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dr Kr zy sztofa

Bo czkowskie go

w tocz4cym sig postgpowaniu habilitacyjnym

Zleceniodawcapqqny
Centralna Komisja do Spraw Stopni
maraa 2003 r" o stopniach

i Tytul6w,

na podstawie art,l8a ust. 5 ustawy

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.

U. z'2416 r. paz.882), pismem Nr BCK-VI[-L-1571116 z dnia
habilitacyjn4

w celu przeprowadzenia

te atr alny ch dl a P an a

z dn. 14

dr Kr zy sz'lofa

B

lutego 2017 powotrala komisjg

postgpowania habilitacyjnego

B o czko ws ki

eg

w dziedzinie

sztuk

o,

Postgpowanie zostalo wszczqte przez Centraln4 Komisjg

na wniosek dr

Krzysztofa

Boczkowskiego w dniu 13 ltpca2}l5 r.
Dziekan (wskazanej przez wnioskodawcE do przeprowadzenia postgpowania) Rady WydziaLu
Laikarskiego FWST w Krakowie Filia we Wroclawiupismem EN-5tr-3/17 z dn" 23lutego 201 7
poinformowat o powolaniu mnie w sklad w/w komisji habilitaeyjnej w charakterze recenzenta.

fsd$lLawowe dane o Habilitancie

Fan dr K'rzysztof Boczkowski urodzony 23,02.1979 r. we 'Wroclawiu, studia na Wydziale
Aktorskim PWST im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wroclawiu zakonczyl z wynikiem
bardzo dobrym w 2003 r.

Tytut zawodowy rnagistra sztuki uzyskal. )2.0L2A07 r,

,r,
,/

Stopien doktora sztuk teatralnych nadany uchwal4 rady Wydzialu Aktorskiego PWST im. L.

SolskiegowKrakowte,otrzym:aN.I2,$,2A12r.

Dzialatno

Se

artystyczna

K. Boczkowski zadebitxowal na scenie Teatru irn Heleny
w 2003-cim r. W tym samym roku dyr. Krystyna Meissner

Po ukoriczeniu studiriw dr.
Modrzejewskiej
zaproponowaNa

w

Legnicy

mu angal do leatru Wsp6lczesnego we V/roclawiu, w kt6rym w ci4gu 13-tu

lat zagral ponad 30 16l, zdobywajqc uznanie publicznoSci

i

krytyki. Obecnie nalely

do

czolowych aktor6w Teatru Wsp6lczesnego im" Edmunda Wierciriskiego.
DrogE swego. aktorskiego rozwoju dr Boczkowski przedstawia interesuj4co w autoreferacie,

opisuj4c

role szczaglInie wahne w

procesie doskonalenia wlasnych umiejqtnoSci

warsztatowych i interpretacyjnl,ch. tsyty to m.in.:

* rola Gidiego Batzera w polskiej prapremierze sztuki Edny Mazyi Gry (spektakl w
Redbada Klynstry prezentowary

byl w czasie Dni Polskich w ParyZu

-

2004 r.

rcZ.

i Moskwie

-

2005 r.),

-

spotkania

z

re?yserem Michalem Zadarq w Kartotece R6zewicza (2006

r.) i w

Operetce

Gombrowicza,w kt6rej K. BoczkowskizagralBarona Firuleta (2A07 r,),
- rola Edrnunda w Kr6lu Learze Szekspira (rez. Cezary Grauzinis

-2009 r,),

- dwie postaci: OlegaBajana (a akcie I) i DyrektoraZahJadu Entomologicznego (w akcie II) w

spektaklu ...np. Majakowski v,r re2. Krystyny Meissner, opartym na motywach poetyekiej
dramaturgicznej tw6rczo $ci M aj akowskiego

i

"

Praca nad rol4 Olega Bajana stala sig przedrniotem rozprawy doktorskiej K. tsoczkowskiego"

DzialalnoSi artystyczna po uzlzskaniu stopnia doktora
obejmuje 9 16l soenicznych

- W Rewizorze

Gogola

w

reinterpretacji Agaty Dudy-Gracz, zatyttl.owanej Wedlug

Bobkowskiego K. Boczkowski zagral Ziernlianikg
chznytatywne (premiera 2012

r.).

:

-

urzgdnika odpowiedzialnego za instl.tucje

/

)'

zna Clarina w sztuce Calderona Zycie jest snem w reL Lecha trtaczaka (2013 r.) m.in.:

- ,e".. na szczeg6ln4 uwagg zasluguje postai

blazrn, kt5rego kapitalnie zagral Krzysztof

Boczkowski."l
W Paternoster HelmutaKajzara (rez. Marek Fiedor

-

2014 r,):

- Krzysztof Eoczkowski jako Wuj Jacud stworzyl kilka rewelacyjnych etiud, a nade wszystko
brawurowo sportretowal hitlerowca."2

O grze aktor6w w Niewidzialnym chlopcu T'ymoteusza Karpowicza w adaptacji i rezyserii
Weroniki Szczawiriskiej (2015 r.) - DorotaOlearczyk pisze nastgpuj4co:

*

,,Aktorzy' swoboilnie wpuszazaj4 widza

Monochromatyczne kostiumy

i

w

Karpowiczowski jgzykowy ?ywiot.

ascetyczna scenografia nte zakN6caj4 odbioru doskonatrych

kreacji. Si6demka aktorskich osobowoSci tworzy na scenie coS na ksztaNt symfonii w sluzbie

tekstu. Znakomite zhurmonizawanie ruch6w, dfwigk6w, sl6w, zdan... tworzy
godzinny dramat, kttiry ogl4da sig z nies?abn4cym zainteresowaniem."3

-

p6trtorej

w Niewidzialnym

chlopcu K. tsoczkowski zagral rolE Doktora,

W niezby (zdaniem wiEkszo$ci recenzent6w) udanym przedstawieniu Korica iwiataw Breslau
Marka Krajewskiego w adaptacjiire?yserii Agnieszki Olsten (2015 r.)

- ,,Fostai bodaj najbli2szq powiedci (...) stworzylKrzysztof Boczkowski jako Leo Hartner,
dyrektor Biblioteki Uniwersl.teckiej, przemawiaj4cy tonem pedantycznego uczonego i
komicznie akcentuj4oy przypadkowo wybrane slo wa."4
Znakomity duet aktorski w sztuce Tymoteusza Karpowicza Dziwny pasazer w rcZ. Anfuzeja
Ficowskiego stworzyli:

-Ktzysztof Kuliriski -pasaher i Krzysztof Boozkowski jako szofer taks6wki.

-

,,Swietnie sig cloga<lywali

i

wchodzili ze sob4 w glqbok4 interakcjq. 7-,ostali tez trafirie

obsadzeni: dominuj4cy i uplzejmy, nachalny i zniecierpliwiony."s

1

Karolina Micula Sen o 2yciu we inie >tu Wroclaw.com<22 stycznia 20L3
Miroslaw Kocur Sztuka przetrwania >portal Teatralny.pl< t8.O6.2074
3
Dorota Olearczyk Udany aktorski 2ywiol Karpowiczowski >pik Wroctaw.pl< 18 lutego 2015
4 Rafa{
Wqgrzyniak IQbaret wroctawski >J'eatr< nr. 7 -B 2Ot5
5
Jarosfaw Klebaniuk >Polub na Temat.nl <na Facebooku 12.02.2076
2

- ,,Znakomita,

emoc.jonalna, przekonujqca gra Kuliriskiego

i Boczkowskiego powoduje,

ze z

ioh postaciami latwo siq utozsamid, wsp6luczestniczyf w prze|ywaniu."6
Rok 2016-ty,,przyni6sl" K. Eoczl(owskiemu dwie role: Bardza charakterystycznego czlowieka

w

sztuce Garnihtr prezydenta Maliny Prze6lugi (re2. Cezary Iber

-

marzec 2016

r.) i

Bezimiennego w Jalc to dobrze, 2e mamy pod dostatkiem wg tekst6w Helmuta Kajzaru (reL.
Katarzyna Szyngiera

-

maj 2016 r.).

Przedmiolem niniej szego postQpowania

jest rola Goliarda w przedstawieniu Pawla Passiniego Bramy Raju na podstarvie powieSci
Jerzego Andrzejewskiego orazprozy Krucjata dziecigca Marcela Schwoba (premiera

2014 r.); rolarkt6ra Qalswyznaje habilitant w autoreferacie)

-

22lfiego

cytujgr

-,,(,..) stanowi niejako ukoronowanie mojej ptacy aftystycznej zar6wno je$li chodzi
poszukiwania wlasnej for:my ..vq|ruzu aktorskiego oraz sposobu pracy

z

o

rcZysercm oraz

odkrytych tre6ci."7
Proces powstawania postaci Gaharda, uzasadnienie jego dziaNart

i

okreslenie celu do jakiego

zmierza; K. Boczkowski przedstawia w autorefbracie.

Frzedstawienie Bromy Raju poznalam z nagrania (plyta DVD+R), co oczywiricie nie mohe
zast1pic bezpofredniego odbioru, tym bardziej,2e byNa to rejestracja spektaklu z dalekiego

og6lnego planu (bez jednego cho6by p6lzbh2enia), nie daj4ca mozliwoSci zaotrserwowania
niuans6w gry aktorskiej

"

Nie wdaj4c sig w oceng widowiska (niew4tpliwie atrakcyjnego w swej wizji plastycznomuzycznej),

w grze wiqkszo5ci aktor6w

zabrakl.o

mi wiarygodnych emocji

i

stopniowania

dr arnaty cznych napig6.

Na tle tej (w moim odczuciu) nieco deklaratywno-recytatorskiej interpretacji, sil4 ekspresji w
petni wiarygodnymi i umiejEtnie"dozowanymi" emocj amiwyr6hnia sig postai Goliarda, grafla

przez

K.

Boczkowskiego. Swietny

w

ruchu, wyrazisty

w

slowie

i

przekazie trefci,

konsekwentnie buduje intryguj4c4, wieloznaczn4, niepozbawion4 ,,metafrzyeznej tajemnicy"
kreacjg, komentuj4cego toczqce sig wydarzemaiwalczqcego z Bogiern trgdowatego-szatana.

6

Karolina Augustyniak Lqk pierwotny >Dziennik Teatralny Wroctaw< 21 wrzeSnia 2015.

7

Autoreferat str.7

a\ajqc na scenie przez caly czas trwania spektaklu ,,przykuwd' uwagg i niepokoi.

/

A oto glosy krytyk6w:
-,,6wietnym zabiegiemjest wplowadzeniepostaci Goliarda (Krzysztof Boczkowski jest idealny
w roli)

mnicha szalefrca, trEdowatego oberwafca, komentatora, kt6rego nikt nie ehce sluchad,

-

zdejmuj4cego przepaski z dziecigcych gl6w, by odsloni6 im prawdg o nich i ich misji. Goliard

m6wi do nas tekstami z Krucjaty Dziecigcej Marcelego Schwoba.

I

one s4 najbardziej

dojmuj4ce."B
- (...) Goliarda (przejmuj4cy Krzysztof Boczkowski)

-

cyticzny, trgdowaty, szalan Swiadomy

swego dzteNa. Cy|uj4c fragrnenty Krucjaty Dziecigcej Marcelego Schwoba zmieniasig w gapia,
obserwatora chorej rueczywrstoSci. Jako trgdowaty wvrzucony jest poza nawias spoleczehstwa
i to pozwala mu na realistyczne spojrzenie na fanaty zrn maNycttrpEtnik6w. Z ichupadku czerpie
prz:yjemno66, ale r6wnoczesnie laluje tych mlodych,kt6rzy dali sig porwad

z gruntufalszywym

ideom."9

- ,,(,..) Przede wszystkim moje

najszczersze oklaski dla Ikzysztofa Boczkowskiego. (.".)

pojawia sig juZ w pierwszych minutach spektaklu i przykuwa nasz4 uwagq na nastgpne dwie
godziny. MoZe nawet nic nie m6wii i tak pozostaje kamertonem caNego przedstawienia."l0

Dzialalno 5i pedago giczltq

Krzysztof Boczkowski razpoczEl jako asystent
Eweliny

P

aszke

-Lowitsch

i

- wolontariusz

u Profesor6w: Teresy Sawickiej,

Andrzej a Makowi ecki e go,

Po obronie pracy magisterskiej (2007 r.), zatrudniony na stanowisku asystenta prowadzil
samodzielnie zajEcia z z'aktesu,,Scen wsp6lczesnych" a potem ,,Scen klasycznych", Pracowal

ze studentami m.in. nad fragmentami Antygorry Sofoklesa, Fenicjanek Eurypidesa, Fedry
Klqtwy Wyspiairskiego.

Racine' a,

B

Egzamin

z Balladyny byL prezentowany na Wroclawskim Festiwdu dauki (2013 r.) a z

all adyny S,lowackieg o i

Fenicjanek Racine'a w Dniach Otwartych Wydzialu Aktorskiego (2013 r.).

8

Malgorzata Matuszewska Do raju mo1na weji( wylqcznie przez spalonq i martwq pustyniq >Polska Gazeta
Wroclawska< 24 lutego 2014 r.
s
Agnieszka Kotodyriska t)o" Brom raju" szli -y4atry,,y4rq.ctaw.fll 23.02.2014
10
Henryk Mazurkiewicz Pukojcie q wam otworzq >Teatr dla was< 02,08.20t4

W roku akademickim 20l2ll3 sprawowal r6wnieZ opiekE reZysersk4 nad przedstawieniem
Sytuacja codzienna ,O." (na rnotywach Oleanny Davida Mammeta), zreahzowanym w koie

/

naukowym.

Po uzyskaniu stopnia doktora (2012 r.), na stanowisku adiunkta

20l3lI4 nczy nal roku Wydzialu,{ktorskiego ,,Elementarnych

od roku akademickiego

-

zadafi aktorskich"

i

,,Podstaw

gry aktorskiej", wzbogaconych (od roku akademickiego 2At4lI5) ,Feningiem aktorskimll
Na ,,Treningu aktorskim" skupialy sig r6wni ezgapphadawsze dr Krzysztofa Eoczkowskiego.
Jako tutor uczeslniczy\w projekcie >Body Constitution<, zarganizowanym przez Insty'lut im.
'Jerzego Grotowskiego

we wsp6lpracy z wroclawskim Wydzialem Aktorskim

Teatralnym Oslo Acaclemy of the ,A,rts. Dwuletni projekt (2014

-

i

Wydzialem

16) obejmowal zaiqcta

warsztatowe'z zil<resu ekspresji ruchowej aktora oraz seminaria po5wigcone refleksji nad
meto dolo gi4

i meto dyk 4 naluczania przedmiotti w ruchowych.

Wynikiern dotychczasoi,rych do6wiadczeri

i

badaii dr. K. Boczkowskiego s4 opublikowane

artykuly:

- Trening aktorski.

Od

praktyki do metody (Wydawnictwo PWST Krak6w

-

zaszyty naukowe

-2015 r.)
-

Zloionoit i prostota. Gra ahtorska, spdr o metodg. (Wydawnictwo

-AM{.JiA, Wroctraw 2A16)

Od 2012 r. dr K. Boczkowski jest czlonkiem Akademii Mlodych Uczonych i Artystow
(AN4UiA), kt6rej ideowym programem.jest kultywowanie jednoSci nauki i sztuki, co realizuje
siE

w organizowaniu interdyscyplinarnych projekt6w i seminari6w.

W latach 20t2-I6 dr Krzysztof Boczkowski pelnii funkcjE prodziekana ds. studenckich na
Wydziale Aktorskim PWST we Wroclawiu, .Swietnie wywi4zuj4c sig ze swoich obowi4zk6w,
co potwierdzajEbardzo pochlebne opinie: Pani Rektor prof. Elzbiety Czapliriskiej-Mrozek i
Dziekana prof. Krzysztofa Kulifskiego.

KONKLUZJA

/

UwaZam,

ze

dotychczasowe osi4gnigcia artystyczme,

ze szczeg6lnym uwzglEdnieniem

wyr62niaj4cej sig kreacji w roli Goliarda w Bramach Raju J, Andrzejewskiego i M. Schwoba

w

rezyserii Pawla Passiniego

a

takae dynamiczna

i

tw6rcza dzi:atalno56 pedagogrezna,

polqczana z penetracjqbadawczqw zakresie sztuki aktorskiej

-

w pelni uzasadniajq wniosek

Rady Wydzialulalkarskiego Paristwowej Wylszej Szkoly Teatralnej im. Ludwika Solskiego w

Krakowie Filia we Wroclawiu

- o nadanie dr Krzysztofowi Boczkowskiemu

stopnia doktora

habilitowaneso w dziedzinie sztuk teatralnvch.

Niniejszym slvierdzarn,

ze

osi4gnigcia artystyczne

i

dydaktyczne

dr Krzysztofa

Boczkowskiego spelniaj4 wymaganaart. 16 Ustawy z dn. 14.03.2003 r. (Dz.U. 22003 r. rn 65
poz. 595,D2.U. z 2005 r,

rr 164, poz, 1365,Dz,U

0,lhs,b" Tg,oT,rn

N

z 2014 r. poz.

1

I

9B).

