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DU CZYK O CHOPINIE. 
WSPÓ CZESNA DU SKA POWIE  BIOGRAFICZNA 
NA PRZYK ADZIE PRELUDIÓW PEERA HULTBERGA 

Artyku Du czyk o Chopinie. Wspó czesna du ska powie  biografi czna na przyk adzie „Preludiów” Pe-
era Hultberga omawia kondycj  obecnej du skiej powie ci biografi cznej na wybranym przyk adzie. Autorka 
artyku u pos uguje si  defi nicjami powie ci biografi cznej w rozumieniu Marii Jasi skiej oraz nowoczesnej 
powie ci biografi cznej, jak j  rozumie Stephen Walton. Artyku  odnosi si  te  do innych wspó czesnych po-
wie ci biografi cznych na gruncie skandynawskim. G ównym jego celem jest okre lenie, w jaki sposób powie
Hultberga odbiega od standardu powie ci nowoczesnej. Wyznacznikami badania s  tu: zorientowanie na jed-
nego bohatera, chronologiczna struktura narracji, uwzgl dniaj ca wszystkie fazy ycia postaci, wyst powanie
w fabule kamieni milowych w karierze bohatera oraz pojawianie si  w niej autentycznych postaci. W wyniku 
przeprowadzonych bada  okazuje si , e powie  du skiego pisarza niemal pod ka dym wzgl dem odbiega od 
przyj tych wyznaczników powie ci biografi cznej. Posta  g ównego bohatera jest, co prawda, jasno zdefi niowa-
na, jednak trudno mówi  o zorientowaniu na jednego bohatera ze wzgl du na polifoniczn  struktur  narracji. 
Chronologiczny uk ad jest zachowany, jednak fabu a nie uwzgl dnia ca okszta tu dzia alno ci kompozytora, a 
dotyczy jedynie jego dzieci stwa. Postaci autentyczne natomiast pe ni  tu rol  peryferyjn . Preludia s  zatem 
przyk adem postmodernistycznej powie ci biografi cznej, w której fragment zast puje ca o , a jedna faza 
ycia – dzieci stwo – opowiada o genezie wielko ci.

S owa kluczowe: du ska powie  biografi czna, Peer Hultberg, wspó czesna skandynawska biografi a literacka, 
du ska powie  o Chopinie

Co sprawia, e dane dzie o mo na uzna  za powie  biografi czn ? Jaka jest kondycja 
tego gatunku literackiego (o ile w ogóle mo na tu mówi  o gatunku) na wspó czesnym
gruncie skandynawskim, w szczególno ci za  du skim? Czy nast pi y znacz ce przesuni -
cia w obr bie formy i tre ci tego gatunku w stosunku do tradycyjnie pojmowanej biografi i 
literackiej, a je li tak – to jakie? Niniejszy artyku  jest prób  odpowiedzi na te pytania, 
stanowi c jednocze nie drobny przyczynek do dalszych bada  nad wspó czesn  skandy-
nawsk  biografi styk , która prze ywa obecnie swój renesans, pozostaj c w Polsce swoist
terra incognita. 

Badania nad biografi  literack  tocz  si  na gruncie wiatowym, w tym polskim, od 
wielu lat, próbuj c raz po raz dokona  klasyfi kacji, rewindykacji i podsumowania do-
tychczasowej wiedzy na ten temat. Do kanonicznych ju  pozycji w tym nurcie nale
angloj zyczne 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 za  np. Biography. A Brief History (2007) Nigela Hamiltona, pro-
ponuj ca perspektyw  diachroniczn . Na niemieckim gruncie wspomnie  nale a oby cho -
by 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 redakcj  J.B. Metzlera 
(2002). Polska biografi styka równie  doczeka a si  znacz cych publikacji. Nale y do nich 
m.in. monografi a Marii Jasi skiej Zagadnienia biografi i literackiej. Geneza i podstawowe 
gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biografi cznej (1970), proponuj ca jasno sprecy-
zowan  typologi  utworów o charakterze biografi cznym, do której zamierzam si  odwo a
w dalszym toku niniejszych rozwa a . Dla cis o ci zaznaczy  jednak nale y, e polskie 
studia nad biografi  i autobiografi  rozwijaj  si  pr nie i dzi , czego dowodem mo e by
chocia by pozycja Ma gorzaty Czermi skiej Autobiografi czny trójk t (2000) oraz Micha a
Paw a Markowskiego ycie na miar  literatury (2009).

Jednak e jednym z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si  centrów bada  nad be-
letrystyk  biografi czn  jest obecnie Skandynawia, co ma bezpo redni zwi zek z powsta-
waniem na jej terenie licznych powie ci o charakterze biografi cznym. Do najwa niej-
szych badaczy du skich w tym zakresie nale y specjalizuj cy si  w autobiografi i Johnny 
Kondrup (Levned og Tolkninger z 1982 roku) czy Anne Birgitte Richard (Livet fortalt – 
litteraturhistoriske og faghistoriske biografi er i 1990’erne z 1999 roku), w ród badaczy 
norweskich za  prym wiod  Stephen J. Walton ze swoj  monografi Skaff deg eit liv! 
Om biografi (2008) oraz Marianne Egeland (Hvem bestemmer over livet? Biografi en som 
historisk og litterær genre z roku 2000). Szwedzkie badania nad biografi  literack  maj
natomiast swoich przedstawicieli w osobach Pära Ringby i Sunego Åkermana, b d cych
redaktorami zbioru esejów Att skriva människan. Essäer om biografi n som livshistoria och 
vetenskaplig genre (1997).

Wszystkie te publikacje w ró nym stopniu próbuj  sprecyzowa  przedmiot swoich roz-
wa a , ju  to nadaj c biografi i literackiej miano gatunku (Jasi ska 1970: 40), ju  to si  ode
od egnuj c (Walton 2008: 13). Na potrzeby bada  nad biografi  literack , dla zachowania 
dyscypliny my lowej i metodologicznej, pragn  w swoich refl eksjach na ten temat pos u y
si  wspomnian  ju  typologi  gatunkow , zaproponowan  przez Mari  Jasi sk , która wy-
ró nia cztery rodzaje gatunków biografi cznych, bior c pod uwag  stosunek dokumentalno-
ci i autentyzmu do fi kcji literackiej. I tak na osi przechodz cej mi dzy faktografi  i fi kcj

umiejscawia M. Jasi ska odpowiednio: opowie  biografi czn , biografi  upowie ciowion ,
powie  biografi czn  i powie  w zwi zku z biografi (Jasi ska 1970: 43–45). Wi kszo
powstaj cych obecnie w Skandynawii dzie  o charakterze biografi i literackiej spe nia wy-
mogi gatunku powie ci biografi cznej, któr  M. Jasi ska charakteryzuje jako maj c  „naj-
dalej id c  przewag  funkcji przedstawiaj cej oraz estetycznej nad informacyjn ” (Jasi ska
1970: 44), wyja niaj c w dalszym toku wywodu, i  objawia si  to w dodawaniu fi kcyjnych 
postaci i wydarze , czy wype nianiu luk w yciorysie opisywanej osoby. 

Cho , jak wspomnia am, wspó czesna literatura skandynawska obfi tuje w powie ci
biografi czne, swoje rozwa ania pragn  oprze  na jednej ksi ce, niedawno zmar ego du -
skiego pisarza Peera Hultberga (1935–2007), zatytu owanej Preludia, która w Danii uka-
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za a si  w 1989 roku, za  w Polsce w roku 2002 w t umaczeniu Marii Krysztofi ak. Pozycja 
ta zas uguje na uwag  z kilku powodów. Po pierwsze, autor nale a  do jednego z najwy-
bitniejszych i najbardziej awangardowych wspó czesnych pisarzy du skich, pomimo do
skromnego pod wzgl dem obj to ciowym dorobku (9 utworów prozatorskich, 3 teatral-
ne). Po drugie, du ski pisarz pozostaje w Polsce stosunkowo nieznany (dot d na polskim 
rynku ukaza a si  tylko jedna ksi ka jego autorstwa – w a nie Preludia), st d potrzeba 
cho by drobnego zasygnalizowania polskim czytelnikom jego istnienia, tym bardziej, e
Peer Hultberg przez ca e ycie by  wielkim entuzjast  literatury i kultury polskiej, czego 
najlepszym dowodem jest napisana przez niego praca doktorska dotycz ca polskiego sym-
bolisty, Wac awa Berenta, czy dokonane przez niego na j zyk du ski przek ady np. Witolda 
Gombrowicza. Po trzecie, w warstwie tematycznej Preludia dotycz  postaci wybitnego 
Polaka, Fryderyka Chopina, stanowi c wspó czesn  powie  biografi czn , do czego wróc
w dalszym toku moich rozwa a . Jednak e najwa niejsz  przyczyn  skierowania szczegól-
nej uwagi na powie  Hultberga jest fakt, e w interesuj cy sposób ilustruje ona kierunek, 
w którym zmierza wspó czesna du ska (i skandynawska) biografi a literacka. 

Badania literackie nad biografi  s  zaj ciem tyle  zajmuj cym, co niewdzi cznym,
bowiem materia, któr  poddaje si  badaniu, ma si  rzeczy charakter hybrydyczny, wymy-
kaj c si  zarówno narz dziom czysto literackim, jak i stricte naukowym. Czytanie biografi i 
literackiej jest poniek d z góry skazane na rozczarowanie – z jednej strony czytelników 
oczekuj cych dozna  estetycznych kosztem prawdy faktografi cznej (jakkolwiek by owej 
prawdy nie defi niowa ), z drugiej za  osób pragn cych uzyska  rzeteln  informacj  na 
temat ycia i dokona  bohatera, którego utwór dotyczy. W tradycyjnym uj ciu, które litera-
turoznawca Trond Nordby nazywa „biografi  zorientowan  na cie k ycia” (livsbanebio-
grafi en, Nordby 1986: 70), a wspomniany ju  Stephen Walton okre la mianem „biografi i 
nowoczesnej” (den moderne biografi en, Walton 2008: 31), bior cym pod uwag  horyzont 
oczekiwa  czytelniczych, istnieje kilka wyznaczników, które powinny by  spe nione, je li
dany utwór ma si  zalicza  do powie ci biografi cznych. Je liby wymieni  najwa niejsze,
znajd  si  w ród nich zorientowanie na jednego (zwykle s ynnego i wybitnego) bohate-
ra, chronologiczna struktura narracji opisuj ca zarówno genez  geniuszu bohatera, jego 
pó niejsze, znane ju  szerszej publice dokonania, jak i schy ek jego ycia, uwzgl dnienie
w fabule punktów zwrotnych w karierze bohatera oraz wyst powanie w powie ci auten-
tycznych postaci, miejsc czy dat. 

Chronologiczna kompozycja powie ci biografi cznej wi e si  z pozytywistycznym 
przekonaniem o mo liwo ci nadania ca o ci ludzkiego ycia struktury narracyjnej, która 
zak ada rozwój wybitnej jednostki i podkre la jej osi gni cia w sferze publicznej. Angiel-
ski biograf George’a Orwella, Bernard Crick, okre la takie podej cie do tematu s owami
„osi gni cie jest wa niejsze ni  cz owiek” (the achievement is more important than the 
man, Crick 1980: 27), akcentuj c tym samym nadrz dno  sfery publicznej wzgl dem
ycia prywatnego. Taka perspektywa, zorientowana na punkty kulminacyjne powie ci

w postaci kluczowych wydarze  z ycia bohatera, si  rzeczy dokonuje selekcji wyda-
rze  na wa ne i niewa ne, nios c za sob  pewien adunek dydaktyczny. Istotny wydaje 
si  te  pewien dystans czasowy, dziel cy przedmiot biografi i (bohatera) i jego biografa, 
a przynajmniej fakt, e bohater powie ci biografi cznej najcz ciej ju  nie yje, w zwi zku
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z czym na temat jego ycia mo na wyci gn  wnioski o naturze podsumowuj cej, uogól-
niaj cej i interpretuj cej. Cz sto samo pisanie powie ci biografi cznej jest aktem nadawa-
nia znaczenia ludzkiemu yciu jako harmonijnej i skonstruowanej logicznie, zamkni tej
ca o ci. Natomiast wyst powanie w utworze postaci maj cych swoje odpowiedniki w ró-
d ach historycznych przydaje powie ci autentyczno ci, przyczyniaj c si  jednocze nie do 
zwi kszenia jej funkcji dydaktycznej.

Jak maj  si  wymienione powy ej wyznaczniki powie ci biografi cznej do utworu du -
skiego pisarza? Na pierwszy rzut oka wida , e Preludia nie spe niaj  niemal adnego
z tradycyjnie sformu owanych oczekiwa  czytelniczych, mo e oprócz tego, e Fryderyka 
Chopina oraz Peera Hultberga dzieli wystarczaj co odleg y dystans czasowy, eby mo -
na by o pokusi  si  o wyci ganie ogólnych wniosków na temat biografi i kompozytora, 
a i z tego, jak si  okazuje, autor powie ci nie do ko ca korzysta. Jak zatem jest skonstru-
owana powie Preludia?

Ju  samo okre lenie gatunkowe Preludiów Hultberga jako powie ci budzi pewne za-
strze enia natury formalnej, w ksi ce bowiem brak jest rozdzia ów; skonstruowana jest 
raczej z krótkich epickich fragmentów, z których ka dy skoncentrowany jest wokó  ja-
kiego  epizodu, cz sto o charakterze doznania zmys owego. W tym zabiegu strukturalnej 
fragmentaryzacji tekstu mo na dopatrze  si  odwo a  do tytu u utworu, sygnalizuj cego 
wszak na wst pie jego status – muzycznej wprawki czy krótkiej przygrywki do wi k-
szego, zakrojonego szerzej utworu. Tytu  stanowi równie  bezpo rednie nawi zanie do 
jednego z ulubionych gatunków muzycznych Chopina (preludiów skomponowa  a  26) – 
gatunku, który na dobre usamodzielni  si  w okresie romantyzmu. Na uwag  zas uguje 
te  zastosowana w powie ci narracja, skupiaj ca si , co prawda, wokó  protagonisty 
utworu, udzielaj c mu g osu w formie dominuj cego narratora pierwszoosobowego, jed-
nak cz stokro  inicjatywa narracyjna przejmowana jest przez innych narratorów, b d -
cych postaciami z ksi ki:

Tak wi c jest was czworo, moja mama omal nie umar a, lecz nie powinni my o tym wiedzie ,
dzieci tego i tak nie rozumiej , tak wi c jest nas czworo (…) (Hultberg 2002: 13).

Podkre lone przeze mnie zaimki ilustruj  wielo  perspektyw w tym charakteryzuj -
cym ca  powie  strumieniu wiadomo ci oraz skomplikowan , polifoniczn  struktur
narracyjn  (na temat polifoniczno ci w powie ci Hultberga pisze wi cej Henk van der 
Liet w artykule Polyphonic Preludes z 1991 roku). W tej jednej wypowiedzi pojawiaj  si
mianowicie g osy g ównego narratora pierwszoosobowego (ma ego Frycka), jego matki 
oraz narratora zbiorowego – Frycka wraz z rodze stwem. W ten sposób powie  jest zo-
rientowana tematycznie na jednego bohatera, jednak ukazany on zostaje jako jedna z nici 
w niesko czenie barwnym i ró norodnym gobelinie tworzonym przez rodzin  i najbli sze
otoczenie. Perspektywa wybitnej jednostki jest wi c zachowana, ale przeplata si  cz sto-
kro  z perspektywami otaczaj cych j  osób, tworz c bardziej nastrojowy pejza  rodziny 
ani eli indywidualny portret. 

Je li chodzi o chronologiczn  struktur  powie ci, to i w tym aspekcie powie  Hultber-
ga nie b dzie spe nia  oczekiwa  czytelnika przyzwyczajonego do powie ci biografi cznej 
skrojonej wed ug zasad koncepcji nowelistycznej, czyli eksponuj cej g ówne epizody z y-
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cia bohatera (Jasi ska 1970: 199). Co prawda, konstrukcja Preludiów podporz dkowana
jest pewnej zasadzie chronologicznej, w my l której wydarzenia z wczesnego dzieci stwa
pojawiaj  si  w powie ci przed epizodami z np. czasów szkolnych, jednak kompozycja 
zorientowanych na opis doznania zmys owego fragmentów pozbawiona jest w tku prze-
wodniego, wiod cego tropu czy wydarzeniowej dynamiki. Dynamika powie ci Hultberga 
kryje si  bowiem gdzie  indziej – w synestetycznym opisie narratora, który oddaje nie tyle 
wydarzenia, co wra enia:

Du e, czerwone s o ce, pachnie, nie mleko, mlecznie i niebiesko, mruczy, wzbiera, pot nieje,
du e, czerwone s o ce, niebiesko, przystan  i oprze  si  (…) (Hultberg 2002: 5).

Wra enia zmys owe i estetyczne s ci le powi zane z kondycj  narratora powie ci,
który rozwija si  wraz z jej rozwojem. Jest to szczególnie widoczne w warstwie j zyko-
wej utworu. Otó  czytelnik ma okazj  prze ledzi  etapy werbalnego rozwoju narratora – 
ma ego Fryderyka, który na pocz tku powie ci znajduje si  w fazie przedartykulacyjnej, 
w pewnym przedj zykowym „stanem zawieszenia”, st d bardziej istotne wydaje si  od-
danie bod ców zmys owych ani eli s ownych (vide cytowany powy ej fragment). Z bie-
giem czasu i wraz ze wzrostem wiadomo ci (w tym j zykowej) g ównego bohatera, jego 
wypowiedzi nabieraj  bardziej ustrukturyzowanego charakteru, logiczno ci i spójno ci:

Jestem dobrym biegaczem. Nie lubi  za to boksu, boj  si , boks wcale nie jest dobry dla moich r k,
zreszt  nikt nie wyzywa mnie na bokserski pojedynek, bo wiedz , e nie mog  walczy  z powodu 
r k, tak wi c nie sprawia to przyjemno ci (…) (Hultberg 2002: 149).

Jak wida , pisz c biografi  Chopina, Peer Hultberg skupi  si  na mimetycznym od-
wzorowaniu sposobu postrzegania wiata przez dziecko, w czaj c we  rozwój wiadomo-
ciowy i j zykowy, zaniecha  za  czysto faktografi cznego przedstawienia wydarze  z ycia

m odego Fryderyka. 
Je li wzi  pod uwag , które etapy ycia bohatera s  w utworze opisane, Preludia

Peera Hultberga równie  nie mieszcz  si  w ramach klasycznie pojmowanej powie ci bio-
grafi cznej. Jak wspomnia am, nowoczesna (w defi nicji S.J. Waltona) biografi a literacka 
ukazuje genez  i okoliczno ci pojawienia si  geniuszu, punkty kulminacyjne w karierze 
bohatera oraz schy ek jego ycia. Zupe nie inaczej przedstawia si  to w przypadku Hult-
berga, którego powie  skupiona jest tylko i wy cznie na dzieci stwie Chopina, nie zaj-
muj c si  absolutnie osi gni ciami w yciu doros ym czy schy kiem jego ycia. Pewnym 
zwiastunem takiego stanu rzeczy jest sam tytu  powie ci, który w muzycznej terminologii 
oznacza krótki wst p do du ego dzie a operowego. Je li pomy le , e jeszcze biografi e 
XIX-wieczne ignorowa y zupe nie dzieci stwo opisywanych przez siebie bohaterów, sku-
piaj c si  na ich dzia alno ci w sferze publicznej w wieku dojrza ym, to powie  Hultberga 
ko czy si  dok adnie w tym momencie, w którym XIX-wieczna powie  biografi czna by 
si  zaczyna a. Jednak Hultberg proponuje w Preludiach inny model biografi i, posiadaj cy
swoje korzenie w psychoanalizie i koncepcji freudowskiej, przywi zuj cych du  wag
do dzieci stwa jako ród a nerwic, ale te  zdolno ci. Model ten uwzgl dnia kreacj  po-
staci literackiej, w której ukazuje si  drog yciow  bohatera, uwypukla si  szczególne, 
cz stokro  zastanawiaj ce predyspozycje protagonisty na tle pozosta ych postaci, wreszcie 
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pewne wyobcowanie genialnej jednostki w t umie przeci tnych osób (w tym przypadku 
w rodzinie). I tak powie  ukazuje uzdolnienia malutkiego dziecka:

(…) Co  dziwnego dzieje si  z tym dzieckiem. (…) Tak jest zawsze, kiedy kto  gra. On wtedy 
zaczyna. Staje na jednej nodze. I staje na drugiej. I ko ysze si , ko ysze. Usi uje ko ysa  si  w takt. 
(…) (Hultberg 2002: 8).

Przeb yski geniuszu u kilkulatka:

(…) dlaczego Frycek ma si  uczy  nut, pos uchaj jego pi knych improwizacji, pos uchaj, jak gra, nie 
umiej c czyta  nut, na pisanie muzyki, pisanie nut przyjdzie jeszcze czas (…) (Hultberg 2002: 43).

Wreszcie pierwsze publiczne wyst pienie ma ego Frycka dla wielkiego ksi cia:

(…) Teraz siadaj. I zagraj marsza. (…) Nie zaduma em si  wszak na tyle, by nie us ysze  dobiega-
j cych z zewn trz od g ównego ogrodnika polece . I odg osu kroków. Wtedy otwarto drzwi. Graj 
g o niej ch opcze, us ysza em nagle czyj  g os. (…) (Hultberg 2002: 175).

Powie  jednak e ko czy si  w momencie wyjazdu nastoletniego bohatera z rodzin-
nego domu, by rozpocz  nauk  w gimnazjum. Znamiennym jest fakt, e powie  bio-
grafi czna ko czy si  w chwili, w której jej g ówna posta  wkracza w wiek dojrzewania, 
przynosz cy zwykle zmiany czy prze omy, a ju  na pewno zawirowania uczuciowe, maj ce
cz stokro  niema y wp yw na kierunek rozwoju osobistego i zawodowego. Preludia pa-
radoksalnie maj  struktur  dzie a otwartego, pozostawiaj c dalsze losy Chopina w sferze 
niedomówie  czy wr cz czytelniczych interpretacji. Takie podej cie do zagadnienia biogra-
fi i nie pozostawia w tpliwo ci dotycz cych proporcji mi dzy zdarzeniami autentycznymi 
a poetyckim zmy leniem. Biografi a w rozumieniu Peera Hultberga to nie tyle twórcze 
wykorzystanie znanego powszechnie materia u faktografi cznego dla celów artystycznych, 
co raczej odnajdywanie w nim luk i wype nianie ich kreacj  literack . Tworzywo Hultber-
gowskiej biografi i o Chopinie stanowi wi c to, co nieznane, nieopisane i wyparte, nie za
to, co udokumentowane i zarejestrowane. 

Je li zatem powie  nie ujmuje w swojej strukturze kompozycyjnej lat doros ych i b y-
skotliwej kariery muzycznej kompozytora, nie sposób mówi  o kamieniach milowych czy 
punktach kulminacyjnych w jego dzia alno ci. Tak e tutaj oczekiwania czytelnika spodzie-
waj cego si  pozna  w zbeletryzowanej formie histori ycia i muzyczny dorobek Fryde-
ryka Chopina, rozmija si  z tym, co proponuje powie  Hultberga. Z racji braku g ównych
wydarze  z ycia publicznego (czy chocia by uczuciowego) kompozytora w strukturze 
powie ci, jej aspekt dydaktyczno-informacyjny jest znikomy. 

Jak Preludia odnosz  si  do ostatniego z wymienionych przeze mnie wyznaczników 
powie ci biografi cznej, tzn. obecno ci autentycznych postaci, miejsc i dat? Otó  i pod tym 
wzgl dem informacyjny apetyt odbiorcy nie zostanie do ko ca zaspokojony. Wprawdzie 
obraz rodziny kompozytora zostaje nakre lony z nadzwyczajn  staranno ci  – czytelnik 
szybko orientuje si  w relacjach mi dzy czworgiem rodze stwa Chopinów i ich opiekunk ,
odkrywa traum , jak  dla rodziny by a mier  urodzonego przed Fryderykiem brata, pozna-
je warsztat pracy ojca Chopina, ucz cego dzieci gry na fortepianie, jednak czas i miejsce 
powie ci nie wydaj  si  odgrywa  zasadniczej roli. Gdzieniegdzie pojawia si  informacja 
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na temat Warszawy, padaj  nazwiska kompozytorów, znajomych, osób publicznych, ale 
wsz dzie zachowana jest perspektywa dziecka, bezpiecznego na onie swojej rodziny, za-
wieszonego we w a ciwemu dzieci stwu bezczasie i nieokre lono ci. Wyst puj ce w po-
wie ci postaci spoza rodziny, cho  cz sto wymieniane z nazwiska, pe ni  rol  marginaln ,
niewiele wnosz c do poznawczej funkcji powie ci. W a ciwym przedmiotem poznania 
jest zatem genialna jednostka, b d ca wszelako w przededniu wielkich osi gni  oraz jej 
kontekst rodzinny, wraz z ca ym zapleczem w postaci systemu warto ci, pozycji spo ecznej
i wewn trznej dynamiki.

Jaki zatem obraz wspó czesnej du skiej powie ci biografi cznej mo na nakre li  na 
podstawie Preludiów Peera Hultberga? W jakim kierunku zmierza ten gatunek tak w Da-
nii, jak i w ca ej Skandynawii? Zaproponowana tutaj diagnoza nie wyczerpuje oczywi cie
potencja u tego szerokiego zagadnienia, jednak pewne zawarte w niej spostrze enia rzucaj
wiat o na obecn  kondycj  du skiej biografi styki. 

Jak wykaza a analiza powie ci, utwór Hultberga nie ro ci sobie praw do opowiedzenia 
kompletnej historii o yciu Fryderyka Chopina. Wr cz przeciwnie, zdaj c sobie spraw
z ogranicze , jakie si  rzeczy napotyka autor powie ci biografi cznej, postawiony przed 
konieczno ci  dokonania selekcji mi dzy tym, co wa ne a niewa ne, du ski pisarz odrzuca 
a priori ten dylemat, skupiaj c si  na tej cz ci biografi i kompozytora, która ma najmniej 
danych ród owych – na dzieci stwie. Tym samym szala wagi zdecydowanie przechyla si
w stron fi kcji i kreacji literackiej, pozbawiaj c by  mo e czytelnika poznawczej funkcji 
utworu, kre l c za to intymn , pe n ywych dozna  i uczu  histori  widzian  oczami 
wra liwego, artystycznie uzdolnionego dziecka. Histori , która nie musia a, ale mog a si
zdarzy . Jest to zatem biografi a wewn trzna, psychologiczna, o charakterze spekulatyw-
nym. Nie sposób te  dokona  wyra nego rozgraniczenia mi dzy biografi  samej jednostki 
a rodziny, w której m ody Chopin wzrasta .

Znamiennym zabiegiem jest uwypuklenie w powie ci jednej fazy ycia cz owieka,
przez wieki traktowanej pogardliwie i niedocenianej. Dzieci stwo wydaje si  by  tutaj 
wiatem w miniaturze, równie wa nym, je li nie wa niejszym od ycia doros ego, bo 

wci  jeszcze otwartym, nieska onym i pe nym perspektyw. Hultberg zdaje si  mówi
ju  w samym tytule, e aby opowiedzie  prawd  o yciu wielkiego cz owieka, wystarczy 
przedstawi  jego dzieci stwo. Pod tym wzgl dem powie Preludia wpisuje si  w post-
modernistyczn  tendencj , bardzo yw  w du skiej literaturze ostatnich dziesi cioleci,
w której fragment odgrywa wi ksz  rol  ni  ca o . Utwór Hultberga jest na wielu p asz-
czyznach afi rmacj  i królestwem fragmentu – pocz wszy od rwanej, pozornie chaotycznej 
narracji, poprzez krótkie, cho  g ste znaczeniowo impresje, z jakich sk ada si  powie ,
sko czywszy za  na tematycznym i czasowym zaw eniu. Preferowanie fragmentu nad 
ca o ci  cechuje zreszt  inne biografi e wydawane w Skandynawii w ci gu ostatnich dekad. 
Na przyk ad w Podró y w b kicie Du czyka Stiga Dalagera, traktuj cej o yciu Hansa 
Christiana Andersena, poetyka fragmentu przejawia si  w ukazaniu ostatnich dni ba nio-
pisarza le cego na o u mierci. Dzi ki takiemu zabiegowi, powie  biografi czna zosta-
je skonstruowana jako obszerna forma novissima verba pisarza, czyli ostatnich, zwykle 
traktowanych jako prorocze, s ów. Postmodernistyczna tendencja ujawnia si  te  u innych 
skandynawskich autorów biografi i literackich. Rozpowszechniona staje si  forma portretu 

Du czyk o Chopinie. Wspó czesna du ska powie  biografi czna...



126

podwójnego, w której dwie znane postaci zostaj  przedstawione w jednym utworze. Tak 
jest np. w powie ci szwedzkiej pisarki Agnety Pleijel Lord Nevermore, b d cej biografi
wybitnego antropologa Bronis awa Malinowskiego, którego losy przeplataj  si  z losami 
Witkacego, czy w powie ci Pera Olova Enquista Opowie  o Blanche i Marie, opisuj cej
histori ycia Marii Sk odowskiej-Curie oraz Blanche Wittman, najs ynniejszej pacjentki 
psychoanalityka profesora Charcota. 

Przyk ady postmodernistycznych biografi i mo na by mno y , jednak na potrzeby 
niniejszej publikacji wystarczy zasygnalizowa , e wspó czesna skandynawska biogra-
fi a literacka znacznie oddali a si  od zdefi niowanej na pocz tku artyku u biografi i nowo-
czesnej, dryfuj c w stron  obszarów niezbadanych, intryguj cych luk w yciorysie, czy 
odnajdywania relacji, których wp yw na profi l osobowo ciowy bohatera pozostawa  jak 
dot d niewystarczaj co zbadany i opisany. Preludia Peera Hultberga, jak i przytoczone po-
wy ej przyk ady innych wspó czesnych powie ci biografi cznych, s  koronnym dowodem 
na to, e gatunek ten ma w dzisiejszej Skandynawii ugruntowan  pozycj , cho  przeszed
w ostatnich dziesi cioleciach znacz c  ewolucj  i transformacj  tak w obr bie formy, jak 
i tre ci. Mo na domniemywa , e proces ten nie jest zako czony i e kierunek, w jakim 
rozwijaj  si  obecne powie ci biografi czne, b dzie dominowa  w skandynawskiej biogra-
fi styce przez najbli sze 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 defi nition of a biographical novel as Maria Jasi ska understands it, and the defi nition 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 fulfi lls any 
of the above-mentioned requirements. Although the protagonist is clearly defi ned, the polyphonic structure of 
the narration makes it diffi cult 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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