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Pt' 
"Słowo 

dla ucha, ruch dla oczu.Różnorodność pracy reżyserów, metod pracy reżyserów, arozvtój aktora' Rozwój aktora, a Praca ze studentami. Analiza problemu na podstawie
własnych doświadczeń zawodowych.'r,

oraz dorobku arĘstycznego i pedagogicznego w ,,łiązku z toczącym
się postępowaniem o uzyskanie stopnia doktora

w dziedzinie Sztuki, dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne.

Pani Milena SuszYńska- Dziuba ukończyłaWydziałAktorski w państwowej Wyzszej Szkole
Teatralnej im, A, Zelwerowi czaw Warszawie w roku 2xlg.Współpracowała zTeatręmWytwórnia,
Teatrem LaM,art, atakŻe z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, Teatrem polskiego Radia iTeatrem Telewiz,ji Polskiej, od 2011 roku związana zTeńremNarodowym w Warszaw ie, gdzie
zagrała m. in. w spektaklach:

2009 -,,Kazimierzi Karolina" Elli (reż. Góbor Zs6mbek1)
2011 - "SPIaWa, według Samuela Zborowskiego" córka rybaka,Heliana (reż. JerzyJarocki)
2012 -,,Taftuffe albo Szalbi erz" Marianna (reż.Jacques Lasalle)
2012 - "W mrocznym mrocznyĘdomu" Jennifer (reż, Grażyna Kania)
2012 -,,Pozegnania jako fordansórk a" (reż.Agnieszka Glińska)
2013 -,,Bezimienn ę dzieło" służącaRóży Van Der Blaast (też. JanEnglert)
2013 -,,Królowa Margot" Małgorzata (reż, Grzegorz Wiśniewski)
2014 -,,Lód'' (rez. Konstantin Bogomołow)
2014 -,,Fredraszki'' Justysia (reż, J anEnglert)
2015 -,,Kordian'' Wioletta (reż. JanEnglert)
20 1 5 -,,opowiadan ia br azylljskie" Lilka (reż. Marcin Hycnar)
2015 -,,Pan Tadeusz" _ wszystkie słowa jako Zosia(reż. Piotr Cieplak)
2016 -,,Madame de Sade'' Anna (rez. Macie.i Prus)
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a takżę w Och-Teat r, W ar szaw a

2017 -,,DobrY Wojak Szwejk idzię nawojnę" piękna Kate (reż. Andrzej Domalik)
orazw Teatrzę la M.ort, Warszawa w spektaklach:

200 6 *,,Furia" dziew czyna z deszczu (reż. Ewelina Kaufmann)
2012 - ,,Błądząc" (rez. Ewelina Kaufmann)

natomiast w Teatrze Telewizj i zagrała w :

2009 -,,Powidoki" (reż. Maciej Wojtyszko) [ 1 7]

2013 -,,Matka brata mojego syna" Jagódka (reż. Juliusz MachulskDtl8]
2016 - ,,Mąż i żona" Justysia (reż. J, Englert)

2017 -,,Wo.jna - moja miłość" kochaŃa Kowerskiego (reż. Wojciech Nowak)

W 2016 roku wYróŻniona nagrodą na 16. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji polskiej

"DWa TeatrY" w SoPocie za najlepszą rolę kobiecą w przedstawieniu Teatru Telewizj i, za rolę
Justysi w "Męzu i zonie" Aleksandra Fredry w reżyserii Jana Englerta.

Zagrała m,in, w filmie ŁukaszaPalkowskiego "Bogowie", który w 2O14roku dostał Grand prix
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, "Warsaw by Night,, w rezyserii Natalii
KorYnckiej - Gruz oraz komedii "Dzień dobry, kocham Cię" Ryszar d,a Zatorskiego orazw serialach
m.in. "PrzYjaciółki", "Czas honoru", "ojciec Mateusz'', ''Sama słodycz'', ,,Bodo''.
Batdzo ciekawie i interesująco wygląda dorobek Pani Mileny Suszyńskiej- Dziuby w dubbingu
gdzie Podkładała głos w wielu filmach fabularnych i rysunkowych, m.in.,,Kopciuszek,,,,ALlta2,,,

"Piraci zKaralbow",,,ZemstaSalazara",,,Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi",,,Avengers: Wojna bez
granic", w serialach: ,,Hannah Montana", ,,Przygody Sary Jane", ,,Stich!,True Jackson,,, ,,Big Time
RuSh", ,,Pora na PrzYgodę!", ,,Avengers, Jestem", ,,Franky, Strażnicy Galaktyki,, , atakżew grach
komputerowych or az bierze udziaŁ w słuchowi skach radiowych.

Pani Milena SuszYńska- Dziuba miała niezwykłe szczęście, iż zarazpo ukończeniu wydziału
aktorskiego Pracowała z największymi reżyserami w Teatrzę Narodowym, którzy znacząco
wPłYnęli na je-j rozwoj artYstYczny, ukształtow ali warsztat i poczucie estetyki. Dlatego też tematem
PracY doktorskiej ,,Słowo dla ucha, ruch clla oczu. Róznorotlność pracy rezyserów, metod pracy
rezYserów, a ronłój aktora. Rozwój aktora, a praca ze studentami, Analiza problemu na podstawie
własnYch doŚwiadczeń zawodowych." jest analiza i próba nazwania metod pracy: prof. Jerzego
Jarockiego, dr GraŻYnY Kani, prof. Jana Englerta i prof. AndrzejaDomalika. Częścpierwsza pracy
składa się z Pięciu rozdziałow. Każdy z nich poświęcony jest indywidualnej metod zie pracy tych
wYjątkowYch artYstów- Pedagogów, dopełniony wywiadami m. in. z Jerzym Radziwiłowiczem i
Marcinem HYcnarem otaz rozwńaniami, wraz zopisami pracy nad rolami doktorantki.
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PierwszY tozdział tej PracY to biografia prof. Jerzego Jarockiego oraz opis pracy nad rolą córki
rybaka w Przedstawieniu ,,SPrawa" Juliusza Słowackieg o. ,,próbujqc okreśIić, nąnłać metodę
PracY Prof Jerzego Jarockiego z ąktorem zdecydowałam się na słowo ,,absolutna,,. prąca ta była
bezwarunkowYm, całkowitYm, potęznym dziąłąniem. Analiza telrstu trwała ponad dwa miesiqce,
BYła Żmudna i dokładna, Dla Jarockiego ogromnie wążne było ciało aktora, jego elcspresja. Ja
majqc lękwYsokoŚci skakałam w PrzepaŚĆ z lekkościq, nigdy wcześniej bym tego nie zrobiła. Jednak
Jąrockiemu nie dało się odmówiĆ, Trzeba to było po prostu wykonać,,, Jerzy Jarock i bardzodługo
PoszŃiwał najwłaŚciwszYch środków Wrazu, co doprowad zńo bardzo często u aktorów do
Poczucia niecĘci, złoŚci, strachu alę równie ż podziwl,i szacunku. Często takie próby na granicy
wycze{Pania i zńechęcenia w rezultacie okazywały się niezwykle wartościowe i zaskakiwały
wszYstkich, ostatnia Próba Pani Mileny Suszyńskiej - Dziubyodbyła się w dniu premiery, Tego dnia
JerzY Jarocki zmienił kilka sytuacji i dialogi, których aktorki musiały nauczyósię do godziny 19.
oczYwiŚcie Prof, JerzY Jarocki był nakazdym przedstawieniu i na próbach wznowieniowych, które
traktował jako dalszY ciąg Poszukiwń artystycznych. praca z Jeruym Jarockim wpłynęła na
wzbogacenie warsztatu aktorskiego, uświadomiła pani Milenie Suszyńskiej _ Dziubie jak wużmajest dbałoŚĆ o wagę słowa orźV sprawność i plastyc znośóciała. W podsumowaniu, określa to jako
zdobycie świadomoś ci,,żelaznejkonstrukcji roli''"

Drugi rozdziałPracl to oPis współpracy z dt Gtńyną Kanią absolwentk ąwydziałuaktorskiego
PWSFTviT im, L, Schillera wŁodzi orazwydziału reżyserii Hochschule flir Schauspielkunst Ernst
Busch w Berlinie, któta od 1999 roku pracowała jako reżyser w takich teatrach jak Deutsches
Nationaltheater w Waimarze, Maxim- Gorki- Theater w Berlinie, Berliner Festspiele, Teatrze
WYbtzeŻe w Gdańsku, Teatrze Polskim w Poznani u, Teatrze polskim we Wrocławi u, Teattze
Polskim w BYdgoszczY, Teattze Rozmaitości, Dram atycznym, powszechnym i Narodowym w
warszawie, pani Grużynakania zrealizowała kilkadziesiąt insceni zacji teatralHych, jest tłumaczem
dramatów z jęzYka niemieckiego i angielskiego na język polski. pracuje jako wykładowca na
wYdziale aktorskim w Universitiit der Ktinste, Hochschule fiir Schauspielkunst Emst Busch wBerlinie, była równieŻ vlykładowcą na wydziale aktorskim w PWSFTviT w Łodzi. ,, Gdybym
miała jednYm słowem otcreŚliĆ metodę pracy Kani, była by to metoda ,,ryzykuj,,. od pierwszej do
ostatniej PróbY zastanawialiśmy się co jest motorem działania naszych postaci. Kania nie chciała
trąciĆ czasu ną rozmowY i Próby stolikowe. Po pierwszej próbie czytanej zaprosiła GrzegorzaMałeckiego i mnie nastęPnego dnia ną próbę sytuacyjnq," Grużyna Kania vrymagała
zaangńowatiakuzdej osobY która wspókworzyłaspektakl, nie tylko ałtoróą alę takżeinspicjenta,
suflera otaz Zesąołu technicznego. Nic dziwnego iz udało jej się stworzyć bardzo ciekawe
Przedstawienie, Fragment recenzji Jacka Wakara ,, Rzecz to niecodzienna przede wszystkim dzięki
aktorom' Młodą Milena SuszYńslra ucielra od stereotypu przesiqkrtiętej seksem nimfetki, łqczqc wroli Jennifer ePątowąnie rodzqcq się w niej selrsuąInościq z goryczq dziewczyny bez przyszłości i



bez wiarY w ludzi, Marcin PrzYbYlski gra faceta, który brzydzi się własnym konformizmem, ale
traktuje go .iako warunek konieczny, by utrzymać się na powierzchni zycia. pod jego jowialnościq,
Pod słownYmi Żartami i szerokimi gestami, pod manifestowanq na pokaz witalnościq .iest samo
zagubienie, a moŻe nawet ząkwestionowąnie własnej tozsamości. Drew przybylskiego istnieje tylko
dlatego, ze PoPYcha go do tego otoczenie. Wreszcie Grzegorz Małecki. Kiedy patrzyłem z przejęciem
na jego lcreację, PrzYchodził mi do głowy Janusz Gajos w znakomitym ,,Simpatico,, Shepharda,
rezYserowanYm Przez Mariusza Grzegorzka w wąrszawskim Teatrze powszechnym.,, Milena
Suszyńska zarolę Jennifer była nominowana do Nagrody Feliksa Warszawskiego w 2011- 2012 r..
W Podsumowaniu swojej wsPÓłpracy z dr Grażyną Kanią, doktorantk a pisze, że nauczyła ją ona
Ptzehaczania granic w sobie i wYchodzeniapozabezpieczną, znanąstrefę pewności artystycznej,
bY odkrYĆ w sobie nowe możliwości. Praca ta wzbogaciła jej warsztń ekspresyjn ego vłyrażania
emocji, intensywnego, wyrazistego grania.

Rozdziałtrzeci PoŚwięconY jest dyrektorowi Teatru Narodowego prof. Janowi Englertowi.

" GdYbYm miąła okreŚliĆ metodę pracy prof. Jana Englerta jednym słowem, była by to metodą
PracY " z aProbatq", Mam wrazenie , ze Jan Englert jest jednym z najbardziej otwartych rezyserów
jakich sPotkałam, Jest absolutnie ciekawy aktora, jego wewnętrznych światów,,.Spotkanie pani
MilenY SuszYńskiej z Prof, Janem Englerlem rozpoczęło się tuz po studiach epizodycznat rolą w
"KsięŻniczce na oPak wYwróconej", następnie był epizod w,,Bezimiennym dziele,, i kolejna rola to
JustYsia we "Fredraszkach" Fredry. Tworuącrolę Pani Milena Suszyńska czytaŁapamiętniki Brigitte
Bardot, oglądała filmY z Brigitte Bardo. Zaproponowała scenę tańca inspirowaną sceną zftlmu,,I
BÓg stworzYł kobietę" (1956), którą reżyser w całości wykorzystał w spektaklu. Dwa lata po
Premierze "Fredraszek" , Jan Englert zaproponow aŁ PaniMilenie Suszyńskiej rolę Justysi w ,,Męzui Żonie" w Teattze Telewizji. ,,Poczqtkowo praca nad JusĘsiq wynikała z pasji, później przyniosła
mi frajdę, nastęPnie zamieniła się w zmudnq warsztatowq robotę technicznq, a ną koniec w
logistYcznq układankę, Fragment recenzji KrzysztofaKrzaka,, Nic więc dziwnego, że kiedy Englert
Po raz kolejnY sięga Po tekst Aleksąndra Fredry, sypiq się Nań nagrody. podczas nieclawnego
Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej ,, Dwa Teatry'' w Sopocie Jan Englert
otrzYmał nagrodę za rezYserię ,,Męza i żony", Witotd Adamek został uhonorowany za zdjęcia m.in.
do tej realizac.ii, a grajqce główne role kobiece Milena Suszyńska i Beatą ścibakówna otrzymały
nagrodY za najlePsze role", W Podsumowaniu Pani Milena stwierdza , że nauczyła się od swojego
dYrektora dYstansu do siebie w związku z tymstała się pewniejsza i wzrosło jej poczucie wartości.
NauczYła się PróbowaĆ swobodn ie, bez strachu, nię analizować nadmiernie własnych pomysłóą
tylko działać, a samodzielność aktora, jest w jej poczuciu
niezbędna w tym zawodzje.

Rozdział czwartY PoŚwięcony prof. Andrzejowi Domalikowi. ,,Jego metodę pracy nazwałabym



"Poprzez P§Ychologię", Prof, Andrzeja Domalika, Pani Milena Suszyńska poznńaw czasie pracy
nad Przedstawieniem dYPlomowym ,,Trzy siostry" Antoniego Czechowa. Andrzej Domalik długo i
PrecYzYjnie Pracował nad analizątekstu, drobiazgowo rozczytując kużdą§cenę. po zakończeniu tej
Pracy Pani Milena SuszYńska wYstąPiła z propozycją asystenfury u boku profesora, na którą
Andrzej Domalik wYtaził zgodę. Tak zaczęła się współptaca z pedagogiem zktórym mogła
kontYnuowaó naukę, obcowaó z najlepsząliteraturą uczyó się konstrukcji dramatu, scen, sposobu
tworzenia dialogu na najlePszych wzoruch. Ponad to praca na płaszczyźńe rezyser_ aktor dała
fantastyczne rczultaĘ, w och- Teatrze współpraco wali przyprzedstawieniu ,,Dobry wojak szwejk
idzie na wojnę", a Ptaca nad rolą pięknej Kate w znakomitej obsadzie ze ZbigŃewem
zamachowskim pozwoliła na stworzenie wyjątkowej kreacji aktorskiej pani Mileny suszyńskiej.
Fragment rccenzji Wojciecha Giczkowskiego ,,. ...Na scenie pojawi się tylko jedna za to niezwykle
Ponętna, Jako Kate, Żona chmielarza, wystqpiła prześliczna Milena Suszyńska_ aktorka Teatru
Narodowego, która z roli kaPrYŚnej, ale cwanej kochanki porucznika zrobiłą prawdziwq, aktorską
Perełlę, Dla scenY aktu miłosnego w wykonaniu Suszyńskiej i Zamąchowskiego będq długo chodzili
widzowie na to Przedstawienie, Przygotowaną choreograficznie przez Leszka Bzdyla zachwyca
subtelnoŚciq i delikatnoŚciq, choĆ Szwejk zdradza swojego pryncypała, a jego partnerka podwójnie,
bo męŻa i Porucznika PrzecieŻ chYba też. Dlą nąwet najbardziej wrażliwego widza, akt ten jest
czYStY i nienaruszajqcY Żadnego tąbu. Brawo dla ąktorów, którzy wykazali się iście baletowymi
umiejętnoŚciami"', Fragment receĘi Witolda Sadowego, ,14le prawdziwy przełom nastqpił w
momencie, kiedY Scenq zawładnqł Mirosław Kropielnicki jako pełen temperamentu porucznik
Łukasz, ArĘsta o niezwykłej sile oddziaływania. Zelektryzował publiczność i zmobilizował
Zbigniewa Ząmachowskiego w którego wstqpił inny duch. poczuł partnera i nabrał powietrza w
żagle, stał się srwejkiem, srworzyli obaj znakomite lcreacje. A hiedy dołqczyła do nich jeszcze
utalentowąną i Śliczna Milena Suszyńslra, Aktorką Tbatru Narodowego, jako piękrla Kate, stało się
gorqco ną scenie i na widowni, kn tercet zachwycił wszystkich. Dodatkowo wielki kunszt afuorski
wYkazali w duecie Milena SuszYńska i Zbigniew Zamachowski w przepięlmie wykonanej scenie
eroĘcznej bez słów, ustawionej przez Leszka Bzdyla. Nagrodzonej wielkimi brawami. Na długo
zo'stanie ona w Pamięci Ęch, którzy oglqdać będq to przedstawienie,,, DzięhjAndrzejowi
Domalikowi, Pani Milena SuszYńska rozńnęłasię jako aktorka. Nauczyła się cierpliwości w pracy
nad tekstem, drobiazgowego Poznawania postaci, obcowania z człowiekiem, zlozumięnia znaczeńa
PsYchologii jako jednego z najważniejszych narzędzipracy dla aktora, ale najwużniejsze, iż przy
profesorze Andrzeju Domaliku odkryła i zaczęłarozwijaćswoją pasję pedag ogiczną.
WPracY znajduje się takze krótki opis spotkania z Eimuntasem Nekrosiusem, wybitnym litewskim
reŻYserem teatralnYm, Praca nad rolą Mańki w ,,Ślubie" Gombrowi cza trwałapięć tygodni i stała
się wsPaniałYm doŚwiadczeniem aktorskim, dzięki vłyobrńni,prostocie i oryginalności pomysłów



rezysera' NiestetY ciąŻaPani Mileny Suszyńskiej ptzerwałamozliwość uczestniczenia w dalszych
próbach.

Druga częsc pracy pisemnej poświęcona jest analizie pracy ze studentami. pani Milena_
SuszYńska od wielu lat wsPÓłPracuje z prof. Andrzejem Domalikiem na vłydziale aktorskim
Akademii Teatralnej w Warszawie, jako asystent ptzy przedmiocie ,,Sceny dialogowe prozą,,.
Doktorantka iest osobą niezwykle kreatywną, m.in. stwo rzyła ankietę dla studentów wydziału
aktorskiego, dzięki której wyłania się obraz potrzebi kondycji studentów. Z ankiety tej wynika, iż
większość kandydatów zdających na studia aktorskie miałajuz kontakt z osobami które pomagały
im w PrzYgotowaniach do egzaminów wstępnych i uczęs zczalido prywatnych szkół na róznorodne
zajęcia teatralne, Na PYtania dotyczące charakteru placy po dostaniu się na studia, zdecydowana
większoŚĆ w odPowie dziach wYbrała metody oparte na poczuci u bezpieczeństwa, bez czynnikow
stresogennYch, Dla wielu osób wazna stała się dyscyplina, ale bęztworczego gorsetu. Natomiast
najchętniej PrzYjmowana jest krYtYka pozytywna, pomagająca w budowaniu poczuciawartości.
WaŻnajest ŚwiadomoŚÓ Poszęrzania warsztatu i szukania prawdy o człowieku. Dla pani Mileny
SuszYńskiej- DziubY stała się najwużniejsza absolutna wiara w niepowtar zalnośckużdegostudenta.

W Podsumowaniu swojej Pracy doktorskiej Pani Milena Suszyńsk a- Dziubanapisała: ,, Jeszcze
w czasie studiów, na zajęciach u mojego opiekuna roku, Wiesława Komasy, zapamiętałam cytat z
MeYerholda- słowo dla ucha, ruch dla oczu". Tbwarzyszy mi on od dąwna, dziś poałalam sobie,
abY stał się klamrq mojej pracy doktorskiej, będqcy esencjq wszelkich opislłvanych przeze mnie
działań."

Pani Milena SuszYńska- Dziuba miała wyjątkowe szczęście spotkać na swojej drodze
wYjątkowYch artYstów i dzięki tęmu oraz swojej pracy osiągnęła to wszystko, co dla innych jest
niemal niemoŻliwe, CharakterYstycznym elementem osobowości doktorantki jest dojrzałość
intelektualna, wrczucie formy, dociekliwość, pasja co wpłynęło na wyjątkowość Jej dokonań
artystycznych, przyznam iz od dawna nie czytałam pracy doktorskiej na tak wysokim poziomie
merYtorYcznYm, naPisanej świetnym stylem pod opieką promotora prof. Wiesława Komasy, Ta
Praca to osobistY wYwód aktorki, która analizuje swoje doświadczenia zawodowe zdobyte dzięki
spotkaniom z wybitnymi artystami.

Biorąc pod uwagę dorobek artystyczny i pedagogi czny pani Mileny suszyńskiej _ Dziuby
stwierdzam, Że w Pełni sPełnia waruŃi artykułu 16 ustawy z l4,marca 2003 roku (z późniejszymi
zmianami) i wnioskuj ę o Plzlznanie pani Milenie Suszyńskiej - Dziubie stopnia doktora wdziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne.
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