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1. Imię i nazwisko: Marta Barbara Piłat-Zuzankiewicz 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy 

doktorski: 

 

 dyplom magisterski ukończenia studiów z zakresu filologii hiszpańskiej na podstawie pracy La novela 

picaresca femenina: “La pícara Justina” de Francisco López de Úbeda, “La hija de Celestina” de Alonso 

Jerónimo Salas Barbadillo, “La Garduña de Sevilla” de Alonso de Castillo Solórzano (Powieść łotrzykowska z 

bohaterem kobiecym: “La pícara Justina Francisca Lópeza de Úbeda, “La hija de Celestina” Alonsa Jerónima 

Salas Barbadillo, “La Garduña de Sevilla” Alonsa de Castillo Solórzano); Uniwersytet Warszawski, Instytut 

Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Wydział Neofilologii, 2003; promotor: prof. dr hab. Kazimierz 

Sabik. 

 

 dyplom uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie 

rozprawy doktorskiej pt. El pensamiento político y ético de Francisco de Quevedo: entre moralismo, tacitistmo 

y casuística (Myśl polityczna i etyczna Francisco de Quevedo: między moralizmem, tacytyzmem i kazuistyką); 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, 2008; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Sabik. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

 

 1.10.2009-28.09.2011 – wykładowca w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale 

Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego; 

 od 29.09.2011 – adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789): 

Cykl publikacji powiązanych tematycznie. 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: 



Emblemática política en la literatura parenética y teatro del Siglo de Oro español (Emblematyka polityczna  w 

literaturze parenetycznej i teatrze hiszpańskiego Złotego Wieku) 

 

b) Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy: 

Dziesięć artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i w zbiorowych tomach monograficznych: 

1. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2017) “La perfecta privanza según Francisco de Quevedo: de la aproximación teórica a 

la visión escenificada”, La Perinola. Revista de investigación quevediana, 21, ss. 67-97. ISSN: 1138-6363 (lista 

Web of Science i Scopus) (publikacja poddana podwójnie ślepej recenzji) 

2. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2017) “Imágenes verbales y emblemas escénicos en la comedia lopesca El gran duque 

de Moscovia y el emperador perseguido” w: Urszula Aszyk, Juan Manuel Escudero, Marta Piłat-Zuzankiewicz 

(red.) El texto dramático y las artes visuales. El teatro barroco y sus herederos en los siglos XX y XXI, New York, 

IDEA: 87-100. ISBN: 978-1-938795-29-9 (recenzent wydawniczy: prof. dr Davinia Rodríguez Ortega) 

3. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2016) “Bestiario simbólico en la comedia El príncipe perseguido”, 

Castilla. Estudios de literatura, 7, ss. 346-365. ISSN: 1133-3820, 1989-7383 (lista Web of Science, Scopus, ERIH 

Plus i lista C) (publikacja poddana podwójnie ślepej recenzji) 

4. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2015) “La emblemática y el teatro barroco español” w: Urszula Aszyk, Karolina Kumor, 

Marta Piłat Zuzankiewicz (red.) El teatro español como objeto de estudio a  comienzos del siglo XXI. Warszawa, 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykanskich Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 143-169. ISBN: 978-83-

60875-54-4 (recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Justyna Ziarkowska) 

5. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2015) “Los emblemas políticos de Juan de Solórzano Pereira y Andrés Mendo” w: 

Alexia Dotras Bravo, Diego Santos Sánchez, Sara Augusto (red.) Literatura y Re/escritura, Coimbra, Centro de 

Literatura Portuguesa, ss. 73-84. ISBN: 978-972-9126-30-7 (recenzent wydawniczy: prof. dr António A. Laurenço) 

6. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2014) “Los emblemas políticos y amorosos en la comedia Cómo ha der ser el privado de 

Francisco de Quevedo” w: Beata Baczyńska, Marlena Krupa (red.) Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro 

hispánicos. Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 165-173. ISBN: 978-83-229-3433-3 

(recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Jacek Lyszczyna) 

7. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2013) “La historia del zarévich Demetrio. Una lectura emblemática de la comedia El 

príncipe perseguido” w: Mariela Insúa, Felix Schmelzer (red.) Teatro y poder en el Siglo de Oro, Pamplona, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, ss. 167-181. ISBN: 978-84-8081-400-3. (recenzenci 

wydawniczy: prof. dr Ignacio Arellano, prof. dr Blanca Oteiza) 

8. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2013) “Mitología al servicio de la política cristiana en los Emblemata Centum de Juan de 

Solórzano Pereira” w: Carlos Mata Induráin, Adrián Sáez, Ana Zúñiga (red.) «Festina lente». Actas del II Congreso 

Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2012), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 



Universidad de Navarra, ss. 377-387. ISBN: 978-84-8081-385-3 (recenzenci wydawniczy: prof. dr Ignacio Arellano, 

prof. dr Enrique Duarte) 

9. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2012) “Entre la imagen y la palabra: una lectura simbólico-alegórica de los mitos 

clásicos en el emblema XXI de Juan de Solórzano Pereira” w: Karolina Kumor, Edyta Waluch-de la Torre (red.) 

Realidades heterogéneas: reflexiones en torno a la literatura y cultura iberoamericanas. Homenaje a la Profesora 

Grażyna Grudzińska, Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Ruchu Ludowego, 

ss. 183-192. ISBN: 978-83-60875-49-0 (recenzenci wydawniczy: prof. dr Antonio Chincharro, prof. dr hab. 

Kazimierz Sabik) 

10. Marta Piłat-Zuzankiewicz (2012) “San Casimiro: un modelo del príncipe político cristiano”, w: António A. 

Laurenço, Jesús María Usunáriz (red.) Poderes y autoridades en Siglo de Oro: realidad y representación, 

Pamplona, Universidad de Navarra, ss. 103-115. ISBN: 978-84-3132-889-4 (recenzenci wydawniczy: prof. dr 

Ignacio Arellano, prof. dr Mariela Insúa) 

 

 

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników: 

 

Powyższy cykl publikacji sytuuje się w obszarze refleksji nad hiszpańską emblematyką, obejmującą kompozycje 

słowno-wizualne, takie jak emblematy, hieroglifiki oraz impresy, jako środkiem przekazu treści i idei politycznych w 

okresie Złotego Wieku. Przedmiotem mojego zainteresowania był perswazyjny wymiar emblematu, podkreślający 

bliskie powiązanie tego gatunku z tradycją retoryczną, oraz jego funkcja dydaktyczna, podporządkowana określonym 

celom ideologicznym. Zamierzeniem moim było poszerzenie literatury przedmiotu o kwestie dotąd słabo 

reprezentowane w badaniach nad emblamatyką polityczną, co wymagało wieloaspektowego ujęcia tego zagadnienia i 

skłoniło mnie do podjęcia problemu relacji między obrazem i słowem, kontekstualizacji struktur emblematycznych, 

znaczenia komentarza pisanego prozą, a także roli i ewolucji werbalnych i wizualnych odwzorowań kompozycji 

symbolicznych w prozie i teatrze o tematyce politycznej. Ze względu na dużą popularność i szerokie zastosowanie 

emblematyki jako artystycznego środka przekazu dla określonego systemu wartości moralnych i norm społeczno-

politycznych, dokonałam zawężenia analizowanego korpusu do literatury parenetycznej sensu stricto (zwierciadła 

książąt i doradców królewskich) i sensu largo (utwory dramatyczne o tematyce politycznej i hagiograficznej) oraz 

„komedii o władzy i ambicji” (comedias de poder y ambición), których przekaz polityczny i moralny doskonale 

koresponduje z treściami prezentowanymi w potrydenckich podręcznikach sztuki rządzenia.  

Emblematyka, powstała na styku literatury i sztuk plastycznych, cieszyła się niezwykłą popularnością w XVI i 

XVII wieku. Jej intensywny rozwój stał się możliwy nie tylko dzięki ponownemu odkryciu bogactwa kultur 

starożytnych i zapoczątkowanej przez nie tradycji przekazywania myśli za pomocą symbolu wizualnego (hieroglify, 

symbole pitagorejskie), ale również za sprawą podglebia filozoficznego, które utorowało drogę do wypracowania ujęć 



teoretycznych dotyczących poznawczych i dydaktycznych funkcji form ikoniczno-werbalnych. Humanistyczna myśl 

neoplatońska w emblematach upatrywała alegorycznych przedstawień boskich prawd, których interpretacja pozwalała 

na odczytanie ukrytego przesłania prowadzącego do zrozumienia otaczającego świata, jego tajników i mechanizmów. 

Tradycja arystotelejska, podkreślająca istotną rolę zmysłu wzroku w procesie poznania, zapamiętywania i tworzenia 

obrazów mentalnych, doceniała wartość wizualną kompozycji emblematycznych, dając jednocześnie impuls do ich 

zastosowania w tekstach retorycznych i literackich jako obrazowe exempla. Arystotelesowska koncepcja metafory dała 

podstawę dla teorii impresy, jednak stopniowe zacieranie się granic między formami emblematycznymi, prowadzące 

do wykształcenia na gruncie hiszpańskim m.in. „impresy zemblematyzowanej” (empresa emblematizada), pozwoliło 

krytyce hiszpańskiej na określanie tego rodzaju kompozycji jako tworów metaforyczno-alegorycznych lub 

symboliczno-alegorycznych. Obydwa środki poetyckie, alegoria i metafora, znalazły swoje zastosowanie w barokowej 

teorii konceptu, który operując zaskakującymi zestawieniami odległych rzeczy i pojęć miał na celu uchwycenie ogólnej 

prawdy, a jej odkrycie (czyli ujrzenie w akcie zrozumienia ich wzajemnej relacji i głębokiej jedności) miało dawać 

odbiorcy przyjemność zarówno intelektualną, jak i estetyczną. Radość z odczytania znaczenia emblematu, 

traktowanego przez barokowych teoretyków retoryki jako rodzaj konceptu słowno-obrazowego, potęgowała 

przyjemność wizualną wynikającą z kontemplacji ryciny, której komplementarność względem tekstu, motta i 

epigramatu potwierdzało przekonanie o pokrewieństwie sztuk w myśl horacjańskiej doktryny ut pictura poesis. Z 

uwagi na pozytywny wpływ atrakcyjnego i sugestywnego obrazu na zdolność uczenia się i zapamiętywania u jego 

odbiorców, formy emblematyczne znajdowały szerokie zastosowanie w procesie dydaktycznym i wychowawczym, nie 

tylko w kolegiach jezuickich i na hiszpańskich uniwersytetach, ale również w edukacji dworskiej. Struktury 

alegoryczne, stosowane zgodnie z horacjańską zasadą „uczyć bawiąc”, uważane były za skuteczne i sprawne narzędzie 

dydaktyki również dzięki swojemu erudycyjnemu charakterowi, ładunkowi ideowemu i moralistycznemu oraz 

zdolności unaoczniania leżącej u ich podstaw skutecznej perswazji. Przekazywanie za ich pomocą wzorców 

osobowych miało miejsce nie tylko w literaturze parenetycznej, lecz również w teatrze, który dzięki sugestywności 

obrazu scenicznego oddziaływał na kształtowanie postaw społecznych w podobny sposób jak formy emblematyczne.  

Perswazyjny charakter emblematyki i jej szerokie zastosowanie dydaktyczne miały decydujący wpływ na 

wykorzystanie struktur słowno-obrazowych na gruncie hiszpańskiej literatury politycznej. Najbardziej znamiennym 

przykładem przenikania tych kompozycji do pism politycznych były zwierciadła książąt w formie ksiąg 

emblematycznych. Reprezentatywnymi dla tego rodzaju ilustrowanych traktatów są dzieła autorstwa Juana de 

Solórzano Pereiry i Andresa Mendo, na których podstawie podjęłam próbę określenia relacji między obrazem i słowem 

w strukturze emblematu wykorzystywanego dla celów edukacji politycznej. Wskazałam na dążenie autorów do 

ścisłego zespolenia ilustracji z tekstem w celu osiągnięcia efektu dwutorowego przekazu i zwielokrotnionego 

oddziaływania na odbiorcę: poprzez rycinę i towarzyszące jej motto, epigramat i komentarz. Podkreśliłam dydaktyczny 

charakter zabiegu obrazowania abstrakcyjnych pojęć i jego istotną rolę w unaocznianiu ich przekazu i ułatwianiu 

zapamiętania, czemu miało także sprzyjać poruszenie woli i uczuć odbiorcy. Jednocześnie zwróciłam uwagę na 



służebną, drugoplanową rolę ryciny w stosunku do tekstu, jak również na wieloznaczność elementu wizualnego i 

zakotwiczenie sensu kompozycji emblematycznej w motcie i epigramacie, uzyskiwane w ten sposób, że tylko 

jednoczesne odczytanie przesłania na obu płaszczyznach – ikonograficznej i tekstualnej – pozwala na dokonanie 

właściwej interpretacji całości. Pictura emblematu transponuje określone wartości, lecz okazuje się niewystarczająca 

do odkrycia sensów ukrytych i znaczeń naddanych, które są przekazywane w formie werbalnej. Nadrzędność słowa w 

stosunku do ikonu w strukturze alegorycznej sprowadza ilustrację, zredukowaną niekiedy do obrazu werbalnego, do 

roli argumentu mającego na celu potwierdzenie zawartego w inskrypcji i subskrypcji morału. Jest to jednak argument 

szczególnego rodzaju, który ze względu na swój wizualny charakter oddziałuje na odbiorcę w sposób bardziej 

przekonujący niż pozostałe argumenty przytoczone w komentarzu. 

Analiza ikonologiczna obrazu symbolicznego prowadziła do werbalizacji jego przesłania i ukształtowania 

dyskursu w formie komentarza pisanego prozą, który w emblematyce hiszpańskiej stał się nieodłączną częścią tego 

rodzaju kompozycji. Towarzysząc enigmatycznemu przedstawieniu wizualnemu, umożliwiał on dotarcie do 

skrywanego przez nie znaczenia, ukazanie myśli przewodniej, zrekonstruowanie procesu tworzenia oraz intencji 

autorskiej. W moich badaniach zwróciłam szczególną uwagę na stosowaną przez hiszpańskich twórców metodę 

alegorezy, spopularyzowaną pod wpływem myśli neoplatońskiej, oraz implikowane przez nią poszukiwanie analogii 

między światem mitologicznym a zbiorem wartości chrześcijańskich. Wykorzystanie polisemicznego charakteru mitu i 

bogactwa asocjacji w nim zawartych pozwalało na dokonanie wielopoziomowej interpretacji wybranego motywu: na 

gruncie religijnym, historycznym, moralnym i politycznym — przez harmonijne połączenie fabuły mitologicznej z 

nauką chrześcijańską, wiedzą historyczną i etyką sprawowania władzy w ujęciu potrydenckiej filozofii politycznej. W 

toku prowadzonych badań dowiodłam, że taka strategia była realizowana zarówno na gruncie wizualnym, za pomocą 

odwołań do ikonografii chrześcijańskiej, jak i w warstwie słownej — przez dobór motta, określonych cytatów i 

argumentów w tekście komentarza. Umiejętnie prowadzony wywód służył nie tyle odkryciu przez odbiorcę nowych 

prawd, ile utwierdzeniu go w przekonaniu o ważności tych obowiązujących, które miały swoją podstawę w 

absolutystycznej koncepcji władcy chrześcijańskiego jako reprezentanta boskiego majestatu, określając wynikający z 

niej zakres królewskich uprawnień i powinności. 

Ograniczone spektrum zagadnień politycznych podejmowanych przez emblematystów prowadziło do 

nieuchronnego zapożyczania i powtarzania pewnych motywów symbolicznych. Zdaniem niektórych badaczy, stało to 

w sprzeczności z wpisaną w estetykę emblematu koniecznością poszukiwania nowych pomysłów dla zadziwienia 

odbiorcy, skłaniając do postawienia zarzutu plagiatu wobec autorów-naśladowców. Rozpatrując zasadność tego typu 

oskarżeń w kontekście barokowej praktyki pisarskiej, podjęłam namysł nad problemem oryginalności i kradzieży 

literackiej na przykładzie hiszpańskiego tłumaczenia Emblemata centum regio politica Juana Solórzano Pereiry 

dokonanego przez Andresa Mendo. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła mi wykazać, że różne cele, 

przyświecające autorom obu utworów, miały decydujący wpływ na odmienny charakter ich dzieł: erudycyjny — w 

przypadku oryginału, pomyślanego jako podręcznik akademicki; i moralizatorsko-kaznodziejski — w utworze drugim, 



ujawniającym cechy kompilacji przeznaczonej do użytku popularnego. Wskazałam na liczne zmiany w warstwie 

wizualnej i dyskursywnej tekstu, świadczące o jego reorientacji w kierunku modelu homiletycznego i zastosowaniu 

właściwych dla kazań strategii perswazyjnych, do których zaliczyłam m.in. wyparcie obrazu na rzecz tekstualności, 

zastąpienie alegorycznej ilustracji unaoczniającym opisem, selekcję przytaczanych argumentów i poszerzenie 

komentarza o argumenty nowe. Odwołując się do zasad barokowej retoryki homiletycznej, upatrującej oryginalnego 

podejścia bardziej na gruncie dispositio niż inventio, dowiodłam, że dzięki reorganizacji struktury kompozycyjnej 

tekstu zapożyczenie przez Andresa Mendo pomysłu i formy emblematycznej nie mogło być traktowane przez 

współczesnych mu czytelników jako kradzież literacka. 

Dynamiczna recepcja emblematyki w hiszpańskiej literaturze parenetycznej, kreującej model idealnego władcy 

chrześcijańskiego i jego ministrów, sprawiła, że nawet niezawierające ilustracji zwierciadła, a także ich 

udramatyzowane wersje, były wzbogacane o  

motywy symboliczne w formie obrazów werbalnych, pełniących funkcję unaocznionego exemplum. Jak pokazałam na 

przykładzie utworów Francisca de Quevedo i Agustina Moreto, znane i powszechnie zrozumiałe alegorie, odczytywane 

na poziomie moralnym i politycznym, były wykorzystywane przez autorów do plastycznego i sugestywnego 

przedstawienia pożądanych cnót lub godnych potępienia wad u rządzących, a także hierarchicznych relacji w obrębie 

struktury władzy. Zaobserwowane przeze mnie warianty realizacji motywów emblematycznych przedstawiają pewne 

prawidłowości. W przypadku traktatów politycznych są to sporadyczne, mniej lub bardziej rozbudowane, aluzje, 

nawiązujące do imaginarium mitologicznego lub sentencji teoretyków sztuki rządzenia, leżących u podstaw 

kompozycji symbolicznych. Natomiast w dramacie emblematyka zyskuje szersze zastosowanie w dialogach 

scenicznych, charakteryzujących się wyszukaną metaforyką lub ekfrastycznymi opisami. Szczególny wyjątek stanowi 

w tym względzie próba uzgodnienia struktury dramatycznej sztuki z treściami ideowymi dzieła malarskiego, będącego 

dla niej inspiracją, w ten sposób, aby zawarta w nim kompozycja alegoryczna służyła jako podstawa schematu budowy 

utworu. Na przykładzie analizowanych tekstów pokazałam, że podobnie jak w zwierciadłach, tak też w utworach 

będących ich dramatycznym rozwinięciem obrazowanie emblematyczne nie pełni jedynie funkcji estetycznej, ale 

stanowi także środek oddziaływania na zmysły, mający poruszyć wolę odbiorcy i nakłonić go do podjęcia działań 

zgodnych z zasadami kontrreformacyjnej myśli etyczno-politycznej lub adekwatnych w konkretnej sytuacji 

historyczno-politycznej, która stała się inspiracją dla powstania dzieła. 

Szczególną predylekcję dramaturgów hiszpańskich do stosowana motywów emblematycznych w sztukach o 

tematyce politycznej, w tym „komediach o władzy i ambicji”, należy również rozpatrywać w kontekście ich 

użyteczności jako narzędzia perswazji dla kształtowania oczekiwanych postaw u widzów. Przesłanie ukryte w 

sugestywnych kompozycjach alegorycznych i ich teatralnej realizacji było skierowane nie tylko do królewskiego 

odbiorcy, ale także do szerszej publiczności złożonej z jego poddanych i miało na celu utrwalenie określonego systemu 

wartości moralno-politycznych, co w pełni korespondowało z dydaktycznym i propagandowym charakterem barokowej 

komedii hiszpańskiej. Język alegoryczny jako uniwersalny instrument wyrażania abstrakcyjnych treści był 



odpowiednią płaszczyzną porozumienia z widzem, przywykłym do myślenia emblematycznego, dla którego 

interpretowanie wizualnych i werbalnych odwzorowań motywów symbolicznych przedstawionych w sztuce stanowiło 

pewne wyzwanie intelektualne. Studia nad recepcją emblematyki w hiszpańskich komediach o charakterze 

politycznym pozwoliły mi potwierdzić wysoki ich stopień nasycenia kompozycjami alegorycznymi i prześledzić ich 

realizację w twórczości różnych generacji dramaturgów w okresie Złotego Wieku. Przeprowadzone przeze mnie 

analizy wykazały, że w teatrze Lopego de Vegi z większą częstotliwością, niż u jego następców, konstrukcje 

emblematyczne materializowały się na scenie w formie atrybutów postaci, gestów aktorów, a także pełnej inscenizacji 

obejmującej trzyczęściową strukturę symboliczną. W twórczości kolejnego pokolenia twórców obecność motywów 

emblematycznych ograniczała się do warstwy werbalnej przy jednoczesnej intensyfikacji operowania ich walorem 

plastycznym. Wskazałam również na zróżnicowany stopień czytelności kompozycji alegorycznych stosowanych dla 

prezentacji charakterystyki postaci, a także dla nakreślenia przebiegu zdarzeń w obrębie fabuły — od ujęć 

konwencjonalnych i odwołań do klasycznych wzorców emblematycznych (w początkowym okresie) do większej 

kreatywności w tworzeniu wzorców nowych poprzez nakładanie na siebie obrazów symbolicznych, wykorzystanie ich 

bogactwa semantycznego i odejście od tradycyjnych interpretacji (w okresach kolejnych).  

Teksty współtworzące cykl powstały z myślą o pogłębieniu studiów nad emblematyką hiszpańską jako 

artystycznym środkiem przekazu zasad etyki sprawowania władzy oraz nad rolą, jaką odgrywała ona w procesie 

edukacji politycznej chrześcijańskiego władcy, jego doradców i poddanych. Zamierzeniem moim było przedstawienie 

różnych form zastosowania na gruncie literackim tego słowno-wizualnego kodu kulturowego epoki Złotego Wieku, 

umożliwiającego, dzięki aktywizacji różnych zmysłów, głębsze poznanie prezentowanych prawd i skuteczniejsze 

przekonywanie do nich odbiorcy. Dokonałam przeglądu reprezentatywnych tekstów o tematyce politycznej, 

charakteryzujących się znacznym nasyceniem motywami emblematycznymi, uwzględniając ich zróżnicowaną formę 

literacką i charakter, sposób odwzorowania w nich kompozycji alegorycznych oraz typ odbiorcy, do którego były 

skierowane. Warto podkreślić, że jako przedmiot analiz wybrałam utwory, które w większości nie mają szczegółowych 

opracowań, w niektórych przypadkach również aktualnych edycji krytycznych, przez co nie były do tej pory obiektem 

szerszego zainteresowania badaczy hiszpańskich. Podjęte przez mnie rozważania miały także na celu głębsze 

zrozumienie kulturowych uwarunkowań emblematyki hiszpańskiej, tak aby wyniki badań stworzyły grunt dla nowych 

odczytań barokowych dzieł o tematyce politycznej. 

 

 

5. Opis pozostałego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

 

Moje badania naukowe obejmują szerokie spektrum zagadnień badawczych związanych z literaturą hiszpańską doby 

baroku i koncentrują się wokół następujących obszarów: literatura polityczna, religijna, podróżnicza, a także druki 



ulotne. Tak wieloaspektowe i interdyscyplinarne podejście pozwala ukazać w szerszym kontekście złożoność procesów 

i zjawisk literackich zachodzących w okresie Złotego Wieku.  

 

Literatura polityczna: 

Istotnym obszarem moich studiów są badania nad hiszpańską barokową myślą polityczną, które rozpoczęłam 

jeszcze w ramach prac nad dysertacją doktorską zatytułowaną El pensamiento político y ético de Francisco de 

Quevedo: entre moralismo, tacitistmo y casuística (Myśl polityczna i etyczna Francisca de Quevedo: między 

moralizmem, tacytyzmem i kazuistyką). Po uzyskaniu doktoratu kontynuowałam badania w tym zakresie dzięki 

współpracy z prestiżową międzynarodową siecią badawczą Red Europea Autoridad y Poder en el Siglo de Oro, 

założoną przez grupę badawczą Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO), Universidad de Navarra (Hiszpania), 

University of Oxford (Wielka Brytania), Université de le Sorbonne Nouvelle (Francja) i Universität Münster (Niemcy). 

Moje zainteresowania badawcze były związane z twórczością polityczną Francisca de Quevedo, myślą 

antymakiawelistyczną w Hiszpanii, zagadnieniem racji stanu oraz ideałem chrześcijańskiego władcy okresu 

kontrreformacji. Opracowując te zagadnienia, odwoływałam się do teorii wybitnych historyków i teoretyków 

hiszpańskiej myśli politycznej, jak m.in. José Antonio Maravall, José Antonio Fernández-Santamaría, José Luis 

Abellán oraz John H. Elliott. 

Problematyce tej poświęciłam liczne referaty zaprezentowane podczas międzynarodowych konferencji oraz 

łącznie 9 opublikowanych artykułów naukowych i rozdziałów w tomach monograficznych. Za najważniejsze z nich 

należy uznać rozdział “Francisco de Quevedo ante la alianza hispano-turca” (zob. Zał. 4: II, B 19) oraz opublikowany 

w czasopiśmie La Perinola. Revista de investigación quevediana, indeksowanym na listach Web of Science i Scopus, 

artykuł pt. “Hacia una lectura política de Cómo ha de ser el privado de Francisco de Quevedo” (zob. Zał. 4: II, A 6). 

W pierwszym z tekstów podejmuję temat kontrowersyjnej propozycji Queveda dotyczącej nawiązania przez katolicką 

Hiszpanię sojuszu z muzułmańską Turcją. Biorąc pod uwagę zarówno doświadczenie polityczne autora, jak i jego 

przywiązanie do moralnego wymiaru sztuki rządzenia, w moim studium ukazałam zgodność tej koncepcji z poglądami 

św. Tomasza z Akwinu przedstawionymi w Sumie teologicznej oraz zasadą wolnego handlu postulowaną przez 

teologów z tzw. Szkoły z Salamanki. Z kolei w drugim artykule podjęłam refleksję nad wymiarem historyczno-

politycznym sztuki Cómo ha de ser el privado (1623-1629), zawierającej czytelne aluzje do aktualnych wydarzeń 

politycznych, tj. nieudanej próby zawiązania unii dynastycznej między rodem Stuartów a hiszpańską linią Habsburgów. 

Analizując treść utworu i okoliczności towarzyszące jego powstaniu, wykazałam  doskonałą orientację autora w 

niuansach polityki międzynarodowej w kontekście prowadzonej wojny trzydziestoletniej i zaproponowałam  nową 

interpretację utworu jako głosu sprzeciwu Queveda wobec projektu politycznego zbliżenia z protestancką Anglią, 

promowanego przez hrabiego-księcia Olivaresa pod koniec drugiej dekady XVII w. 

 

 



Literatura religijna: 

 Efektem zaangażowania w projekcie badawczym NCN Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy (DEC-

2012/07/E/HS2/00665), realizowanym pod kierownictwem dr. hab. Witolda Sadowskiego, naukowca z Wydziału 

Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, było rozszerzenie obszaru moich badań o zagadnienia dotyczące wpływu 

modlitwy litanijnej na literaturę Półwyspu Iberyjskiego. Analizy w tym zakresie mają charakter nowatorski, ponieważ 

powyższe zagadnienie dotychczas znajdowało się na marginesie badań prowadzonych przez naukowców iberyjskich. 

Odosobnionym wyjątkiem w tym zakresie są prace José Fradejasa Lebrero, hiszpańskiego badacza, autora koncepcji 

„formy litanijnej”. W badaniach wykorzystałam nowatorską metodologię badań literackich opracowaną przez 

kierownika projektu, która pozwala w sposób kompleksowy ukazać poetykę europejskiego wiersza litanijnego w 

kontekście splotu trzech komponentów gatunkowych (tzw. genów): polionimicznego, ektenialnego i 

chairetyzmicznego. Moje rozważania koncentrowały się na analizie inspiracji modlitwą litanijną w poezji i dramacie 

religijnym, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu historyczno-kulturowego, który wpływał na ewolucję wierszy 

litanijnych w literaturze studiowanego obszaru. W tym zakresie uwzględniłam istotną rolę liturgii mozarabskiej, 

bizantyjskiej i rytu rzymskiego, tradycji tworzenia oryginalnych litanii uznawanych przez lokalne władze kościelne, a 

także inspiracje włoskimi lub prowansalskimi wzorcami poetyckimi.  

Rezultatem prowadzonych przeze mnie badań w tym zakresie były trzy przekrojowe rozdziały opisujące 

powyższe zagadnienie w literaturze starohiszpańskiej, staroportugalskiej, galisyjskiej i katalońskiej, opublikowane w 

monografii Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media (2016) wydanej w prestiżowym wydawnictwie 

Peter Lang: “Religious Poetry, Religio Amoris and Panegyric Poetry in Spain before the End of the Fifteenth Century”,  

“Castilian Poetry and Autos Sacramentales during the Sixteenth and Seventeenth Centuries” oraz “Praise, Litany and 

Cantigas: Catalonian, Galician-Portuguese and Portuguese Poetry up to the End of the Seventeenth Century” (zob. Zał. 

4: II, B 13, 14, 15). Wyniki prowadzonych przeze mnie analiz hiszpańskich utworów poetyckich i dramatycznych w 

zakresie inspiracji modlitwą litanijną przedstawiłam także w trakcie szeregu konferencji międzynarodowych. 

Wystąpienia te stały się podstawą dla licznych publikacji naukowych, do których zaliczają się rozdział w tomie 

monograficznym “Letanías poéticas en la obra de Miguel de Cervantes” (zob. Zał. 4: II, B 12) oraz artykuły w 

czasopismach indeksowanych na listach Web of Science, Scopus i ERIH Plus:  “Tradición litánica en la obra de Lope 

de Vega” (zob. Zał. 4: II, A 5) i “Letanía y poesía en el Cancionero de Baena: el caso de Alfonso Álvarez de 

Villasandino” (zob. Zał. 4: II, A 1). Natomiast w artykule “La estructura de "chairetismo" y "polionimia" en la 

tradición litúrgica y paralitúrgica mariana y sus huellas en la literatura religiosa hispana (siglos VII-XVII)” (zob. Zał. 4: 

II, A 2) przedstawiłam w ujęciu historycznym przegląd utworów opartych na schemacie kompozycyjnym właściwym 

dla „genu” chairetyzmicznego, które umożliwiły zaszczepienie tego wzorca na gruncie poezji hiszpańskiej i jego 

rozwój od czasów wizygockich po okres kontrreformacji. 

 

Literatura podróżnicza: 



 Kolejnym obszarem moich zainteresowań badawczych jest hiszpańska XVII-wieczna literatura podróżnicza, ze 

szczególnym uwzględnieniem relacji dotyczących Polski, zawierających opisy kraju i zwyczajów jego mieszkańców. 

W prowadzonych w tym zakresie badaniach korzystam z teorii relacji z podróży (relato de viajes), rozwijanej przez 

wybitnych hispanistów, takich jak José Luis Albuquerque, Sofía Carrizo Rueda, José Manuel Herrero Massari, Miguel 

Ángel Pérez Priego czy Kurt Spang. Uwzględniając wskazane przez wspomnianych badaczy stałe cechy gatunkowe 

tego typu relacji oraz metodologię pomocną w przeprowadzeniu analizy dyskursu, w moich badaniach koncentruję się 

na wykazaniu faktograficznego charakteru tekstów hiszpańskich podróżników. Zwracam uwagę na opisywane w nich  

autentyczne zdarzenia, rozgrywające się w określonym historycznie czasie oraz realnej przestrzeni geograficznej i 

społecznej. W celu wykazania wartości dokumentalnej analizowanych tekstów, dokonuję zestawienia ich świadectw z 

innymi dokumentami z epoki. Problematyka ta była obecna w przedstawianych przeze mnie podczas 

międzynarodowych konferencji referatach na temat europejskich peregrynacji aragońskiego misjonarza Pedra Cubera 

Sebastiána, których zwieńczeniem jest m.in. publikacja w czasopiśmie Itinerarios. Revista de Estudios Lingüísticos, 

Literarios, Históricos y Antropológicos (lista ERIH Plus i lista B) pt. “El misionero aragonés Pedro Cubero Sebastián 

en Polonia: un relato de viaje realizado en 1674” (zob. Zał. 4: II, A 3). W tekście tym dokonałam precyzyjnego 

określenia czasu podróży Hiszpana po Polsce w odniesieniu do szczegółowo relacjonowanych przez autora wydarzeń 

historycznych, w których deklaruje on swoje uczestnictwo. Nakreśliłam również dokładny przebieg trasy jego podróży 

po Polsce, zwracając uwagę na bardzo realistyczne opisy odwiedzanych polskich miast i klasztorów, a także 

zaakcentowany przez samego autora polityczny cel jego wizyty w polskiej stolicy, która wpisuje się w szerszy kontekst 

działań dyplomacji papieskiej ukierunkowanych na utworzenie nowej ligi antytureckiej.  

W tym obszarze prowadzonych przez mnie badań mieszczą się również rozważania dotyczące obrazu Polski i 

Polaków przedstawionego w powieści łotrzykowskiej La vida y hechos de Estebanillo González (1646), która stanowi 

ostatnie ogniwo w rozwoju tego gatunku w Hiszpanii i sytuuje się na pograniczu fikcji literackiej i relacji 

autobiograficznej. Udokumentowana historycznie biografia głównego bohatera oraz poczynione przez niego 

spostrzeżenia dotyczące m. in. etykiety dworu królewskiego, typowych polskich zwyczajów, a także szczegółowych 

opisów fauny i flory skłaniały badaczy do twierdzenia, że jako emisariusz cesarski mógł on odbyć podróż po Polsce i 

Litwie. Jednakże wykazane przeze mnie liczne niezgodności faktograficzne z zapiskami z polskich diariuszy z tego 

okresu nie pozwalają wykluczyć, że podróż ta była jedynie wytworem fantazji autora, a jego dobra znajomość polskich 

realiów wynikiem zasłyszanych historii lub lektury konkretnych źródeł historycznych. Rezultaty moich badań w tym 

zakresie zostały zaprezentowane podczas kilku konferencji międzynarodowych, a także zostały opublikowane m. in. w 

artykule: “Las aventuras polacas de Estebanillo González a la luz de los relatos diplomáticos y documentos históricos” 

(zob. Zał. 4: II, A 4) w czasopiśmie Itinerarios. Revista de Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos y 

Antropológicos indeksowanym na liście ERIH Plus i liście B. 

 

Druki ulotne: 



Odrębne miejsce w moich badaniach zajmują hiszpańskie druki ulotne (pierwociny prasowe) o tematyce 

polskiej, które stanowią komplementarne źródło wiedzy historycznej na temat wydarzeń mających miejsce na obszarze 

Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i XVII w. Stanowią one jednocześnie unikatowy 

materiał do badań nad kształtowaniem się obrazu Polski i Polaków w oczach czytelników z drugiego krańca Europy. 

Obecność spraw polskich w hiszpańskich drukach ulotnych świadczy o trwałym zainteresowaniu tym odległym krajem, 

zarówno dworu królewskiego jak i opinii publicznej, co uwidacznia się szczególnie w okresie zbliżenia politycznego 

między obiema liniami Habsburgów (z Wiednia i Madrytu) oraz dynastią Wazów zasiadającą na tronie polskim. Tym 

zagadnieniom poświęciłam referat “Relaciones de sucesos sobre los asuntos de Polonia: entre política, religión y 

ceremonia cortesana”, wygłoszony podczas Seminario de investigación A literatura e o seu contorno sociocultural na 

Universidade da Coruña (13.04.2018) oraz artykuł na temat relacji o wyborze na króla i koronacji Jana Kazimierza 

Wazy “La elección y coronación de Juan Casimiro Vasa, rey de Polonia, en las relaciones de sucesos españolas” (zob. 

Zał. 4: II, B 16). W pracy tej dokonałam porównania relacji hiszpańskich, zbadałam wiarygodność ich przekazu pod 

kątem zgodności ze źródłami polskimi, wykazałam pewne nieścisłości i przemilczenia, a także wskazałam na 

konkretne motywy przedstawienia określonego obrazu władcy wśród hiszpańskich odbiorców. Podczas tegorocznej 

edycji międzynarodowej konferencji organizowanej przez hiszpańskie stowarzyszenie badaczy druków ulotnych, 

którego jestem członkiem od 2013 r., planuję zaprezentować referat poświęcony anonimowej relacji jezuickiej o 

męczeńskiej śmierci świętego Jozafata Kuncewicza.  

W ramach współpracy z grupą badawczą HISPANIA z Universidade da Coruña (Hiszpania), będąc 

uczestnikiem projektu badawczego Biblioteca Digital Siglo de Oro 5 (FFI2015-65779-P), kierowanego przez prof. dr 

Marię Nieves Pena Sueiro, aktualnie przygotowuję edycję krytyczną hiszpańskiej relacji autorstwa jezuity Juana de 

Mosquery Relación de la señalada y como milagrosa conquista del paterno imperio, conseguida del sereníssimo 

príncipe Iuan demetrio, Gran Duque de Moscovia, en el año 1605. Juntamente con su coronación y con lo que a hecho 

después que fue coronado, dende el último del mes de julio, hasta agora, recogido todo de varios y verdaderos avisos, 

venidos de aquellas partes, en diversas vezes, traducido de lengua italiana en nuestro vulgar castellano (Valladolid, 

Andrés de Merchán 1606; Lisboa, Antonio Álvarez 1606), której wydanie jest planowane w 2019 r. Ponadto zostałam 

zaproszona do publikacji w tegorocznym numerze czasopisma Memoria y Civilización: anuario de historia (lista Web 

of Science i Scopus), poświęconemu drukom ulotnym, na potrzeby którego przygotowałam artykuł pt. „La historia del 

primer falso Demetrio en las relaciones de sucesos publicadas en Europa Occidental entre 1605 y 1607”. Jednocześnie 

w bieżącym roku realizuję mikrogrant przyznany przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 0009/SDU/2018/18 z dnia 20.01.2018 r.) na projekt badawczy 

Kształtowanie opinii czytelnika hiszpańskiego o Polsce w XVI i XVII wieku na podstawie hiszpańskich druków 

ulotnych. Obszar ten nie był dotąd przedmiotem szczegółowych badań, ani w Hiszpanii ani w Polsce, dlatego też w 

ramach przedsięwzięcia zakłada się sporządzenie inwentarza hiszpańskich druków ulotnych o tematyce polskiej, ich 



systematyzację pod kątem charakteru zawartych w nich informacji oraz opracowanie i wydanie ich dwujęzycznych 

edycji (hiszpańsko-polskich). 

 

Pozostała działalność badawcza: 

W trakcie mojej pracy w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zajmowałam się również 

redakcją naukową monografii będących efektem obrad konferencyjnych. Jestem redaktorem lub współredaktorem 

naukowym trzech tomów (zob. Zał. 4: II, C 1, 2, 3), spośród których na szczególną uwagę zasługuje El texto dramático 

y las artes visuales. El teatro barroco y sus herederos en los siglos XX y XXI, opublikowany  w 2017 r. w Nowym 

Jorku przez Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA),  który zawiera publikacje światowej sławy hispanistów  z 

Polski i z zagranicy. 

Warto podkreślić, że po uzyskaniu doktoratu wygłosiłam referaty na 36 konferencjach, sympozjach i sesjach 

naukowych międzynarodowych i krajowych (zob. Zał. 4: III, B). Ponadto wielokrotnie angażowałam się w organizację 

konferencji sympozjów i sesji naukowych międzynarodowych i krajowych (zob. Zał. 4: III, C). Byłam członkiem w 

sumie 8 komisji organizacyjnych spotkań naukowych, wśród których należy podkreślić cykl konferencji pod hasłem 

Teatro español como objeto de estudios a principios del siglo XXI  w latach 2014-2017 (z prof. dr hab. Urszulą Aszyk i 

dr hab. Karoliną Kumor), gdzie zajmowałam się przygotowaniem obrad i współredakcją tomów pokonferencyjnych, a 

także międzynarodowe kongresy España y Europa del Este: miradas recíprocas (siglos XVI-XXI) (2018) i En torno a 

Cervantes (2016) (z prof. dr hab. Kazimierzem Sabikiem), organizowane we współpracy z Ambasadą Królestwa 

Hiszpanii w Polsce i Instytutu Cervantesa w Warszawie. 

Badania, które podejmowałam nad hiszpańską literaturą barokową zostały wsparte licznymi kwerendami 

bibliotecznymi w Hiszpanii oraz stażami naukowymi na Universidad de Navarra pod opieką prof. dr. Ignacia Arellano 

(zob. Zał. 4: III, L). W ramach współpracy z grupą badawczą Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) brałam 

udział w charakterze recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktorskiego na Univesidad de Navarra (zob. Zał. 

4: III, N). Ponadto warto zaznaczyć, że współpracuję z zagranicznymi czasopismami z listy Web of Science, Scopus i 

ERIH Plus jako członek Komitetów Naukowych oraz recenzent artykułów (zob. Zał. 4: III, G i III, P). 

 

Popularyzacja nauki: 

Równolegle do prac badawczych angażuję się w działania związane z popularyzacją nauki. W latach 2010-2012 

brałam udział w pracach komisji Olimpiady Języka Hiszpańskiego. W roku akademickim 2010/2011 pełniłam funkcję 

Przewodniczącej Okręgowej Komisji Olimpiady Języka Hiszpańskiego w Warszawie, a w kolejnych latach byłam 

członkiem komisji egzaminacyjnych ww. Olimpiady podczas zawodów II stopnia. Biorę również czynny udział w 

przedsięwzięciach organizowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Byłam członkiem 

Komitetu Organizacyjnego Dnia Cervantesa na Uniwersytecie Warszawskim i spotkania z Józefem Wilkoniem, 

ilustratorem dzieł Miguela de Cervantesa i Pedra Calderona de la Barca (5.12.2017) oraz członkiem Komitetu 



Organizacyjnego Konferencji 100-lecie nauczania języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim (12.12.2017). 

Brałam także udział w organizacji publicznego czytania Don Kichota Miguela de Cervantesa z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki (23.04.2018) we współpracy z Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce. Z ramienia 

Instytutu współpracowałam także z XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja w Warszawie w ramach organizacji Konkursu 

Wiedzy o Krajach Hiszpańskojęzycznych Olé (2018/2019). 

 

Osiągnięcia dydaktyczne: 

 Oprócz badań i prac popularyzatorskich ważnym obszarem mojej działalności w Instytucie Studiów Iberyjskich 

i Iberoamerykańskich UW jest prowadzenie zajęć dydaktycznych. Prowadziłam i prowadzę wykłady, konwersatoria, 

ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne do wyboru i seminaria z zakresu literatury, kultury i sztuki hiszpańskiej, hiszpańskiej 

myśli filozoficznej, emblematyki hiszpańskiej, kultury regionów Hiszpanii oraz praktycznej nauki języka 

hiszpańskiego (zob. Zał. 4: III, I), do których opracowałam autorskie programy oraz materiały dydaktyczne. W ramach 

programu LLP ERASMUS, STA (Staff Teaching Assignments), prowadziłam zajęcia dydaktycznych w zagranicznych 

uczelniach partnerskich: Universidad de Valencia, Universidad da Coruña, Universidad del Rey Juan Carlos w 

Madrycie (zob. Zał. 4: III, A). Jako członek Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Studiów Wyższych w 

Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW w latach 2011/2012 brałam czynny udział w tworzeniu 

programu studiów Iberystyka i Filologia Iberyjska, a w roku 2019 uczestniczyłam w opracowaniu programu studiów 

Iberystyka: Hispanistyka, Hispanistyka Stosowana i Filologia Iberyjska. Do istotnych obszarów mojej działalności 

naukowo-dydaktycznej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego należy zaliczyć współpracę i opiekę 

nad doktorantami. Od 2018 r. pełnię funkcję promotora pomocniczego mgr Michała Stepaniuka, który prowadzi 

badania w ramach projektu Los espejos de príncipes y su evolución en España y el Nuevo Mundo a lo largo de los 

siglos XVI y XVII (Zwierciadła książąt i ich rozwój w Hiszpanii i Nowym Świecie w XVI i XVII w.). 

 

Działalność organizacyjna: 

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej angażuję się w działalność organizacyjną i administracyjną Instytutu 

Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, w którym pełniłam lub pełnię następujące funkcje: Koordynator nauczania 

języka hiszpańskiego na I roku studiów wieczorowych licencjackich (2009-2015), p.o. Wicedyrektora ds. Studenckich 

w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (2011), Członek Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (od 2011), Członek 

Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydział Neofilologii UW (2012-2013), Koordynator ds. 

Jakości Kształcenia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (od 2016), Kierownik Pracowni 

Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (od 

2017), Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (od 2017), Członek zespołu 

opracowującego raport samooceny Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW dla Państwowej Komisji 



Akredytacyjnej (2017), Członek Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli, Wydział Neofilologii UW (od 

2018), Koordynator ds. współpracy międzynarodowej z Universidade de São Paulo, Brazylia (od 2018).  

 


