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Sylwetka i dorobek Habilitanta 

Karol Nepelski jest postacią rozpoznawalną i aktywną na gruncie szeroko rozumianej 
„muzyki nowej” w Polsce, coraz częściej obecną także poza granicami kraju. Jego działalność, 
jak sam zauważa w Autoreferacie, wymyka się jednoznacznym kategoriom. Choć określa 
się najczęściej mianem kompozytora, to tzw. „muzyka autonomiczna” jest tylko jednym z pól 
zainteresowań Karola Nepelskiego. Oprócz komponowania muzyki instrumentalnej i wo-
kalno-instrumentalnej, w tym również form dramatycznych, Habilitant zajmuje się także z du-
żym powodzeniem tworzeniem muzyki dla teatru i filmu, a także wykonawstwem: jako mu-
zyk, tancerz, czy też ktoś, kogo określa się dziś często mianem „performera”. 

Wykształcenie muzyczne Habilitant zdobywał w krakowskiej Akademii Muzycznej, naj-
pierw, do magisterium (na podstawie kompozycji Elements II) uzyskanego w roku 2007 pod 
okiem prof. Zbigniewa Bujarskiego, a następnie na studiach doktorskich, ukończonych w roku 
2011 (na podstawie kompozycji Neurofymfonia), odbywanych pod kierunkiem prof. Krzysz-
tofa Pendereckiego. Obydwa dyplomy opatrzone są adnotacją „z wyróżnieniem”.  

Od roku 2011 Habilitant jest zatrudniony w macierzystej uczelni, najpierw jako asy-
stent, obecnie (chyba) jako adiunkt. Wyrażona w nawiasie wątpliwość wynika z nieścisłości 
w dokumentacji; w Autoreferacie, w punkcie 3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu, 
zawarta jest informacja o zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin od 2012 do nadal na sta-
nowisku asystenta, natomiast w nagłówku Wniosku przewodniego, przed nazwiskiem wnio-
skodawcy widnieje określenie „ad. dr”. 

Oprócz działalności artystycznej i dydaktycznej, Karol Nepelski udziela się także jako 
autor tekstów, postać obecna w mediach i organizator wydarzeń artystyczno-popularyzator-
skich. Działalność na tych polach Habilitant umieszcza m.in. w kategorii działalności naukowej, 
jednak zaznaczyć należy, że liczba osiągnięć dających faktycznie zaliczyć się do tej kategorii 
jest raczej skromna; zdecydowana większość przywołanych przez Habilitanta wystąpień i pu-
blikacji oraz organizowanych przez niego wydarzeń ma charakter artystyczny lub popularyza-
torski właśnie. Do osiągnięć szczególnych Habilitant zalicza tu kierownictwo artystyczne nad 
wydarzeniem o nazwie aXes – Triduum Muzyki Nowej, odbywającym się czterokrotnie w la-
tach 2011-2015 cyklem koncertów, spotkań i warsztatów wokół tematyki związanej z dzisiej-
szą twórczością muzyczną i jej związkami z innymi dziedzinami.  



Na szczególną uwagę zasługuje wspomniana już, rozwijająca się imponująco obecność 
Habilitanta na arenie międzynarodowej. W dokumentacji dorobku znaleźć można zagraniczne 
prezentacje spektakli teatralnych z muzyką Karola Nepelskiego, wykonania jego kompozycji, 
a także udział w różnego rodzaju wydarzeniach jako kompozytor, performer czy prelegent, jak 
również uczestnik warsztatów. Wymieniane tu kraje to m.in. Czechy, Holandia, Niemcy, Por-
tugalia czy Wielka Brytania. 

Dr Karol Nepelski został także wyróżniony kilkoma stypendiami i nagrodami, m.in. sty-
pendiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Grazella im. Anny Marii 
Siemieńskiej, czy Nagrodą Teatralną Województwa Śląskiego „Złota Maska”.  

 

Kompozycja Psychoacoustic Models 

Jako osiągnięcie szczególne w okresie po Doktoracie, mające być podstawą w ubiega-
niu się o nadanie stopnia doktora habilitowanego Habilitant wskazuje kompozycję Psychoa-

coustic Models napisaną na okoliczność udziału w programie London Philharmonic Orchestra 
– Young Composers’ Programme. Kompozycja została prawykonana również w ramach owego 
programu, w londyńskiej Queen Elisabeth Hall (LPO pod dyrekcją Sir Jamesa MacMillan’a), co 
uznać należy faktycznie za osiągnięcie znaczące i stanowiące dla kompozytora niemałe wyróż-
nienie oraz cenną okazję do weryfikacji rezultatu swej pracy w konfrontacji z wykonaniem na 
najwyższym poziomie.  

Sam utwór stanowi rodzaj symfonicznego fresku o niedużych rozmiarach (czas trwania 
to nieco ponad 7 minut). Utwór posiada formę wieloodcinkową, bez wyraźnie odczuwalnej 
linii rozwojowej na przestrzeni całej formy, jednak wykazuje spójność w zakresie użytych środ-
ków. Jak można dowiedzieć się z notki programowej (oraz częściowo   Autoreferatu, o czym 
będzie jeszcze mowa później), kompozycja jest kolejną pozycją w dorobku Habilitanta, w któ-
rej pochyla się On nad kwestią neurologicznych podstaw doznań estetycznych, okre-
ślaną skrótowo mianem „neuroestetyki”. Za podstawę do generowania i kształtowania mate-
rii muzycznej Kompozytor przyjmuje trzy zjawiska: ptasią percepcję zjawisk harmoniczno-me-
lodycznych, percepcję (jak należy się domyślać ludzką) zjawisk metrycznych, oraz percepcję 
(również chyba ludzką) przestrzenną dźwięku. W partyturze, co zrozumiałe i akceptowalne, 
Autor nie rozwija tych kwestii, wspominając o nich tylko skrótowo, pierwszeństwo oddając 
samej muzyce, która płynie wartko i w sposób angażujący słuchacza. Trudno powiedzieć, na 
ile przywołane tu inspiracje są w odbiorze utworu niezbędne. Z pewnością mogą stanowić in-
teresujący dodatek, jednak również bez nich utwór jest wartościowy i może być atrakcyjnym 
punktem różnych programów koncertowych.  

Na uwagę szczególną w utworze zasługuje warstwa instrumentacyjna. Potencjał ka-
meralnej orkiestry symfonicznej wykorzystany jest przez Kompozytora w pełni, świadcząc 
o jego bogatej i wyrafinowanej wyobraźni dźwiękowej, a także o rozwiniętym warsztacie i nie-
małym doświadczeniu w pracy z tego rodzaju instrumentarium. Język, jakim posługuje 
się Twórca, będący dalekim echem impresjonizmu, a z czasów nam bliższych selektywnie 



czerpiącym również ze zdobyczy spektralizmu, czy postminimalizmu, ale noszący też niewąt-
pliwie znamiona indywidualne, znajduje tu adekwatne środki wyrazu. Materiał muzyczny jest 
wymagający dla wykonawców, jednak owe wymagania z pewnością nie przekraczają możli-
wości zespołu, z myślą o którym utwór był pisany, lecz przeciwnie, dają wykonawcom pole do 
ukazania pełni swych możliwości, co uznać można za element świadomości warsztatowej 
Kompozytora.  

Odrobinę wątpliwości pozostawia format utworu mającego być szczególnie istotną 
pozycją w dorobku Habilitanta, świadczącą o kierunku, w jakim Habilitant się rozwija i o za-
kresie Jego aktualnych zainteresowań. Czas trwania kompozycji niekoniecznie jest tu decydu-
jący. Wspomniane 7 minut pozostawiać może pewien niedosyt, co jednak istotniejsze, przed-
stawiona kompozycja nie wydaje się w pełni odzwierciedlać tego, co charakteryzuje osobo-
wość artystyczną i działania Karola Nepelskiego, przynajmniej wnioskując z Autoreferatu, 
w którym podkreślony jest wątek wieloaspektowości działań twórczych i wychodzenie poza 
kategorię muzyki autonomicznej, zarysowujące się jako rodzaj credo Artysty. Wydaje się, że 
w przypisywaniu szczególnego znaczenia kompozycji Psychoacoustic Models Habilitant kiero-
wał się przede wszystkim rangą zamówienia oraz prawykonania, co w kontekście habilitacji 
nie wydaje się być motywacją najszczęśliwszą, ale można ją zrozumieć. 

Trudniej znaleźć uzasadnienie dla niedociągnięć samej partytury. Zapis partyturowy 
jest na pierwszy rzut oka precyzyjny i uwzględnia niezbędne detale artykulacyjno-dynamiczne 
dla realizacji kompozytorskiego zamysłu. Niestety przy bliższym zapoznaniu się z materiałem 
okazuje się, że wiele do życzenia pozostawia warstwa edycyjna.  

Przede wszystkim w partyturze panuje spory bałagan graficzny; duża liczba elemen-
tów notacji zachodzi na siebie utrudniając czytanie (niemal w każdym takcie), bywa, że okre-
ślenia artykulacyjne lub dynamiczne pojawiają się w pustych taktach, ewidentnie w wyniku 
zbiorczego kopiowania. Rażą często pojawiające się pauzy półnutowe z kropką w metrum 4/4, 
czy takty puste z rozbitymi pauzami. Miejscami pojawiają się niepotrzebne zmiany klucza, 
w miejscach, gdzie w danej partii nic się nie dzieje (np. Kontrabas, takty 26-28). 

Brak legendy można wybaczyć, wobec przewagi standardowego dziś zestawu elemen-
tów notacji i technik wykonawczych, jednak interpretacja niektórych zjawisk budzi pewne 
wątpliwości i wymagałaby wyjaśnienia. Niejasna jest na przykład kwestia notacji mikrotonów. 
Po pierwsze, nie wiadomo, czy Kompozytorowi chodzi o ścisłe ćwierćtony, czy o inny, 
być może mniej precyzyjny zakres odchylenia wysokości dźwięku. Jednak co ważniejsze, za-
stosowanie znaków chromatycznych ponad zapisem nutowym jako dodatek do tradycyjnych 
symboli przy dźwiękach budzi wątpliwość, czy chodzi o mikrotonowe alteracje dźwięków na-
turalnych, czy już tych zmodyfikowanych tradycyjnym oznaczeniem (dla przykładu, takt 5 w 
partii fletu: nie wiadomo, czy brzmieć powinno cis obniżone o 1/4 tonu, czy też podwyższone 
o 3/4 tonu, czy może jeszcze inny dźwięk). Nie bardzo wiadomo, co miałyby oznaczać nawiasy 
wokół główek nut pojawiające się w niektórych partiach (np. drewno, takt 8). Na doprecyzo-
waniu zyskałaby też kwestia pożądanych typów tłumików w partiach instrumentów blasza-
nych, czy flażoletów również w partiach blachy (np. Puzon, takt 80). 



Kompozytor nie wykazuje także konsekwencji w muzycznej terminologii i nazewnic-
twie instrumentów; język angielski miesza się z włoskim w stopniu większym, niż pozwalałyby 
to uzasadnić niejednolita tradycja i zdrowy rozsądek (np. talerz pojawia się czasem jako su-

spended cymbal a kiedy indziej jako piatto sospeso); brak konsekwencji dotyczy również sto-
sowania skrótów (czasem con/senza sordino, kiedy indziej c.s./s.s.; czasem zmiana instru-
mentu anonsowana jest w j. angielskim, czasem włoskim, czasem jako skrót, kiedy indziej jako 
pełna nazwa); nie brak nawet zwykłych błędów (Contrabassoon / Contra Bassoon; v i b r a -

p h o n o , t e m p e l  blocks).  

W warstwie dynamicznej, obfitującej w graficzne oznaczenia cresc./dim. od i do niente 
oznaczonego jako kółko, wobec „rozsypującej się” notacji pojawia się czasem wątpliwość czy 
kółko stanowi dynamiczne niente, czy może oznaczenie flażoletu (Celesta, takt 22 – jakkolwiek 
instrument ten nie realizuje flażoletów, to jednak we współczesnych partyturach zdarzają się 
różne sytuacje i lepiej zadbać o klarowność, tym bardziej, że flażoletów w utworze, notowa-
nych często z zastosowaniem symbolu kółka o tej samej wielkości, co niente jest w utworze 
mnogość). Swoją drogą tam, gdzie flażolety są zamierzone również pojawiają się nieścisłości. 
W partiach smyczków raz zapisane są one przy użyciu tradycyjnego zapisu z normalną główką 
nuty poniżej i rombem powyżej, kiedy indziej za pomocą normalnych główek opatrzonych kół-
kami, bywa, że z określeniem struny (sul G itp.), bywa, że bez. Co najmniej raz pojawia się też 
zapis z użyciem samego rombu i pustej struny (Vln I, takt 73). Trudno się tu dopatrzyć stoso-
wanego czasem podziału na flażolety sztuczne (zapis pierwszy) i naturalne (zapis drugi).  

Niedopracowane, albo nie do końca przemyślane wydaje się użycie łuków legato; zda-
rzają się w partyturze miejsca, gdzie łuków brak, jednak non legato jest wątpliwe, tym bar-
dziej, że w innych podobnych miejscach takowe się pojawiają (np. drewno, takt 120). 

Ogółem, partytura jest mocno niedopracowana i wymaga korekty. Dziwi, że Kompo-
zytor pozwolił sobie na taką niefrasobliwość graniczącą z brakiem szacunku wobec wykonaw-
ców (nasuwa się stwierdzenie, że zwłaszcza wobec tych konkretnych wykonawców, jednak na 
szacunek zasługuje oczywiście każdy muzyk), a irytuje, że nie uznał za stosowne pochylić się 
bliżej nad korektą przed wszczęciem procesu habilitacyjnego. 

 

Dokumentacja 

Osobnego omówienia domaga się dokumentacja; podobnie jak partytura pozostawia 
ona wiele do życzenia, w szczególności jej część centralna, za jaką uznać należy Autoreferat. 

Kwestię podsumowania dotychczasowego dorobku i wskazania w nim szczególnie 
istotnych kierunków rozwoju oraz rezultatów pracy artystycznej, naukowej, dydaktycznej i or-
ganizacyjnej Habilitant potraktował zdawkowo, by nie powiedzieć z lekceważeniem. Omówie-
nie osiągnięć „z ich merytorycznym ujęciem oraz precyzyjnym określeniem indywidualnego 
wkładu” (cytując brzmienie odpowiedniego punktu w oficjalnym wzorze Autoreferatu) zaj-
muje niecałą stronę dokumentu i jest nie tyle faktycznie omówieniem, ile wspomnieniem 
o kilku wybranych, organizowanych bądź współorganizowanych przez Habilitanta 



wydarzeniach, czyli właściwie powieleniem informacji zawartych w chronologicznym spisie 
osiągnięć, stanowiącym osobny dokument. Wątek wydawałoby się najistotniejszy, czyli inspi-
racje pozamuzyczne (wg. Habilitanta przede wszystkim naukowe) stojące za Jego twórczością 
ujmuje Habilitant w jednym zdaniu, w dodatku skonstruowanym niepoprawnie, co właściwie 
uniemożliwia zrozumienie go (str. 2 Autoreferatu: „W ten sposób moja twórczość autono-
miczna, której wybrany przeze mnie utwór do ubiegania się o stopień doktora habilitowa-
nego, dotyczy przeważnie dziedzin pozamuzycznych - medycyna, psychoakustyka, inżynieria 
dźwiękowa czy filozofia sztuki”).  

Kolejne trzy akapity poświęcone są kompozycji Psychoacoustic Models. Owo wybrane 
jako szczególnie istotne w dorobku ostatnich lat dzieło Habilitant potraktował równie lapidar-
nie, jak opis swojej kariery zawodowej; niestety również niespójnie. Kompozycja najpierw jed-
nym zdaniem zostaje umieszczona w kontekście poszukiwań Habilitanta w zakresie neurobio-
logicznych podstaw przeżycia estetycznego. Niestety brak tu choćby skrótowego wyjaśnienia 
jak te poszukiwania się odbywają i jakie są ich rezultaty. Próżno szukać w Autoreferacie jakiej-
kolwiek wzmianki o wykorzystanej literaturze, czy innych źródłach wiedzy. Habilitant wymie-
nia tylko kilka swoich kompozycji poprzedzających Psychoacoustic Models, w których, jak 
twierdzi, realizował „ideę implementacji założeń neuroestetyki w komponowaniu muzyki in-
strumentalnej”, znów bez wyjaśnienia jakichkolwiek szczegółów owego tajemniczo brzmią-
cego procesu twórczego, po czym cytuje w całości notkę programową zawartą w partyturze, 
nawiasem mówiąc rozpoczynającej się w tym kontekście od zaskakującej wolty – Autor 
stwierdza, że „[w] przeciwieństwie do teorii neuroestetycznych, szukających przyczyn za-
chwytu człowieka nad muzyką, w przedmiotowym utworze [chciał] skoncentrować się na zja-
wiskach akustycznych samych w sobie, które wystawiają na próbę naszą percepcję”. Dalsza 
część notki wprowadza kilka pojęć noszących pozory analizy, jednak nie wyjaśniających wła-
ściwie nic z założeń materiałowo-programowych. Pojęciem szczególnie chętnie używanym 
przez Habilitanta jest „motyw”, przy czym występuje ono tu co najmniej w trzech różnych 
znaczeniach. Dowiadujemy się najpierw, że w utworze znaleźć można dwa motywy, z których 
pierwszy wynika z inspiracji „naturą, a ściśle fenomenem słyszenia śpiewu ptaków 
przez...same ptaki”. Jak twierdzi Habilitant, ptaki mają „słyszeć dźwięki melodii w całości – 
jako harmonię”, niestety znów nie zapewnia bliższych wyjaśnień, ani też źródeł. Następnie 
pada stwierdzenie, że „główny motyw melodyczny (melodii rozbitej na rejestry - registerme-
lodie) ewoluuje do motywu harmonicznego”, dalej, że „[n]astępnym zagadnieniem psychoa-
kustycznym jest percepcja metrum, pulsu i okresowości, która po melodii jest drugim moty-
wem mojego utworu”, a wreszcie, że „[n]a drodze rozwoju materiału dźwiękowego oba mo-
tywy zaczynają się przenikać – rytm nabiera rysów melodycznych a melodia jest rytmizo-
wana”.  

Jak zostało już powiedziane, tego rodzaju enigmatyczne sformułowania mogą spraw-
dzić się w notce programowej (choć nie wydają się konieczne), jednak w dokumencie mają-
cym uzasadniać przyznanie najwyższego stopnia naukowego oczekiwałoby się czegoś więcej. 



Kolejne punkty Autoreferatu stanowią opis dorobku w zakresie istotnej aktywności 
naukowej lub artystycznej oraz osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzator-
skich. Oprócz faktycznego opisu działalności Habilitanta na różnych polach znajduje się tu 
także, jako rodzaj puenty, problematyczne stwierdzenie, iż „[d]owodem mojej ciągłej aktyw-
ności na polu naukowym i artystycznym jest niewątpliwie obecność w mediach – na łamach 
magazynów teatralnych, audialnych, portali internetowych i w radio.” Trudno się z tym stwier-
dzeniem zgodzić. Choć aktywność na polu naukowym oczywiście nie wyklucza obecności 
w mediach, to jednak trudno uznać ową obecność za jakikolwiek dowód w sprawie. 

Jeśli chodzi o działalność dydaktyczną, Habilitant nie uznał za stosowne wspomnieć 
choćby słowem o pracy akademickiej i prowadzonych przez siebie zajęciach, a tylko o tym, że 
„[m]ając świadomość, jak ważna jest edukacja młodszych pokoleń, by byli świadomymi i za-
angażowanymi odbiorcami sztuki, regularnie [bierze] udział w warsztatach dla dzieci, mło-
dzieży (głównie dla jednostek pedagogiki teatrów), rodzin […], przypadkowych słuchaczy 
w przestrzeni publicznej […] oraz osób niepełnosprawnych. 

Podsumowując, Autoreferat w zaproponowanym przez Habilitanta kształcie głęboko 
rozczarowuje nie spełniając oczekiwań, jakie można pokładać w dokumencie mającym stano-
wić podsumowanie całokształtu dotychczasowego dorobku artystycznego i naukowego. 

Uporządkowania, a przede wszystkim selekcji domaga się także część dokumentacji 
zawierająca przykłady plakatów, programów itp. W szczególności dotyczy to folderu poświę-
conego kompozycji Psychoacoustic Models, gdzie, jak można odnieść wrażenie, wrzucone zo-
stały hurtem wszystkie dokumenty jakoś, choćby odlegle związane z okolicznościami powsta-
nia i premiery utworu – nie tylko program koncertu premierowego, ale także terminarz warsz-
tatów (co jeszcze można zrozumieć) oraz umowy Kompozytora z orkiestrą i Instytutem Adama 
Mickiewicza (co zrozumieć już dużo trudniej).  

Również w folderze dokumentującym historię prawykonań i innych wydarzeń panuje 
chaos; znajduje się tu ponad 50 osobnych dokumentów graficznych w różnych formatach 
(jako pliki .jpg, .pdf, jeden zrzut ekranu, a nawet jeden plik wideo zawierający trwające pół 
sekundy ujęcie notki programowej jednego z utworów) bez chronologii, czy choćby połączenia 
plików dotyczących jednego wydarzenia w całość. 

Podobnie w folderze opatrzonym nazwą „publikacje”, znajduje się kilkanaście osob-
nych plików będących zdjęciami okładek i spisów treści, a w niektórych przypadkach również 
samych artykułów / wywiadów w kilku popularnych czasopismach. 

 

Konkluzja 

Można by argumentować, że meritum w przewodzie habilitacyjnym kompozytora sta-
nowi wartość samej muzyki i w związku z tym nie traktować wszystkich wspomnianych wyżej 
zastrzeżeń jako decydujących. Jednak istotny wydaje się tu także kontekst akademicki, a w tej 
optyce, biorąc pod uwagę ideę samodzielności i odpowiedzialności pracownika naukowego 



ze stopniem doktora habilitowanego m.in. za studentów i ich merytoryczny rozwój, a także 
założenie bycia dla nich wzorem do naśladowania, liczba zastrzeżeń, jak i ciężar niektórych 
z nich, przy jednoczesnych wątpliwościach co do formatu dzieła wskazanego jako osiągnięcie 
szczególne przeważają na niekorzyść Habilitanta. Z żalem, mimo iż doceniam dorobek dr. Ka-
rola Nepelskiego i Jego wkład w życie muzyczne, nie mogę rekomendować przyznania Mu 
stopnia doktora habilitowanego w niniejszym postępowaniu. Sądzę, że dopracowanie poru-
szonych wyżej kwestii, przede wszystkim opisu własnej artystycznej wizji oraz trafniejszy wy-
bór dzieła tę wizję reprezentującego (nie wspominając o dopracowaniu jego technicznych ele-
mentów) przyniósłby wiele korzyści tak samemu Habilitantowi, jak i Jego podopiecznym. 

 

 

Aleksander Nowak 


