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Przedłożone dzieło artystyczne (nagranie CD oraz książka) stanowi naturalną 
konsekwencję aktywności artystycznej i naukowej autora. Od wczesnej edukacji 
muzycznej przejawiał on zainteresowania zarówno teoretyczno-muzyczne, jak  
i artystyczno-wykonawcze, pogłębiając wiedzę i umiejętności poprzez aktywność 
artystyczną, naukową, dydaktyczną oraz innego rodzaju prace na rzecz upowszechniania 
kultury muzycznej.  
W niniejszym autoreferacie przedstawiona zostanie działalność autora we wspomnianych 
powyżej aktywnościach. Poszczególne rozdziały korespondują w ogólnym zarysie  
z porządkiem systematycznym przedłożonego życiorysu. Ostatni (V) poświęcony został 
natomiast charakterystyce dzieła artystycznego, będącego zasadniczym przedmiotem 
przewodu habilitacyjnego.  
W swojej pracy autor stopniowo koncentrował się na tematyce wiążącej aspekty 
artystyczne i naukowe. Przedstawione dzieło artystyczne jest tego wykładnią. Kolejnym 
przykładem takiego powiązania jest zainteresowanie autora problematyką francuskiego 
modernizmu, a w szczególności twórczością Charlesa Tournemire’a. Otrzymane 
stypendia, wspierające obydwa powyższe projekty (KAAD (11.2011-07.2012), projekt 
badawczy: Śląska muzyka organowa XIX wieku; FNP, stypendium konferencyjne na wyjazd 
na sympozjum: Gregorian Chant and Modern Composition for the Catholic Liturgy: Charles 
Tournemire’s L’Orgue Mystique as Guide, Miami 1-3.02.2012), są tego potwierdzeniem.  
 
I. Działalność artystyczna  
W ramach tzw. przekrojowego repertuaru koncertowego stopniowo coraz więcej miejsca 
zajmuje w wykonawstwie autora następująca tematyka:  
- muzyka francuska (od baroku do współczesności), w szczególności twórczość  
Ch. Tournemire’a  
- improwizacja organowa,  
- niemiecka muzyka romantyzmu (zwłaszcza twórczość śląska).  
W latach 2008-2013 (od obrony pracy doktorskiej) autor wykonał kilkadziesiąt koncertów, 
w tym: solowe, kameralne oraz przy współudziale chóru. Ich formuła sięgała od 
koncertów kościelnych, związanych z liturgią (zwłaszcza w Kościele Uniwersyteckim we 
Wrocławiu), po koncerty festiwalowe w Polsce, Niemczech, Norwegii i Stanach 
Zjednoczonych. Pełniąc w tym czasie funkcję organisty (2005-2011, Kościół 
Uniwersytecki we Wrocławiu), autor traktował działalność artystyczną w bliskim związku 
z oprawą muzyczną liturgii. Znajduje to odzwierciedlenie w rodzajach koncertów 
występował; są wśród nich zarówno te najbliższe liturgii, a więc koncerty kościelne 
(Wieczory Tumskie, Verbum cum Musica), recitale solowe i kameralne oraz tzw. recitale 
wykładowe (podczas konferencji poświęconych twórczości Ch. Tournemire’a – Miami 
2012: The Tradition of French Organ Music based on the Gregorian 
Chant – from Titelouse to Messiaen. Improvisations on Gregorian Themes as an exemplification of the 

Musical Language of selected French Composers of Organ Music, Pittsburgh 2012:  

The Improvisational Style of Charles Tournemire.  



Wraz z krystalizacją własnego profilu artystyczno-naukowego prezentowany repertuar  
z przekrojowego przekształcał się w tematyczny. W fazie realizacji przez autora jest 
rejestracja wszystkich dzieł organowych Ch. Tournemire’a, będąca częścią projektu 
artystyczno-naukowego poświęconego temu wybitnemu kompozytorowi i organiście.   

 
II. Działalność naukowa  
W ramach działalności naukowej, oprócz wspomnianych tematów artystyczno-
naukowych, problematykę centralną stanowi:  
- analiza i interpretacja działa muzycznego (w szczególności semiotyka muzyki),  
- historia, teoria i estetyka muzyki XIX –XXI w.  
Odzwierciedleniem aktywności naukowej jest aktywny udział autora w konferencjach, 
m.in.: Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), 
Międzynarodowa Konferencja Analityczna. Analiza: Historia – Theoria – Praxis (Akademia 
Muzyczna we Wrocławiu 2009, 2011), a także w międzynarodowych konferencjach: 
Chopin – Paderewski Conference (Loyola University, Chicago 2010), International Conference on 
Music Semiotic (University of Edinburgh, 2012).  
Konferencje, w których autor uczestniczył, prezentując referaty o tematyce związanej 
bezpośrednio z muzyką organową to m.in.: Zwischen Breslau und München. Der Komponist 
Günter Bialas 1907-1995 (Uniwersytet Wrocławski 2008), referat: Twórczość Güntera Bialasa 
na instrumenty klawiszowe); Charles Tournemire – Conference (Nova Southeastern University, 
Miami 2012), referat: The Existential Act of Creative Freedom or Striving for Organic Masterpice. 
Charles Tournemire’s Improvisations and Written Works. A comparative Existential and 
Transcedental Analysis.  
Przygotowywana przez autora jest również monografia twórczości Charlesa 
Tournemire’a.  
 
III. Działalność dydaktyczna  
Praca dydaktyczna autora charakteryzuje się wszechstronnością tak w sensie 
instytucjonalnym, jak i przedmiotowym. Podczas 12-letniej pracy w Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii 
Muzyki i Muzykoterapii (najpierw jako asystent, 2000-2008), następnie starszy 
wykładowca (2008-2011), autor wykładał następujące przedmioty: harmonia, ćwiczenia  
z harmonii, kontrapunkt, seminarium form muzycznych, analiza dzieła muzycznego, 
czytanie partytur.  
Od 2003 roku jako współpracownik, a następnie od 2008 roku jako adiunkt w Instytucie, 
później – w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor prowadził kursy 
następujących przedmiotów: harmonia, kontrapunkt, podstawy analizy dzieła 
muzycznego, historia muzyki romantyzmu, semiotyka muzyczna.  
W ramach pracy dydaktycznej w Metropolitalnym Studium Organistowskich autor 
nauczał przedmiotów: organy, akompaniament liturgiczny, literatura organowa, harmonia, 
kontrapunkt. Spośród uczniów klasy organów, dwóch jego uczniów uzyskało dyplom  
z wyróżnieniem.  
Autor został również wyznaczony do prowadzenia letniego kursu z historii muzyki dla 
nauczycieli średnich szkół muzycznych (Centrum Edukacji Artystycznej (Gdańsk 2010)).  
 
 
 



IV. Działalność organizacyjna i upowszechniająca  
Zaangażowania w działalność organizacyjną realizował autor głównie w ramach instytucji, 
w których pracował. Jako członek Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej brał 
udział w przygotowaniach konferencji, pracach redakcyjnych itp., jako wiceprezes fundacji 
Opus Organi działał na rzecz renowacji historycznego śląskiego instrumentarium 
organowego. Wchodząc w skład stowarzyszeń na rzecz muzyki kościelnej (członkostwo  
w Fundacji im. ks. Leona Pęcherka oraz Komisji ds. Muzyki Kościelnej Archidiecezji 
Wrocławskiej), starał się upowszechniać muzykę sakralną i dbać o jej należyty poziom.  
Największym wyzwaniem organizacyjnym jest przygotowanie przez autora 
międzynarodowej konferencji z okazji 75. Rocznicy śmierci Ch. Tournemire’a (Kraków,  
X 2014) przy współudziale Churchmusic Association of America, Instytutu Muzyki 
Kościelnej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.   

 
V. Opis artystycznego dzieła muzycznego  
Dzieło artystyczne stanowi płyta CD Fantasia silesiana wraz z publikacją naukową 
zatytułowaną Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich. Płyta została 
wyprodukowana przez niemiecką wytwórnię fonograficzną Ambiente, książka zaś wydana 
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 
1. Fantasia silesiana (nagranie CD)  
Na płycie zarejestrowano następujące utwory:  
1. Ernst Köhler, Fantasie über „Haleluja” aus Händels „Messias” op. 22  
2. Moritz Brosig, Fantasie f-moll op. 53  
3. Heinrich Reimann, Fantasie und Fuge über „Wie schön leuchtet der Morgenstern” op. 25  
4. Fritz Lubrich d.J., Fantasie und Fuge d-moll op. 54  
5. Jan Gawlas, Fantazja i fuga na temat „Wśród nocnej ciszy” op. 12  
6. Bogusław Raba, Fantazja romantyczna na temat pieśni „Boże, coś Polskę” (improwizacja)  
Wybór utworów podyktowany został ideą przedstawienia reprezentatywnego dorobku 
kompozytorów śląskich w gatunku romantycznej fantazji organowej. Chronologiczny 
porządek ujmuje twórczość od zarania romantyzmu (Köhler) aż po II poł. XX wieku 
(Gawlas). Prezentowane utwory to dzieła organistów-kompozytorów związanych  
z regionami dzisiejszego Dolnego Śląska (Köhler), Śląska Opolskiego (Brosig) oraz 
Górnego Śląska (Lubrich, Gawlas). Pominięcie kompozycji A.F. Hessego w nagraniu 
wynika z szeregu ich mankamentów, co zostało wykazane w książce. Utwory te prezentują 
bardziej wartość historyczną niż artystyczną. Na płycie zarejestrowana została natomiast 
Fantazja op. 25 H. Reimanna, która powstała w okresie pobytu kompozytora w Berlinie. 
Zważywszy jednak na śląską proweniencję twórcy, wykształcenie zdobyte we Wrocławiu 
oraz skomponowanie wspomnianego dzieła niedługo po opuszczeniu stolicy Śląska, 
wybór ten jest uzasadniony. Wieńcząca płytę improwizacja stanowi twórcze nawiązanie 
do romantycznej tradycji fantazji organowej i wynika z poczucia identyfikacji jej autora  
z kulturą muzyczną Śląska.   
Pierwotnym zamierzeniem było zarejestrowanie każdej z fantazji na organach, na których 
grali i tworzyli poszczególni organiści-kompozytorzy. Szereg problemów technicznych, 
zwłaszcza niezachowanie niektórych instrumentów (np. organy kościoła św. Elżbiety we 
Wrocławiu), zdecydowało o zaniechaniu tego projektu i wyborze śląskich organów  
o estetyce romantycznej, które dysponują cechami brzmieniowymi oraz warunkami 
technicznymi umożliwiającymi wykonanie omawianego repertuaru. Organy nyskiej firmy 



Berschdorf z kościoła św. Wacława w Krzanowicach spełniają te wymagania. 43-głosowy, 
2-manuałowy instrument o trakturze pneumatycznej i wiatrownicach stożkowych 
wybudowany został w 1915 roku. Po 6-letniej renowacji przez firmę M. Nawrot & Synowie 
w 2012 roku został oddany do użytku. Stopień zniszczeń, zwłaszcza elementów 
drewnianych, nie pozwalał niestety na zachowanie w znacznym stopniu historycznej 
substancji instrumentu (drewniane piszczałki, wiatrownice). Niemniej odtworzenie tych 
elementów nastąpiło w oparciu o pierwotną dokumentację. Próba nawiązania do 
historycznego brzmienia śląskiej twórczości na śląskich organach jest zatem – z całą 
świadomością rezultatu – wizją uogólnioną, a więc nie uwzględnia ona dokładnej 
charakterystyki techniczno-brzmieniowej odnośnych instrumentów historycznych  
(np. mechanicznych organów o estetyce barokowej na jakich grali Köhler i Brosig). Mimo 
że krzanowicki instrument nie ma w pełni charakteru wielkich organów symfonicznych, 
najbliższe pokrewieństwo go z organami, na które powstawały dzieła Reimanna, Lubricha 
i Gawlasa. Wspólną cechą, oprócz ogólnej romantycznej estetyki, jest bowiem zwłaszcza 
„pastelowa”, romantyczno-impresjonistyczna barwa głosów fletowych (jak  
w Gawlasowym instrumencie w Cieszynie). Obok skromniejszych możliwości 
technicznych krzanowickich organów (dwa manuały, dwie wolne kombinacje), mają one 
również znacznie mniej głosów alikwotowych w stosunku do powyżej porównywanych 
instrumentów.   

 
2. Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich (książka)  
Dzieło artystyczne w postaci płyty i książki jest integralnie powiązane. U podstaw jego 
realizacji leżały cele artystyczno-naukowe i upowszechniające. Zarówno profil 
wykształcenia autora dzieła, jak i przedmiot projektu obligowały do przeprowadzenia go 
w sposób wieloetapowy, począwszy od badań źródłowych, poprzez artystyczną 
interpretację muzyki, aż po upowszechnienie danych naukowych i efektu artystycznego.  
Zamierzeniem autora była kontynuacja badań nad muzyką organową w estetyce 
romantycznej kompozytorów śląskich. Prace zapoczątkowane zostały przez niemieckich 
muzykologów a prowadzone są obecnie również przez polskich badaczy oraz artystów 
(wykonania i nagrania). Dokonywane są renowacje historycznych organów śląskich. 
Wzrasta zainteresowanie problematyką artystyczno-kulturową. Powstają prace, które 
dystansując się od wzorca absolutyzacji wartości dzieła sztuki, ukazują twórczość 
muzyczną w szerszej perspektywie uwarunkowań społecznych i kulturowych. Tworzy to 
sprzyjające warunki dla badania tematyki twórczości regionalnej z głębszym rozumieniem 
jej nurtów eklektycznych i epigońskich.  
Przywrócenie tej twórczości jej kontekstów historyczno-kulturowych nie zawsze wpływa 
bezpośrednio na przewartościowanie artystycznej rangi muzyki organowej czasów kryzysu 
„epoki między Bachem a Regerem”. Niemniej naukowe upodmiotowienie tej muzyki 
stanowi konieczną przeciwwagę dla spychania twórczości nieawangardowej, eklektycznej 
czy epigońskiej w artystyczny, a nawet historyczny Niemandland. Poznanie ukrytych za 
dziełem kontekstów (m.in. echa oświeceniowego racjonalizmu, dogmatyzm tzw. stylu 
kościelnego, cecylianizm, kult historyzmu, czy wreszcie umasowienie sztuki) pozwala na 
wielowymiarowy odbiór tej twórczości i zakodowanych w niej linii napięć między stylem 
indywidualnym a wymogami zewnętrznymi, między funkcjonalizacją i dogmatyzacją  
a poszukiwaniem nowych dróg rozwoju w oparciu bądź o rozwiązania uznawane za 
„modelowe” (zwłaszcza F. Mendelssohna i F. Liszta), bądź poszukiwanie własnego języka 



dźwiękowego. Opisane zjawiska współtworzą interesującą tematykę, tak z punktu 
widzenia badawczego, jak i artystycznego.   

 
Naturalną koniecznością uwzględnioną w niniejszym dziele artystycznym stało się 
uzupełnienie dotychczasowych prac o ogniwo, któremu dotychczas poświęcano najmniej 
uwagi, a więc systematyczne badanie twórczości kompozytorów śląskich i jej specyfiki  
w kontekście synchronicznym i diachronicznym oraz powiązanie rezultatów tych badań ze 
specyfiką historycznego śląskiego instrumentarium.  
Rozprawa jest zwieńczeniem pierwszego etapu badań autora nad muzyką organową na 
Śląsku w dobie romantyzmu. Gatunek fantazji organowej jest, zwłaszcza w postaci 
fantazji chorałowej, swoistą muzyczną sumą uprawianych wówczas form muzyki 
organowej. Fantazja nawiązuje bowiem do m.in.: preludium, toccaty, fugi, wariacji 
chorałowych, miniatury charakterystycznej. Nierzadko zawiera w sobie typowo 
funkcjonalno-liturgiczne formy, jak: chorał, przygrywka chorałowa, interludium (tzw. 
„międzygrywka” – Zwischenspiel). Uwzględniając ponadto przenikanie cech formy 
sonatowej i cyklu sonatowego, muzyki dramatycznej (np. recytatyw), to problematyka jaka 
rozpościera się przez pryzmat analizy gatunku fantazji, obejmuje większość istotnych 
zjawisk na gruncie muzyki organowej omawianego okresu.  
Fantazja organowa, jak żaden inny gatunek muzyki organowej w typie tzw. wielkich form 
muzycznych, cieszyła się szczególnym zainteresowaniem kompozytorów działających na 
Śląsku. Stwarza to dogodną perspektywę do prześledzenia przemian gatunkowych  
w twórczości poszczególnych autorów oraz specyfiki śląskiej muzyki organowej  
w kontekście synchronicznym i diachronicznym.  
W pracy autor stara się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego fantazja organowa była tak 
popularna w twórczości kompozytorów śląskich. Na podstawie badań jawią się 
następujące czynniki odpowiedzialne za ten stan: romantyczna estetyka, w której fantazja 
to naturalne ucieleśnienie idei romantycznych, kryzys formy sonatowej, trudność  
z zespoleniem romantycznych środków wyrazu z technicznymi wymogami formalnymi 
sonaty (przetworzenie, praca tematyczna).  
We wstępie książki autor rozpatruje kluczowe pojęcia: „romantyzm”, „śląskość”, 
„fantazja”. Na użytek pracy wykorzystane zostało znaczenie terminu „romantyzm” 
(estetyka romantyczna) w najszerszym rozumieniu historycznych granic epoki, a więc 
obejmującej również nurty epigońskie, które funkcjonowały jeszcze równolegle z pierwszą  
a nawet drugą powojenną moderną muzyczną. Za ustaleniem tak szerokich horyzontów 
badawczych przemawia swoistość muzyki organowej – szczególnie jej niesynchroniczność 
w stosunku do głównego nurtu stylistyczno-estetycznego a zarazem ciągłość tej tradycji 
sięgającej nieprzerwanie połowy XX w., co związane było w dużej mierze z jej 
funkcjonalnym, liturgicznym charakterem. Z wyżej wymienionych względów omawiana 
twórczość nie została zamknięta w precyzyjnie określonych ramach czasowych epoki.  
Rozumienie terminu „śląskość” przyjmuje autor w niniejszej pracy jako wywodzące się od 
regionu geograficznego o określonych cechach historyczno-kulturowych, które 
charakteryzowały również muzyków pochodzących się ze Śląska a działających poza jego 
granicami, o ile ich edukacja muzyczna miała miejsce przynajmniej częściowo na Śląsku. 
Na użytek pracy wprowadzona została kwalifikacja według trzech kategorii śląskości, 
która oczywiście nie niweluje wszystkich szczegółowych kwestii spornych, ale oferuje 
przejrzysty i logiczny podział: kompozytorzy-organiści urodzeni i działający na Śląsku (A), 



urodzeni i edukowani na Śląsku a działający poza regionem (B), twórcy napływowi, którzy 
zasadniczy okres swojej działalności spędzili na Śląsku (C).  
Granice gatunkowe fantazji organowej są nieostre. Wiele dzieł romantycznych, 
reprezentujących inne gatunki, przejawia cechy szeroko rozumianej fantazyjności, czy to 
w znaczeniu improwizacyjności, czy też analogicznych cech formalnych. Biorąc pod 
uwagę, iż są to aspekty szeroko rozumianej postawy romantycznej, zostają one wyłączone 
z niniejszej rozprawy. Autor ma również świadomość, iż historyczno-artystyczne 
świadectwa gatunku fantazji organowej w postaci res facta stanowią zapewne tylko część 
jego tradycji; resztę stanowią fantazje improwizowane, nieutrwalone drukiem.  
Zasadnicza treść książki obejmuje cztery rozdziały: Zagadnienia heurystyczne (I), Fantazja 
organowa w twórczości kompozytorów śląskich epoki romantyzmu – aspekt analityczny 
(II), Problematyka interpretacyjna (III),Zagadnienia stylistyczne i estetyczne (IV). Pracę 
dopełnia zakończenie, bibliografia oraz aneks.  
Rozdział pierwszy obejmuje aspekty źródłowe i metodologiczne, odnosząc je do muzyki 
organowej na Śląsku w epoce romantyzmu, zwłaszcza problemu charakterystyki pojęcia 
„śląskiej szkoły organowej” (1.1), następnie ukazując przemiany gatunkowe fantazji w 
typie fantazji swobodnej i chorałowej w kontekście systematycznym i   
historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem epoki romantycznej (1.2). Wreszcie 
następuje omówienie stanu badań oraz literatury przedmiotu, dotyczącej już ściśle 
gatunku fantazji organowej na Śląsku w epoce romantyzmu (1.3.).  
Drugi rozdział poświęcony jest analizie muzykologicznej reprezentatywnych fantazji 
organowych kompozytorów śląskich; poprzedza ją każdorazowo rys biograficzn danego 
twórcy oraz ogólną charakterystyką jego twórczości. Ujęcie nie jest całościowe, ale 
ograniczone do organistów-kompozytorów śląskich, których twórczość stanowi znaczący 
wkład w tradycję gatunku fantazji organowej i kulturę muzyczną tego regionu.  
Z wyjątkiem fantazji A.F. Hessego, którego znaczenie historyczne niepomiernie 
przewyższa wartość artystyczną jego fantazji, wszystkie analizowane dzieła zarejestrowane 
zostały na płycie CD dołączonej do książki jako wkładka w aneksie (zob. wykaz 
utworów). Autor dokonał próby zdefiniowania stylu indywidualnego poszczególnych 
twórców i odniesienia do szerszego kontekstu porównawczego – kontekst stylokrytyczny 
(2.1.Ernst Köhler – historyczna retrospekcja w formie improwizacyjnej parafrazy; 2.2. 
Adolph Friedrich Hesse. Między patosem a sentymentem: swobodna fantazja koncertowa; 
2.3. Moritz Brosig – między syntezą wielkich tradycji a metamorfozą; 2.4. Heinrich 
Reimann – muzyczna eschatologia „Od ziemskiego mroku ku wiecznej światłości”; Fritz 
Lubrich der Jüngere – Regerowski stilus fantasticus jako styl uniwersalny; 2.6. Jan Gawlas – 
późny romantyzm z modernistycznymi interpolacjami).  
Autor dokonał również analizy własnej improwizacji, która ma być demonstracją tradycji 
romantycznej fantazji chorałowej w jej postaci ex promptu, formalnie zbliżonej do 
najbardziej żywotnych tradycji gatunkowych jakie rozpowszechniły się na Śląsku (2.7. 
Kontynuacja tradycji – historyczny model w funkcji artystycznej i liturgicznej. Bogusław 
Raba – Improwizowana fantazja w stylu romantycznym na temat pieśni „Boże, coś Polskę”). Wśród 
celów, jakie leżały u podstaw włączenia do treści książki i programu płyty 
improwizowanej fantazji były m.in. przywrócenie fantazji organowej jej miejsca tak w 
kształceniu organistów, jak i w liturgii. Naświetlenie linii napięcia między wymiarem 
funkcjonalnym a autotelicznym gatunku. Innym istotnym zagadnieniem było zwrócenie 
uwagi na odmienny status ontologiczny dzieła zapisanego i improwizowanego, co  
w kontekście fantazji jest szczególnie subtelnym, ale istotnym faktem. Wieńcząca tę część 



rozważań analiza semiotyczna ukazuje rolę znakowości muzycznej, która w przypadku  
niemieckiej fantazji organowej romantyzmu bywała częstokroć wywiedziona ze świeckiej 
twórczości, jak chociażby symboliczna idea ecclesia militant.  
W kolejnym rozdziale (III) rozpatrzone zostały indywidualne problemy interpretacyjne 
(wykonawcze), stawiane przez konkretne dzieła w kontekście norm i konwencji epoki 
(3.1. Podstawy aparatu wykonawczego; 3.1.1. Ogólna charakterystyka interpretacji 
wykonawczej; 3.1.2. Aplikatura; 3.1.3. Estetyka brzmienia; Registracja; 3.3. Kształtowanie 
formy – między formą cykliczną a przekomponowaną; 3.3.1. Improwizacyjność – forma 
formans; 3.3.2. Modele formalne – forma formata; 3.3.3. Teleologiczny charakter formy; 3.4. 
Elementy dzieła. 3.4.1. Tempo i agogika; 3.4.2. Artykulacja i frazowanie; 3.4.3. 
Ornamentacja.  
W ostatnim rozdziale poświęconym zagadnieniom stylistycznym i estetycznym 
omawianego repertuaru, autor próbował rozstrzygnąć problematykę autentyczności dzieła 
muzycznego w odniesieniu do jego „właściwej” interpretacji, funkcji liturgicznej a 
estetycznej i wreszcie – znaczenia gatunku fantazji w romantycznej twórczości 
kompozytorów śląskich.  
W aneksie, oprócz wspomnianej płyty, zamieszczony został indeks nazwisk (osobowy), 

spis przykładów nutowych, ilustracje i dyspozycje organów, które inspirowały 

poszczególnych organistów-kompozytorów w ich praktyce wykonawczej i twórczości. 

 

 


