
Laudacje 470

Tadeusz Kijonka, 44 sonety brynowskie, Wydawnictwo Sonia Draga, Ka-
towice 2014 

W cyklu sonetowym Tadeusza Kijonki oprócz studiów krajobrazu, tworów 
natury, odchodzących sezonów i chimerycznych pór roku, oprócz medytacji 
o czasie, fazach ludzkiego życia czy o egzystencjalnych koniecznościach, odnaj-
dziemy wyznania osobiste, przebitki wspomnień, żale, wątki elegijne, modlitwy.
Refleksja poświęcona pisaniu naznacza oryginalnością każdy z utworów za-
mieszczonych w 44 sonetach brynowskich. Personifikowany wiersz, traktowany
w sonetach Kijonki jak osoba, jest sojusznikiem i przeciwnikiem mówiącego,
partnerem rozmowy, współczującym świadkiem, pocieszycielem, powiernikiem,
instancją moralną. Ciało wiersza cierpi w podobny sposób jak dotknięty chorobą
człowiek, w podobny sposób spala się i przemija. Sonet nie tylko utrwala do-
świadczenia egzystencji, ale, co ciekawe i oryginalne, bierze bezpośredni udział
w ludzkich sprawach.

Skomplikowana forma zostaje podporządkowana biografii wewnętrznej, 
nie cofa się przed próbami opisu sytuacji granicznych – kresu, śmierci. Sonet 
u Kijonki staje się miejscem mediacji między dramatycznym wołaniem a mową
uogólnienia, gwałtowną niezgodą a pogodzeniem z losem, między trwogą
a dzielnością. Szczere wyznania, które stronią od filozoficznych pocieszeń, kon-
frontowane są z przekazami tradycji, z głosami poetów przeszłości. W tej
kunsztownej rozgrywce słownej zanurzenie w pamięci kultury jest niezwykle
istotne.



Laudacje 2015 471

W zbiorze Tadeusza Kijonki, który może konkurować z najlepszymi pol-
skimi realizacjami formy sonetu i w najnowszych dziejach gatunku zapisze sie na 
stałe, bogactwo artystycznych rozwiązań jest zaiste imponujące. Poeta posługuje 
się trybem pytań, w którym rozpoznać można stary topos ubi sunt oraz Villo-
nowski testament. Obraz ustępujących śniegów łączy się z dojmującym poczu-
ciem przemijania oraz kurczenia się przydzielonego skrawka istnienia. W żywio-
łach wody i powietrza, w powszechnym przepływaniu działa niszczący czas. 
Niepochwytne chmury, fale morskie, wędrujące wydmy zanikają, giną. 
W przejmującym sonecie Kijonki Flotylla „błędne żaglowce chmur” nad świa-
tem dążą – w zaświaty. Lament elegijny dopełniają wyobrażenia dopalających 
się żagwi, gasnącego płomienia, popiołu. 

Następnie włącza się temat losu – siły sprawczej, która w swym ślepym za-
pamiętaniu wyprzedza próby rozumienia. Poeta rzecz rozważa na konkretnych 
przykładach, nie wyłączając własnej historii. Los nie oferuje dobrych wiadomo-
ści, ale gdy pomyślimy o zamierzeniach bożych, to wierzyć trzeba, że gra przy-
padków ułoży się w przejrzysty sens (Pasjans, Młyny). Kolejny krąg tematów 
wiąże się z wyzwaniem rzeczy ostatecznych, na które człowiek ma odpowie-
dzieć. Zmienne i sprzeczne postawy, ćwiczenia męstwa opanowanie lęku, bunt 
i pokora, namysł nad sensem cierpienia łączą się z samooanalizą. Dojmujące 
osamotnienie i wyłączenie ze spraw społecznych są dowodami na to, że nikt nie 
może wspierać człowieka w przeżywaniu sytuacji granicznych. Skok w inną rze-
czywistość nie daje się myślowo i literacko opracować. Opadają więc szaty za-
klęć, kostiumy filozoficznych mądrości. 

Imponująca jest w omawianym zbiorze wielośc znaczeń przypisywanych 
sonetowi-osobie. Sonet ostrzega przed złudną wiarą w lepsze światy sztuki 
(Idylla), przechowuje drobiny pamięci (W zaspie), gromadzi głosy przeszłości 
(Co echo), uczestniczy w żalu, powtarza wzruszenia, przypomina kojąca muzykę 
(W letargu), pyta o głębszy religijny sens tego, co sie zjawia (Młyny), dzieli 
z twórcą nędzę istnienia. Gatunek poezji filozoficznej często wycofuje się z liry-
zmu, natomiast w 44 sonetach..., wbrew wskazanej tendencji, mocno odciska się 
osobiste signum. Tytuł cyklu pochodzi od miejsca (Brynów to dzielnica Kato-
wic), a zatem wyznacznikiem całości staje się również obecności poety w kon-
kretnej przestrzeni. 

Czy sonet ocala? Chociaż używane przez Tadeusza Kijonkę określenia, ta-
kie jak sonet „ślepy”, „kruchy”, „bezradny”, „z trwogi oniemiały”, „zamierający 
w zgrzebnym rękopisie” zalecają seceptycyzm w tej sprawie, to jednak poezja 
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lokuje się po stronie istnienia, oddala rozpad i nicość, dochowuje wierności pi-
szącym. 

Wojciech Ligęza 




