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kiedy wyjeżdżał z krakowa, a wyjeż‑
dżał na dobre, miał 27 lat. w krako‑

wie się urodził, wychował, w krakowie 
też, wolno sądzić, dojrzał. To tam stał się 
pisarzem. sam mówił, co prawda, że poetę 
czy prozaika stwarza samo życie i autor‑
skie ambicje, ale jego samego, dziś nieco 
już zapomnianego, andrzeja kijowskie‑
go, wybitnego krytyka, a trochę słabsze‑
go pisarza, stworzyła nie tylko biografia.

stał się sobą dzięki krakowowi, dzię‑
ki jego ulicom i kościołom, dzięki wielo‑
pokoleniowemu krakowskiemu domowi 
i galicyjskiemu – jak sam pisał – chao‑
sowi „narodów i temperamentów, kultur 
i kompleksów”. Dzięki nim właśnie, które 
czasem straszą jak zły sen, a czasem prze‑
mieniają rzeczywistość w mitologię, tę 
grecką, rzymską i polską, żywcem jakby 
wyjętą z wyspiańskiego. 

kraków historyczny i kraków fikcyj‑
ny to stałe życiorysu pisarza. Historia głę‑
boko kijowskiego naznaczyła, fikcja po‑
zwalała mu lepiej rozumieć. urodził się 
kijowski w roku 1928, zatem u początków 
jednego z najgorszych okresów polskich 
dziejów. od razu musiał też mierzyć się 
nie tylko z błahymi na ogół problemami 
młodzieńczości. obok wielkiej historii, 
która zmusiła go do snucia się po mar‑
nych – jak wspominał – okupacyjnych 
„handlówkach”, musiał też kijowski ra‑
dzić sobie z burzliwymi kolejami życia 
własnej rodziny, która jak w powieści 
manna powoli chyliła się ku upadkowi.

krakowski los kijowskiego nieroz‑
dzielnie związany był bowiem właśnie 
z rodziną i rodzinnym domem. Łączyła 
się w nim topografia, mieszkania i uli‑
ce zmieniające się jak w kalejdoskopie, 
z dziejami powolnego obumierania ro‑
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dzinnych więzów, śmiercią dziadka, Teo‑
fila Żeglikowskiego, głowy całego rodu, 
i stopniowym odchodzeniem matki, po‑
grążającej się coraz bardziej w odmętach 
własnej psychiczności. zresztą związek 
kijowskiego z matką był niezwykle silny, 
bynajmniej jednak nie matczyny. Był in‑
tymny, wręcz tajemny, jak związek dwóch 
dusz, które chowają dla siebie i tylko dla 
siebie jedną i tę samą tajemnicę. strachu 
przed śmiercią i chorobą, utratą sensu, 
ucieczką z doczesności. 

ale kraków kijowskiego to też fikcje 
i fantazje, życie pośród dziwnych opowie‑
ści, przygód dziadka i szaleństw matki, 
wreszcie – sny. Jak choćby ten o rejta‑
nie, który leży na środku ulicy karmeli‑
ckiej, tuż pod oknami domu rodzinnego 
kijowskich, podnosi rękę w górę i woła 
o pomoc, bo nadjeżdża tramwaj „dwójka”! 
albo słynna gawęda o cudzie ozdrowienia 
koniakiem, który uratował małego kijow‑
skiego od śmierci, czy też stale powraca‑
jące historie bitew z bakteriami, zwalcza‑
nymi za pomocą „mydła i wody”, ale tak‑
że taksówek i odpowiedniego obuwia…

To też historie stałych peregrynacji 
andrzeja kijowskiego. od rodzinnej kar‑
melickiej 45, po śmierci dziadka wymie‑
nionej na krowoderską 36, a chwilę póź‑
niej na aleję słowackiego, numer niezna‑
ny, gdzie ojciec pisarza, Tadeusz kijowski, 
próbował budować dom, ratując resztki 
spadku po teściu. ale to też na krótko, bo 
prędko nastąpiły kolejne przeprowadzki – 
na warszawską 1/6, mazowiecką 8, oku‑
pacyjną ariańską i w końcu znów war‑
szawską, symboliczną, bo ostatnią. ostat‑
nią przed wyjazdem z miasta – ucieczką 
kijowskiego do stolicy.
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