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OCENA 
dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Anny LEDWINY pt.: 

Les representations de la transgression dans I'ceuvre de Marguerite Dur as sur I'exemple 
des romans « Un barrage contrę le Pacifique », « Moderate cantabile » et« L'amant» 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, 264 s.) 

Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dr Anny Ledwiny stwierdzam, że 
spełnia on wymagania ustawowe i może być podstawą do nadania kandydatce stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych. 

Uzasadnienie: 

Dr Anna Ledwina ukończyła studia wyższe w 1998 roku w Uniwersytecie 

Wrocławskim, uzyskując tytuł zawodowy magistra filologii romańskiej. W 2003 roku na 

Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego otrzymała stopień doktora nauk 

humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy pt: Sidonie-Gabrielle 

Colette - kobieta i pisarka wyprzedzająca swoją epokę, napisanej pod kierunkiem prof, dr 

hab. Krystyny Modrzejewskiej. Od 2001 roku Anna Ledwina pracuje nieprzerwanie w 

Uniwersytecie Opolskim, najpierw jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej, a następnie 

od 2004 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego. 

Dorobek naukowy dr Anny Ledwiny obejmuje 1 monografię wskazaną jako 

osiągnięcie w rozumieniu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, 1 monografię 

będącą drukowaną wersją doktoratu, 1 tom współredagowany pt.: Dystynkcje kulturowe w 

przekładzie z języka francuskiego na język polski oraz łącznie 43 artykuły naukowe, z których 

25 ma charakter rozdziału w rozmaitych monografiach tematycznych. Kolejnych 5 artykułów 

zostało przyjętych do druku. 

Lektura załączonych do dossier prac naukowych pozwala na wyodrębnienie 

podstawowych obszarów, w obrębie których habilitantka rozwijała swoje badania. Wiążą się 

one głównie z projektami realizowanymi na poszczególnych etapach kariery akademickiej 
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habilitantki. Do obszarów zgłębionych najdokładniej należy z pewnością twórczość 

francuskiej pisarki przełomu XIX i XX wieku Sidonie-Gabriełłe Colette, której dr Ledwina 

poświęciła rozprawę doktorską i wiele publikacji w pierwszych latach swojej pracy w 

Uniwersytecie Opolskim. Rozprawa doktorska była już oczywiście przedmiotem oceny i nie 

ma potrzeby szczegółowego omawiania książki, która jest efektem badań prowadzonych w 

celu uzyskania stopnia naukowego doktora. Tak jak to zwykle ma miejsce, praca na rzecz 

doktoratu daje pretekst do publikacji wielu artykułów naukowych. Pani dr Ledwina 

skwapliwie skorzystała z takiej możliwości i w latach 2004-2012 podała do druku, jeśli 

dobrze policzyłem, 12 artykułów różnego kalibru. Lektura ich pozwala stwierdzić, że pisane 

były one głównie z myślą bądź to o konferencjach naukowych, w których habilitantka brała 

udział, bądź też były próbą wpisania się w tematykę takiego lub innego tomu zbiorowego lub 

monografii. Stąd też są nierównej wartości, mają bardzo często charakter przyczynkarski lub 

popularyzatorski, często też ma się wrażenie, że podobna problematyka omawiana jest w 

dwóch różnych publikacjach. Wystarczy porównać treść dwóch publikacji - 2012a1 (wizja 

dzieciństwa u Colette) i 2006a (dzieciństwo jako lejtmotyw twórczości Colette), aby 

zrozumieć, że nie różnią się one ani w zakresie podejmowanej problematyki, ani też 

zastosowanej metodologii badań. Tajemnica dzieciństwa, o której autorka rozprawia we 

wcześniejszej publikacji jest przecież częścią wizji tego dzieciństwa. W dwóch innych 

artykułach - 2007a i 2006 - twórczość Colette jest punktem wyjścia do rozważań na temat 

etapów poszukiwania siebie, sposobach tworzenia autoportretu oraz różnorodnych form ,ja". 

W obu przypadkach mowa jest o zacieraniu się granic między autobiografią i fikcją, przy 

czym w drugim przypadku autorka kładzie dodatkowo nacisk na wizję świata w perspektywie 

feministycznej. Nie ulega wątpliwości, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim tekście pani 

Ledwina pisze o charakterze autofikcyjnym dzieła Colette, choć terminu autofikcja użyła 

jedynie w artykule z 2006 roku. Autorka nie podjęła jednak żadnej dyskusji na temat 

zasadności zaliczania twórczości Colette do pisarstwa autofikcyjnego. W czasie, kiedy dr 

Ledwina publikowała wspomniane artykuły, debata na temat autofikcji we Francji wchodziła 

w zasadniczą fazę formalizacji tej odmiany pisania o sobie. Należy więc żałować, że w obu 

artykułach nie ma o tym mowy, tak jak nie ma śladu odwołań do prac, które zostały wówczas 

opublikowane. Pisarstwo auto fikcyjne kobiet, odczytywane w perspektywie feministycznej 

wniosło wiele nowych i ważnych elementów do dyskusji na temat istoty fikcjonalizacji 

autobiografii. Do kwestii autofikcji habilitantka odwołuje się również w artykule z 2004 roku, 

1 W celu uniknięcia przytaczania tytułów publikacji, posługuję się datami ich publikacji i ich uszeregowaniem w 
wykazie opublikowanych prac, załączonym do dokumentacji habilitacyjnej. 
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w którym podejmuje próbę analizy opisowej techniki jednego z utworów pisarki. Wprawdzie 

pani Ledwina stwierdza, ze omawiany tekst (Le kepi) jest utworem autofikcyjnym, ale z 

analizy nie wynika jednoznacznie, które cechy utworu zdradzają powinowactwa z autofikcją. 

Niezrozumiała jest również wstępna deklaracja habilitantki, że nie interesuje ją 

autobiograficzny wymiar tego utworu. Raczej trudno sobie wyobrazić prowadzenie 

przekonującej dyskusji o autofikcji bez odwołania się do biografii pisarki. 

Do najbardziej wartościowych tekstów o Colette zaliczam te publikacje, które 

podejmują mniej znane i, siłą rzeczy, rzadziej omawiane wątki jej twórczości, a także te, które 

świadczą o oryginalności pisarstwa Colette. W tej grupie artykułów mieszczą się teksty na 

temat doświadczenia natychmiastowości (2006b), humoru jako nieodłącznej części 

twórczości pisarki (2001b), interesujący artykuł o poetyckości, zmysłowości i malarskości w 

jej utworach (2012e), a także publikacje, w których dr Ledwina daje upust swoim 

zainteresowaniom komparatystycznym. Twórczość Colette widziana w takiej perspektywie 

wyraźnie zyskuje, a samej habilitantce daje możliwość wykazania się wiedzą 

historycznoliteracką. Artykuły z ostatnich lat (2010, 2012d) ukierunkowane już na badania 

feministyczne, gdzie korpus tekstowy zostaje poszerzony o utwory de Beauvoir i Duras, są 

dobrym przykładem nowatorskiego podejścia habilitantki do kwestii badania doświadczeń 

seksualnych kobiet, krytyki stereotypów, wszelkiego rodzaju transgresji i sprzeciwu wobec 

dominacji konwencji patriarchalnych. Na uwagę zasługuje również publikacja o recepcji 

twórczości Colette w polskich czasopismach (2007c). 

Pod względem metodologicznym krytyka feministyczna zdominowała nie tylko prace 

na temat Colette, ale także większość publikacji, które dr Ledwina poświęciła twórczości 

Simone de Beauvoir i Marguerite Duras. Obie pisarki tworzą dwa kolejne obszary 

zainteresowań habilitantki. Na podstawie lektury artykułów na temat twórczości de Beauvoir 

można wysnuć wniosek, że zainteresowanie habilitantki feminizmem ugruntowało się właśnie 

przy okazji badań nad dziełem tej wybitnej pisarki francuskiej. Pani Ledwina rozpracowała 

właściwie najważniejsze wątki twórczości de Beauvoir, odwołując się do najbardziej 

wartościowych prac z zakresu krytyki feministycznej, co jest dodatkowym atutem tych 

publikacji. O ile na etapie badań twórczości Colette habilitantka korzystała intuicyjnie z 

założeń krytyki feministycznej, o tyle w przypadku publikacji o de Beauvoir, umiejętność 

posługiwania się narzędziami badawczymi wpłynęła wyraźnie na klarowność dyskursu i 

celność przeprowadzonych analiz wybranych tekstów. W artykule opublikowanym w 2009 

roku w czasopiśmie Synergies habilitantka podjęła się zbadania w twórczości de Beauvoir 

pojęcia sensu na poziomie ideologicznym i praktycznym. Dzięki perspektywie feministycznej 
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zostały tutaj ujawnione pragnienia i żądania kobiety niezależnej, budującej swoją tożsamość i 

podejmującej ustawiczne próby zmiany świata. Rozwinięciem tej tematyki są dwa artykuły 

(2011 oraz 2012c), w których pani Ledwina odniosła się, głównie na podstawie Drugiej płci, 

do kwestii wpływu pisarki na kształtowanie się współczesnego feminizmu, przedstawiła zarys 

historyczny budowania tożsamości (także tożsamości płciowej) oraz zilustrowała w sposób 

przekonujący tezę, że w przypadku tej autorki pisanie jest formą poszukiwania tożsamości. 

Podobne wątki pojawiają się w artykule opublikowanym w Czeskich Budziejowicach 

(201 lc). Inne artykuły z tej grupy poruszają problem starości, przedstawiony, zdaniem 

badaczki, w sposób kompleksowy (2012b) oraz stanowisko de Beauvoir w kwestii kondycji 

kobiecej, a zwłaszcza wykluczenia kobiet w XX wieku. 

Trzecią grupę tworzą artykuły związane już bezpośrednio z projektem habilitacyjnym. 

W ostatnich trzech latach dr Ledwina podała do druku 9 tekstów poświęconych twórczości 

Marguerite Duras. Publikacje te poprzedzają monografię habilitacyjną, o czym świadczą 

podejmowane kolejno wątki. Są w tej grupie teksty poruszające kwestie języka i jego 

dwuznaczności, pozwalające pisarce wyrazić sprzeczne uczucia (201 la), bądź też takie, w 

których habilitantka analizuje charakterystyczne cechy warsztatu twórczego Duras, a więc 

zamiłowanie do form dialogicznych, świadomych niedopowiedzeń i pominięć lub też 

upodobanie pisarki do opowiadania o nieobecności i wszelkich formach braku i pustki. 

(201 lb, 201 ld). Ponieważ duża część tych publikacji była redagowana pod kątem tematyki 

konferencji, w których habilitantka brała udział, ich treść odnosi się do zagadnień 

szczegółowych, takich jak charakter skryptów kulturowych w dyskursie ciała w polskich 

przekładach Duras (2013d), rytuał przejścia w kontekście sacrum i profanum (2013a), 

obsesyjne korzystanie przez pisarkę z tych samych elementów własnej biografii (2013c). 

Można by wymienić tu jeszcze wiele innych zagadnień, poruszanych z dużym znawstwem 

przez dr Ledwinę. Wielowątkowość podejmowanej problematyki świadczy o silnej motywacji 

habilitantki w dogłębnym poznaniu oryginalnej twórczości francuskiej pisarki, a także o jej 

dużych kompetencjach zawodowych. Po dokładnym zapoznaniu się z publikacjami 

poświęconymi Marguerite Duras stwierdzam jednoznacznie, że stanowią one logiczną całość i 

jako takie mogłyby być wystarczającą podstawą do nadania zainteresowanej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. Na tym poziomie Anna Ledwina ujawnia autentyczną 

pasję badawczą i jednocześnie umiejętność referowania nierozpoznanych dotychczas wątków 

pisarstwa tej znakomitej przedstawicielki francuskiej literatury XX wieku. Do podobnych 

wniosków skłania mnie również lektura artykułów na temat twórczości Simone de Beauvoir. 
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Pokaźna liczba prac naukowych opublikowanych przed wydaniem monografii habilitacyjnej 

jest dużym atutem przedstawionych do oceny dokonań pani Ledwiny. 

Z opiniowanych dotychczas przez mnie jedenastu dokumentacji habilitacyjnych, 

dossier opolskiej badaczki zawiera największą liczbę opublikowanych artykułów naukowych, 

co świadczy dobitnie o pracowitości kandydatki do stopnia naukowego. W zainteresowaniu 

twórczością Colette, de Beauvoir i Duras dostrzegam dbałość Anny Ledwiny o spójność 

tematyczną publikacji oraz wierność wybranej na początku kariery akademickiej metodologii 

badań literackich. Pani Ledwina jest zwolenniczką krytyki feministycznej, co można dostrzec 

w każdej właściwie publikacji na temat twórczości wspomnianych autorek, a jednocześnie 

zachowuje wstrzemięźliwość w wygłaszaniu ortodoksyjnych przekonań. Nie jest, jak się 

zdaje, feministką walczącą, która wykorzystuje tekst literacki do wygłaszania sądów i 

przekonań o charakterze ideologicznym. W tej postawie widzę duże podobieństwo do 

koncepcji badań literatury kobiecej proponowanej przez wiele lat przez Beatrice Didier, 

wielkiej popularyzatorce piśmiennictwa kobiet odczytywanego w perspektywie właściwej im 

uczuciowości i sposobów opisu rzeczywistości. Pani Ledwina wnosi nowe elementy do badań 

na twórczością kobiet, poszerzając zakres refleksji o wątki autobiograficzne potwierdzające 

autentyczność tego typu pisarstwa. W wielu artykułach kwestia budowania tożsamości urasta 

do rangi najważniejszego problemu życiowego analizowanych autorek, któremu 

podporządkowane są wszystkie inne sprawy. Habilitantka podejmuje się próby zrozumienia 

argumentów wysuwanych przez bohaterki, nie przypisując im żadnych heroicznych cech i nie 

obciążając ich obowiązkami reprezentowania konkretnej ideologii. 

Z takim nastawieniem przystępowałem do lektury monografii habilitacyjnej pt.: Les 

representations de la transgression dans I'ceuvre de Marguerite Duras sur I'exemple des 

romans Un barrage contrę le Pacifique, Moderato cantabile et L'amant (Obrazy transgresji w 

twórczości Marguerite Duras na przykładzie powieści Un barrage contrę le Pacifique, 

Moderato cantabile i L'amant). Wprawdzie we wstępie swojej książki dr Ledwina pisze o 

wpływie ruchów feministycznych i przewartościowań społeczno-moralnych na twórczość 

pisarzy XX wieku, ale kilka linii niżej informuje o szczególnym wymiarze i niezależności 

dzieła Duras. W pewnym sensie autorka opracowania zaprzecza samej sobie, łącząc pojęcie 

feminizmu z niezależnością, ale na szczęście, jak się okaże dalej, było to tylko drobną 

niezręcznością habilitantki, która ostatecznie nie wpłynęła na wymowę całości książki. 

Tytułowe obrazy transgresji, to oczywiście raczej sposoby przekraczania granic w celu 

budowania swojej tożsamości, potwierdzania niezależności, względnie inności i szukania 

miłości. Pani Ledwina wychodzi z założenia, że w przypadku Duras upodobanie do 
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transgresji dotyczy nie tylko twórczości literackiej, w szczególności zmagań z językiem, lecz 

jest też skutkiem doświadczeń życiowych kobiety, transponowanych w utworach o 

jednoznacznym nacechowaniu autobiografizmem. Zasygnalizowany w tytule korpus tekstowy 

ogranicza się do trzech najbardziej znanych utworów, choć w pracy przywoływane są inne 

teksty pisarki. Dobór tekstów jest kwestią osobistą autora, ale pominięcie w korpusie jednego 

z najważniejszych utworów Duras - Le ravissement de Lol V. Stein, jest dla mnie decyzją 

niezrozumiałą, zwłaszcza że spełnia on wszelkie kryteria badawcze przyjęte we wstępie 

książki: wybór psychoanalizy jako podstawowej, ale nie jedynej metody badania tekstu, 

autobiograficzny wymiar powieści, powiązanie transgresji z wizją miłości, zakazami, 

cierpieniem i fantazjami bohaterek. Nie przekonuje mnie argument autorki książki o 

przynależności wybranych tytułów do różnych nurtów twórczości pisarki, ponieważ jedną z 

głównych cech jej twórczości jest umiejętność uprawiania literatury jako ciągłego procesu 

poszukiwań formalnych. Zasadniczo każdy tekst Duras mógłby być zaliczony do innego nurtu 

twórczości pisarki, a jednocześnie poddany analizie o podobnym charakterze. Transgresja w 

zakresie formy i języka jest najważniejszą cechą wyróżniającą tę oryginalną twórczość. 

Niekończąca się dyskusja wokół przynależności Duras do szkoły Nowej Powieści, przed 

czym pisarka zdecydowanie się broniła, wynika właśnie z eksperymentowania na poziomie 

formy i języka, czego zasadniczym przejawem jest skłonność do przekraczania wszelkich 

granic. Podstawowe założenie Nowych Powieściopisarzy, że pisanie nie jest niczym innym, 

niż tylko przygodą z językiem, u Duras przybiera właśnie postać działania transgresyjnego. 

Interesującą propozycją dr Ledwiny jest chęć analizy transgresji w aspekcie kulturowym, 

społecznym i literackim w celu prześledzenia zmian, jakie dokonywały się w kolejnych 

tekstach. 

Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny i zasadniczo habilitantka próbuje 

przedstawić ogólne założenia przekraczania granic formalnych i ideologicznych, sugerując 

niejednoznacznie, że transgresja dokonuje się na poziomie norm kanonu literackiego i 

ideologii. O ile w tym drugim przypadku rzecz dotyczyć może wychodzenia poza obszar 

tradycyjnego feminizmu, co jest całkowicie zrozumiałe, o tyle w przypadku kanonu 

literackiego wątpliwości budzi przypisywanie pisarce ambicji dezawuowania utrwalonych w 

świadomości większości twórców drugiej połowy XX wieku kodów literackich. Owszem, 

zgadzam się z autorką, że zamiarem Duras było odejście od tradycyjnego znaczenia pojęcia 

transgresji na rzecz myślenia odmownego i szukania własnych sposobów przekraczania 

granic, a także swoistej estetyzacji tego procesu. Pani Ledwina proponuje wyróżnienie trzech 

rodzajów transgresji - etycznej, społecznej i moralnej, a także wspomina o innej, dodatkowej 
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transgresji, związanej z przedstawianiem postaci. Konia z rzędem temu, kto zdoła przypisać 

do jednego z tych rodzajów typowe dla pisarki przekraczanie norm formalnych i językowych. 

Czy autorka lokuje je w obrębie tej czwartej transgresji, której mogłaby zresztą nadać jakąś 

sensowną nazwę? Tego nie wiemy, ponieważ śledzenie w pracy toku rozumowania jest 

utrudnione chaotycznym dyskursem, często wielowątkowym i uniemożliwiającym dokonanie 

jakiejkolwiek szczątkowej syntezy w trakcie lektury książki. 

Jak przystało na rozdział wstępny o charakterze teoretycznym, dr Ledwina rozprawia 

o różnych koncepcjach transgresji. Odwołuje się do różnych definicji, między innymi 

Foucault, Bataille'a, a także pobocznych teorii mniej znanych specjalistów takich jak Alain 

Arnaud, Gisele Excofffon-Lafarge i Marcelle Marini. Tu również dokonuje antycypacji i 

wyjaśnia koncepcję transgresji według samej Duras, co nie powinno mieć miejsca, gdyż jeśli 

w tezach wstępnych autorka monografii sygnalizuje, że w przypadku Duras można mówić o 

dialektyce transgresji (s. 27), należało wykazać w pierwszej kolejności, że tak się dzieje, a 

dopiero potem uogólniać problem, czy też sugerować istnienie jakiejś konkretnej koncepcji. 

Spory niedosyt pozostawia drugi podrozdział tego samego rozdziału, gdzie habilitantka 

odnosi się do stanu badań, a raczej stanu rzeczy w kwestii durasowskiej transgresji. 

Wspomina o pracach Kristevej, Irigaray, Cixous, Lacana, ale nie omawia ich, ograniczając się 

do powierzchownej oceny tych publikacji. Więcej miejsca poświęca habilitantka na 

rozważania o biografii pisarki. Szkoda, że nie zarezerwowała oddzielnego rozdziału na 

szczegółowe przedstawienie skomplikowanych losów pisarki, gdyż ułatwiłoby to 

czytelnikowi zrozumienie istoty transgresji w twórczości Duras. 

W kolejnych trzech rozdziałach (II, III, IV) dr Ledwina zawarła swoje rozważania na 

temat obrazów transgresji w twórczości Marguerite Duras. Tytuły poszczególnych rozdziałów 

nie odnoszą się jednak w żaden sposób do rodzajów transgresji, o których jest mowa w 

rozdziale teoretycznym. Z niezrozumiałych dla mnie względów habilitantka zrezygnowała z 

gotowego klucza interpretacyjnego (transgresja etyczna, społeczna i moralna) i 

zaproponowała inny sposób analizy problemu przekraczania granic. Tytuły rozdziałów nie 

informują wprost o kryteriach podziału treści książki, jednak za użytymi przez autorkę 

sformułowaniami kryje się zupełnie nowy podział na rodzaje transgresji: tożsamościową, 

uczuciową i twórczą. I tak w rozdziale II dr Ledwina rozprawia o tożsamości kobiet, które 

walczą o swoją niezależność i odmawiają podporządkowania się rygorom rodzinnym. Do 

interpretacji konfliktowej relacji matki i dziecka na przykładzie Un barrage contrę le 

Pacifique i L'amant autorka monografii wykorzystuje prace Freuda, Kristevej, Fromma, 

Couchard. Ponieważ podstawowym punktem odniesienia jest biografia Duras, transgresja 
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tożsamościowa traktowana jest tutaj jako sposób powrotu do źródeł, odrzucenie 

konwenansów i sprzeciw wobec nakazów społecznych. Utrzymana w konwencji 

feministycznej dyskusja na ten temat przynosi ważne spostrzeżenia o samoświadomości 

kobiet dążących do potwierdzenia swojego ja we wszystkich jego aspektach. Transgresyjne 

zachowanie bohaterek objawia się poprzez bunt, ujawnianie rzeczywistych pragnień, a także 

odrzucenie charakteru konsumpcyjnego społeczeństwa. 

Transgsresja uczuciowa w szerokim tego słowa znaczeniu stanowi przedmiot 

rozważań w rozdziale III. Uczucie identyfikowane tutaj jako zainteresowanie ciałem innego 

analizowane jest przez autorkę książki jako zjawisko kulturowe, co pozwala zrozumieć 

intensywność uczuć bohaterek i całe spektrum typowych dla nich zachowań. Dr Ledwina 

wyłuskuje stopniowo etapy eksperymentowania z uczuciem i dochodzi do ważnych uogólnień 

na temat roli, jaką pełni pragnienie w twórczości powieściowej Duras. Jest to bardzo ważna 

część monografii, w której habilitantka analizuje wnikliwie fenomenologiczny wymiar 

doświadczeń bohaterek trzech powieści. Za punkt wyjścia obiera postrzeganie świata 

zewnętrznego, a zwłaszcza drugiego człowieka. Jest to zresztą zgodne z naturą pisarstwa 

autobiograficznego kobiet, dla których budowanie tożsamości odbywa się zawsze w 

konfrontacji z innym, w przeciwieństwie do tekstów autobiograficznych pisanych przez 

mężczyzn, gdzie odniesienia do drugiego człowieka są praktycznie nieobecne. Oczekiwanie 

pragnienia oznacza dla Suzanne, bohaterki Un barrage contrę le Pacifique, potrzebę bycia 

widzianym i dostrzeżonym przez mężczyznę, tak jak w przypadku Anne Desbaresdes 

(Moderate cantabile) potwierdzenie własnego jak dokonuje się poprzez desperackie szukanie 

łączności duchowej i fizycznej z drugim człowiekiem. Jeśli chodzi o trzecią dziewczynę, 

bohaterkę L'amant, którą pisarka przedstawia w trakcie rytuału przejścia - innej formy 

transgresji - , eksperymentowanie wiąże się z poszukiwaniem i doznawaniem przyjemności 

fizycznej jako sposobu na uzyskanie niezależności wobec matki. Dużo miejsca zajmują w tej 

części książki rozmyślania na temat seksualności i wagi, jaką bohaterka tej trzeciej powieści 

przywiązuje do swojej cielesności. Z dużym zainteresowaniem i satysfakcją śledziłem tę 

część pracy, uzupełnioną o dłuższy wywód na temat miłości kazirodczej, kolejnego obrazu 

transgresji. Lektura tego fragmentu pozostawia jednak pewien niedosyt, ponieważ 

problematyka miłości kazirodczej pojawia się w kilku innych utworach Duras, które, niestety, 

nie zostały uwzględnione w korpusie. Jestem przekonany, że omówienie tej kwestii na 

podstawie większej liczby tekstów pozwoliłoby dr Ledwinie wykazać, że pisarstwo Duras jest 

miejscem, w którym spotykają się w sposób nieuchronny trzy światy - życie jednostki, 

historia i seks. 
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Transgresja twórcza rozumiana przez autorkę jako proces uwolnienia człowieka z 

wszechobecnego systemu rygorów i zakazów została przedstawiona w IV rozdziale. Z jednej 

strony autorka chce wykazać, że autobiografia jest uprzywilejowanym miejscem transgresji, 

z drugiej natomiast sugeruje, że również w przypadku fikcji mamy do czynienia z 

przekraczaniem granic. Próbowałem bezskutecznie odnaleźć w tym rozdziale wszelkie 

informacje o tym, co się dzieje, kiedy przekraczamy granice fikcji i kiedy przestaje nią ona 

być. Z wywodu habilitantki nie sposób też wywnioskować, czym skutkuje transgresja formy 

autobiografii Czy możemy wtedy mówić o autofikcji, która byłaby skutkiem rezygnacji z 

części składowych paktu autobiograficznego (np. warunku szczerości wobec siebie) na rzecz 

paktu powieściowego? Pogwałcenie reguł formalnych autobiografii jest w pewnym sensie 

gwarantem jej ewolucji, o czym świadczą paradoksalnie przedsięwzięcia autobiograficzne 

Nowych Powieściopisarzy (Robbe-Grillet w cyklu Les Romanesques, Nathalie Sarraute w 

Enfance, Claude Simon w cyklu Les Georgiques), których podjęli się u schyłku ich życia, 

pełnego przecież literackich eksperymentów. Autorka Un barrage contrę le Pacifique, 

powieści o silnym nacechowaniu autobiograficznym eksperymentowała również z formą, o 

czym stale przekonuje czytelnika habilitantka, ale nie dotyczyło to autobiografii jako takiej, 

przed którą pisarka wyraźnie się broniła, podkreślając wielokrotnie, że... „Marguerite Duras 

nie ma historii...". Odczytywany na różne sposoby przez krytyków i historyków literatury 

autobiografizm pisarki jest wpisany w świadomy akt transgresji, aby uwypuklić podstawową 

według niej cechę języka, jaką jest literackie przedstawienie popędów i jednoczesne 

uwalnianie się twórcy od demonów przeszłości. Pisanie o niespełnionych miłościach, stałe 

akcentowanie destrukcyjnej roli miłości kazirodczej, próby zdefiniowania inności oraz 

eksploatowanie erotyzmu wynika oczywiście z doświadczeń pisarza-kobiety, ale nie służy 

typowemu dla autobiografów roztrząsaniu przeszłości. Teksty Duras należą raczej do grupy 

powieści autobiograficznych, w których akceptuje się przesadny makijaż (auto) portretu. 

Należy żałować, ze dr Ledwina nie uchwyciła właściwie tej subtelnej gry powieściowej, choć 

cytuje na str. 181 ważne zdanie pisarki z rozmowy z Aliette Armel: „Le roman de ma vie, oui, 

mais pas 1'histoire". Transgresja twórcza oznacza więc rezygnację z mówienia otwarcie o 

sobie w I osobie na wzór autobiografów i szukanie takiej formy wypowiedzi, która pozwoli 

opisać siebie inaczej w sposób absolutnie... otwarty. Kłania się tutaj Andre Gide z cyklem 

wczesnych powieści, w których poprzez różne portrety swoich alter ego pisze szczerze o 

sobie w przeciwieństwie do swojej autobiografii, gdzie z powodów osobistych (szacunek dla 

byłej żony Madeleine) szczerość nie mogła znaleźć swojego ujścia. Kłania się też późny 

Louis Aragon ze swoją wykładnią „mentir-vrai", o czym pani Ledwina wspomina w swojej 
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książce, ale nie próbuje jednak rozwinąć tego wątku. Stwierdzenia zawarte w końcowych 

fragmentach książki o eksperymentowania z językiem mają charakter ogólnikowy i nie 

wnoszą nic nowego do naszej wiedzy o twórczości Marguerite Duras. Jedynie ostatni, piąty 

podrozdział przynosi interesujące i oryginalne spojrzenie na ważny i ciągle niedoceniany 

aspekt fantazmatyczny jej twórczości. Autorka książki analizuje scenariusze deformujące 

rzeczywistość, dzięki którym Duras dochodzi do spełnienia ukrytych pragnień. Fragment o 

projekcjach i scenariuszach fantazmatycznych jest właściwie zinterpretowany i przekonujący. 

Wnioski mają charakter standardowy, czyli są syntetycznym przedstawieniem badanej 

problematyki i jednocześnie krótkim przypomnieniem zawartości rozdziałów. Ujęte w taki 

sposób wnioski są jednak dla czytelnika pewnym ułatwieniem w ocenie zawartości książki, 

ponieważ jej lektura w wielu miejscach jest nie lada wyzwaniem. Autorka książki ma 

tendencję do budowania długich zdań, które faszeruje wyszukanym, często pseudonaukowym 

słownictwem. W trakcie lektury wielokrotnie musiałem analizować wybrane fragmenty zdań, 

aby zrozumieć ogólny sens wypowiedzi habilitantki. Dużą trudność w śledzeniu 

poszczególnych wątków sprawia brak konsekwencji w użyciu terminologii naukowej i równie 

częste redefiniowanie omawianego wcześniej problemu. Książka pani Ledwiny zawiera 

imponującą bibliografię, co jest z pewnością zaletą każdej pracy naukowej, ale w przypadku 

tej pracy irytujące jest powoływanie się na teksty drugorzędne, często bezwartościowe i 

przypadkowe tylko po to, aby podtrzymać naukowy dyskurs. Odnosiłem często wrażenie, że 

autorka buduje niektóre swoje wypowiedzi za pomocą wyrwanych z kontekstu cytatów lub 

też dostosowuje na siłę ich sens do swoich przemyśleń. Dostrzegam też wiele usterek i 

potknięć redakcyjnych, wiele zdań i spostrzeżeń można by usunąć bez szkody dla ogólnej 

wartości książki. Największą wadą tej pracy jest chaotyczne referowanie problemu w obrębie 

akapitu i przeskakiwanie z tematu na temat. Zmusza to czytelnika do stałego selekcjonowania 

istotnych treści. 

Nie wątpię, że książka ta znajdzie swoich czytelników nie tylko w środowisku 

romanistów, ale także innych literaturoznawców, którym nie sprawia trudności czytanie w 

języku francuskim. Problematyka, której zbadania podjęła się dr Ledwina jest niezwykle 

istotna w zrozumieniu pisarstwa Marguerite Duras, kobiety nie tylko o skomplikowanej 

biografii, ale także szukającej zrozumienia dla inności kobiet, ich specyficznej wrażliwości i 

ukrytych tęsknot. Pani Ledwina odnosi się do twórczości pisarki z autentycznym 

uwielbieniem i potrafi dotrzeć do najgłębszych zakamarków duszy pisarki. Wprawdzie wiele 

kwestii poruszonych w książce wymagałoby uporządkowania, ale habilitantce udało się 

10 



omówić różne rodzaje transgresji, które świadczą o swoistej walce pisarki z obowiązującymi 

stereotypami na temat kobiecej kondycji. 

Ostatnim elementem oceny dorobku każdego habilitanta jest odniesienie się do jego 

działalności dydaktycznej i organizacyjnej. Po zapoznaniu się z wykazem osiągnięć dr 

Ledwiny w tym zakresie stwierdzam, że jest ona ważnym filarem opolskiej romanistyki: 

prowadzi zajęcia ze wstępu do literaturoznawstwa i krytyki literackiej, wykłady na temat 

nowych tendencji w prozie francuskiej XX wieku, a także zajęcia z translatoryki i akwizycji 

języka. Dr Ledwina uczestniczy aktywnie z pracach organizacyjnych i promocyjnych na rzecz 

uczelni. Współpracuje z różnymi organami i komisjami uczelnianymi, prowadzi też 

działalność popularyzatorską wśród uczniów opolskich liceów. Jest osobą niezwykle 

aktywną i sprawną organizacyjnie we wszystkich dziedzinach życia uniwersyteckiego. 

Oceniam bardzo pozytywnie ten fragment jej działalności. 

W podsumowaniu stwierdzam, że dorobek naukowy i rozprawa habilitacyjna dr 

Anny Ledwiny może być podstawą do nadania jej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych. 

Poznań, 24 kwietnia 2014 roku /prof. zw. dr hab. Jerzy LIS/ 
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