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dr hab. Jarosław Mamczarski             Katowice, 02.09.2022 r. 
Akademia Muzyczna 
im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach 
 
 
 
Recenzja dorobku artystycznego  
oraz dzieła artystycznego - wskazanego jako szczególne osiągniecie 
w postępowaniu o nadanie panu dr. Adamowi Porębskiemu 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki,  
w dyscyplinie sztuki muzyczne, 
sporządzona na zlecenie Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
 
 
 
 
Podstawowe dane o Kandydacie 

• urodzony 31 marca 1990 roku, 

• 2012 – tytuł licencjata w zakresie gry na skrzypcach, 

• 2012 – tytuł licencjata w zakresie kompozycji, 

• 2014 – tytuł magistra sztuki w zakresie gry na skrzypcach, 

• 2014 – tytuł magistra sztuki w zakresie kompozycji, 

• 2016 – stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja 
i teoria muzyki, uzyskany w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 
promotor: prof. dr hab. Krystian Kiełb. 

 
Ocena dokumentacji 

Załączona do Wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne dokumentacja  zawiera 
w elektronicznej postaci: 

• dane wnioskodawcy, 
• autoreferat, 
• wykaz osiągnięć zawierający: 
• biogram, 
• opis przebiegu wykształcenia oraz pracy zawodowej, 
• wykaz działalności artystycznej, 
• wykaz działalności naukowej, 
• wykaz działalności organizacyjnej, 
• wykaz działalności popularyzatorskiej, 
• wykaz działalności dydaktycznej, 
• dzieło artystyczne - partyturę oraz nagranie utworu Iluzje na orkiestrę symfoniczną. 
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W trakcie lektury dokumentacji uwagę zwraca jej metodyczny porządek i jakość opracowania. 
Dokumentacja posiada duży walor poznawczy i będąc zgodną z literą prawa wyrażonego w § 6 
ust.1 Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki 
w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiących załącznik do 
Uchwały Nr 55/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 
w znacznym stopniu ułatwia pracę recenzenta.   
 

Sylwetka Wnioskodawcy 

Adam Porębski ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie 
kompozycji prof. Krystiana Kiełba w 2014 roku z wynikiem celującym oraz Dyplomem 
Honorowym Primus Inter Pares oraz w tym samym roku w klasie skrzypiec Jarosława Pietrzaka 
i Małgorzaty Kogut-Ślandy. W 2016 roku otrzymał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk 
muzycznych. Wykształcenie uzupełniał w trakcie międzynarodowych kursów, z których należy 
wymienić: International Course for Composers „SYNTHETIS” w Radziejowicach (2014, 2015), 
22nd Young Composers Meeting w Apeldoorn (Holandia, 2016) oraz Latvian National 
Symphony Orchestra International Workshop for Young Composers w Rēzekne (Łotwa, 
2019).  
Adam Porębski jest laureatem kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów 
kompozytorskich, z których wspomnienia warte są: I nagroda na IV Konkursie Kompozytorskim 
Śląskiej Trybuny Kompozytorów im. Witolda Szalonka w Katowicach (2009), III nagroda na 
Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (2011), II nagroda na 
I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Krzysztofa Pendereckiego „ARBORETUM” 
w Radomiu (2012), wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie „GENERACE” w Ostrawie 
(2013). Kandydat jest również laureatem III Edycji Programu „Muzyka Naszych Czasów”, 
organizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz zdobywcą 
wielu stypendiów, wśród których można wymienić: 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010-2012), Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2014) oraz Prezydenta Wrocławia (2010-14). Za swoje 
osiągnięcia Adam Porębski otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla 
studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia (2012), nagrodę konkursu Studencki 
Nobel (2014) oraz Stypendium Młoda Polska (2016). 
 

Ocena aktywności artystycznej/naukowej 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w okresie pomiędzy wszczęciem przewodu 
doktorskiego a złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego powstało 
trzydzieściosiem utworów, w tym cztery o dużej obsadzie (orkiestra symfoniczna), osiemnaście 
utworów o obsadzie kameralnej, dziewięć utworów solowych, trzy pozycje muzyki w działaniach 
intermedialnych (multimedia, instalacje) oraz muzykę do spektaklu. Należy zauważyć, iż w dużej 
części utworów powstałych po uzyskaniu stopnia doktora (2016) występuje także medium 
elektroniczne. Biorąc pod uwagę okres powstania wymienionych utworów (2016 - 2021 r.) trzeba 
przyznać, iż jest to dorobek imponujący nie tylko pod względem ilości skomponowanych dzieł. 
Na podobną ocenę zasługuje także wykaz prezentacji dorobku Kandydata biorąc pod uwagę ich 
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ilość oraz rangę wykonawców i wydarzeń artystycznych ze wspomnianego zakresu dat. Utwory 
Adama Porębskiego były wykonywane przez takie zespoły jak: Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, NFM Filharmonia 
Wrocławska, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia 
„Amadeus”, Tallinn Chamber Orchestra, Orkest de Ereprijs, Sepia Ensemble, Sound Factory 
Orchestra, Hashtag Ensemble, Nordlys Ensemble, Kwadrofonik, na takich festiwalach jak ISCM 
„World Music Days” w Tallinie, „Warszawska Jesień”, „Musica Polonica Nova” i „Musica 
Electronica Nova” we Wrocławiu, „Warszawskie Spotkania Muzyczne”, „Audio Stage” 
w Warszawie, „Poznańska Wiosna Muzyczna”, „Śląska Trybuna Kompozytorów” w Katowicach, 
„Janacek May” w Ostrawie, „Świętokrzyskie Dni Muzyki” w Kielcach, „Musica Moderna” 
w Łodzi, „Nowe Fale” w Gdańsku, „Christopher’s Summer Festival” w Wilnie. Prezentacje te 
miały miejsce w wielu krajach Europy m.in. w Austrii, Czechach, Danii, Estonii, Holandii, 
Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Serbii, na Litwie, Łotwie, w Australii (Sydney Opera 
House), USA (Boston, New York) oraz w Polsce (Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, Sala Koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Hala Stulecia we 
Wrocławiu, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Filharmonia Łódzka im. 
Artura Rubinsteina w Łodzi, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach). 
W 2019 roku nakładem wydawnictwa DUX ukazała się jego monograficzna płyta First Command. 
Przedstawione zestawienie faktów wskazuje, iż Kandydat jest niezwykle aktywny w zakresie 
twórczości artystycznej, a Jego twórczość zyskuje coraz to szersze kręgi recepcji wykraczając 
poza ramy polskiego środowiska muzycznego. 
  

Ocena autoreferatu 

Przedstawiony Autoreferat składa się z następujących części: 

• Początki, 

• Poszukiwania i eksperymenty, 

• Kontynuacja i samodzielność, 

• Krystalizacja i modyfikacja. 
Jak widać z zestawienia tytułów rozdziałów proponowaną metodą oglądu jest metoda 
chronologiczna z uwzględnieniem w rozdziale ostatnim opisu zrealizowanego oryginalnego 
osiągnięcia artystycznego.  
Autoreferat jest napisany precyzyjnym i zrozumiałym językiem bez błędów gramatycznych czy 
stylistycznych, a jego lektura poprzez bardzo poprawny aspekt redakcyjny tekstu dała odczuć 
recenzentowi satysfakcję ze staranności Autora. Stosunkowo licznie pojawiają się w tekście 
kolokwializmy, które w kontekście całości tekstu stanowią zauważalny element, który mógłby 
zostać poddany redakcji z korzyścią dla jakości wypowiedzi. 
W pierwszych trzech rozdziałach Adam Porębski opisuje spojrzenie na przebytą przez siebie 
drogę rozwoju artystycznego z akcentami na doświadczenia, które doprowadziły do 
skomponowania utworu Iluzje. Z tekstu przebija sylwetka artysty poszukującego własnego 
miejsca w świecie muzycznym aktywnie reagującego na docierające bodźce zewnętrzne 
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i próbującego skorzystać ze zdobywanej stopniowo wiedzy i umiejętności w celu ukształtowania 
własnego sposobu wypowiedzi kompozytorskiej.  
W naturalny sposób uwaga recenzenta skupia się na rozdziale poświęconym okresowi po 
uzyskaniu stopnia doktora, który został zatytułowany Krystalizacja i modyfikacja. Dokonując 
retrospektywnego spojrzenia na rozwój warsztatu kompozytorskiego Adam Porębski używa listy 
tzw. słów – kluczy, którymi stara się opisać główny zarys cech znamionujących powstałe po 
doktoracie dzieła. Lista, użyta już w poprzednim rozdziale (dotyczącym okresu od rozpoczęcia 
studiów do uzyskania stopnia doktora), została uzupełniona o nowe słowa – klucze, z których 
dwa wymienione na czele listy (punktualizm i powtarzalność) zostają opatrzone komentarzem 
autorskim mającym następujący kształt: 
 
Dwa pierwsze słowa klucze opisują szczególnie ważne dla mnie cechy konstruowania formy i struktury 
utworu – punktualistyczne, ulegające wielu powtórzeniom układy. 
 
O ile w kwestii powtórzeń, która jest oczywista, recenzent nie ma żadnych wątpliwości, o tyle 
rozumienie terminu „punktualistyczne” nie zostało przez autora wyjaśnione. Powtarzalność ma 
faktyczny wpływ na formę utworu, jednak domeną techniki punktualistycznej jest specyficzne 
kształtowanie faktury utworu, a jej rzutowanie na formę zazwyczaj przynosi w rezultacie dużą 
zwięzłość dzieła. 
Innymi słowami – kluczami, których zestawienie jest dla czytającego interesujące są algorytm 
i swoboda (poprzedzająca intuicję i improwizację), których rozumienie wymaga dookreślenia, by 
recenzent mógł odnieść się do idei zestawienia dwóch sprzecznych terminów. Jako ostatnie 
słowo – klucz zostaje wymieniony „kontekst”, opisane jako: „sposób doboru właściwych środków 
(innych dla utworu na skrzypce solo dla dzieci, a innych dla kompozycji symfonicznej 
z elektroniką na festiwal muzyki współczesnej)”. 
Recenzent ma nadzieję, iż przytoczone zdanie jest rodzajem skrótu myślowego i zauważalny 
trend „dostosowywania się” do „kontekstu” (różnie rozumianego, rzecz jasna), szczególnie 
w przypadku festiwali muzyki współczesnej nie jest wyrazem świadomie obranej drogi 
artystycznej w przypadku Autora. 
W podrozdziale „Zrealizowane oryginalne osiągnięcie artystyczne” Adam Porębski dużo miejsca 
poświęca opisowi autorskej techniki kontrolowanych gestów wykonawczych, która pojawiła się 
już w poprzednich utworach Kandydata, i która jest elementem formotwórczym pierwszej części 
utworu Iluzje. Znajdujemy tam: 
 
Nie są to działania czysto performatywne, ponieważ dotyczą naturalnych dla wykonawców czynności. 
Ale z drugiej strony taką pełnią funkcję, ponieważ efekt dokonywanych zmian nie jest słyszalny, odbiorca 
ma się domyślać zmiany brzmienia, lecz w dalszym ciągu jego zmysł zostaje oszukany. 
 
Prócz koncepcji wprowadzania słuchacza w błąd, w następnym akapicie Kandydat wskazuje 
„wykorzystanie wizualnego potencjału związanego z grą na konkretnych instrumentach” jako 
element formotwórczy pierwszej części dzieła. 
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Recenzent odnosi wrażenie, jakoby znaczenie sztuki muzycznej w przedstawionym powyżej 
rozumieniu (i rozumowaniu, nie pozbawionym logiki oczywiście) zostało przez Autora 
świadomie bądź nie, przesunięte z fenomenów akustycznych, ich właściwości oraz relacji, na 
zjawiska związane z wymienionym jako słowo – klucz kontekstem, a w szczególności 
kontekstem wizualnym. Trzeba przyznać, iż słowo – klucz „teatralizacja” przedstawia w pewien 
sposób ów proces, jednak transpozycja tradycyjnego rozumienia muzyki jako sztuki dźwięków 
w sztukę para-teatralną z dodatkiem dźwięków budzi w czytającym rodzaj niepokoju. 
Niezwykle skromnie w opisie pierwszej części utworu Iluzje zostaje przedstawiony warsztat 
kompozytorski, którego walory zostały zredukowane do przedstawienia materiału dźwiękowego, 
sposobu jego uzyskania oraz „dystrybucji”. Recenzent domyśla się, iż główną koncepcją 
pierwszego fragmentu utworu jest rodzaj linearnego kształtowania faktury do czego nawiązuje 
wspominana wcześniej „technika nakładania cykli”. Niestety Autor pomija milczeniem sposoby 
kształtowania współbrzmień (o ile takie występują) wspominając jedynie akord finalny złożony 
z czternastu dźwięków inicjalnego, siedemnastodźwiękowego szeregu. 
W opisie drugiej części utworu pojawia się określenie „powtarzanie polifonicznej struktury” (str. 
23). Autor nie wyjaśnia jakiego rodzaj polifonią się posłużył, a przytoczony przykład nutowy 
został opatrzony określeniem „in abstracto” skąd trudno wywnioskować czy i jakie ma znaczenie 
w partyturze, wobec czego użycie sformułowania „polifoniczna struktura” budzi wątpliwości ze 
względu na tradycyjne rozumienie polifonii jako techniki, w wyniku użyciu której osiągana jest 
właściwa sobie faktura utworu. Zagadkowe pozostaje zatem czy Autor miał na myśli polifonię 
kontrastową (jeśli tak, to gdzie i jak można wykazać równorzędność lub samodzielność głosów?) 
czy tez imitacyjną (co zatem ulega imitacji i w jaki sposób?).  
Opisując takty 250-263 utworu Autor po raz pierwszy używa określeń wskazujących na elementy 
techniki kompozytorskiej, jak „korespondencja instrumentacyjna” (określona terminem płynne 
„przekazanie dźwięku” ) czy crescendo fakturalne. Stworzenie ostatniej iluzji w utworze ponownie 
angażuje teatralizację jako środek zwiedzenia percepcji słuchacza.  
Ostatnim elementem opisu drugiej części utworu, są, podobnie do części pierwszej, kwestie 
materiału dźwiękowego. Kandydat ponownie przedstawia szereg dźwiękowy (tym razem 
szesnastodźwiękowy) oraz relacjonuje przebieg jego modyfikacji. Czytelnik ponownie otrzymuje 
informację o sposobie stworzenia inicjalnego szeregu dźwiękowego, jednak w dalszym akapicie 
czytamy o jego autorskiej analizie gdzie znajdujemy ciekawe stwierdzenie: 
 
Analiza materiału dostarczyła wniosków, że dźwięki na IV, V, VI i VII stopniu układają się w akord D-
dur, a dźwięki na XI, XII, XIII i XIV stopniu w es-moll, co wydało się mało satysfakcjonujące. 
 
Jest niezwykle frapujące dla Recenzenta dlaczego nałożenie wynikających ze stworzonego 
konceptualnie szeregu dźwięków akordów D-dur oraz es-moll okazało się dla Autora „mało 
satysfakcjonujące”? Czyżby poruszona wcześniej kwestia „kontekstu” okazała się nieprzystającą 
do walorów wybranego materiału dźwiękowego? A może kontekst „kompozycji symfonicznej 
z elektroniką na festiwal muzyki współczesnej” nie licuje w ocenie Kandydata z akordami D-dur 
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i es-moll? W sukurs przedstawionej tezie „idzie” informacja o ostatnim zabiegu 
„dostosowującym” materiał dźwiękowy do pożądanego kształtu: 
 
Ostatnią zmianą, czysto kolorystyczną było wprowadzenie elementów mikrotonowości do szeregu, poprzez 
obniżenie dźwięku h o ćwierć tonu oraz obniżenie dźwięku des1 o ćwierć tonu (dla uproszczenia 
w partyturze funkcjonuje dźwięk c1 podwyższony o ćwierć tonu). 
 
Autor daje tym samym świadectwo, iż mikrotonowość traktuje w kategoriach kolorystyki, a i to 
w stopniu niewiele znaczącym, jako, że środek ten może zostać przez wykonawców zastosowany, 
bądź nie, ze względu na trudności wykonawcze innych elementów dzieła (agogika). 
Z przedstawionego toku rozumowania można wysnuć wniosek, iż osiągnięcie satysfakcji 
w pewnym kontekście stało się celem nadrzędnym, a użyte środki kompozytorskie (w tym 
kolorystyczne – aby wymienić tylko te – mikrotonowość niesie ze sobą przecież także cały szereg 
konsekwencji harmonicznych) zostały podporządkowane autorskiemu rozumieniu roli i kształtu 
festiwalu muzyki współczesnej Adama Porębskiego.  
Należy zwrócić uwagę, iż opis zrealizowanego dzieła artystycznego pozostaje w dysproporcji do 
opisu osiągnięć artystycznych, naukowych, pedagogicznych czy też autorefleksji nad rozwojem 
warsztatu twórczego. Nie doszukuję się w tym przypadku signum tempori. Uwagę czytelnika 
zwraca zauważalne przesunięcie wyrażonego w Autoreferacie akcentu: z cech dzieła, muzyki, czy 
warsztatu, na cechy działalności, aktywności czy w końcu indywidualności, jaką bez wątpienia 
jest Adam Porębski. 
 
 

Ocena dzieła wskazanego przez Habilitanta jako szczególne osiągnięcie artystyczne 

W dokumentacji odnajdujemy partyturę utworu Iluzje na orkiestrę symfoniczną oraz dwie 
wersje nagrania premiery utworu. Partytura jest skonstruowana poprawnie dostarczając 
wykonawcy wystarczających informacji na temat sposobu jej realizacji. Ciekawa cecha drugiej 
części utworu ukazuje się w trakcie lektury nagrania. Trwająca od taktu nr 153 faza quasi 
mechanicznej pozytywki zrealizowana za pomocą wielokrotnego powtarzania dwutaktowej 
struktury ulegającej stopniowemu przetwarzaniu okazuje się być poważnym wyzwaniem dla tak 
licznego aparatu wykonawczego jakim jest orkiestra. Nagranie utworu ukazuje pewną 
niedoskonałość twórczego wyobrażenia, które kazało Autorowi umieścić tego typu fakturę 
w pełniej orkiestrowej obsadzie. Recenzent ma nadzieję, iż doświadczenie zdobyte podczas 
prawykonania utworu pozwoliło Kandydatowi zweryfikować uzyskany efekt działania tak 
długiego fragmentu materiału dźwiękowego o powtarzalnych i permutujących zarazem cechach 
przeznaczonego dla zespołu wykonawczego większego niż obsada kameralna. Podsumowując, 
wskazane dzieło uznaję za oryginalne dzieło artystyczne wnoszące znaczny wkład w rozwój 
dyscypliny sztuki muzyczne. 
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Konkluzja 

Twórczość Adama Porębskiego jest coraz szerzej znaną w międzynarodowym środowisku 
muzycznym.  
Dorobek artystyczny oraz przedstawioną dokumentację oceniam pozytywnie z nadzieją, iż 
uzyskanie stopnia doktora habilitowanego sztuki zmotywuje Habilitanta do dalszego rozwijania 
warsztatu kompozytorskiego. 
 
Biorąc pod uwagę ocenę całego dorobku Adama Porębskiego należy podkreślić, iż osiągnięcia 
Habilitanta w zakresie kompozycji stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny sztuk 
muzycznych zgodnie z art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z poźn. zm.). 
      
Po szczegółowej analizie dorobku artystycznego, dydaktycznego oraz działalności 
popularyzatorskiej rekomenduję nadanie dr. Adamowi Porębskiemu stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. 

 
 
 
 
 
 

dr hab. Jarosław Mamczarski  


