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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Zdzisław Kudelski, dr hab.

Dyscyplina naukowa
(zgodnie z wykazem dyscyplin, w których 
kształci Szkoła Doktorska KUL)

Literaturoznawstwo

Profil naukowy: adres osobistej strony
www, profilu Research Gate lub 
profilu Academia.edu

https://www.kul.pl/zdzislaw-kudelski,1434.html

Zainteresowania naukowe
(obszary, w których promotor prowadzi 
aktualnie badania naukowe)

- związki literatury i polityki po 1945 r.;

- literackie dyskusje i polemiki emigracyjne 1945-
1970;

- pisarze i eseiści z kręgu "Kultury" paryskiej;

-  wiedza  o  dorobku  emigracji  po  1945  roku  -
uwarunkowania  polityczne,  stereotypy,  mity,
powroty emigrantów po 1990 roku;

-  twórczość  Gustawa  Herlinga-Grudzińskiego  i
Józefa Czapskiego;

-  wydania  pisarzy  emigracyjnych  -  problemy
edytorskie.

- piśmiennictwo autobiograficzne
- wydania korespondencji pisarzy emigracyjnych i
krajowych

Trzy najważniejsze publikacje z 
ostatnich czterech lat kalendarzowych 
(2016-2019)

1. "Dzieła zebrane" Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego, wydanie krytyczne pod 
red. Włodzimierza Boleckiego, t. 10: 
Eseje, Wybór, układ tekstów, bibliografia 
Zdzisław Kudelski, opracowanie Sylwia, 
Błażejczyk, Zdzisław Kudelski i in., 
Kraków 2016, Wydawnictwo Literackie, s.
876.

2. „Rozmaitości emigracyjne. Literatura i 
sztuka”, pod red. Doroty Kudelskiej i 
Zdzisława Kudelskiego, Lublin 2017 
[faktycznie: 2018], Towarzystwo 
Naukowe KUL, s. 352.
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3. „Świadectwo – mit – tajemnica”. O 
Gustawie Herlingu-Grudzińskim, red. 
naukowy Zdzisław Kudelski, Warszawa 
2019, Narodowe Centrum Kultury.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3)

Wykonawca grantu (max 3) - Leksykon kultury polskiej poza krajem od 1939 
r. , kier. grantu prof. Dr hab. Krzysztof Dybciak 
(dwa razy: 1993-1996, 1996-1998;
- Kontynuacja wydania krytycznego Dzieł 
Zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod 
red. prof. Włodzimierza Boleckiego, t. 4-13 
(NPRH 0089/NPRH3/H11/82/2014) w latach 
2015-2019

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów
Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

-------

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

-------

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

-------

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, 
które promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

- Problematyka literacka w wybranych 
czasopismach „drugiego obiegu” (np. 
„Spotkania”, „Kultura Niezależna”, „Res 
Publica”)
- Zapomniani pisarze i krytycy emigracyjni 
(Herminia Naglerowa, Anatol Krakowiecki, 

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

3

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 
zainteresowania naukowe, 
dotychczasowe osiągnięcia, 
kompetencje naukowe, społeczne, 
językowe) 

Zainteresowania naukowe – literatura XX/XXI 
wieku; 
dotychczasowe osiągnięcia: 

Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta (np. 
laboratorium, wspólny pokój)

Wspólny pokój do pracy

Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 

Grant wewnętrzny
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grant)
Forma kontaktu  (np. e-mail, godziny i
miejsce konsultacji – nr pokoju)

zkudelsk@kul.pl,
Poniedziałki, godz.13.20-14.10, 16.00-16.45, sala 
CN-212.

Zdzisław Kudelski
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