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V. Historia jednego tomu.  
O powstawaniu książki Pan Cogito

1. Wytwarzanie tomu wierszy – uwagi ogólne  

Jak powstaje tom wierszy? Z pewnością może powstawać rozmaicie. Na zasadzie strukturalistycznego mo-
delowania wyobraźmy sobie dwa scenariusze zdarzeń, usytuowane po przeciwległych krańcach skali. 

Scenariusz pierwszy: poeta pisze kolejne, osobne wiersze, sukcesywnie ogłasza je na łamach prasy, nie 
wykazując intencji scalania ich w nadrzędną strukturę. Dopiero po jakimś czasie autor uznaje, że wier-
sze istniejące dotąd (zarówno w odbiorze czytelniczym, jak i w jego własnej świadomości) jako teksty 
rozproszone należy połączyć w całość zwaną tomem poetyckim. Czynność „tomotwórcza” sprowadza się 
w tej sytuacji do operowania na gotowych już tekstach i polega na selekcji, ustalaniu kolejności utworów 
w projektowanej książce, być może modyfikowaniu samych tekstów, tak by lepiej wpisały się przyjmowane 
założenia. Czynnością fundującą kształt tomu, ale mająca inny charakter, wykonywaną nie na istniejących 
uprzednio wierszach, lecz niejako ponad nimi, będzie oczywiście nadanie całej książce tytułu (i, ewentual-
nie, opatrzenie jej innymi paratekstami, takimi jak motto czy przedmowa). 

Scenariusz drugi, modelowo przeciwstawny: poeta wie „od razu”, iż chce wytworzyć całość tomikową, 
ma jej (mniej lub bardziej dokładne) wyobrażenie, zaplanował już tytuł, ogólną tematykę. Wszystkie te 
założenia wykrystalizowały się, zanim jeszcze poeta przystąpił do pracy nad nowymi wierszami. Inaczej 
mówiąc, ogólna intencja komponowania całości jest uprzednia wobec brulionowej pracy nad jej poszcze-
gólnymi elementami, determinuje powstawanie konkretnych wierszy. Pisząc wiersz, poeta ma już bowiem 
„przed oczami” strukturę in spe oraz miejsce, jakie powinien w niej zająć dany utwór – pisze go zatem tak, 
by do owego miejsca jak najlepiej pasował. 

Dwa wykreślone powyżej scenariusze są, powtórzmy raz jeszcze, modelowo uproszczone, w prakty-
ce pisarskiej zachodzi z pewnością wiele zjawisk o charakterze pośrednim, „zmąconym”. Można wyrazić 
przypuszczenie, że czynności pisania wierszy oraz komponowania napisanych wierszy w całość tomikową 
zwykle się przeplatają, nakładają na siebie, wzajemnie stymulują.

Wypowiadam się tu cały czas w trybie spekulacji, jednakże refleksja nad powstawaniem tomu wierszy 
nie jest skazana wyłącznie na teoretyzowanie, lecz może przyjmować formułę empirycznych badań. Tak jak 
istnieją dokumenty specyficzne dla procesu wytwarzania pojedynczego wiersza, tak też istnieją dokumenty 
poświadczające dynamikę wytwarzania tomu wierszy: autorskie plany zawartości i kompozycji. Poeta po-
trzebuje kartki papieru nie tylko po to, by wiersze pisać, także po to, by wypracować koncepcję ich wspólnej, 
książkowej prezentacji. Gdy scena brulionu pojedynczego utworu pozwala oglądać substytucje, alternacje 
czy skreślenia, scena „roboczego spisu treści” także może mieć swoistą dramaturgię – jest to dramaturgia 
zmieniającej się koncepcji układu planowanej książki. Tak, jak w brulionie wiersza „walczą” ze sobą alter-
natywne rozwiązania stylistyczne i semantyczne, tak w planie kompozycyjnym tomu obserwujemy „walkę” 
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samych wierszy. Jej stawką może być miejsce zajmowane w strukturze książki, a nawet samo znalezienie 
się w jej obrębie. Kartka z roboczym planem przechowuje nieraz ślad procesu decyzyjnego: który z dwóch 
tekstów umieścić w tomie, który natomiast pozostawić poza nim (gdyż, z jakichś powodów, autor nie de-
cyduje się na włączenie obu). 

Decyzje tego rodzaju twórcy konsultują często z jakimś doradcą, z kimś „spoza pracowni” – partnerem 
rozmowy bywa przedstawiciel domu wydawniczego (który chce wpływać na ostateczny kształt firmowa-
nego produktu) lub ktoś instytucjonalnie niezwiązany z przedsięwzięciem publikacyjnym, zaprzyjaźniony 
krytyk, inny poeta, bliski czytelnik. Konsultacje – mające nieraz znaczny wpływ na ostateczne rozstrzygnię-
cie kompozycyjne – często nie pozostawiają śladu, czasem wiedzę na ich temat możemy czerpać z prywat-
nej korespondencji pisarza. Bywa jednak i tak – a jest to z punktu widzenia krytyki genetycznej przypadek 
najciekawszy – iż ślad debaty o układzie tomu nosi w sobie roboczy plan tomiku. 

Bodaj najciekawszym znanym mi przykładem takiego zapisu są obszerne, kilkustronicowe notatki Cze-
sława Miłosza związane z przygotowywaniem autorskiego wyboru wierszy – najprawdopodobniej chodzi 
tu o książkę Wiersze, istotnie wydaną w roku 1967 przez londyńską Oficynę Poetów i Malarzy1. W notat-
kach Miłosz wypracowuje decyzje selekcyjne: które utwory włączyć do książki, które zaś pozostawić poza 
polem reprezentacji. Decyzje nie zapadają ani łatwo, ani szybko. Obok tytułów wypisywanych w słupkach 
pojawiają się słowa „tak” lub „nie”, oznaczające aprobatę lub dezaprobatę dla przedruku. Słowa te nanoszo-
ne są jednak dwukrotnie i w zmieniających się kolorach – może to świadczyć o tym, że Miłosz weryfikuje 
pierwszą, prowizoryczną decyzję. Weryfikacja zazwyczaj potwierdza wcześniejszy werdykt, zdarza się jed-
nak i tak, że decyzja druga różni się od decyzji pierwszej. Zauważalne są także wahania. Przykładowo, na 
wysokości tytułu O książce pojawia się najpierw słowo „nie”, zapisane zieloną kredką – to ślad pierwszej, 
negatywnej decyzji. Zapis weryfikacji został dokonany tuż obok, kredką czerwoną. Miłosz najpierw po-
wtarza słowo „nie”, następnie jednak je skreśla, zastępuje słowem „tak”, znów skreśla i ostatecznie pisze, raz 
jeszcze, performatywne „nie”. Performatywne – bo w jego wyniku utwór O książce istotnie nie znalazł się 
w wyborze opublikowanym przez Oficynę Poetów i Malarzy. 

Co jednak najbardziej frapujące, to fakt, iż decyzji Miłosz nie podejmował wyłącznie na podstawie 
własnego osądu. Uwzględniał także sugestie Aleksandra Wata, który najwyraźniej otrzymał od Miłosza 
obszerny zestaw tekstów wraz z prośbą o wskazanie utworów słabszych, kwalifikujących się do pominięcia. 
Z powierzonego sobie zadania Wat wywiązał się skrupulatnie. W notatkach Miłosza znajdują się obszerne 
wykazy tytułów, opatrzone komentarzem: „Wyrzucam wg Wata”. Obok tytułów pojawiają się wtedy zwykle 
potwierdzenia: „ma rację” lub „racja”. Autor nie jest jednak całkowicie uległy wobec doradczego głosu. 
W tych samych notatkach znajdziemy bowiem również słupki innych tytułów, mające nagłówek „Zosta-
wiam wbrew wątpliwościom Wata” – formuła komentarza powtarzanego przy każdym pojedynczym tytule 
brzmi wówczas: „nie ma racji”2. 

Rekapitulując, proces komponowania tomu może być sam w sobie zjawiskiem ciekawym, jego material-
ne ślady stanowią wdzięczny nieraz obiekt analizy i interpretacji. Krytyka genetyczna, jak sądzę, powinna 
przykładać do tego zagadnienia nieco większą wagę, ma ono bowiem swój specyficzny urok. Zgodnie z tym 
przeświadczeniem problem „wytwarzania tomiku” pojawia się teraz w książce poświęconej Herbertowskiej 
pracowni. 

1 Oto archiwalna lokalizacja omawianych dalej dokumentów: Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, Cze-
sław Miłosz Papers, Series II, Box 85, Folder 1181. 

2 Co ciekawe, ślad namysłu Wata nad układem poetyckiej książki Miłosza można z kolei odnaleźć w zapiskach autora Ciemnego 
świecidła. W jednym z notatników odnajdujemy mianowicie wypisane tytuły Miłoszowych wierszy, przy nich zaś figurują znaki 
oznaczające aprobatę (+), odrzucenie (-) lub wątpliwość (?). Zdarzają się także krótkie komentarze słowne. Przykładowo, obok 
tytułu Los notuje Wat trudno czytelną uwagę, prawdopodobnie „jak do sztambuch” (sic! – M.A.); wiersz Dwaj w Rzymie opa-
trzony zaś jest adnotacją „niejasne”. Postój zimowy natomiast oznacza Wat symbolami „?” oraz „+” i dodaje: „niejasne ale dobre” 
(lokalizacja dokumentu: Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, Aleksander Wat Papers, Series II, Box 31, 
Folder 729).
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2. Herbert – twórca tomów

Herbert był z całą pewnością autorem tomikowym, układanie tomów wierszy było jedną z podstawowych 
form artystycznego działania tego poety, publikowanie tomów – jednym z głównych sposobów komuni-
kacji z czytelnikiem. Gdybym miał wskazać odręczny zapis, wyrażający najlepiej tomikową predylekcję 
poety, wskazałbym na inskrypcję pojawiającą się w notatniku z brulionowymi próbami wierszy Pan Cogtito 
otrzymuje czasem dziwne listy, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy czy Georg Heym – przygoda prawie 
metafizyczna. Wszystkie one datowane są na letnie dni i miesiące roku 1971, wszystkie też znalazły się 
później w tomie Pan Cogito. Jednak pośród nich pojawia się kartka z taką oto inskrypcją: „Następny tom 
po Panu Cogito powinien nosić tytuł Pamiątki”. Ciekawa uwaga! Tom Pan Cogito jest jeszcze daleki od fina-
lizacji, tymczasem poeta wybiega już myślą w przód, formułuje ogólną intencję stworzenia kolejnej książki 
poetyckiej. Ten jeden drobny zapis potwierdza, iż Herbert był autorem, dla którego tom wierszy stanowił 
oczekiwany rezultat podejmowanych działań artystycznych.

Tomik Pamiątki nigdy nie powstał. Ale dziewięć opublikowanych przez Herberta tomów poetyckich 
(doliczając autorski wybór 89 wierszy, można tu mówić o tomach dziesięciu) ma, mniej lub bardziej rozbu-
dowaną, dokumentację pracy kompozycyjnej. Każda z nich pozwala poczynić jakieś obserwacje. Patrząc 
na jeden z roboczych planów Struny światła, odkrywamy, iż istniał taki moment, w którym Herbert miał 
zupełnie inny pomysł na skonstruowanie nagłosu tomu niż ten, który ostatecznie zrealizował i który wydaje 
się tak oczywisty. Struny światła w tej projekcji nie otwierają wcale Dwie krople (symboliczny „pierwszy 
wiersz” Herberta), lecz Dom. Innego rodzaju zaskoczenie kryje się w jednym z zachowanych planów tomu 
Napis (akc. 17 844, t. 2, s. 36). Tu z kolei na pozycji wygłosowej znajduje się mała proza zatytułowana Krop-
ka. Herbert najwyraźniej bawi się dwuznacznością tytułów: Kropka jest kropką Napisu. W wersji opubli-
kowanej koncept ów nie został podtrzymany, Kropka odsunęła się od wygłosu ku środkowi tomiku, codą 
natomiast stał się wiersz Co będzie, wprowadzający mocną, eschatologiczną puentę3. 

Archiwum przechowało także inny jeszcze, ciekawy ślad procesu myślenia „tomikotwórczego”: naj-
wcześniejszy brulionowy rzut wiersza Do Henryka Elzenberga w stulecie Jego urodzin, zapisany w Notatniku 
nr 140. Tekst jest tu dopiero wytwarzany, dopiero wyłania się spomiędzy skreśleń. Tymczasem ponad nim 
widnieje już inskrypcja: „pierwszy wiersz Rovigo”. Inskrypcja, dodajmy, wykonana tym samym kolorem, 
co sam brulion, z tą samą „dynamiką kreski”, a więc sporządzona w trakcie pracy nad utworem lub bez-
pośrednio po jej zakończeniu, w toku tej samej sesji pisarskiej. To drobiazg, szczegół, pozwala on jednak 
przychwycić ciekawe zjawisko: pisząc jubileuszowy wiersz o swoim mistrzu, Herbert myśli już o nowo 
powstającym tekście jako o elemencie tomikowej struktury. (Przypomnijmy dla porządku: tom Rovigo 
istotnie został otwarty wierszem Do Henryka Elzenberga w stulecie Jego urodzin). 

Najciekawsza dokumentacja pracy kompozycyjnej wiąże się z tomem Pan Cogito, opublikowanym 
w roku 1974. Obfitość, wielowątkowość tego śladu tworzenia (a może kilku przecinających się śladów, 
kilku konkurencyjnych koncepcji książki) jest tyleż dobrodziejstwem, ile kłopotem krytyka genetycznego: 
muszę w tym miejscu od razu przyznać, iż nie wszystkie zachowane plany zdołałem „ułożyć” w opowieści 
o powstawaniu tomu. Inaczej mówiąc: nie udało mi się przemienić dossier Pana Cogito w pełny i klarowny 
„przedtekst” Pana Cogito. Lepszy jest jednak – tak sądzę – rezultat skromny, częściowy (a sprawdzalny) niż 
zaniechanie próby i brak rezultatu. Spróbuję zatem, na prawach hipotezy, zrekonstruować funkcje i relacje 
niektórych przynajmniej dokumentów, będących świadectwem pracy nad kształtem tomikowej publikacji. 

Opowieść o powstawaniu jednej z najsłynniejszych polskich książek poetyckich XX wieku trzeba 
jednak zacząć nie od pierwszych zachowanych planów kompozycyjnych, lecz od czegoś bardziej jeszcze 
pierwotnego. Nie byłoby tomu Pan Cogito, gdyby wcześniej nie został w brulionach wytworzony… jego 
tytułowy bohater. 

3 Pomysł z Kropką jako codą został natomiast wykorzystany w zbiorze Wiersze, „wydanym” w roku 1964 w Londynie przez przy-
jaciół poety – techniką powielaczową i w małym nakładzie. 
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3. Pan Cogito – prehistoria tomu

Jak więc narodził się Pan Cogito? Gdzie kryje się pierwszy, „archiwalny” (w znaczeniu: pełniący funkcję 
„arche”) zapis, kartka, na którą moglibyśmy spojrzeć i powiedzieć z całym przekonaniem: „Hic natus est – 
Pan Cogito”? Trzeba zastrzec od razu: nie potrafię zidentyfikować tego jednego, auratycznego (czy, jak kto 
woli, fetyszyzowanego) zapisu w sposób całkowicie pewny. Jeśli jednak miałbym się pokusić o przypusz-
czenie, wskazałbym trudno czytelną inskrypcję, sporządzoną ciemnym atramentem: 

 Mity rodzinne
Pan Cogito Sosna
 Rodzina                                                                                   
  Ojciec
  Matka – […] […] […] […] […]
  Ciotka Skleroza – […] [.] […][…][…]   
  Brat – z […] […]   
  Siostra – że mogła być […] [.] [..] [..]
  góry – o[…] […] […] […]           
  Morze – […]
Babka ogród jesienny           

 
 Pan Cogito czyta gazetę – wojna straty
Dlaczego […] […]  […] […]
Pan Cogito lubi klasyków 
  Tukidydes […] […] […] […]

 okrągłe cyfry – kiedy morderstwo staje się
 statystycznie
 (akc. 17 845, t. 2, s. 2)

Inskrypcja sama w sobie nie jest datowana. Pojawia się jednak na pierwszej stronie zeszytu opisanego na 
okładce ręką poety: „Władysławowo wrzesień 65 Warszawa”4. Według mojej wiedzy nie da się wskazać in-
nego zapisu odnoszącego się jawnie do postaci Pana Cogito i datowanego – choćby pośrednio – na termin 
wcześniejszy niż wrzesień roku 1965. Może więc takie są właśnie pierwsze zapisane słowa, poświadczające 
myślenie Zbigniewa Herberta o, sławnym później, bohaterze poezji polskiej? Jeśli tak, wypadnie od razu 
poczynić istotne spostrzeżenie. Pan Cogito nie rodzi się jako bohater pojedynczego wiersza. U źródeł jego 
egzystencji nie dostrzegamy jednego konkretnego utworu poetyckiego – ukończonego bądź nie, opub-
likowanego albo pozostawionego w rękopisie – z którego bohater przeniósłby się następnie do utworu 
drugiego, trzeciego etc. Nie, Pan Cogito rodzi się od razu jako postać mająca występować w serii utworów. 
Herbert myślał o stworzeniu wielotematycznej kolekcji wierszy z Panem Cogito w roli głównej i myśl ta 
uprzedzała (w porządku temporalnym, ale i przyczynowo-skutkowym) właściwą, brulionową pracę nad 
poszczególnymi utworami. 

W roku 1974 Adam Czerniawski wyraził opinię, iż Pan Cogito jest „intruzem”, którego autor „wi-
nien uśmiercić”5. Ale w roku 1974 Pan Cogito „trzymał się mocno”, nie był intruzem, lecz mieszkańcem. 

4 Poniżej tej inskrypcji widnieje jeszcze jeden, trudno czytelny wyraz, Ryszard Krynicki identyfikuje go jako „Wiedeń” (Przypisy 
do książki: Z. Herbert, Utwory rozproszone (Rekonesans), Kraków 2010, s. 398).

5 A. Czerniawski, Pan Herbert Cogitans, „Oficyna Poetów” 1975, nr 1. 
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Moment jego „zagnieżdżenia” wydarzył się na pewno znacznie wcześniej, być może wszystko zaczęło się 
tutaj właśnie, na pierwszej stronie zeszytu, zapisywanego jesienią roku 1965. Jeden ruch ręki, jedno prze-
kreślenie wystarczało wtedy, by „intruza uśmiercić”. Ale ruchy piszącej ręki sprzyjały jego istnieniu, nie zaś 
szkodziły – Pan Cogito, dopiero co „zapisany”, trafia, po raz pierwszy, do wiersza. Bezpośrednio po notatce 
o rodzinie i lekturach Pana Cogito, wciąż w tym samym zeszycie, zapisany tym samym co notatka ciemnym 
atramentem – widnieje tekst wiersza. Jego pierwotny tytuł, Przestrzeń i pamięć, został skreślony i zastąpiony 
formułą: Pan Cogito a pewne mechanizmy pamięci. Autor nigdy nie podał do druku tego utworu, został 
on jednak sczytany z brulionowego autografu i opublikowany przez Ryszarda Krynickiego. W rękopisie 
pod tekstem widnieje data: 19 listopada 1965 roku. Być może jest to ważny dzień w sekretnej, brulionowej 
historii polskiej poezji XX wieku – dzień, w którym jeden z jej najważniejszych bohaterów po raz pierwszy 
otrzymał głos, przemówił, ujawnił się jako podmiot refleksji i wypowiedzi6.

Wertując kolejne kartki zeszytu opatrzonego na okładce datą „wrzesień 1965”, odnajdziemy bruliony 
liryków, dających się rozpoznać jako realizacja planów zawartych w notatce z pierwszej strony – rodzą się 
mianowicie teksty Siostra, Rozmyślania o ojcu (brak datowania, być może również jesień 1965 roku). Dalsze 
wiersze z Panem Cogito w roli głównej będą powstawać na kartkach innych zeszytów i notatników. Utwór 
Dlaczego Pan Cogito lubi klasyków ma swój brulion w Notatniku nr 86, datowany jest już na „16.I.66”. Na 
pierwszej stronie tego notatnika widnieje inskrypcja:

 myśli są
cogitationis poenam nemo patitur niekaralne
 – pogarda dla myśli
mette la charrue dewant les boeufs

 Pan Cogito
 Cogitationis poenam nemo patitur
 godność myśli
 (akc. 17 955, t. 86, s. 2)

Dewiza „Cogitationis poenam nemo patitur” („Nikt nie może być karany za myśli”) pochodzi z edyktu 
Ulpiana Domicjusza, rzymskiego prawnika z II wieku naszej ery, i wyraża jurystyczną ideę, zgodnie z któ-
rą sama intencja karalnego czynu nie podlega penalizacji (idea ta weszła do kanonu europejskiej myśli 
prawnej). O ile mi wiadomo, żaden z krytyków i interpretatorów Herbertowskiej poezji nie sugerował, że 
formuła Ulpiana może stanowić jakikolwiek kontekst dla imienia, postaci, osobowości czy refleksji Pana 
Cogito. Autor tymczasem wyraźnie (ale też: tylko w tym jednym zapisie) kojarzy imię swego bohatera 
z brzmieniem sławnego cytatu. 

Tak zatem przedstawiałyby się narodziny Pana Cogito. Bohater został wytworzony w serii zapisów spo-
rządzanych na przełomie roku 1965 i 1966, rychło stając się rezydentem Herbertowskiej wyobraźni. Kiedy 
jednak Herbert zaczął pracować nad tomem Pan Cogito, opublikowanym w roku 1974? Kiedy w ogóle przy-
jął założenie, iż wiersze o Panu Cogito złożą się w tom? Nie w zwykłą serię tekstów ogłaszanych na łamach 
pism literackich, nie w cykl poetycki, będący częścią jakiejś większej publikacji, lecz właśnie w tom wierszy, 
w osobną książkę poetycką, skupioną wokół postaci Pana Myślę. Niewykluczone, iż miał taki zamysł od 
samego początku, od owego jesiennego dnia roku 1965, gdy sporządzał pierwszy zapis zawierający imię, 
charakterystykę i genealogię nowego bohatera. 

Wątpliwości nie ulega jedno: w archiwum zachowało się kilkanaście innych, niedatowanych, lecz bez 
wątpienia późniejszych zapisków, będących ewidentnie dokumentami procesu konstruowania struktury 

6 Ryszard Krynicki uznaje ten utwór za „pierwszy wiersz z Panem Cogito w tytule” (zob. przypisy do książki: Z. Herbert, Utwory 
rozproszone (Rekonesans), Kraków 2010, s. 398).
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tomikowej. Przedstawianie i komentowanie każdego z nich byłoby narracyjnie nużące i w gruncie rzeczy 
jałowe – wiele z tych planów, spisów tytułów i wykazów pokrywa się ze sobą lub różni w szczegółach. Inne, 
najbardziej tajemnicze, zawierają tytuły tekstów nigdy przez poetę niewłączonych do polskiego wydania 
Pana Cogito, mających polskie pierwodruki dopiero po śmierci Herberta, na prawach ineditów (np. Pana 
Cogito przyczynek do tragedii w Mayerlingu czy Anioły cywilizacji), pomieszczonych za to w kontrolowanym 
przez autora wydaniu niemieckim (Herr Cogito ukazał się, tak samo jak Pan Cogito, w roku 1974, ledwie 
kilka miesięcy później7). Zagadka tych planów polega na tym właśnie, iż trudno jest określić, czy zawierają 
one zarzucone koncepcje książki polskiej, czy też są przymiarkami do książki niemieckiej8.

 Przyjmuję w tej sytuacji rozwiązanie świadomie selektywne: spróbuję mianowicie przedstawić główny, 
jak się zdaje, trakt wiodący do „polskiego Pana Cogito”, takiego Pana Cogito, który ostatecznie się wyłonił 
i którego czytamy do dziś. Na tym trakcie naszymi punktami zatrzymania będą trzy ciekawe, jak myślę, 
dokumenty. 

4. Projekt z 13 lutego 1968 roku

Spójrzmy na ilustrację numer 10 oraz towarzyszącą jej transliterację. 

 Pan Cogito
                          
Mity rodzinne Mity zbiorowe  Polski i ogólne
 Autoportret
  
 → Babka Kto pisze nasze twarze

× Ojciec
× Siostra Sosna
× Matka        
 – Krajobraz (Topografia)
 – o upadku rodziny
 Nie była to ścieżka prawdy

 Codzienność
 × Codzienność duszy
 Bicie serca
 Pochwała malarstwa
 Nałóg P.C. – alkohol
 × P.C. obserwuje zmarłego 
 przyjaciela 
 

7 O przygotowywaniu tomu Herr Cogito, współpracy Herberta z wydawnictwem Suhrkamp i związanych z tym okolicznościach 
pisze (opierając się na wydawniczych archiwach niemieckich) Paweł Zajas w bardzo ciekawym szkicu Barbarzyńca w ogrodzie 
Suhrkampa. Zbigniew Herbert i jego niemiecki wydawca, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 397–399.

8 Zob. akc. 17 845, t. 3, s. 256–257, 288–289. Tamże na s. 290–293 i 297–298 figurują z kolei plany jeszcze inne, dotyczące (nigdy 
niewydanej) książki poetyckiej Pan Cogito i inne wiersze. Miała ona wchłaniać cały polski tom Pan Cogito z roku 1974 jako „część 
I” i łączyć ją z innymi zespołami tekstów. Plany te pochodzą z drugiej połowy lat siedemdziesiątych (lub z lat osiemdziesiątych). 



155Historia jednego tomu. O powstawaniu książki Pan Cogito 

Refleksje
 × P.C. czyta gazetę × P.C. rozmyśla o cierpieniu
Wszystko co dobre – P.C. O sztuce × Dwie nogi P. Cogito   
przypada na czasy gazety donoszą, że źle się         
kiedy środki dzieje w królestwie Ze studiów P.C. małpologicznych  
były liche  × Uczony angielski Furness
 P.C. i anarchista Wspólna nasza ojczyzna
  Dziadka kuzynie mego dziadka 

 13 II 968 
 (akc. 17 845, t. 1, s. 116)

Najprościej mówiąc – jest to rękopisowy wykaz tytułów wierszy związanych z postacią Pana Cogito, da-
towany na konkretny rok, miesiąc i dzień9. Pomiędzy tytułami w trzech miejscach pojawiają się fragmenty 
tekstów. Jak wykazała pieczołowita i drobiazgowa kwerenda, nie są one jednak na tej kartce wytwarzane, 
lecz przypominane, powtarzane. Kartka nie ma więc cech brulionu pojedynczych utworów, nie odbywa 
się tu żadna praca tekstotwórcza, lecz właśnie – kompozycyjna. Myślenie Herberta – to myślenie, które 
pozostawiło ślad na interesującej nas kartce – jest myśleniem trójpoziomowym. Na poziomie pierwszym, 
najniższym, sytuują się wiersze. Na poziomie drugim, pośrednim, znajdują się działy tematyczne złożone 
z wierszy. Poziom trzeci, najwyższy, to całość złożona z działów i opatrzona nagłówkiem Pan Cogito. Jaki 
status ma owa całość, jaką makrostrukturę usiłuje tutaj Herbert wytworzyć? Sformułowania użyte w in-
skrypcji nie pozwalają sprawy rozstrzygnąć definitywnie, sądzę jednak, iż makrostrukturą jest tu właśnie 
tom wierszy zatytułowany Pan Cogito. Herbert – tak ów zapis rozumiem – tworzy swoistą mapę tomu in 
spe, przestrzeń kartki pozwala niejako zwizualizować tematyczną architektonikę planowanej książki poe-
tyckiej. 

Proces kompozycyjny ma swoją dramaturgię. Spójrzmy na dolne partie zapisu, gdzie zachodzi cieka-
wy przejaw strukturotwórczej akcji. Pierwotny podział wierszy na zbiory „Refleksje” oraz „Codzienność” 
zostaje chyba podważony – tak należy, jak sądzę, interpretować linię, za pomocą której „Refleksje” zostają 
włączone w obręb „Codzienności”. Herbert najpierw wprowadza zatem podział systematyzacyjny, potem 
zaś ów podział zaciera: myślenie zostaje przedstawione jako codzienność Pana Myślę, a nie coś usytuo-
wanego obok codzienności, poza nią. Wytwarzana struktura jest wciąż labilna, niezafiksowana, podlega 
przekształceniom. 

Nie udało mi się ustalić z całą pewnością, jaką funkcję pełnią naniesione przez Herberta oznaczenia 
krzyżykowe pojawiające się przy niektórych tytułach. Być może poeta wyróżnia w ten sposób utwory, które 
uważa za w pełni gotowe, doprowadzone do satysfakcjonującej postaci, niewymagające dalszej pracy? Na 
pewno ów wczesny plan tomu ma charakter nie tylko rekapitulacyjny, także antycypacyjny. Spójrzmy na 
górne partie zapisu, gdzie obok działu wierszy „Mity rodzinne” pojawia się dział „Mity narodowe i ogólne”. 
Zasada sąsiadowania obu działów wydaje się czytelna, polega mianowicie na stopniowym poszerzaniu pola 
refleksji (familia – naród – ludzkość). Gdy jednak „Mity rodzinne” wypełnione są tytułami gotowych wier-
szy, „Mity narodowe i ogólne” są zbiorem pustym. Herbert wie, że chce napisać takie wiersze, jakie będą 
pasowały do działu „Mitów narodowych i ogólnych”, choć jeszcze nie wyobraził ich sobie jako osobnych, 

9 Notabene, już to datowanie stanowi o osobliwości dokumentu. O ile bowiem Herbert datował czasem bruliony i czystopisy 
wierszy, o tyle nigdy nie wyróżniał w ten sposób spisów treści czy planów kompozycyjnych swoich całości większych (nie tylko 
zresztą poetyckich, także prozatorskich). W całym archiwum Herberta pośród bardzo wielu rozmaitych planów i planików 
kompozycyjnych tylko i wyłącznie ten jeden jest datowany, i to nader dokładnie.
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tekstowych bytów – choćby na tyle, by sformułować ich tytuły czy tematy. Myślenie o kompozycji tomu ma 
więc charakter inkluzyjny (książka nie jest zamknięta, lecz otwarta na nowe teksty) i stymulujący (myślowa 
równowaga tomu domaga się powstawania kolejnych wierszy, określając zarazem ich charakter). 

5. Spis wierszy, około 1973 roku – rekapitulacja i selekcja

Jak podaje Paweł Kądziela, druk pierwszego wydania tomu Pan Cogito (publikowanego nakładem Czytel-
nika) ukończono w styczniu 1974 roku. Książkę do składu oddano zaś 11 maja roku 197310. Z pewnością 
przed tą datą (być może w początkach roku 1973) powstał maszynopis pokryty następnie poprawkami 
ręcznymi. W poniższej transliteracji tekst maszynopisowy został oddany antykwą (z podkreśleniami tam, 
gdzie występują maszynopisowe podkreślenia), dopiski odręczne oznaczono kursywą, odręczne przekre-
ślenia – przekreśleniem. 

„Pan Cogito”
Spis wierszy

1. Pan Cogito a myśl czysta
2. Pan Cogito a perła
3. O dwu nogach Pana Cogito
4. Pan Cogito czyta gazetę
5. Matka
6. Rozmyślania o ojcu
7. Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu
8. Codzienność duszy
9. Siostra
10. Poczucie tożsamości
11. Pan Cogito rozważa różnicę między głosem ludzkim a głosem przyrody 
12. Pan Cogito myśli o powrocie
13. Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu
14. Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz
15. Sen Pana Cogito – o 
16. Pan Cogito sen – przebudzenie – o
17. Z erotyków Pana Cogito – o
18. Późnojesienny wiersz Pana Cogito – o
19. Rozmyślania heraldyczne Pana Cogito
20. Pan Cogito spotyka w Louwrze posążek Wielkiej Matki
21. Domy Przedmieścia
22. Kaligula /Wywoływanie duchów/
23. Sekwoja /Kartki z podróży/
24. Ci którzy przegrali /Kartki z podróży/
25. Przepaść Pana Cogito
26. Pan Cogito i myśl czysta a ruch myśli
27. Hakeldama /Wywoływanie duchów/
28. Alienacje Pana Cogito
29. Pan Cogito a Poeta w pewnym wieku

10 P. Kądziela, Twórczość Zbigniewa Herberta. Monografia bibliograficzna, Warszawa 2009, t. 1, s. 414.
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30. Pan Cogito o magii 
31. Żeby wywieść przedmioty
32. Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy /Wywoływanie duchów/
33. Pan Cogito otrzymuje czasem dziwne listy
34. Georg Heym – przygoda prawie metafizyczna /Wywoływanie duchów/
35. Historia Minotaura
36. Stary Prometeusz
37. Przesłanie Pana Cogito
38. Pan Cogito szuka rady
39. Pan Cogito a pop
40. Pan Cogito obserwuje zmarłego przyjaciela
41. Pan Cogito biada nad małością snów 
42. Pan Cogito o magii
42. Gra 
(akc. 17 845, t. 1, s. 120–121)

Lista obejmuje tytuły wierszy, które nie były wymienione w planie z roku 1968 (i wymienione być nie 
mogły, gdyż nie zostały wówczas jeszcze napisane ani nawet zaplanowane). Widzimy chociażby Przesłanie 
Pana Cogito – dwa rękopisy tego utworu, brulionowy i czystopisowy, pochodzą z grudnia 1971. Dokument, 
któremu się przyglądamy, posiada zupełnie inny charakter niż datowany zapis z roku 1968: to nie plan kom-
pozycyjny, lecz wykaz tekstów. Celem jest zestawienie wszystkich utworów mających się znaleźć w zbiorze, 
kolejność wierszy wydaje się przy tym mocno przypadkowa: ani tematyczna, ani chronologiczna, ani alfa-
betyczna. Brak tu jakichkolwiek poprawek związanych z jej modyfikowaniem, wszelkie ręczne adnotacje 
wiążą się jedynie z samą zawartością tomu, nie zaś z jego kompozycją. Skreślone zostają tytuły omyłkowo 
zdublowane (pozycja 42 oraz 30), dopisane są tytuły omyłkowo pominięte lub powstałe w ostatniej chwili, 
już po sporządzeniu maszynopisu, a przed jego ręczną korektą (ostatnia pozycja to zapewne skrócona 
forma tytułu Gra Pana Cogito). Innymi słowy, Herbert nie pracuje w tym maszynopisie nad logiką układu 
wierszy w tomie, dokonuje jedynie ich inwentaryzacji. 

Inwentaryzacja ta nie polegała jednak wyłącznie na sumowaniu. Maszynopis posłużył Herbertowi do 
wykonania innej jeszcze, brzemiennej w artystyczne konsekwencje, czynności. Zauważmy: przy czterech 
tytułach na prawym marginesie widnieje zapisana ołówkiem literka „o”. Tym razem szyfr autora udało się 
chyba złamać: symbol ten oznacza najprawdopodobniej decyzję o negatywnej weryfikacji („o” jak „opuś-
cić”). W ten sposób, jednym gestem, utwory Z erotyków Pana Cogito, Sen Pana Cogito, Pan Cogito sen 
– przebudzenie oraz Późnojesienny wiersz Pana Cogito przeznaczony dla pism kobiecych zostały zakwalifi-
kowane do usunięcia z dalszych prac nad konstrukcją tomu. 

Zwłaszcza w przypadku trzech pierwszych utworów (Z erotyków Pana Cogito, Sen Pana Cogito, Pan 
Cogito sen – przebudzenie) zniknięcie miało charakter straty niepowetowanej. Herbert definitywnie utracił 
pewną szczególną jakość tomiku: oniryzm. Co prawda, pośród utworów zatwierdzonych w toku rewizji 
znajdujemy wiersz Pan Cogito biada nad małością snów, w gruncie rzeczy ma on jednak charakter nie 
tyle oniryczny, ile meta-oniryczny. Nie rozwija się według „logiki snu”, lecz sen tematyzuje. Tymczasem 
trzy wiersze pominięte (i tylko one!) działały inaczej: za ich sprawą Herbertowski podmiot nie tylko mó-
wił o śnie, lecz, jeśli tak można powiedzieć, śnił. Zanurzał się w rzeczywistość snu, w strefę niejasnych 
obrazów (być może stanowiących reprezentację jakichś głębokich, podświadomych czy nieświadomych, 
treści). Herbert skazał te utwory na zapomnienie, ukrył je przed polskim czytelnikiem. „Tryptyk oni-
ryczny” ukazał się drukiem dopiero po śmierci poety, wśród ineditów – i wówczas doczekał się świetnej 
interpretacji Wojciecha Gutowskiego. W konkluzji swych wirtuozerskich, lingwistycznych mikroanaliz 
badacz w ten sposób ujmuje specyfikę utworów Z erotyków Pana Cogito, Sen Pana Cogito, Pan Cogito sen 
– przebudzenie:
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Zdumiewające, że w nich właśnie (…) niespodzianie otwierają się nowe możliwości, potencje nie eksponowane dotąd 
wyraźnie w świecie poetyckim autora Struny światła: autentyczna wizja oniryczna11. 

Decydując się na usunięcie z przygotowywanego tomu tych trzech tekstów, Herbert wygasił „auten-
tyczną wizję oniryczną”, utracił „potencję” i odrzucił „nową możliwość”, o której pisze Wojciech Gutowski. 
Warto o tym pamiętać: konstrukcja tomu Pan Cogito oparta jest na czynności stłumienia pewnego typu 
wyobraźni poetyckiej. A materialnym znakiem owego stłumienia są właśnie niepozorne literki „o”, nanie-
sione ołówkiem na maszynopis12. 

6. Plan kompozycyjny tomu, około 1973 roku

Formę maszynopisu z odręcznymi adnotacjami autora ma również trzeci dokument, któremu chcę po-
święcić uwagę. Spójrzmy na jego transliterację (antykwa – zapis maszynopisowy, kursywa – zapis ręczny). 

 Propozycja układu „Pana Cogito” 

/Osoba/ 14. P. C. obserwuje w lustrze…
 3. O dwu nogach P. C.

/Rodzina / 5. Matka
 6. Rozmyślania o Ojcu
 9. Siostra

/Doświadczenia/ 10. Poczucie tożsamości
 2. P. C. a perła
 12. P. C. myśli o powrocie

 7. P. C. myśli o cierpieniu
 25. Przepaść P. C.
 1. P. C. a myśl czysta
 26. P. C. a ruch myśli

 21. Domy przedmieścia
 28. Alienacje P. C.
 40. P. C. obserwuje zmarłego przyjaciela       
 38. P. C. szuka rady

/Sztuka, poezja / 11. P. C. rozważa różnicę…
 34. Georg Heym
 8. Codzienność duszy
 31. Żeby wywieść przedmioty
 39. P. C. a pop   – Późnojesienny wiersz Pana Cogito                                                                    
 29. P. C. a Poeta w średnim wieku
  Późnojesienny wiersz

11 W. Gutowski, Sny Pana Cogito, w: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza, 
Lublin 2005, s. 152. 

12 Opuszczone wiersze oniryczne znalazły się natomiast w niemieckojęzycznej wersji tomu. 
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/Podróże/ 23. Sekwoja 
 24. Ci którzy przegrali 

/Współczesność/ 4. P. C. czyta gazetę
 41. P. C. biada nad małością snów 
 30. P. C. o magii 
/Historia, wiara
i ideologia/ 20. P. C. spotyka w Luwrze…
 36. Stary Prometeusz             
 35. Historia Minotaura
 22. Kaligula
 27. Hakeldama 
 13. Rozmyślania P. C. o odkupieniu
 32. Kuszenie Spinozy 
 33. Dziwne listy
 19. Rozmyślania heraldyczne 
 42 Gra  Co myśli Pan Cogito o piekle
 37. Przesłanie 
 Pan Cogito o postawie wyprostowanej  
 (akc. 17 845, t. 1, s. 122)

Zauważmy najpierw zasadniczą ciągłość między tym planem kompozycyjnym a omawianym poprzed-
nio zestawieniem inwentaryzującym. Tytuły wierszy, które tam zostały ręcznie dopisane (Pan Cogito a ruch 
myśli, Gra), tu pojawiają się od razu w zapisie maszynopisowym (w kilku wypadkach ich brzmienie jest 
skrócone lub nieco inne). Tytuły tam opatrzone znakiem „o” i przeznaczone do usunięcia tutaj nie zostały 
przepisane na maszynie (utwór Późnojesienny wiersz Pana Cogito Herbert ostatecznie ułaskawił ręcznym 
dopiskiem). Dodane zostały dwa inne wiersze, w poprzednim wykazie w ogóle nieujęte, być może dopiero 
przez autora stworzone. Przede wszystkim zaś plan zachowuje porządkową numerację wierszy przyjętą 
w wykazie. Nie ona jednak decyduje o ich układzie, lecz kompozycyjny zamysł. 

Część pierwsza, oznaczona hasłem „Osoba”, dokonuje prezentacji samego bohatera poprzez skupienie 
na wybranych aspektach jego cielesności. I tak, twarz odsłania (a może nawet hiperbolizuje) skomplikowa-
ny, heterogeniczny status osoby wprawdzie indywidualnej i niepowtarzalnej, lecz zarazem ulepionej z wpły-
wów, ukształtowanej przez determinacje chorobowe, genetyczne, społeczne czy kulturowe (Pan Cogito ob-
serwuje w lustrze swoją twarz). Nogi stają się znakiem osobowościowej ambiwalencji bohatera, rozpiętego 
między marzycielstwem, idealizmem a praktyczną zapobiegliwością (O dwu nogach Pana Cogito). W części 
drugiej, opatrzonej hasłem „Rodzina”, przedstawione zostaje pierwsze i najbliższe środowisko Pana Cogito, 
dom, z którego wyszedł on w świat. Część trzecia, zgodnie z przydanym jej określeniem „Doświadczenia”, 
pokazuje już Pana Cogito w świecie, Pana Cogito, który właśnie „doświadcza” (różnych aspektów egzysten-
cji i rzeczywistości). Część czwarta, jak samo hasło „Sztuka, poezja” wskazuje, połączyła utwory odnoszące 
się do życia i pracy artysty. Bohaterami wierszy Pan Cogito a poeta w pewnym wieku, Georg Heym oraz 
Codzienność duszy są poeci (za każdy razem potraktowani zresztą na sposób ironiczny), w Późnojesiennym 
wierszu Pana Cogito poetą staje się sam Pan Myślę. Utwór Pan Cogito rozważa różnicę pomiędzy głosem 
ludzkim a głosem przyrody mówi o mimetycznych zobowiązaniach oraz możliwościach literatury, z kolei 
utwór Pan Cogito a pop jest krytyką współczesnej muzyki popularnej13. W dziale „Podróże” zgrupowane 

13 Stosunkowo najsłabiej motywowana jest obecność w tym dziale wiersza Żeby wywieść przedmioty, wiersza, który trudno byłoby 
uznać za utwór o poezji bądź sztuce. Za pretekst służyć może tu jedynie zwrot „język zdyszanego epika”, użyty jednak w sensie 
metaforycznym.
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zostały dwa „amerykańskie” wiersze Zbigniewa Herberta, napisane w związku z podróżą do USA i wska-
zujące na geograficzne, społeczne oraz kulturowe realia tego właśnie kraju. Wreszcie, dwa ostatnie i wy-
raźnie skontrastowane segmenty planowanej książki poetyckiej – „Współczesność” oraz „Historia, wiara, 
ideologia”. Pan Cogito pokazany jest tu z jednej strony jako człowiek zanurzony w aktualiach, z drugiej zaś 
jako czytelnik kronik, amator mitograf, nieprofesjonalny (i nieortodoksyjny) badacz Pisma Świętego. Ca-
łość projektowanego tomu zostaje domknięta wierszem najbardziej patetycznym – Przesłanie Pana Cogito 
otrzymuje status puenty.

Hasła „Osoba”, „Rodzina” etc. nie miały się prawdopodobnie pojawiać w opublikowanej książce. Może 
o tym świadczyć konwencja zapisu – na marginesie właśnie (a nie w tekście głównym, na pozycji śródtytu-
łu) i, przede wszystkim, w ukośnych nawiasach, mogących sugerować, iż mamy tu do czynienia z informa-
cją techniczną, tłumaczącą jedynie idee kompozycji. Kto idee te sformułował, kto był podmiotem czynności 
strukturyzacyjnej? Wydawałoby się oczywiste, że podmiotem tym był sam autor, oczywistość tę mąci jed-
nak pewien szczegół. Zwróćmy uwagę na nagłówek: „Pan Cogito”, pod spodem zaś „Propozycja układu”. 
Właśnie – propozycja. Czy autorski projekt kompozycji tomiku mógł być określony takim mianem? Komu 
miałby poeta składać „propozycję układu” własnych wierszy? Wydawnictwu? Byłoby nieco dziwne, gdyby 
Herbert „proponował” redakcji kolejność swoich tekstów, a nie po prostu informował redakcję o podjętej 
decyzji. Sformułowanie „propozycja układu” wydaje się lepiej umotywowane, gdy przyjmiemy hipotezę 
inną: że mianowicie maszynopis został sporządzony przez kogoś, kogo autor poprosił o zasugerowanie 
porządku kompozycyjnego. Ów „konsultant” (może redaktor wydawnictwa, może jakiś zaprzyjaźniony 
czytelnik) otrzymał od poety kopię maszynopisowego wykazu tytułów (vide podrozdział Spis wierszy, około 
1973 roku – rekapitulacja i selekcja) i na jego podstawie sporządził „propozycję układu”. Autor z propozycją 
tą się zapoznał i wkomponował w zaprojektowaną strukturę jeszcze trzy wiersze – śladem tego uzupełnienia 
pozostają odręczne adnotacje. To, oczywiście, tylko hipoteza. Ale, jak sądzę, prawdopodobna. 

7. Punkt dojścia (i wyjścia)

Tak zatem przedstawia się – w zasadniczym zarysie – historia powstawania tomu Pan Cogito, opowiedziana 
przez (powtórzmy to raz jeszcze: świadomie zawężony) pryzmat trzech dokumentów: planu kompozycyj-
nego z roku 1968, inwentarza wierszy z okolic roku 1973 i opartego na nim planu kompozycyjnego, także 
pozwalającego się datować na okolice roku 1973. Do opowiedzenia został już tylko finał tej historii, czyli 
ostateczny rezultat „pracy tomotwórczej”. Spójrzmy na poniższe zestawienie. Po lewej raz jeszcze zamiesz-
czam wykaz utworów zgodny z „propozycją układu”, jak podejrzewam, zasugerowaną autorowi przez ja-
kiegoś „czytelnika próbnego”, po prawej, dla porównania, układ ostatecznie zrealizowany, czyli spis treści 
pierwszego wydania tomu Pan Cogito. 

/Osoba/  
14. P. C. obserwuje w lustrze… Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz    
3. O dwu nogach P. C. O dwu nogach Pana Cogito   
/Rodzina /
5. Matka Rozmyślania o ojcu  
6. Rozmyślania o Ojcu Matka 
9. Siostra Siostra 
/Doświadczenia/   
10. Poczucie tożsamości Pan Cogito a perła 
2. P. C. a perła Poczucie tożsamości 
12. P. C. myśli o powrocie Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego                 
 miasta 



161Historia jednego tomu. O powstawaniu książki Pan Cogito 

7. P. C. rozmyśla o cierpieniu Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu 
25. Przepaść P. C. Przepaść Pana Cogito 
1. P. C. a myśl czysta Pan Cogito a myśl czysta 
26. P. C. i ruch myśli Pan Cogito czyta gazetę 
21. Domy przedmieścia Pan Cogito a ruch myśli 
28. Alienacje P. C. Domy przedmieścia 
40. P. C. obserwuje zmarłego przyjaciela Alienacje Pana Cogito  
38. P. C. szuka rady Pan Cogito obserwuje zmarłego przyjaciela 
/Sztuka, poezja /    
11. P. C. rozważa różnicę… Codzienność duszy 
34. Georg Heym Późnojesienny wiersz Pana Cogito 
 przeznaczony dla kobiecych pism
8. Codzienność duszy Żeby wywieść przedmioty 
31. Żeby wywieść przedmioty Pan Cogito rozważa różnicę między głosem  \ 
 ludzkim a głosem przyrody 
39. P. C. a pop Sekwoja
Późnojesienny wiersz Pana Cogito Ci którzy przegrali 
29. P. C. a Poeta w średnim wieku Pan Cogito biada nad małością snów 
/Podróże/               
23. Sekwoja Pan Cogito a poeta w pewnym wieku
24. Ci którzy przegrali Pan Cogito a pop  
/Współczesność/      
4. P. C. czyta gazetę Pan Cogito o magii  
41. P. C. biada nad małością snów Pan Cogito spotyka w Luwrze posążek 
 Wielkiej Matki 
30. P. C. o magii Historia Minotaura 
/Historia, wiara i ideologia/                                  
20. P. C. spotyka w Luwrze… Stary Prometeusz
36. Stary Prometeusz Kaligula 
35. Historia Minotaura Hakeldama 
22. Kaligula Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy  
27. Hakeldama Georg Heym – przygoda prawie metafizyczna  
13. Rozmyślania P. C. o odkupieniu Pan Cogito otrzymuje czasem dziwne listy 
32. Kuszenie Spinozy Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu 
33. Dziwne listy Pan Cogito szuka rady   
19. Rozmyślania heraldyczne P. C. Gra Pana Cogito
42. Gra Co myśli Pan Cogito o piekle
Co myśli Pan Cogito o piekle Pan Cogito o postawie wyprostowanej
37. Przesłanie Przesłanie Pana Cogito  
Pan Cogito o postawie wyprostowanej  

Jak widzimy, w „układzie ostatecznym” podtrzymano wiele rozstrzygnięć „układu proponowanego”. 
Przede wszystkim zachowana została rama kompozycyjna: nagłosem tomu wciąż jest autoprezentacyjny 
wiersz Pan Cogito ogląda w lustrze swoją twarz, silną codą – Przesłanie Pana Cogito. Rolę introdukcji 
zachowały wiersze „familijne”, nie zmieniło się też bezpośrednie sąsiadowanie licznych tekstów (na przy-
kład podróżnicza całostka „amerykańska”, złożona z utworów Sekwoja i Ci którzy przegrali, utrzymała swą 
spoistość). Na tle tych zgodności zauważalne są jednak istotne różnice. Rozbity został minicykl „Współ-
czesność”. Wiersze Pan Cogito czyta gazetę, Pan Cogito biada nad małością snów oraz Pan Cogito o magii, 
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w „propozycji układu” tworzące rodzaj tryptyku o dekadencji współczesnego świata, w „układzie ostatecz-
nym” zostały odseparowane i rozsunięte. Naruszeniu uległa też integralność modułu „Sztuka, poezja” – 
układ ostateczny nie zakłada grupowania w całość utworów autotematycznych i odnoszących się do spraw 
sztuki czy estetyki. Uwagę zwraca wreszcie wyraźne przesunięcie wiersza Pan Cogito szuka rady – pierwot-
nie lokowanego w środku tomu – ku pozycji wygłosowej. Wszystkie te rozbieżności są, jak można sądzić, 
wynikiem autorskiej decyzji. Wszystkie poza jedną, dotąd niewspomnianą. W układzie ostatecznym bra-
kuje przecież jednego utworu, ujętego przez „propozycję układu” – Rozmyślań heraldycznych Pana Cogito. 

W archiwum zachowały się dwa rękopisy tego wiersza: pierwszy, brulionowy, i drugi, czystopisowy. 
Oba są niedatowane, nie da się ich również datować pośrednio (na podstawie kontekstu, w jakim zostały 
zapisane). Brulion charakteryzuje się niewielką intensywnością zmian, wahań, przekształceń, poeta stosun-
kowo łatwo osiąga satysfakcjonującą go postać tekstu. Ostatecznie wiersz zyskuje takie oto, zatwierdzone 
czystopisem, brzmienie:

Rozmyślania heraldyczne Pana Cogito

Dawniej być może – orzeł
na wielkim polu czerwonym
i surma wiatru

teraz 
ze słomy
z bełkotu
z piasku

jeszcze bez twarzy
ze zlepionymi powiekami
jak szczenię

ani 
żółć zazdrości
ani 
purpura chwały
ani zieleń nadziei

pusta tarcza

Przez kraj
małych drzew
małych słów
świerszczy

powoli snuje się
ślimak
na plecach dom swój niesie
ciemny
niepewny
(akc. 17 845, t. 1, s. 44a)
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Herbert nie zrezygnował z tego wiersza. Chciał uczynić go częścią tomu Pan Cogito. 
Tekst wykreślił ze zbioru nie autor, nie redaktor, nie konsultant poproszony przez autora o kompo-

zycyjne sugestie, lecz całkiem inny „współtwórca tomiku”, wkraczający w proces konstruowania książki 
na zasadzie intruza. Mowa, rzecz jasna, o cenzorze. Rozmyślania heraldyczne Pana Cogito były poniekąd 
skazane na ów los: ocena kondycji współczesnego życia narodowego i społecznego w „kraju małych drzew” 
i „małych słów” wybrzmiewała tu nazbyt dobitnie, nie dość aluzyjnie. 

Historię powstawania tomu Pan Cogito – jednego z najważniejszych tomów polskiej poezji XX wieku – 
domyka zatem cenzorski ołówek. Do niego należał ostatni ruch. Za życia poety tom Pan Cogito miał jeszcze 
wydanie drugie, poprawione (1993, wznowienie 1994) – ani dobór tekstów, ani ich układ nie uległy w nim 
żadnej zmianie. W edycjach z lat dziewięćdziesiątych Herbert mógł oczywiście dopełnić aktu kompozycyj-
nej sprawiedliwości i przywrócić wiersz do macierzystej całości. Wiemy, że poeta dbał czasem o naprawie-
nie szkód wyrządzanych przez tekstologów z ulicy Mysiej: do tomu Hermes, pies i gwiazda włączył – gdy 
było to już możliwe – zdjęty ongiś przez cenzurę tytuł Węgrom. A jednak wiersza wykreślonego przemocą 
z tomu Pan Cogito nie zdecydował się przywrócić na pierwotne miejsce. Wybrał rozwiązanie inne. Ponow-
nie usiadł do wiersza, przeprowadził rewizję tekstu, w wyniku której dokonał nielicznych zmian leksykal-
nych, swoim zwyczajem zmienił też delimitację wersową. Zmodyfikował również szyk i dobór wyrazów 
w tytule: Rozmyślania heraldyczne Pana Cogito stały się Heraldycznymi rozważaniami – tego samego, rzecz 
jasna, myśliciela. Liryk tak przepracowany przeistoczył się w element nowej kompozycyjnej makrostruk-
tury: tomu Elegia na odejście, opublikowanego w roku 1990 nakładem paryskiego Instytutu Literackiego. 

Ale powstawanie tej książki to już historia inna. 


