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Recenzja

rozprawy doktorskiej pani mgr Mileny suszyńskiej-Dziuby

Ętuł rozQra'vqY: ,,Słowo dla ucha. rucłr clla oczLl, Różnorodność pracy rezyserow,

a rozwój aktora. Rozwój aklora, a praca zę studęntami. Analiza problemu

na podstawie własnych doświadczęń zawodowych"

Pani Milena Suszyńska-Dziuba od 2009 roku jest absolwentką Akademii Teatralrrej

inr,Alęksaridra Zelwęrowicza w Warszawie. W roku 2011 węszła w skład zespołu aktorskiego
Teatru Narodowego w 'W'arszańę, r,v którym zagtała do rnomerrtu ńożęnia dokurnerrtacji

w 13 spektaklach, Współpracuje równiez z warszawskim Och-Teatrem i Teatrem La M,ort. Jak

wYnika ponadto z wykazu zŃączonego do postępowania, Doktoraritka rrra \ł/ swoim dorobku role

!v 4 spektaklaclr Teatru Telewizji, brała udział w 28 produkcjaclr Teatru Polskiego Radia"

w7 filmach i kilku liczących się serialacli telewizyjnyclr. Intetesuje ją równieżpracaw dubbingu.

Z Powodzeniem przebiega takZe jej działalrrość pedago gicwtaw war§zawskiej Akademii Teatralnej,

ozęgo dowodem jest toczące się obecnie postępowanie,

Chciałabyrn jednak wrócic do początkółv drogi artystyczne3 Doktorantki. Role dyplornowe

stworzyła pod okiem wybitrrych artystów i pedagogów, między inrrymi * Irinę w Trzech siostrach

A. Czechowa w fez. Aridrzeja Dorrialika (200S} czy Matkę i O1gę w Scenąch z Rózewic:za w reż.

Wiesława Komasy (2009), Po ptzeanalizowaniu wszystkich materiałów dołączonych

w Postępowarriu zauwazłŁun pęwtlą prawidłowość, Ltóra dla Parri Suszyriskiej miała i ma nadal

swoje konsekwencje w rozwoju artystycmym oraz kształtowaniu świadomości aktorskiej

i pedagogicznej. OtóZ to, ze w zavlodzie aktora trzełla nriec szczęście jest rzecz1wiadorną, ale to,

żeby właŚciwie je wykorzystać, wyoiągnąć wrrioski i unrięo ninr pokierować, nię jest już takie

oczYwiste, do tego pofu'zeba szeregu predyspozycji. Pani Milena Suszyńska mała okazję zetknąć się

na swej dtodze z interestrjącymi ludźni teatru" akażde takie spotkanie wzbogacało jej osobowość
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artYstYczną, Jest Świetną olrserwatorką, uwaxtą słuchaczką i oddaną scenie aktorką _ dowodenr są
zantięsztzone w dYsertaoji analizy metod reĘserskich i szczerę wywiady z ręźysęrami. Swoim
PodejŚciem do PracY i profesjonalizmern wzlrrrdza szacunek reĘserów i kolegów aktorów. Ta
wrodzona emPatia PrzYnosi nie tylko efekty sceniczne" ale także wTaca do niej kolejnlłni
ProPozYcjarrri wsPÓłPraoY. Na plzykład spotkarlie przy dyplonrię z prof. Arrdrzejern Dorrralikięnr
zaowocowało wielolehrią asYstenhrrą na zajęciach w Akademii Teatralnej i rolą w przedstawieniu
DobrY wo.|ak Szwelk idzie na woiłlę, z kolei praca rrad rolą dyplomową lął Srcnach z Rózewicza *
oPieką Pronrotorską Prof, Więsława Konrasy r.v staraniach o uzyskarrie stopnia doktora sztuki.

KolejnYnr Płzejawem Ęch szczególnych predyspozycji okazuje się autorska korrcepcja
rozPrawY doktorskiej. Przedmiotem dysertacji są wprawdzie role shvorzone pod okiem czworga
rezyserów:

CÓrka RYbaka/tieliana, SPrrlwa wedfug Samlłeltt 7horowskiego Juliusza Słowackiego w reź,
Jerzego Jarockiego, Teatr Narodowy 1łI Whrszawie. 2011,

Jelurifer, W mroczłll)m, mrocnlyrtl dałntł Nęila LaBute w ręz. Grażylry Kani w Teatzę
Narodorvyrn w Warszawię, ż0 Lż,

JustYsia, MqŻ i Żona A]eksanclra Fredry w 1ez. Jana Englerta w Teatrze Telewizji, 2016,
Piękna Kate, DoLlłT'wojak Szwejk idzie ną wojnę wedfug Jar"oslava Haśka, w rcż,Andrzeja
Dorrralika, w Oclr-Tęatr w Warszawię" 2017.

ale Pani SuszYńska nie skupia się jedynie na analizie swojego aktorskiego rzemiosła, jak to
zazwYazaj bYwa w tego tYPu Pracaoh, rłydaje się nawet, że sięga głębiej, Bardziej interesuje ją
doŚwiadczenie sPotkŃ z twórcami i ich wpływ na rozwój aktora, jej sarnej i jej warsztatu
aktorskiego, niŻ analiza roli jako efektu końcowego. pokora? Slłromnośc? Zdolnośc wlłączenia
subięklYwnYch errrocji? Jak sarrra pisze: ,,Jsstsnr przekonatra , że każdy aktor ukształtołvany jest

PrZęz tłPłYw konkretnYch reĄserów W aktoraclr drzemią cząstki innych artystów.,
Z wielkinr zarnteresowaniem obejrzałam profesjonalne zapisy czterech przedstawień

z udziałern Doktorantki. Każdą z puedstawionycli ról zasługxlje na r,łysoką ocenę, zwraca uwagę
naturalrroŚĆ i wiarYgodnoŚc przedstawianych postaci, dyscyplirra fonrralna i perfekcyjny warsztat,
umiejętrroŚĆ mówienia wierszem (Sprawa, Mqż i iona), zdolności ruchowe i wdzięk (Dobryl wojak
Szwejk idzie na wojnę), odwaga i konsekwencja w konsfi-uowaniu postaci (,W mroczłtyll1, btłOcnlłnl
dcłnu), Praca aktorska Pani Mileny Suszyńskiej zyskała bardzo pozytyr,vną ocsnę la,ytyki teatr.alnej.

Szkoda tYlko, że zamieszczona dokumerrtacja zcljęciowa nie została opracowana zgodnie
z WYrnogami dla tego tYPu Prac. Br:ak podpisór,v pod zdjęciarni i spisu kolrcowego to jedrrak wazle
uchybienie eclytorskie, choc niemające zasadrri częEawpłlrvu na o€enę rozpralvy.
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Drugim tematern ronvażń Autorki jest konie czny rozwój aktora-pedagoga: ,,,Wiem,
że r.vszystko, co było dla mnię istotne w spotkani ach z ważnymi dla mnie artystami automa tycznie
przekazywałarn dalej" - pisze o swojej pracy pedagogicznej.

RÓzrorodnoŚĆ metod reżyserskich i ich wpływ na rozwój aktora, a w konsekwencji rozwój
aktora i jego WPłYW na Pra§ę ze studęntami, to główrl ę założęnjatej iriteresującej w tręści i fbrmię
dYsertacji. Stąd Podział na dwie części: ,Ąnalizapracy z wybranymi reĘseram i,, i ,,Anńiza pracy
ze studentanri".

CzęŚÓ Pierwszą czYtałam z duĘrrr zaintęresowaniętrr, Napisarra dobryrrr" potoczystynr
stYlem i szlachetłrYm jęzYkiem, pfzyno§i wiele ciekawostek i inforrnacji na temat czołowych
reŻYseróą z którYmi Autorta miała okaąę się spotkać na scenie" szczegóły ich metod pracy
z aktorenr i samego procesu tworzenia spektakli. Na użltek dysertacji powstały w ten sposób
orYginalrre eseje dotYczącę ptaay takich reĘserór.v jak Jerzry Jarocki. Grażyla Kania, Jan Eriglert
czY Andrzej Donralik, Są to oPisy osolristego cloświadczerria teatrłłtego. zawierające esencję
wiedzY o sPosobie Pracy, osolrowoŚciaclr Ęch twórcóą poszerzone o rłrnikliwe, ciekawe wywiady
* zdradzające nota bene talerrt dziennikarski - bezcetrlle ze względu na atmosferę wzajemrrej
sYmPatii oruz PrzenikliwtlŚc i przygotowanie merytolyczftę Autorti. Każdy esej okazuje się fonną
odPowiedzi na Prowokacyjrrie postawicne pytanie o metodę pfasy. Bardzo ciekawa wydaje się

Próba okreŚlerria autorskiej klasyfikacji nretocl reĘserskich. i tak dowiadujemy się, że Jerzy Jar.ocki

według Autorki stosuje w pracy z aktorem metodę ,,Absolutną". GrłĘna Kania metodę

,,RYzYkuj!", Jan Englert metodę ,,Z aprobat4"" zaś Andrzej Domalik metodę ,poprzezpsychologię,,.
WYmienione, stworzone na uzytek wywodu" kategorie zna_itĘą w dyssrtacji obszetną, logiczną
definicję w oParciu o własne aktorskie doświadczenie. Wszystkich zainteresowanvch odsyłam do
lekturY, jako do czegoŚ rraPrawdę orygirralrregc i r.vartościowego. Każdy esej koriczy się wyrviadern
z reŻYsererrr lub aktorem oraz podsutnowanien doświadczeń wyniesionych z tej pracy, a takźe iclr
przetransporrowaniem w praktycmy wymiar sceniczny i pedagogicznv,

W częŚci drugiej Pani Milęna Suszyńska poddaje refleksji teoretycanej sr,voje ponad
dziesięcioletrrie doświadczerrie pedagogiczrre, Analizę rozpoczyna wspomniarra już asystetltura na
zajęciach u Prof. Arrdrzeja Domalika. Arrtorka podkreśla jej ogromn ę znaczenie w dalszvm
samodzielnYrn nauczaniu. Gdy profesor zachęcił ją do przeprowadzenia własnych zajęć
z imProwizacji, wsParta literahrrą faclrową. między innymi opisem warsztatów z improwizacji
Keitlra Johnstone'a, wykorzystując doświadczenia zawodowe ze spotkan ia z Grażyną Karrią,
rozPoczęła Pracę ze studerrtani pierwszego roku aktorsfwa. Doktorantka pruytaczatu przykładowe
Ćwiczenia i dzieli się 12 przykazutiami dla aktorą które stworzyła rra uĄltek zajęó,inspirując się
ksiązką Przesłrtchanle Michaela Shurtleffa. Jak sama podkreśla: ."praca ze studentami dała nri inną
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PersPektYwę, miałam §zansę dzielic się z młodylni ludzmi swoim doświadczeniem (.. _ ) Korzystam
ze zdobYfYch doŚwiadczei, tych, które mnie zbudowały, Unikanr tych, które dziŃały na mnie
destrukcYjnie, Od Kani nauczyłzun się odważrego podejścia do próbcwanią i to pragnę przekazać

dalej. Od Englerta przejęłam łatwośc chwalenia pracy studenta. { ) Dzięki Domalikowi
odruchowo szukanr w kazdej postaoi zywego, czującego człowięka. (..,] Od Jarockiego trauczyłam

się warsztatu i nauczyłam się chronió własną wrażliwość w każdych wantnkach.,.

Dowodem Poważrego podejścia do pracy pedagogicznej jsst ztealizowanry przez
Doktorantkę Pornysł przeprowadzęnia ankięfy wśród pracującyclr z nią sturlentów pytarria w niej
zawattę Pozwalają między iłrnymi na wybór metod i tl,eści zajęć, sposobu weryfikacji efektów
znaczenia PozYtYrłmej motl"wacji, Zamieszczota ankieta wraz z jej wynikami i rł,łrioskami mogłaby
z PewnoŚcią PosłueyĆ inrryrrr pedagogorrr w rozpoananiu kondycji psyclricznej, oczekiwań
i zainteresowń członkółv społeczności" jaĘ jest grupa studencka. ,,Bilans arrkiet przekonał mnie
do kilku Podstawowyclr haseł. będących idea}enr mojej pracy dydaktycanej: poczucie war-tości,

dYscYPlirra, warsztat, wolnośc, bezpieczeństwo, rrrobilizacja do pmekraczania gratric, pozytywna

krYtńa i absolutrra wiala rł,nieporvtarzajnośó kazdego studenta" - w1,,znaje Autor-ka.

Zasadą stała się kornpletnośc roli aktorskiej, jako ideału, do którego ciągle się dązy, ,,Słowo
dla uolra, ruolr dla oc,zu" - ztego oytatu przypisywarrego Meyerlroldowi, a będącego wyfazęm istoty

r,vszelkich oPisYwarrych przez ńą dziŃat\, Parri nrgr Milena Suszyriska uczyniła klantrę swojej

PracY doktorskiej. Dodałabyrn w fym miejscu jeszcze inny cytat, Ęłn razem ze Stanisławskiego,

z jego }}racy nad sobq: ,Platego przy kontakoie słown5rm na scęnie proszę przemawiać nie tyle

do uclra, ile clo oka", podkreślając rolę wyobraźni w zawodzię i kształcęnirr aktora, na ktorą

Doktorantka nie Ęlko wielokrotnie w swej dysertacji zwraca uwagę, ale także prezerrtuje ją
lv swoich rolach.

Po dokładnym przeanalizowaniu dostarczonej dolnrmentacji postępowania, zapoznaniu się

z dorobkięm artystyczrym oraz tolami Pani Mileny Suszyńskiej-Dziuby, a takzę jej refleksją

teore§caną, stwierdzarrr, źe zostały spełnione wszystkie wyrnagania ustawowe w postępowaniu

doktorskim, Popieram dalsze procedowanie sprawy.
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