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Recenzja w przewodzie doktorskim mgr. Michaela Gatonska w dziedzinie sztuk muzycznych, 
w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki, w specjalności kompozycja – na 
podstawie pracy pt. „Poszukiwanie niekonwencjonalnych i indywidualnych struktur i procedur 
formalnych w utworze Οικοτοπια (Ecotopia) na orkiestrę symfoniczną” – wykonana na 
zlecenie Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 
 
WSTĘP 
 Jak sugeruje tytuł przedstawionej pracy doktorskiej, jej część teoretyczna jest równie 
ważna, jeśli nie wręcz pod pewnymi względami ważniejsza niż sama kompozycja. Rzeczywiście, 
o ile można sobie wyobrazić samodzielne funkcjonowanie utworu „Οικοτοπια (Ecotopia) na 
orkiestrę symfoniczną” (dalej w skrócie „Ecotopia”) w repertuarze koncertowym, to jednak 
dla jego pełnego zrozumienia i znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań rodzących się 
przy oglądzie partytury nieodzowne jest bliższe przyjrzenie się myśli Autora oraz samej Jego 
osobie. Zgodnie z tą logiką w recenzji omówione zostaną kolejno: sylwetka Doktoranta, Jego 
dotychczasowa droga twórcza i założenia filozoficzno-estetyczne, a wreszcie kompozycja 
„Ecotopia”.  
 
SYLWETKA KOMPOZYTORA – POSTAWA TWÓRCZA 
 Z przedstawionej dokumentacji obejmującej życiorys, listę najważniejszych osiągnięć 
i doświadczeń artystyczno-dydaktycznych Doktoranta, a także obszerny autoreferat, za jaki 
uznać można dwa pierwsze rozdziały części pisemnej Pracy Doktorskiej wyłania się obraz 
dojrzałego twórcy posiadającego bogate, tak zawodowe jak i życiowe doświadczenie, artysty 
ukształtowanego, choć w dalszym ciągu otwartego na poszukiwania i zmiany. Michael 
Gatonska to osobowość o silnym, indywidualnym charakterze. Na plan pierwszy wysuwają 
się tu takie Jego cechy istotne dla rozumienia twórczości jak śmiałość w zadawaniu ważnych 
pytań i kwestionowaniu zastanych porządków, nieufność wobec zbyt łatwych i utartych 
ścieżek, czy potrzeba pewnej radykalizacji gestów. Ten rys osobowości Doktoranta dobrze 
obrazuje w moim odczuciu fakt udania się na studia magisterskie do Polski w roku 1990, kiedy 
kierunkiem obieranym przez co bardziej śmiałych, młodych Amerykanów chcących poszerzyć 
swoje kompetencje na „Starym Kontynencie” były raczej Rzym czy ciągle jeszcze Paryż. 
 Pierwszy rozdział części pisemnej Pracy Doktorskiej stanowi zajmujący i przejrzysty 
opis najważniejszych inspiracji artystycznych Michaela Gatonska w trakcie całej jego 
dotychczasowej drogi twórczej. Przyglądając się kilku postaciom XX-wiecznej sceny 
kompozytorskiej oraz ich wybranym utworom Autor de facto formułuje swoje własne credo 
artystyczne. Do każdego fragmentu poświęconego kolejnej z omawianych postaci Doktorant 
dołącza niewielką analizę przykładu własnej twórczości, mającą ukazywać istniejące tu związki 



i analogie. Streszczając, do najważniejszych twórców i zjawisk, pod których wpływem 
kształtowały się wrażliwość i język Doktoranta zalicza On Edgarda Varese’a i jego rewolucyjną 
w swoim czasie metodę operowania masami brzmieniowymi, Charlesa Ives’a wraz 
ze szczególnym uwrażliwieniem na naturę, odwagą w poszukiwaniu muzycznych znaczeń oraz 
budowaniem wielowarstwowych faktur, Georga Crumb’a jako twórcę oryginalnej, 
wielowątkowej, łukowej formy, odwołującego się do mitu, rytuału i znów: natury, Witolda 
Lutosławskiego, w szczególności jako autora oryginalnych refleksji i koncepcji dotyczących 
świadomego kształtowania relacji z odbiorcą na poziomie percepcji formy, a wreszcie 
Kazimierza Serockiego, w niezwykle wg. Autora oryginalny sposób operującego nowoczesną 
kolorystyką instrumentalną i rozwiązaniami formalnymi o dającej się odczuć dramaturgii. 
Przedstawiona lista, zwłaszcza jej amerykańska część, wydaje się być symptomatyczna i dobrze 
korespondująca z wymienionymi wcześniej cechami charakteru Autora. W szczególności 
zwraca uwagę dający się odczuć entuzjazm z jakim Michael Gatonska przywołuje 
proponowane przez Ives’a (i publiczne przezeń wykrzykiwane w stronę publiczności) postulaty 
uważnego i dojrzałego słuchania zamiast narzekania na niezrozumiałość języka, prezentowaną 
przez Varese’a bezkompromisowość w stosunku do siebie samego i własnej twórczości 
(nawiasem, w dalszej części pracy pisemnej znajdziemy wzmiankę o spaleniu przez Autora 
wszystkich własnych kompozycji z pierwszego okresu niedojrzałej jeszcze twórczości), czy 
„osobność” Crumb’a wobec głównego nurtu amerykańskiej muzyki.  
 Oprócz odwołań muzycznych, w pierwszym rozdziale znajdziemy też elementy szerzej 
rozumianej filozofii wyznawanej przez Doktoranta. Na specjalną uwagę zasługuje odwołanie 
się do amerykańskiego transcendentalizmu i wynikających zeń szczególnego rozumienia 
indywidualizmu oraz traktowania miejsca człowieka w naturze. Wydaje się, że ten specyficznie 
amerykański nurt, który nawiasem mówiąc powstał i rozwinął się w rejonie urodzenia 
i wychowania tak Michaela Gatonska, jak i Charlesa Ives’a, Nowej Anglii, będącej w zasadzie 
kolebką  całej amerykńskiej kultury, stanowi swoistą bazę dla ogólnej postawy artystycznej 
i życiowej twórcy kompozycji o znaczącym w tym kontekście tytule „Ecotopia”.  
 Rozdział drugi pracy pisemnej jest rozwinięciem i doprecyzowaniem elementów credo.  
Doktorant próbuje sformułować i przybliżyć czytelnikowi swoją koncepcję sztuki oraz 
zdefiniować rolę artysty, a także objaśnić i uzasadnić swoje wybory materiałowe i formalne. 
W największym skrócie, wg. tej koncepcji, o ile dobrze ją zrozumiałem, sztuka jest 
niezbywalnym przejawem działalności człowieka jako istoty przede wszystkim społecznej (nb. 
Doktorant oprócz wykształcenia muzycznego posiada także dyplom z zakresu socjologii), 
w świecie dzisiejszym na styku wielu różnorodnych kultur, zaś rolą artysty odczytanie 
i zakodowanie w postaci dzieła znaczenia ludzkiej egzystencji. Głównym zadaniem każdego 
artysty jest świadome rozpoznanie i dopracowanie na przestrzeni całego życia własnych – 
indywidualnych sposobów widzenia świata oraz znalezienie najlepszych środków 
adekwatnych do ich publicznego zaprezentowania. Twórca jest więc odpowiedzialny za pracę 
nad sobą i nad materiałem oraz za dzieło, którego przesłanie powinno być czytelne 
i transformujące świadomość odbiorcy. Duże znaczenie dla Autora ma rytualność sztuki, 
również ludowej (kolejnym nawiasem, warto zwrócić uwagę na pogłębioną, również 



praktyczną znajomość Doktoranta muzyki Indian północnoamerykańskich z plemienia 
Mahican, rdzennych mieszkańców rejonu Nowej Anglii).  

Punktem centralnym zainteresowania Michaela Gatonska w kontekście dźwięku jest 
natura, czy w ogóle, by tak rzec, „realne brzmienie świata”.  Szczególnie dużo miejsca poświęca 
Autor na opis swoich doświadczeń związanych z soundscape’m. Jak się dowiadujemy, 
Doktorant od wielu lat aktywnie zajmuje się nagraniami terenowymi, ma na swoim koncie 
wiele ciekawych osiągnięć i publikacji w tym zakresie, jak choćby trzyodcinkową serię nagrań 
dokonanych w ogrodzie domu Charlesa Ives’a, przy jego kompozytorskiej pracowni. Przy 
okazji opisywania tych doświadczeń Autor w bardzo interesujący sposób omawia 
swoją praktykę „pogłębionego słuchania” mającą na celu osiągnięcie pełnego doświadczania 
wielowarstwowych zjawisk brzmieniowych. W sposób naturalny pojawia się tu pojęcie 
„środowiska” (environment), w którym zanurzony jest odbiorca, bardzo istotnego 
w kontekście kompozycji „Ecotopia” (do czego wrócę w kolejnych akapitach).  
 Jeszcze jednym ważnym źródłem inspiracji przywołanym przez Doktoranta jest 
malarstwo. Autor odwołuje się do twórczości przede wszystkim Zbigniewa Bujarskiego oraz 
Paula Klee, traktując obrazy nie tylko jako artystyczne efekty operowania linią i barwą, ale też 
jako szczególny przejaw kształtowania formy przestrzennej, w kontraście, ale i nie bez analogii 
do czasowej – muzycznej. Znajdziemy tu również odwołanie do twórczości Jacksona Pollock’a, 
z okresu przejściowego między surrealistycznym abstrakcjonizmem a action painting, 
w którym artysta eksplorował faktury oparte na wielokrotnej powtarzalności wybranych 
motywów, potencjalnie w nieskończoność, czego przykładem jest omówiony w pracy Mural. 
Autor przywołuje tu też ważny dla siebie cytat z Paula Klee, który postulował integralne 
połączenie w sztuce tego co niskie („diabelskie”) z tym co wysokie („niebiańskie”). Powołując 
się na inspiracje sztuką malarską Doktorant wskazuje na ważne dla siebie operowanie 
„muzycznym bezczasem”’ – blokami statycznych brzmień o kontrastowych „odcieniach”. W 
tym kontekście Autor przywołuje też terminologię, którą obszernie posługuje się w części 
analitycznej pracy, przede wszystkim pojęcie chiaroscuro (termin oznaczający operowanie 
kontrastem światła i cienia). 
 W zwieńczeniu drugiego rozdziału, niejako tytułem wprowadzenia do wypełniającej 
trzeci rozdział analizy kompozycji „Ecotopia”, Autor zdaje relację z miejsca, w którym znajduje 
się aktualnie jako twórca.  Doktorant pisze tu, że obecnie skłania się już nie ku opowiadaniu 
historii czy opisywaniu świata za pomocą muzyki, lecz raczej tworzeniu na gruncie muzyki, czy 
szerzej – dźwięku – własnych, autonomicznych światów. Można powiedzieć, że od muzyki 
quasi-programowej, czy może raczej naturalistycznej kompozytor przechodzi do muzyki 
absolutnej; środki i narzędzia wypracowane na bazie dotychczasowych doświadczeń 
„imitacyjnych” względem brzmień realnych (jakkolwiek nie chodziło tu raczej nigdy 
o dźwiękonaśladownictwo, tylko raczej symbolikę i wielowarstwowość) zaczynają służyć 
celom czysto muzycznym, bez koniecznych odwołań do pozamuzycznej rzeczywistości.  
 Podsumowując, w części auto-analitycznej Pracy Doktorskiej Autor jawi się jako osoba 
bardzo świadoma swoich dotychczasowych wyborów, potrafiąca także dość wyraźnie 
zarysować przed sobą dalsze cele. Michael Gatonska szczególną wagę przykłada do dźwięku 



jako fizycznego, złożonego zjawiska, traktując go jako obiekt o cechach dających się 
odczytać/odczuć jako znaczące. Źródła materii dźwiękowej w muzyce Doktoranta leżą głęboko 
w realnym świecie, zaś twórczość jest polem działania dla kompozytora konstruującego dzieło 
jak rodzaj kolażu złożonego z odnalezionych w świecie, przeżytych i silnie przetworzonych 
przez siebie zjawisk. Na twórcy spoczywa odpowiedzialność za siebie i za innych, będących 
pod wpływem jego twórczości, jak również szerzej, za cały dźwiękowy pejzaż, który 
współtworzy.  

Opis własnej postawy i założeń twórczych jest klarowny i spójny. Wszystkie poruszone 
tu wątki przyczyniają się do pełniejszego zrozumienia Doktoranta i jego pracy. Jedyna moja 
wątpliwość dotyczy braku odwołania się Doktoranta do postaci i twórczości kanadyjskiego 
kompozytora Raymonda Murraya Schafer’a, z którego postawą i przekonaniami wydaje 
się istnieć tu głęboki związek, pomijając fakt, iż Schafer jest przecież autorem i propagatorem 
pojęcia soundscape, oraz orędownikiem dźwiękowej ekologii, które stanowią tu punkty niemal 
centralne. Wydaje się, że przywołanie tej postaci, ważnej przecież nie tylko w kontekście 
poruszanych przez Doktoranta tematów, ale szerzej, dla całej muzyki XX i XXI wieku byłoby 
cennym i celowym uzupełnieniem dla tej części Pracy. 
 
KOMPOZYCJA – ZAMYSŁ I REALIZACJA 
 Utwór „Ecotopia” to zakrojony z orgomnym rozmachem i tylko częściowo zrealizowany 
projekt wielkiego cyklu symfonicznego, mającego stanowić podsumowanie dotychczasowych 
doświadczeń Doktoranta oraz wytyczenie nowych ścieżek dla Jego twórczości muzycznej, 
a nawet, jak dowiadujemy się ze wstępnych akapitów ostatniego rozdziału (s. 137), próbę 
zredefiniowania wielkiej formy muzycznej w ogóle. Streszczając ambitne plany Autora, 
„Ecotopia” ma zamyśle stanowić twórczy wkład w tradycję tworzenia cykli utworów 
połączonych jakąś ideą, stanowiących kamienie milowe w historii zachodniej muzyki. Jako 
przykłady takich, szczególnie dla siebie inspirujących cykli z przeszłości Doktorant przywołuje 
Das Wohltemperierte Klavier J.S. Bacha, cykle pieśni F. Schuberta, a przede wszystkim Preludia 
op. 28 F. Chopina. Czynnikiem spajającym w „Ecotopii” miałby być po pierwsze materiał 
harmoniczno-melodyczny wywiedziony z pierwszego taktu Preludium nr. 3 przywołanego 
cyklu (Autor używa terminu harmomelody), a po drugie różne sposoby organizowania materii 
dźwiękowej, w oparciu o doświadczenia zdobyte w pracy realizatora nagrań terenowych. 
W swym obecnym, przedstawionym jako część Pracy Doktorskiej kształcie utwór to ok. 45-
minutowy, trzyczęściowy cykl o podtytułach: Environment I „Sokolica” (ok. 16’30”), 
Environment II „Air” (ok. 10’) oraz Environment III „Glaciers” (ok. 17’). Każda z części realizuje 
inny zestaw założeń i wykorzystuje inny zestaw środków materiałowo-formalnych. W części 
pierwszej znajdziemy stosunkowo najwięcej materii o określonych wysokościach brzmienia 
i charakterze quasi-motywicznym, część druga w przeważającej mierze wykorzystuje środki 
sonorystyczne, zaś część trzecia wydaje się łączyć oba te światy. Przedstawiona partytura 
świadczy o bogatej wyobraźni kompozytora i bardzo dobrej znajomości specyfiki orkiestry 
symfonicznej, tak w ujęciu tradycyjnym, jak i wykorzystującym nowe sposoby wydobycia 
dźwięku i operowania fakturą. W utworze nie brak miejsc, które, jak można się spodziewać 



zabrzmią bardzo efektownie; poszczególne części cyklu wydają się wewnętrznie spójne 
i dobrze przemyślane formalnie. Doktorant w trzecim rozdziale swej pracy pisemnej 
obszernie, wyczerpująco i przekonująco objaśnia zarówno tytuły całości i poszczególnych 
części, założenia koncepcyjne przyjęte w pracy nad utworem, które podyktowały taki a nie 
inny dobór instrumentarium i środków materiałowych, jak i jego przebieg formalny; wydaje 
się, że tej części pracy nie ma potrzeby tu relacjonować. Zamiast tego w swojej recenzji 
chciałbym przyjrzeć się wspomnianym we wstępie wątpliwościom, które pojawiły się przy 
oglądzie samej partytury, zwłaszcza tym, które nie uległy całkowitemu rozwianiu po lekturze 
części teoretycznej przedstawionej Pracy Doktorskiej. 
 Moja podstawowa wątpliwość dotyczyła spójności utworu „Ecotopia” traktowanego 
jako wieloczęściowy cykl, w domyśle mający, a w każdym razie mogący być zaprezentowanym 
jako całość podczas koncertu. Wydaje się, że istniejące obecnie trzy części, oraz jak wolno 
przypuszczać te, które mają dopiero powstać stanowić będą wewnętrznie koherentne, ale na 
tyle między sobą różne światy, że przedstawianie ich w jednym ciągu niekoniecznie będzie 
miało sens. Do pewnego stopnia satysfakcjonującą, choć tylko częściową odpowiedź na tę 
wątpliwość stanowią przywołane wyjaśnienia kompozytora, dotyczące odwołania się do 
tradycyjnych cykli, w szczególności Chopina, które, jak wiadomo pozostawiają możliwość 
wyboru kilku, a nawet tylko jednej części do wykonania w ramach jednego koncertu. Wydaje 
się jednak, że o ile w przypadku preludiów wykonanie całości cyklu w ciągu nie tylko jest do 
pomyślenia, ale też z powodzeniem zdarza się w praktyce koncertowej, to takie założenie w 
odniesieniu do „Ecotopii” jest nierealistyczne, choćby tylko ze względu na czasy trwania 
poszczególnych części. Problemu nie rozwiązują także w moim odczuciu opisane wnikliwie 
przez Autora związki materiałowe między częściami, wywiedzione z matrycy wysokościowej 
opartej na pierwszym takcie Preludium nr 3 chopinowskiego cyklu. O ile związki te 
przekonująco przedstawiają się w analizie, to jednak mam obawy czy w bezpośredniej 
percepcji cokolwiek z nich przedostanie się do świadomości odbiorcy. Sądzę, że przedstawione 
trzy części mogłyby z powodzeniem stanowić początek dłuższego nie tyle cyklu, ile zestawu 
osobnych utworów symfonicznych, połączonych okresem lub miejscem powstania, czy 
spojonych jakąś inną nicią koncepcyjną, teoretycznie nie wykluczającą, ale na pewno nie 
zakładającą ich istnienia łącznego, jakie wielokrotnie zdarzały się w historii, od choćby zbioru 
„Sinfonii” Carla Philipa Emmanuela Bacha, po na przykład „De Tijd”, „De Staat” i „De Materie” 
Louisa Andriessena.  
 Wątpliwość druga dotyczy kwestii dynamiki i w ogóle czytelności faktur zastosowanych 
w wielu miejscach „Ecotopii”. Na podstawie przedstawionej partytury nierzadko można 
odnieść wrażenie, że dokładna realizacja zapisu, przede wszystkim w zakresie 
wielowarstwowo kształtowanej dynamiki, zaowocuje brzmieniem gęstym, niekoniecznie 
pozwalającym na dokładne usłyszenie wielu starannie zanotowanych niuansów. Po 
zapoznaniu się z wybranymi przykładami wcześniejszej twórczości orkiestrowej Doktoranta 
nie mam wątpliwości, że w kwestii orkiestracji nie brak mu kompetencji i doświadczenia, więc 
nie podejrzewam, że zbudowane w „Ecotopii” faktury są efektem przeoczenia, zakładam 
raczej, że muszą być efektem świadomego działania, mającego konkretny cel. Pewne światło 



na tę kwestię rzucają opisane wyżej doświadczenia kompozytora w dziedzinie soundscape’u, 
zwłaszcza nagrań terenowych, Jego koncepcja „głębokiego słuchania”, a także refleksje 
dotyczące związków faktury muzycznej z fakturą obrazu, gry światła i cienia. Szczególnie 
istotne jest w tym kontekście pojęcie środowiska (environment – tytuły wszystkich kolejnych 
części), w którym słuchacz jest zanurzony, i którego poszczególne elementy brzmieniowe 
odbiera osobno, jako warstwy, ale zarazem jednocześnie jako całość. Kompozytor w bardzo 
ciekawy sposób opisuje materiał i przebieg kolejnych części utworu jako próbę realizacji idei 
„piramidy soundscape’u”, czyli właśnie hierarchii poszczególnych warstw brzmieniowych 
danego środowiska. Kompozytor dzieli całą materię dźwiękową w utworze na trzy kategorie: 
materiał „pulsacyjny”, kolorystyczny oraz statyczny (co wydaje się być dalekim echem 
boulezowskich kategorii w traktowaniu czasu muzycznego). Te idee bardzo dobrze 
korespondują z partyturą, ich koncepcyjna realizacja wydaje się spójna, jednak próba 
wyobrażenia sobie utworu w wykonaniu orkiestry symfonicznej, z jej konkretnym 
ustawieniem na scenie, i pewną określoną własną hierarchią brzmień (wynikającą 
z historycznie ustalonej liczebności poszczególnych grup oraz z charakterystyki dynamiczno-
artykulacyjnej historycznych instrumentów) nasuwa pytanie, czy kompozytor nie powinien 
w realizacji swego cyklu pójść dalej i zrezygnować z tradycyjnej orkiestry symfonicznej, 
a w każdym razie z jej tradycyjnego układu przestrzennego oraz z konwencji koncertu na rzecz 
rozwiązania mniej lub bardziej zbliżonego do jakiegoś rodzaju instalacji dźwiękowej. Co 
prawda w legendzie partytury znajdujemy informację o możliwej amplifikacji instrumentów 
dętych, co w pewnej mierze rozwiązuje kwestię słyszalności niuansów, jednak uwaga ta 
dotyczy jedynie drugiej części utworu, a za instalacją dodatkowo przemawiają w moim 
odczuciu również przemyślenia Doktoranta na temat muzycznego czasu, w odniesieniu do 
bezczasowości sztuk wizualnych, wskazujące na szczególne zainteresowanie formą statyczną, 
teoretycznie trwającą w nieskończoność i wiecznie się powielającą, analogicznie do fraktala. 
Można przypuszczać, że zaproponowane tu bardzo interesująco idee środowiska 
dźwiękowego oraz muzycznej statyki znalazłyby pełniejszą realizację w jakimś układzie 
topofonicznym, w szczególności umożliwiającym słuchaczowi przemieszczanie się między 
brzmiącymi zjawiskami, tak by móc przysłuchiwać się całości z różnych perspektyw, a co za 
tym idzie w innej konwencji czasowej niż typowy filharmoniczny koncert; takiej w której czas 
prezentacji utworu nie musi mieć ścisłego związku z formą kompozycji. Przychodzi tu na myśl 
twórczość takiego kompozytora jak John Luthier Adams, którego inspiracje i artystyczne cele 
wydają się być w wielu punktach styczne z tymi, które opisuje w swej pracy Michael Gatonska, 
i którego rozwiązania w zakresie formuły prezentacji muzyki nierzadko wykraczają poza 
tradycję w podobny do sugerowanego tu sposobu. 
 Pozostałe wątpliwości dotyczą elementów zapisu partyturowego, który choć 
sporządzony bardzo czytelnie graficznie, z dbałością o szczegóły, w pewnych miejscach 
i kwestiach wymaga uporządkowania. Przede wszystkim dopracowania domaga się wstępna 
część partytury zawierająca spis instrumentów oraz legendę. Spis instrumentów nie obejmuje 
kilku ważnych, nietradycyjnych źródeł dźwięku występujących w partyturze, jak tzw. 
„tybetańskie kamienie modlitewne” (cz. II, t. 64, partie fagotów), lasso d’amour (cz. II, t. 103, 



partia batt. 3), wentylator elektryczny (cz. II, t. 123, partia batt. 2) czy jakiś rodzaj „średniej 
ciężkości papieru lub innego materiału, którego doczepienie do czary instrumentu spowoduje 
silny efekt bzyczenia”, którego kompozytor domaga się od klarnecisty w cz. III, t. 193. 
Dookreślenia wymagałoby też radio występujące w partii batt. 1 – w partyturze brak informacji 
na temat głośności i charakteru szumu produkowanego przez owe radio, co w przypadku 
kompozytora-specjalisty w zakresie soundscape’u wydaje się być dość poważnym 
przeoczeniem. Brak również bliższych informacji na temat plastikowych woreczków 
kilkakrotnie pojawiających się w przebiegu utworu, które muzycy powinni w zaznaczonych 
miejscach ugniatać palcami. Jak wiadomo rodzajów woreczków jest wiele – różnią je zarówno 
elastyczność materiału, jak i rozmiar, a co za tym idzie w znacznym stopniu głośność i barwa. 
 Legenda jest potraktowana dość wnikliwie, jednak w kilku miejscach pojawiają się 
nieścisłości i kwestie, które dałoby się dopracować. Moje wątpliwości budzą przede wszystkim 
tzw. „menu boxes” czyli ramki zawierające materiał do powtarzania w określonych odcinkach, 
w określony sposób. Wydaje mi się, że zwłaszcza przykłady 2 oraz 4, reprezentujące repetycje 
w przypadkowej kolejności zawierają zbyt wiele, nie do końca spójnych symboli graficznych, 
zaciemniających intencje kompozytora, zamiast je wyjaśniać. Jeśli w przykładzie 2 „wężyk” 
(tzw. tylda) w górnym lewym rogu ma oznaczać przypadkowość uszeregowania 
poszczególnych grup, to co oznacza „zygzak” występujący wraz z „wężykiem” w przykładzie 4? 
Te dwa przykłady rodzą też istotne pytanie o możliwość powtórzeń grup i dźwięków. Czy 
powtórzenia są dopuszczalne, jeśli tak, to jaka ich liczba?  

Przywołane w legendzie symbole oznaczające różne stopnie gry „z powietrzem” na 
instrumentach dętych nie zawsze są spójne z oznaczeniami występującymi w partyturze. Jak 
podaje legenda, kwadratowa główka nuty oznacza częściowy (40-60%) udział powietrza 
w dźwięku, natomiast krzyżyk zamiast główki nuty, zupełny brak określonej wysokości 
dźwięku, czyli samo powietrze. Tymczasem np. w taktach 110-111 cz. II, w partiach fletów 
pojawiają się główki nut w kształcie rombów, wraz z słowną informacją „air only”, a co więcej 
w tych samych taktach w partiach waltorni i trąbek do oznaczenia dźwięków „powietrznych” 
zastosowane są krzyżyki. Nieco wcześniej (t. 89 i dalej) w partiach fletów główki nut w kształcie 
rombów pojawiają się z kolei w miejscach wykorzystania „whistle tones”, a nieco później (t. 
126 i dalej) w partiach fletów i klarnetów występują znów krzyżyki, oznaczające, jak się wydaje, 
dokładnie to samo co wcześniej zjawisko, natomiast w części III, w taktach 21 i dalej, w partiach 
większości drewna występują wyłącznie główki kwadratowe, którym towarzyszą określenia 
słowne „air only” oraz określające procentowy udział powietrza w dźwięku. Krótko mówiąc 
panuje tu w kwestii oznaczeń pewne zamieszanie.  

Wątpliwości budzi także kwestia oznaczeń oraz realizacji umiejscowienia smyczka na 
strunie. W legendzie przywołane i wyjaśnione są następujące miejsca przyłożenia smyczka 
(oprócz ordinario): ST jako sul tasto, SP jako sul ponticello, MSP jako molto sul ponticello, OB 
jako on the bridge oraz MOB jako mostly on the bridge. Wydaje się, że taki zakres stopniowania 
manipulowania smyczkiem w okolicy mostka wykracza poza faktyczne możliwości muzyków 
i instrumentów. Co więcej, w samej partyturze możemy odnaleźć jeszcze jedno określenie, 
SPES, tłumaczone jako sul ponticello estreme (np. cz. III, t. 150, partia Vn I). Czym miałaby się 



różnić realizacja owego SPES od MOB występującego dwa takty dalej, niełatwo odgadnąć. 
Pozostając jeszcze na chwilę przy smyczkach, brak w partyturze spójności w kwestii oznaczenia 
uderzania strun drzewcem smyczka, czasem pojawia się skrót CLB, czasem pełne włoskie col 
legno battuto. Przemyślenia wymagałoby także oznaczenie „ord. ST” w cz. III, t. 245, oraz 
figura w partiach skrzypiec w cz. III, t. 212 i później, sugerująca grę molto vibrato na pustej 
strunie G.  

Z kwestii bardziej ogólnych, partytura zyskałaby na redakcji pod kątem umiejscowienia 
informacji o zmianie instrumentu, założenia czy zdjęcia tłumika itp. Informacje te pojawiają 
się zazwyczaj w momencie, gdy zmiana wchodzi w życie, zamiast przed przerwą w grze 
umożliwiającą zrealizowanie zmiany. Wydaje się także, że czasem kompozytor pozostawia 
ryzykownie zbyt mało czasu na dokonanie zmian, jak np. na przestrzeni taktów 78-80 cz. III, 
gdzie trębacze muszą wymienić tłumiki z prostych na „cup”. 

Partyturę warto także przejrzeć pod kątem zapisu aktualnie grających instrumentów 
w partiach perkusji. Zastosowana notacja podająca w ramce na początku każdego systemu 
zestaw wszystkich „aktywnych” instrumentów pozostawia wątpliwości. Wobec rozbudowanej 
partii perkusji i występujących w jej ramach częstych zmian, o wiele lepiej sprawdziłaby się 
metoda notowania nazwy instrumentu nad zapisem. 
 

KONKLUZJA 

 Pracę Doktorską Michaela Gatonska pt. „Poszukiwanie niekonwencjonalnych 
i indywidualnych struktur i procedur formalnych w utworze Οικοτοπια (Ecotopia) na orkiestrę 
symfoniczną” oceniam bardzo pozytywnie i nie mam wątpliwości, że dotychczasowy dorobek 
Doktoranta, jak również przedstawione dzieło wraz z opisem zasługują na uwagę, dalsze życie, 
oraz stanowią więcej niż wystarczającą podstawę do ubiegania się o stopień doktora. 
Uważam, że niniejsza praca stanowi doskonały przykład bardzo dziś potrzebnego, 
pogłębionego namysłu nad własną twórczością i sztuką w ogóle, jej źródłami oraz rolą 
w dzisiejszym świecie. Przedstawione tu wątpliwości należy potraktować jako otwarte pytania 
i sugestie, które mogą, lecz wcale nie muszą zostać wzięte przez Doktoranta pod uwagę (poza 
oczywistymi uchybieniami techniczno-edycyjnymi, których trudno uniknąć przy pisaniu 
utworu tego formatu, i które łatwo poprawić przed ewentualnym wykonaniem czy 
wydaniem). Reasumując, stwierdzam jednoznacznie, iż przedstawiona praca doktorska 
spełnia warunki sformułowane w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 r. Nr 65 poz. 595, z późn. 
zm.); przedstawioną pracę doktorską przyjmuję i wnioskuję o dopuszczenie jej do dalszego 
postępowania w przewodzie. 
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