sił w miejscowej gazecie i niedługo potem, 
jako 22-letni młody człowiek wylądował na Fleet Street 
w Londynie. Zabłysnął dziennikarskim talentem, podróżował 

po szerokim świecie, był m. irn. w Związku Radzieckim, Sta
IIlach Zjednoczonych, Afryce - wreszcie rzucił dziennikarkę 

dla literatury. Debiutował powieścią w roku 1957. Druga jego 
powieść, „Billy kłamca" (1959) zwróciła na młodego autora 
uwagę krytyki i zjednała mu licznych czytelników. 

Pierwszym wspólnym dziełem obu znanych autorów była 

komedia „Billy kłamca", oparta na powieści Waterhouse 'a. 
Spółka Hall-Waterhouse romrinęła niezwykle płodną 

i wszechstronną działalność literacką. W ciągu kilku ostatnich 
lat autorzy „Billy'ego klamcy" napisali wiele sztuk telewizyj-

nych, teatralnych, scenariuszy filmowych i odnieśli w tych 
trzech dziedzinach niemało sukcesów. świetne rzemioslo in
wencja, dowcip i śmiałe poglądy Halla i Waterhouse'a które 
znalazly wyraz między innym.i w slynnym, stalym do ~edaw
na, satyrycznym programie telewizyjnym pod tytułem „Taki 
był ten tydzień " - rokują interes ującą przyszłość tej spółce 
autorskiej. 

Trzecia z kolei •powieść Waterhouse'a pod tytułem Jubb" 
która ukazała się przed paru miesiącami, powitana "został~ 
przez krytykę jako ks·iążka wybitna. Bohater tej powieści, 
nazwiskiem Jubb, jest bardzo przeciętnym Anglikiem, mają
cym nieprzeciętne kłopoty seksualne, kłopoty, które - jak wia
domo - spędzają dziś sen z powiek licznym rzeszom wys
piarzy. 

2. 

Premiera „Billy 'ego kłamcy" odbyła się 13 wrzesn1a 1960 
roku w londynskim Cambridge Theatre. Ten wielki teatr , liczą
cy 1.300 miejsc, znany był z tego, że od lat sztuki kladly się 
w nim jedna po drugie.i. Nagle przes tało straszyć w Cambridge 
Theatre. Przez blisko półtora roku nabita po brzegi widownia 
co wieczór burzliwymi oklaskami nagradzała Alberta 'Finney 
w roli Billy'ego kłamcy. W przedstawieniu wyireżyserowanym 

Tom Courtenay - B illy 



przez Lindsaya Andersona - jednego z najwybitniejszych 
twórców „nowej fali" w filmie i w teatrze angielskim - Fin
ney, bardzo młody, bo niespełna 24-letni aktor, wcie!H się 

w postać obrażonego na swoje środowisko młodzieńca, mito
m a na i parszywej owcy w zacnej choć smętnej rodzinie an
gielskich Matysiaków z tak nieodpartą prawdą, że dzięki tej 
roli wysunął się na czolo młodego pokolenia angielskich akto
rów. Równocześnie z „Billym kłamcą" wszedł na ekrany lon
dyńskie film „Z soboty na niedzielę" z Finneyem w roli głów
nej . Kto ujrzał Finney'a w teatrze, biegł na film - i na od
wrót. W filmie tym, który również w Polsce zyskał sobie duże 

Albert Finney - Billy, 
Trevor Bannister -

Artur 

znakomitą sylwetkę jak by starszego 
i nieporównanie bardziej udanego brata Billy'ego kla.mcy. 

„Billy kia.mea" grany był na scenie Cambridge Theatre 
600 razy, co jest wydarzeniem rzadko notowanym w londyń

skich kronikach teatralnych. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, 

że młodym autorom przyniósł on zawrotne wprost tantiemy 
(tygodniowy czysty zysk wynosił 5.000 funtów). Kiedy Finney 
przeszedł do innego teatru, aby zagrać Lutra w sztuce Osbor-
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Albert Finney - Billy 

ne'a, zluzował go Tom Courtenay, powtarzając sukces swego 
poprzednika. Potem rolę Billy'ego na innych scenach londyń

skich grał trzeci z kolei aktor. Sztul<ę obejrzal:o w Londynie 
ponad 800.000 widzów. 

Nie ulega wątpliwości, że autorzy, pisząc tę komedię dla 
Alberta Finney'a, postawili na dobrego konia. Aktor odpłaci! 

im talentem i walnie przyczynił się do powodzenia sztuki. 
Ale - jak na to zW!rócił uwagę Bill Lester w „Plays and 

Players", odpowiadając krytykom, którym bardziej podobało 

Tom Courtenay - Billy, 
Jennifer Jayne - Liza 

się przedstawien:ie, niż sama sztuka - trzeba oddać sprawie
dliwość także autorom. Lester polemizuje przede wszystkim 
z Kenneth Tynanem. Ten piekielnie inteligentny i równie złoś
liwy radykalizujący miody ang"ielski krytyk mial dwie preten
sje do autorów: 1) że sztuce brak szerszych aspektów i 2) że 

nie analizuje ona przyczyn słabości bohatera. 

3. 

W powieści i filrrrie „Billy kłamca", zrealizowanym przez 
Johna Schlesingera wedlug scenariusza Waterhouse'a i Halla 
(z Tomem Courtenayem w roli głównej) społeczne tło perypetii 



Billy'ego zostało szeroko rozwinięte i problem młodzi eży, która 
nie umie poradzić sobie ze swym niezadowoleniem, ukazany 
został dostatecznie jasno. 

W komedii „Billy kłamca" autorzy postawili sobie znacznie 
skromniejsze zadania. Napisali partyturę, z której dobry teatr 
może, jak się okazało, zrobić świetne przedstawienie. Mając 

na oku p rzede wszystkim postać tytułową , dali wszystkim ak to
rom występującym w sztuce dostateczne porcje komediowego 
materiału. 

Kiedy czytamy powi e ' ć vVaterhouse'a i oglądamy film 
Schlesingera, nasz śmiech miesza się z litością i trwogą. Ale 
i tej komedii, graniczącej chwilami z farsą , nie brak cierpkiej 
ironii, a także (pod koniec) sentymentu. Niektórzy krytycy do
patrzyli się w „Billym kłamcy" ataku na pokolenie młodych 
gniewnych ludzl. Jest wam źle, uciska was obroża obyczajo
wa, mdli płask i e życie wokół, ale czy wiecie czego byście 

chcieli , czy możecie zerwać pęta, zorgan izować sobie nowe, 
lepsze życie - zdają się pytać autorzy tej" komc"Clii. Finał sztu
ki jest chyba odpmviedzią młodym gniewnym: szarpiecie się, 

ale przecież wcale ni e wyrośliście ponad swoje środowisko, 

prędzej czy później pogodzicie się z nim - wasz protest jest 
jałowy. Nie buntownicy, tylko smarkacze. 

Ta metafora godzi pośred nio w hałaśliwe, ale w gruncie 
rzeczy niegroźne dla istniejącego porządku społecznego, pro
testy „młodych gniewnych" an<.; idskich pisarzy. 

Pozostaje poważny problem niezadowolonej i bezradnej mło
dzieży. I tego problemu autorzy wcale nie lekceważą. 

„Billy kłamca" jest inten:s ującym studi um charakteru. Billy 
to malownicza postać. Smieszny i ża łosny antybohater, godzien 
raczej współczucia, niż potępienia. Marzyciel, trochę Don Ki
chot, gdyby można sob·ie wyobrazić Don Kichota karzełka, 

infantyln:r uwodziciel o aspiracjach Casanovy. Obrzydł mu dom, 

George A. Cooper - ojciec, Albert Finney - Billy, 
Mona Washbourne - matka ---+ 



zacni rodzice, miasteczko. Roi mu się inne, lepsze życie, ponosi 
go wybuja.la fantazja. Nie brak Billy'emu talentów. Może móg ł

by zaczep ić s ię o telewizję, sprzedawać pomysly, pisać skecze, 
klecić piosenki. Ale z jego marzeń lęgnie się tylko blaga . 
Uwięziony w sidłach swej mitoma nii, degraduje się do roli ma
łego ipasożyta. 

Sztuka, nie będąc dokumentem społecznym, jest jednak osa
dzona w kon kretnym, żywym środowisku . Rodzice Billy'ego 
reprezentują wszystkie drobnomieszczańskie cnoty w angiel
skim, prowincjonalnym wydani u. Nietrudno udusić się powie
trzem, którym oddycha Billy i jego rówieśnicy. Billy stawia 
się rodzicom, dokucza im, jak może - jest zakałą rodziny, ale 
przecież i jej ofiarą. Ofiarą szarzyzny, nudy, obyczajowego 
skostnienia. Nie ma jednak dość sił, aby stanąć na własnych 
nogach. Dlatego autorzy zostawiają go na końcu sz tuk.i w ś le

pym zaułku. Zdemaskowany i ośmieszony, jak kogut ze zla
manym skrzydłem, wraca na własne podwórko .. Jutro zabawa 
zacznie s iG na nowo. Ale będzie to coraz smutniejsza zabawa. 

K. Piotrowski 



CENA ZL 2.70 

Kasa Teatru „Komedia" czynna jest cod.mennie 
od godz. 10-15 i od 16, w niedzielte od 17. 
Przedsprzedaż biletów: Kasy Teatralne „Spatif", 
Al. Jerozolimskie 25, tel. : 21.93.83 i 21.94.54 co
dziennie (prócz niedziel i świąt) w godzinach 
10.30-18; wszystkie placówki „Orbisu" na 7 dni 
naprzód od godz. 11- 18; „Orbis", Bracka 16, 
tel.: 26.76.77. Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje codziennie Teatr „Komedia''. T elefo
ny: Sekretariat : 33.15.84, Biuro Organizacji Wi
downi: 33.40.58 (w godz. 9- 15). Kasa 33.40.57. 

Klisze i druk WZKart. Zam. I-286. Z-65. 


