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Opinia w sprawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej dr Anny Ledwiny 

Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku naukowego, dydaktycznego 

i organizacyjnego oraz z rozprawą Les Representations de la transgression dans I'ceuvre 

de Marguerite Dur as sur I'exemple des romans Un barrage contrę le Pacifique, Moderato 

Cantabile et L'Amant (Opole, 2013) stwierdzam, że Habilitantka jest bardzo wartościowym 

nauczycielem akademickim i dojrzałym naukowcem, legitymującym się dużym 

doświadczeniem i zdolnością samodzielnej pracy badawczej. 

W ocenie dokumentacji habilitacyjnej dr Anny Ledwiny należy zwrócić uwagę przede 

wszystkim na jej publikacje dotyczące pisarstwa kobiecego, w ujęciach feministycznych, 

a zwłaszcza wymiarów autotematycznych, nowatorskich i transgresyjnych tegoż zjawiska 

traktowanego nie tylko w perspektywie czysto literaturoznawczej, ale także antropologicznej, 

socjologicznej i psychoanalitycznej. Habilitantka wykazuje się doskonałą znajomością 

twórczości trzech pisarek Sidonie-Gabrielle Colette, Simone de Beauvoir i Marguerite Duras, 

którym poświęciła znakomitą część swych prac naukowych. Postać i dzieło tej pierwszej 

autorki stanowiło przedmiot rozprawy doktorskiej Anny Ledwiny i książka opublikowana, 

na jej podstawie w roku 2006, nie wchodzi w zakres oceny dorobku habilitacyjnego. 

Niemniej, publikacje na temat Colette poszerzające tematykę poruszaną w doktoracie i/lub 

wykraczające poza zawarte w nim zagadnienia w znaczny sposób wzbogacają wiedzę 

o twórczości pisarki i ich wykaz w dokumentacji przedstawionej do niniejszej oceny jest 
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w pełni uzasadniony. W artykułach, których przedmiotem jest dzieło Simone de Beauvoir 

Habiłitantka wykazała się wysokimi kompetencjami w zakresie teorii feministycznych i ich 

aplikacji interpretacyjnych. Publikacje dr Ledwiny na temat Marguerite Duras (artykuły, 

rozdziały w monografiach i rozprawa habilitacyjna) dotyczą zagadnień już wielokrotnie 

omawianych w istniejących pracach krytyków i teoretyków specjalizujących się w pisarstwie 

autorki Kochanka, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kobiecych i związanych z nimi 

problemów transgresji norm społeczno-kulturowych i obyczajowych, seksualności, sprzeciwu 

wobec dominacji (matki i/lub mężczyzny), wyzwolenia cielesnego i intelektualnego 

wyrażającego się w akcie pisarskim. Należy odnotować, że Habiłitantka skrupulatnie odnosi 

się do bardzo licznych prac krytycznych, czym daje wyraz swej doskonałej znajomości 

literatury przedmiotu, ale jednocześnie, częstokroć, sprawia wrażenie poruszania się 

po obszarach już zbadanych i zinterpretowanych. Mimo tego zastrzeżenia, szczegółową, 

kompletną i bardzo złożoną analizę trzech wybranych utworów Duras przedstawioną 

w monografii dr Anny Ledwiny oceniam jako pracę znacznie poszerzającą stan wiedzy 

literaturoznawczej i świadczącą o kompetencjach badawczych Autorki, które powinny 

cechować samodzielnego naukowca. 

W dokumentacji habilitacyjnej zostały także przedstawione prace dr Ledwiny 

z zakresu dydaktyki literatury (które dowodzą jej sprawności i kreatywności jako nauczyciela 

akademickiego), przekładoznawstwa oraz kulturoznawstwa i filmoznawstwa. Te ostatnie 

pozycje, zwłaszcza na temat Andrzeja Seweryna, mają mniejsze znaczenie i nie wpływają 

istotnie na całościową ocenę dorobku Habilitantki. 

Doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne (w tym w zakresie współpracy 

międzynarodowej) Anny Ledwiny, szczegółowo opisane w autoreferacie świadczy o jej 

niewątpliwej przydatności dla rozwoju opolskiej neofilologii. 

W mojej ocenie dorobek dr Anny Ledwiny jest solidną postawą do wniosku o nadanie 

jej stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 

romańskiego. 
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