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Ocena dorobku naukowego doktor Anny Ledwiny 

Doktor Anna Ledwina, adiunkt w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego na 

Uniwersytecie Opolskim, przedstawiła do oceny swój dorobek naukowy, na który składa się 

trzydzieści dziewięć artykułów opublikowanych po doktoracie, w tym 25 rozdziałów 

monografii oraz 14 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i 

zagranicznych, współredagowany przez habilitantkę tom Dystynkcje kulturowe w przekładzie 

z języka francuskiego na język polski (Opole 2013), książka Sidonie-Gabrielle Colette -

kobieta i pisarka wyprzedzająca swoją epokę, będąca zmienioną wersją rozprawy doktorskiej 

napisanej pod kierunkiem prof, dr hab. Krystyny Modrzejewskiej, a przede wszystkim 

monografia Les Representations de la transgression dans I 'ceuvre de Marguerite Duras sur 

I 'exemple des romans « Un Barrage contre le Pacifique», «Moderate cantabile» et 

«L'Amant » (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, 264 str.), którą dr 

Ledwina wskazuje jako osiągnięcie wynikające z art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.). Pod względem ilościowym jest to dorobek absolutnie 

zadowalający i spełniający kryteria wynikające z w. w. ustawy. Ocena jakościowa dokonań 

habilitantki musi być jednak dużo bardziej zniuansowana. Owo zniuansowanie - to, rzecz 

jasna, eufemizm, za którym kryją się wątpliwości co do jednoznacznej oceny jakości całego 

dorobku naukowego i monografii habilitacyjnej - jest wynikiem nie do końca trafnej, jak 



sądzę, strategii naukowej habilitantki, a nie jej naukowych możliwości, które uważam za 

bezsprzeczne, tyle że nieco wadliwie ukierunkowane, co postaram się w niniejszej recenzji 

wyłuszczyć. 

Mój główny zarzut wobec recenzowanego dorobku dotyczy właściwie cechy 

osobowościowej, która przekłada się, niestety, na dokonania naukowe: chodzi mi o skłonność 

doktor Ledwiny do podejmowania tematów zgranych, do cna wyeksploatowanych i 

niebywale szerokich. O tym, że skłonność ta nie została przez habilitantkę wykorzeniona, 

świadczy temporalno-tematyczna klamra, jaką tworzy tytuł pracy magisterskiej Anny 

Ledwiny (La notion du temps et la perception de la realite dans ,,A la recherche du temps 

perdu" de Marcel Proust) wraz ze świeżo przyjętym do druku artykułem „En quete des 

odeurs du passe: de la memoire involontaire dans l'oeuvre proustienne" (Studia Litteraria 

Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, vol. 8, zeszyt 1, 2013). Pisanie w XXI wieku o 

pojęciu czasu i pamięci mimowolnej w dziele Prousta oznaczać może dwie rzeczy: albo że 

autor jest niezwykle mocnym głosem we współczesnej humanistyce, kimś porównywalnym z 

Rolandem Barthes'em czy też, na naszym podwórku, z Michałem Pawłem Markowskim, albo 

że porywa się z motyką na słońce, by ugrzęznąć w setkach tysięcy stron bibliografii, jaka na 

podobne tematy powstała przez ostatnie dziesięciolecia, a tym samym skazuje się na 

odtwórczość i nieuniknioną niekompletność. Niestety, wiele wskazuje na to, że dr Annie 

Ledwinie parokrotnie nie udało się uniknąć tej drugiej pułapki. 

Dotyczy to kilku artykułów z bardzo bogatego zbioru tekstów, które habilitantka 

poświęciła swojej największej naukowej pasji, jaką są trzy klasyczne figury kobiecego 

powieściopisarstwa w XX wieku - Colette, Simone de Beauvoir i Marguerite Duras. Takie 

szkice, jak „Les Je differents de Colette : etapes de la quete de soi", 2007; „Dzieciństwo jako 

lejtmotyw pisarstwa Sidonie-Gabrielle Colette", 2006; „Poetyckość, sensualizm i malarskość 

prozy Sidonie-Gabrielle Colette", 2012; a zwłaszcza „Les autrices franęaises du XXе siecle : 

autonomie, liberte et creation", 2010; „Le sens selon Simone de Beauvoir : ecrire pour se dire 

et communiquer avec les autres", 2009 ; „L'oeuvre de Simone de Beauvoir : la recherche de 

1'identite", 2012; „Les Etats de femme et la construction de la feminite dans la fiction 

durassienne", 2013 ; i „L'universalite du message beauvoirien et son influence sur le 

feminisme contemporain", 2012, rażą wtórnością wobec studiów wcześniej opublikowanych 

na ten temat i nierzadko sprowadzają się do cytowania istniejących opracowań, czego 

widocznym przykładem bywa upchnięcie kilkudziesięciu odniesień bibliograficznych na 

zaledwie kilku stronach tekstu. Rzecz jasna, strategia ta ma także drugą stronę: trudno wyjść z 



podziwu dla autorki, która przebrnęła przez setki opracowań, z uwagą je przeczytała i 

potrafiła dokonać ich bardzo rzetelnej syntezy. 

Naprowadza mnie to na inny trop w analizie dorobku naukowego dr Anny Ledwiny: 

to trop, który przebija nie tylko przez obecny w bibliografiach jej prac stos znalizowanch 

materiałów, lecz także przez artkuły opublikowane w języku polskim („Autofikcja w 

twórczości Sidonie-Gabrielle Colette - wizja świata w aspekcie ecriture feminine", 2006; 

„Dzieciństwo jako lejtmotyw pisarstwa Sidonie-Gabrielle Colette", 2006; „Poetyckość, 

sensualizm i małarskość prozy Sidonie-Gabrielle Colette", 2012; „Dialektyka nieczystości w 

powieściach S.-G. Colette i M. Duras", 2012) oraz te części jej dorobku, które omawiają 

recepcję twórczości badanych autorek na gruncie polskim (tu bardzo wartościowy artykuł 

„Recepcja Colette w czasopiśmiennictwie polskim"). W tej przestrzeni naukowe zalety dr 

Ledwiny rozkwitają w całej pełni, a dodatkowo habilitantka wzorowo wypełnia jedną z 

podstawowych powinności neofilologa, jaką jest pośredniczenie między kulturami, 

przenoszenie wartości z jednego obszaru do drugiego, a wreszcie badanie przyjęcia tychże 

wartości na danym gruncie. Doktor Ledwina jest dzięki swojej akrybii osobą znakomicie 

predysponowaną do bycia historykiem literatury par excellence, a jej stylistyczna klarowność 

i precyzja sprawiają, że zredagowane przez nią opracowania poszczególnych pisarek są wręcz 

podręcznikowe. Wyobrażam sobie - a potwierdza to niebagatelny dorobek dr Ledwiny w 

zakresie kształcenia studentów, jak również kilka artykułów w dziedziny dydaktyki 

[„Enseignement du franęais dans le cadre des cours de litterature : un eventail d'exercices au 

caractere interdisciplinaire" (2009), „Le charme de la lecture et son exploitation en classe de 

FLE a l'exemple des nouvelles d'Annie Saumont Filie lisant a I'arret du bus et La 

Composition de 1'orthographe" (2011), „La litterature et la creativite : les propositions de 

lecture de L'Amant de Marguerite Duras" (2013)] - że habilitantka jest dzięki tym 

przymiotom znakomitym wykładowcą akademickim, a także osobą, która z powodzeniem 

może już sprawować opiekę naukową nad młodszymi pracownikami nauki. Szkoda tylko, że 

swój warsztat historyka literatury wykorzystuje stosunkowo rzadko, zaś teksty będące w 

zasadzie szkicami popularyzatorskimi publikuje - nie wiedzieć czemu - w języku francuskim 

i to w pismach o zasięgu lokalnym, przez co ich potencjał pozostaje na dobrą sprawę 

niewykorzystany. 

Większa część energii twórczej doktor Ledwiny poświęcona została bowiem jak dotąd 

działaniom interpretacyjnym i reinterpretacyjnym, co niekiedy przynosi rezultaty 

zadowalające, a niekiedy - nieco rozczarowujące. Do tych pierwszych zaliczyć trzeba na 

pewno studium „Le pouvoir de seduire [a nie : «de la femme seductrice », jak pisze 



habilitantka w autoreferacie] et la strategie de communication dans La Vagabonde, La 

Monnaie de Singe et L 'Amant", 2008, gdzie bardzo interesujące ujęcie porównawcze owocuje 

trafnymi i nowatorskimi wnioskami. Podobnie jest z artykułami „Representations de 

l'Histoire dans les textes de Marguerite Duras et Simone de Beauvoir", 2012, oraz „La femme 

- modele de Г amour, etre idealise et inspiration des surrealistes", 2010, gdzie doktor Ledwina 

łączy ze sobą różne dyscypliny i różne strategie metodologiczne, a tym samym wychodzi 

poza utarte szlaki interpretacyjne i faktycznie wiele wnosi do rozwoju nauki o literaturze. 

Szkic o surrealistycznych kobietach jest też jednak znamienny dla pewnej negatywnej 

cechy pisarstwa Anny Ledwiny. Habilitantka sama określa się jako specjalistkę od literatury 

kobiecej, co prowadzi ją do obfitego korzystania z dorobku krytyki feministycznej. Niestety, 

czytelnik tekstów sygnowanych przez doktor Ledwinę odnosi nieodparte wrażenie, że autorka 

zatrzymała się na tak zwanej drugiej fali feminizmu, przez co uzyskane dzięki tej metodologii 

obserwacje nie nadążają za dynamicznym rozwojem metodologii badań literackich i 

światowej humanistyki w ogóle. Autorka poprzestaje na cytowaniu klasycznych figur 

feminizmu, jak gdyby nie dostrzegając całego nurtu kulturowej teorii literatury, który 

niewątpliwie wzbogaciłby jej rozważania o Colette, de Beauvoir i Duras. Strategię taką 

hipotetycznie składam na karb źle pojętego lęku przed anachronizmem : domyślam się 

bowiem, że doktor Ledwina chciała zastosować do twórczości wybranych przez siebie pisarek 

narzędzia jak najbardziej odpowiadające ich macierzystemu kontekstowi, lecz niechybnie 

prowadzi to do interpretacji zanadto szkolnych i, paradoksalnie, anachronicznych pod 

względem metodologicznym. 

Wszystkie wymienione wyżej wady i zalety działań naukowych doktor Anny Ledwiny 

obecne są w monografii Les Representations de la transgression dans I 'ceuvre de Marguerite 

Duras sur I 'exemple des romans « Un Barrage contre le Pacifique », « Moderate cantabile » 

et «L 'Amant ». Książka ta, stanowiąca próbę ukazania różnych sposobów rozumienia 

transgresji w dyskursie Marguerite Duras, jest wzorowo skomponowaną, niezwykle 

drobiazgową analizą i interpretacją trzech wymienionych w tytule powieści w perspektywie 

psychoanalityczno-feministycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewolucję pojęcia 

kondycji kobiety w społeczeństwie oraz statusu pisarki. 

Duże wątpliwości budzi jednak stosowanie przez habilitantkę pojęcia transgresji. 

Zaproponowany przez autorkę konglomerat oparty na definicjach Pierre'a Bourdieu i 

Georges'a Bataille'a właściwie nic nie wnosi, gdyż kluczowe dla rozprawy pojęcie ulega 

rozmyciu, zwłaszcza przy nieuwzględnieniu dwoistości jego rozumienia przez Bataille'a, 

który przecież, odwołując się do heglowskiego Aufhebung, podkreślał umacnianie zakazu 



przez jego przekroczenie. Należy żałować, że przez takie uproszczenie habilitantka wpisuje 

się w długą historię popkulturowego wypaczania pojęcia transgresji, ograniczającego je do 

zwykłego przekraczania zakazu, bez głębszych implikacji filozoficznych i antropologicznych. 

Jest to szczególnie widoczne w najdłuższym podrozdziale książki, poświęconym konfliktowi 

z matką, jaki staje się udziałem bohaterki Kochanka, a będącym właściwie psychologiczną 

analizą sytuacji, którą tylko przy dużej dozie dobrej woli można by określić mianem 

transgresji. Można się zastanawiać, czy nie trafniejszym wyborem byłby stosowany niekiedy 

przez autorkę termin „subwersja", mniej obciążony tradycją filozoficzną, a chyba bardziej 

adekwatny do użycia w recenzowanej rozprawie. 

Pierwszy rozdział pracy, przedstawiający stan badań nad twórczością Marguerite 

Duras oraz nad zagadnieniem transgresji w ujęciu interdyscyplinarnym, należy bez wątpienia 

do najbardziej wartościowych części pracy - stosownie zresztą do omówionych wyżej 

umiejętności habilitantki. Znajdujemy tu bardzo aktualne i kompletne omówienie 

najważniejszych studiów poświęconych francuskiej pisarce, ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektu subwersywnego. Doktor Ledwina umiejętnie wykazuje, na czym polega nowatorstwo 

jej ujęcia i jaką lukę w durasołogii wypełnia swoją rozprawą. Jednocześnie czytelnik 

uzmysławia sobie, jak niewielka w gruncie rzeczy jest to luka i jak ciężko dodać coś do 

omawianej problematyki przy zachowaniu tradycyjnej mimo wszystko metodologii. 

Kolejne części pracy omawiają takie aspekty utworów Duras, jak ucieczka przed 

zniewoleniem, erotyzm i tworzenie. O ile, tak jak już wyżej zasugerowałem, rozdział drugi 

sprowadza się w dużej mierze do analiz psychologicznych i psychologizujących, o tyle 

kolejne części przynoszą znacznie wartościowsze obserwacje. Opierając się na klasykach 

myśli feministycznej i psychoanalitycznej (choć niekiedy traktowanych dość pobieżnie i 

powierzchownie), doktor Ledwina trafnie upatruje w seksualności bohaterek Duras 

podstawowej przestrzeni działań transgresywnych. Przede wszystkim jednak transgresja ta 

dokonuje się w polu językowym: habilitantka bardzo trafnie odnajduje w poszukiwaniu nowej 

formy pragnienie przekroczenia szeroko rozumianych uwarunkowań kulturowych, całego 

wachlarza opresji, jaki wynalazła kultura patriarchalna w celu ujarzmienia kobiecego libido, a 

tym samym wyeliminowania z przestrzeni kulturowej indywidualnych eksperymentów, jakim 

z lubością - ale i strachem (co akurat doskonale odpowiada Bataille'owskiej transgresji) -

oddają się bohaterki prozy Duras. Szkoda tylko, że omawiając temat homoseksualnego 

pożądania, habilitantka nie korzysta z narzędzi, jakie oferują queer studies, a przy analizie 

motywów kazirodczych nie sięga do prac antropologów: takie poszerzenie kontekstu z 



pewnością umożliwiłoby odejście od ograniczających mimo wszystko interpretacji Marie-

Madeleine Lessany czy Michela Davida. 

Ostatnia część pracy przyjmuje perspektywę autobiograficzną w celu powiązania 

transgresyjności pisarstwa Duras z jej egzystencją, a także z samym aktem tworzenia. Staje 

się to dla habilitantki okazją do całościowego ujęcia twórczości Duras, by poprzez ukazanie 

jej ewolucji dowieść nowatorstwa zawartych w tym dziele koncepcji, jak również pokusić się 

o odnalezienie pewnych obsesyjnych motywów, składających się na wyobraźniową 

dominantę, która decyduje o j e j znaczeniu w historii ecriture feminine. 

W sumie rozprawa przedstawiona jako praca habilitacyjna, pomimo pewnych 

uproszczeń i niedociągnięć, zawiera rzetelną propozycję interpretacyjną, która z pewnością, 

podobnie jak cały dorobek naukowy doktor Ledwiny, stanowi znaczny wkład w rozwój badań 

nad literaturą francuską. Wspomniane niedoskonałości są wprawdzie dość liczne i poważne, 

jednak wynikają one moim zdaniem - tak jak już wspomniałem - raczej z nieskutecznej 

strategii naukowej niż z braku umiejętności w tej dziedzinie. 

Tę względną równowagę plusów i minusów z naddatkiem rekompensuje niebywała 

aktywność habilitantki na polu dydaktyki, ogranizacji i promocji na rzecz uczelni oraz 

współpracy z instytucjami naukowymi. Imponujący dorobek na tym polu skłania mnie do 

ujrzenia w doktor Ledwinie wartościowego pracownika naukowo-dydaktycznego, 

niewątpliwie bezcennego dla opolskiej romanistyki, a tym samym - do obdarzenia jej 

pewnym kredytem zaufania, w związku z czym wnioskuję o nadanie doktor Annie Ledwinie 

stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 

romańskiego. 


