
 

 

Podstawowe dane osobowe recenzenta                                                                   

14.03.2016 r. 

Dr hab. Stanisław Daniel Kotliński                                                                                                                                                                

Sztuki muzyczne, dyscyplina artystyczna wokalistyka 

Akademia Muzyczna in. St. Moniuszki w Gdańsku 

 

R E C E N Z J A  

pracy doktorskiej mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiowskiej 

 Estetyka neoklasyczna w wybranych pieśniach Francisa Poulenca 

Zleceniodawca recenzji 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - Wydział Wokalno-Aktorski, pismo                    

z dnia 26.01.2016. 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. Nr 164 z dnia 27.07.2005, poz. 1365 art. 14 ust. 2 pkt. 2). 

Dotyczy 

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC w Warszawie z dnia 06.12.2013 r.                            

w sprawie: 

- przyjęcia tematu i koncepcji pracy doktorskiej 

- wszczęcia na wniosek mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiowskiej przewodu na stopień  doktora            

sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka, (pismo z dnia 29.10.2013)                                                                            

- wyznaczenia recenzentów. 

W świetle Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz                             

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zmianami Dz. U. nr 164, poz. 1365 

z dnia 17.08.2005 r. tekst jednolity art. 6 ustęp 1, 3) Rada Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

posiadała uprawnienia do przeprowadzenia przewodu doktorskiego na stopień doktora                                 

w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. 

 

Dokumenty załączone do wniosku o sporządzenie recenzji: 

- pismo przewodnie Prof. Ryszarda Cieśli, Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC w 

Warszawie z dnia 26 stycznia 2016, o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Agaty 

Wiśniewskiej-Gołębiowskiej w dniu 6 grudnia 2013 oraz o powołaniu mnie na Recenzenta                   



 

 

w ww. przewodzie doktorskim. 

- wniosek mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiowskiej o wszczęcie przewodu doktorskiego z dnia 

29.10.2013 roku 

     - dzieło artystyczne oraz praca doktorska i dokumentacja przewodowa pani mgr Agaty 

Wiśniewskiej-Gołębiowskiej. 

Na podstawie pisma Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 26 stycznia 2016,                            

o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiowskiej w dniu 6 grudnia 

2013 na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina                               

w Warszawie, stwierdzam, że w świetle Ustawy z dnia 14.03.2003 r. art. 14 ust. 2 pkt. 2, Rada 

Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC w Warszawie podjęła prawomocną uchwałę                         

o wszczęciu przewodu doktorskiego na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych                            

w dyscyplinie artystycznej wokalistka oraz wyznaczenia mej osoby recenzentem pracy doktorskiej 

mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiowskiej. 

Podstawowe dane o kandydatce 

Pani Agata Wiśniewska-Gołębiowska urodziła się 13.03.1964 r. w Warszawie.                                       

- W 1979 roku ukończyła Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną w Warszawie, w klasie 

fortepianu i fletu.                                                                                                                                                  

- W 1984 roku ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie,                 

w klasie fletu.                                                                                                                                                        

- W roku 1989 ukończyła  studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Urszuli Trawińskiej-Moroz (Dyplom z 

wyróżnieniem).                                                                                                                                                             

- Kursy mistrzowskie:  Hanne Lohre-Kuhse -   Weimar 1986,  Irina Archipowa  - Warszawie 

1986, Ella Ameling, Noelle Barker, Elio Battaglia, Marlena Malas - Alden-Biesen w Belgii 1987, 

Joan Sutherland 1996, Seta del Grande - Bruksela 2001.  

- 1986 - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie.                                                                    

- 1988 - Pierwsza Nagroda (Grand Prix) oraz Nagroda Oratoryjna (Prix Oratorio) - 

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli.                          

- 1999 - Pierwsza Nagroda w dziedzinie operetki - Międzynarodowy Gaskoński Konkurs Wokalny 



 

 

w Rieumes (Francja).                                                           

Praca zawodowa - osiągnięcia 

- 1987 - debiut operowy w partii Królowej Nocy w operze "Die Zauberflöte" W. A. Mozarta - 

Warszawska Opera Kameralna. 

- Od 1988 roku operowe występy sceniczne - Theater an der Wien, Drottningholm Theatermuseum 

w Sztokholmie, La Monnaie w Brukseli, De Vlaamse Opera w Antwerpii, a także sceny operowe w 

Szczecinie, Krakowie i Warszawie. 

- Działalność koncertowa - Antwerpia, Barcelona, Bergen, Berlin, Bruksela, Hamburg, Hanower, 

Luksemburg, Oslo, Paryż, Warszawa, Ameryka oraz Azja. Współpraca z dyrygentami, jak m.in.: N. 

Harnoncourt, E. Tchakaroff,  Sylvain Camberling, Arnold Östman, Ruben Silva, Wojciech 

Michniewski... 

- Od roku 2005 - działalność pedagogiczna w Belgii (Wavre, Bruksela, Chatelet, Quievrain).  

- Kandydatka ma na swoim koncie płyty z nagraniami oper oraz recitale pieśniarskie.  

- Prowadziła kursy wokalne w Belgii oraz we Włoszech - Court-St-Etienne, Bruksela, Wenecja. 

- Od roku 2009 Kandydatka posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania śpiewu 

solowego, uzyskane w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego 

Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.  

- W 2005 roku zadebiutowała jako reżyser spektaklem operetki "Wesoła Wdówka" F. Léhara                  

w Belgii.  

Ocena pracy doktorskiej 

Praca doktorska mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiowskiej  pt. Estetyka neoklasyczna                           

w wybranych pieśniach Francisa Poulenca składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na 

nośniku elektronicznym (płyta CD) oraz opisu.  Artystce towarzyszy na fortepianie Robert 

Morawski.                                                                                                                                               

 

Dzieło artystyczne - Płyta CD: Francis Poulenc - cztery cykle pieśni na głos z fortepianem 

I. Cykl pieśni „Airs chantés" 

1. Air romantique 

2. Air champetre 



 

 

3. Air grave 

4. Air vif 

II. Cykl pieśni „Banalités” 

1. Chanson d'Orkenise 

2. Hôtel 

3. Fagnes de Wallonie 

4. Voyage a Paris 

5. Sanglots 

III. Cykl pieśni „Deux poemes de Louis Aragon” 

1. C 

2. Fetes galantes 

IV. Cykl pieśni „Quatre chansons pour enfants” 

1. La tragique histoire du petit René 

2. Nous voulons une petite soeur 

3. Le petit garçon trop bien portant 

4. Monsieur sans souci 

 Wybrane pieśni stanowią niezwykle interesujący przykład kameralnej twórczości wokalnej 

Francisa Poulenca. Utwory zawarte w dziele artystycznym pochodzą z różnych okresów twórczości 

kompozytora, reprezentują różny charakter oraz ewolucję osobistego stylu Poulenca.     W cyklu 

pieśni Airs chantés dominuje przewrotność, a nawet ironia, z jaką kompozytor interpretuje 

symbolizującą poezję Jeana Moréasa. Wykonawczyni poszukuje tu najbardziej odpowiedniego 

klucza wokalno-estetycznego (wykorzystując m.in. charakterystyczne brzmienie rejestru 

piersiowego) do interpretacji pełnej dwuznaczności muzyki Poulenca, objawiającej się                      

w swej niekiedy nieposkromionej wręcz frywolności, w wyraźnym kontraście w stosunku do teksu 

poetyckiego. Drugi cykl pt. Banalités, odzwierciedla styl wokalny, który od  drugiej połowy XIX 

wieku rozwijał się we Francji i Italii, określany jako Mélodie. We Włoszech dotyczył on przede 

wszystkim poezji miłosnej we wszelkich możliwych odcieniach. We Francji natomiast Mélodie 

wiązała się z elitarną poezją i literaturą francuską. W interpretacji kandydatki wyczuwa się 

poszukiwanie jak najwierniejszego oddania formy oraz właściwej stylistyki Mélodie. Choć jest to 

zarazem śpiew bardziej "charakterystyczny", jakby wyjęty z konwencji klasycznego kabaretu 



 

 

francuskiego, aniżeli zmierzający w kierunku bel canta. Biegła znajomość języka francuskiego jest 

tu nieoceniona. Kolejne pieśni z cyklu "Deux poemes de Louis Aragon" dotyczą okresu wojennej 

okupacji, oddając atmosferę tragedii wojny. Przeciwstawienie lirycznej zadumy i smutku pieśni pt. 

C, impulsywnej, gwałtownej, wirtuozowskiej Fetes galantes, stawia przed kandydatką szczególne 

wymagania. Trudne poszukiwanie właściwych proporcji użycia środków ekspresji oddających 

liryzm z jednej, a wręcz kawiarnianą atmosferę, z drugiej strony; przynosi ciekawy rezultat. Głos 

śpiewaczki moduluje barwę, poszukuje odcieni, posługując się, nie zawsze do końca precyzyjną 

intonacyjnie melodeklamacją. Specyficzny charakter Francisa Poulenca objawia się również                       

w cyklu "Quatre chansons pour enfants".  Pieśni te, a raczej, jak określa je sam kompozytor, 

piosenki (chansons) z założenia, jakby wskazywały na to teksty poetyckie, przeznaczone są dla 

bardzo młodego odbiorcy. Łamiący konwencje Poulenc, uparcie szokujący sobie współczesnych, 

m.in. pełną humoru przekorą, wykorzystuje naiwne, "dziecinne" teksty, ilustrując je muzyką jakby 

wyjętą z francuskiej rewii i paryskiego "nocnego życia". Wykonawczyni wraz z towarzyszącym jej 

pianistą świetnie odczytują lekkość frywolności cyklu, interpretując cztery piosenki dla dzieci                    

z iście francuskim charakterem, oddając w pełni relację pomiędzy słowem a muzyką.   

  Praca mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiowskiej, stanowiąca opis dzieła artystycznego                                  

w przewodzie doktorskim, jest odzwierciedleniem wieloletnich zainteresowań kandydatki 

francuskojęzyczną kameralną muzyką wokalną. Śpiewaczka spędziła wiele lat za granicą, 

mieszkając w Belgii, w której wiele występowała i gdzie do dzisiaj jest pedagogiem śpiewu.                         

W naturalny zatem sposób, obcując na co dzień z kulturą francuską, rozwijała swoje muzyczne 

zainteresowania i dojrzewała artystycznie w tymże kręgu kulturowym. Nie do przecenienia jest 

również fakt, iż kandydatka przez lata zgłębiała tajniki języka francuskiego, co w efekcie 

końcowym, niewątpliwie przyczynia się do osiągnięcia tak istotnej równowagi - symbiozy, czy 

wręcz jedności, pomiędzy słowem a muzyką i dodaje szczególnej wartości jej interpretacjom 

muzyki francuskiej. Całość pracy układa się w logiczny i poprawny metodologicznie przebieg. 

Pracę rozpoczyna wstęp, w którym kandydatka przedstawia główne założenia i tezy, dotyczące 

przede wszystkim wyjątkowości i niepowtarzalności neoklasycznego stylu Francisa Poulenca. Po 

wstępie następują cztery obszerne rozdziały. Następnie autorka prezentuje teksty wszystkich pieśni 

składających się na dzieło artystyczne, z tłumaczeniami na język polski. W dalszej części pracy 

znajdujemy katalog pieśni Francisa Poulenca, wnioski końcowe, spis ilustracji, indeks nazwisk, 

bibliografię i angielskojęzyczny abstract.     

 

 Pierwszy rozdział pracy charakteryzuje przemiany, jakie dokonały się we francuskiej pieśni 

solowej zanim Francis Poulenc rozpoczął swoją działalność artystyczną. Stanowiły one grunt, 

fundament, na bazie którego Poulenc stawiał pierwsze kroki kompozytorskie w zakresie muzyki 

wokalnej. Koniec XIX wieku to rozwój wokalnej formy kameralnej określanej we Francji mianem 

mélodie, łączącej tradycyjną formę pieśni z wybitnymi utworami literatury francuskiej. Autorka 

zwraca uwagę na fakt, iż Poulenc nie zawsze respektował narzucane zasady, częstokroć je odrzucał 

lub muzycznie parodiował czy wręcz wyśmiewał. Często też w swojej twórczości nawiązywał do 

lżejszych form, jak np. chanson, czyli piosenka.  



 

 

 Rozdział drugi przybliża życie oraz działalność kompozytorską Francisa Poulenca. Autorka 

przedstawiając drogę życiową kompozytora,  ukazuje w jaki sposób jego twórczość - od 

najmłodszych lat - aż do końca - odzwierciedlała osobiste życiowe poszukiwania, rozterki, dramaty 

czy załamania psychiczne.  Była wiernym odbiciem doznań i przeżyć artysty. Urodzony       w 

Paryżu, od najmłodszych lat, jak podkreśla autorka, Poulenc interesował się teatrem, malarstwem i 

poezją. Grająca na fortepianie matka jako pierwsza zbliżała syna do muzyki, Poulenc uczył się grać, 

gościł na koncertach i spektaklach operowych. Autorka                    podkreśla związek 

kompozytora z własnym dzieciństwem, z którego wspomnienia, towarzyszyć będą mu w całym 

dojrzałym życiu, częstokroć, stając się natchnieniem jego dzieł.  Młodzieńczą twórczość Poulenca 

cechuje odważny humor, często zaciekle krytykowany. Autorka zwraca uwagę, jak istotną rolę w 

twórczości Poulenca odgrywała muzyka ludowa, czy tzw. „muzyka                      z 

przedmieść”. Z podejrzanych nadbrzeżnych lokali potrafił czerpać natchnienie, szczególnie 

podczas bójek, kiedy muzyka grała z jeszcze większym impetem. Tam też znajdował tak 

charakterystyczną dla swojej twórczości tzw. „fałszywą nutę”, kiedy logicznie spodziewany 

interwał oktawy zastępowała „niedociągnięta oktawa” - septyma wielka. Jak podkreśla autorka, 

niespodziewane odkrycie własnego homoseksualizmu, spowodowało szok, stan lęku i depresji, 

która towarzyszyła kompozytorowi do końca życia, z coraz większym nasileniem, powodując coraz 

głębszą depresję.  

 W rozdziale trzecim, autorka podejmuje istotne rozważania dotyczące współczesnego 

spojrzenia na twórczość tonalną Francisa Poulenca. Neoklasycyzm, którego kompozytor stał się 

jednym z najwybitniejszych przedstawicieli, był odpowiedzią dla niszczącej system tonalny 

dodekafonii. W kontekście twórczości Poulenca, autorka dokonuje interesującego porównania 

niezależnego stylu neoklasycznego kompozytora, w kontekście surrealizmu i postmodernizmu 

współczesnej mu epoki. Jak podkreśla autorka, znajomość i przyjaźń z Jeanem Cocteau i Erykiem 

Satie oraz powstanie tzw. „Grupy Sześciu”, wywarły ogromny wpływ na początkowe 

ukierunkowanie rozwoju twórczości Francisa Poulenca. Dopiero jednak po rozpadzie „Grupy 

Sześciu”, kompozytor wypracował własny styl w historii muzyki XX wieku. Konkludując, autorka 

podkreśla światową popularność dzieł Francisa Poulenca we współczesnym świecie muzyki. 

 Rozdział czwarty pracy poświęcony jest charakterystyce przedstawionych w pracy dzieł 

muzycznych, obok przykładów nutowych i analizy utworów, zawiera życiorysy poetów, do których 

wierszy powstały opisywane pieśni, a także oryginalne teksty francuskie wszystkich pieśni, wraz z 

tłumaczeniami autorki na język polski. 

 W tym miejscu muszę zwrócić uwagę na różnorodne drobne lub mnie drobne błędy 

pojawiające się w tej jakże interesującej i wartościowej pracy. Po pierwsze, w operze mamy do 

czynienia z partiami orkiestry, chóru, baletu oraz partiami wokalnymi solistów, nie zaś rolami. 

Obserwuję w Polsce coraz częstszą  (również w Niemczech, czy Austrii) tendencję określania 

partii operowych mianem roli, co nie znaczy, iż jest to prawidłowe, a wręcz przeciwnie. (np. str. 26 

przyp., str. 9). Kolejną kwestią jest nieodmienianie zagranicznych imion (np. str. 47), albo ich 

przekręcanie, jak w przypadku Modiglianiego, którego imię brzmi Amedeo, nie zaś Amadeo, jak        

w pracy (str. 27). Także zwrot a cappella  pisany jest w pracy odmiennie (str. 41, 75). Giovanni 

Battista Pergolesi  na str. 38 pojawia się jako Gianni, aby na stronie 109, powrócić do właściwej 



 

 

formy imienia. Jeśli mamy do czynienia z nazwiskiem Tosca, to w języku polskim w dopełniaczu 

piszemy Toski, nie zaś Tosci. Ta sama reguła dotyczy nazwiska Bernac. Z Bernakiem, a nie                    

z Bernaciem. Podobnie przy odmianie - pamięci Federica (nie o) Garcii Lorki, nie Lorci (str. 74). W 

przypadku opery o francuskim tytule Dialogues des carmélites, tłumaczenie polskie brzmi Dialogi 

karmelitanek, nie zaś karmelitek, jak w pracy.   

Konkluzja 

 Praca doktorska mgr Agaty Wiśniewskiej-Gołębiowskiej stanowi wyjątkowo interesujące 

kompendium wiedzy na temat Francisa Poulenca i jego twórczości, w kontekście burzliwego 

rozwoju i przemian społeczno - polityczno - kulturowych, zachodzących w Europie na przełomie 

XIX i XX stulecia. Jest też niezwykle cenną „kopalnią” wiedzy na temat samej postaci 

kompozytora, obdarzonego wielkim talentem, człowieka błyskotliwego, o nieprzeciętnej 

inteligencji, kulturze i wrażliwości.  Pracę cechuje twórczy, oryginalny i edukacyjny charakter. 

Poprzez głębokie potraktowanie i szerokie rozwinięcie tematu pracy doktorskiej oraz odpowiednio 

dobrany repertuar dzieła artystycznego, praca niniejsza wnosi znaczący wkład w rozwój dyscypliny 

artystycznej wokalistyka, a także całej dziedziny nauk muzycznych.                                             

 Stwierdzam, iż doktorantka wykazała się wiedzą historyczną, teoretyczną, a także muzyczną 

wiedzą praktyczną, opartą o własne doświadczenia artystyczne. 

            Pani mgr Agata Wiśniewska-Gołębiowska rozwiązała założone zagadnienie 

artystyczne, spełniając tym samym wymagania art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14.03.2003 r.                                   

  

 Wnioskuję o przyjęcie pracy doktorskiej.  

                                                                                                                       
                 dr hab. Stanisław Daniel Kotliński 


