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Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski 

Katedra Organów i Muzyki Kościelnej 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

Dziedzina: Sztuki Muzyczne 

Dyscyplina: Instrumentalistyka    Katowice, 12.07.2019 

 

Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Adama Tańskiego, w dziedzinie:  

sztuki muzyczne, w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka. 

 

Zleceniodawca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 

Warszawa, Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, Prof. UMFC dr hab. Anna 

Jastrzębska-Quinn. Zlecenie podjęte na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. O 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 

65, poz. 595 z późn. zm.). 

Dotyczy: Uchwały Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 r, nr 23/2018, w 

sprawie powołania mojej osoby jako recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Adama 

Tańskiego, ubiegającego się o nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki muzycznej, 

w dyscyplinie Instrumentalistyka, w specjalności gra na organach.  

Do przekazanego przez Przewodniczącą Rady Wydziału pisma, sygnowanego datą 16 

kwietnia 2019 r., dołączono przygotowaną przez Kandydata dokumentację przewodu 

doktorskiego oraz egzemplarz pracy doktorskiej, składającej się z dzieła artystycznego w 

postaci płyty CD i opisu, zawartego na 138 stronach formatu A-4, uzupełnionego o materiały 

nutowe i ilustracje. Integralną częścią dokumentacji jest protokół głosowania z dnia 

16.04.2019, zawarty w w/w uchwale.  

Podstawowe dane o kandydacie oraz dorobek artystyczno-naukowy: 

 Pan Adam Tański urodził się 17 listopada 1988 roku w Ostrołęce. Studia muzyczne 

odbył w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie organów 

prof. Magdaleny Czajki i prof. Jarosława Wróblewskiego. Ukończył je w 2013 roku, 

uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Równocześnie studiował na Uniwersytetu Johannesa 

Gutenberga w Moguncji, gdzie kształcił się pod kierunkiem prof. Gerharda Gnanna. Studia te 

uwieńczył dyplomem z wyróżnieniem. W 2015 roku uzyskał dyplom Conservatoire National 

Superieure de Musique et de Danse w Paryżu (Diplome de Deuxieme Cycle Superieur) w 

zakresie interpretacji muzyki organowej, ze stopniem mistrzowskim (Grade de Master). Praca 

magisterska paryskiej uczelni, napisana po francusku, dotyczyła ewolucji stylu Louisa Vierna 

w jego symfoniach organowych. Nauczycielami kandydata byli wybitni organiści i 

pedagodzy: Michel Bouvard i Olivier Latry. 
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Już w czasie studiów Pan Adam Tański brał aktywny udział w konkursach organowych, 

zarówno krajowych jak i zagranicznych. Obok konkursów interpretacji interesowały go 

konkursy improwizacji organowej, którą rozwijał i praktykował od najmłodszych lat swej 

edukacyjnej drogi. Brał udział m.in. w Konkursie im. J.S.Bacha w Wiesbaden (2009), 

konkursie im. L.Janacka w Brnie (2012) i Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M. 

Tariverdieva w Kaliningradzie (2013). W 2014 roku uzyskał I nagrodę na Międzynarodowym 

Konkursie Organowym „W kręgu europejskich organów barokowych” w Katowicach, a w 

2015 roku został laureatem nagrody specjalnej na V Międzynarodowym Konkursie 

Organowym im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu. Był także finalistą I Międzyuczelnianego 

Konkursu Improwizacji w Katowicach (2017). 

 Kandydat osiągał wysokie wyniki podczas studiów, o czym świadczą przyznawane 

stypendia i nagrody. W latach 2014 i 2015 był stypendystą Lions Club Warszawa NIKE, 

natomiast w latach 2013 - 2015 stypendystą francuskich fundacji Meyer i Brieux Usteritz. 

Dwukrotnie otrzymał stypendium Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

(2010, 2011) oraz Prezesa Rady Ministrów (2006, 2007). W 2017 roku Adam Tański 

otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę badawczą 

dotyczącą historycznych organów Diecezji Łomżyńskiej. Z tematem organów zabytkowych 

związane jest także stypendium artystyczne m.st. Warszawy, które kandydat otrzymał w 2018 

roku. Dotyczy ono projektu edukacyjnego dla dzieci w kontekście zabytkowych organów 

Warszawy. 

 Adam Tański prowadzi działalność koncertową jako solista w recitalach oraz 

kameralista. W załączonej dokumentacji wymienionych jest ponad 60 koncertów, w okresie 

od marca 2009 roku do 3.09.2017 roku. Kandydat zapraszany był do udziału w liczących się 

w Polsce i za granicą międzynarodowych festiwalach organowych i kameralnych m.in. w 

Tarnobrzegu, Kaliszu, Leżajsku, Kielcach, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Kamieniu 

Pomorskim, Pasłęku, Warszawie i Krakowie. Występował także w Filharmonii Narodowej w 

Warszawie i Filharmonii w Łodzi. Ważne miejsce zajmują koncerty zagraniczne, w tym 

liczne występy we Francji. Można tu wymienić koncerty w konserwatorium paryskim, 

koncerty w kaplicy królewskiej w Wersalu, w Nantes, Royaumount, katedrze w Orleanie, w 

opactwie w Mouzon. Obok koncertu w Londynie odnotować można kilkanaście recitali i 

koncertów w Niemczech, w tym występy w katedrach w Moguncji i Fuldzie i wielokrotne 

koncerty w Wyższej Szkole Muzycznej w Moguncji.  

 Analiza załączonych dokumentów – afiszy i programów – ukazuje artystę o bogatych 

zainteresowaniach muzyką organową różnych epok, a także czynnego organistę-

improwizatora, obdarzonego talentem twórczym. W repertuarze, obok klasyki muzyki 

organowej, odnajdziemy wiele dzieł muzyki francuskiej, szczególnie romantycznej i 

współczesnej a także dzieła Regera, Liszta, Schumanna, Nowowiejskiego i liczne 

improwizacje, stanowiące ważny element działalności artystycznej kandydata.  

Na działalność tę składa się także dorobek kompozytorski w postaci utworów organowych i 

fortepianowych. Wydany w Ostrołęce tom tych utworów ma szczególne znaczenie w 

kontekście tematu pracy doktorskiej kandydata. Pan Adam Tański, działający także na rzecz 

promocji rodzimego folkloru kurpiowskiego, sięga w swej twórczości do bogatej spuścizny 
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pieśni i tańców swojego regionu. Po utwory te, dzięki ich publikacji, sięgają organiści i 

pianiści, ubogacając repertuar polskiej muzyki współczesnej w kraju i za granicą.  

Promocji folkloru kurpiowskiego służy także założony przez kandydata w 2016 roku festiwal 

„Etnosakralia Kurpiowskie”, który łączy muzykę organową z muzyką tradycyjną i 

improwizowaną. Festiwal odznacza się niezwykle oryginalną formułą i stanowi ważny wkład 

w polską kulturę muzyczną. Inspiruje zapraszanych artystów do twórczego wykorzystywania 

bogatego folkloru kurpiowskiego, dzięki czemu powstają niepowtarzalne kreacje artystyczne, 

zarówno pisane jak i tworzone na żywo (improwizowane).  

 Aktywność Pana Adama Tańskiego przejawia się także w inicjatywach 

pedagogicznych, w postaci warsztatów i kursów edukacyjnych. W 2017 roku kandydat był 

wykładowcą Letniej Akademii Organowej Młodych w Lutomiersku, zaś w 2018 roku 

prowadził zajęcia edukacyjne dla dzieci w cyklu Warszawskiego Planetarium Organowego. 

 Przedłożona dokumentacja ukazuje młodego artystę o bogatej osobowości i szerokich 

zainteresowaniach zawodowych. Wskazuje to na stały rozwój i aktywność twórczą, co z 

pewnością owocować będzie dalszymi inicjatywami i osiągnięciami artystycznymi i 

naukowymi. Starania o uzyskanie stopnia doktora, jako kolejnego ogniwa tego rozwoju, są  

więc w pełni uzasadnione. 

 

Opinia o pracy doktorskiej  

 Praca doktorska Pana Adama Tańskiego składa się z dzieła artystycznego, 

zarejestrowanego na płycie CD oraz opisu w formie drukowanej, zatytułowanego 

„Charakterystyczne cechy muzycznego folkloru kurpiowskiego jako podstawa w kreowaniu 

improwizacji organowych”. 

Oba elementy pracy rozpatrywane muszą być jako wspólne, zintegrowane dzieło, wzajemnie 

się dopełniające, choć każdy z nich stanowi niezależny akt twórczy. Nagranie jest 

interesującym dokumentem niezwykłych uzdolnień twórczych kandydata, swoistym traktatem 

kompozytorskim, ujętym w cykl dziesięciu improwizowanych utworów organowych, zaś opis 

ma formę traktatu naukowego, stanowiącego samodzielne dzieło teoretyczne, o wysokich 

walorach poznawczych i metodologicznych. 

 Utwory improwizowane odbierane powinny być jako byty autonomiczne, co 

przyświecało recenzentowi w trakcie ich odbioru słuchowego i oceny. Ze swej natury muzyka 

improwizowana podlega takiej samej ocenie jak muzyka zapisana, gdyż spełnia te same cele 

co kompozycje tworzone w długim procesie twórczym, posługującym się kilku ogniwami 

przekazu informacji. Opis może być więc jedynie komentarzem do powstałego dzieła, 

przybliżającym zarówno motywacje czy inspiracje jak i wyjaśniającym elementy 

zastosowanych środków kompozytorskich. Nagranie dziesięciu utworów zaimprowizowanych 

przez kandydata dostarcza tych samych emocji jak nagranie muzyki zanotowanej w 

partyturze, przy czym identyfikacja użytych środków kompozytorskich następuje w drodze 

analizy słuchowej, w oparciu o podpowiedzi (np. dotyczące użytych tematów) zawarte w 

tekście opisu. Najistotniejszym elementem oceny jest jednak doświadczenie przeżycia 

emocjonalno-wyrazowego, jako rezultatu kontaktu z dziełem muzycznym. Zaprezentowane 
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na płycie utwory potwierdzają tezę o równoważności artystycznej dzieł improwizowanych i 

dzieł ujętych w formę partytur zapisanych, pod warunkiem – co ma miejsce w wypadku 

dokonań Pana Adama Tańskiego – spełnienia kryteriów stosowanych do dzieł muzycznych w 

ich elementach formalno-wyrazowych. Utwory jawią się jako skończone byty formalno-

emocjonalne, operujące wybranym (zdefiniowanym intencjonalnie i realizowanym 

konsekwentnie podczas improwizowania) językiem harmonicznym, stylistyką, formą i 

dramaturgią przebiegu wyrazowego. W ten sposób nabierają cech dzieła muzycznego, 

będącego rezultatem procesu twórczego wypływającego z naturalnego talentu, wiedzy, 

umiejętności syntetyzowania i sztuki wyboru, która to sztuka jest nieodzowna w procesie 

kształtowania przebiegu dzieła improwizowanego. Zasób środków, którymi dysponuje 

kandydat, a także umiejętność ich wyboru, pozwolił mu na stworzenie utworów o dużym 

zróżnicowaniu formalnym i wyrazowym. Ustrzegło to autora stworzonych utworów przed 

prezentacją „katalogu” umiejętności, co niestety zdarza się wielu improwizatorom. Każdy 

zaprezentowany przez Adama Tańskiego utwór to odrębny świat dźwiękowy, emocjonalny i 

znaczeniowy, dzięki wykorzystaniu właściwych środków, adekwatnych do rodzaju użytej 

pieśni, jej treści i przeznaczenia. Nadrzędnym staje się z pewnością wybór warstwy 

wyrazowej, w którą wpleciona jest zarówno programowość zawarta w tekście jak i 

ilustracyjność, związana z przeznaczeniem pieśni. Klamrą spinającą elementy danego utworu 

jest tytuł, jako pierwszy „komunikat” dla słuchacza. Niezwykle interesującym zabiegiem 

artystycznym jest wplecenie w części improwizacji ludowych muzyków, śpiewaków i 

instrumentalistów.  

 Utwory ułożone są w trzy suity (tryptyki), poprzedzone wstępem (Evocation). Autor 

stara się nadawać każdej z nich innych charakter, ściśle uzależniony od wybranych pieśni. 

Zarówno warstwa znaczeniowa (tekst, przeznaczenie pieśni) jak i użyta w pierwowzorach 

skala lub następstwa melodyczne, determinują formę oraz język harmoniczny. W pierwszej i 

trzeciej suicie przeważają formy swobodnych, wieloodcinkowych fantazji (w trzeciej ułożone 

częściowo w regularne, powtarzające się frazy – patrz cz. 2 – Purgatorium) natomiast w 

środkowym ogniwie całego cyklu, zatytułowanym „Tryptyk”, Adam Tański nawiązuje do 

tradycyjnych form klasycznych, od ronda (Fantasia quasi rondo), poprzez Passacaglię aż do 

fugi, budowanej według zasad kontrapunktu, dodatkowo „wzmocnionego” modalną 

harmoniką. W miarę rozwijania fugi budzi ona coraz większe skojarzenia z francuską muzyką 

romantyczną, zwłaszcza z figuracyjnymi toccatami, co autor wyjaśnia w opisie, podając 

nawet przykłady odniesień do literatury. Użyte w pierwszym cyklu nazwy form: kołysanka i  

nokturn dotyczą bardziej charakteru niż formy, co wynika z ich bardziej wieloznacznej i 

uniwersalnej konstrukcji. Swoboda w kształtowaniu przebiegu formalnego powiązana jest z 

zakresem wykorzystania tematów pieśni i ich relacji do innych elementów utworów, takich 

jak harmonika i typ narracji (np. skojarzenia quasi-tonalne, modalizmy, struktury klasterowe, 

efekty sonorystyczne). Autor wybiera środki w kontekście wcześniejszej analizy treściowej 

jak i strukturalnej danego tematu, choć ostateczny kształt utworu wyłania się w sposób 

naturalny z przebiegu i rozwoju formy. Jest to istotny element tworzenia kompozycji 

improwizowanych, w których zaplanowane wcześniej idee czy założenia formalne 

modyfikowane są „na żywo”. Przebieg utworu kontrolowany jest zatem na bieżąco, a 

elementy „techniczne” (struktury, proces intelektualny) w sposób naturalny stymulowane są 

emocją i intuicją grającego.  



 5 

 Trzecia „suita”, zatytułowana Freski transcendentalne kładzie wyraźny akcent na 

elementy symboliczno-znaczeniowe i zawiera najbardziej swobodne podejście do warstwy 

brzmieniowej. Przejawia się to zwłaszcza w sferze harmoniki, która oscyluje miedzy 

archaizacją (skojarzenia modalne, pochody melodyczne wypływające wprost z archaicznej 

melodii śpiewanej przez ludowych śpiewaków) a sonorystyką, umiejętnie wyprowadzaną z 

cech brzmieniowych poszczególnych głosów organowych. Wprowadzenie w drugim ogniwie 

tryptyku techniki alternatim objawia niezwykle interesującą wykładnię treści pieśni, jaką 

autor wykorzystał jako inspirację do improwizacji (Czyściec). Z kolei ostatnie ogniwo, także 

poprzedzone śpiewem ludowej artystki Z. Warych, jest ascetycznym, równocześnie 

sugestywnym komentarzem do treści pieśni, opowiadającej o rzeczywistości niebieskiej.  

 Wszystkie zaprezentowane na płycie utwory świadczą o wyjątkowych zdolnościach 

twórczych ich autora a także o umiejętności syntezy elementów czysto ideowych (inspiracja 

formą i treścią pieśni) i warsztatu kompozytorskiego (znajomość reguł harmonicznych 

różnych systemów, znajomość form, faktur, umiejętność organizacji czasu). Utwory posiadają 

czytelny przebieg formalny i spoistość stylistyczną. Pomimo typowego dla improwizacji 

udziału procesów spontanicznych, będących rezultatem kształtowania się formy w realnym 

czasie tworzenia, nie sprawiają wrażenia przypadkowości, nieuporządkowania czy 

niespójności elementów. Przeciwnie – pozostawiają wrażenie naturalności, spoistości i logiki, 

co cechować powinno każdą dobrą improwizację. Stylistyka utworów jest wykładnią 

osobistych doświadczeń autora, jego edukacji, przyzwyczajeń i preferencji stylistycznych (np. 

skłonności do akordyki wypływającej ze skal modalnych, także postromantycznych i 

postmessiaenowskich), a także upodobań, które każdy improwizujący muzyk objawia w 

procesie twórczym. Nie bez znaczenia jest bardzo dobra technika gry, która jest niezbędnym 

elementem przekazu niematerialnej idei, wypływającej z zamysłu twórczego. Utwory 

zaprezentowane na płycie oceniam bardzo wysoko, również uwzględniając jeden z 

najważniejszych elementów, jakim jest czas trwania poszczególnych utworów. Pan Adam 

Tański uniknął często pojawiającego się u wielu improwizatorów „przegadania”, panując nad 

czasem i pokazując umiejętność selekcji materiału muzycznego (np. poprzez powtarzalność, 

porządkującą formę i redukującą w ten sposób materiał nieistotny z punktu widzenia 

dramaturgii). 

 Część opisowa pracy doktorskiej zawiera dwa obszary zagadnień. Pierwszym z nich 

jest materiał wprowadzający w kontekst podjętych badań, których rezultatem było stworzenie 

dzieła artystycznego. Pan Adam Tański wykazuje się nie tylko ogromną wiedzą na temat 

kurpiowskiej muzyki ludowej ale i ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym, co nadaje 

jego działaniom walor niepodważalnej wiarygodności. Przekazane przemyślenia na temat 

antropologicznych kontekstów inspiracji, poparte analizą zjawisk kulturowych 

pielęgnowanych przez lud kurpiowski, należą do najcenniejszych – w moim przekonaniu – 

elementów opisu pracy. Ukazują wartość zanikającego już (niestety) związku między 

codziennym życiem ludzi a ich dorobkiem duchowym, wyrażającym się w śpiewie, 

obrzędowości, pielęgnowaniu tradycji, wiary i obyczaju. Niezwykle istotnym elementem 

opisu jest ukazanie cech muzyki kurpiowskiej z odniesieniami do praktyki wykonawczej, 

instrumentarium i dorobku ludowych twórców. Opis organów, na których zrealizowano 
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nagranie, jest oczywistym uzupełnieniem obrazy kultury muzycznej Kurpiów, choć znalazł 

się tu w kontekście głównego tematu pracy, jakim jest muzyka organowa. Okalające go 

rozdziały I i III stanowią wartość samą w sobie i mogłyby stanowić niezależna pracę, 

przybliżającą główne cechy muzyki kurpiowskiej. 

 Drugi obszar dotyczy szczegółowego opisu zrealizowanej pracy artystycznej. Jest on z 

jednej strony dowodem na istotne znaczenie procesu „prekompozycyjnego” w improwizacji 

(a więc świadomego przemyślenia materiału i zamysłu kompozytorskiego), z drugiej refleksją 

nad zrealizowanym dziełem. Pozwala na analityczne podejście do warstwy muzycznej 

zrealizowanych improwizacji, do ich elementów, materiału tematycznego i „technologii” 

budowania utworów. Realizując założenia opisu dzieła, autor dokonuje w pewnym sensie 

weryfikacji swych zamierzeń twórczych i konfrontacji idei z jej materialną realizacją. Opis 

ma więc znaczenie przede wszystkim dla poznania wewnętrznych uwarunkowań dzieła i 

służy wyjaśnieniu inspiracji i wyboru konkretnych środków artystycznych. Uzasadnia także 

trafność i celowość wyboru tych środków w kontekście przekazu symboliki, programu i idei 

poszczególnych utworów. 

 Obok wysokiej merytorycznej oceny opisu pragnę podkreślić bardzo dobry język 

autora, właściwą dla prac naukowych narrację i poprawność edytorską.  

 

Konkluzja 

 W konkluzji niniejszej recenzji stwierdzam, że praca doktorska Pana mgr Adama 

Tańskiego stanowi oryginalne rozwiązanie problemu badawczego i spełnia kryteria stawiane 

samodzielnej pracy naukowej i artystycznej. Doktorant zrealizował wyznaczone tematem cele 

pracy, stosując właściwą metodologię i wykorzystując odpowiednią bazę źródłową i naturalne 

predyspozycje twórcze. Praca zawiera wiele elementów odkrywczych, jest skonstruowana w 

sposób logiczny, zgodny z procesem badawczym i zasadami budowania rozprawy naukowej i 

artystycznej. Wskazuje też na umiejętność prowadzenia samodzielnych badań i formułowania 

wniosków z przeprowadzonego procesu twórczego, opartego na improwizacji.  

 Praca Pana mgr Adama Tańskiego, zarówno w części artystycznej jak i opisowej jest 

istotnym wkładem w polską kulturę muzyczną i refleksją naukową nad dokonaniami w 

zakresie twórczości muzycznej inspirowanej folklorem kurpiowskim. Jest dziełem 

odkrywczym, dowartościowującym improwizację jako samodzielną dyscyplinę twórczą, a 

także wskazującym na folklor jako na jedno z istotnych źródeł kultury muzycznej. Praca 

spełnia wymogi art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 O stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Jako ważny wkład w kulturę muzyczną 

praca Pana Adama Tańskiego powinna zostać upowszechniona w postaci publikacji i 

udostępniona szerokiemu gronu odbiorców. 

 Pracę doktorską Pana mgr Adama Tańskiego przyjmuję i wnioskuję o 

dopuszczenie kandydata do dalszego postępowania w przewodzie doktorskim. 

 


