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Recenzja pracy doktorskiej mgr. Adama Tańskiego 

„Charakterystyczne cechy muzycznego folkloru kurpiowskiego  

jako podstawa w kreowaniu improwizacji organowych”  

sporządzona na zlecenie Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów  

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie  

w związku z przewodem  na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie 

artystycznej instrumentalistyka, specjalność – gra na organach  

wszczętym uchwałą z dn. 16.04.2018r.  

w trybie przewidzianym ustawą z dnia 14.03.2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, (t.j.Dz.U. 2017 poz.1789 z późn. Zm.) oraz  

Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 roku w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 

poz. 261).  

Do nadesłanego mi przez Panią Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC 

w Warszawie,  prof. UMFC dr hab. Annę Jastrzębską-Quinn, pisma sygnowanego datą 16.04. 

2019 roku informującego o wyznaczeniu mnie recenzentem w/wym. pracy doktorskiej  

zostały dołączone następujące dokumenty:     

1. Kopia uchwały nr 24/2018 podjętej 16 kwietnia 2018 roku przez Radę Wydziału 

Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC w Warszawie, informującej o wyznaczeniu 

mnie recenzentem rozprawy doktorskiej mgr. Adama Tańskiego. 

2. Dokumentacja przewodowa i praca doktorska mgr. Adama Tańskiego. 

Liczba uprawnionych członków  Rady w dn. 16.04.2018 r. wynosiła 21 osób. Na 

posiedzeniu było obecnych 14  uprawnionych  członków Rady.  Oddano 14  głosów 

ważnych za wyznaczeniem mnie jako recenzenta, w tym 13 za, 1 przeciw, 0 

wstrzymujących, 0 nieważnych. Quorum głosujących  podczas podejmowania w/w 

uchwały zostało zachowane.  W świetle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku art. 14 ust. 2 p. 

1 Rada Wydziału podjęła prawomocną uchwałę o wyznaczeniu recenzenta. 

 Podstawowe dane o Kandydacie  

Adam Tański (ur.17.11.1988) jest absolwentem kilku renomowanych uczelni 

muzycznych: Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Hochschule 
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für Musik w Moguncji oraz  Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w 

Paryżu. Jego pedagogami byli znakomici profesorowie – wirtuozi organów:  Magdalena 

Czajka, Jarosław Wróblewski, Gerhard Gnann oraz Michel Bouvard i  Olivier Latry. 

Wyższe studia muzyczne w specjalności: organy poprzedziła nauka w Salezjańskiej 

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku  (klasa Agnieszki 

Wrocławskiej). W latach 2015-2017 Doktorant pracował jako wykładowca, a następnie 

asystent w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Obecnie 

uczy gry na organach oraz improwizacji w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w 

Łomży. 

Aktywność zawodowa mgr. Tańskiego obejmuje: 

 działalność artystyczną (koncerty, udział w konkursach, uczestnictwo w kursach 

interpretacji oraz prowadzenie kursów) i twórczą (kompozycja),  

 naukową i edukacyjną ( realizacja sprofilowanych projektów, aktywny udział w 

sesjach naukowych, publikacje),  

 współpracę z instytucjami kultury w ramach działalności popularyzującej sztukę.  

Mgr Tański jest finalistą I Międzyuczelnianego Konkursu Improwizacji w Katowicach 

(2017) oraz laureatem: nagrody specjalnej na V Międzynarodowym Konkursie 

Organowym im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu (2015) i I nagrody na 

Międzynarodowym Konkursie Organowym „W kręgu europejskich organów 

barokowych” w Katowicach (2014). Był też półfinalistą międzynarodowych 

konkursów organowych: im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie (2013), im. L. Janačka 

w Brnie (2012), im. J. S. Bacha w Wiesbaden (2009). Adam Tański był stypendystą 

Lions Club Warszawa NIKE (2014, 2015), francuskich fundacji: Meyer oraz Brieux 

Ustarizt (2013-2015), Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2010, 

2011) oraz Prezesa Rady Ministrów (2006, 2007). W 2017 roku otrzymał Stypendium 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę badawczą dotyczącą 

historycznych organów diecezji łomżyńskiej. W 2018 roku otrzymał stypendium 

artystyczne m.st. Warszawy na realizację projektu edukacyjnego dla dzieci 

związanego z zabytkowymi warszawskimi organami. 

Kandydat jest wykonawcą licznych koncertów  o zróżnicowanym profilu: sa to 

recitale, koncerty kameralne, koncerty związane z realizacją prowadzonych projektów. 

Szczegółowy wykaz potwierdzający znaczną aktywność artystyczną znajduje się w 

dokumentacji, natomiast w krótkim podsumowaniu warto podkreślić występ w 

Filharmonii Narodowej w Warszawie, recitale i koncerty w Niemczech, Francji i 

Wielkiej Brytanii oraz współpracę z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina. 

A.Tański jest ponadto współzałożycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu 

Etnosakralia Kurpiowskie, łączącego muzykę organową z muzyką tradycyjną oraz      

improwizowaną  - m.in. z tych zainteresowań wynika wybór niezmiernie oryginalnego 

tematu pracy doktorskiej. Kolejnym obszarem zainteresowań Kandydata jest 

kompozycja; Jego utwory wykonywane były w Polsce i w Niemczech, a w 2018 roku 

w serii wydawniczej Biblioteczka Kurpiowska" ukazała się  publikacja monograficzna 

zawierająca pięć utworów na instrumenty klawiszowe. 

Działalność naukowa Doktoranta znalazła odzwierciedlenie w wygłaszanych 

referatach i publikacjach (wyszczególnione w dokumentacji).  
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W ramach inicjatyw popularyzujących sztukę mgr Tański realizował w 2018 roku 

projekt  „Warszawskie planetarium organowe”, wynikający z otrzymanego 

stypendium artystycznego m.st. Warszawy. Projekt obejmował cykl warsztatów oraz 

koncertów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych skoncentrowany wokół 

zabytkowych instrumentów warszawskich. W latach 2017-2018 w ramach 

promowania projektu ministerialnego „Badania historycznego instrumentarium 

organowego na terenie Diecezji Łomżyńskiej”  Kandydat zorganizował cykl spotkań z 

organistami Diecezji Łomżyńskiej.  

Wszechstronność i aktywność artystyczno- naukowo-organizacyjna mgr. Adama 

Tańskiego zasługuje na uznanie. 

 

Ocena pracy 

Zgodnie z wymogami formalnymi praca zawiera się w formie dzieła artystycznego (nagranie 

CD)  i jego opisu (praca pisemna).  

W programie dzieła artystycznego znalazł się cykl dziesięciu improwizacji opartych na 

elementach muzycznego folkloru regionu Kurpiów (wstęp i trzy tryptyki): 

1. Evocation 

Impresje 

2. Kołysanka 

3. Galop 

4. Nokturn 

Tryptyk 

5. Fantazja quasi rondo 

6. Passacaglia 

7. Fuga 

Freski transcendentalne 

8. Mors 

9. Purgatorium 

10. Ӕternum 

 

nagrania zrealizowane w 2018 roku na organach pochodzących z warsztatu Antoniego Adolfa 

Homana (1924) w Bazylice Mniejszej p.w. trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu  

realizacja nagrania – Michał Szostakowski. 

Zjawisko improwizacji w muzyce jest równie sędziwe jak ona sama, a poświęcona mu ilość 

publikacji stosowna do wielowiekowej tradycji. Jednakże konfrontacja jego języka 

muzycznego ze ściśle określonym nurtem folklorystycznym dotychczas nie doczekała się 

realizacji. To ciekawe zagadnienie z pewnością warte jest głębszej eksploracji, której 

wartościowe preludium stanowi praca doktorska mgr. Adama Tańskiego. Doktorant, 

pochodzący z regionu kurpiowszczyzny, wykorzystał motywy muzyczne rodzimego folkloru 

do stworzenia cyklicznych form improwizowanych na organach. Zostały one ułożone w trzy 

tryptyki poprzedzone wstępem (Evocation) wyrażające językiem muzycznym historię 

ludzkiego życia. Dokładniej odniosę się do tego wątku w omówieniu IV rozdziału pracy. 
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Zarejestrowane na płycie CD improwizacje cechuje swoboda wyrazowa zauważalna już we 

wstępie, (Evocation), przejawiająca się w śmiałej harmonice, figuracjach, operacjach 

rytmicznych. Wspomniana w IV rozdziale wariabilność wykonawcza muzyków ludowych 

udzieliła się także Autorowi, stwarzając w pierwszym tryptyku niemały problem z 

wyszukaniem wątków pierwotnych. Swoboda narracji poszczególnych utworów nie 

przeszkodziła Doktorantowi w stworzeniu odniesień – również swobodnych - do konkretnych 

form muzycznych (np.Evocation – elementy allegra sonatowego, Nokturn - budowa 

trzyczęściowa, w dalszym przebiegu rondo, passacaglia, fuga). Więzy formalne są jednak w 

tylko czynnikiem porządkującym, nie zaburzającym lekkości narracji ani interpretacji. W 

pierwszym tryptyku złożonym z trzech impresji (także pod tym tytułem, odnoszących się do 

młodzieńczego okresu życia ludzkiego) Doktorant trafnie różnicuje ich charakter, 

przedstawiając w pierwszej (Kołysanka) scenę kołysania i usypiania dziecka, w drugiej 

(Galop)- elementy pieśni zalotnej, a w trzeciej (Nokturn) – miłosnej pieśni leśnej i urokliwej 

impresji badacza folkloru kurpiowskiego, Władysława Skierkowskiego. Spośród trzech 

wymienionych wyżej improwizacji na szczególną uwagę zasługuje w mojej opinii ostatnia, 

Nokturn, w której Doktorant sugestywnie oddał mroczny i nieco niepokojący nastrój nocy przy 

pomocy zróżnicowanych środków kompozytorskich, do których należą: elementy harmoniki 

modalnej, klastery o charakterze ilustracyjnym, trafnie dobrana registracja. Dodatkowy, 

interesujący element stanowiły kontrastowe zestawienia awangardowej ilustratywności z 

epizodami o charakterze chorałowym.  

Sytuacja staje się jeszcze bardziej intrygująca w drugim tryptyku (bez konkretnego tytułu). 

Tematyka opisywana przez trzy improwizacje koncentruje się wokół obrzędów ślubnych i 

weselnych. Wydarzenia rozgrywające się przed wyjazdem narzeczonych do kościoła ilustruje 

znakomicie pierwsza improwizacja, w której oprócz organów snujących opowieść opartą na 

motywach trzech pieśni pojawiają się: harmonia pedałowa i bębenek. Można tu odnieść 

wrażenie, że wyobraźnia twórcza Doktoranta przekracza dotychczas przyjęte granice w 

momencie nawiązania współpracy artystycznej z dodatkowymi instrumentami z kapeli 

ludowej: szaleńcza swoboda kreowanej motywiki – jednak ujęta we wdzięczne ramy formalne 

fantazji quasi rondo i oddana we władanie jednocześnie tradycyjnych i awangardowych 

rozwiązań harmonicznych – tworzy sugestywny wizerunek artysty, którego wyobraźnia wydaje 

się nie podlegać ograniczeniom.  

Druga część cyklu, oparta o pieśń weselną sierocą, wykonywaną w sytuacji przedwczesnej 

śmierci matki panny młodej, wprowadza nastrój nieuchronnego smutku w obrzęd weselny. 
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Improwizacja ma formę passacaglii, której temat – wspomnianą pieśń – wykonuje artystka 

ludowa na początku utworu. Sfera wykonawcza tej części tryptyku potwierdza wysoki poziom 

zarówno koncepcji jak warsztatu  wykonawczego mgr. Tańskiego. Scena opuszczenia domu 

rodzinnego przez pannę  młodą, zilustrowana w trzeciej części drugiego tryptyku, została 

zobrazowana wzorowo przemyślaną i  wykonaną dwutematyczną fugą. 

Trzecia część cyklu, tryptyk o tytule Freski transcendentalne, odnosi się tematycznie do 

końcowego etapu obecności człowieka na ziemi. Poszczególne improwizacje oparte są na 

tematach dwóch pieśni pogrzebowych i pieśni nabożnej, interpretowanej przez Autora jako 

symboliczny obraz raju. Włączenie w tym cyklu do każdej improwizacji oryginalnego śpiewu 

nie tylko na zasadzie wstępu ale także alternatim podkreśla  znaczenie tekstu, dla którego 

organy dają bezpośredni komentarz. Otrzymujemy w ten sposób nową formę przenikania się 

dwóch światów muzycznych.  

W podsumowaniu zaprezentowanego przez mgr. Adama Tańskiego nagrania należy podkreślić 

wybitną kreatywność, wszechstronność w zakresie kształtowanych form (od swobodnych 

impresji do gatunków polifonicznych), użytych technik, odniesień harmonicznych i sposobów 

współpracy z oryginalnymi wykonaniami artystów ludowych.    

Opis dzieła stanowi praca pisemna składająca się z czterech rozdziałów spiętych klamrą Wstępu 

i Zakończenia. 

I. Wybrane antropologiczne konteksty inspiracji muzycznych 

II. Organy a muzyka ludowa 

III. Konstytuujące cechy muzyki kurpiowskiej 

IV. Koncepcja programowa oraz analiza kreowanych improwizacji.   

We Wstepie Autor zamieszcza refleksje dotyczące fenomenu improwizacji organowej, opisuje 

źródła inspiracji dla zamieszczonych w pracy nagrań. Poszczególne etapy procesu 

zaznajamiania się ze sztuką improwizacji zostały nakreślone trafnie, na użytek pracy 

marginalizując „czyste” formy na rzecz tych inspirowanych treściami pozamuzycznymi.  Jako 

źródła inspiracji przedstawił Autor rozmaite rodzaje ludowej sztuki kurpiowskiej: muzykę, 

lirykę i przejawy obyczajów kulturowych, m.in. taniec. Wspomina też kompozytorów, których 

twórczość inspirowana była tematyką ludową, oraz wyjaśnia okoliczności, które spowodowały 

zainteresowanie podjętym tematem. Tekst obfituje w ciekawe przemyślenia, które – takie 

odnoszę wrażenie – krystalizowały się w świadomości Autora nie „od wczoraj”. 

 

Co prawda punkt kulminacyjny pracy stanowi rozdział IV zawierający koncepcję programową 

i przeprowadzoną przez Autora analizę zarejestrowanych improwizacji, jednak dokładne 

wniknięcie w kluczowe zagadnienie przygotowują profesjonalnie zebrane i uporządkowane 

informacje  zawarte w rozdziałach I. – III. 

I tak: istotne z punktu widzenia wybranego tematu antropologiczne aspekty inspiracji 

muzycznych zostały omówione w rozdziale I. Są to: obrzędowość systematyzowana w 

kategoriach liturgicznych i  kulturowych, społeczne sprofilowanie statusu muzyka ludowego 

(śpiewaka i muzykanta) wraz z opisem kluczowych postaci oraz  niepodważalna 

improwizacyjność muzyki ludowej. W II rozdziale znajdziemy informacje dotyczące różnych 
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rodzajów instrumentarium „piszczałkowego” związanych z kulturą pasterską i muzykowaniem 

ludowym. Refleksja Autora powędrowała zręcznie dalej, wprowadzając ludowe idiomy 

muzyczne w sferę sacrum przy pomocy instrumentu, który przebył te samą drogę awansu 

kulturowego – organów. W dalszej części rozdziału Doktorant wyczerpująco opisuje 

instrument Antoniego Adolfa Homana, na którym zrealizował nagrania - w Bazylice Mniejsze 

p.w. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (jedyny sprawny historyczny instrument na terenie 

Kurpi).  

Dla dalszego przybliżenia głównego zagadnienia w III rozdziale pracy Doktorant prezentuje 

główne cechy muzyki kurpiowskiej w oddzielnych opisach muzyki wokalnej i instrumentalnej. 

Opis muzyki wokalnej – dominującej w kurpiowskim folklorze muzycznym - uwzględnia: 

odniesienia do innych regionów Polski, charakterystykę harmoniczną (harmonia funkcyjna, 

akcenty pentatoniczno-modalne z wpływami tonalności dur-moll), metryczną (zmienność 

metrum stosowną do przebiegu sylabowego śpiewanego tekstu), asymetrię formy, bogatą 

melizmatykę.  

Omawiając muzykę instrumentalną – pełniącą drugorzędną rolę w muzycznej kulturze  

Kurpiów   –  Autor podkreśla jej nierozerwalny związek z formami tanecznymi, poświęcając 

wiele uwagi charakterystycznemu tylko dla Kurpiów powolniakowi.  

Niezwykle cenne są omówienia manier wykonawczych w pieśni kurpiowskiej, częściowo 

wykorzystanych przez Autora w improwizacjach organowych. Należą do nich: olekanie, 

występowanie apokopy, szeptanego przedtaktu, przechodzenie głosu w falset, 

przytrampywanie.   

W IV rozdziale swojej rozprawy doktorskiej mgr A. Tański zawarł precyzyjną koncepcję pracy 

i analizę formalną wykonywanych improwizacji. Jak już wspomniałam, według słów Autora 

cały cykl, noszący tytuł Polichromii, stanowi ”… artystyczną metaforę cyklu życia 

zamkniętego w kurpiowskiej muzyce”.  Podstawę tej muzyki stanowi kompilacja elementów 

obrzędowych sięgających zarówno do sfery sacrum jak profanum, tworząca w efekcie tzw. 

sacrum ludowe układające się w trzy cykle tryptyków: Impresje (okres młodzieńczy), Tryptyk 

(obrzędy weselne) oraz Freski (obrzędy pogrzebowe). Znajdziemy w nich – oprócz literackich 

- wyraźne odniesienia do sztuki malarskiej, podkreślające ideę symbiozy sztuk. Idąc za 

systematyzacją przeprowadzoną przez niemieckiego muzykologa  Waltera Wiora, 

wymieniającą sześć  sposobów wykorzystania elementów ludowych w twórczości artystycznej, 

Doktorant zaplanował wykorzystanie każdego z nich z użyciem awangardowego języka 

muzycznego, jednakże ujętego w tradycyjne formy fantazji, ronda, passacaglii czy fugi.  

Wykorzystane w improwizacjach oryginalne utwory (we wstępie, Evocation, – taniec 

powolniak, w dalszym przebiegu – pieśni), zebrane i uporządkowane tabelarycznie, zostały 

dobrane pod kątem obecności w nich archaizujących manier stylistycznych i wykonawczych i 

zarejestrowane przez Autora pracy bądź profesjonalne instytucje.  

Przeprowadzona w dalszej części IV rozdziału analiza improwizacji została w każdym 

przypadku poprzedzona szczegółowym omówieniem genezy i budowy utworów stanowiących 

dla nich inspirację. Precyzja i dogłębność analizy formalnej wykonanych utworów świadczy o 

świadomym, profesjonalnym ich przygotowaniu, poprzedzonym m.in. gruntownie odbytą 

edukacją i wypływającymi z niej własnymi przemyśleniami. 

Oprócz niekwestionowanej wartości muzycznej praca stanowi ważny przyczynek w utrwalaniu 

tożsamości kulturowej kurpiowszczyzny poprzez ukazanie walorów jej tradycji muzycznych w 

nowym ujęciu, wtapiającym ją w tzw. kulturę wysoką.  

Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu wynikające z rozległej wiedzy, trafnie formułowane 

konkluzje, sięgające daleko idące odniesienia (w sferze muzycznej: retoryka muzyczna baroku 

w folklorze kurpiowszczyzny, ludowe budownictwo instrumentalne, ludowa muzyka 

kurpiowszczyzny, harmonia i struktury modalne; w sferze pozamuzycznej – malarstwo, 

literatura i poezja ludowa, obrzędowość ludowa) to niewątpliwe zalety pisemnej części pracy 
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Doktoranta sprawiające, że nie jest ona jedynie obowiązkowym dodatkiem, ale  

potwierdzeniem wybitnych  kompetencji wykonawczych Kandydata. 

Praca wyróżnia się bardzo wysokim poziomem realizacji zarówno dzieła artystycznego jak jego 

opisu. Oryginalność tematu, jego  nowatorski charakter nawiązujący do rodzimego folkloru 

ważnego polskiego regionu kulturowego  - Kurpiów  -  przez artystę stojącego u progu kariery, 

wywodzacego się z tego regionu, stanowi cenne działanie na rzecz ochrony, upowszechnienia 

i nobilitacji ludowej kultury muzycznej i zasługuje na szczególne uznanie. Biorąc pod uwagę 

powyższe, wnoszę o przyznanie pracy doktorskiej mgr. Adama Tańskiego wyróżnienia.  

 

Konkluzja 

Stwierdzam, że praca doktorska p. mgr.Adama Tańskiego  stanowi rozwiązanie  oryginalnego 

problemu artystyczno-naukowego. Autor wykazał  niezwykle rozległą ogólną wiedzę 

teoretyczną w reprezentowanej przez siebie dziedzinie oraz niekwestionowaną umiejętność 

samodzielnej pracy artystycznej, przez co spełnia wymogi artykułu 13 ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14.03. 2003r. 

Na podstawie powyższej konkluzji wnoszę o podjęcie dalszych kroków postępowania 

przewidzianego w/w ustawą o uzyskanie stopnia naukowego doktora. 

Pracę doktorską p. mgr. Adama Tańskiego z uznaniem i satysfakcją przyjmuję. 

 

 

 

---------------------------------------------- 

prof. dr hab. Elżbieta Karolak 

 


