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Artykuá DuĔczyk o Chopinie. Wspóáczesna duĔska powieĞü biograﬁczna na przykáadzie „Preludiów” Peera Hultberga omawia kondycjĊ obecnej duĔskiej powieĞci biograﬁcznej na wybranym przykáadzie. Autorka
artykuáu posáuguje siĊ deﬁnicjami powieĞci biograﬁcznej w rozumieniu Marii JasiĔskiej oraz nowoczesnej
powieĞci biograﬁcznej, jak ją rozumie Stephen Walton. Artykuá odnosi siĊ teĪ do innych wspóáczesnych powieĞci biograﬁcznych na gruncie skandynawskim. Gáównym jego celem jest okreĞlenie, w jaki sposób powieĞü
Hultberga odbiega od standardu powieĞci nowoczesnej. Wyznacznikami badania są tu: zorientowanie na jednego bohatera, chronologiczna struktura narracji, uwzglĊdniająca wszystkie fazy Īycia postaci, wystĊpowanie
w fabule kamieni milowych w karierze bohatera oraz pojawianie siĊ w niej autentycznych postaci. W wyniku
przeprowadzonych badaĔ okazuje siĊ, Īe powieĞü duĔskiego pisarza niemal pod kaĪdym wzglĊdem odbiega od
przyjĊtych wyznaczników powieĞci biograﬁcznej. Postaü gáównego bohatera jest, co prawda, jasno zdeﬁniowana, jednak trudno mówiü o zorientowaniu na jednego bohatera ze wzglĊdu na polifoniczną strukturĊ narracji.
Chronologiczny ukáad jest zachowany, jednak fabuáa nie uwzglĊdnia caáoksztaátu dziaáalnoĞci kompozytora, a
dotyczy jedynie jego dzieciĔstwa. Postaci autentyczne natomiast peánią tu rolĊ peryferyjną. Preludia są zatem
przykáadem postmodernistycznej powieĞci biograﬁcznej, w której fragment zastĊpuje caáoĞü, a jedna faza
Īycia – dzieciĔstwo – opowiada o genezie wielkoĞci.
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Co sprawia, Īe dane dzieáo moĪna uznaü za powieĞü biograﬁczną? Jaka jest kondycja
tego gatunku literackiego (o ile w ogóle moĪna tu mówiü o gatunku) na wspóáczesnym
gruncie skandynawskim, w szczególnoĞci zaĞ duĔskim? Czy nastąpiáy znaczące przesuniĊcia w obrĊbie formy i treĞci tego gatunku w stosunku do tradycyjnie pojmowanej biograﬁi
literackiej, a jeĞli tak – to jakie? Niniejszy artykuá jest próbą odpowiedzi na te pytania,
stanowiąc jednoczeĞnie drobny przyczynek do dalszych badaĔ nad wspóáczesną skandynawską biograﬁstyką, która przeĪywa obecnie swój renesans, pozostając w Polsce swoistą
terra incognita.
Badania nad biograﬁą literacką toczą siĊ na gruncie Ğwiatowym, w tym polskim, od
wielu lat, próbując raz po raz dokonaü klasyﬁkacji, rewindykacji i podsumowania dotychczasowej wiedzy na ten temat. Do kanonicznych juĪ pozycji w tym nurcie naleĪą
anglojĊzyczne The Art of Biography Paula M. Kendalla i Stephena B. Oatesa z 1965 roku,
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From Puzzles to Portraits: Problems of a Literary Biographer (1970) autorstwa Jamesa L.
Clifforda, do nowszych zaĞ np. Biography. A Brief History (2007) Nigela Hamiltona, proponująca perspektywĊ diachroniczną. Na niemieckim gruncie wspomnieü naleĪaáoby choüby o Biographie. Studien zur Funkzion und zum Wandeln einer literarischen Gattung vom
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart Helmuta Scheuera z 1979 roku czy Grundlagen der
Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens pod redakcją J.B. Metzlera
(2002). Polska biograﬁstyka równieĪ doczekaáa siĊ znaczących publikacji. NaleĪy do nich
m.in. monograﬁa Marii JasiĔskiej Zagadnienia biograﬁi literackiej. Geneza i podstawowe
gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograﬁcznej (1970), proponująca jasno sprecyzowaną typologiĊ utworów o charakterze biograﬁcznym, do której zamierzam siĊ odwoáaü
w dalszym toku niniejszych rozwaĪaĔ. Dla ĞcisáoĞci zaznaczyü jednak naleĪy, Īe polskie
studia nad biograﬁą i autobiograﬁą rozwijają siĊ prĊĪnie i dziĞ, czego dowodem moĪe byü
chociaĪby pozycja Maágorzaty CzermiĔskiej Autobiograﬁczny trójkąt (2000) oraz Michaáa
Pawáa Markowskiego ĩycie na miarĊ literatury (2009).
JednakĪe jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających siĊ centrów badaĔ nad beletrystyką biograﬁczną jest obecnie Skandynawia, co ma bezpoĞredni związek z powstawaniem na jej terenie licznych powieĞci o charakterze biograﬁcznym. Do najwaĪniejszych badaczy duĔskich w tym zakresie naleĪy specjalizujący siĊ w autobiograﬁi Johnny
Kondrup (Levned og Tolkninger z 1982 roku) czy Anne Birgitte Richard (Livet fortalt –
litteraturhistoriske og faghistoriske biograﬁer i 1990’erne z 1999 roku), wĞród badaczy
norweskich zaĞ prym wiodą Stephen J. Walton ze swoją monograﬁą Skaff deg eit liv!
Om biograﬁ (2008) oraz Marianne Egeland (Hvem bestemmer over livet? Biograﬁen som
historisk og litterær genre z roku 2000). Szwedzkie badania nad biograﬁą literacką mają
natomiast swoich przedstawicieli w osobach Pära Ringby i Sunego Åkermana, bĊdących
redaktorami zbioru esejów Att skriva människan. Essäer om biograﬁn som livshistoria och
vetenskaplig genre (1997).
Wszystkie te publikacje w róĪnym stopniu próbują sprecyzowaü przedmiot swoich rozwaĪaĔ, juĪ to nadając biograﬁi literackiej miano gatunku (JasiĔska 1970: 40), juĪ to siĊ odeĔ
odĪegnując (Walton 2008: 13). Na potrzeby badaĔ nad biograﬁą literacką, dla zachowania
dyscypliny myĞlowej i metodologicznej, pragnĊ w swoich reﬂeksjach na ten temat posáuĪyü
siĊ wspomnianą juĪ typologią gatunkową, zaproponowaną przez MariĊ JasiĔską, która wyróĪnia cztery rodzaje gatunków biograﬁcznych, biorąc pod uwagĊ stosunek dokumentalnoĞci i autentyzmu do ﬁkcji literackiej. I tak na osi przechodzącej miĊdzy faktograﬁą i ﬁkcją
umiejscawia M. JasiĔska odpowiednio: opowieĞü biograﬁczną, biograﬁĊ upowieĞciowioną,
powieĞü biograﬁczną i powieĞü w związku z biograﬁą (JasiĔska 1970: 43–45). WiĊkszoĞü
powstających obecnie w Skandynawii dzieá o charakterze biograﬁi literackiej speánia wymogi gatunku powieĞci biograﬁcznej, którą M. JasiĔska charakteryzuje jako mającą „najdalej idącą przewagĊ funkcji przedstawiającej oraz estetycznej nad informacyjną” (JasiĔska
1970: 44), wyjaĞniając w dalszym toku wywodu, iĪ objawia siĊ to w dodawaniu ﬁkcyjnych
postaci i wydarzeĔ, czy wypeánianiu luk w Īyciorysie opisywanej osoby.
Choü, jak wspomniaáam, wspóáczesna literatura skandynawska obﬁtuje w powieĞci
biograﬁczne, swoje rozwaĪania pragnĊ oprzeü na jednej ksiąĪce, niedawno zmaráego duĔskiego pisarza Peera Hultberga (1935–2007), zatytuáowanej Preludia, która w Danii uka120
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zaáa siĊ w 1989 roku, zaĞ w Polsce w roku 2002 w táumaczeniu Marii Krysztoﬁak. Pozycja
ta zasáuguje na uwagĊ z kilku powodów. Po pierwsze, autor naleĪaá do jednego z najwybitniejszych i najbardziej awangardowych wspóáczesnych pisarzy duĔskich, pomimo doĞü
skromnego pod wzglĊdem objĊtoĞciowym dorobku (9 utworów prozatorskich, 3 teatralne). Po drugie, duĔski pisarz pozostaje w Polsce stosunkowo nieznany (dotąd na polskim
rynku ukazaáa siĊ tylko jedna ksiąĪka jego autorstwa – wáaĞnie Preludia), stąd potrzeba
choüby drobnego zasygnalizowania polskim czytelnikom jego istnienia, tym bardziej, Īe
Peer Hultberg przez caáe Īycie byá wielkim entuzjastą literatury i kultury polskiej, czego
najlepszym dowodem jest napisana przez niego praca doktorska dotycząca polskiego symbolisty, Wacáawa Berenta, czy dokonane przez niego na jĊzyk duĔski przekáady np. Witolda
Gombrowicza. Po trzecie, w warstwie tematycznej Preludia dotyczą postaci wybitnego
Polaka, Fryderyka Chopina, stanowiąc wspóáczesną powieĞü biograﬁczną, do czego wrócĊ
w dalszym toku moich rozwaĪaĔ. JednakĪe najwaĪniejszą przyczyną skierowania szczególnej uwagi na powieĞü Hultberga jest fakt, Īe w interesujący sposób ilustruje ona kierunek,
w którym zmierza wspóáczesna duĔska (i skandynawska) biograﬁa literacka.
Badania literackie nad biograﬁą są zajĊciem tyleĪ zajmującym, co niewdziĊcznym,
bowiem materia, którą poddaje siĊ badaniu, ma siáą rzeczy charakter hybrydyczny, wymykając siĊ zarówno narzĊdziom czysto literackim, jak i stricte naukowym. Czytanie biograﬁi
literackiej jest poniekąd z góry skazane na rozczarowanie – z jednej strony czytelników
oczekujących doznaĔ estetycznych kosztem prawdy faktograﬁcznej (jakkolwiek by owej
prawdy nie deﬁniowaü), z drugiej zaĞ osób pragnących uzyskaü rzetelną informacjĊ na
temat Īycia i dokonaĔ bohatera, którego utwór dotyczy. W tradycyjnym ujĊciu, które literaturoznawca Trond Nordby nazywa „biograﬁą zorientowaną na ĞcieĪkĊ Īycia” (livsbanebiograﬁen, Nordby 1986: 70), a wspomniany juĪ Stephen Walton okreĞla mianem „biograﬁi
nowoczesnej” (den moderne biograﬁen, Walton 2008: 31), biorącym pod uwagĊ horyzont
oczekiwaĔ czytelniczych, istnieje kilka wyznaczników, które powinny byü speánione, jeĞli
dany utwór ma siĊ zaliczaü do powieĞci biograﬁcznych. JeĞliby wymieniü najwaĪniejsze,
znajdą siĊ wĞród nich zorientowanie na jednego (zwykle sáynnego i wybitnego) bohatera, chronologiczna struktura narracji opisująca zarówno genezĊ geniuszu bohatera, jego
póĨniejsze, znane juĪ szerszej publice dokonania, jak i schyáek jego Īycia, uwzglĊdnienie
w fabule punktów zwrotnych w karierze bohatera oraz wystĊpowanie w powieĞci autentycznych postaci, miejsc czy dat.
Chronologiczna kompozycja powieĞci biograﬁcznej wiąĪe siĊ z pozytywistycznym
przekonaniem o moĪliwoĞci nadania caáoĞci ludzkiego Īycia struktury narracyjnej, która
zakáada rozwój wybitnej jednostki i podkreĞla jej osiągniĊcia w sferze publicznej. Angielski biograf George’a Orwella, Bernard Crick, okreĞla takie podejĞcie do tematu sáowami
„osiągniĊcie jest waĪniejsze niĪ czáowiek” (the achievement is more important than the
man, Crick 1980: 27), akcentując tym samym nadrzĊdnoĞü sfery publicznej wzglĊdem
Īycia prywatnego. Taka perspektywa, zorientowana na punkty kulminacyjne powieĞci
w postaci kluczowych wydarzeĔ z Īycia bohatera, siáą rzeczy dokonuje selekcji wydarzeĔ na waĪne i niewaĪne, niosąc za sobą pewien áadunek dydaktyczny. Istotny wydaje
siĊ teĪ pewien dystans czasowy, dzielący przedmiot biograﬁi (bohatera) i jego biografa,
a przynajmniej fakt, Īe bohater powieĞci biograﬁcznej najczĊĞciej juĪ nie Īyje, w związku
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z czym na temat jego Īycia moĪna wyciągnąü wnioski o naturze podsumowującej, uogólniającej i interpretującej. CzĊsto samo pisanie powieĞci biograﬁcznej jest aktem nadawania znaczenia ludzkiemu Īyciu jako harmonijnej i skonstruowanej logicznie, zamkniĊtej
caáoĞci. Natomiast wystĊpowanie w utworze postaci mających swoje odpowiedniki w Ĩródáach historycznych przydaje powieĞci autentycznoĞci, przyczyniając siĊ jednoczeĞnie do
zwiĊkszenia jej funkcji dydaktycznej.
Jak mają siĊ wymienione powyĪej wyznaczniki powieĞci biograﬁcznej do utworu duĔskiego pisarza? Na pierwszy rzut oka widaü, Īe Preludia nie speániają niemal Īadnego
z tradycyjnie sformuáowanych oczekiwaĔ czytelniczych, moĪe oprócz tego, Īe Fryderyka
Chopina oraz Peera Hultberga dzieli wystarczająco odlegáy dystans czasowy, Īeby moĪna byáo pokusiü siĊ o wyciąganie ogólnych wniosków na temat biograﬁi kompozytora,
a i z tego, jak siĊ okazuje, autor powieĞci nie do koĔca korzysta. Jak zatem jest skonstruowana powieĞü Preludia?
JuĪ samo okreĞlenie gatunkowe Preludiów Hultberga jako powieĞci budzi pewne zastrzeĪenia natury formalnej, w ksiąĪce bowiem brak jest rozdziaáów; skonstruowana jest
raczej z krótkich epickich fragmentów, z których kaĪdy skoncentrowany jest wokóá jakiegoĞ epizodu, czĊsto o charakterze doznania zmysáowego. W tym zabiegu strukturalnej
fragmentaryzacji tekstu moĪna dopatrzeü siĊ odwoáaĔ do tytuáu utworu, sygnalizującego
wszak na wstĊpie jego status – muzycznej wprawki czy krótkiej przygrywki do wiĊkszego, zakrojonego szerzej utworu. Tytuá stanowi równieĪ bezpoĞrednie nawiązanie do
jednego z ulubionych gatunków muzycznych Chopina (preludiów skomponowaá aĪ 26) –
gatunku, który na dobre usamodzielniá siĊ w okresie romantyzmu. Na uwagĊ zasáuguje
teĪ zastosowana w powieĞci narracja, skupiająca siĊ, co prawda, wokóá protagonisty
utworu, udzielając mu gáosu w formie dominującego narratora pierwszoosobowego, jednak czĊstokroü inicjatywa narracyjna przejmowana jest przez innych narratorów, bĊdących postaciami z ksiąĪki:
Tak wiĊc jest was czworo, moja mama omal nie umaráa, lecz nie powinniĞmy o tym wiedzieü,
dzieci tego i tak nie rozumieją, tak wiĊc jest nas czworo (…) (Hultberg 2002: 13).

PodkreĞlone przeze mnie zaimki ilustrują wieloĞü perspektyw w tym charakteryzującym caáą powieĞü strumieniu ĞwiadomoĞci oraz skomplikowaną, polifoniczną strukturĊ
narracyjną (na temat polifonicznoĞci w powieĞci Hultberga pisze wiĊcej Henk van der
Liet w artykule Polyphonic Preludes z 1991 roku). W tej jednej wypowiedzi pojawiają siĊ
mianowicie gáosy gáównego narratora pierwszoosobowego (maáego Frycka), jego matki
oraz narratora zbiorowego – Frycka wraz z rodzeĔstwem. W ten sposób powieĞü jest zorientowana tematycznie na jednego bohatera, jednak ukazany on zostaje jako jedna z nici
w nieskoĔczenie barwnym i róĪnorodnym gobelinie tworzonym przez rodzinĊ i najbliĪsze
otoczenie. Perspektywa wybitnej jednostki jest wiĊc zachowana, ale przeplata siĊ czĊstokroü z perspektywami otaczających ją osób, tworząc bardziej nastrojowy pejzaĪ rodziny
aniĪeli indywidualny portret.
JeĞli chodzi o chronologiczną strukturĊ powieĞci, to i w tym aspekcie powieĞü Hultberga nie bĊdzie speániaü oczekiwaĔ czytelnika przyzwyczajonego do powieĞci biograﬁcznej
skrojonej wedáug zasad koncepcji nowelistycznej, czyli eksponującej gáówne epizody z Īy122
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cia bohatera (JasiĔska 1970: 199). Co prawda, konstrukcja Preludiów podporządkowana
jest pewnej zasadzie chronologicznej, w myĞl której wydarzenia z wczesnego dzieciĔstwa
pojawiają siĊ w powieĞci przed epizodami z np. czasów szkolnych, jednak kompozycja
zorientowanych na opis doznania zmysáowego fragmentów pozbawiona jest wątku przewodniego, wiodącego tropu czy wydarzeniowej dynamiki. Dynamika powieĞci Hultberga
kryje siĊ bowiem gdzieĞ indziej – w synestetycznym opisie narratora, który oddaje nie tyle
wydarzenia, co wraĪenia:
DuĪe, czerwone sáoĔce, pachnie, nie mleko, mlecznie i niebiesko, mruczy, wzbiera, potĊĪnieje,
duĪe, czerwone sáoĔce, niebiesko, przystanąü i oprzeü siĊ (…) (Hultberg 2002: 5).

WraĪenia zmysáowe i estetyczne są ĞciĞle powiązane z kondycją narratora powieĞci,
który rozwija siĊ wraz z jej rozwojem. Jest to szczególnie widoczne w warstwie jĊzykowej utworu. OtóĪ czytelnik ma okazjĊ przeĞledziü etapy werbalnego rozwoju narratora –
maáego Fryderyka, który na początku powieĞci znajduje siĊ w fazie przedartykulacyjnej,
w pewnym przedjĊzykowym „stanem zawieszenia”, stąd bardziej istotne wydaje siĊ oddanie bodĨców zmysáowych aniĪeli sáownych (vide cytowany powyĪej fragment). Z biegiem czasu i wraz ze wzrostem ĞwiadomoĞci (w tym jĊzykowej) gáównego bohatera, jego
wypowiedzi nabierają bardziej ustrukturyzowanego charakteru, logicznoĞci i spójnoĞci:
Jestem dobrym biegaczem. Nie lubiĊ za to boksu, bojĊ siĊ, boks wcale nie jest dobry dla moich rąk,
zresztą nikt nie wyzywa mnie na bokserski pojedynek, bo wiedzą, Īe nie mogĊ walczyü z powodu
rąk, tak wiĊc nie sprawia to przyjemnoĞci (…) (Hultberg 2002: 149).

Jak widaü, pisząc biograﬁĊ Chopina, Peer Hultberg skupiá siĊ na mimetycznym odwzorowaniu sposobu postrzegania Ğwiata przez dziecko, wáączając weĔ rozwój ĞwiadomoĞciowy i jĊzykowy, zaniechaá zaĞ czysto faktograﬁcznego przedstawienia wydarzeĔ z Īycia
máodego Fryderyka.
JeĞli wziąü pod uwagĊ, które etapy Īycia bohatera są w utworze opisane, Preludia
Peera Hultberga równieĪ nie mieszczą siĊ w ramach klasycznie pojmowanej powieĞci biograﬁcznej. Jak wspomniaáam, nowoczesna (w deﬁnicji S.J. Waltona) biograﬁa literacka
ukazuje genezĊ i okolicznoĞci pojawienia siĊ geniuszu, punkty kulminacyjne w karierze
bohatera oraz schyáek jego Īycia. Zupeánie inaczej przedstawia siĊ to w przypadku Hultberga, którego powieĞü skupiona jest tylko i wyáącznie na dzieciĔstwie Chopina, nie zajmując siĊ absolutnie osiągniĊciami w Īyciu dorosáym czy schyákiem jego Īycia. Pewnym
zwiastunem takiego stanu rzeczy jest sam tytuá powieĞci, który w muzycznej terminologii
oznacza krótki wstĊp do duĪego dzieáa operowego. JeĞli pomyĞleü, Īe jeszcze biograﬁe
XIX-wieczne ignorowaáy zupeánie dzieciĔstwo opisywanych przez siebie bohaterów, skupiając siĊ na ich dziaáalnoĞci w sferze publicznej w wieku dojrzaáym, to powieĞü Hultberga
koĔczy siĊ dokáadnie w tym momencie, w którym XIX-wieczna powieĞü biograﬁczna by
siĊ zaczynaáa. Jednak Hultberg proponuje w Preludiach inny model biograﬁi, posiadający
swoje korzenie w psychoanalizie i koncepcji freudowskiej, przywiązujących duĪą wagĊ
do dzieciĔstwa jako Ĩródáa nerwic, ale teĪ zdolnoĞci. Model ten uwzglĊdnia kreacjĊ postaci literackiej, w której ukazuje siĊ drogĊ Īyciową bohatera, uwypukla siĊ szczególne,
czĊstokroü zastanawiające predyspozycje protagonisty na tle pozostaáych postaci, wreszcie
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pewne wyobcowanie genialnej jednostki w táumie przeciĊtnych osób (w tym przypadku
w rodzinie). I tak powieĞü ukazuje uzdolnienia malutkiego dziecka:
(…) CoĞ dziwnego dzieje siĊ z tym dzieckiem. (…) Tak jest zawsze, kiedy ktoĞ gra. On wtedy
zaczyna. Staje na jednej nodze. I staje na drugiej. I koáysze siĊ, koáysze. Usiáuje koáysaü siĊ w takt.
(…) (Hultberg 2002: 8).

Przebáyski geniuszu u kilkulatka:
(…) dlaczego Frycek ma siĊ uczyü nut, posáuchaj jego piĊknych improwizacji, posáuchaj, jak gra, nie
umiejąc czytaü nut, na pisanie muzyki, pisanie nut przyjdzie jeszcze czas (…) (Hultberg 2002: 43).

Wreszcie pierwsze publiczne wystąpienie maáego Frycka dla wielkiego ksiĊcia:
(…) Teraz siadaj. I zagraj marsza. (…) Nie zadumaáem siĊ wszak na tyle, by nie usáyszeü dobiegających z zewnątrz od gáównego ogrodnika poleceĔ. I odgáosu kroków. Wtedy otwarto drzwi. Graj
gáoĞniej cháopcze, usáyszaáem nagle czyjĞ gáos. (…) (Hultberg 2002: 175).

PowieĞü jednakĪe koĔczy siĊ w momencie wyjazdu nastoletniego bohatera z rodzinnego domu, by rozpocząü naukĊ w gimnazjum. Znamiennym jest fakt, Īe powieĞü biograﬁczna koĔczy siĊ w chwili, w której jej gáówna postaü wkracza w wiek dojrzewania,
przynoszący zwykle zmiany czy przeáomy, a juĪ na pewno zawirowania uczuciowe, mające
czĊstokroü niemaáy wpáyw na kierunek rozwoju osobistego i zawodowego. Preludia paradoksalnie mają strukturĊ dzieáa otwartego, pozostawiając dalsze losy Chopina w sferze
niedomówieĔ czy wrĊcz czytelniczych interpretacji. Takie podejĞcie do zagadnienia biograﬁi nie pozostawia wątpliwoĞci dotyczących proporcji miĊdzy zdarzeniami autentycznymi
a poetyckim zmyĞleniem. Biograﬁa w rozumieniu Peera Hultberga to nie tyle twórcze
wykorzystanie znanego powszechnie materiaáu faktograﬁcznego dla celów artystycznych,
co raczej odnajdywanie w nim luk i wypeánianie ich kreacją literacką. Tworzywo Hultbergowskiej biograﬁi o Chopinie stanowi wiĊc to, co nieznane, nieopisane i wyparte, nie zaĞ
to, co udokumentowane i zarejestrowane.
JeĞli zatem powieĞü nie ujmuje w swojej strukturze kompozycyjnej lat dorosáych i báyskotliwej kariery muzycznej kompozytora, nie sposób mówiü o kamieniach milowych czy
punktach kulminacyjnych w jego dziaáalnoĞci. TakĪe tutaj oczekiwania czytelnika spodziewającego siĊ poznaü w zbeletryzowanej formie historiĊ Īycia i muzyczny dorobek Fryderyka Chopina, rozmija siĊ z tym, co proponuje powieĞü Hultberga. Z racji braku gáównych
wydarzeĔ z Īycia publicznego (czy chociaĪby uczuciowego) kompozytora w strukturze
powieĞci, jej aspekt dydaktyczno-informacyjny jest znikomy.
Jak Preludia odnoszą siĊ do ostatniego z wymienionych przeze mnie wyznaczników
powieĞci biograﬁcznej, tzn. obecnoĞci autentycznych postaci, miejsc i dat? OtóĪ i pod tym
wzglĊdem informacyjny apetyt odbiorcy nie zostanie do koĔca zaspokojony. Wprawdzie
obraz rodziny kompozytora zostaje nakreĞlony z nadzwyczajną starannoĞcią – czytelnik
szybko orientuje siĊ w relacjach miĊdzy czworgiem rodzeĔstwa Chopinów i ich opiekunką,
odkrywa traumĊ, jaką dla rodziny byáa Ğmierü urodzonego przed Fryderykiem brata, poznaje warsztat pracy ojca Chopina, uczącego dzieci gry na fortepianie, jednak czas i miejsce
powieĞci nie wydają siĊ odgrywaü zasadniczej roli. Gdzieniegdzie pojawia siĊ informacja
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na temat Warszawy, padają nazwiska kompozytorów, znajomych, osób publicznych, ale
wszĊdzie zachowana jest perspektywa dziecka, bezpiecznego na áonie swojej rodziny, zawieszonego we wáaĞciwemu dzieciĔstwu bezczasie i nieokreĞlonoĞci. WystĊpujące w powieĞci postaci spoza rodziny, choü czĊsto wymieniane z nazwiska, peánią rolĊ marginalną,
niewiele wnosząc do poznawczej funkcji powieĞci. WáaĞciwym przedmiotem poznania
jest zatem genialna jednostka, bĊdąca wszelako w przededniu wielkich osiągniĊü oraz jej
kontekst rodzinny, wraz z caáym zapleczem w postaci systemu wartoĞci, pozycji spoáecznej
i wewnĊtrznej dynamiki.
Jaki zatem obraz wspóáczesnej duĔskiej powieĞci biograﬁcznej moĪna nakreĞliü na
podstawie Preludiów Peera Hultberga? W jakim kierunku zmierza ten gatunek tak w Danii, jak i w caáej Skandynawii? Zaproponowana tutaj diagnoza nie wyczerpuje oczywiĞcie
potencjaáu tego szerokiego zagadnienia, jednak pewne zawarte w niej spostrzeĪenia rzucają
Ğwiatáo na obecną kondycjĊ duĔskiej biograﬁstyki.
Jak wykazaáa analiza powieĞci, utwór Hultberga nie roĞci sobie praw do opowiedzenia
kompletnej historii o Īyciu Fryderyka Chopina. WrĊcz przeciwnie, zdając sobie sprawĊ
z ograniczeĔ, jakie siáą rzeczy napotyka autor powieĞci biograﬁcznej, postawiony przed
koniecznoĞcią dokonania selekcji miĊdzy tym, co waĪne a niewaĪne, duĔski pisarz odrzuca
a priori ten dylemat, skupiając siĊ na tej czĊĞci biograﬁi kompozytora, która ma najmniej
danych Ĩródáowych – na dzieciĔstwie. Tym samym szala wagi zdecydowanie przechyla siĊ
w stronĊ ﬁkcji i kreacji literackiej, pozbawiając byü moĪe czytelnika poznawczej funkcji
utworu, kreĞląc za to intymną, peáną Īywych doznaĔ i uczuü historiĊ widzianą oczami
wraĪliwego, artystycznie uzdolnionego dziecka. HistoriĊ, która nie musiaáa, ale mogáa siĊ
zdarzyü. Jest to zatem biograﬁa wewnĊtrzna, psychologiczna, o charakterze spekulatywnym. Nie sposób teĪ dokonaü wyraĨnego rozgraniczenia miĊdzy biograﬁą samej jednostki
a rodziny, w której máody Chopin wzrastaá.
Znamiennym zabiegiem jest uwypuklenie w powieĞci jednej fazy Īycia czáowieka,
przez wieki traktowanej pogardliwie i niedocenianej. DzieciĔstwo wydaje siĊ byü tutaj
Ğwiatem w miniaturze, równie waĪnym, jeĞli nie waĪniejszym od Īycia dorosáego, bo
wciąĪ jeszcze otwartym, nieskaĪonym i peánym perspektyw. Hultberg zdaje siĊ mówiü
juĪ w samym tytule, Īe aby opowiedzieü prawdĊ o Īyciu wielkiego czáowieka, wystarczy
przedstawiü jego dzieciĔstwo. Pod tym wzglĊdem powieĞü Preludia wpisuje siĊ w postmodernistyczną tendencjĊ, bardzo Īywą w duĔskiej literaturze ostatnich dziesiĊcioleci,
w której fragment odgrywa wiĊkszą rolĊ niĪ caáoĞü. Utwór Hultberga jest na wielu páaszczyznach aﬁrmacją i królestwem fragmentu – począwszy od rwanej, pozornie chaotycznej
narracji, poprzez krótkie, choü gĊste znaczeniowo impresje, z jakich skáada siĊ powieĞü,
skoĔczywszy zaĞ na tematycznym i czasowym zawĊĪeniu. Preferowanie fragmentu nad
caáoĞcią cechuje zresztą inne biograﬁe wydawane w Skandynawii w ciągu ostatnich dekad.
Na przykáad w PodróĪy w báĊkicie DuĔczyka Stiga Dalagera, traktującej o Īyciu Hansa
Christiana Andersena, poetyka fragmentu przejawia siĊ w ukazaniu ostatnich dni baĞniopisarza leĪącego na áoĪu Ğmierci. DziĊki takiemu zabiegowi, powieĞü biograﬁczna zostaje skonstruowana jako obszerna forma novissima verba pisarza, czyli ostatnich, zwykle
traktowanych jako prorocze, sáów. Postmodernistyczna tendencja ujawnia siĊ teĪ u innych
skandynawskich autorów biograﬁi literackich. Rozpowszechniona staje siĊ forma portretu
125

JOANNA CYMBRYKIEWICZ

podwójnego, w której dwie znane postaci zostają przedstawione w jednym utworze. Tak
jest np. w powieĞci szwedzkiej pisarki Agnety Pleijel Lord Nevermore, bĊdącej biograﬁą
wybitnego antropologa Bronisáawa Malinowskiego, którego losy przeplatają siĊ z losami
Witkacego, czy w powieĞci Pera Olova Enquista OpowieĞü o Blanche i Marie, opisującej
historiĊ Īycia Marii Skáodowskiej-Curie oraz Blanche Wittman, najsáynniejszej pacjentki
psychoanalityka profesora Charcota.
Przykáady postmodernistycznych biograﬁi moĪna by mnoĪyü, jednak na potrzeby
niniejszej publikacji wystarczy zasygnalizowaü, Īe wspóáczesna skandynawska biograﬁa literacka znacznie oddaliáa siĊ od zdeﬁniowanej na początku artykuáu biograﬁi nowoczesnej, dryfując w stronĊ obszarów niezbadanych, intrygujących luk w Īyciorysie, czy
odnajdywania relacji, których wpáyw na proﬁl osobowoĞciowy bohatera pozostawaá jak
dotąd niewystarczająco zbadany i opisany. Preludia Peera Hultberga, jak i przytoczone powyĪej przykáady innych wspóáczesnych powieĞci biograﬁcznych, są koronnym dowodem
na to, Īe gatunek ten ma w dzisiejszej Skandynawii ugruntowaną pozycjĊ, choü przeszedá
w ostatnich dziesiĊcioleciach znaczącą ewolucjĊ i transformacjĊ tak w obrĊbie formy, jak
i treĞci. MoĪna domniemywaü, Īe proces ten nie jest zakoĔczony i Īe kierunek, w jakim
rozwijają siĊ obecne powieĞci biograﬁczne, bĊdzie dominowaü w skandynawskiej biograﬁstyce przez najbliĪsze lata.
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A DANE WRITES ABOUT CHOPIN. PEER HULTBERG’S “PRELUDES”
AS AN EXAMPLE OF A CONTEMPORARY DANISH BIOGRAPHICAL NOVEL
The paper A Dane writes about Chopin. Peer Hultberg’s “Preludes” as an example of a contemporary Danish
biographical novel concerns the condition of a contemporary Danish biographical novel. The main focus is put
on Peer Hultberg’s work Preludes on the famous Polish composer, Fryderyk Chopin. The author of the paper
uses the deﬁnition of a biographical novel as Maria JasiĔska understands it, and the deﬁnition of a modernist
literary novel by Stephen J. Walton. The article also addresses other contemporary biographical novels written
in Scandinavia. Its main aim is to examine in what respects Hultberg’s novel deviates from the standards of
a modernist biographical novel. The research is based on four criteria: focus put on one character, chronological
structure of the narration, including all life stages, presence of the milestones in the protagonist’s professional
career and appearance of authentic characters in the novel’s plot. As it turns out, Preludes hardly fulﬁlls any
of the above-mentioned requirements. Although the protagonist is clearly deﬁned, the polyphonic structure of
the narration makes it difﬁcult to focus on one character only. The chronological composition is present, but
the plot does not include any of the milestones in the composer’s career, since the novel only concerns his
childhood. As to authentic characters, they play a peripheral role in the novel’s plot. One can therefore assume
that Peer Hultberg’s Preludes is a postmodernist biographical novel, where a fragment replaces the whole, and
one stage of life, namely childhood, is capable of telling a story of the origin of genius.
Key words: Danish biographical novel, Peer Hultberg, contemporary Scandinavian literary biography, Danish
novel about Chopin
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