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   Tak było zawsze – poezję czytuje 
jedynie promil. Tak było za czasów 
Mickiewicza, tak jest teraz i tak pozo-
stanie. Nawet nie chcę wiedzieć dla-
czego, choć mam niejasną świado-
mość, że niemały udział mają tu setki
grafomańskich tekstów, na które moż-
na się natknąć dosłownie wszędzie.
Wystarczy, że umysł nieprzygotowa-
ny natknie się na taki twór i w dzie-
więciu przypadkach na dziesięć będzie 
to ostatni kontakt czytelnik – wiersz.  
Znam to z autopsji. Ja też sparzyłem 
się dawno temu na jakiejś potwornej 
grafomanii i zostałem programowym 
nie-czytelnikiem poezji. Szczęściem
(dla mnie, bo mimo wszystko zali-
czam dziś czytanie poezji dobrej do 
rozrywek i to naprawdę atrakcyjnych)
trafiłem później na wiersze poety nie-
przeciętnego jakim był E.E. Cum-
mings i udało się mnie odratować.
  Tacy programowi nie-czytelnicy 
poezji zazwyczaj nie chcą wiedzieć co 
tracą, ale co ciekawe, niektórzy z nich
sami produkują (bo akt twórczy to nie
jest) własne twory, które idą w świat 
po to, by zrażać kolejnych potencjal-
nych czytelników. Przykładem niech 
będzie Internet – kiedy stawiałem tu
pierwsze, wirtualne kroki, byłem pod 
niemałym wrażeniem. Ileż tu stron z
poezją! Czułem się jak właśnie stwo-
rzony Adam... no może jak Adam 
na widok właśnie stworzonej Ewy... 
albo jeszcze dosadniej jak Adam, któ-
ry właśnie przełknął pierwszy kęs za-
kazanego jabłka i zobaczył Ewę z zu-
pełnie nowej perspektywy... Słowem 
malowały się przede mną piękne wi-
doki! Bo też po co chodzić do biblio-
teki, po co kupować nowe książki, 
skoro tutaj aż roi się od smakowitych 
kąsków. Niestety, podobnie jak biblij-
ny Adam nie przeczuwałem jeszcze 
oczekującego mnie piekła...
 Poezji dobrej w Internecie statystycz-
nie jest tyle co gdzie indziej – mało, 
z tą różnicą, że poza Internetem gra-
fomanom trudno się przebić (choć 
ostatnio i tak zbyt łatwo), podczas gdy 
tu mają swój dom. Mogą swoje wier-
sze umieszczać do woli i bez ograni-
czeń, co więcej tworzą kółka wzajem-
nej adoracji, w których nieustannie 
komplementują swe ‘dzieła’, czym 
wyrządzają sobie więcej krzywdy niż 
korzyści. Zawsze to miłe przeczytać 
miły komentarz pod swoim tekstem, 
ale przecież autor, który nieustannie 
słyszy tylko pochwały przestaje po-
szukiwać i siłą rzeczy rozwijać się. 
Skoro nie wymaga się od niego wy-
siłku, sam z siebie na pewno się do 
niego nie zmusi.
  Zatem statystyczna poezja w Inter-
necie jest albo wtórna (w treści, ale 
również w sferze powielenia stale o-
becnych w języku potocznym meta-
for, przykładem – ‘prosty jak drut’), 
albo niekomunikatywna (większość 
młodych wierszokletów uważa, że 
wiersz im dziwniej napisany tym lep-
szy), albo schematyczna w formie 
(zdarzają się wciąż ludzie, którzy liczą 
zgłoski na palcach i mylą swój ściśle 
rachmistrzowski trud z jego poetyc-
kim odpowiednikiem, albo tacy co za-
patrzeni we wszechmoc rymów a-a, 
lub w najlepszym przypadku abab
– zdają się nie dostrzegać, że narzucili 
sobie rygory, które tylko i wyłącznie
krępują ich kreatywność i wyobraź-

nię. Prowadzi to czasem do prześmie-
sznych związków frazeologicznych, 
gdy młody twórca słabo jeszcze obe-
znany z ujarzmianiem materii słownej 
tworzy wiersz o wolności oparty na 
rymie ‘walka – katafalka’, czy wiersz 
o miłości na rymie ‘moja – boja’), albo 
przegadany (w tę pułapkę wpada na-
wet wielu twórców doświadczonych, 
co nie zmienia faktu, że zarzut jest
poważny) albo archaiczny (to podob-
no bardzo poetyckie pisać – mych, 
twych, jednakowoż itp., efektem cze-
go są czasem potworki słowne i oczy-
wiście kogo to obchodzi, że język się 
zmienia i takich form się już nie uży-
wa, podobnie jak nie używa się już 
porykiwań z epoki poprzedzającej 
epokę kamienia łupanego), albo nie-
konkretny (wiersz może zawierać 
wszystkie wielkie pojęcia takie jak mi- 
łość, przyjaźń, przeznaczenie, wiecz-
ność i nadal nie mówić konkretnie o 
niczym), albo nudny, albo poetycki 
na siłę, albo zwyczajnie nijaki, albo
banalny, albo... albo... albo... albo 
wszystko na raz (zazwyczaj).
  Aby oddać sprawiedliwość muszę 
jednak nadmienić, że zdarzają się 
w Internecie również wiersze dobre, 
czy choćby interesujące (statystycznie 
jeden na tysiąc). Wiersz dobry, to taki,
który choć trochę zaskakuje (na przy-
kład zupełnie nowym sposobem pa-
trzenia na jakiś problem), albo bawi, 
albo w jakiś tam sposób porusza, czy 
zapada w pamięć. Wiersz dobry, to
pojęcie względne i nie może być stoso-
wane jako kryterium (ponieważ spot-
kałem się już z brakiem zrozumienia 
słowa ‘względność’ czuję się zobowią-
zany powiedzieć, że mam tu myśli to, 
że wiersz może się jednemu podobać, 
drugiemu nie i nie istnieje chyba nic co 
podobałoby się bez wyjątku wszyst-
kim). Na wiersze dobre łatwiej jednak 
natrafić tam gdzie istnieje selekcja, na 
przykład jak w magazynach interne-
towych. [...]
  Można by więc pomyśleć, że wraz 
z Internetem nastał renesans dla poe-
zji nieprofesjonalnej – poezji, która w 
innych warunkach nie miała by szans 
zaistnieć szerzej. I pewnie tak jest, 
chciałbym jednak pokazać, że szlak 
został przetarty już dawno. Na długo 
przed urodzeniem wielu interneto-
wych poetów, w latach 60-tych, po-
wstała w Anglii grupa poetycka zwa-
na ‘grupą liverpoolską’ – która była 
prawdziwym przykładem prawdzi-
wego sukcesu tzw. pop poetry.
  Najbardziej reprezentatywni przed-
stawiciele grupy liverpoolskiej to Brian 
Patten, Roger McGough i Adrian 
Henri. Oczywiście grupa liverpoolska
spotykała się z zarzutami bardzo po-
dobnymi do tych, jakie ja zarzuciłem 
poezji internetowej. Antyintelektua-
lizm (o tym nie wspomniałem, bo to 
nie może być zarzut dla ludzi, z któ-
rych większość ma wciąż lat naście),
nieskrępowana wyprzedaż kramiku 
serca (pod tym pojęciem rozumiem 
nadmierny sentymentalizm), tani hu-
mor (tego z kolei w Internecie właści-
wie brak (z wielką radością przyjął-
bym przykład najtańszego choćby hu-
moru pośród zawodzeń nieszczęśliwie
zakochanych i zbuntowanych przeciw
grawitacji), nonszalancja językowa 
(o tym było!) itd., itp. (o tym też!). 
Istnieje jednak jedna zasadnicza różni-

ca pomiędzy poezją internetową i poe-
zją grupy liverpoolskiej. To, co w In-
ternecie stylizuje się na poezję druko-
waną (wiersze tu są mimo wszystko
publikowane do czytania), tam było 
krokiem w stronę teatru, czy nawet 
kabaretu. Tak, proszę Państwa. Poeci 
z grupy liverpoolskiej występowali 
live, a to zdaje się wiele zmieniać. Mia-
łem jak dotąd pięć wieczorów autor-
skich, przysięgam, w trakcie pierwsze-
go byłem tak zdenerwowany, że mo-
je deklamacje musiały być dla audy-
torium zupełnie niezrozumiałe. Umie-
jętność głośnego czytania w obecnoś-
ci więcej niż dwudziestu nieznanych 
mi osób (wśród nich trzech dziew-
czyn, przed którymi nie chciałem się 
zbłaźnić) opanowałem mniej więcej 
na wieczorze trzecim. Na czwartym 
odważyłem się spojrzeć w oczy słu-
chaczom i prawie się nie zająknąłem. 
Ostatni piąty zakończyłem pytaniem 
– czy są jakieś pytania? – ale i to wsta-
jąc i z dala od mikrofonu. Wszystko
to oczywiście lekko przesadzone, ale 
chcę podkreślić, że o wiele trudniej 
odczytać swoje wiersze przed zgrają 
obcych ci ludzi, niż umieścić je pod 
pseudem w Internecie. Żeby było jesz-
cze ciekawiej – grupa liverpoolska
sprzedawała bilety na swoje przedsta-
wienia (a to nie zdarza się zbyt często, 
chyba że ktoś chce w trakcie czytania 
sprawdzić akustykę pustej sali). Jak 
myślisz, ile odsłon będzie miał poeta, 
który za wejście na swoją stronkę za-
żąda symbolicznej złotówki? To zna-
czy – poza własnymi – gdy będzie 
sprawdzał, co do diabła jest z tą stroną 
nie tak, że nikt jej nie odwiedza! 
  Poeci liverpoolscy musieli umieć 
zainteresować publiczność, umieć ją 
rozczulić, podniecić, rozbawić. Coś za 
coś – nie pisali dość dobrze, by publi- 
kować, więc wychodzili do potencjal-
nych odbiorców i mieli ich więcej niż
statystyczny wierszokleta w Interne-
cie, pomimo że operuje na znacznie 
większym teatrze działań (Sieć oplata 
świat i nie ma takiej sali, która po-
mieściłaby wszystkich internautów). 
Jaka zatem była rola poetów liverpool-
skich? Rozbudzali apetyty, które nie 
zawsze byli w stanie zaspokoić. Wy-
konywali krecią robotę dla innych 
– tych lepiej piszących, tych niebanal-
nych, zdolnych do refleksji i autore-
fleksji. Przez ich masówki poetyckie 
przewinęły się setki młodych ludzi. Lu-
dzi nieprzypadkowych, którzy przyszli
i zapłacili za bilety.
  Przyjrzyjmy się wizerunkowi tego 
najbardziej uznanego spośród poetów 
liverpoolskich:
 Brian Patten – ur. 1946 r. – najmłod-
szy i chyba (ach ta względność) naj-
bardziej interesujący spośród poetów 
liverpoolskich, urodził się i wychował 
w rodzinie robotniczej w Liverpoolu. 
Ze szkołą pożegnał się w wieku lat 
15 (!), by – jak mówi – ‘żyć z pisania’. 
Muzy nad nim czuwały, bo żyje do 
dziś i ma się dobrze (stanowczo nie 
polecam naśladowania!). Debiutował 
jako poeta jako piętnastolatek. Reda-
gował pisemko poetyckie Underdog, 
w którym publikował wiersze swoje i 
swoich kolegów. Organizował jedno-
cześnie spotkania autorskie, o czym 
wyżej. Potem nastał okres podróży. 
Prezentował swoje utwory w Paryżu, 
w Tangerze i Dublinie. Po powrocie 

do Liverpoolu redagował dział o mu-
zyce młodzieżowej w miejscowej ga-
zecie. Utrzymywał się jednak tylko
z wieczorów autorskich, które przy-
niosły mu rozgłos na długo przed wy-
daniem pierwszej książki. Dużo po-
dróżuje po Anglii i poza jej granica-
mi, występuje sam bądź z zespołami 
muzycznymi. Pisze wiersze i opowia-
dania dla dzieci i dorosłych, mieszka 
w Londynie, często ucieka od wielko-
miejskiego zgiełku do swojego dom-
ku w Kornwalii. Debiutancką książkę 
Little Johnny’s Confession wydał w ro-
ku 1967. Wydał w sumie 13 książek 
poetyckich, sześć książek dla dzieci i 
jedną sztukę, również dla dzieci. Jest 
jedynym poetą liverpoolskim (z tych 
uznanych), który nie ma wykształce-
nia wyższego. 
 Oczywiście życiorys poety nie byłby 
życiorysem, gdyby nie zilustrować go 
przykładowym wierszem – oto on:

Brian Patten
tłum. Piotr Sommer

Niewłaściwy numer

Któregoś wieczoru zacząłem wertować książkę telefoniczną 
[nazwisko po nazwisku

Przemierzałem Londyn w porządku alfabetycznym
Plądrując salony, sutereny, strychy,
Burdele i ambasady.
Wydzwaniałem kawiarnie i kostnice,
Polityków i przestępców ze skłonnością do zbrodni;
O północy dzwoniłem do rzeźników i nękałem ich niesamowitym bekiem,
Dzwoniłem jednocześnie do więzień i ogrodów zoologicznych,
Telefonowałem do znanych chirurgów w najmniej właściwej chwili.
Zanim doszedłem do połowy książki
Mój palec zdrętwiał i zaczął krwawić.
Niezadowolony z odpowiedzi spróbowałem jeszcze raz.
Przelatując szaleńczo od A do Z, by się upewnić
Że nie jestem sam,
Dzwoniłem do sławnych podpalaczy żyjących na przedmieściach
I jeżdżących na rowerach ognia.
Moje telefony musiały przeszkadzać ludziom na łożu śmierci – 
Ich śmiertelne drgawki tonęły w upartych dzwonkach telefonów!
Najprzeróżniejsi aniołowie, którzy za nimi stali, na pewno
Uznali mnie za skończonego natręta.
Byłem nim rzeczywiście.
Doprowadzałem zazdrosnych mężów do szaleństwa
I wybijałem z uderzenia najrozmaitszych Casanovów,
I budziłem pary narkotyzujące się miłością.
Zatrudniałem cały londyński system telefoniczny
Przeskakując z budki do budki
I zawsze wyprzedzając o jedną rozmowę Stołeczny Oddział Telefonów.
Pędziłem dalej, odziany w samotność i szaleństwo – 
Rozmówca Widmo.
Przesuwając się od cienia do cienia,
Wypadając z jednej budki do drugiej, w końcu
Odnalazłem pewien zapomniany numer i wykręciłem go.
Słyszałem głos łamiący się z rozpaczy.
Rozpoznałem własny głos i nie miałem mu nic do powiedzenia.

  Przyznasz, jak sądzę, że ten wiersz 
różni się nieco od statystycznego wier-
sza w Internecie. Może dlatego, że nie 
jest to przykład z początkowego okre-
su twórczości Pattena, co świadczy 
o tym, że nawet Brian Patten – poeta 
niewykształcony (używając innej ter-

minologii – prymitywista) – zauważał
potrzebę rozwoju ponad tani senty-
mentalizm – który jemu również za-
zarzucała krytyka.
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