
Eliza Krzyńska-Nawrocka 

 

Grabiński i lęk 

 

Mówiono, że jego opowieści trzeba czytać późnym wieczorem... 

słuchać, czy wiatr okna nie otworzy i nawionie do izby czegoś 

nieokreślonego – utwory Stefana Grabińskiego budziły grozę – co ciekawe, 

mimo że w tym roku przypada siedemdziesiąta ósma rocznica jego śmierci, 

nadal wywołują niepokój. 

Kochanek upiorów, magik niesamowitości, czarnoksiężnik literacki, 

odgadywacz zaświatów – nazywano go różnie. Wtłaczano w różne formuły 

– fantasta, pisarz grozy, niesamowitości; przyporządkowywano do tzw. 

epok literackich – jeszcze lub nie Młoda Polska, już Dwudziestolecie 

Międzywojenne, a przecież taki młodopolski. Wszystko to, aby oswoić niezwykłość, którą 

wielokrotnie podkreślali ci, którzy jego twórczość badali. By pokonać lęk przed tą literacką 

dziwnością, której niejedno imię. Kim był? Co pisał?  

Z Grabińskim jest problem, z Grabińskim był problem, rzec można Grabiński – Stefan 

Grabiński – pisarz problematyczny. Pisarz wywołujący lęk. Jak go określić? Jak go sklasyfikować, 

opisać? Czy się nim zachwycać, czy odrzucać? Niby naturalne pytania, jakie mogą pojawiać się 

wobec literatury, wobec każdego tekstu kultury, ale w przypadku autora Salamandry to kwestie, 

które zaważyły na jego pisarskim istnieniu. Warto przyjrzeć się tej enigmatycznej postaci i jego 

równie zagadkowej twórczości. 

Niniejszy tekst nie jest biografią, choć pewne fakty z życia Grabińskiego się pojawią, ani 

katalogiem jego dzieł, chociaż nie obędzie się od wspomnienia paru z nich, tekst ten spróbuje być 

opowieścią o Grabińskim i jego twórczości z pewnego jednego, zasadniczego punktu, o którym za 

chwilę. Ale najpierw kilka faktów dotyczących jego życia i twórczości dla tych, którzy słabo 

kojarzą pisarza, który jest bohaterem niniejszego artykułu lub jego nazwisko nigdy nie obiło im się 

o uszy. 

Profil osobowy Grabińskiego jest dosyć skromny, aczkolwiek, to, co z  niego wynika, zdaje 

się być ważne. Urodzony 26 lutego 1887 roku w Kamionce Strumiłowej nad Bugiem, uczeń 

lwowskiego gimnazjum, student literatury polskiej i filologii klasycznej Uniwersytetu Lwowskiego, 

później nauczyciel we Lwowie i Przemyślu, był człowiekiem wycofanym i jakby nie do życia. 

Dziedziczna choroba niewątpliwie wpłynęła na taki stan rzeczy – od dzieciństwa żyjący z wizją 

(spełnioną niestety) gruźlicy, która podstępnie wysysała jego siły życiowe, a  także i twórcze… 


