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I. Ocena dorobku naukowego, pracy dydaktycznej i organizacyjnej 

1. Sylwetka Habilitantki 

Dr Anna LEDWINA zarówno studia licencjackie (1993-1996) jak i magisterskie (1996-

1998) odbyła w zakresie filologii romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł magistra 

filologii romańskiej uzyskała na podstawie dysertacji zatytułowanej La notion du temps et la 

perception de la realite dans « A la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, napisanej 

pod kierunkiem prof, dra hab. Józefa Heisteina. 

Dalszą przygodę naukową związała już z Uniwersytetem Opolskim, gdzie w latach 2000-

2003 przygotowywała rozprawę doktorską nt. Sidonie-Gabrielle Colette - kobieta i pisarka 

wyprzedzająca swą epoką, pod kierunkiem naukowym prof, dr hab. Krystyny 

Modrzejewskiej, uzyskując w roku 2003 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie 

literaturoznawstwa. W tym samym niemal czasie została zatrudniona w charakterze 

pracownika naukowo-dydaktycznego, najpierw na stanowisku asystenta (2001-2004) na 

specjalizacji francuskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, a od 

października 2004 do chwili obecnej pracuje nadal w tym samym Uniwersytecie, ale już na 

stanowisku adiunkta w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego. Ponadto, od roku 2010 
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zatrudniona jest w drugim miejscu pracy - jako wykładowca w Wyższej Szkole Filologicznej 

we Wrocławiu. 

Dużą rolę, najpierw w doskonaleniu języka włoskiego oraz francuskiego, a następnie w 

rozwoju naukowym dr Anny Ledwiny odegrało 6 wyjazdów zagranicznych do renomowa-

nych ośrodków uniwersyteckich włoskich i francuskich. Będąc na studiach, dwukrotnie 

przebywała we Włoszech, uczestnicząc w kursach języka i kultury włoskiej (w ramach 

stypendium rządu włoskiego): w roku 1996 - w pięciotygodniowym, a w 1998 - w dwumie-

sięcznym. Bardzo pożyteczny dla dalszego ukierunkowania i rozwoju naukowego okazał się 

dwumiesięczny pobyt studyjno-badawczy w roku 1999 w Uniwersytecie Blaise Pascala w 

Clermont-Ferrand we Francji, który pozwolił doktorantce na zebranie pierwszych materiałów 

do pracy doktorskiej. W roku 2001, poprzez Ambasadę Francji w Warszawie, w ramach 

międzynarodowego programu współpracy z zagranicą COCOP, uzyskała miesięczne 

stypendium rządu francuskiego na pobyt w Paryżu, który pozwolił jej spenetrować biblioteki 

paryskie i zdobyć kolejne ciekawe materiały do rozprawy doktorskiej. Zasadniczy wpływ na 

ukształtowanie się dalszego obszaru badań - już w kierunku habilitacji - miał wyjazd w roku 

2005 na miesięczny staż do Uniwersytetu w Orleanie (dzięki stypendium rządu francuskiego 

dla młodych naukowców) oraz uczestnictwo w zajęciach z dziedziny historii i literatury 

francuskiej, a przede wszystkim spotkanie z profesorem Bernardem-Marie Garreau -

wybitnym znawcą literatury kobiecej, który zachęcił Habilitantkę do intensywniejszych i 

obszerniejszych studiów w tym obszarze badań. Miesięczne stypendium rządu francuskiego i 

wyjazd w roku 2008 do Uniwersytetu w Dijon, w ramach współpracy kulturalnej i naukowej, 

zawartej między Uniwersytetem Opolskim i Universite de Bourgogne, przyczynił się w 

dużym stopniu do uzupełnienia i wzbogacenia niezbędnych materiałów do zredagowania 

rozprawy habilitacyjnej oraz artykułów naukowych. W sumie dr Anna Led wina bardzo 

umiejętnie i z pożytkiem wykorzystała swe pobyty oraz staże zagraniczne: zarówno w 

doskonaleniu języka włoskiego i francuskiego, we wzbogacaniu wiedzy o języku, kulturze i 

literaturze krajów romańskich, jak i w gromadzeniu bibliografii i niezbędnych materiałów do 

zredagowania kolejnych rozpraw oraz artykułów. 

Ponadto, po uzyskaniu stopnia doktora, w ramach programu Erasmus, Habilitantka 

trzykrotnie wyjeżdżała z wykładami do zagranicznych ośrodków uniwersyteckich, dzieląc się 

swym doświadczeniem oraz wynikami własnych badań w ramach seminarium dyplomowego 

na studiach pierwszego stopnia oraz w zakresie metodologii badań literackich na studiach 

drugiego stopnia: i tak w maju 2010 roku przebywała w Uniwersytecie w Porto w Portugalii, 

w marcu 2012 - w Santiago de Compostela w Hiszpanii, zaś w marcu 2013 roku - w 
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Uniwersytecie w Montpellier we Francji. Te wyjazdy zaowocowały również nawiązaniem 

bliższych kontaktów z tymi ośrodkami, a zwłaszcza z literaturoznawcami z tych ośrodków -

uczestniczącymi z kolei w międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych 

przez Uniwersytet Opolski lub przybywającymi do Katedry Kultury i Języka Francuskiego z 

wykładami. 

Po doktoracie, dr Anna Ledwina wzięła czynny udział - zawsze z ciekawymi referatami -

w 17 międzynarodowych konferencjach naukowych krajowych oraz w 6 zagranicznych (w 

Serbii, Bułgarii oraz dwukrotnie we Francji i Republice Czeskiej). W ramach udziału w 

międzynarodowych konferencjach naukowych krajowych, zorganizowanych przez macie-

rzystą Katedrę Kultury i Języka Francuskiego Uniwersytetu Opolskiego, dwukrotnie 

wystąpiła w Kamieniu Śląskim (2004, 2007) i trzykrotnie w Opolu (2010, 2012, 2013), a 

także na konferencjach zorganizowanych przez Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w 

Słupsku (2007), Instytut Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu (2007, 2012), Akademię 

Polonijną w Częstochowie (2009), Katedrę Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego 

(2009, 2011), Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego (2010) i Instytut Filologii 

Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012) w Krakowie, Instytut Filologii Romańskiej 

UMCS w Lublinie (2011), Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu (2010, 2013) oraz 

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2013). Zagraniczne konferencje 

naukowe zawiodły Habilitantkę do ośrodków romanistycznych w Belgradzie (2006), Sofii 

(2008), Dijon (2008), Aix-en-Provence (2011) i dwukrotnie do Brna (2009, 2011). 

Tak więc dr Anna Ledwina nie boi się ciągle pojawiających się nowych wyzwań. Od 

początku swej pracy naukowo-dydaktycznej bierze czynny udział w życiu naukowym, ciągle 

poszerza swe kontakty i dzieli się własnymi osiągnięciami naukowymi z innymi badaczami z 

krajowych i zagranicznych ośrodków romanistycznych. Dzięki tak dużemu zaangażowaniu 

jest już osobą znaną powszechnie szanowaną i cenioną nie tylko w polskim środowisku 

naukowym, ale również wśród romanistów zagranicznych. 

2. Ocena dorobku naukowego 

Oprócz rozprawy magisterskiej, poświęconej pojęciu i problematyce czasu w postrzeganiu 

rzeczywistości w monumentalnym dziele Marcela Prousta, zatytułowanym W poszukiwaniu 

straconego czasu, cały pozostały dorobek naukowy dr Anny Ledwiny, od początku jej 

działalności naukowo-badawczej po dzień dzisiejszy, jednoznacznie wpisuje się w krąg 

głównych zainteresowań nad szeroko pojętą literaturą kobiecą. Świadczą o tym chociażby 

dwie samodzielnie zredagowane monografie oraz jedna we współautorstwie, a także liczne 
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artykuły, poświęcone różnym aspektom twórczości głównie 3 francuskich kobiet pisarek: 

Sidonie-Gabriełłe Colette, Marguerite Duras i Simone de Beauvoir. 

Cały dorobek naukowy dr Anny Led winy obejmuje: 

- Dwie w pełni autorskie książki w formie monografii, z których jedna poświęcona została 

Colette, druga - jako rozprawa habilitacyjna - stanowi obszerne i bardzo wnikliwe studium 

na temat transgresji w twórczości Marguerite Duras; trzecia książka, której Habilitantka 

jest współredaktorką i w której ma swój rozdział, podejmuje problematykę dystynkcji 

kulturowych w przekładzie z języka francuskiego na język polski. 

- 25 recenzowanych publikacji w formie rozdziałów zawartych w monografiach 

zbiorowych i 2 w recenzowanej serii wydawniczej (Que te s litter aires)-, w tym: 19 o 

zasięgu międzynarodowym oraz 8 o zasięgu krajowym. Spośród wyżej wymienionych 

publikacji 7 ukazało się w pracach zbiorowych zagranicznych (3 w Czechach, 2 we Francji 

i po 1 w Rumunii i Serbii). 

- 9 artykułów w recenzowanych czasopismach polskich (w tym 6 o zasięgu międzynaro-

dowym oraz 3 o zasięgu krajowym) i 7 w recenzowanych periodykach zagranicznych. 

- 5 tekstów zostało przyjętych do druku; w tym: 3 jako rozdziały w monografiach 

zbiorowych (2 o zasięgu międzynarodowym, 1 o zasięgu krajowym, 1 w pracy zbiorowej 

zagranicznej - w Bułgarii) i 2 w czasopismach recenzowanych. 

Pragnę dodać, iż 1 artykuł został opublikowany w czasopiśmie punktowanym figurującym 

na liście ERIH (Etudes Romanes de Brno - 10 pkt.) oraz 8 artykułów opublikowanych + 1 

przyjęty do druku, znajdujących się na liście czasopism punktowanych (część B) 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2 w Acta Universitatis Wratislaviensis - po 8 

pkt.; 4 w Synergies Pologne - po 7 pkt.; 1 w Studia Litter aria Universitatis Iagellonicae 

Cracoviensis - 8 pkt. i 1 w Romanica Cracoviensia - 9 pkt.; 1 przyjęty do druku w Romanica 

Silesiana - 8 pkt.). 

Dr Anna Ledwina publikuje głównie w dwóch językach: francuskim i polskim. 

Zdecydowanie dominują publikacje w języku francuskim: w tym języku opublikowana 

została rozprawa habilitacyjna, 19 rozdziałów w monografiach zbiorowych, 13 artykułów 

oraz 4 publikacje złożone do druku. W języku polskim ukazały się 2 książki (jedna autorska, 

druga - pod redakcją) + 8 rozdziałów i 3 artykuły (jeden został złożony do druku). Publikacje 

w języku polskim popularyzują twórczość francuskich pisarek w Polsce oraz chętnie czytane 

są również przez osoby nie znające języka francuskiego (przez nie romanistów). 

Dorobek Habilitantki przed doktoratem jest raczej skromny i obejmuje w sumie 4 

publikacje. Dwie z nich, to studia filmoznawcze: jedno związane z filmem Agnieszki Holland 
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{Całkowite zaćmienie) oraz legendą tzw. „poetów wyklętych" (A. Rimbaud i P. Verlaine); 

drugie poświęcone ekranizacjom powieści Colette. Dwie pozostałe publikacje są owocem 

spotkań polskich i czeskich doktorantów w Warszawie i w Ołomuńcu: w jednej z nich 

doktorantka prezentuje wymiar fikcyjny i autobiograficzny w twórczości Colette, w drugiej -

odnowienie języka w Voyage au bout de la nuit L.-F. Celine'a. Jest to bez wątpienia okres 

poszukiwania i krystalizowania się tematyki do rozprawy doktorskiej. Świadczą o tym 

wyraźnie dwie publikacje poświęcone Colette. 

Wzmożona działalność naukowo-badawcza przypada na okres po doktoracie. Ukazują się 

wtedy: 3 publikacje książkowe, 25 publikacji w formie rozdziałów oraz 14 artykułów w 

polskich i zagranicznych czasopismach recenzowanych. Pięć publikacji zostało złożonych i 

przyjętych do druku; pragnę doprecyzować, iż w trakcie redagowania niniejszej opinii, 

kolejny (szósty) artykuł pt. « En quete des odeurs du passe : de la memoire involontaire dans 

l'oeuvre proustienne » został przyjęty do druku w punktowanym czasopiśmie (lista В - 8 pkt.) 

Studia Litter aria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, vol. 8, zeszyt 1, 2013 (na razie w 

wersji on-łine, bez podania stron). 

Oprócz monografii habilitacyjnej dr Anna Ledwina w swoim autoreferacie niestety nie 

wskazała na wybrane publikacje do szczegółowej oceny. Stąd, z konieczności, moja ocena 

dotyczy wszystkich opublikowanych i przesłanych mi publikacji - zgodnie zresztą z 

dołączonym do dokumentacji ich wykazem. 

Całość dorobku naukowego dr Anny Ledwiny można pogrupować i zawrzeć w dwóch 

kategoriach. Pierwsza z nich, najliczniejsza, dotyczy szeroko pojętej literatury kobiecej, 

reprezentowanej głównie przez trzy kobiety pisarki: Sidonie-Gabrielle Colette, Simone de 

Beauvoir i Marguerite Duras (spośród innych kobiet pojawia się Franęoise Sagan, Lucie 

Delarue i Annie Saumont). Kilka prac ma charakter porównawczy; Autorka porównuje pewne 

zagadnienia w twórczości 3 lub 2 kobiet, stąd następujące konfiguracje: Beauvoir - Colette -

Duras, Beauvoir - Duras - Sagan, Beauvoir - Duras, Colette - Duras. W skład drugiej 

kategorii wchodzą inne publikacje, czyli wszystkie 10 pozostałych. 

Twórczości Colette poświęcona została jedna monografia oraz 17 publikacji w formie 

rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach. Monografia powstała na bazie nieco 

zmodyfikowanej i uzupełnionej rozprawy doktorskiej i stanowi ciekawe oraz obszerne 

kompendium wiedzy na temat życia i twórczości pisarki, która odegrała ważną rolę w nurcie 

literatury feministycznej i wywarła ogromny wpływ na obyczajowość swoich czasów. 

Sylwetka pisarki ukazana została na trzech etapach jej życia: w dzieciństwie, młodości i w 

wieku dojrzałym. Książka zawiera ponadto cenny aneks na temat recepcji Colette w Polsce. 
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Pozostałe 17 publikacji dotyczy bardzo pogłębionych studiów nad różnymi aspektami 

twórczości Colette. Przedmiotem refleksji i poszukiwań badawczych staje świat przedsta-

wiony w dziełach Colette, a w szczególności obraz dzieciństwa i wieku młodzieńczego, obraz 

kobiety i mężczyzny, tematyka wiejska, a zwłaszcza świat zwierząt, tematyka miłości (sztuka 

uwodzenia), pożądania, poszukiwania własnej tożsamości, dialektyka brudu rozumianego w 

kategoriach nieczystości, pojmowanej w sensie estetycznym i obyczajowym, związanej z 

różnorodnością doświadczeń seksualnych oraz nieprzewidywalną naturą miłości. Habilitantka 

skupia ponadto szczególną uwagę na zagadnieniu pisarstwa Colette, czyli tzw. „ecriture 

feminine", jej charakterystycznych cechach w płaszczyźnie fikcji i autobiografii, języka, 

słownictwa, stylu, w sferze ideologicznej i kulturowej. Zwraca również uwagę na humor i 

czułość w postrzeganiu rzeczywistości, a zwłaszcza w ukazywaniu różnych dziwactw matki. 

10 publikacji dotyczy życia, twórczości oraz poglądów Simone de Beauvoir - wybitnej 

intelektualistki, przedstawicielki egzystencjalizmu, a przede wszystkim czołowej animatorki 

ruchu feministycznego we Francji, walczącej o prawa dla kobiet, o kobiecą tożsamość, jej 

niezależność i wolność, występującej przeciw niesprawiedliwości, nietolerancji, dyktaturze 

wojnie, popierającej wystąpienia studentów w maju 1968 roku we Francji, „lewicę 

proletariacką" i Ruch Wyzwolenia Kobiet. Habilitantka kreśli obraz kobiety, która poprzez 

pisanie (akt twórczy) odnajduje sens życia, wolność oraz sposób na realizację swych 

życiowych i zawodowych planów czy aspiracji. Skupia również uwagę na tematyce ludzkiej 

kondycji, starości i śmierci. Najlepszym lekarstwem na ból, cierpienie i chorobę, na zmaganie 

się ze śmiercią okazuje się znów pisanie. 

13 publikacji składa się na ukazanie życia i jakże bogatej twórczości Marguerite Duras, 

w której miłość ukazana zostaje w wymiarze sacrum i profanum. Obok miłości pojawia się 

nienawiść; stąd dwuznaczne relacje między postaciami, zwłaszcza ambiwalentna relacja 

między matką a córką, między matką a starszym synem, między siostrą a młodszym bratem, 

itd. Szczególne miejsce w badaniach naukowych dr Anny Ledwiny zajmuje pisarstwo Duras, 

zwłaszcza pisanie („ecriture") - jako akt twórczy i to zarówno w jej powieściach jak i w 

sztukach teatralnych, a zwłaszcza w sztuce hybrydzie L 'Eden Cinema, w której 

poszukiwaniom formy towarzyszy poszukiwanie tożsamości, w której ponadto mamy do 

czynienia z transgresją konwencji teatralnych i kodów językowych. Habilitantkę interesują 

cechy charakterystyczne „ecriture" Marguerite Duras: obecność oraz funkcjonowanie elipsy i 

niewypowiedzianego, przemilczeń, opuszczeń, stylu aluzyjnego, ograniczonego do minimum 

słownictwa, krótkich i prostych zdań, powtórzeń i wreszcie braku (nieobecności czegoś) jako 
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punktu wyjścia i jednocześnie generatora tekstu, bądź pożądania. Jeden z artykułów dotyczy 

dyskursu ciała w polskich przekładach prozy M. Duras. 

W kategorii innych publikacji mieszczą się 3 artykuły z dziedziny dydaktyki, związane z 

wykorzystaniem tekstów literackich w nauczaniu języka i kultury francuskiej - z propozycją 

konkretnych analiz i ćwiczeń: lektura Kochanka M. Duras; zestaw ćwiczeń (m. in. z 

dziedziny eksplikacji tekstu, gramatyki, słownictwa, stylu, kompozycji) do fragmentów z La 

Maison de Claudine Colette; możliwości wykorzystania tekstu literackiego w nauczaniu 

języka i kultury na przykładzie dwóch nowel Annie Saumont {Filie lisant a I 'arret du bus, La 

Composition d'orthographe). Trzy artykuły dotyczą sztuki filmowej: jeden poświęcony jest 

ekranizacji powieści Colette, a dwa pozostałe związane są z filmem Agnieszki Holland, 

zatytułowanym Całkowite zaćmienie, ze zwróceniem uwagi - przez pryzmat życia i 

twórczości dwóch wybitnych symbolistów francuskich (P. Verlaine'a i A Rimbaud) - na ich 

fascynacje, zaślepienia i zagubienia życiowe, na poszukiwanie sensu życia, na doświadczanie 

Absolutu, na określenie miejsca artysty i sztuki we współczesnym świecie. Dwie publikacje 

dotyczą surrealizmu: jedna ukazuje koncepcję sztuki według A. Bretona, druga - nową 

koncepcję i nową wizję kobiety w optyce surrealistów: w poezji i prozie Aragona oraz 

Bretona. Dwa artykuły (jeden w języku polskim, drugi w j. francuskim) popularyzują 

twórczość artystyczną Andrzeja Seweryna. Natomiast artykuł debiutancki przedstawia 

technikę pisarską Celine'a, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odnowienie języka 

francuskiego w jego prozie - poprzez włączenie do języka literackiego całego bogactwa 

języka mówionego. 

Jak łatwo zauważyć dorobek naukowy dr Anny Ledwiny jest obszerny i zróżnicowany. 

Obok publikacji ściśle naukowych literackich, pojawiają się również artykuły o charakterze 

artystycznym, popularyzatorskim, a także z dziedziny dydaktyki - również bardzo cenne dla 

pracownika naukowo-dydaktycznego. 

Wszystkie te publikacje, stale ewoluujące, maja wiele pozytywnych cech wspólnych: 

- odznaczają się przejrzystą, klasyczną kompozycją: z inteligentnym i ciekawym wstępem, 

z jasno i precyzyjnie sformułowanym celem badawczym, z podanym korpusem, z logiczną 

i wnikliwą analizą poszczególnych zagadnień - opatrzonych zazwyczaj odpowiednim 

tytułem oraz z wnioskami końcowymi; 

- jasny i logiczny wywód, zawsze starannie zilustrowany trafnie dobranymi cytatami, 

pochodzącymi zarówno z analizowanych tekstów jak i z licznych opracowań krytycznych; 

- wprowadzane nowe terminy zawsze są zdefiniowane; 
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- Habilitantka swobodnie porusza się w terminologii literaturoznawczej, kulturoznawczej, 

filozoficznej, filmowej i dydaktycznej; 

- badane problemy i zjawiska ukazuje w aspekcie historyczno-literackim, w świetle 

ciągłych przemian; 

- metodologicznie, wszystkie te studia oparte są na założeniach teoretycznych wybitnych 

specjalistów z dziedziny literaturoznawstwa, psychoanalizy, filozofii, antropologii, 

socjologii, współczesnego językoznawstwa; stąd, w dużej mierze, publikacje te przybierają 

charakter interdyscyplinarny; 

- liczne i czasami nawet obszerne przypisy, poprawnie zredagowane, znakomicie 

uzupełniają wywód główny Autorki; 

- w jednym tylko artykule, zatytułowany « Le roman du XXе siecle comme une tentative 

de definir le temps et 1'espace de la connaissance humaine », problematyka czasu i 

przestrzeni w utworach Colette, Prousta, Malraux, Sartre'a, Butora, Duras, Robbe-Grilleta 

i Simona została potraktowana zbyt ogólnikowo, powierzchownie i wybiórczo - ze 

względu na bardzo obszerny temat. Niech to będzie więc przestrogą i jednocześnie 

wskazówką, aby tego typu tematów, zbyt obszernych, w przyszłości stanowczo unikać, 

zwłaszcza w artykułach i rozdziałach w monografiach, których objętość bywa limitowana 

przez wydawcę. 

Podsumowując tę część opinii stwierdzam, iż dorobek naukowy dr Anny Ledwiny 

ilościowo i jakościowo spełnia wymagania habilitacyjne; świadczy on o dojrzałości 

naukowej Habilitantki, jej samodzielności i rzetelności badawczej. 

3. Ocena pracy dydaktycznej i organizacyjnej w zakresie popularyzacji nauki oraz 

studiów uniwersyteckich / romanistycznych 

Swą bogatą wiedzę z dziedziny literatury francuskiej XX wieku, a w szczególności ze 

sfery bezpośrednich zainteresowań Habilitantki, czyli z szeroko i wieloaspektowo pojętej 

literatury kobiecej, uprawianej głównie przez kobiety pisarki, dr Anna Ledwina przekazuje 

studentom nie tylko we wspomnianych już na początku uniwersytetach zagranicznych, lecz 

przede wszystkim w swej macierzystej Uczelni (w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego) 

oraz od roku 2010 w drugim miejscu pracy, czyli w Wyższej Szkole Filologicznej we 

Wrocławiu; czyni to w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Prowadzi lub 

prowadziła zajęcia ze wstępu do literaturoznawstwa, z literatury i krytyki feministycznej, 

nowych tendencji w prozie francuskiej XX wieku, z tematyki poświęconej kobietom-

autorkom w literaturze francuskiej, a także wykłady i konwersatoria z translatoryki i 
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akwizycji języka oraz z takich dziedzin jak film francuski czy piosenka francuska. Do tej pory 

zrecenzowala 18 prac licencjackich oraz 10 prac magisterskich. Sprawuje opiekę nad 

studentami mającymi indywidualną organizację studiów (IOS). 

Na szczególne wyróżnienie i uznanie zasługuje różnorodna działalność organizacyjna i 

popularyzatorska dr Anny Ledwiny w swoim bliższym i dalszym środowisku. Poświęcając 

dużo czasu i wkładając sporo serca w różnorakie formy działalności, jest osobą niezwykle 

oddaną sprawom Katedry, Wydziału i Uniwersytetu. Wraz z Panią Dyrektor, prof, dr hab. 

Krystyną Modrzejewską współtworzyła opolską romanistykę: najpierw specjalizację 

francuską w ramach Instytutu Filologii Polskiej, a następnie mozolnie i wytrwale Katedrę 

Kultury i Języka Francuskiego. Zajęła się przygotowaniem programów dla 3-letnich studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia oraz 2-letnich studiów stacjonarnych drugiego stopnia -

wraz z uwzględnieniem punktów ECTS, a także opracowaniem sylabusów nauczanych 

przedmiotów. 

Dr Annie Ledwinie powierzono wiele odpowiedzialnych i bardzo czasochłonnych zadań -

niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniem toku studiów w ramach filologii romańskiej, 

z których zawsze wywiązywała się sumiennie i wzorowo. Dla filologii romańskiej 

przygotowała cały pakiet ECTS, broszurę informacyjną dla kandydatów na studia, dane 

dotyczące suplementu do dyplomu dla absolwentów filologii romańskiej, a w roku 2012, w 

związku z dostosowaniem programów studiów do efektów kształcenia dla profilu 

akademickiego w dziedzinie nauk humanistycznych, opracowała nowe programy studiów 

oraz efekty kształcenia dla filologii romańskiej. 

Habilitantka aktywnie uczestniczy w pracach różnych zespołów i komisji oraz pełni liczne 

funkcje w bezpośrednim miejscu pracy, na szczeblu wydziałowym oraz uczelnianym. W 

Katedrze Kultury i Języka Francuskiego pełniła funkcję tutora na studiach stacjonarnych (w 

roku akademickim 2005/2006), natomiast w latach 2005-2011 była koordynatorką zespołu 

przedmiotowego dla PNJF (Praktycznej Nauki Języka Francuskiego); od roku 2006 jest 

koordynatorką ECTS, a od roku 2010 sprawuje funkcję koordynatorki programu Erasmus. W 

ciągu trzech lat pełnienia tej funkcji, Pani adiunkt udało się sfinalizować dwie umowy 

dwustronne z Uniwersytetami w Porto oraz w Bańskiej Bystricy. W ramach mobilności 

nauczycieli akademickich zajmuje się również organizowaniem pobytu dla gości zagra-

nicznych. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego, od 2006 roku, jest 

członkiem Programowej Rady ds. wdrażania programu USOS, od 2011 roku - członkiem 

Zespołu ds. Programów Kształcenia, a od 2012 roku - członkiem Rady Wydziału. Na 

szczeblu uniwersyteckim jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 
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Dr Anna Ledwina znana jest również ze swoich licznych i bardzo wartościowych inicjatyw 

oraz działań dla dobra Katedry Kultury i Języka Francuskiego, na rzecz miasta i regionu, 

promując przy tej okazji język, literaturę i kulturę francuską zwłaszcza wśród młodzieży 

szkolnej, poprzez przewodniczenie chociażby jury konkursu - zDolny Ślązak Gimnazjalista -

z języka francuskiego na etapie wojewódzkim. 

W Katedrze Kultury i Języka Francuskiego zajmowała się organizacją czterech międzyna-

rodowych konferencji naukowych (2 w Kamieniu Śląskim i 2 w Opolu); przygotowała 

wniosek grantowy o finansowanie projektu badawczego pt. Dystynkcje kulturowe w 

przekładzie z języka francuskiego na język polski, a także wniosek skierowany do Opolskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk o sfinansowanie publikacji La condition humaine dans la 

litterature franęaise et francophone-, w związku z wizytacją Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej w latach 2006 i 2012, zajmowała się opracowaniem raportu samooceny 

dotyczącej Katedry Kultury i Języka Francuskiego; dbając o odpowiednio bogaty księgozbiór, 

pozyskała dla biblioteki jednostki oraz Biblioteki Uniwersyteckiej nadprogramowe 

egzemplarze ze zbiorów Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; 

zajmuje się również zamawianiem podręczników i niezbędnych tekstów dla studentów 

romanistyki. 

Dr Anna Ledwina stara się promować studia romanistyczne poprzez wizyty w Liceach 

Ogólnokształcących województwa opolskiego, poprzez przedstawianie oferty edukacyjnej w 

ramach tzw. „Drzwi otwartych", i wreszcie poprzez opracowanie opisu Jednostki oraz 

informacji o współpracy z partnerami zagranicznymi - do folderu promocyjnego 

Uniwersytetu Opolskiego. 

W ramach ustawicznego dokształcania się i zdobywania nowych doświadczeń w zakresie 

wiedzy informatycznej, Habilitantka chętnie uczestniczy w organizowanych szkoleniach w 

tym zakresie. Wzięła już udział w następujących szkoleniach: dotyczących antyplagiatu, 

platformy e-learningowej, finansowania badań naukowych oraz informacji o współpracy 

jednostki z partnerami zagranicznymi. 

W sumie dr Anna Ledwina nie szczędzi ani czasu ani sił w jakże bogatą i różnorodną 

działalność dydaktyczną organizacyjną popularyzatorską, promocyjną i samokształceniową. 

Czyni to z pasją z ogromnym zaangażowaniem - dla dobra Katedry, Wydziału, Uczelni, 

regionu i wreszcie dla samej siebie. 
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II. Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Rozprawa habilitacyjna dr Anny Ledwiny, zatytułowana Les Representations de la 

transgression dans I'oeuvre de Marguerite Duras, wydana w Opolu w roku 2013 w 

Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego, również związana jest z szeroko pojętą literaturą 

kobiecą i poświęcona została zjawisku transgresji w twórczości Marguerite Duras. 

Rozprawa liczy w sumie 263 strony i obejmuje stronę tytułową, spis treści, listę 

używanych skrótów w odniesieniu do analizowanych utworów Marguerite Duras, wstęp, 

cztery zasadnicze rozdziały, konkluzję, bibliografię oraz streszczenie w języku polskim. 

Szkoda, że Autorka nie pomyślała i nie zamieściła indeksów nazwisk i dzieł - przydatnych 

czytelnikowi w tego typu opracowaniach, a w dobie dzisiejszych technik komputerowych 

niezbyt trudnych do wykonania. Układ treści w poszczególnych rozdziałach i podrozdziałach 

uważam za prawidłowy, logiczny, wewnętrznie spójny i w pełni wyczerpujący badaną 

problematykę. 

Wśród nielicznych pisarek w literaturze francuskiej XX wieku Marguerite Duras uchodzi 

nie tylko za niezwykłą osobowość, ale również za autorkę cieszącą się bardzo dużą 

popularnością wśród czytelników niemal na całym świecie, a zwłaszcza po opublikowaniu w 

roku 1984 Kochanka, uhonorowanego literacką nagrodą Goncourtów. Często przez znawców 

literatury i krytyków zaliczana jest do grona przedstawicieli tzw. „nowej powieści" (Nouveau 

Roman), zwłaszcza z jej drugim etapem twórczości o charakterze eksperymentatorskim, 

rozpoczynającym się od publikacji Moderate cantabile w roku 1958. Jest zatem autorką 

odrzucającą nie tylko pewne struktury powieści tradycyjnej (balzakowskiej), ale proponującą 

także nowe rozwiązania formalne, nowe sposoby prezentowania postaci, również w zakresie 

ich aspiracji i dążeń do celu, zachowań, wyznawanych wartości natury moralnej, kulturowej, 

społecznej, a nawet i po części politycznej. W sumie, M. Duras obala liczne stereotypy, 

zwłaszcza w sposobie postrzegania mężczyzn i kobiet oraz w zakresie przypisanych im 

tradycyjnie ról. 

Na temat twórczości Marguerite Duras sporo już napisano i ciągle cieszy się ona 

zainteresowaniem wśród badaczy literatury - i to niemal na całym świecie. Nie łatwo jest 

zatem znaleźć ciekawy temat na obszerną monografię. Dr Annie Ledwinie udało się podjąć 

problematykę transgresji, która była wprawdzie sygnalizowana w artykułach, czy rozdziałach 

książek, ale do tej pory nie doczekała się tak pełnego i wnikliwego opracowania - na 

wszystkich możliwych poziomach analizy literackiej. Wybór tematyki uważam zatem nie 

tylko za bardzo ciekawy, ale również cenny, trafny i w dużej mierze nowatorski. 
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Sprawą dyskusyjną lub budzącą zastrzeżenia bywa niekiedy dobór tekstów do 

szczegółowych analiz. Otóż zagadnienie transgresji Autorka monografii postanowiła 

prześledzić w pełni na przykładzie trzech utworów M. Duras: Tama nad Pacyfikiem (1950), 

Moderate cantabile (1958) i Kochanek (1984). W pierwszej chwili, po rozpoczęciu lektury 

rozprawy, można odnieść wrażenie, że korpus może być niewystarczający. Po przeczytaniu 

jednak całej dysertacji okazuje się, że to pierwsze wrażenie jest mylne. Rzeczywiście, 

wymienione wyżej trzy teksty, stanowią jak gdyby zasadnicze „filary" i jednocześnie są 

najbardziej reprezentatywne dla poszczególnych etapów twórczości M. Duras w badaniu 

zjawiska transgresji, ale nie jedyne. Dr Anna Ledwina w swym wywodzie odwołuje się 

niemal do wszystkich dzieł opublikowanych przez autorkę Kochanka. A zatem dobór tekstów 

przestaje budzić zastrzeżenia. Jedyny niedosyt u czytającego rozprawę może powodować brak 

szerszego i wnikliwszego odniesienia się do Kochanka z Północnych Chin (1991), a bardziej 

szczegółowa analiza tego utworu byłaby znakomitym uzupełnieniem Kochanka (1984) oraz 

ukazaniem podobieństw i różnic w tych dwóch utworach, mających wspólną figurę 

chińskiego kochanka, a w dodatku utworu napisanego z pewnej (późniejszej) perspektywy 

czasowej. 

Wstęp zawiera w zasadzie wszystkie niezbędne elementy. Habilitantka wskazuje w nim na 

wyjątkowe miejsce Marguerite Duras w literaturze francuskiej XX wieku, na jej różne 

obszary twórczej działalności - jako powieściopisarki, autorki sztuk teatralnych i scenariuszy 

filmowych oraz realizatorki filmów, a także na jej zaangażowanie w różne sfery życia 

publicznego, między innymi kulturalną, społeczną i polityczną zwracając przy tym uwagę na 

aktualność problemów poruszanych przez kobietę pisarkę. Autorka monografii wprowadza 

również czytelnika w problematykę badawczą: definiuje pojęcie transgresji, wskazuje na jej 

złożoność i wieloaspektowość, sygnalizuje bogactwo opracowań w formie artykułów i 

książek poświęconych różnym aspektom twórczości M. Duras - sprytnie odsyłając czytelnika 

do bibliografii końcowej na stronach 243-253, jasno i precyzyjnie określa cel dysertacji oraz 

korpus - wraz ze zwięzłą prezentacją analizowanych tekstów oraz przedstawia kompozycję 

swej rozprawy.. 

Rozdział pierwszy jest jak gdyby dalszym ciągiem rozważań na temat transgresji, 

zasygnalizowanej we wstępie, a teraz w pełni rozwiniętych i w miarę kompletnych, 

ciekawych i wprost niezbędnych dla dalszej części analitycznej. Obejmuje dwa podrozdziały. 

Pierwszy z nich - o charakterze teoretycznym i metodologicznym - stanowi znakomite i 

bardzo cenne studium na temat definicji i różnych koncepcji transgresji ogólnie, u takich 

myślicieli jak: Michel Foucault, Georges Bataille, Alain Arnaud i Gisele Excoffon-Lafarge, 
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Józef Kozielecki, Marcelle Marini, Christiane Blot-Labarrere czy Michel David. Ich teorie 

będą stanowić fundament dla dalszych rozważań Habilitantki, która u każdego z tych 

powszechnie znanych uczonych wydobywa charakterystyczne elementy oraz aspekty 

transgresji i sygnalizuje ich obecność w twórczości M. Duras. W drugim podrozdziale (dość 

obszernym, bo obejmującym aż 16 stron) Habilitantka z perspektywy odbiorcy -

reprezentowanego głównie przez licznych krytyków oraz specjalistów od twórczości Duras -

wskazuje na sygnalizowaną i częściowo analizowaną problematykę transgresji w dziełach 

autorki Kochanka oraz przy okazji skrupulatnie przedstawia wszystkie aspekty i zagadnienia 

będące przedmiotem dotychczasowych studiów. Ten specyficzny stan badań, dokonany przez 

pryzmat recepcji, pełni bez wątpienia dwie zasadnicze funkcje: ukazuje charakterystyczne 

cechy jakże złożonej, bogatej, różnorodnej i wieloaspektowej twórczości Duras oraz wskazuje 

na pewne luki oraz możliwe kierunki poszukiwań badawczych, które prowadzą dr Annę 

Ledwinę do wyboru i uzasadnienia tematu rozprawy habilitacyjnej (s. 38). Habilitantka 

kończy swe rozważania, podając zakres swych badań nad transgresją w twórczości 

Marguerite Duras (s. 39) oraz formułuje serię szczegółowych pytań, bardzo zresztą ważnych, 

bo wyznaczających kierunek dalszego postępowania, na które będzie starała się odpowiedzieć 

w części analitycznej. 

Rozdział drugi rozpoczyna się od wstępnych rozważań na temat pierwszoplanowych 

postaci kobiet, naznaczonych o wiele bardziej niż mężczyźni fenomenem transgresji, a więc 

istot wyjątkowych, burzących ustalone zwyczaje, kroczących z duchem czasu, buntujących 

się przeciwko wszelkim możliwym przymusom, ograniczeniom i autorytetom, a jednocześnie 

poszukujących swej tożsamości. Nawiązując do poetyki „nowej powieści francuskiej" 

(Nouveau Roman), Autorka dysertacji wykazuje szersze spojrzenie na przekraczanie 

uświęconych tradycją norm i zasad - w porównaniu z powieścią tradycyjną typu 

balzakowskiego. Swe szczegółowe studium transgresywnych kobiet ogranicza do trzech 

protagonistek: Zuzanny z Tamy nad Pacyfikiem, Anny Desbaresdes z Moderate cantabile 

oraz młodej dziewczyny z Kochanka, wskazując jednocześnie na ich obecność w innych 

utworach M. Duras, jak chociażby na Lol V. Stein z Ravissement de Lol V Stein, Anne-Marie 

Stretter z Vice-Consul, Marię z Dix heures et demie du soir en ete, Alissę i Elisabeth Alione z 

Detruire, dit-elle czy Verę Baxter z Vera Baxter et les plages de I 'Atlantique. Rozdział drugi 

składa się z trzech podrozdziałów i generalnie poświęcony jest odrzuceniu podporządkowania 

się tradycyjnym zasadom zachowania się, postępowania oraz współżycia w rodzinie, w 

najbliższym otoczeniu, w społeczeństwie. Pierwszy podrozdział obejmuje transgresje w sferze 

powiązań rodzinnych, a w szczególności trudnych wzajemnych (wprost konfliktowych) 
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relacji między matką a córką w dwóch utworach: w Tamie nad Pacyfikiem i Kochanku. Do 

tego dochodzą wzajemne stosunki między rodzeństwem oraz między córką i mężczyznami 

spotkanymi po raz pierwszy w jej życiu. W rezultacie czytelnik otrzymuje ambiwalentny 

obraz matki oraz barwny obraz córki - wyemancypowanej, łamiącej zasady rodzinne oraz 

prawa klasowe i społeczne, odrzucającej tradycyjne wartości, zrywającej z mieszczańską 

moralnością. Kilkakrotnie Habilitantka snuje liczne analogie z poglądami, wypowiedziami i 

postaciami kobiet łamiących podobne normy w twórczości Simone de Beauvoir (w Le 

Deuxieme Sexe, Memoir es d'une jeune filie rangee) i Colette (w La Vagabonde). Podrozdział 

drugi, oparty głównie na Kochanku, poświęcony został transgresji manier i ludzkich 

zachowań, norm społecznych, zwyczajów oraz reguł stanowiących swoiste tabu. 

Metodologicznie oparty został na założeniach teoretycznych J. Kristevy, P. Bourdieu, R. 

Barthes'a, Th. F. Brodena, N. Heinich, P. Ricoeura, J. Baudrillarda oraz fenomenologii 

percepcji i wynikającej z niej wizji świata M. Merleau-Ponty'ego. Trzeci z kolei podrozdział 

zawiera transgresje zachowań pierwszoplanowej postaci z Moderato cantabile, Anny 

Desbaresdes, uciekającej od środowiska, w którym żyje, od społeczeństwa konsumpcyjnego 

w świat marzeń i urojeń - często pod wpływem alkoholu i tym samym poszukującej szczęścia 

oraz prawdziwej (niemal absolutnej) miłości. 

W rozdziale trzecim, złożonym z czterech podrozdziałów, autorka monografii skupiła swą 

uwagę na tematyce ciała, bardzo wyeksponowanej w twórczości powieściopisarek, a 

zwłaszcza w dziełach M. Duras, na różnych odmianach miłości - graniczącej lub ściśle 

związanej z transgresją, na różnych zachowaniach i postawach partnerów (kobiet i 

mężczyzn), poszukujących miłości, pragnień, doznań zmysłowych i obsesji erotycznych, na 

pięknie ciała budzącego pożądanie oraz na ubiorze. Kolejne odmiany transgresji w sferze 

uczuć i przeżyć erotycznych to relacje homoseksualne oraz miłość kazirodcza. W ostatnim 

podrozdziale dr Anna Ledwina łączy namiętności z aktem twórczym, z pisaniem („ecriture") i 

ukazuje ich odbicie w twórczości Marguerite Duras. Podobnie jak w poprzednich rozdziałach, 

czytelnik odnajduje w wywodzie głównym liczne analogie z twórczością Simone de Beauvoir 

oraz z bohaterkami Colette, natomiast młoda dziewczyna z Kochanka porównana zostaje z 

Lolitą Władimira Nabokowa. 

W czwartym i jednocześnie ostatnim rozdziale, złożonym z pięciu podrozdziałów, autorka 

monografii potraktowała pisanie i twórczość M. Duras jako pewnego rodzaju wyzwolenie. W 

pierwszym podrozdziale ukazała związek między Erosem a pisaniem, podała powody 

przejścia do aktu twórczego, do literatury. Odtąd przygoda miłosna i kolejna nowa przygoda 

językowa będą wzajemnie się na siebie nakładać i uzupełniać. Dwa czasowniki - kochać i 
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pisać - określają i wyznaczają młodej kobiecie drogę życiową Doświadczanie miłości niero-

zerwalnie łączy się z uczuciem bólu i prowadzi nawet do obłędu. W ciągłym poszukiwaniu 

tożsamości, twórczość Marguerite Duras przybiera ostatecznie charakter autobiograficzny, co 

staje się przedmiotem rozważań w drugim podrozdziale. Habilitantka słusznie zauważa i z 

całą mocą podkreśla, iż autobiografia w wydaniu Duras znacznie różni się od autobiografii 

tradycyjnej, zdefiniowanej przez Ph. Lejeune'a i którą słusznie można nazwać, zgodnie z 

propozycją prof. Jerzego Lisa, „nową autobiografią". Badając wymiar autobiograficzny 

twórczości Duras, dr Anna Ledwina doskonale ukazuje transgresję reguł i wyznaczników 

tradycyjnej autobiografii, odwołując się do poglądów i założeń teoretycznych tak wybitnych 

znawców w tej dziedzinie jak: wspomniany już Ph. Lejeune, G. Gusdorf, S. Doubrovsky, В. 

Didier, H. Bernard, Ch. Blot-Labarrere czy E. Lecarme-Tabone. Trzeci podrozdział 

poświęcony został problematyce relacji między pisaniem a tzw. „ciemną stroną świata 

wewnętrznego" postaci kobiet, co łączy się z poszukiwaniem nieznanego, a nawet z obłędem, 

który z kolei prowadzi do stopniowej destrukcji ludzkiej istoty. Autorka pracy wykracza poza 

ścisły korpus i odwołuje się również do innych powieści M. Duras oraz do jej scenariuszy i 

realizacji filmowych. W kolejnym, czwartym podrozdziale, zaprezentowane zostały liczne 

transgresje w płaszczyźnie językowej z podkreśleniem, iż stany emocjonalne postaci Duras 

znajdują swe odzwierciedlenie w strukturach językowych, w syntaksie, w formie i stylu samej 

wypowiedzi, w ekonomii języka. Habilitantka wnikliwie i dogłębnie zaprezentowała zarówno 

funkcjonowanie jak i funkcje przemilczeń, niedopowiedzeń, urywanych lub przerywanych 

wypowiedzi. Mówiąc o „utworach otwartych", nawiązała do Umberto Eco i jego koncepcji 

„dzieła otwartego". W ostatnim podrozdziale autorka monografii skupiła swą uwagę na 

obsesyjnie powracających motywach i wątkach tematycznych w twórczości M. Duras, a w 

szczególności na pożądaniu, miłości i erotyzmie, rozpatrywanych w kategoriach fantazmatu, 

niespełnienia i straty - nierozerwalnie związanych z pisarstwem/pisaniem („ecriture"). Pisarkę 

interesują także namiętności, popędy płciowe, obsesje, złudzenia, fantazje oraz urojenia. W 

ten sposób akt twórczy, czyli pisanie staje się dla Duras formą transgresji. Posiada zbawczą 

rolę i pełni funkcję egzorcyzmu. Staje się substytutem pragnienia erotycznego, transferem 

przyjemności w uczucia i jednocześnie w słowa. Przynosi w końcu ulgę i pozwala powrócić 

do okresu dzieciństwa oraz do osobistych, młodzieńczych fantazji. 

Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobrze zredagowana ośmiostronicowa konkluzja. 

Stanowi znakomitą syntezę i odnosi się do wszystkich problemów wcześniej analizowanych. 

Czytelnik otrzymuje nie tylko podsumowanie w zakresie transgresji i jej odmian, ale również 

pełny obraz twórczości Marguerite Duras z jej charakterystycznymi cechami. 
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W całej monografii wszystkie wywody autorki zostały odpowiednio zilustrowane bardzo 

licznymi i zawsze starannie dobranymi cytatami, pochodzącymi nie tylko z trzech 

szczegółowo analizowanych tekstów, ale również z pozostałych utworów M. Duras, a przede 

wszystkim z niezwykle licznych artykułów i opracowań krytycznych, z wywiadów pisarki 

oraz z Internetu. Cytaty, pochodzące od krytyków, mają głównie charakter ilustrujący lub 

podpierający wywód autorki monografii; te dłuższe, wyróżnione w tekście mniejszą czcionką, 

zazwyczaj zostały opatrzone ciekawym komentarzem i prawidłowo zinterpretowane. 

Bibliografia, bardzo bogata i różnorodna, zapisana mniejszą czcionką na 23 stronach 

świadczy bez wątpienia o bardzo dużym oczytaniu, doskonałej znajomości badanej 

problematyki oraz o bogactwie materiałów źródłowych, umiejętnie wykorzystanych w 

redagowanej rozprawie habilitacyjnej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje niezwykle 

przejrzysty i logiczny i wprost wzorcowy podział danych bibliograficznych na odpowiednie 

kategorie i subkategorie, zapisanych według powszechnie przyjętych i stosowanych norm w 

pracach literaturoznawczych. Podobnie jest z licznymi i poprawnie sporządzonymi 

przypisami. 

Pod względem językowym praca napisana jest ładną i poprawną francuszczyzną, bogatą w 

słownictwo i różnorodne sformułowania. Na wyróżnienie zasługuje również bardzo dobra, 

niemal bezbłędna interpunkcja, co jest raczej rzadkością wśród młodych naukowców. 

Poza sygnalizowanym już brakiem indeksu nazwisk i tytułów dzieł oraz powtórzeniami 

pewnych stwierdzeń, myśli, odnoszących się do motywów lub wątków tematycznych w 3 

kolejnych rozdziałach, bądź podrozdziałach analitycznych, rozprawa habilitacyjna nie 

zawiera większych uchybień. Czasami rzeczywiście przydałby się nieco większy rygor 

myślowy i redakcyjny, aby jeszcze bardziej uporządkować swą wypowiedź i w ten sposób 

pozbyć się zbędnych powtórzeń 
* * * 

Konkludując, pragnę stwierdzić, iż zjawisko transgresji zostało zbadane i ciekawie 

zaprezentowane na wszystkich najważniejszych poziomach analizy literackiej, we wszystkich 

aspektach oraz w sposób nawet interdyscyplinarny, wynikający z wielości oraz różnorodności 

stosowanych metod badawczych. Pod względem metodologicznym autorka monografii 

odwołuje się między innymi do rozważań zaczerpniętych z antropologii (E. Badinter, F. 

Couchard), socjologii (P. Bourdieu, J. Baudrillard, M. Foucault), psychoanalizy (Freud, 

Lacan, M.-M. Lessana, M. David, E. Fromm) strukturalizmu i semiologii (R. Barthes, G. 

Genette), współczesnego językoznawstwa (E. Benveniste, С. Kerbat-Orecchioni)), estetyki 

„nowej powieści" francuskiej (J. Ricardou), fenomenologii (M. Merleau-Ponty), z dziedziny 
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filozofii i teorii literatury (M. Bachtin, G. Bataille, M. Blanchot, J. Kristeva, P. Ricoeur, J. 

Starobinski, Т. Todorov). Autorka zatem swobodnie porusza się w terminologii współ-

czesnego literaturoznawstwa i nie tylko. W sumie ukazała wyjątkowy i niepowtarzalny aspekt 

twórczości M. Duras, jej nowatorstwo oraz jej znaczenie w literaturze francuskiej drugiej 

połowy XX wieku - zwłaszcza jej znaczące miejsce w literaturze kobiecej (feministycznej). 

Konkluzja 

Dr Anna Ledwina jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w pełni dojrzałym i 

dobrze przygotowanym do pełnienia funkcji na stanowisku samodzielnego pracownika 

naukowego oraz zdolnym do kształcenia nowych kadr, do kierowania w przyszłości zespołem 

badawczym. Ma dobrze zorganizowany i opanowany warsztat pracy. Posiada sporą wiedzę 

nie tylko z zakresu szeroko pojętej literatury kobiecej, którą nieustannie poszerza i wzbogaca, 

ale również w dziedzinie metodologii badań, teorii i historii literatury XX i XXI wieku. Jej 

działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna rozwija się dynamicznie i wielostronnie. 

Ponadto tym wszystkim, czym się zajmuje, to robi to z pasją. Chętnie dzieli się swą wiedzą 

zarówno w swoim macierzystym Uniwersytecie jak i w środowisku romanistycznym 

krajowym i zagranicznym. Często mówi i pisze o rzeczach trudnych, specjalistycznych, ale 

czyni to zawsze w sposób przystępny i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Jest już osobą 

rozpoznawalną i cenioną w środowisku romanistycznym krajowym i zagranicznym. 

Oceniając dotychczasowy dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny 

Habilitantki oraz Jej monografię habilitacyjną pt. Les representations de la transgression 

dans I'oeuvre de Marguerite Duras, z pełnym przekonaniem stwierdzam, iż spełniają one 

wymagania Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Uważam, iż osiągnięcia dr 

Anny Ledwiny są wystarczające i w pełni uzasadniają nadanie Jej stopnia doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Wnoszę zatem 

o dopuszczenie dr Anny Ledwiny do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 

Lublin, dn. 14.04.2014 r. /Dr hab. Czesław Grzesiak, prof, nadzw. UMCS/ 
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