Kornelia wiklak

Autorytet wspólnoty – forma przemocy symbolicznej.
Na przyk adzie literatury Trzeciej Rzeszy
W literaturoznawstwie niemieckim mo na stwierdzi zachodz

od pewnego

czasu zasadnicz zmian nastawienia do zjawiska Heimatliteratur (literatury ma ych
ojczyzn). Przejawia si ona w rehabilitacji i obronie tego zjawiska, w przychylnym
stosunku do literatury ma ych ojczyzn; akceptacja ta dokonuje si wszak e pod jednym
warunkiem: znacz cej zmiany terminologicznej. Miejsce Heimatliteratur zaj a
Regionalliteratur.
Wcze niejsze

krytyczne

nastawienie

do

zjawisk

okre lanych

mianem

Heimatliteratur ma dwa powody. Jednym z nich jest zarzut natury estetycznej, zarzut
przynale no ci

do

literatury

trywialnej,

przy

czym

chodzi

tu

o

masowo

rozpowszechniane, ograniczone prowincjonalnie produkty-klisze, które pomija y, b
idealizowa y realia spo eczne i ekonomiczne oraz utwierdza y ró norakie uprzedzenia.
Drugim jest zastrze enie ideologiczno-krytyczne, które wynika z antycywilizacyjnych,
rasistowskich albo ca kowicie szowinistycznych celów tzw. ruchu sztuki ojczy nianej
(Heimatkunstbewegung) oko o roku 1900, jak i twórczo ci spod znaku krwi i ziemi
(Blut–und–Boden–Dichtung) przed i po roku 1933. Oficjalne uznanie i wsparcie, jakim
cieszy a si

ta grupa tekstów w pa stwie nazistowskim, dzia o przez ca e

dziesi ciolecia dyskredytuj co.
Jednocze nie obserwujemy dzi w naukowej refleksji nad literatur niemieck
próby si gni cia do owego nurtu literackiego niejako na przekór jego historycznym
uwik aniom. Próby rehabilitacji tego wa nego dla niemieckiej tradycji literackiej ci gu
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tekstów, uratowania tego, co da si jeszcze uratowa , dokonywane s w badaniach od
lat 90-tych z zastanawiaj

cz stotliwo ci . Warto wobec tego postawi pytanie o

przyczyny tego znamiennego przewarto ciowania.
Jakie s zatem ród a tej szczególnie uprzywilejowanej pozycji literatury ojczyzn
prywatnych w pi miennictwie niemieckim? A tak e, jak dosz o do wprz gni cia
Heimatliteratur w s

autorytetu pa stwa nazistowskiego? Czy istniej ce wcze niej

immanentne cechy tej twórczo ci do tej roli j predestynowa y?
Erich Fromm w swojej Ucieczce od wolno ci wyja nia termin „autorytet” jako
„poj cie odnosz ce si do takich stosunków mi dzyludzkich, w których jedna osoba
traktuje drug jako wy sz od siebie”1. Autorytaryzm jest dla niego jedn z dróg
ucieczki od wolno ci, „tendencj do rezygnacji z niezale no ci swego indywidualnego,
asnego „ja” i wtopienia si w kogo , albo w co znajduj cego si na zewn trz, aby na
tej drodze uzyska si , której brak si odczuwa samemu”2. Fromm odcina si od
biologizmu Zygmunta Freuda, twierdz c, i to, co kieruje ludzk

psychik , tkwi

korzeniami w ustroju spo ecznym, sposobie jego zorganizowania, przekonuje, e to, co
cz owiek czyni, jest okre lone nie przez jego wewn trzn (biologiczn ) struktur , lecz
przez przynale no

do okre lonego spo ecze stwa.

W przypadku niemieckiego spo ecze stwa w interesuj cym nas okresie
adania ideologii faszystowskiej, mo na mówi o dominacji wspólnoty i jej interesów
nad jednostk

i jej potrzebami. Ta przemo na dominacja mia a wszelkie cechy

przemocy – nie tylko symbolicznej. Jednak przemoc symboliczna wywierana, jak
spróbuj

tego dowie , tak e przy pomocy literatury, poprzedza a i warunkowa a

ostateczne zapanowanie totalitaryzmu w Niemczech. Zwyci stwo ducha swoi cie
pojmowanego kolektywizmu dokona o si

przy pomocy m. in. zaanga owania

Heimatliteratur.
Jakie s zatem korzenie nazistowskiego uwik ania tej literatury? By to pewien
szy proces zwi zany pocz tkowo m. in. ze specyficzn recepcj romantyzmu. Jak
uwa a Walter Hinck, niemiecka twórczo

1.
2.

ch opska i ojczy niana XIX wieku

E. Fromm, Ucieczka od wolno ci. Przek ad O. i A. Ziemilscy. Warszawa 1993, s. 161.
Ibidem.
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ugruntowuje swoje pretensje w irracjonalizmie, w mistyce krwi i ziemi. Okre lon rol
odgrywa te wyolbrzymiony motyw rywalizacji mi dzy rolnictwem a przemys em.
Ma a ojczyzna i praca rolnika s
instynktowne,

naturalne,

tutaj czczone jako ród o wiecznej si y. To, co

przeciwstawione

zostaje

obyczajowej

dekadencji

i

przerafinowanemu intelektualizmowi pozbawionych korzeni mieszka ców wielkich
miast. Taka twórczo

ojczy niana rozumiana by a jako koncepcja przeciwstawna, jako

ludowe panaceum przeciw tzw. „literaturze asfaltowej”3. Doprowadzi o to do
ukszta towania opozycji mi dzy obywatelem wiata (Weltbürger) a mieszka cem ma ej
ojczyzny (Heimatbürger).
Poj cie Heimat zadomowi o si na dobre w wiadomo ci spo ecznej w drugiej
po owie XIX wieku. W owym czasie dosz o niejako w opozycji wobec romantyzmu i
rzeczywisto ci postromantycznej do „samoredukcji” tego poj cia. Oznacza

ono

zacz o wszystko to, co regionalne, prowincjonalne, zachowawcze, co pachnie
parafia szczyzn , zacofaniem. Do dzisiaj z takimi w

nie cechami ten typ literatury jest

kojarzony (por. wypowiedzi Heinricha Bölla, Martina Walsera i innych wybitnych
twórców powojennej literatury niemieckiej). Poj cie to sta o si wreszcie synonimem
wszystkiego, co reakcyjne, wyra ane zw aszcza w dzie ach literackich tzw.
Heimatdichtung czy Heimatliteratur, wyros ych z „prze ycia regionu”, prowincji, wsi, w
opozycji do kultury miejskiej.
Szczytowy okres rozwoju prze ywa a Heimatliteratur na prze omie wieków XIX i
XX. Powsta wówczas swoisty ruch literacki tzw. Heimatkunstbewegung (ruch sztuki
ojczy nianej), który wyda szereg pisarzy i teoretyków. Redagowali oni liczne pisma,
almanachy i serie wydawnicze. W ruchu tym – jak uwa a Hubert Or owski – dochodzi
do g osu ch opstwo i drobnomieszcza stwo zepchni te na pobocze w wyniku
szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i spo ecznego.
Powstaje ów znany nam ju spolaryzowany wiat warto ci. Z jednej strony, to, co
zdrowe, z drugiej, to, co chore. (...) Ziemia, na której rolnik pracuje nabiera

3.

W. Hinck, Heimatliteratur und Weltbürgertum. W: Heimat. Neue Erkundungen eines alten Themas.
Hrsg. von Horst Bienek. München 1985, s. 46-47 [t umaczenie tego i pozosta ych cytatów
niemieckoj zycznych moje – K. .].
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cudownych mocy Anteusza: kto na niej pracuje, kto si z ni styka, jest zdrowy, jest
moralny, jest lepszy. Poj ciu Heimat nadaje si znaczenie niewyra alne w ludzkim
zyku. Heimat niby zakl cie nabiera mocy metafizycznych4.

Wtedy te kszta towanie literatury ma ych ojczyzn polega o przede wszystkim
na budowaniu autorytetu, który mia jednoczy naród niemiecki wokó pewnych
warto ci, celów, rozumianych wr cz metafizycznie, takich jak ojczyzna, strony
rodzinne, ojczysty krajobraz, wi zy krwi, wspólnota, nakaz jedno ci. Literatura ta
ukazuje Niemcy jako ojczyzn

autorytetu absolutnego, autorytetu przenikaj cego

wszystkie dziedziny ycia spo ecznego i prywatnego.
Stosowane w latach 20-tych i 30-tych okre lenie Heimatdichtung (a nie
Heimatliteratur) wskazywa o na wieszczy charakter tej twórczo ci, jaki jej nadawano (i
jakiego od niej oczekiwano) oraz na jej swoi cie pojmowan
wykraczaj

poza zadania i rang „zwyk ej” literatury, a polegaj

Analogicznie stosowano form

spo eczn

rol

na „rz dzie dusz”.

Dichter, a nie Schriftsteller, które to okre lenie

oznacza o raczej pisarza-rzemie lnika ni natchnionego poet (a by a to przecie w
przewadze produkcja prozatorska).
Przej cie od Heimatliteratur do rozpowszechnionej w czasach faszyzmu
„literatury krwi i ziemi” (Blut–und–Boden–Literatur) polega o, zdaniem Or owskiego, na
„zmianie roli, jak odgrywa a w tej literaturze przynale no

do okre lonego skrawka

ziemi, do okre lonej grupy ludzi. Coraz bardziej daj zna o sobie elementy my lenia
rasowego. Kategoria krwi rozumiana jest biologicznie” 5.
W okresie Trzeciej Rzeszy Heimatliteratur demonstrowa a przy pomocy
ciwych dla niej rodków zwi zek kraju, prowincji, w której powstawa a, z Rzesz ,
szczególnie ch tnie ukazuj c sympati m odego pokolenia dla jej idea ów. Literatura ta
opiera a si na instrumentalizacji uczucia do ma ej ojczyzny. Sprzeniewierzanie si
obowi zkom pisarza nast powa o tam, gdzie przemilczano t o historyczne politycznej
mizerii Niemiec po I wojnie wiatowej, jak i skutki niepohamowanej agitacji oraz
piel gnowano negatywne stereotypy etniczne. Zmiany terytorialne po I wojnie
4.
5.

H. Or owski, Literatura w Trzeciej Rzeszy. Pozna 1976, s. 138.
Ibidem.
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przyczyni y si

do powstania nowych pól konfliktu na wschodnich i zachodnich

kra cach pa stwa niemieckiego i – po rednio – do rozkwitu literackiego regionalizmu.
Ukazywa on nieuchronny rozwój od literackiej mobilizacji uczucia ojczy nianego do
pos usze stwa Hitlerowi.
Mo na
reprezentowa

jednak
tendencj

przy

pomocy

tradycyjnych

rodków

Heimatliteratur

wprost przeciwn , jak, zdaniem Güntera Scholdta,

udowodni a to autorka popularnych powie ci Liesbet Dill swoj ksi

up graniczny z

1925 roku6. Jej bohaterowie sk adaj deklaracj o g bokim przywi zaniu do stron
rodzinnych, o l ku przed obcymi, wyra aj rado

z powrotu do w asnego kraju. Mo na

traktowa je z u miechem jako przejaw literackiej trywialno ci albo w tego rodzaju
ksenofobicznych o wiadczeniach dostrzega
poczucia wy szo ci, ale zawsze zmusza b

podstaw

nacjonalistycznej ciasnoty i

one do skonstatowania sprzeczno ci tego

rodzaju ogranicze mentalnych z imperialistycznymi wizjami i praktykami Hitlera. Gdzie
przekraczanie granicy nawet pobliskiego kraju wywo uje ciarki, gdzie wyjazd za granic
oznacza zgubne pob dzenie, które dotkn

mo e tylko s abe, pozbawione oparcia

charaktery, tam militarne podboje i aneksja obcych pa stw z pewno ci nie znajd
literackiej legitymizacji.
Mo na mie w tpliwo ci, czy przedstawione w ciekawym artykule Scholdta
„rozgrzeszanie“ Heimatliteratur z umacniania faszyzmu w zbiorowej wiadomo ci jest
uzasadnione. Wykorzystywa a ona przecie mit ziemi ojczystej, który usprawiedliwia
wszelkie zbrodnie. Badacz przekonuje jednak, e literatura ojczy niana w swej istocie
nie by a zgodna z ideologi faszystowsk . Argumentów szuka m. in. w powie ci Antona
Betznera Basalt (Frankfurt a. M. 1943). I wojna wiatowa by a dla jej bohaterów
traumatycznym prze yciem, które próbuj oni w ci gu nast pnych lat odreagowa . I
kiedy w 1939 roku ponownie dochodzi do wojny, przewa a przygn bienie wynikaj ce z
nieuchronno ci wielkich strat w ludziach. Wojna pokazana jest tu prawie wy cznie z
perspektywy mieszka ców wsi, którzy po prostu boj

si o swoich synów. Autor

wypowiedzi uwa a, i pomijanie kwestii ideologiczno-politycznych, ta, jak pisze, wr cz
spektakularna nonszalancja, z któr
6.

traktowane s

w tego rodzaju tekstach cele

G. Scholdt, Heimatliteratur und Drittes Reich. W: Literatur an der Grenze. Saarbrücken 1992, s. 40.
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polityczne, ma w sobie co ze sprzeciwu w obliczu pa stwa, które do roli programu
podnios o totalne zaw aszczenie swoich obywateli.
Zatem na temat uwik ania Heimatliteratur w faszyzm autor wyci ga wniosek,
który warto przytoczy w ca

ci:

Bez w tpienia Heimatliteratur by a w Trzeciej Rzeszy podatna na wp ywy
nazistowskie, zosta a wprz gni ta w s

i to niekiedy bez wi kszych sprzeciwów.

By oby te nierozs dne zaprzecza , e istnia a wspólnota interesów, które

czy y

oczekiwania ideologiczne i polityczne. (...) Ten pragmatyczny bilans ukrywa jednak
fakt, jak du y ci ar gatunkowy mia wiatopogl d, który poprzez Heimatliteratur
wcielony zosta do nazistowskiego kompleksu ideologicznego. (...) W

nie tam,

gdzie autorzy wychodzili od w skich stosunków w obr bie ma ej ojczyzny, teksty
wykazywa y nierzadko, e rzeczywiste uk ady by y znacznie bardziej zawik ane ni
by y to w stanie odda

nacjonalistyczne szablony. Tak wi c ju z za

regionalny wk ad kolidowa nieuchronnie z centralistycznymi za

enia

eniami re imu.

(...) G osiciel rozkoszy prostego ycia wiejskiego nie pyta o wiatow pot
Heimatliteratur ci

.

a w stron idylli, a to z kolei kolidowa o z nastawieniem

heroicznym, przekazywa a kwietystyczne wyobra enia o szcz ciu w cichym
zak tku, co nie zgadza o si z imperialistycznymi planami Hitlera7.”

Nie do ko ca mo na si zgodzi z tak interpretacj zwi zków Heimatliteratur z
faszyzmem. Wa ne jest przecie , jak t literatur i przedstawiony w niej kompleks
wiadomo ciowy w czasach pogardy wykorzystywano. W jaki sposób pos ugiwano si
ukazanym w niej przywi zaniem do ziemi i do czego w jej obronie odbiorca tej
literatury w obliczu urojonego zagro enia by zdolny. Albo – z drugiej strony –
nale

oby zapyta , jakie by y skutki jego oboj tno ci dla spraw, które dzia y si poza

granicami jego wioski czy ma ej ojczyzny. Wiadomo przecie , e nieprzeciwstawianie
si z u wspiera je i umacnia.
Temu „optymistycznemu”, rozgrzeszaj cemu spojrzeniu na Heimatliteratur
przecz tak e rozpoznania autora monografii Literatura w Trzeciej Rzeszy. Pisze on m.

7.

Ibidem, s. 50.
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in. o tym, e w jej istocie, i to na d ugo przed 1933 rokiem, tkwi y cechy predestynuj ce
do roli propagatorki idei faszystowskich oraz o tym, jak w celach ideologicznych
wykorzystywano Heimatliteratur i na czym polega y wzajemne relacje mi dzy literatur
faszystowsk

i ojczy nian . Charakteryzuj c monografi

Ernsta Loewy’ego, zwraca

Hubert Or owski uwag m. in. na nast puj ce „pok ady” tradycji faszystowskiej w
literaturze niemieckiej:
Najstarsz , niejako „prawarstw ” stanowi, zdaniem Loewy’ego, epigo ski wariant
literatury

romantyzmu,

(Heimatdichtung).

(...)

drug

z

kolei

Poszczególne

tzw.

literatura

„pok ady”

stron

literatury

ojczystych

faszystowskiej

przechodzi y przez szereg faz, staj c si coraz bardziej „nazistowskimi”. Tak wi c,
przyk adowo, stosunkowo „niewinna” Heimatliteratur przechodzi a stopniowo na
pozycj biologizmu (Blut – und – Boden – Literatur). (...) Pierwsza „warstwa”
dostarcza a literaturze nazistowskiej jej metafizycznego fundamentu, zasadniczych
kategorii my lenia irracjonalnego i pseudohistoryzmu. Druga „warstwa” sta a si
dostawc

swoistej aury prowincjonalizmu, dzi ki której romantyczne widzenie

wiata nabra o kolorytu nacjonalistycznego8.

Tak wi c literatura faszystowska powstaj ca przed 1933 rokiem (zw aszcza w
latach 1925-33) odgrywa a czo ow

rol

w kszta towaniu wiadomo ci literackiej

Trzeciej Rzeszy, a szerzej – zapewne przygotowywa a spo eczny grunt pod przej cie
adzy przez Hitlera. Najwi kszym uznaniem cieszyli si w Trzeciej Rzeszy ci twórcy,
którzy potrafili nada swej Heimatliteratur lub literaturze „blubo” (Blut–und–Boden–
Literatur) charakter nacjonalistyczny lub wr cz szowinistyczny. A wi c ci, którzy nie
tylko przeciwstawiali „prze ycie krwi i ziemi” pustemu „racjonalizmowi”

ycia w

mie cie, ale którzy budowali opozycj : niemieckie „prze ycie ziemi i krwi” – obca,
nieniemiecka postawa yciowa.
Nie bez znaczenia dla si y i sposobu oddzia ywania Heimatliteratur na umys y
odbiorców jest wreszcie fakt, e dominowa a ona w hitlerowskich Niemczech liczebnie:
literatura „substancji narodowej” by a najpot niejsz , gdy chodzi o ilo
8.

H. Or owski, Literatura w Trzeciej Rzeszy, s. 64-5

tytu ów,
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twórczo ci w Trzeciej Rzeszy. By a te oczkiem w g owie nazistowskich o rodków
dyspozycji. Nak ady ksi ek pisanych przez reprezentantów Heimatliteratur osi ga y
nie dziesi tki, ale setki tysi cy egzemplarzy. Tak wysokie nak ady

wiadcz

o

szczególnej pozycji literatury ojczy nianej u propagandowych decydentów Trzeciej
Rzeszy oraz o stosowanym przez nich

wiadomie chwycie socjotechnicznym

polegaj cym na powtarzaniu. Jak to proroczo sformu owa pod koniec XIX wieku
Gustav Le Bon:
Twierdzenie dopiero wtedy wywrze po dany wp yw, kiedy b dzie ustawicznie
powtarzane w tej samej formie. Napoleon mówi , e jest tylko jedna dobra figura
retoryczna: powtarzanie. Dzi ki powtarzaniu wypowiadane pogl dy przenikaj do
duszy t umu, a w ko cu, czy s rozumiane, czy nie, zostaj uznane za prawd nie
podlegaj

dyskusji9.

wiadom tego mechanizmu by równie Hitler, gdy pisa :
Tylko w ten sposób osi ga si zwyci stwo ostateczne: w

nie przez konsekwentne,

uporczywe i równomierne akcentowanie celu, do którego si zd a. Ale wtedy
dopiero mo na stwierdzi z podziwem, do jakich olbrzymich, niemal niepoj tych
wyników doprowadza tego rodzaju wytrwa

(Mein Kampf)10.

W wyniku kl ski wojennej nast pi o ca kowite odrzucenie opisanej tu postawy
autorytarnej, co umo liwi o m. in. przesuni cie „punktu ci ko ci” w literaturze ze
zbiorowo ci na indywidualnego cz owieka. Autorytet zbiorowo ci i jej prawd, prawd
narzuconych jednostce, której potrzeby i pogl dy kszta tuje, werbalizuje i – w efekcie –
narzuca wspólnota, zast piony zosta autorytetem j zyka i wypowiadanych przy jego
pomocy prawd jednostkowego do wiadczenia. Ta swoista prywatyzacja historii
widoczna jest zarówno w tekstach najwy szej próby, jak i w ca ej masie tekstów o
charakterze wspomnieniowym czy dokumentarnym, po wi conych wojnie i utraconej
9.

G. Le Bon, Psychologia t umu. Prze . Boles aw Kaprocki. Warszawa 1994, s. 80.
Cyt. za W. Reich, Psychologia masowa faszyzmu. W: W. Borejsza, Faszyzmy europejskie (1922-1945) w
oczach wspó czesnych historyków. Warszawa 1979, s. 676.
10.
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ojczy nie.
W latach powojennych literatura ojczyzn prywatnych zosta a obj ta w
Niemczech anatem . Unikano poj

Heimat i Heimatliteratur. By to temat tabu, ród o

podejrze o rewizjonizm, a nawet o ukryt form praktykowania faszyzmu. By te
uto samiany z tym, co ko tu skie i drobnomieszcza skie. Posiada on jednak, ze
wzgl du na przedstawion wy ej d ug i wa

tradycj , posmak „zakazanego owocu”.

Nie chciano tego zjawiska ani tego okre lenia, ale jednocze nie na fali nostalgii
powstawa a literatura o ma ych ojczyznach, o utraconych krainach dzieci stwa. By a to
jednak inna twórczo

ni

Heimatliteratur – nie podporz dkowana ideologii, a

prywatna. Dlatego te literaturoznawca niemiecki Norbert Mecklenburg móg w roku
1983 stwierdzi : „es heimatet wieder sehr in der deutschen Gegenwartsliteratur”
(znów bardzo „ojczy nieje” w niemieckiej literaturze wspó czesnej – K. .).
Jakie s zatem przyczyny tak zasadniczej, zasygnalizowanej na pocz tku tej
wypowiedzi, zmiany nastawienia do literatury ma ych ojczyzn? Dostrzegam tutaj dwa
istotne czynniki: poszukiwanie to samo ci, odkrywanie mniej znanych stron w asnej
przesz

ci kulturowej oraz wspó czesna potrzeba zwi zania si z ma

dosz a

do

g osu

u

pokolenia

nieobci onego

ojczyzn , która

do wiadczeniem

wojennym.

Najwa niejszym bod cem by oby jednak pragnienie utrwalenia w pami ci ojczyzn
utraconych przez pokolenie wojenne. Oczywi cie dzi nikt nie chce si kompromitowa
powrotem do odrzuconych wzorców, tak e literatura wiejska wyrzek a si regresywnoideologicznego poj cia Heimat, przewa a „antyidylla” (np. g

na ksi ka Petera

Handkego Wunschloses Unglück, uwa ana za wzorcow dla tego nurtu).
Motyw utraconej ojczyzny prze ywa w latach powojennych bujny okres
rozwoju. Jednak obok dzie wybitnych (takich jak trylogia gda ska Güntera Grassa,
Muzeum ziemi ojczystej Siegfrieda Lenza, tetralogia gliwicka Horsta Bienka, powie ci
Johannesa Bobrowskiego, Arno Surminskiego), gros tej literatury to produkcja
drugorz dna, ho duj ca estetyce Heimatdichtung.
Jak ma o wspó czesna literatura ma ych ojczyzn zwi zana mo e by

z

tradycyjnym dla tego gatunku sentymentalizmem pokazuje tom opowiada Siegfrieda
Lenza Tak s odkie by y Sulejki lub ksi ka tego autora Muzeum ziemi ojczystej.

Kornelia wiklak

Podobnie niezwi zany z „literatur t sknoty za domem” (Heimwehliteratur) jest Horst
Bienek. Rzeczowo okre la on swój zamiar twórczy jako „rekonstrukcj

pewnej

prowincji”. Tetralogia gliwicka jest przyk adem mo liwo ci literatury ma ych ojczyzn –
otwarcia si zarówno w kierunku powie ci spo ecznej, jak i historycznej. U obu pisarzy
uwidacznia si

wa ne zjawisko przekroczenia regionalno ci. Wskazywa oby to na

Heimatliteratur – krytyczn
rehabilitacj

powie

o ma ej ojczy nie. Oznacza oby to zatem

poj cia i gatunku. I o tak

mieszkaniec ma ej ojczyzny móg si

rehabilitacj

w

nie chodzi. O to, by

sta obywatelem wiata, a literatura ma ych

ojczyzn literatur uniwersaln .

dr Kornelia wiklak - adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Zajmuje
si antropologi kultury i literatury, komparatystyk , translatologi oraz polsko-niemieckimi
relacjami w literaturze wspó czesnej. Publikowa a w "Pami tniku Literackim", "Zeszytach
Literackich", "Kresach", "Opcjach", "Toposie", "Polonistyce", "Arkuszu", "Megaronie" oraz
zbiorowych ksi kach pokonferencyjnych.

