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RECENZJA 
Zleceniodawca recenzji 
Zleceniodawcą recenzji jest Akadem ia Muzyczna im. Stan i s ława Moniuszki w Gda1\sku. 

Do pisma do Rektora Akademii Muzycznej im. Stanis ława Moniuszki w Gdai\sku 
z dnia 9 października 20 19 roku, infom,ującego o wyznaczeniu mej 

osoby przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na recenzenta pracy habil itacyjnej dra 
Tomasza Zająca została dołączona przygotowana przez Habil itanta następująca 

dokumentacja: 

• dzieło artystyczne. 

• dokumentacja dotycząca postępowania. 

• pismo Centralnej Komisj i Do Spraw Stopni i Tytułów. 

Podstawowe dane o KandY.dacie 
Doktor Tomasz Zając urodzony w 1968 roku w Rzeszowie, tytuł magistra sztuki na kierunku 
instrumentalistyka w zakresie g,y na organach otrzymał w 1992 roku w klasie 

prof. Jana Jargonia na krakowskiej Akademii Muzycznej. Kwalifikacje I stopnia 
sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny artystycznej - instru111entalistyka otrzy111al w 2002 
roku. Od 1992 roku związany z Uniwersytetem Rzeszowski111 (obecnie 
prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Muzyki ). Wykłada również w Diecezjalnym Studiu111 
Organ istowskim przy Instytucie Teologicznym im. BI. Wincentego 
Kadłubka w Sandomierzu oraz w Zespole Szkól Muzycznych nr I w Rzeszowie. Ponadto od 
20 14 roku jest członkiem Senackiej Komisj i ds. Kszta łcen ia Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Tam równ ież od roku akade111 ickiego 2016/2017 jest członkiem Senatu. 
Habilitant uczestniczył w wielu międzynarodowych kursach mistrzowskich prowadzonych 
przez wybitnych znawców gatunku. takich jak: Daniel Roth, Ludger Lohmann, David 
Titterington. Józef Serafin czy Joachim Grubich. Swoje u111i ejętności doskona lił równ ież 
poprzez udział w licznych sem inariach sesjach organowych, przeprowadzając 
niejednokrotnie wykłady. 
W 2004 roku za zasług i w dziedzinie upowszechniania kultwy muzycznej w Polsce za 
gran icą otrzymał nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego I stopnia. 

OCENA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO I DYDAKTYCZNEGO 
Istotne miejsce w działal ności a,tystycznej Tomasza Zająca zajmują koncerty solowe w 
Polsce i za granicą. Wśród tych zagranicznych wy111 ieni ć należy m.in. koncerty w: 
Bagnacavallo (2004. Wiochy). Bielefeld (2008, Niemcy), Ćrni Vasi-Yedi, Lj ubljana (20 17, 
Słowenia), Wiedeń (2017, Austria). W Polsce wielokrotnie występował podczas festiwali 
ogólnopolskich i regionalnych takich jak: Festiwal Muzyk i Kameralnej w Lańcucie. ,,Cantale 
deo", ,,Alleluja", ,,Wieczory Bernardyńskie", ,,Młodzi u Franciszkanów'·. Jego koncert w 
ramach ogólnopolskiego festiwalu „Gaude Mater" był trans111itowany .. na żywo'· przez 
Polskie Radio. Jako ka111eralista wielokrotnie koncertował z towarzyszenie111 Orkiestry 
Filharmonii Podkarpackiej. W swoim dotychczasowym dorobku artystycznym dr Tomasz 
Zając posiada 7 płyt CD, jak również nagrania radiowe i telewizyjne. Co warte podkreśleni a 

płyta z pierwszy111 nagraniem Mszy h-11101/ lgnaza Rittera von Seyfrieda, na której Habili tant 
real izowal partię organów w 2016 roku otrzymała nagrodę Złotego Orfeusza (przyznaną 
przez Akademie du Disque Lyrique). 
W latach 2009-2018 grai przy poświęceniu nowo wybudowanych lub wyremontowanych 
instrumentów. m.in. w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Weryni (20 I O), kościele pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej (20 12), w parafii Św. Michała Archanioła 

w Binarowej (zabytkowe organy klasy UNESCO, 2013 ). W każdym z tych 
kośc iołów uczestniczył w pracach ko111 isj i odbierającej te instrumenty, co stanowi istotny 
wkład w rozwój kultury polskiej, zwłaszcza sztuki organowej. 
Obok działa l ności artystycznej Habilitant prowadzi również ożywioną działalność 

organizacyjną. Jest pomysłodawcą i organ izatore111 (ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego) 
Seminariów dla Muzyków Kościel nych i Organistów, które wspó łorganizuje z Diecezjalnym 
Studium Organistowskim w Rzeszowie. Co godne podkreślen i a, ta ważna w rozwój m łodej 

kadry muzyków kośc ie l nych i organistów, inicjatywa ta na stale wp i sała się w kalendarz 
wvdarze,\ Diecezji Rzeszowskiej i najprawdopodobniej doczeka się kolejnych edycj i. 

j.slubowska
Stempel



Z inicjatywy dra Tomasza Zająca Uniwersytet Rzeszowski podjął współpracę z rzeszowskimi 
parafiami. która zaowocowała licznymi koncertami. Jest twórcą cykli koncertów związanych 

z muzyką organową w rzeszowskim Kościele Uniwersyteckim , w Farze, w kośc iele Świętego 
Ducha, Matki Bożej Saletyńsk iej oraz innych podrzeszowskich kościołach. W 2007 roku 
wraz z prof. Martą Wierzbieniec pe łnił funkcję dyrektora organizacyjnego na terenie Polski w 
ramach Międzynarodowego Festiwalu Wspó łczesnej Ru111u11skiej i Europejskiej Muzyki 
Organowej. 
W ramach swej dzi ałal ności jako artysta i organizator Tomasz Zając współpracował z 
wieloma organ izacjami muzycznymi, wśród których wymie111c warto: Filharmonię 

Podkarpacką w Rzeszowie, Strzyżowskie Towarzystwo Muzyczne, Polski 
Związek Chórów Orkiestr, Towarzystwo Muzyczne w Jarosławiu. Kurię Diecezjalną w 
Rzeszowie. 

a Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego Habilitant by ł promotorem 34 prac 
magisterskich oraz 13 rozpraw licencjack ich. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż studenci 
w swych pracach przybliżali zapomniane instrumenty z diecezji rzeszowskiej. 
Dr Tomasz Zając jest autorem programu nauczania dla szkól muzycznych li stopnia 

z przedmiotu organy (opracowanie repertuaru, wskazówek metodycznych wraz 
z komentarzam i, zredagowanie ca łości programu). Program ten jest 

real izowany w szkołach w Rzeszowie oraz w Jarosławiu . Uczniowie Habilitanta 
kontynuują edukację na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Akadem iach 
Muzycznych w Krakowie. w Lodzi. Wrocławiu i Bydgoszczy. Jego 
działalność pedagogiczną doceni ł Dyrektor rzeszowskiego Zespołu Szkól Muzycznych nr 
przyznając Habilitantowi nagrody i listy gratulacyjne. 
Ponadto z ramienia MEN dr Tomasz Zając był ekspertem w komisjach egzaminacyjnych 

i kwalifikacyj nych dla nauczycieli ubiegających si ę o awans zawodowy. 

OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 
Dzieło artystyczne w postaci płyty CD pt. Joseph Renner :S O,gan Music z utworam i mało 
znanego w Polsce twórcy Josepha Rennera jest pierwszym nagraniem i nteresującej 

późnoromantycznej muzyki z rozszerzoną harmonią i bogactwem rozwiązari melodyczno
harmonicznych. Płyta obejmuje ponad 70 minut muzyki. 
Płyta ta zawiera następujące kompozycje: 
Preludia op. -I I 
I. 1\ 'r I C-dur Moderalo assai 
2. Nr 2 a-1110/1 Adagio 
3. 1\ 'r 3 C-dur Andanle 
li Sona/a organowa c-1110/1 op. -15 
-I. ,\/o/to modera/o 
5. Adagio 
6. Passacaglia. !Inc/anie 

I Sui/a o,ganoll'a op. 56 
7. Praludiu111 
8. Canzone 
9. Fughelte 
I O. Trio 
li . Elegie 
12. Ro111anze 

Habili tant do nagrania wybrał wysokiej klasy romantyczny instrument firmy Rieger z 
Krnova, który poza rejestrami mixtury i trąbki jest instrumentem historycznym. Nagrania 
dokonano w dniach 2-4 maja 2018 roku w kościele ewangelicko - augsburskim 
w Lodzi. 
Wstęp - omówienie biografii niemieckiego kompozytora napisał Dariusz Marciniszyn, 
szkoda. że nie sam Habil itant. Płyta został a wydana przez renomowaną wytwórnię DUX z 
Warszawy pod numerem 13 70. Stąd można wn ioskować, że tekst wstępu został napisany 
przez muzykologa wspó łpracującego z tą firmą fonograficzną. 

Trzy Preludia op. -li Josepha Rennera z 1902 roku to muzyczne miniatury, mistrzowsko 
namalowane obrazy. Artysta dojrzale muzykuje, gra swobodnie nie tylko frazy melodyczne, 
ale również s łuchając podbudowy czyli harmonii z bogactwem modulacji. Tomasz Zając 
zarejestrował odmiennie od poprzedniej. kolejną miniaturę. korzystając z możliwośc i 

brzmieniowych instrumentu, dostosowując barwę do tonacji molowej utworu stwarzając 
nostalgiczny charakter wynikający z konstrukcji tematu i bogatych modulacji w warstwie 
towarzyszącej głosowi solowemu. 
Artysta zachwyca interpretacją konstrukcji lini i melqdycznej w kolejnym Preludium G-dur. 
Pięknie prowadzi linię melodyczną z akompaniarnentt~ieloglosu oddając ekspresję ukrytą ~ 

w bogatej chromatyce i powstającym dzięk i nim przebiegach (procesach) 
modulacyjnych. 
Kolejny utwór nagrania to Ili Sona/a c-1110/1 op. -15. Część pierwszą tego dzieła muzyk 
wykonuje wolniej niż wskazywałoby oznaczenie tempa - Mol/O 111odera10. Czyżby ze 
względu na pogłos kościoła? Zm iany rejestracyjne zastosowane są adekwatnie do 



symfonicznej narracji dzieła. Efekty crescenda i decrescenda realizuje bardzo płynnie. We 
fragm encie muzycznym zarejestrowanym na płycie oko ło 7 mi nuty użyta mixtura wymaga 
jeszcze większego podparcia glosami niskostopowymi, a w finale można by by ło 

interpretować przebiegi con fuoco. podczas gdy artysta buduje napięcie poprzez osadzenie i 
rozszerzenie. Tomasz Zając dobrze buduje frazy. muzyka .,oddycha", oddając bogatą 
harmonię. modulacje. sekwencje, pochody akordów, zagęszczoną fakturę utworu 
utrzymanego w późnoromantycznej estetyce z rozszerzoną tonalnością (podobnie jak estetyka 
utworów Maxa Regera, czy Siegfrieda Karga-Elerta). Część druga: Adagio j est pełna 

spokoju, Muzyk frazuje z właściwym oddechem. W częśc i trzeciej Passacaglii temat jako 
podstawa tworzywa muzycznego słyszal ny jest w całym przebiegu. Zawdzięcza to właści wej 

proporcji między tematem i glosami kontrapunktującymi dzięki interesującej rejestracji i 
narracji. 
Wykonawca utrzymuje sta ły obiektywny puls tematu. Szybkie figuracje są czytelne. 
miejscami brakuje oddechu (od ca 11 "30"). Tomasz Zając podobn ie. jak w I części kształtuje 

finał utworu - poprzez zwiększenie dynamiki i znaczne zwolnienie, osadzenie tempa. 
Ostatni utwór na omawianej płycie to/ Suita o,ganowa op. 56. Habilitant pisze na stronie 26 
dokumentacji: .. Część pierwsza [ ... ] to melodyjny temat, po którym następuje ekspresyjne 
potęgowanie napięć na wzór Maxa Regera. Słuchając odnosi s ię wrażenie logicznej 
kontynuacji". Takie wrażenie otrzymuje s łuchacz: szerokie budowanie frazy na wzór 
regerowski: z crescendem fraza przyspiesza a zwalnia przy decrescendo. Pre/11di11111 to 
niezwyklej urody kompozycja. sty lowo zarejestrowana i wykonana. Podobnie do I i Il i części 
Sonaty o,ganowej finał oparty jest na jednoczesnym zwolnieniu i crescendowaniu do pełnego 
brzmienia organów. 
Kolejna część to Can::.ona. Traktowana przez Tomasza Zająca jako „wioska forma poetycka"" 
(Encyklopedia Muzyczna PWM). Następna część to Fughella - typowa forma romantyczna 

z pokazami tematu przedzielonymi modulacyjnymi łącznikami. Artysta prawidłowo 
buduje napięcie poszczególnych fraz. W kolejnej części 'li'io - rodzaju muzycznego nokturnu 
s łyszymy piękne prowadzenie poszczególnych linii w zmieniającej się harmonii nastrojów. 
Dzieło Elegia skonstruowane jest na granicy systemu dur-moll z bogatą harmonią, niezwyk łą 

dramaturgią, napięciem , egzaltacją, smutkiem. Wykonawca poprzez intersującą rejestrację 

oddal odpowiednią agogikę, falowanie napięcia (crescendo i decrescendo). 
Struktura ostatniego utworu cyklu Ro111anze powstała z nostalgicznego tematu i bogatego 
snucia motywicznego pomiędzy kolejnym i pokazami. 
Podsumowując: utwory zaprezentowane na płyc ie będące częśc ią twórczości mało znanego 
niemieckiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku Josepha Rennera wykonana na 
instrumencie z epoki uwydatniają wysoki kunszt artystyczny kompozytora 

i organisty - wykonawcy. Czyni to całą rozprawę habilitacyjną niezwykle 
interesującą. To dzi eło artystyczne stanowi niewątpliwy wkład w rozwój 
sztuki muzycznej i stanowi zachętę do kolejnych muzycznych poszuk i wań. 

KONKLUZJA 

Biorąc pod uwagę oryginalne dzieło artystyczne (które niewątpliwie stanowi wkład 

w rozwój polskiej sztuki muzycznej ), anal i zę bardzo starannie przygotowanej 
dokumentacj i oraz po wysłuchaniu płyty, pozytywnie oceniam dzie ło 

artystyczne oraz ca łość dokonari artystycznych i działalność dydaktyczno-naukową dra 
Tomasza Zająca. 

Niniejszym stwierdzam, że dzieło artystyczne oraz całość dokonari artystycznych 
i dzia ła lność dydaktyczno-naukowa Pana dra Tomasza Zająca spełniają wymagania 

art. 16 ustawy z dnia 14.03 .2003 roku. 

prof. Roman Perucki 
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