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CYTAT JAKO ZNAK FIRMOWY

W dzisiejszym typie społeczeństwa i kultury wypełnionej informacją stare me-
dia, takie jak książka i związana z nią literatura, znajdują się – a przynajmniej 
tak się na pierwszy rzut oka wydaje – w sytuacji co najmniej kłopotliwej. Pod 
względem dostosowania do współczesnych standardów komunikacyjnych jest 
literatura zwyczajnie anachroniczna. W pewnym sensie rozmija się z przyzwy-
czajeniami, taktykami i oczekiwaniami uczestników współczesnej kultury; jest 
związana z inną modalnością wiedzy, percepcji i myślenia. Uczestnik dzisiej-
szej kultury jest wielozadaniowy. Żyje w sieci informacyjnej, potrafi  wyłapy-
wać z ogromnego przepływu danych te treści, które go interesują, oraz łączyć 
przekazy rozproszone w różnych mediach i systemach w jeden komunikat. 
Takie umiejętności nie pojawiły się nagle, ale były stopniowo wykształcane 
siłą przymusu kulturowego – dominujące media wymagają pewnych strategii 
percepcyjnych i same je kształtują1. Literatura, linearny sposób jej kodowania 
i ścisły związek z tradycyjnym nośnikiem w pewnym sensie stoją w opozy-
cji do kierunku zmian całej kultury. Czy oznacza to, że literatura jest skazana 
na stopniowe odchodzenie do artystycznego lamusa? Sytuacja nie jest tak dra-
matyczna, jak z początku mogłoby się wydawać, literatura bowiem wielokrot-
nie już udowadniała, że niezależnie od świadomości twórców i badaczy w sobie 
tylko znany sposób potrafi  odnaleźć się w każdej konfi guracji cywilizacyjnej.

Jak prezentować literaturę? Jak zainteresować nią potencjalną publiczność? 
Co zrobić, by pisarz zaczął przyciągać uwagę? Jakie działania podjąć, aby treści 
literackie stały się elementem komunikacji społecznej i angażowały wszyst-
kie kanały wymiany informacji, a nie tylko tekst? Takie pytania zadają sobie 

1 Zob. M. Hopfi nger, Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, War-
szawa 2003, s. 12.
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instytucje promujące literaturę i czytelnictwo, a współczesna kultura, media 
i społeczeństwo – które dziś tworzą spójną całość, a nie odrębne sfery – ot-
wierają przed nimi wiele możliwości. Festiwale literackie, wydarzenia w prze-
strzeni publicznej, interaktywne strony internetowe, portale społecznościowe, 
programy w radiu i telewizji – wszystko to sprzyja promowaniu literatury, 
wprowadzaniu jej w przestrzeń publiczną. Sądzę, że twórczość pisarzy, czer-
piących z tych możliwości, ujawnia bezużyteczność ustalonych metodologii 
i pojęć literaturoznawstwa. Jedną z kategorii, która wymaga przedefi niowania, 
aby stać się operacyjna, jest cytat. Myślę, że to właśnie cytat, czy gra cytatem, 
pozwala literaturze wyjść z tekstowego świata i wejść do materialnej rzeczy-
wistości. Cytat daje taką możliwość, a poprzez kolejne mediacje zmienia to, 
do czego się odnosi, zmieniając zarazem swój zakres i funkcje. Postaram się 
to pokazać na przykładzie wielowymiarowej twórczości Wisławy Szymborskiej.

Szymborska w swoim odczycie noblowskim zwróciła uwagę na niewielką 
medialność pisarzy i literatury, w nieco żartobliwym tonie zastanawiała się, 
jak nauka i sztuka mogą prezentować się szerokiej publiczności. Można nakrę-
cić fi lm o naukowcu, pokazać jego laboratorium wypełnione interesującymi 
przedmiotami, odtworzyć spektakularne doświadczenie, które po wielu nie-
udanych próbach i przy narastającym napięciu wreszcie kończy się sukcesem. 
Byłoby to dla widza interesujące, podobnie jak fi lm o malarzu, pokazujący 
w dynamicznej formie proces twórczy i dzieło powstające z kolejnymi pociąg-
nięciami pędzla. Nie ma problemu z cytowaniem tych obszarów w przestrzeni 
publicznej, w ukazywaniu ich w fotogeniczny sposób. „Jest co oglądać i jest 
czego słuchać”2 – powiada Szymborska – ale literatura nie daje się tak łatwo 
zareklamować. 

Najgorzej z poetami. Ich praca jest beznadziejnie niefotogeniczna. Człowiek siedzi przy 
stole albo leży na kanapie, wpatruje się nieruchomym wzrokiem w ścianę albo w sufi t, 
od czasu do czasu napisze siedem wersów, z czego jeden po kwadransie skreśli, i znów 
upływa godzina, w której nic się nie dzieje... Jaki widz wytrzymałby oglądanie czegoś 
takiego?3

Kiedy w 1996 roku Szymborska wypowiadała te słowa, wydawały się 
prawdziwe. Literaturę trudno było wyprowadzić z przynależnej jej przestrze-
ni – prywatnej lektury w skupieniu i ciszy – do przestrzeni publicznej, gdzie 
mogłaby budzić emocje i skupiać zainteresowanie szerokiej publiczności. Była 
istotnie niefotogeniczna, nadawała się raczej do czytania niż do prezentowa-
nia, a wynikało to z różnicy między codzienną praktyką życiową a lekturą, 
której symbolem mogą być mury biblioteki, stanowiące granicę tego, co rze-
czywiste i praktyczne. Biblioteka to potężny gmach oznaczony państwowymi 

2 W. Szymborska, Poeta i Świat. Odczyt Noblowski (Sztokholm, 7 grudnia 1996), [w:] eadem, 
Wiersze wybrane, Kraków 2004, s. 351.

3 Ibidem.
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insygniami, który niejako instytucjonalnie zmusza do skupienia uwagi wyłącz-
nie na książce. Odpowiednie oznaczenia informują o zakazie słuchania mu-
zyki, jedzenia, rozmów i używania telefonu, który dziś ma możliwości kom-
putera. Biblioteka zamyka książki i ich czytelników w sterylnej przestrzeni, 
która izoluje od świata przeplatających się informacji, dźwięków i obrazów, 
stoi na straży renesansowej idei podziału i czystości sztuk4. Inaczej czytamy, 
inaczej żyjemy. Lektura książki jako aktywność wyłączona5 zmusza do rezyg-
nacji z wszystkich czynności poza czytaniem, które nie może być łączone z pra-
cami domowymi, spożywaniem posiłków, jazdą samochodem, uprawianiem 
sportu czy interakcjami społecznymi. Media najnowsze, wśród których żyje-
my – mam tu na myśli zupełne zespolenie przestrzeni medialnej i przestrze-
ni społecznej6 – działają całkowicie inaczej: zmuszają do wielozadaniowości, 
raczej do twórczego rozproszenia uwagi niż skupienia, działają na zasadach 
konwergencji, a nie autonomii7. W konsekwencji mamy podział na bibliotekę 
i świat, lekturę i życie, czytelników i aktywnych uczestników kultury, na sztukę 
niefotogeniczną, operującą w porządku reprezentacji i tę poręczną, bezpośred-
nią, urzeczowioną.

Literatura może jednak wyjść z tej zamkniętej przestrzeni. Tak jak sztuki 
plastyczne najpierw zaczęły wylewać się poza konwencjonalne ramy obrazu, 
by następnie wyjść z muzeum, tak literatura przekracza ograniczenia tradycyj-
nej książki, kwestionuje swój wyłączny związek z linearnym tekstem, a w koń-
cu opuszcza szczelne biblioteki, by wkroczyć w sferę codzienności i rozproszyć 
się w komunikacji społecznej. Pozwala na to odpowiednie zagospodarowanie 
cytatów, rozgrywanie ich w środowisku medialnym, puszczanie w obieg. Ko-
nieczne jest jednak poszerzenie medialnego repertuaru literatury przez sze-
reg transpozycji i remediacji, aby zmniejszyć dystans między tym, co tekstowe 
i materialne. Zacytowanie fragmentu tekstu w prasie, radiu, telewizji czy In-
ternecie wydaje się niewystarczające, współczesne środowisko medialne bo-
wiem, w którym ma znaleźć się literatura, nie działa jak tekst8. Literatura jest 
tekstem w tym sensie, że operuje w porządku reprezentacji, a odbiorca poprzez 
interpretację wchodzi z nią w kontakt na poziomie znaczenia. W tym sensie 
sztuka i media przeciwstawiają się życiu i rzeczom. Funkcjonujemy pośród 
materialnych przedmiotów, operujemy nimi i sprawdzamy ich użyteczność, 
a sztukę interpretujemy, zastanawiając się nad jej znaczeniem. Współczesna 

4 Zob. D. Higgins, Intermedia, [w:] idem, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne 
eseje, wyb., oprac. i posł. P. Rypson, Gdańsk 2000, s. 117–118.

5 Zob. M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, red. nauk. M. Marody, Warszawa 
2007, s. 340.

6 Zob. S. Lash, C. Lury, Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, tłum. J. Majmurek, 
R. Mitoraj, Kraków 2011, s. 45.

7 Zob. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Berna-
towicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.

8 Zob. S. Lash, C. Lury, op.cit, s. 45–46.
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kultura i ekonomia opierają się na zatarciu tej różnicy, różnicy między media-
mi a społeczeństwem, między tekstami a rzeczami. Wszechobecność mediów 
i nasze całkowite od nich uzależnienie sprawiły, że bardziej doświadczamy ich 
jako rzeczy. Sytuację tę przewidział już Marshall McLuhan, pisząc o medial-
nym przedłużeniu naszego aparatu sensorycznego i globalnej wiosce, w której 
zanika dystans między odbiorcą a przekaźnikiem, między znaczącym a zna-
czonym. „Nowe media nie są pomostami między człowiekiem a naturą: są 
naturą”9. W konsekwencji, jak piszą Scott Lash i Celia Lury, „podmioty nie 
natykają się już na struktury znaczące, czy nawet na materialność znaczonego, 
ale samo znaczone czy też sam sens jako taki ulega materializacji. Tak właśnie 
przebiega komunikacja, tak działa informacja. Środowisko, czy też krajobraz 
medialny, to rozrastający się las znaczonych”10.

Jak w tym środowisku może się odnaleźć literatura, co (albo jak) cytować, 
aby ją w nie wprowadzić? Tekstowy cytat (a za jego sprawą literatura w ogóle) 
musi przejść proces, który autorzy Globalnego przemysłu kulturowego nazywają 
urzeczowieniem. O urzeczowieniu możemy mówić wtedy, gdy muzyka zaczy-
na być grana w przestrzeni publicznej, stając się stałym elementem audiosfery, 
gdy bajkowy świat razem ze swoimi bohaterami przekształca się w centrum 
rozrywki, jakim jest Disneyland; gdy postaci z fi lmów wkraczają w świat jako 
gadżety i zabawki; gdy marki, takie jak Nike czy Apple, materializują się jako 
wydarzenia towarzyszące premierze nowego produktu i w szczególny sposób 
organizują przestrzeń swoich sklepów.

Podobnemu procesowi ulega literatura, która poprzez cytaty jest wprowa-
dzana do świata rzeczy i staje się materialnym przedmiotem kultury. Zaczyna 
się od stopniowego wiązania medialnego wizerunku pisarza z jego twórczoś-
cią, tak że jedno nie może występować bez drugiego. Autorzy pojawiają się 
na okładkach książek, w prasie, na billboardach czy w Internecie, a ich wi-
zerunki funkcjonują jako przedłużenia literatury i osobowościowej gry, która 
często toczy się już na poziomie tekstu. Odpowiednio wyselekcjonowane wi-
zerunki pisarzy działają jak cytaty z literackiego świata, który musi być rozu-
miany coraz szerzej. Za pomocą takich cytatów – ekstensji literatury – autorzy 
opanowują przestrzeń medialną. Są niemal wszędzie – ich zdjęcia, wypowiedzi 
i fragmenty twórczości opanowały całą infrastrukturę komunikacyjną, stając 
się częścią przestrzeni publicznej i codziennej rzeczywistości. Zmaterializo-
wane cytaty zagarniają działy księgarń, billboardy, wypełniają prasę, telewizję 
i Internet, materializują się w postaci gadżetów, takich jak przypinka, kalen-
darz, plakat czy zakładka do książki. To, co literackie, jest cytowane w prze-
strzeni medialnej poprzez festiwale i spotkania autorskie, które często przybie-
rają formę spektakli czy happeningów i niekiedy są transmitowane na żywo. 

9 M. McLuhan, Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004, 
s. 389.

10 S. Lash, C. Lury, op.cit., s. 334–335.
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Literatura z wyłączonej ze świata przestrzeni biblioteki wkracza w zgiełk ko-
munikacyjny, gdy w postaci audiobooka – najlepiej nagranego przez samego 
autora – jest transmitowana w przestrzeni publicznej. Cytaty z literatury za-
częły się pojawiać obok nas – epistemologiczny porządek interpretacji zostaje 
wyparty przez ontologiczne współuczestnictwo. Nie interpretujemy tych zma-
terializowanych cytatów, ale napotykamy je, i to zupełnie dosłownie. W taki 
sposób literatura staje się fotogeniczna, wchodzi w relacje z użytkownikami 
i mediami, napędza proces, w którym kolejne spoiwa tego, co literackie i mate-
rialne, tworzą się samoczynnie na drodze cyrkulacji i medialnych przepływów.

Szymborska, która niegdyś sformułowała tezę o niefotogeniczności litera-
tury, dziś z pewnością jest jedną z najbardziej fotogenicznych autorek. Cytaty 
z noblistki wypełniają środowisko medialne, a jednym z najobszerniejszych 
jest wystawa o nazwie „Szufl ada”. Sam tytuł wystawy, czy raczej instalacji lite-
rackiej, jest cytatem z wiersza Możliwości lub po prostu z samej Szymborskiej, 
która czy to w fi lmach, czy przy innej okazji podkreślała swoją miłość do tego 
elementu meblowego. Nie trzeba być zagorzałym fanem poetki, by wiedzieć 
coś na temat jej prywatnego życia, między innymi to, że sama zaprojektowała 
całkiem spory mebel, składający się wyłącznie z szufl ad. Informacja ta, którą 
traktuję jako cytat z literackiego świata Szymborskiej, dryfuje po przestrzeni 
medialnej, a przy okazji wystawy organizowała większość przepływów me-
dialnych uruchamianych przez twórczość poetki. Zaprojektowany przez nią 
mebel został wykonany i stanowił istotny element jej mieszkania, o czym mógł 
się przekonać każdy, kto widział któryś z fi lmów o Szymborskiej11. Filmy te 
wiążą osobowość i wizerunek pisarki z jej twórczością i jako specyfi czne cy-
taty wprowadzają ją w środowisko medialne. Szufl ada Szymborskiej to zatem 
cytat z wiersza, cytat z biografi i, literacka instalacja w muzeum, która jest cy-
tatem, i rzeczywisty mebel, stanowiący jeden z jej elementów. Przed wejściem 
na wystawę każdy mógł otrzymać tematyczną zakładkę do książki – jej awers 
zdobi kolaż Szymborskiej i logo wystawy, nawiązujące do techniki wykleja-
nek, na rewersie przedrukowany jest wiersz Możliwości z frazą „wolę szufl ady”. 
Więcej kolaży, które rozumiem nie tylko jako autonomiczne dzieła, ale też jako 
cytaty z szeroko pojętej twórczości Szymborskiej, można znaleźć w niewielkiej 
publikacji poświęconej wystawie, na stronie internetowej fundacji poetki czy 
w zbiorze Rymowanki dla dużych dzieci, przedstawiającym jej humorystyczną 
twórczość. Kolaże pojawiły się też w postaci gadżetów, takich jak pocztówki, 
kalendarze czy zakładki do książek. Wszystkie cytaty przeplatają się i do siebie 
nawiązują, są rozproszone w przestrzeni medialnej, ale bez problemu można 
je łączyć. Wyłania się z nich Szymborska i jej twórczość, których nie sposób 
od siebie oddzielić – wiersze, wyklejanki, wystawa, fi lmy, wizerunki, gadżety 

11 Na przykład Chwilami życie bywa znośne w reżyserii K. Kolendy-Zaleskiej lub Koniec i po-
czątek. Spotkanie z Wisławą Szymborską w reżyserii J.A. Jansena.
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– wszystkie są „takie jak” Szymborska, jej styl, sposób bycia, osobowość. Tak 
literatura, poprzez cytaty, staje się fotogeniczna.

Twórcy wystawy podkreślają, że poetka nie chciała, by po śmierci z jej 
spuścizny i wizerunku uczynić obiekt kontemplacji. Nie chciała zamienić się 
w muzeum, które rozumiała jak symboliczną bibliotekę, przestrzeń zamknię-
tą, odseparowaną od świata, pełną patosu i zakazów. Stąd pomysł na wystawę 
„Szufl ada”, która – przynajmniej w założeniu – ma porywać, aktualizować te 
elementy twórczości i życia noblistki, które bawią, fascynują, napędzają zain-
teresowanie. „Szufl ada” jest instalacją nawiązującą do mieszkania poetki, które 
przedstawia w skondensowanej i literackiej formie. To cytat z życia i literatu-
ry, albo z życia, które stało się literaturą. Są tam elementy z wiersza Możliwo-
ści, pełno gromadzonych przez Szymborską kuriozów, jej zdjęcia, wyklejanki 
i mnóstwo szufl ad, które zwiedzający może odsuwać. W szufl adach zaś kolejne 
drobnostki, jak choćby kolekcja zapalniczek, Nagroda Nobla, teczka z wycię-
tymi z gazet elementami, które w przyszłości miały posłużyć do wyklejanek, 
notesy, długopisy, mnóstwo pocztówek i tak dalej. W instalacji znalazły się też 
meble Szymborskiej – wspomniane szufl ady i kanapa, na której można usiąść, 
a obok niej telefon, przeniesiony z domu poetki. Po podniesieniu słuchawki 
i wybraniu odpowiedniego numeru można usłyszeć głos Szymborskiej – nie 
tylko czyta swoje wiersze, ale też żartuje i autoironicznie komentuje nagrania. 
Wszystko to jest świetnie dobrane i wpisuje się w wizerunek, jaki wyłania się 
nie tylko z „Szufl ady”, ale z całej przestrzeni medialnej, wypełnionej cytatami 
z poetki. Wejście w przestrzeń instalacji „Szufl ada” jest jak wejście w świat li-
teratury. To, co literackie, co w wyobraźni społecznej rozpoznawane jest jako 
rdzeń osobowości i twórczości Szymborskiej, materializuje się w tym cytacie, 
cytacie, który to, co tekstowe, odseparowane, znaczące, przemienia w rze-
czywistą przestrzeń znaczonego. W ten sposób zmaterializowana twórczość 
Szymborskiej staje się realnie istniejącą literacką przestrzenią wrażeń, w którą 
każdy może wkroczyć.

Cytaty, rozumiane jako przedłużenia literatury, pozwalają jej połączyć się 
z codziennością, jej instytucjami i systemami medialnymi. Kiedy mówimy 
o twórczości literackiej wkraczającej do rzeczywistości społecznej, nie chodzi 
jednak wyłącznie o program naprawczy, o próbę podtrzymania jej popular-
ności i uchronienia literatury przed wypieraniem jej przez inne formy sztuki, 
abyśmy wciąż mogli zajmować się literaturoznawstwem. Stawką jest tu raczej 
ratowanie literaturoznawstwa, stopniowo tracącego z oczu to, czym mogło-
by się zajmować. Związki literatury z nowymi mediami, ekonomią kultural-
ną, zaawansowanym marketingiem i kulturą masową nie są moim zdaniem 
kompromisem, na który literatura godzi się, aby przetrwać. Kompromisem, 
o którym dżentelmeni nie rozmawiają i który środowiska akademickie ignoru-
ją jako nieistotny i nienaruszający granic i ustalonego pojęcia literatury. Związ-
ki te skłonny jestem traktować raczej jako nowe możliwości, jakie społeczeń-
stwo informacyjne i późny kapitalizm otworzyły przed literaturą, z których ta 
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niekiedy chętnie korzysta, zmuszając nas do aktualizacji wielu literaturoznaw-
czych kategorii.

Literatura dzięki cytatom łączy się z środowiskiem medialnym. Takich cy-
tatów nie czytamy, ale napotykamy je w codziennym kontakcie z rzeczywistoś-
cią społeczną. Należy jednak pamiętać, że to cytowanie nie jest tylko promocją, 
którą dałoby się oddzielić od literatury. Cytaty zmieniają to, co cytowane, a za-
razem same ulegają przeobrażeniu. Literatura zmienia swoją naturę, poszerza 
pole swojego kulturowego odziaływania i zyskuje nowe możliwości komuni-
kacyjne, odrywając się od książkowego medium. Dzieje się tak dlatego, że we 
współczesnej kulturze o skutecznym marketingu można mówić dopiero wtedy, 
kiedy zaczną się zacierać granice między tym, co promowane, a tym, co stano-
wi tego medialne przedłużenie. W konsekwencji zamiast towaru autorzy i pro-
ducenci przygotowują dla nas ogromną przestrzeń medialną, po której można 
nawigować. Towar w serii przepływów medialnych wzbogacany jest o nowe 
wartości, traci swoją autonomię i skończoność, zamieniając się w transme-
dialne wydarzenie. Tak działa kultura cyrkulacji i związane z nią współczes-
ny kapitalizm afektywny oraz przemysł kulturowy, a literatura całkiem dobrze 
w tym środowisku się odnajduje i sama ze skończonego tekstu zamienia się 
w wielomedialny labirynt kontekstów, gdzie tekst, wizerunki, głos, gadżety, 
przestrzenie i wydarzenia składają się na wielomedialny, rozproszony przekaz.

Z początku mogłoby się wydawać, że zakorzeniony w rzeczywistości cy-
tat jest tylko przedłużeniem literatury i w prosty sposób prowadzi do autono-
micznego tekstu – fragment odsyła do całości. Jednak różnice między tekstem 
i rzeczywistością, literacką aktywnością pisarzy oraz ich działalnością pub-
liczną, między książką a sposobami jej przedstawiania szybko się zacierają. 
Literatura przedłużana jest przez cytaty czy materialne konteksty, ale nie jest 
to stabilna konstelacja, której centrum stanowiłby tekst. Produkty znajdują-
ce się w obiegu przestają być statycznymi i ściśle określonymi przedmiota-
mi. Literatura i przedłużające ją cytaty wymykają się spod kontroli twórców, 
przechodząc w ramach procesów cyrkulacji przez liczne transpozycje, prze-
kształcenia i translacje. W tych wędrówkach między mediami i użytkownika-
mi przedmioty kultury osiągają własną dynamikę, w której tworzy się wartość 
dodana12. Cytaty zaczynają odsyłać właśnie do tej wartości dodanej, zamiast 
do tekstu, który przestaje być nadrzędną całością. W wypadku Szymborskiej 
tą wartością dodaną jest rodzaj wirtualnej tożsamości, która wyłania się z me-
dialnych przepływów i wszystkie je przenika. Chodzi tu o rodzaj wirtualnego 
wizerunku, który na pewnym etapie kariery pisarzy przestaje być wewnętrz-
nym elementem literatury, odrywa się od ich twórczości i zaczyna prowadzić 
własne życie, dryfując i samoorganizując się w przestrzeni komunikacji i wy-
obraźni społecznej jako pewna jakość, tożsamość czy signifi é szeroko pojętej 

12 Zob. S. Lash, C. Lury, op.cit., s. 16–17.
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obecności autorów w przestrzeni publicznej. To do tej kulturowej tożsamo-
ści, działającej jak marka, odsyłają wiersze i wizerunki Szymborskiej, jej głos 
transmitowany przez media masowe, fi lmy z jej udziałem, wystawa „Szufl ada”, 
atmosfera, jaką pisarka wokół siebie tworzy, jej żarty, wyklejanki i związane 
z nią gadżety literackie, jak choćby przypinki z frazami „lubię koty”, „lubię 
szufl ady”, „wolę ziemię w cywilu”. Tożsamość ta działa zatem jak marka, która 
aktualizuje się w produktach i je przenika. Cytaty z Szymborskiej są jak znaki 
fi rmowe – w procesie medialnej cyrkulacji zyskują wartość znakową, która od-
syła do wirtualnej jakości.

Cytat nie jest tu fragmentem z całości tekstu, ale funkcjonuje jako mate-
rialna aktualizacja wirtualności, rdzenia literatury. Tekst, z początku funkcjo-
nujący jako całość, którą na różne sposoby można było fragmentować i w ten 
sposób wprowadzać do rzeczywistości, stracił samodzielność i sam stał się 
cytatem. Razem ze zdjęciami, z gadżetami czy literackimi wydarzeniami kul-
turalnymi tekst jest cytatem z pewnej wirtualnej tożsamości, jakości dodanej, 
jaka wyłania się w medialnych przepływach. W tym sensie literatura to już nie 
skończony tekst, ale transmedialny labirynt kontekstów, które czytelnik łączy 
na własną rękę. Literatura składa się z rozproszonych cytatów, które wypeł-
niają intensywną przestrzeń środowiska medialnego, tego samego środowiska, 
w którym żyjemy.

Urzeczowione cytaty z literatury są intensywne. Każde spotkanie z tak ro-
zumianą twórczością to bezpośredni kontakt ze znaczonym – postrzegamy 
przedmiot (przypinkę, instalację, wizerunek), ale doświadczamy różnicy, toż-
samości literatury i autora, pewnej wirtualnej struktury generatywnej. Ta wyła-
niająca się w procesie cyrkulacji wartość dodana, przenikająca wszystkie cytaty 
tożsamość, jest intensywnym rdzeniem, który rozwija się ku ekstensywności 
i predykatom. Jest abstrakcyjną jednostkowością, zawsze niekonkretną. Spo-
tykamy się z materialnością – głosami, wizerunkami, tekstami czy z innymi 
cytatami – a doświadczamy intensywności, istoty rzeczy.

„Wolę wyjątki”. „Wolę szufl ady”. „Wolę mieć zastrzeżenia”. „Wolę odpu-
kać”. Z tymi hasłami spotykamy się dosyć często – dostrzegamy je na plaka-
tach w przestrzeni publicznej czy na przypinkach zdobiących ubrania i torby 
przechodniów. Skąd pochodzą i do czego odsyłają? Rozpoznanie ich teksto-
wego źródła – wiersza Możliwości – wydaje się tu najmniej istotne. Odsyłają 
one do czegoś więcej, do sfery bardziej abstrakcyjnej niż wiersz. To nie cytaty 
z wiersza, ale z Szymborskiej. To nie fragmenty tekstu, ale intensywności dry-
fujące w przestrzeni medialnej. Kontakt z tymi cytatami – znakami fi rmowymi 
– nie jest związany z interpretacją tekstu i jego znaczeniem, ale z doświadcze-
niem intensywności Szymborskiej, pewnego stylu, który funkcjonuje w kultu-
rze i wyobraźni społecznej jako esencja jej osobowości i twórczości, jako rdzeń 
wszystkich uruchamianych przez nią przepływów medialnych, jako kulturowe 
signifi é szymborskości.
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