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Zleceniodawca: Rada Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina w Warszawie (na podstawie art. 14 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 03 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym). 

 

 

RECENZJA 

dorobku artystycznego i pracy doktorskiej 

mgr Andrzeja Karałowa 

sporządzona w związku z postępowaniem doktorskim 

w dziedzinie - sztuk muzycznych,  w dyscyplinie artystycznej - 

kompozycja i teoria muzyki,  specjalności -  kompozycja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sylwetka doktoranta 

 

Andrzej Karałow urodził się 11 stycznia 1991 roku w Łodzi. Po uzyskaniu dyplomu w 

zakresie fortepianu Szkoły Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie, 

doktorant ukończył dwa fakultety studiów magisterskich w Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina. W zakresie kompozycji w klasie prof. Stanisława Moryto (2016) oraz w 

klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalla (2015). Równolegle doktorant uzyskał dyplom z 

kameralistyki fortepianowej w klasie ad. Iwony Mironiuk. Dopełnieniem wykształcenia 

kompozytorskiego były studia muzyki elektronicznej w klasie dr Barbary Okoń - Makowskiej 

oraz w klasie mgr Wojciecha Błażejczyka. W roku 2017 doktorant otrzymał wyróżnienie 

Magna cum Laude swojej Alma Mater. Otrzymał nagrody i wyróżnienia w konkursach 

kompozytorskich ( między innymi: wyróżnienie w II Międzynarodowym Konkursie 

Kompozytorskim imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, III nagroda w 

Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Opus 966 w Poznaniu, Proficiency Prize za 

najwyższą jakość artystyczną opery w Międzynarodowym Konkursie Operowym Key to the 

Future na Węgrzech). Utwory doktoranta wykonywane były w Polsce i za granicą (Niemcy, 

Stany Zjednoczone, Hiszpania, Anglia, Australia, Rosja, Francja, Włochy). Doktorant był 

także laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych 

(między innymi: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Miłosza Magina w 

Paryżu - I nagroda, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Konzerteum w Atenach - II 

nagroda, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Szymanowski in Memoriam - III 

nagroda. Uczestniczył w wielu warsztatach i kursach kompozytorskich w Polsce, Austrii 

(Graz) oraz we Francji (Nicea). Równolegle swoje umiejętności pianistyczne kształcił na 

mistrzowskich kursach pianistycznych w Norwegii,  Niemczech, Francji i Anglii. W roku 

2014 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku otrzymał stypendium Młoda Polska. 

Warto wspomnieć, iż doktorant wciąż koncertuje jako pianista w prestiżowych salach w kraju 

i za granicą z towarzyszeniem uznanych orkiestr symfonicznych takich jak Filharmonia 

Narodowa czy Sinfonia Varsovia.  

 

 

 

 



Ważniejsze utwory doktoranta 

through na skrzypce, klarnet basowy z perkusją i fortepian 

Geometria Nocy na saksofon i fortepian  

Blueprint #1 na improwizujący ensemble/dowolny skład wykonawczy  

Blueprint #2 na improwizujący flet, rożek angielski i muzyka elektronicznego  

Blueprint #3 na organy solo (dedykowane prof. Stanisławowi Moryto)  

Blueprint #4 na improwizujący fortepian i sprzężenia zwrotne (kompozycja kolektywna z 

Jerzym Przeździeckim); 

2 Sonety Shakespeare'a na sopran i fortepian  

Sun-Chants na klarnet, klarnet basowy i akordeon  

Człowiek z Manufaktury - 15-minutowy fragment opery na orkiestrę symfoniczną, chór i 

solistów pisanej na konkurs o tym samym tytule organizowany przez Teatr Wielki w Łodzi; 

Imploded Aglomeration na amplifikowany zespół: wiolonczelę, perkusję i fortepian  

Sonata na akordeon solo  

Shipyard Chant na klarnet basowy i elektronikę 

Hymn na fortepian solo 

Intermezzo 92015 na organy solo  

Distant Dream na saksofon i organy 

 

     W dokumentacji brakuje mi jednej listy utworów. Rozdzielenie listy utworów powstałych 

w trakcie pierwszego roku studiów doktoranckich i pozostałych utworów w grupie 

wykonań solistycznych jest bardzo nieprzejrzyste i nie oddaje charakteru kierunku drogi 

twórczej doktoranta. Niektóre z utworów zostały zarejestrowane na płytach CD. 

Najważniejsze z nich to: Saxophone Varie vol. 2, Paweł Gusnar (DUX) - nagranie 

kompozycji Geometria Nocy (2014), Electronic Masters vol.3 (Ablaze Records  Shipyard 

Chant (2013), Kronika 56. Warszawskiej Jesieni, Hymn na fortepian solo, Shipyard Chant 

na klarnet basowy i elektronikę.  

Utwory Karałowa transmitowane były przez radiostacje w Australii, USA i w Polsce (PR II).  

 

Dorobek organizacyjny doktoranta 

Doktorant zorganizował wiele koncertów ukazujących muzykę polską i zagraniczną ( koncert 

„Kwartet Kwartetów”,  „Perspektywy”, koncert kompozytorski klasy profesora Stanisława 

Moryty.  Na uwagę zasługuje także pasja publicystyczna Karałowa i stworzenie przez niego 



internetowego magazynu "Spektrum” (ukazały się cztery numery)  przedstawiającego muzykę 

w kontekście szeroko pojętej kognitywistyki ( z literaturą i sztukami wizualnymi). 

 

 

 

 

Dorobek dydaktyczny doktoranta 

W roku akademickicm 2016/17 i 2017/18 doktorant na stanowisku asystenta prowadził na 

Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina następujące przedmioty: 

1. Współczesne techniki kompozytorskie (Kompozycja i Teoria Muzyki, I stopień); 

2. Propedeutyka współczesnej muzyki fortepianowej (Instrumentalistyka: gra na 

fortepianie, II stopień) w języku polskim i angielskim; 

3. Instrumentacja (Kompozycja, I rok studiów I stopnia); 

4. Instrumentacja zaawansowana oraz aranżacja (Kompozycja, I rok studiów II stopnia); 

5. Propedeutyka kompozycji (Teoria Muzyki, II i III rok studiów I stopnia); 

6. Instrumentacja (Dyrygentura, I i II rok studiów I stopnia, I rok studiów II stopnia); 

7. Improwizacja fortepianowa (Kompozycja, III rok studiów I stopnia, Teoria Muzyki, II 

rok studiów I stopnia); 

8. Czytanie partytur (Kompozycja, I rok studiów I stopnia) 

 

Ocena pracy doktorskiej 

Andrzej Karałow podjął niezwykle trudne zadanie. Założył sobie stworzenie utworu, który 

będzie w istocie „ciężkim” filozoficznie traktatem. Główny przedmiot dyskursu - odwieczny 

problem oswojenia człowieka ze śmiercią autor nakłada skrzętnie na niezwykle ascetycznie 

prowadzoną -  dodać muszę - niezwykle estetycznie skupioną narrację muzyczną.  

Otrzymaliśmy utwór, który w zamyśle autora jest meta operą albo operą totalną. W moim 

widzeniu jest to rodzaj bardzo skupionego misterium scenicznego. W końcu, w założeniach 

twórczych autor stwierdził, że utwór powinien stanowić taki model, który będzie możliwy do 

wykonania w wielu wariantach sceniczno - koncertowych. 

 

Tekst - libretto utworu zostało specjalnie napisane przez Macieja Papierskiego. Doktorant 

bowiem stworzył dzieło nawiązujące bezpośrednio do konwencji tradycyjnego teatru 

antycznego. Cechuje go: trójdzielna konstrukcja, unifikacja czasu i miejsca akcji, 3 - osobowy 

zespół śpiewaków – aktorów (z jednym z nich jako głównym koryfeusz sceny) oraz 



pomnożony przez liczbę 3 dziewięcioosobowy chór męski. Jest jasne, że do takiej konstrukcji 

formalnej musi być specjalnie napisany tekst. Na tak skonstruowaną warstwę wokalną utworu 

kompozytor nakłada estetycznie skupioną warstwę instrumentalną. 

Każda z części owego antycznego tryptyku zawiera 3 obrazy- monologi. Wypowiadają  je 

kolejno  postaci: chora, lekarz (który próbuje ratować chorą) i śmierć (jako kres cierpienia a 

jednocześnie wybawienie z męki). Ostatnia z postaci przyjmuje rolę nadrzędną jako postać 

metafizycznie wszechwiedząca nad pozostałymi postaciami. Taki charakter postaci 

kompozytor bardzo dobrze odwzorowuje w muzyce. Warto wspomnieć, że bohaterowie są 

statycznymi komentatorami (podobnie jak to było w dramacie greckim) i nie wchodzą w 

bezpośrednie spięcia między sobą. Zwracam też uwagę na zastosowanie w partiach 

wokalnych cech szeroko pojętej tonalności jako - ogólnie rzecz biorąc - podstawowej cechy 

organizacji wysokości dźwięku w muzyce Zachodu, zarówno  monodycznej, heterofonicznej, 

polifonicznej jak i homofonicznej. Owo "ciążenie tonalne" kapitalnie współgra ze 

współczesną strukturą dźwiękową w warstwie instrumentalnej i nadaje jednocześnie silny 

charakter pierwotnej siły muzyki, który wyzwala opisany ostatnio przez Piotra Podlipniaka 

tak zwany ”instynkt tonalny”. Według wspomnianego autora, nawiązanie do cech szeroko 

pojętej tonalności prowadzi w dzisiejszej kulturze muzycznej Europy do unikalnych cech 

doświadczenia psychicznego muzyki jako doświadczenia bardziej lub mniej subtelnych 

wrażeń akustycznych. Innymi słowy - muzyczne napięcia i odprężenia są bardziej 

odczuwalne stosując tego rodzaju materiał skalowy.  De invitatione mortis jest właśnie tego 

najlepszym przykładem. 

Dlatego skłonny jestem uznać całość jako rodzaj misterium - oratorium- operę, formę w 

istocie niezwykle niejednoznaczną i graniczną. 

W założeniu kompozytora naczelnym elementem formotwórczym jest zastosowanie szeroko 

pojętej improwizacji (opartej na przypadkowości aleatorycznej, free jazz oraz specjalnej 

improwizacji elektroakustycznej). Andrzej Karałow założył, że ten szeroko pojęty element 

formotwórczy połączy trzy światy: klasyczną "analogową" kameralistykę instrumentalną, 

klasycznie potraktowaną sferę wokalną oraz tak zwaną sferę „graniczną”, wychodzącą poza 

konwencjonalne kategorie stylistyczne. Jednak moim zdaniem - po analizie partytury - ten 

improwizacyjny element został nieco przez autora wyolbrzymiony (nadając mu nawet główny 

przedmiot rozprawy doktorskiej. Twierdzę tak, albowiem zdecydowana większość rozwiązań 

improwizacyjnych mieści się w konwencjonalnej technice aleatoryzmu kontrolowanego. 

Początkowo sądziłem, że zastosowane środki improwizacyjne dadzą w rezultacie duże 



"rozstrzelenie" dźwiękowe w różnych wykonaniach utworu. Nic bardziej mylnego. Partytura 

jest tak napisana, że o ostateczny kształt dźwiękowy utworu nie musimy się martwić. 

Sfera instrumentalna dzieła jest bardzo ograniczona do czterech muzyków: klarnecisty, który 

gra także na klarnecie basowym, saksofonisty grającego na kilku odmianach saksofonu,  

akordeonisty oraz pianisty grającego także na instrumentach elektronicznych. W rezultacie 

otrzymaliśmy utwór niezwykle skupiony, prowadzony ręką ascetycznie minimalistyczną. W 

całej partyturze nie ma fragmentów wydumanej, konceptualnej spekulacji i złożoności. 

Zwracam na to uwagę dlatego, że autor mimo swojego młodego wieku zachowuje niezwykle 

dojrzałą prostotę formy, która daje w rezultacie wręcz pierwotną siłę muzyki. A jednak mimo 

tej prostoty, odnoszę wrażenie dużego wewnętrznego rozwibrowania całej struktury 

dźwiękowej. Takie zachowanie młodego kompozytora dowodzi opanowania w bardzo 

dobrym stopniu współczesnego warsztatu kompozytorskiego i zasługuje na szacunek i 

pochwałę. Elementy elektroakustyczne szczególnie te samplowane bardzo dobrze się unifi-

kują z warstwą instrumentalną utworu. I tutaj także zwracam uwagę na bardzo dobre 

opanowanie elektronicznego w warsztatu kompozytorskiego doktoranta. Andrzej Karałow 

jako przedstawiciele młodej "wschodzącej" generacji kompozytorów świetnie wyczuwa 

dzisiejszy czas i tworzy muzykę na miarę trzeciej dekady 21 wieku, gdzie świadomość bytu i 

istnienia, sposób doznawania i przeżywania świata będzie bardziej determinującą cechą 

twórców. 

Muszę stwierdzić, że utwór zrobił na mnie duże wrażenie. A przede wszystkim mam 

nieodparte wrażenie niezwykłości estetycznej utworu, rzekłbym nawet " dziwności istnienia" 

(mówiąc językiem Witkacego) - i w końcu - jakiejś szczególnej tajemnicy, co dowodzi 

istnienia dużych treści metafizycznych w tym swoistym traktacie filozoficznym  Andrzeja 

Karałowa. 

 

Partytura napisana jest z dużą starannością, layout wydruku jest bardzo dobrze 

zoptymalizowany i czytelny. Na uwagę zasługuje bardzo dokładne objaśnienie skrótów i 

symboli wykonawczych i wszystkich fragmentów improwizacyjnych. 

 

 

Praca analityczna „De invitatione mortis” jako metaopera. Zagadnienia integracji gatunku 

opery ze sztuką otwartej improwizacji jest napisana stylistycznie bardzo dobrym językiem a 

układ strukturalny pozwala dokładnie zanalizować materię muzyczną utworu. W rozdziale 

pierwszym autor skupia się na założeniach twórczych. Oprócz inspiracji 



stylistycznych autor  docenia i opisuje rolę światła jako rekwizytu w spektaklu, wykorzystanie 

wizualizacji jako substytutu klasycznej scenografii oraz kładzie nacisk na  sztukę 

oświetlenia jako dopełnienie wizualnej warstwy utworu. W rozdziale drugim autor skupia się 

na tekście i specjalnej relacji między słowem a muzyką. Rozdział 3 jest bardzo 

ważny, albowiem stanowi o analizie materiału muzycznego. Autor pochyla  się nad meliką i 

funkcjach afektywnych, następnie dotyka problemów harmonicznych, 

kolorystycznych, rytmicznych,  dynamicznych i artykulacyjnych utworu. W następnym 

podrozdziale autor opisuje wszystkie środki elektroakustyczne zastosowane w utworze. I 

wreszcie w czwartym rozdziale -  który stanowi główny przedmiot rozważań rozprawy - autor 

opisuje główny czynnik organizujący strukturę muzyczną - to jest element 

improwizacyjny. Bardzo ciekawe jest traktowanie elektroniki w kontekście swobodnej 

improwizacji z wypełnieniem przestrzeni w przestrzeni dźwiękowej efektami dźwiękowymi. 

 

 

Andrzej Karałow jest dobrze zapowiadającym się kompozytorem i muszę stwierdzić, że z 

uwagą będę się przyglądał Jego dalszym poczynaniom kompozytorskim.  

Osiągnięcia artystyczne Andrzeja Karałowa  stanowią nie tylko znaczny wkład w samą 

dyscyplinę, więcej - są również ich efektywnym przełożeniem na sferę  dydaktyki i 

upowszechniania kultury oraz kształtowania estetycznych postaw polskiego społeczeństwa.  

Zatem  stwierdzam, że dorobek artystyczny i pedagogiczny  Pana  mgr Andrzeja 

Karałowa spełnia wymagania art. 14 ustawy z dnia 14.03.2003 roku.  Popieram wniosek 

o nadanie doktorantowi  stopnia doktora w dziedzinie:  

sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej: kompozycja i teoria muzyki,  specjalności: 

kompozycja. 

 

 

 


