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Omówienie wskazanej publikacji: 

Niniejsza praca przyjmuje wypracowane na polu socjokrytki założenia, według których 

fikcja literacka stanowi integralną część szeroko pojętego dyskursu społecznego. Zawarta w 

tym dyskursie wizja rzeczywistości jest postrzegana jako wytwór konkretnej kultury i 

stosowanych przez jej uczestników praktyk dyskursywnych, które w drodze świadomych i 

nieuświadomionych procesów kulturowych wytwarzają lub zmieniają, oprócz wartości, 

postaw, granic tego, co wypowiedziane i niewypowiedziane, również naszą podmiotowość. 

Literaturę, podobnie jak inne formy symbolicznej reprezentacji, cechują dynamiczne i 

dialogiczne związki z dyskursem oraz z zawartą w nim ideologią, która jednocześnie leży u 

podstaw literatury i jest przez nią przetwarzana, jako że przekazuje i „przepisuje” modele 

percepcji i rozumienia rzeczywistości, przedstawiając i tworząc społeczno-dyskursywny 

porządek świata. 

Celem tej rozprawy jest refleksja nad narracjami miłosnymi i tożsamościowymi, 

zapisanymi w twórczości pisarek hiszpańskich w okresie ostatnich przemian ustrojowych, 

społecznych i kulturowych, czyli w latach 1975-2015. Lata transformacji (Transición) to okres, 

w którym, mimo stosunkowo młodej demokracji, zdążyły już mieć miejsce w Hiszpanii 

najważniejsze przeobrażenia polityczne i gospodarcze. To także okres intensywnych przemian 

społecznych i obyczajowych dotyczących m. in. tożsamości płciowej oraz cielesności, a więc 

kluczowych problemów dla współczesnej humanistyki. W ramach debaty o przekształceniach 

i/lub stałości dyskursów społecznych oraz o (de)konstrukcji kobiecej podmiotowości od 

czasów hiszpańskiej transformacji ustrojowej prześledziłam przejawy tych zjawisk w prozie 

cenionych zarówno przez czytelników, jak i przez krytykę literacką współczesnych pisarek 

hiszpańskich, których twórczość wywodzi się z logiki kulturowej Transición i jednocześnie 

nawiązuję z nią dialog. Są to: 

- Rosa Montero (1951) bestselerowa pisarka i dziennikarka, zaliczana do grona 

najważniejszych autorów i najbardziej wpływowych ludzi mediów okresu transformacji, 

poruszająca w swojej twórczości problematykę narracji tożsamościowych i mechanizmów 

władzy (Rozdział 1). 

- Carme Riera (1948), autorka dwujęzyczna, tworząca swoje powieści w języku katalońskim i 

hiszpańskim, profesor literatury na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, członkini 

Królewskiej Akademii Hiszpańskiej. Motywem przewodnim w twórczości Carme Riery jest 

rekonstrukcja kulturowa tożsamości i inności, miłości romantycznej oraz dialektyka pamięć- 

zapomnienie (Rozdział 2). 
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- Esther Tusquets (1936) redaktor wydawnicza i wielokrotnie nagradzana pisarka pochodzenia 

katalońskiego, pisząca w języku hiszpańskim, której twórczość stała się symbolem 

transformacji. Tusquets zyskała uznanie krytyki przede wszystkim dzięki niezwykłemu stylowi 

swojej prozy, nierzadko charakteryzowanemu dość enigmatycznie jako „kobiece pisanie” 

(Rozdział 3). 

- Montserrat Roig (1946-1991), autorka i dziennikarka katalońska, jedna z najbardziej 

reprezentatywnych postaci transformacji ustrojowej, zaangażowana w budowanie kultury 

katalońskiej i w walkę na rzecz praw kobiet. Jej powieści, osadzone w Barcelonie, szczególnie 

w okresie frankizmu/transformacji ustrojowej, spotykają się od początku z entuzjastyczną 

recepcją krytyki i czytelników (Rozdział 4). 

- Dulce Chacón (1954-2003), ceniona i zaangażowana społecznie pisarka hiszpańska, której 

powieści były szeroko dyskutowane w Hiszpanii ze względu na szczególność dyskursu 

narracyjnego, a także ważkość “odzyskiwania” przechowywanej przez kobiety pamięci o 

Wojnie Domowej i represjach systemu frankistowskiego, pamięci zbiorowo wypieranej w 

okresie Transición (Rozdział 5). 

- Almudena Grandes (1960), jedna z najważniejszych współczesnych pisarek hiszpańskich. W 

powieściach stanowiących pierwszą fazę jej twórczości bohaterki-narratorki to, używając 

określenia samej autorki, „dziewczyny transformacji”, które muszą stawić czoła spuściźnie 

frankistowskiej, starając się stworzyć nowe narracje miłosne i tożsamościowe. W roku 2010 

Grandes rozpoczęła nowy projekt, podejmujący tematykę hiszpańskiej Wojny Domowej i 

represji systemu frankistowskiego z perspektywy kobiet (Rozdział 6). 

Dzięki przyjęciu założeń socjokrytycznych, korpus podstawowy, czyli pięćdziesiąt 

powieści opublikowanych przez wyżej wymienione autorki, został poddany analizie w ramach 

dialogów literacko-teoretycznych toczonych przez Rosę Montero i Evę Illouz, Carme Rierę i 

Luce Irigaray, Esther Tusquets i Julię Kristevę, Montserrat Roig i Teresę de Lauretis, Dulce 

Chacón i Carol Gilligan, Almudenę Grandes i Judith Butler. Emocje, a szczególnie miłość, bez 

wątpienia odegrały kluczową rolę w procesie tworzenia się tożsamości indywidualnych i 

zbiorowych: w kulturze zachodniej pojęcia takie jak „kobiecość” i „kobieta” zostały 

zredukowane do obszaru sentymentalizmu i przypisane do sfery prywatnej. Tymczasem analiza 

dyskursów miłosnych i tożsamościowych, której się podjęłam, wpisuje ów wymiar 

emocjonalny w dynamikę władzy i płci, wzbogacając odczytanie analizowanej prozy o 

konteksty kulturowe i teoretyczne. 

Miałam świadomość, że wybór korpusu literackiego i teoretycznego, jakiego 

dokonałam, może wzbudzić pewne zastrzeżenia, co wiąże się z powszechnym obecnie 
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dążeniem do unikania pułapek esencjalizmu. Pragnę zatem podkreślić, że nie było moim celem 

udowadnianie istnienia „literatury kobiecej”, lecz pochylenie się nad tekstami pisanymi przez 

kobiety i powiązanie ich z konkretnymi teoriami i dyskursami socjokulturowymi oraz z 

uwarunkowaniami kulturowymi Hiszpanii. Podążałam szlakiem przetartym przez 

uwzględnioną w pracy krytykę feministyczną, która ukazała, jak trudno jest pisarkom zapewnić 

sobie miejsce w systemie kulturowym i na polu literackim naznaczonym problemami 

wykluczenia i inności. Postawiłam sobie za cel przekonanie się, czy mówienie z marginesu 

wyznaczonego tradycyjnym i wciąż silnym podziałem ról płciowych, ale także wynikającego z 

innych typów wykluczenia (kapitał symboliczny, status ekonomiczny czy dyskryminacja 

języków i kultur mniejszościowych), pozwala podważać społeczne oczywistości i dotrzeć do 

zjawisk wcześniej przemilczanych. 

Innymi słowy, w ramach rozprawy habilitacyjnej postawiłam zbadać, czy w odniesieniu 

do dyskursów miłosnych i tożsamościowych pisarki zakorzenione w logice kulturowej 

Transición skupiają się przede wszystkim na powielaniu stereotypów romantycznych, czy też 

raczej odnoszą się do szeroko pojętych przemian obyczajowych i politycznych, przekształceń 

ról płciowych – zawodowych oraz rodzinnych – i związanych z tym konfliktów, wywodzących 

się ze zmiany stosunku wobec obowiązujących wzorców kobiecości/męskości, cielesności i 

erotyki. Chciałam się przekonać, czy analizowane powieści tworzą osobną perspektywę 

spojrzenia na całość procesów kulturowych związanych z przejściem od dyktatury do 

demokracji. Analizie zostały zatem poddane zarówno narracje miłosne i tożsamościowe, 

zakodowane w tekście, jak i towarzyszący im opis rzeczywistości społecznej, nawiązujący 

zarówno do tradycji konserwatywnej, jak i postępowej. 

W odniesieniu do pytania o transformację lub stałość dyskursów miłosnych należy 

podkreślić, ze analizowana fikcja literacka, której akcja rozgrywa się w teraźniejszości, zapisuje 

w tej sferze jedynie wzorce negatywne. Począwszy od powieści Montserrat Roig (1978-1983), 

Esther Tusquets (1978-2007), Rosy Montero (1979-2015) i Carme Riery (1982-2015), po 

trylogię Dulce Chacón (1996-1998) i pierwszy etap twórczości Almudeny Grandes (1989-

2004), analizowana proza oferuje nam krytykę konstrukcji kulturowej miłości romantycznej. 

Krytyka ta sama w sobie jest wprawdzie przełomowa, ale sugeruje jednocześnie, że 

patriarchalne dyskursy miłosne nie odeszły w niepamięć wraz z nastaniem demokracji.  

Rozczarowanie, którego doświadczają bohaterki Rosy Montero, Esther Tusquets, 

Carme Riery czy Montserrat Roig w powieściach opublikowanych w latach siedemdziesiątych 

czy osiemdziesiątych, odzwierciedlają poniekąd frustracje zapisane w prozie Rosy Montero, 

Dulce Chacón czy Almudeny Grandes z lat dziewięćdziesiątych czy początku XXI wieku. W 
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ciągu czterdziestu lat pisarstwa ujętych w tej rozprawie (1975-2015), sytuacja kobiet w 

Hiszpanii niewątpliwie znacznie się zmieniła, w związku z czym z biegiem czasu proza odnosi 

się w mniejszym stopniu do palących problemów społecznych związanych, na przykład, z 

utrudnionym dostępem do sfery publicznej, rynku pracy czy środków antykoncepcyjnych. 

Jednak w sferze prywatnego życia bohaterek, pełnej wewnętrznych i ideologicznych 

sprzeczności, historie rozgrywające się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do 

złudzenia przypominają późniejsze narracje. Bohaterki osadzone w czasach współczesnych nie 

potrafią osiągnąć trwałego szczęścia w relacjach miłosnych; są sfrustrowane szowinistyczną 

postawą swoich partnerów życiowych, nawet jeśli są oni członkami partii lewicowych, lub po 

doświadczeniu bólu i rozczarowania w poprzednich związkach, wydaje im się, że znalazły 

nową „obietnicę szczęścia” (Ahmed, 2010) w miłości, która, biorąc pod uwagę doznane 

wcześniej porażki, nie wydaje się wiarygodna. 

Wśród historii miłosnych rozgrywających się we współczesnej Hiszpanii, z wyjątkiem 

ostatniej powieści Almudeny Grandes, możemy zaobserwować następujące typy narracji: o 

emancypacji kobiet, osiągniętej po rozstaniu z partnerem (Riera, Roig, Montero, Tusquets, 

Chacón, Grandes); o złamanym sercu i braku emocjonalnego spełnienia w małżeństwie 

(Montero, Tusquets, Riera, Roig, Chacón, Grandes); o „męskiej dominacji” w życiu pary i 

„mistyce kobiecości” (Tusquets, Roig, Montero Chacón, Grandes); o miłości jako iluzorycznej 

epifanii, która prowadzi do rozczarowania (Montero, Roig Riera, Grandes); o niezależnej 

kobiecie, która nie potrafi pogodzić pragnienia wolności z potrzebą bezpieczeństwa (Montero, 

Riera, Roig, Grandes); o związku opartym na wspólnej miłości do literatury lub polityki 

(Montero Riera, Roig); o miłosnym trójkącie (Montero, Roig, Grandes); o „nowej obietnicy 

miłości” po serii nieudanych prób stworzenia związku (Montero, Chacón, Grandes); o 

trudnościach w wyrażaniu miłości homoerotycznej (Tusquets, Roig, Grandes). 

W okresach transformacji, kiedy przechodzi się z jednego porządku społecznego w 

drugi, wymienione powyżej praktyki dyskursywne, odtwarzające wykluczające się wzajemnie 

zachowania, tożsamości oraz mitologie, stają się powszechne – uwidaczniają to, co Edmond 

Cros i Antonio Gómez Moriana nazywają „synchronią niesynchroniczności”. Analiza korpusu 

zanurzonego w okresie Transición ukazuje jednocześnie, że to przede wszystkim kobiety 

cierpią z powodu „niedokończonej transformacji”. Rozdarte między tym, co stare, a tym, co 

nowe, między nie zawsze świadomą wiarą w miłość romantyczną jako „obietnicę szczęścia” a 

pragnieniem zbudowania nowej tożsamości lub, w ujęciu Montserrat Roig, między „tym, czym 

są, i tym, czym chcą być, ale jeszcze nie są”, bohaterki powieściowe czekają na pojawienie się 
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nowego dyskursu miłosnego, który w analizowanej prozie zakodowany jest jedynie w 

narracjach historycznych lub utopijnych. 

 Chęć zanegowania tradycyjnych, stereotypowych dyskursów miłosnych wyrażana 

jest w tekście często poprzez użycie ironii (Tusquets, Riera), przemilczenia lub drobnych 

odstępstw od oczekiwanych i przewidywalnych wzorców zachowania (Montero, Riera, Roig) 

lub krytyczne, demaskacyjne komentarze bohaterek (Roig, Montero, Tusquets, Chacón, 

Grandes). Strategie wywrotowe literatury nie ograniczają się jednak do ironii, ciszy, czy 

krytycznych komentarzy – autorki często uciekają się w tym celu do „resygnifikacji” (Irigaray, 

Butler). Stosowane „wariacje w powtórzeniu”, czyli parodiowanie i przetwarzanie motywów 

zaczerpniętych z mitologii i baśni (Tusquets, Riera), modelu dworskiej miłości (Montero), 

sonetów Petrarki, dramatu Złotego Wieku (Riera), romantyzmu (Riera, Roig), 

dziewiętnastowiecznej powieści realistycznej (Riera, Roig), współczesnej poezji (Riera, Roig, 

Montero), opery (Tusquets, Roig) oraz kultury popularnej (Roig, Montero) pozwalają nam 

zobaczyć, do jakiego stopnia kanon odegrał znaczącą rolę w konstruowaniu wzorców miłości 

oraz tożsamości oraz proponują nowe odczytania klasycznych dzieł kultury. 

Dzięki „mimetycznemu pisaniu” czy redefinicjom bohaterkom takim jak Clara czy 

Malena udaje się zbuntować wobec opresyjnego porządku i zmienić swoje narracje 

tożsamościowe w krytycznym dialogu z dominującą logiką kultury i klasycznym dyskursem o 

kobiecości. Tożsamości bohaterek są więc jednocześnie wynikiem materializacji reguł 

kulturowych i miejscem ich ewentualnego przekształcenia lub obalenia. Wybrane przeze mnie 

pisarki zapraszają swoich czytelników do krytycznego namysłu zarówno nad narracjami 

tożsamościowymi, jak i nad kontekstem socjopolitycznym, w jakim osadzone są fabuły ich 

książek. Choć ich twórczość wpisuje się w różnorodne prądy artystyczne, prezentuje również 

oddzielny punkt widzenia zarówno na teraźniejszość (procesy tożsamościowe, kulturowe 

związane ze zmianą ustroju), jak i niedawną przeszłość. 

Ważnym elementem zawartej w powieściach krytyki społecznej dotyczącej Transición 

jest właśnie refleksja nad przeszłością (II Republika, Wojna Domowa, dyktatura, represje 

frankistowskie widziane z perspektywy kobiet). Twórczość Montserrat Roig, Rosy Montero, 

Carme Riery, Dulce Chacón i Almudeny Grandes porusza problem pamięci w kontekście tzw. 

„paktu zapomnienia”, powstałego podczas procesu przechodzenia od dyktatury do demokracji. 

W oparciu o istniejące badania nad procesami pamięci i żałoby (Judith Butler, Sara Ahmed), 

dokonałam analizy symbolicznej reprezentacji takich kwestii jak melancholia emigranta, 

amputacja pamięci czy dziedziczenie traumy. Refleksjom tym towarzyszy analiza zapisu 
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doświadczenia związanego ze stawianiem oporu wobec represyjnej władzy czy tworzeniem 

sieci społecznych. 

Dokonana przeze mnie analiza korpusu wykazała, że możliwe jest odszukanie tak 

zwanej „fioletowej gramatyki” (jak określiła Helena González Fernández imaginarium 

feministyczne w literaturze) w tekstach pisanych przez kobiety. Proza Rosy Montero, Carme 

Riery, Esther Tusquets, Montserrat Roig, Dulce Chacón i Almudeny Grandes daje wnikliwe 

pod względem intelektualnym i oryginalne artystycznie rozpoznanie procesów społeczno-

kulturowych, tworząc wyraźny nurt w literaturze i szeroko pojętym dyskursie społecznym. 

Monografia uzyskała pochlebne recenzje wydawnicze od prof. Heleny González Fernández z 

Uniwersytetu w Barcelonie i prof. Meri Torras z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie.   

5. Opis pozostałego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

Monografia De las intimidades congeladas a los marcos de guerra: amor, identidad y 

transición en las novelistas españolas (Od skamieniałych uczuć po ramy wojny: miłość, 

tożsamość i transformacja w prozie pisarek hiszpańskich) powstała w ramach zbiorowego 

projektu badawczego pt. ,,Teoría de las emociones y el género en la cultura popular del s. XXI” 

(FEM2014-57076P), kierowanego przez prof. Helenę González Fernández z Uniwersytetu w 

Barcelonie. Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu, zarówno te uwzględnione w 

wyżej wymienionej monografii, jak i opracowane w ramach dwóch artykułów, 

przygotowanych do druku: „¿Géneros que (no) importan? Hacia una (re)escritura de discursos 

corporales y amorosos en Melalcor, de Flavia Company” oraz „Identidades queer y la promesa 

de felicidad: María Xosé Queizán y Teresa Moure” prezentowałam na warsztatach i 

sympozjach grupy badawczej związanej z projektem: 

1.  Referat: „Identidades queer y la promesa de felicidad: María Xosé Queizán y Teresa 

Moure”. Jornadas… y fueron felices. Narrativas de la (in)felicidad. Uniwersytet w 

Barcelonie. 13.01.2017. 

2. Referat: „Entre el fracaso y la promesa de felicidad. Rosa Montero”. Jornadas Residuos 

emocionales: regímenes y disidencias afectivas en el mundo moderno, Uniwersytet w 

Barcelonie, 15-17. 03. 2016. 

3. Referat: „La vida emotiva de una detective replicante”. Workshop del proyecto „Teoría 

de las emociones y el género en la cultura popular del s. XXI”, Uniwersytet Santiago de 

Compostela, 23.01.2016. 

4. Referat: „Cuando nos atrevemos a querer. Flavia Company.” Jornadas Emociones 

compartidas, género y cultura popular, Uniwersytet w Barcelonie, 10.09. 2015. 
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Główny nurt moich zainteresowań naukowych stanowią badania nad hiszpańską prozą 

współczesną, prowadzone w perspektywie teorii socjokrytycznych, feministycznych i 

emotywnych. Problematyce tej poświęciłam swoją rozprawę doktorską, która ukazała się w 

zmodyfikowanej formie pod postacią monografii zatytułowanej: La vida devorada. Novela, 

mujer y sociedad en la España de los noventa (Życie na przemiał. Powieść, kobieta i 

społeczeństwo w Hiszpanii lat dziewięćdziesiątych) oraz większość (28) swoich prac. W 

przeważającej części są to artykuły napisane w języku hiszpańskim, opublikowane w 

czasopismach z list ministerialnych B i C: Sociocriticism, Itinerarios i Studia Romanica 

Posnaniensia (8 artykułów) oraz w krajowych i zagranicznych monografiach zbiorowych. Tym 

zagadnieniom poświeciłam również rozdział w języku angielskim, pt: „The symbolic value of 

the female body in contemporary Spanish women´s novel and literary field” (2014), 

umieszczony w monografii zbiorowej opublikowanej przez prestiżowe wydawnictwo Pearson 

oraz rozdział w języku polskim, zatytułowany: „W stronę monitoringu: migracja dyskursów 

społecznych na przykładzie wybranych powieści pisarek hiszpańskich” (2009) w monografii 

zbiorowej (Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego), dzięki którym chciałam nawiązać dialog z 

angielskojęzycznym i polskojęzycznym światem naukowym.  

Odrębne miejsce w moich badaniach stanowi refleksja nad współczesnym teatrem 

hiszpańskim, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Palomy Pedrero, której poświęciłam 

6 artykułów napisanych we współpracy z dr hab. Karoliną Kumor. Aktualnie prowadzone 

przeze mnie badania naukowe skupiają się na dziełach współczesnych pisarek tworzących w 

językach galisyjskim i katalońskim: Maríi Xosé Queizán, Teresy Moure, Evy Moredy, Maríi 

Reimóndez, Inmy López Silvy, Flavii Company, Najat El Hachmi i Lolity Bosch, którym 

pragnę poświęcić kolejne studium. Na zaproszenie Wydawnictwa Reichenberger zamierzam 

również przeprowadzić wywiady z pisarkami hiszpańskimi i opublikować je w formie 

książkowej- obecnie dysponuję już wywiadami z Carme Rierą, Almudeną Grandes i Rosą 

Montero.   

Warto podkreślić, że wyniki swoich badań zaprezentowałam na forum 

międzynarodowym podczas 32 kongresów i sympozjów (zob. Wykaz pkt II F), zaś kolejne 

cztery referaty wygłoszę do końca 2017 roku. Za najważniejsze z nich należy uznać: 

1. Wykład plenarny: „¿Intimidades congeladas? La codificación de las emociones 

sociales en Lágrimas de la lluvia, de Rosa Montero” XVI Congreso del Instituto 

Internacional de Sociocrítica. Uniwersytet w Granadzie, 30.03.-01.04.2016.  
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2. Referat: „¿Yo como el Otro? Hacia una (re)escritura del discurso de la histérica en 

Trilogía de la huida, de Dulce Chacón”. Coloquio Internacional La mirada sobre/del 

Otro en la literatura hispánica, Uniwersytet w Heidelbergu, 1-2. 06.2015. 

3. Referat: „¿Géneros que (no) importan? Hacia una (re)escritura de discursos 

corporales y amorosos en Melalcor, de Flavia Company”. VI Coloquio Internacional 

Cuerpos abyectos. Historias de violencia y exclusión en América Latina, 

Uniwersytet w Las Palmas de Gran Canaria, 15. 05. 2015.  

4. Referat: „Manuel ya es uno de tus primos: Julio Cortázar y Cristina Peri Rossi  en 

clave transcultural”. IV. Jornada Iberoamericana Cortázar y Bioy Casares: dos 

centenarios en perspectiva transcultural, Uniwersytet Goethego, Frankfurt, 11-

13.12. 2014. 

5. Referat: „Amor e Identidad en la Transición: los casos de Esther Tusquets, Rosa 

Montero y Montserrat Roig” Conferencia sobre Estudios Culturales Ibéricos, 

Uniwersytet w Marburgu, Marburg, 26-28.06. 2014. 

6. Referat: „Love and gender politics and poetics in Contemporary Spanish Fiction on 

the example of Riera’s, Tusquet’s and Roig’s narrative”. 3rd Global Conference: 

Gender & Love, Mansfield College, Oxford, 13-15. 09.2013. 

7. Referat: „El teatro de Paloma Pedrero: ¿hacia una transición inconclusa?”. Congreso 

internacional e interdisciplinario sobre la mujer en el teatro, cine y televisión, 

Trinity College, Dublin, 25-27. 06.2013. 

8. Referat: „Discursos amorosos en la narrativa española contemporánea”. Congreso de 

la AIH, Uniwersytet w Rzymie,  19-24.07. 2010.  

9. Referat: „Malena es un nombre de …. la ideología. Hacia una nueva interpretación 

de Malena es un nombre de tango de Almudena Grandes”.  Congreso Internacional 

Así hablan y escriben las mujeres, Uniwersytet w Bernie, 11-13. 06. 2009. 

Do znaczących obszarów mojej działalności naukowej zaliczam również współredakcję 

8 monografii wieloautorskich (zob. Wykaz pkt II C). Spośród tych publikacji warto 

wymienić zwłaszcza: Del gran teatro del mundo al mundo del teatro. Homenaje a la 

Profesora Urszula Aszyk, opublikowaną w 2014, w której wzięli udział światowej sławy 

hispaniści polscy i zagraniczni, Mitificación y desmitifición del canon y literaturas en 

España e Hispanoamérica z 2013 roku, opublikowaną w Hiszpanii przez Uniwersytet w 

Grenadzie oraz Identidad y Otredad en las Transiciones Polaca y Española z 2009 roku, 

wydaną we współpracy z Uniwersytetem Castilla La Mancha (Hiszpania).  
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W czasie moich studiów doktoranckich i późniejszej pracy w Instytucie Studiów 

Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbyłam liczne kwerendy biblioteczne w Hiszpanii, a także 

dwa staże naukowe: na Uniwersytecie w Grenadzie pod opieką prof. Antonia Chicharro (rok 

akademicki 2003/2004) i na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, pod kierunkiem prof. 

Rolanda Spillera (październik 2015 / styczeń 2016). W ramach naukowej współpracy 

międzynarodowej brałam również dziewięć razy udział w charakterze recenzenta i członka 

Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopni i tytułów naukowych w przewodach 

doktorskich na uczelniach zagranicznych: Uniwersytecie w Grenadzie, Uniwersytecie 

Autonomicznym w Barcelonie oraz Uniwersytecie w Santiago de Compostela (hiszpański 

system akademicki pozwala na to, by w tej procedurze uczestniczyli naukowcy posiadający 

stopień naukowy doktora, zob. Wykaz pkt III H). 

Jako przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego byłam odpowiedzialna za 

opracowanie koncepcji, przygotowanie i organizację czterech międzynarodowych konferencji 

i sympozjów naukowych we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i wybitnymi 

specjalistami w dziedzinie hispanistyki: Uniwersytetem w Barcelonie / Prof. Heleną González 

Fernández, Uniwersytetem Autonomicznych w Barcelonie / Prof. Meri Torras, Uniwersytem w 

Granadzie / Prof. Antonio Chicharro, Międzynarodowym Instytutem Socjokrytyki / Prof. 

Edmondem Crosem, Hamilton College / Prof. Joaną Sabadell-Nieto, Uniwersytetem 

Narodowym w Kordobie / Prof. Silvią Barei i Prof. Adrianą Borią, Uniwersytetem Saint Louis 

/ Prof. Ángeles Encinar: 

1. Congreso Internacional Memoria encarnada. Emociones, cuerpos y migraciones en la 

producción cultural hispánica del siglo XXI, 1-3.06.2017, Uniwersytet Warszawski,  

współprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego (z dr Aránzazu Calderón). 

2. Simposio Internacional ¿Corazón helado? Narradoras españolas actuales desde la 

teoría de las emociones, 12-13.05.2016, Uniwersytet Warszawski, współprzewodnicząca 

Komitetu Organizacyjnego (z dr Aránzazu Calderón). 

3. XV Congreso del Instituto Internacional de Sociocrítica: Literatura, Comunidad, 

Memoria. Transición de los Discursos/Discursos de la Transición, 16-18.04.2015, 

Uniwersytet Warszawski, współprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego (z dr hab. 

Karoliną Kumor). 

4. Congreso Internacional ¿La voz dormida?: memoria, identidad y género en las 

literaturas hispánicas, 24-26.04.2014, Uniwersytet Warszawski. 

Zostałam również zaproszona do Komitetów Naukowych następujących konferencji: Congreso 

Internacional Identidad y género en Galicia, UW, 11-12. 05. 2015; III Congreso Internacional 



11 

 

Los textos del cuerpo, UAB, Barcelona, 3-5. 12. 2014; Congreso Internacional Los múltiples 

rostros de la violencia en la literatura, el teatro y los medios hispánicos (Edad Media-Siglo 

XXI), UMCS, Lublin, 27-29.11.2014.  

Oprócz badań naukowych drugim ważnym obszarem mojej działalności zawodowej jest 

dydaktyka. W Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW prowadziłam i 

prowadzę wykłady, konwersatoria, seminaria i zajęcia specjalizacyjne do wyboru z zakresu 

teorii i historii współczesnej literatury hiszpańskiej oraz kina hiszpańskiego (zob. Wykaz pkt 

III F). Jako doktorantka i w początkowych latach mojego zatrudnienia uczyłam też języka 

angielskiego, hiszpańskiego oraz tłumaczenia konsekutywnego. W ramach programu LPP 

Erasmus prowadziłam zajęcia i wykłady na uczelniach zagranicznych: Uniwersytecie 

Autonomicznym w Barcelonie, Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, Uniwersytecie w 

Granadzie, Uniwersytecie w Barcelonie, Uniwersytecie Las Palmas de Gran Canaria, 

Uniwersytecie Rey Juan Carlos oraz Uniwersytecie w Sewilli (zob. Wykaz pkt III A). 

Warto podkreślić, że na Wydziale Neofilologii UW pełnię funkcję promotora 

pomocniczego magister Any Garrido (tytuł rozprawy doktorskiej : Emigración e identidad: la 

representación de la ausencia como afirmación en la literatura gallega (1936-1971)/  

Emigracja i tożsamość: Obraz nieobecności jako afirmacja literatury galicyjskiej) oraz magistra 

Marcosa Arcaya (tytuł rozprawy doktorskiej: Continuidades, tensiones y rupturas en las 

representaciones de género. Una lectura a la obra narrativa de Elena Aldunate  / Kontynuacje, 

napięcia i przełomy w reprezentacji płci kulturowej. Analiza prozy Eleny Aldunate). Wspólnie 

z doktor Aránzazu Calderón od 2014 prowadzę również seminarium naukowe: GENIA. Género, 

identidad y discurso en España y América Latina, w którym uczestniczą pracownicy i 

doktoranci ISII UW. 

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej, biorę czynny udział w życiu Instytutu Studiów 

Iberyjskich i Iberoamerykańskich: byłam Przewodniczącą Komisji Parametryzacyjnej (2013),  

członkiem Rady Wydziału (2008-2012), koordynatorem ds. Programu LPP Erasmus (2009-

2012) oraz Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej (2007-2008). Ponadto, uczestniczyłam i 

uczestniczę w przygotowaniu 6 międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych, 

organizowanych na Wydziale Neofilologii UW (zob. Wykaz pkt III C).  

 

 

dr Katarzyna Moszczyńska-Dürst 


