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Prof. dr hab. Iwona Kowalkowska     Poznań, dnia 05/09/2019r. 

Sztuki Muzyczne, 

Dyscyplina artystyczna: Wokalistyka 

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

 

 

Zleceniodawca recenzji: 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, wydział Wokalno-Aktorski, pismo z dnia 

05/07/20189 

Dotyczy: 

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego w sprawie: 

 Wszczęcia w dniu 04/07/2019 na wniosek Pani mgr Aihua Zheng z dnia 26/03/2018 

przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – 

wokalistyka 

 Wyznaczenia recenzenta 

 

Do nadesłanego mi przez Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC w 

Warszawie pisma, informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mojej 

osoby recenzentem pracy doktorskiej mgr Aihua Zheng pt. Postacie kobiece w operach 

Pucciniego i chińskiej operze narodowej – studium porównawcze kształtowania wizerunku 

muzycznego, napisanej pod kierunkiem dr hab. Jolanty Jnaucik, została dołączona pełna 

dokumentacja doktorantki wraz z: 

 Płytą CD zawierającą arie z oper G. Pucciniego nagrane przez doktorantkę z 

towarzyszeniem fortepianu, oraz chińskie pieśni ludowe i arie z narodowych oper 

chińskich nagrane przez nią zarówno z towarzyszeniem fortepianu jak i  z chińskimi 

zespołem muzycznym, stanowiącą dzieło artystyczne przedstawione do oceny i będące 

integralną częścią pracy doktorskiej  

 Papierową i elektroniczną wersją opisu dzieła stanowiącego integralną część pracy 

doktorskiej  
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Podstawowe dane o kandydatce: 

 

Pani Zeng Aihua urodziła się w prowincji Hunan w Chinach. Wcześnie zainteresowana 

była muzyką, jednakże jak wynika z dokumentacji, edukację muzyczną rozpoczęła dopiero w 

wieku lat dziewiętnastu. Od roku   1997 w kształciła się Wyższej Szkole Pedagogicznej w 

Hengyang na Wydziale Muzycznym, potem w Chińskim Konserwatorium Narodowym 

specjalizując się w chińskiej muzyce narodowej i po ich ukończeniu podjęła ponownie studia 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej Prowincji Hunan. Od roku 2015 dokształca się w dziedzinie 

muzyki zachodniej w UMFC na Wydziale Wokalno – Aktorskim. 

Doktorantka podczas nauki i po jej ukończeniu wielokrotnie uzyskiwała nagrody i 

wyróżnienia za talent i pracę: Najlepszej Studentki Roku, Jeden z Dziesięciu Najlepszych 

Wokalistów Wydziału Muzycznego, pierwsze miejsce w Konkursie Mlodych Wykonawców 

Wydziału \\ycznego, Nagroda Excellence Awards w Ósmej Edycji Telewizyjnego Konkursu 

Młodych Talentów.  

 Doktorantka otrzymała też Trzecią Nagrodę w Czwartej Edycji Wielkiego Konkursu 

Pieśni Ludowej dla Uczelni Wyższych w Mieście Wuhan w Kategorii Nauczania Ogólnego, 

organizowanego przez Chińskie Stowarzyszenie muzyki Wokalnej oraz Wybitnego Pedagoga 

w Ósmej Edycji Konkursu Umiejętności Podstawowych Studentów Studiów Licencjackich 

Specjalności Muzycznej.  

Pani Aihua Zeng  koncertowała w Chinach, prezentując swoje umiejętności przede 

wszystkim z zakresu wokalnej chińskiej muzyki narodowej. W wykazie działalności 

artystycznej zaś podaje tylko trzy swoje koncerty obejmujące obszar muzyki zachodniej. 

Wystąpiła na nich w ramach prezentacji klas studenckich polskich pedagogów, u których się 

kształci.   

Od 2010 roku pani Aihua Zeng jest nauczycielem muzyki i śpiewu w Human University 

of Science and Technology Hunan.   
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Ocena pracy doktorskiej: 

 

Płyta przedstawiona przez panią Aihua Zeng  stanowi dzieło artystyczne, które wraz z 

jego pisemnym opisem jest jedną z dwóch części składowych pracy doktorskiej zatytułowanej 

Postacie kobiece w operach Pucciniego i chińskiej operze narodowej – studium porównawcze 

kształtowania wizerunku muzycznego. Nagranie CD dokonane zostało dwuetapowo: w 

listopadzie 2018 roku w Cheng ge Music Studio i w czerwcu 2016 roku w Sale Melcera w 

UMFC. Pierwsza część krążka zawiera pięć arii z oper G. Pucciniego: O mio babbino caro (a. 

Lauretty z op. Gianni Schicchi), Si, mi chiamano Mimi (a. Mimi z op. La Boheme), Quando 

men vo (a. Musetty z op. La Boheme), Chi il bel sogno (a. Doretty z op. La Rondine), Signore, 

ascolta! (a. Liu z op. Turandot). Solistce w tej części towarzyszy pianistka, pani Aleksandra 

Janaszewska. Druga część to siedem chińskich utworów, z czego cztery to arie z chińskich 

narodowych oper, a trzy to pieśni.  

 

 

A/ Ocena dzieła artystycznego 

 

Utwory zarejestrowane na CD należy, moim zdaniem,  analizować jedynie biorąc pod 

uwagę edukacyjny cel, w jakim doktorantka przyjechała do Polski i o którym wyraźnie we 

wstępie do swojej dysertacji teoretycznej nawiązuje. Zważywszy, iż muzyką zachodu - a 

szczególnie jej wokalną odmianą - pani Ai Hua Zeng zajmuje się  od niedawna (od roku 2015), 

można powiedzieć, że zmagania z trudną pucciniowską muzyczną materią uwydatniające się 

na krążku są godne podziwu.  Słychać tu  bowiem niezwykły trud jaki został przez doktorantkę 

włożony aby sprostać wymogom zachodniej emisji dźwięku i panującym w naszym obszarze 

kanonom estetycznym.  Wprawne ucho wyraźnie usłyszy toczoną przez panią Ai Hua Zeng  

walkę nad  otwarciem i oparciem głosu,  prowadzeniem głosu legatem i utrzymaniem czystej 

intonacji. Trzeba przyznać, że nierzadko udatnie się jej prawidłowy z punktu widzenia estetyki 

europejskiej śpiew przydarza, choć wynikający niejako z przyrodzenia brak głoski „r” i ciasny 

sposób artykulacji głosek (naturalny w języku chińskim niezależnie od jego licznych odmian), 

utrudniają tę pracę znacznie. Mimo wszelkich mankamentów wykonawczych możemy 

dostrzec, że doktorantka rozumie doskonale sens słowno – muzyczny prezentowanych 

utworów, świadomie dąży do nadania im właściwego kolorytu barwowego i pożądanej 

wykonawczej interpretacji. Ponadto, mimo wielokrotnie dającego się usłyszeć opóźnionego w 

stosunku do zapoczątkowanego „ataku” otwarcia dźwięku, płaskiego i ograniczonego 
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alikwotowo wybrzmienia, oraz  tzw. podjazdów, bezsprzecznie poprzez  zarejestrowaną 

prezentację możemy doszukać się wrodzonego piękna głosu doktorantki. W  kontekście 

estetyki bel canto dysponuje ona bogatym wolumenem, ciepłą barwą, dużą siłą i sporymi 

możliwościami wyrażania dźwiękowej ekspresji.  

Wartości niniejszej prezentacji zawiera się między innymi także i w tym, że przypomina 

zapominaną w codziennym procesie edukacyjnym  prawdę, że nasz zakorzeniony w zachodnim 

kręgu kulturowym „operowy śpiew” nie jest czynnością naturalną, a jedynie w trudzie 

wypracowywaną sztuką.  

Inny rodzaj doznania akustycznego ma miejsce w przypadku odsłuchu arii i pieśni 

kompozytorów chińskich, które prezentowane są na krążku. Tutaj głos doktorantki płynie bez 

wysiłku, rozumiemy także dlaczego dokładała ona w pierwszej części płyty tak ogromnego 

trudu, by osadzić swój głos w stylistyce bel canto. W muzyce, której tutaj słuchamy wszelkie 

„naleciałości”, które były dotąd mankamentami przeobrażają się w pożądane środki ekspresji. 

Płaskie i ciasne, „przednie” i czasem wręcz nosowe prowadzenie dźwięku pozwala artystce na 

swobodne posługiwanie się wschodnią melizmatyką, oscylowanie głosem w obrębie wąskiej w 

ambitusie skali sprawiające wrażenie ślizgania się na dźwiękach i podjazdów,  oraz uzyskanie 

jasnej, wręcz jaskrawej barwy.  Obserwować można także lekkie wycofywanie fali dźwiękowej 

w kierunku gardła oraz nadawanie specyficznej, zamierzonej wibracji – dla nas całkowicie 

nienaturalnej. Ten sposób śpiewania bliski jest formie mowy na dźwiękach – w moim odczuciu 

jest to swoista melorecytacja. Muzyka nie wykazuje bowiem zbyt rozległych skoków, a śpiew  

utrzymany jest na poziomie średnicy europejskiej skali głosu, choć sprawia (z powodu 

jaskrawej barwy) osadzenia w wyższych rejestrach. Wszystkie  zastosowane przez artystkę  

środki są konieczne w celu uzyskania właściwego muzycznego i słownego efektu wyrazowego 

prezentowanych utworów.   

Oceniam prezentację doktorantki wysoko pod kątem plastyczności jej głosu, którą 

zaprezentowała w obu częściach swojego nagrania, oraz wysiłku jaki włożyła, by przyswoić 

sobie zasady operowania głosem w technice bel canto.  

Stylistyka wykonawcza obu części odbiega jednak od siebie na tyle znacząco, że 

uniemożliwia w mojej ocenie jakiekolwiek porównania.   
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B/ Ocena pracy pisemnej 

Do płyty CD dołączony został pisemny opis dzieła, stanowiący integralną część pracy 

doktorskiej pani mgr Le Shi. Pisemna praca zawiera następujące części: 

 Abstract                                                                                                                          

 Wprowadzenie   

 Metody badawcze  

 Rozdział I: Kontekst twórczy oper Pucciniego oraz chińskiej opery narodowej  

Oraz podrozdziały: Kontekst twórczy oper Pucciniego, Tło twórcze chińskiej opery 

narodowej, Związki Pucciniego i chińskiej opery narodowej   

 Rozdział II:  

 Charakterystyka postaci kobiecych w operach Pucciniego i chińskiej        , oraz 

podrozdziały: Różnice pomiędzy chińską i zachodnią estetyką, Cechy kobiet w operach 

Pucciniego, Charakterystyka kobiety w operach Pucciniego, Charakterystyka kobiety w 

chińskiej operze narodowej, Porównanie tekstu 

 Rozdział III: Charakterystyka muzyczna kobiet w operach Pucciniego i chińskiej operze 

narodowej, oraz podrozdziały: Koncept obrazu muzycznego, Muzyczna charakterystyka 

kobiety w narodowej operze chińskiej, Podobieństwa i różnice w charakteryzacji 

kobiety w operach Pucciniego i chińskiej operze narodowej, Wpływ oper Pucciniego na 

operę chińską 67  

  Rozdział IV: Porównanie stylów śpiewaczych wraz z podrozdziałami: Różne 

wymagania estetyczne, Porównanie technik śpiewu, Związek między bel canto i 

chińskim śpiewem narodowym   

 Rozdział V: Podsumowanie  

 Bibliografia 

Doktorantka, pani Ai Hua Zenna we wstępie teoretycznego opisu swojego dzieła 

artystycznego zaznajamia z przyświecającą sobie ideą rozpoznania zachodniej techniki śpiewu  

i wdrożenia jej zasad do późniejszej pracy pedagogicznej w ojczystym kraju.  

Od pewnego już czasu w Chinach ogromny rozwój przeżywa opera. O cechach tej 

sztuki, jej historii rozwoju i powstania pisze doktorantka w toku swojej pracy teoretycznej. 

Dowiadujemy się przede wszystkim, że współcześnie narodowa opera chińska opiera się 

zarówno na zdobyczach rdzennej kultury muzycznej, jak i przyswojonych elementach muzyki 
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zachodu. Istnieje zatem przemożny pęd do nauczania śpiewu nie tylko tradycyjnego ale 

opartego także na zdobyczach wokalistyki europejskiej.  

Doktorantka zaobserwowała w toku swej pedagogicznej pracy, że z punktu widzenia  

rozwoju chińskiej opery niemożliwym jest nauczanie adeptów śpiewu jedynie zgodnie z ich 

przyrodzonymi możliwościami wokalnymi. Jest to oczywiście związane z zasadami fonetyki i 

artykulacji, którymi posługuje się od wieków język chiński, niezależnie od każdej ze swych 

odmian. Pani Ai Hua Zeng prowadzi zatem „pracę u podstaw” wydobywania głosu z 

nieociosanego akustycznie i artystycznie materiału. Przywodzi to nieco na myśl tworzenie się 

pierwocin niemieckiej szkoły śpiewu, która powstawała na bazie szlifowania  mało przydatnego  

do celów wokalistyki światowej materiału, przyrodzonego niemieckiej nacji.  

Bardzo cennym z punktu widzenia europejskiego wokalisty ale także i melomana, jest 

umożliwiony w tej pracy  wgląd w proces rozwoju chińskiej sztuki muzycznej i historii tego 

kraju. Pani Ai Hua Zen potraktowała bowiem swoją pracę jako swoiste studium socjologiczno 

– kulturowe, a głębiej jeszcze  - jako wokalne studium międzykulturowe.  

Doktorantka zauważyła, iż charakter muzycznej ekspresji ma podłoże kulturowe, a 

treści  słowne oddziałują bezpośrednio na charakter muzyki. Odwołując się do rodzimych 

tradycji położyła więc nacisk na rolę postaci kobiety w procesie kształtowania się i rozwoju 

gatunku muzycznego, jakim jest opera i potraktowała tę problematykę komparatystycznie. 

Porównała charakterystyczne cechy osobowości kobiet wschodu i zachodu oraz wskazała 

występującą dychotomię oraz podobieństwa w zakresie dążeń, zachowań i usytuowania pozycji 

kobiety w społeczeństwie.  Do zbadania wpływu kobiecości, a w przypadku chińskich 

protagonistek  kulturowego zaprzeczania kobiecości (upodabnianie się ubiorem i zachowaniem 

do mężczyzn, dźwiganie idei i przywództwa walki o niepodległość, etc.) na charakter treści i 

muzyki współczesnych dzieł operowych, doktorantka wybrała postaci kobiece z oper G. 

Pucciniego i z chińskich współczesnych oper: Siostra Jiang, Żal za przeszością i Mulan.  

Z porównawczych wniosków, które wysnuwa doktorantka wynika, że rola kobiety we 

współczesnej  operze chińskiej stanowiła i nadal stanowi narzędzie polityczno - społeczne i 

stawia ją wizerunkowo w rzędzie równym mężczyźnie, nadszarpując równocześnie dystans 

między kobiecością, a męskością.  Dla kontrastu - kobieta w  europejskiej operze zawsze 

odkrywa swój urok kobiecości.  

Możemy zgadzać się lub też i nie z wywodami doktorantki oraz wykorzystaniem 

protagonistek pucciniowskich do założonej przez nią komparatystyki. Faktem 

niezaprzeczalnym pozostaje jednak to, że w Chinach przyjmuje się (i teoretyzuje pisząc kolejne 

rozprawy naukowe), że na rozwój chińskiej opery narodowej istotny wpływ wywarł właśnie 
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Puccini ze swoimi kobiecymi postaciami. I tym spojrzeniem kierowała się wypełniając swoją 

pracę treścią także pani Ai Hua Zeng. 

Doktorantka, jak już powiedzieliśmy, przyjęła sobie za cel wniknięcie w istotę śpiewu 

bel canto, bez czego zrozumienie kulturowego bagażu zawartego w werystycznych dziełach 

Pucciniego jest, moim zdaniem, zupełnie niemożliwe. Włożony w ten zamysł trud pracy nad 

rozwojem własnego głosu doprowadził ją  rozdziale VI do niezwykle istotnych i słusznych 

konstatacji dotyczących technicznych podobieństw i różnic w sposobie wydobycia dźwięku w 

emisji śpiewu chińskiego i europejskiego. Uzyskana świadomość techniczna będzie miała 

niewątpliwie pozytywny wpływ na dalszą pracę pedagogiczną pani Ai Hua Zeng.  

Kończąc, warto zacytować jedną z jej myśli: muzyka wokalna wywodząca się z kultur 

różnych narodów posiada swój unikalny charakter i żywotność. Dlatego też każdy naród 

powinien pielęgnować swoje cechy, ale także uczyć się od innych. 

 

 

 

 




