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PIERWIASTKI GREGORIAÑSKIE W TWÓRCZOCI
VINCENTA DINDY
W roku 2011 przypadaj¹ jednoczenie dwie rocznice: 160lecie urodzin oraz
80lecie mierci Vincenta dIndy  francuskiego kompozytora, teoretyka muzyki,
publicysty i pedagoga, którego postaæ jest ma³o znana, a twórczoæ w³aciwie
pozbawiona szerszego rezonansu spo³ecznego. Nadarza siê wiêc okazja, by przybli¿yæ zarówno sylwetkê tego twórcy muzyki religijnej, jak i jego dokonania w tym
obszarze, zw³aszcza ¿e literatura, g³ównie francuskojêzyczna na ten temat nie jest
przesadnie obfita. W 1949 r. w Pary¿u ukaza³a siê biografia kompozytora napisana przez jego studenta1.

1. KRÓTKI BIOGRAM2
Paul Marie Theodore Vincent dIndy urodzi³ siê 27 III 1851 r. w Pary¿u, zmar³
tam¿e 12 XII 1931 r. Pochodzi³ z arystokratycznej rodziny. Matka zmar³a po jego
porodzie, wiêc wychowaniem malca zajê³a siê babka, Teresa dIndy, pianistkaamator, która udziela³a mu pierwszych lekcji gry na fortepianie. Od jedenastego
1 M.J.

Canteloube de Malaret, Vincent d´Indy, Paris 1949.
Por. L. Stawowy, dIndy, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Czêæ biograficzna hij, red.
E. Dziêbowska, Kraków 1993, s. 349354.
2
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roku ¿ycia uczy³ siê gry na fortepianie u Louisa Diémera, nastêpnie Antoine
François Marmontela. W roku 1865 rozpocz¹³ naukê harmonii u Alberta Lavignaca,
a od 1867 r. uczy³ siê orkiestracji u swego stryja Wilfrida dIndy, skrzypka, ucznia
Césara Francka. Studia nad Traktatem o instrumentacji Hectora Berlioza, a tak¿e
nad partyturami dzie³ Christopha Willibalda Glucka, Ludwiga van Beethovena,
Felixa Mendelssohna, Richarda Wagnera i Ferenca Liszta zaowocowa³y podjêciem wbrew rodzinie decyzji o powiêceniu siê karierze muzycznej.
W czasie wojny francuskopruskiej 18701871r. zg³osi³ siê jako ochotnik do
Gwardii Narodowej, otrzymuj¹c przydzia³ do 105. pu³ku w IssylesMoulineaux.
Zawierucha wojenna przerwa³a pracê tego kompozytoraamatora nad dzie³em
operowym Les burgraves du Rhin do tekstu Victora Hugo.
Po zakoñczeniu wojny 18701871 da³ siê poznaæ jako sprawny i skuteczny
organizator ¿ycia muzycznego we Francji. Na fali wzmo¿onego poczucia patriotyzmu w spo³eczeñstwie francuskim, wspólnie z Césarem Franckiem za³o¿y³ w Pary¿u Narodowe Towarzystwo Muzyczne (Société Nationale de Musique, SNM),
którego pierwszoplanowymi zadaniami by³y pielêgnacja muzyki ojczystej, jej
wzrost artystyczny, promocja i wykonawstwo muzyki m³odych kompozytorów
francuskich. S¹dzi siê, ¿e na konto osi¹gniêæ SNM mo¿na zaliczyæ obserwowany
wówczas wzrost poziomu francuskiej muzyki kameralnej i symfonicznej. Towarzystwo mia³o kontynuowaæ zdobycze szko³y symfonistów C. Francka w celu
odrodzenia narodowej muzyki francuskiej i wyzwolenia jej spod wp³ywów Richarda Wagnera.
W muzyce francuskiej ostatnich trzydziestu lat XIX w. i wczesnych lat XXego
stulecia daj¹ siê wyró¿niæ trzy kierunki. Pierwszy, zachowawczy, nawi¹zywa³ do
tradycji, a jego g³ównymi reprezentantami s¹ César Franck i w³anie Vincent dIndy.
W drugim nurcie sytuuj¹ siê dojrza³e dzie³a m.in. Camillea SaintSaënsa i jego
ucznia, Gabriela Fauré. Trzeci kierunek, charakteryzuj¹cy siê ju¿ nowszym jêzykiem muzycznym, z u¿yciem bardziej zaawansowanych rodków stylistycznych
i wyrazowych, reprezentuje Claude Debussy, którego dorobek wprowadza muzykê europejsk¹ na nowe tory twórcze dwudziestego stulecia.
Profesjonalna edukacja muzyczna Vincenta od pocz¹tku z³¹czona by³a z postaci¹ C. Francka, któremu w 1872 r., za rad¹ Henri Duparca, przedstawi³ swoje kompozycje. Franck w³¹czy³ go do grona swoich uczniów w paryskim konserwatorium
muzycznym, zrazu jako wolnego s³uchacza, nastêpnie studenta fugi i kompozycji.
W 1873 r. zosta³ sta³ym akompaniatorem SNM, równolegle pracuj¹c jako
muzyk w orkiestrze teatralnej (gra³ m.in. na wiolonczeli i kot³ach). W 1876 r.
zosta³ sekretarzem tego¿ Towarzystwa i wreszcie jego prezesem (w 1890 r., po
mierci C. Francka). W roku 1875 otrzyma³ stanowisko tytularnego organisty
w kociele StLeulaForêt.
W pocz¹tkowym okresie komponowania mocno poci¹ga³a go twórczoæ R.
Wagnera: od 1876 r. (prawykonanie Piercienia Nibelunga) do 1891 r. regu-
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larnie bywa³ na festiwalach wagnerowskich w Bayreuth. Jak sam wspomina:
P³aka³em jak cielê po mierci Zygfryda... (Jai pleuré comme un veau à la mort
de Siegfried )3.
Jako kompozytor oficjalnie zadebiutowa³ w roku 1874 uwertur¹ Les Piccolomini, któr¹ jako czêæ pt. Max et Thécla w³¹czy³ do swojej trylogii symfonicznej
Wallenstein (ukoñczonej w 1881 r.). Wa¿nym momentem w ¿yciu V. dIndy by³a
Grand Prix de la Ville de Paris za dzie³o symfoniczne Le chant de la Cloche
op. 18, na g³osy solowe, podwójny chór i orkiestrê (187983 r.), otrzymana w 1885 r.
Jego prawykonanie w 1886 r. przynios³o kompozytorowi s³awê i zwróci³o na niego
uwagê krytyki muzycznej, która zobaczy³a w nim lidera nowej muzyki francuskiej. Od tego momentu kompozytor zacz¹³ stopniowo odwracaæ siê od twórczoci
R. Wagnera w kierunku rodzimej pieni ludowej. V. dIndy, zaprzysiêg³y frankofil by³ jednak zbyt wytrawnym znawc¹ muzyki, by nie doceniaæ muzyki R. Wagnera, a zwolennikiem idei wagneryzmu pozosta³ w³aciwie do mierci.
V. dIndy po³o¿y³ du¿e zas³ugi na polu muzyki sakralnej. W 1896 r. wspólnie
z Charlesem Bordesem i Felixem Aleksandrem Guilmantem przekszta³cili Narodowe Towarzystwo Muzyczne w orodek promocji muzyki kocielnej Schola
Cantorum, który w dobie cecylianizmu przyczyni³ siê do odrodzenia muzyki kocielnej poprzez naukê i praktykê chora³u gregoriañskiego oraz polifonii mistrzów
renesansu. Wkrótce orodek ten rozrós³ siê do rozmiarów instytutu artystycznopedagogicznego. Przy jego pomocy kompozytor wyda³ drukiem swe dzie³a religijne. Schola, od 1911 r. a¿ do mierci w 1931 r. kierowana przez V. dIndy, wszechstronnie kszta³c¹ca muzyków, zdoby³a miêdzynarodowe uznanie.
Ju¿ w 1895 r. zaproponowano mu stanowisko profesora konserwatorium paryskiego, ale wówczas V. dIndy odmówi³ jego przyjêcia. W 1912 r. jednak obj¹³
po Paulu Dukasie klasê orkiestracji i zosta³ profesorem. Odby³ liczne tournee artystyczne po Europie i Ameryce P³n. jako pianista i dyrygent. Za sw¹ dzia³alnoæ
otrzyma³ krzy¿ Legii Honorowej (1912 r.).
By³ dwukrotnie ¿onaty, najpierw z kuzynk¹ Isabelle de Pampelonne (1875 r.),
która niespodziewanie zmar³a 19 XII 1905 r. Jej pamiêci powiêci³ skomponowany w nastêpnym roku czteroczêciowy poemat orkiestrowy Souvenirs (op. 62),
bêd¹cy swego rodzaju retrospektyw¹ wspólnego ¿ycia, lub nawet muzyczn¹ autobiografi¹, w którym 12 akordów wykonywanych na harfie symbolizuje pó³noc,
dok³adn¹ godzinê mierci Isabelle. W 1920 r. kompozytor o¿eni³ siê powtórnie
z pianistk¹ Caroline Janson4, któr¹ pozna³ w Pary¿u w czasie I wojny wiatowej.
3 Por. D. Pistone, Images wagnériennes dans les correspondances françaises de la seconde
moitié du XIXe siècle, w: Lesthétique dans les correspondances décrivains et de musiciens (XIXeXXe
siècles), red. A. Michel, L. Chotard, Paris 2001, s. 138.
4 Por. D.M. Greene, dIndy, w: Biographical Encyclopedia of Composers, vol. 1, New York
1985, s. 811.
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V. dIndy by³ twórczy do ostatnich chwil ¿ycia. Czêsto powtarza³: Nie starzeje siê, kto spe³nia swe obowi¹zki. I tak odszed³: nagle  paradoksalnie  podczas pracy nad ksi¹¿k¹ o Parsifalu R. Wagnera (Introduction à létude de Parsifal
de Wagner, Mellottée, Pary¿). Jego doczesne szcz¹tki spoczywaj¹ na paryskim
cmentarzu Montparnasse.
2. MOTYWY GREGORIAÑSKIE W TWÓRCZOCI KOMPOZYTORA
Lista dzie³ V. dIndy nie jest przesadnie d³uga, bowiem artysta tworzy³ w³aciwie tylko w czasie wakacji. Katalog jego kompozycji liczy nieco ponad sto
opusów5. S¹ w nim dzie³a orkiestrowe (m.in. 3 symfonie), kameralne, fortepianowe, wokalne, kilka dzie³ scenicznych. W swoim dorobku ma ponadto opracowania francuskich pieni ludowych i utworów innych kompozytorów, a tak¿e prace
publicystyczne, g³ównie historyczne oraz liczne artyku³y w prasie paryskiej.
Kilka dzie³ V. dIndy jest wykonywane do dzi. Takimi s¹ Symphonie sur un
chant montagnard français, znana tak¿e pod tytu³em Symphonie cévenole na fortepian i orkiestrê (op. 25, 1886 r.) oraz Istar (op. 42, 1896 r.)  poemat symfoniczny w nietypowej formie szeregu wariacji, w których temat pojawia siê dopiero
w zakoñczeniach. Dwa kwartety smyczkowe: nr 2 Edur, op. 45 (1897 r.) oraz
nr 3 Desdur, op. 96 (192829 r.) s¹ dzi uznawane za jedne z najlepszych tego
rodzaju kompozycji koñca XIX w. Podobnie Choral varié na saksofon lub altówkê i fortepian (op. 55, 1903 r.): to, wed³ug znawców, jeden z najpiêkniejszych
utworów napisanych na saksofon w XX wieku, powiêcony pierwszej amerykañskiej koncertuj¹cej saksofonistce, Elise Boyer Hall (18511924 r.).
V. dIndy by³ cz³owiekiem g³êbokiej wiary i w swojej twórczoci czêsto podejmowa³ tematykê filozoficzn¹, dotycz¹c¹ ludzkiego bytu i dramatu natury cz³owieka. Opera Fervaal, op. 40 (nazwana nawet francuskim Parsifalem) z w³asnym
librettem kompozytora opartym na szwedzkim poemacie Axel Esaiasa Tegnéra, to
dramat mi³oci, którego rozwi¹zanie mo¿e przynieæ tylko mieræ6. Skomponowany w latach 18891895, przedstawia konflikt religijny, nawi¹zuj¹c tak¿e do
wagnerowskiego dualizmu zmys³owej mi³oci i czystoci. Silny wp³yw idei wagnerowskiej zauwa¿y³ ju¿ Maurice Ravel i inni wspó³czeni komentatorzy sztuki
V. dIndy7. Mimo to, jest to jednak dzie³o zdecydowanie indywidualne, francuskie, o intensywnym wyrazie dramatycznym.
5 Ponadto V. dIndy w swoim dorobku ma opusowane (op. 71) i nieopusowane kompozycje
dydaktyczne  ³¹cznie ok. 1600 drobnych æwiczeñ w czterech zbiorach powsta³ych w latach
19071926, a tak¿e kilkanacie nieopusowanych kompozycji orkiestrowych, kameralnych, wokalnoinstrumentalnych i in., m.in. Symfoniê nr 1, Adur W³osk¹.
6 Por. L. Stawowy, dIndy, s. 354.
7 Por. S. Huebner, Review: WagnerRezeption und französische Oper des Fin de siècle: Untersuchungen zu Vincent dIndys Fervaal, Music & Letters 84(2003)4, s. 668.
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Kompozytor pos³u¿y³ siê w tym utworze melodi¹ gregoriañskiego hymnu
Pange lingua jako muzycznego uosobienia chrzecijañstwa. Pod koniec III aktu,
gdy tytu³owy bohater, Fervaal, syn celtyckiego króla i obroñca bogów pogañskich (Nuées), op³akuje mieræ przyjació³ Guilhena i Arfagarda, chór wykonuje tê
melodiê jako wokalizê, bez s³ów. Fervaal, poganin, przenosz¹c cia³o Guilhena
w góry, uwiadamia sobie, ¿e nadchodzi królestwo nowego Boga.

Przyk³. 1 Fervaal, III akt. Melodia Pange lingua gloriosi ca³kowicie przeprowadzona
w II i III g³osie, w pozosta³ych tylko pocz¹tkowy motyw.

W¹tek chrzecijañskich cnót przewija siê tak¿e w dwuaktowym dramacie
Obcy (LEtranger op. 53, 18981901 r.) wed³ug Branta Henryka Ibsena. Kompozycja jest bardziej zwarta od Fervaala, charakteryzuje siê zwiêz³oci¹ stylu i ekonomik¹ u¿ytych rodków.
Obcy, który osiedli³ siê w rybackiej wiosce, stroni od miejscowych, którzy
obawiaj¹ siê jego. Bohater, z misj¹ czynienia mi³osierdzia na ziemi musi zrezygnowaæ z ludzkiej mi³oci do Vity, zarêczonej z oficerem s³u¿by celnej. W czasie próby charakteru, Obcy jest pierwszym i w zasadzie jedynym cz³owiekiem, który od
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razu rusza na pomoc za³odze ton¹cego jachtu. Vita po chwili tak¿e skacze do szalupy ratunkowej z intencj¹ niesienia pomocy, lecz oboje ratownicy gin¹ w odmêtach.
V. dIndy ukazuje w tym dramacie swój wariant Liebestod, w której oboje
kochankowie nie s¹ oderwani od wiata, jak w wagnerowskich archetypicznych
wersjach i wielu póniejszych8. Podobnie jak w Fervaalu, religijny rezonans idei
chrzecijañskiego powiêcenia i mi³osierdzia, wzmacnia odwo³anie do tematów
gregoriañskich. W tym dramacie kompozytor pos³u¿y³ siê melodi¹ Ubi caritas et
amor. Melodia ta przewija siê w zasadzie przez ca³y utwór, do koñca. Dzie³o,
mimo niezwykle dramatycznych scen, nie stanowi jakiego szczególnego wk³adu
w rozwój francuskiej opery.

Przyk³. 2 LEtranger. Temat Ubi caritas w najwy¿szym g³osie akompaniamentu.

V. dIndy, co interesuj¹ce, niekiedy dok³adnie okrela aparat wykonawczy
swoich dzie³ scenicznych. Na drukowanych partyturach wyszczególnia ilociowo
obsadê poszczególnych instrumentów, w LEtranger nawet okrela wiek g³ównych
wykonawców: LEtranger (baryton) 42 lata, Vita (sopran) 20 lat, celnik André (tenor) 23 lata oraz matka Vity (mezzosopran) 55 lat. Stosuje w nich 15 rodzajów tempa muzycznego: od 44 do 252 MM (Fervaal), od 54 do 252 MM (LEtranger).
Le chant de la Cloche, wspomniana nagrodzona legenda dramatyczna, to
z kolei udramatyzowana wersja Das Lied von der Glocke Friedricha Schillera.
Akcja umiejscowiona w nieokrelonej starej miejscowoci w pó³nocnej Szwajca8 Por. S. Huebner, Le Hollandais fântome: Ideology and Dramaturgy in LÉtranger, w:
Vincent dIndy et son temps, red. M. Schwartz, Sprimont 2006, s. 273.
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rii, w siedmiu obrazach przedstawia kolejne etapy ¿ycia ludzkiego od chrztu (le
Baptême) przez mieræ a¿ do zwyciêstwa (Triomphe). W utworze tym kompozytor u¿y³ dulcitonu (typophonu). Ten oryginalny, rzadko stosowany instrument z piêciooktawow¹ klawiatur¹ wydawa³ dwiêk podobny do celesty skonstruowanej
kilka lat póniej przez Mustela (ojca lub syna), mia³ jednak dwiêk mniej nony9.
Kompozytor wykorzysta³ w zakoñczeniu pe³ny ³aciñski tekst i melodiê gregoriañskiej antyfony In paradisum deducant te angeli jako motywu ostatecznego
zwyciêstwa, triumfu nad mierci¹.
Trzyaktowy dramat religijny z prologiem Legenda o w. Krzysztofie mia³ sw¹
premierê 9 czerwca 1920 r. i prawdopodobnie by³o to jedyne jego wykonanie.
Warstwa muzyczna utworu w du¿ym stopniu opiera siê tak¿e na motywach chora³u
gregoriañskiego (Vexilla regis, Haec dies, Qui vult venire i innych, m.in. z oficjum o mêczenniku). Tekst dramatu napisa³ sam kompozytor wed³ug Z³otej Legendy J. de Voragine (op. 67, 19081915 r.). Ponadto, V. dIndy wykorzysta³ te¿
pierwsze zdanie liturgicznego tekstu Chwa³a na wysokoci Bogu we francuskiej
wersji jêzykowej. W koñcowej scenie zespó³ wokalny dzieli siê na dwa chóry:
chór niebieski wykonuje doksologiê, chór ziemski zanosi probê wiêty Krzysztofie, módl siê za nami.
Nies³usznie zarzucano kompozytorowi w tym dramacie uleg³oæ stylowi
R. Wagnera. Owszem, kompozytor czerpie du¿o z muzyki wielkiego Niemca, niemniej utwór bez w¹tpienia nale¿y do francuskiego obszaru twórczoci, stanowi¹c
kwintesencjê jego dorobku kompozytorskiego. Dzie³o to, bardziej z³o¿one ni¿
LEtranger i Fervaal, wiadcz¹ce o oryginalnoci kompozytora, stawia³o wówczas doæ wysokie wymagania wykonawcom w zakresie techniki wokalnej, o czym
wiadczy poni¿szy fragment:

Przyk³. 3 Legenda o w. Krzysztofie. Stopieñ skomplikowania linii melodycznej
w zakresie interwaliki.

Predylekcjê kompozytora do czerpania z chora³u gregoriañskiego zdaj¹ siê
zdradzaæ nawet fortepianowa Petite chanson grégorienne na cztery rêce, op. 60
(1904 r.) oraz tryptyk symfoniczny Jour dÉté dans la Montagne op. 61 (1905 r.).
9

Por. J. Blades, Percussion instruments and their history, London 1970, s. 311.
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Drugi utwór, typowo wiecki, wykazuje podobieñstwa do Symfonii Alpejskiej
Richarda Straussa. Przyk³adowo, w obu dzie³ach zarówno wschód, jak i zachód
s³oñca odwzorowane s¹ tymi samymi motywami muzycznymi10. M.D. Calvocoressi doszuka³ siê nawet w tym dziele melodii Assumpta est Maria  antyfony
z nieszporów na Wniebowziêcie11. Niestety, pomimo starañ nie uda³o siê autorowi niniejszego artyku³u odnaleæ tego tematu w partyturze i potwierdziæ tê informacjê. Natomiast, w III czêci (Soir) pojawia siê temat Virgo prudentissima,
antyfony magnifikatowej z tego¿ oficjum:

Przyk³. 4 Jour dÉté dans la Montagne. Motyw Virgo prudentissima.

Interesuj¹cym utworem inspirowanym chora³em gregoriañskim s¹ Vêpres du
commun des martyrs na organy, op. 51 (1899 r.). Jest to zbiór 8 antyfon nieszpornych z oficjum wspólnego o mêczenniku zadedykowany przyjacielowi, A. Guilmantowi. Antyfony te (Qui me confessus fuerit, Qui sequitur me, Qui mihi ministrat, Si quis mihi ministraverit, Volo Pater, Iste sanctus, Qui vult venire oraz Qui
odit animam) zosta³y opracowane polifonicznie w formie przygrywek chora³owych. Póniej motywy gregoriañskie z tego oficjum zosta³y zastosowane przez V.
dIndy tak¿e w Legendzie o w. Krzysztofie.
Do pozaliturgicznych utworów nale¿y kantata w. Magdalena na sopran, chór
¿eñski, fortepian i fisharmoniê (op. 23, 1885 r.) stanowi¹ca wiêksz¹ formê muzyczn¹ o treci religijnej. Jej fragmenty by³y publikowane tak¿e jako oddzielne
utwory (np. partia chóralna O Salutaris). Mniejsz¹ form¹ pozaliturgiczn¹ jest natomiast Les noces dor du sacerdoce, motet na g³os i fisharmoniê, op. 46 (1898 r.)
przeznaczony na okolicznoæ z³otego jubileuszu kap³añstwa.
W obszarze muzyki liturgicznej V. dIndy skomponowa³ szereg drobnych
utworów utrzymanych na ogó³ w stylu cecyliañskim. Jednym z nich jest Deus
Israel coniungat vos. To dwuczêciowy imitacyjny motet op. 41 (1896 r.) na 4g³osowy (I cz.) i 6g³osowy (II cz.) chór mieszany a cappella. Motyw pocz¹tkowy
wykorzystuje typiczn¹ gregoriañsk¹ formu³ê intonacyjn¹ I modus, rozpoczynaj¹c¹ szereg antyfon, m.in. Ave Maria, Canite tuba, Traditor autem:

10 Por. R. Tuttle, Vincent dIndy Orchestral Works, volume 1, Iceland Symphony Orchestra,
dyr. Rumon Gamba, Chandos 10464 [booklet].
11 Por. M.D. Calvocoressi, The dramatic works of Vincent dIndy, The Musical Times 1(August 1921), s. 542.
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Przyk³. 5 Deus Israel coniungat vos.

Formu³a intonacyjna modus RE autentycznego modyfikowana apherez¹.
Ponadto, do tej grupy utworów zaliczyæ nale¿y: Cantate Domino, motet na
trzy g³osy, chór i organy, op. 22 (1885 r.); Sancta Maria, succure miseris, motet
na dwa równe g³osy i organy, op. 49 (1898 r.); Pentecosten, 24 popularne piewy
gregoriañskie na g³os i organy, op. 75 (1919 r.); Ave Regina coelorum, motet na
czterog³osowy chór mieszany, op. 79 (1922 r.); Deux motets en lhonneur de la
canonisation de Saint Jean Eudes na cztery g³osy, op. 83 (1925 r.) oraz O Domina
mea, motet na dwa g³osy równe i organy, op. 88 (1926 r.). W dorobku kompozytora figuruj¹ ponadto pieni na Bo¿e Narodzenie (2 dawne kolêdy O Divin Enfançon, Le Démon assurément; 4 dawne kolêdy O Createur, ferezvouz point paraître, Noël pour lAmour de Marie, Voici la Nouvelle, Allons Bergers na chór
jednog³osowy z towarzyszeniem fortepianu lub organów).
Co symptomatyczne, mimo wyranego zainteresowania muzyk¹ religijn¹, V.
dIndy nie skomponowa³ ¿adnej mszy  gatunku najbardziej osadzonego w nurcie
twórczoci sakralnej. Prawdopodobnie nie widzia³ mo¿liwoci wykonania takiej
kompozycji w realnej perspektywie czasowej, co nie pomniejsza jego osoby jako
twórcy muzyki religijnej ani tym bardziej jego religijnoci. Kompozytor czêsto
mawia³: Bez wiary nie ma sztuki. Ta myl dobrze charakteryzuje filozofiê i
twórczoæ V. dIndy. Piêkno tej muzyki w ra¿¹cy sposób pozostaje dzi w cieniu
ze wzglêdu na politycznoreligijne przekonania kompozytora oraz jego pogl¹dy
na muzykê sprzeciwiaj¹ce siê szybkim, wrêcz rewolucyjnym zmianom, jakie
wówczas nastêpowa³y w estetyce sztuki. I choæ ostatecznie sta³ siê ofiar¹ w³asnego konserwatyzmu, to pozosta³ wierny swej idei artystycznej a¿ do mierci.
Wydaje siê jednak, ¿e kompozytor nie zosta³ zapomniany. wiadczy o tym
fakt, ¿e nazwiskiem dIndy nazwano asteroidê 11530 (1992 CP2), odkryt¹ w 1992 r.
przez belgijskiego astronoma Erica Waltera Elsta.
GREGORIAN ELEMENTS IN THE WORK OF VINCENT DINDY
Summary
The article, written on the occasion of the 160th birthday and the 80th anniversary of death of
Vincent dIndy, a little known French composer (18511931), contains a short biography and a discussion of his religious works. V. dIndy did not compose many works  the list comprises just over a
hundred pieces, from which around one fifth are religious compositions, including liturgical ones.
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V. dIndy often used Gregorian chant melodies in his compositions, including those written for
the stage (e.g. Fervaal, LEtranger). The most conspicuous example here is the drama La légende
de Saint Christophe which abounds in Gregorian motifs.
The beauty of V. dIndys music is in the background today because of his political and religious convictions as well as his esthetic views. And even though he ultimately fell victim to his own
conservatism, he remained faithful to his artistic ideas until death.
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muzyki kocielnej.
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