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Zleceniodawca recenzji: 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Wokalno-Aktorski, pismo z dnia 26.01.2016 

r., zlecenie podjęte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 r., tekst jednolity o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr. 65, Poz. 595 ze zmianami Dz. U. 

Z dnia 27.07. 2005 r. nr 164, poz 1365, art. 14 ust. 2 pkt 2.) 

 

Dotyczy: 
Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 6.12.2013 r. (art. 14 ust. 2, pkt. 1 i 2 ustawy) 

w sprawie: 

 przyjęcia tematu i koncepcji pracy doktorskiej, 

 wszczęcie na wniosek mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiewskiej z dnia 29.10.2013 r. 

przewodu na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej 

wokalistyka  

 wyznaczenie mojej osoby na recenzenta. 

 

W świetle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr. 65, Poz. 595 ze zmianami Dz. U. z dnia 27.07.2005 

r. nr 164, poz 1365 z dnia 17.08.2005 r., tekst jednolity, art. 6 ust. 1, 3), Rada Wydziału posiada 

uprawnienia do przeprowadzenia przewodu na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w 

dyscyplinie artystycznej wokalistyka. 

 

Do nadesłanego mi pisma Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego prof. Ryszarda Cieśli 

sygnowanego datą 26.01.2016 r. informującego o powołaniu mojej osoby na recenzenta pracy 

doktorskiej Pani mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiewskiej pod tytułem Estetyka neoklasyczna w 

wybranych pieśniach Francisa Poulenca, została dołączona praca doktorska wraz z dokumentacją 

doktorantki. 

 

 

Podstawowe dane o Kandydatce 
 

Pani mgr Agata Wiśniewska-Gołębiewska (pseudonim artystyczny: Aga Winska) urodziła się 13 

marca 1964 roku w Warszawie. W 1989 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-

Aktorski Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Urszuli 

Trawińskiej-Moroz otrzymując tytuł zawodowy magistra sztuki. W 1986 roku otrzymała Nagrodę 

Ministra Kultury i Sztuki jako jedna z najlepszych studentek uczelni artystycznych w Polsce. Brała 

czynny udział w kursach wokalnych, m.in. w Weimarze pod kierunkiem Hanne-Lohre Kuhse, w 



Warszawie u Iriny Archipowej, w Alden-Biesen w Belgii oraz pogłębiała swą wiedzę wokalną u 

takich pedagogów jak: Elena Nentwig w Brukseli, Joan Sutherland w Chateau de  la Hulpe w 

Belgii, Seta del Grande w Brukseli, Izabela Kłosińska w Warszawie. 

 

Pani mgr Agata Wiśniewska-Gołębiewska zdobyła dwie znaczące nagrody na międzynarodowych 

konkursach: w 1988 r. Pierwszą Nagrodę (Grand Prix) oraz  Nagrodę Oratoryjną (Prix Oratorio) na 

Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli  i  w 1999 

r. - Pierwszą Nagrodę w dziedzinie operetki  na Międzynarodowym Gaskońskim Konkursie 

Wokalnym  w Rieumes we Francji. 

 

Już podczas studiów doktorantka rozpoczęła ożywiona działalność koncertową. Na scenie operowej 

zadebiutowała w 1987 roku rolą Królowej Nocy w operze W. A. Mozarta Czarodziejski flet w 

Warszawskiej Operze Kameralnej. Od tego momentu rozpoczęła się jej kariera jako śpiewaczki 

operowej. W latach 1987-1988 pracowała jako śpiewaczka-solistka w Operze i Operetce w 

Szczecinie, a od 1888 do 1991 roku - jako solistka w Theatre Royal de la Monnaie w Brukseli. 

następnie występowała na liczących się scenach teatralnych w Europie, m.in. w Wiedniu, 

Sztokholmie, Brukseli, Antwerpii, jak i w Polsce: w Szczecinie, Krakowie, Warszawie (Opera 

Kameralna, Teatr Wielki, Polski Teatr Muzyczny). W swym dorobku artystycznym posiada 19 partii 

operowych i operetkowych, m.in. Królowa Nocy w Czarodziejskim flecie, Konstancja w 

Uprowadzeniu z Seraju, Fiordiligi i Despina w Cosi fan tutte, Rozyna w Cyruliku Sewilskim, Łucja 

w Łucji z Lammermooru, Gilda w Rigoletto, Violetta w Traviacie, Mimi w Cyganerii, Saffi w 

Baronie cygańskim, Rozalinda w Zemście nietoperza, Silva w Księżniczce czardasza, 24 sopranowe 

partie oratoryjne w  takich dziełach jak: Stabat Mater G. B. Pergolesiego, Gloria A. Vivaldiego, 

Mesjasz G. F. Haendla, Magnificat (BMV 243)J. S. Bacha, Requiem W. A. Mozarta, Te Deum A. 

Brucknera. Pracowała z wybitnymi dyrygentami takimi jak: Nicolas Hornoncourt, Arnold Ostman, 

Sylvain Cambreling, Grant Llewellyn, Emil Tchakaroff, Theodor Guschlbauer, Harald Williams, 

Guio Rumstadt. Edmond Saveniers, Hugues Reiner, Pierre Bartholomee, Patrick Peire, Georges 

Octors, Hans Zender, Jan Caeyers, Hermann Max, Ruben Silva, Jose Maria Florencio, Ewa 

Michnik, Ryszard Dudek, Wojciech Michniewski, Szymon Kavalla i inni.  

 

Jednak przeważającą część jej życia zawodowego stanowi działalność koncertowa. Śpiewała w 

renomowanych europejskich salach koncertowych, m. in w Antwerpii, Barcelonie, Bergen, Berlinie, 

Brukseli, Hamburgu, Hanowerze, Luksemburgu, Oslo, Paryżu, Warszawie oraz w salach 

koncertowych Ameryki i Dalekiego Wschodu. Jako kameralistka wielokrotnie występowała z 

japońskim gitarzystą Ichiro Suzuki, a także z mężem - organistą - Karolem Gołębiowskim. 

 

Pani mgr Agata Wiśniewska-Gołębiewska została też zaproszona do uczestnictwa w czołowych 

festiwalach muzycznych w Belgii, Austrii, Francji i Norwegii.  

 

W swojej dyskografii posiada 12 płyt CD i jedną DVD (rola Konstancji w Uprowadzenie z Seraju 

W. A. Mozarta pod dyrekcja Arnolda Ostmana z 1991 r.). Są to zarówno płyty solowe (1990 – 

najbardziej znane arie na sopran koloraturowy W. A. Mozarta, 1995 - transkrypcje mazurków F. 

Chopina na głos z fortepianem, 1999 – arie operetkowe oraz utwory orkiestrowe Johanessa 

Straussa, 2002 – arie operowe, operetkowe i pieśni pt. Romantic Inspirations) jak i nagrania 

zbiorowe, w których Aga Winska wykonuje różne utwory od arii operowych po  pieśni. 

 

Pani mgr Agata Wiśniewskia-Gołębiewska od 2005 roku prowadzi w Belgii działalność 

pedagogiczną: 

 2005-2008 - w prywatnej szkole artystycznej Artendance w Wavre 

 2009-2010 - asystentura w Królewskim Konserwatorium w Brukselii 

 2010-2011 – pedagog śpiewu w Konserwatorium im. Maurice'a Guillaume'a w Chatelet 

 2005-do dzisiaj – pedagog śpiewu w miejskiej szkole muzycznej Amadeus w Quievrain 



 

W 2009 roku doktorantka uzyskała oficjalnie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania 

śpiewu solowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od tego czasu jest 

też aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. 

 

Pani mgr Agata Wiśniewska-Gołębiewska prowadziła także kursy wokalne w Belgii i we Włoszech. 

 

W listopadzie 2005 roku zadebiutowała jako reżyser teatru muzycznego w anglojęzycznej 

produkcji operetki F. Lehara Wesoła wdówka dla Brussel Light Opera Company w Brukseli. Jako 

pedagog śpiewu niejednokrotnie reżyserowała też spektakle szkolne. 

 

Choć dorobek artystyczny nie podlega ocenie, należy stwierdzić, że osiągnięcia artystyczne 

kandydatki są imponujące i stanowią znaczący wkład w polską kulturę muzyczną jak również w 

zakresie propagowania jej poza granicami kraju. 

 

 

Ocena pracy doktorskiej 

 

Praca doktorska Pani mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiewskiej zatytułowana jest Estetyka 

neoklasyczna w wybranych pieśniach Francisa Poulenca i składa się z dzieła artystycznego 

zarejestrowanego na nośniku CD oraz jego opisu. W części artystycznej doktorantka 

zaprezentowała 4 cykle pieśni Francisa Poulenca. Są to: Airs chantes, Banalites, Deux poemes de 

Louis Aragon i Quatre chansons pour enfants. Powstały one na przestrzeni 16 lat od roku 1927 

(Airs chantes) do roku 1943, kiedy powstał  cykl pieśni do wierszy Louisa Aragona. Każdy bowiem 

z tych cykli został napisany do poezji innego poety. Airs chantes do tekstów Jeana Moreasa, 

Banalites do wierszy Guillauma Apollinaira, Deux poemes de Louis Aragon – do słów 

wspomnianego wyżej poety Louisa Aragona, a Quatre chansons pour enfants – do poezji Jeana 

Nohaina. Artystce przy fortepianie towarzyszył Robert Morawski, którego wyrazista gra i wspaniałe 

współdziałanie z solistką również zasługuje na uwagę.  

 

Pamiętam p. Agatę Wiśniewską jak debiutowała wraz ze mną w Operze i Operetce w Szczecinie. 

Był to rok 1987-8. Upłynęło więc sporo czasu... i słyszę w nagraniu zupełnie inną śpiewaczkę – nie 

tylko starszą o 28 lat, ale przede wszystkim bardzo dojrzałą muzycznie. Zdaję sobie sprawę, że dla 

śpiewaczki dysponującej głosem koloraturowym pieśni te są bardzo trudne do wykonania. 

Wymagają bardzo dużej rozpiętości głosu, a także dużego zróżnicowania dynamicznego. Dlatego 

Artystka bardzo dobrze brzmi w dynamice piano i pianissimo, natomiast w forte i fortissimo 

słychać zbyt dużą wibrację. Spowodowane jest to przede wszystkim forsowaniem głosu w średnicy. 

Nie pomaga w wykonaniu tych pieśni ich żywiołowy charakter i szybkie temp (np. w  cyklu Airs 

chantes). Dodatkowym utrudnieniem są częste modulacje, dźwięki chromatyczne i zaskakujące 

interwały. Jednak dobra znajomość języka francuskiego, w jakim wykonywane są wszystkie pieśni 

wyraźnie bardzo pomagała Artystce w ukazaniu wszelkich niuansów interpretacyjnych, a także 

muzyczno-emocjonalnych. Zabrakło mi tylko wyraźniejszej dykcji, ale być może jest to 

podyktowane nienajlepszym nagraniem na płycie. Przypuszczam, że podczas wykonania ich „na 

żywo” odbiór byłby lepszy.  

 

Wszystkie pieśni, za wyjątkiem jednej wykonane zostały w oryginalnych tonacjach. Pieśń Hotel z 

cyklu Banalites napisana została na głos barytonowy i dlatego Artystka zdecydowała się na zmianę 

tonacji z D-dur na E-dur, co - moim zdaniem – nie wpłynęło znacząco na całokształt dzieła.  

 

Pani Agata Wiśniewska-Gołębiewska w przemyślany sposób i bardzo przekonująco ukazała 

ogromną wrażliwość i intuicję wokalną. Mnie osobiście najbardziej przypadły do gustu pieśni z 

cyklu Quatre chansons pour enfants czyli Cztery piosenki dla dzieci zarejestrowane na płycie jako 



ostatnie. Artystka wykonuje je z ogromnym wyczuciem stylistyki tego gatunku, bo choć pieśni 

powstały w oparciu o wiersze dla najmłodszych, to słychać w nich wyraźnie nawiązanie do muzyki 

rozrywkowej. Być może duża ilość tekstu, jaka się w nich pojawia powoduje, że mniej słyszalna 

jest wibracja, a jeśli nawet jest – pasuje do konwencji wykonywanego utworu. 

 

Część opisowa dzieła została bardzo dobrze przemyślana i skonstruowana przez Doktorantkę 

zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym. Pani mgr Agata Wiśniewska-

Gołębiewska w omawianej dysertacji nie tylko szczegółowo omawia i analizuje poszczególne 

utwory, przybliża sylwetki poetów, do których wierszy powstawały opisywane pieśni,  ale również 

prezentuje oryginalne teksty w języku francuskim oraz ich własne tłumaczenia na język polski. 

Widać, że Doktorantka biegle posługuje się językiem francuskim, o czym sama  wspomina we 

Wstępie. W przypisach sięga też do francuskich publikacji, które niejednokrotnie sama tłumaczyła. 

 

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy to wprowadzenie historyczne i 

prezentacja ewolucji formalnej, jaka dokonała się we francuskiej pieśni solowej w drugiej połowie 

XIX wieku tuż przed narodzinami kompozytora.. Autorka opisuje trzy rodzaje pieśni: skostniałą 

formę romancy, wykonywaną w salonach bogatej burżuazji, nowoczesną i zarazem elitarna sztukę, 

za jaką uchodziła melodie francaise i popularną chanson czyli piosenkę o charakterze 

rozrywkowym wykonywaną w takich miejscach jak: kawiarnie, kabarety, teatry rewiowe czy  ulica. 

 

Drugi rozdział poświęcony jest życiu i twórczości Francisa Poulenca i został podzielony na 12 

podrozdziałów począwszy od dzieciństwa i lat młodzieńczych poprzez okres I i II wojny światowej, 

trudne lata powojenne, będące okresem załamań psychicznych i stanów depresyjnych aż po śmierć 

kompozytora. Doktorantka zgłębia w tym rozdziale charakterystykę specyficznej stylistyki twórcy, 

będącą odzwierciedleniem jego przemyśleń, przeżyć i złożonej osobowości. 

 

Trzeci rozdział poświęcony jest obecnemu odbiorowi neoklasycznej muzyki Francisa Poulenca, a 

zwłaszcza jego pieśni. W jego liryce wokalnej można odnaleźć echa minionych epok, inspiracje 

folklorem, nowoczesnością, a nawet modną w jego czasach piosenką rozrywkową. Za życia 

zarzucano mu więc eklektyzm. Dzisiaj jego muzyka odzwierciedla naszą niespójną rzeczywistość, 

przez co staje się bliska i dlatego na świecie utwory Poulenca stają się coraz bardziej popularne.  

 

Kolejny – czwarty - rozdział to charakterystyka dzieła muzycznego. Autorka bardzo szczegółowo 

omawia w nim cztery wybrane przez siebie cykle pieśni, które zaprezentowała na płycie. Dokonuje 

analizy poszczególnych utworów, opisuje życiorysy poetów, do których wierszy powstały opisane 

pieśni, przedstawia teksty pieśni zarówno w języku oryginalnym jak i w tłumaczeniu na język 

polski. W kolejnych podrozdziałach Doktorantka przedstawia: cztery pieśni z cyklu zatytułowanego 

Airs chantes (w tłumaczeniu: Arie śpiewane), następnie pięć pieśni z cyklu Banalites czyli Banały  

dwie pieśni Deux poemes de Louis Aragon (Dwa wiersze Louisa Aragona) i cztery pieśni z cyklu 

Quatre chansons pour enfants (Cztery piosenki dla dzieci). 

 

Na zakończenie pracy Autorka przedstawiła katalog wszystkich pieśni Francisa Poulenca, na który 

składa się 158 utworów (wraz z Wokalizą).  

 

We wnioskach końcowych Autorka wyjaśnia, dlaczego zdecydowała się na taki wybór pieśni: 

„Każdy z czterech wybranych cyklów pieśni napisany jest do innego typu poezji. Znajdziemy tu 

symbolizm Moreasa, surrealizm Apollinaira, pełną krytycyzmu poezję wojenną Aragona i wiersze 

dla dzieci Nohaina. Wszystkie te strofy natchnęły Poulenca do napisania pięknej, bardzo wokalnej, 

a zarazem bardzo pianistycznej muzyki na wysokim artystycznym poziomie.” Dodatkowym atutem 

tych utworów jest ich tonalność w dobie wszechogarniającego dysonansu, a stylistyka tych 

kompozycji stwarza wykonawcom okazję do popisu wokalno-pianistycznego. 

 



Konkluzja 

 

Praca doktorska Pani mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiewskiej, na którą składają się: dzieło 

artystyczne zapisane na płycie CD i jego opis, stanowi cenny wkład w dziedzinę sztuki muzycznej. 

Dobrze się stało, że mogliśmy posłuchać mało znanej nam lub w ogóle nie znanej liryki wokalnej 

Francisa Poulenca. Doktorantka przybliżyła nam jego postać jako jednego z najciekawszych 

kompozytorów I połowy XX wieku, ukazując nam zamiłowanie artysty do neoklasycznej estetyki. 

W swej bogatej i różnorodnej twórczości wykorzystywał on formy i środki wyrazu zarówno z 

minionych epok jak i nowoczesne. Z tego względu praca ta promuje nie tylko osobę samego 

Poulenca jako genialnego kompozytora liryki wokalnej, ale również promuje jego muzykę w Polsce 

i powtarzając za Autorką  - być może praca ta stanie się w przyszłości „punktem wyjścia do 

dalszych badań nad literaturą wokalną pióra tego kompozytora.” 

 

Kandydatka wykazała dużą wiedzę teoretyczną jak i samodzielność w formułowaniu tez i własnych 

wniosków. Korelacja dzieła z opisem stanowi materiał całościowy. Uznaję tym samym, że Pani mgr 

Agata Wiśniewska-Gołębiewska potwierdziła swoje umiejętności do prowadzenia samodzielnej 

pracy naukowej i artystycznej i spełniła bez zastrzeżeń wymagania art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

14.03.2001 roku.  

 

Pracę doktorską przyjmuję i stawiam wniosek o jej przyjęcie. 
 

Dr hab. Bożena Wagner 

 

 

 


