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Tytuł niniejszego artykułu moŜe sprawiać wraŜenie jawnej prowokacji, bowiem w wię-
kszości prac z zakresu historii muzyki prezentowany jest pogląd, iŜ Ryszard Strauss był 
jednym z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki późnego romantyzmu, a jego twórczość 
stanowiła kontynuację i rozwinięcie osiągnięć Ryszarda Wagnera. W tym kontekście kate-
goria neoklasycyzmu wydaje się wyjątkowo nieodpowiednia, wiadomo wszak, iŜ prąd neo-
klasyczny w muzyce XX wieku narodził się z opozycji i dystansu wobec muzyki roman-
tyzmu, a zwłaszcza wobec postawy estetycznej Wagnera. MoŜna nawet spotkać ujęcia 
badawcze, w których romantyzm i neoklasycyzm traktowane są jako tendencje biegunowo 
odmienne, a poetyki muzyczne Wagnera-romantyka i Strawińskiego-neoklasyka oceniane 
jako przeciwstawne i zasadzające się na krańcowo róŜnych załoŜeniach estetycznych1.  

Takie poglądy dominowały niemalŜe przez cały wiek XX, a w szeregu prac muzykolo-
gicznych dotyczących neoklasycyzmu moŜna dostrzec stosunkowo duŜą zgodność w zakre-
sie interpretacji i rozumienia tej problematyki. W definiowaniu neoklasycyzmu zwracano 
więc w pierwszym rzędzie uwagę na odwrót od romantycznego pojmowania muzyki, 
wiąŜącego się z przerostami indywidualizmu, kultem postępu, a takŜe heteronomizmem 
znaczeniowym. Kompozytorzy neoklasyczni rezygnowali z romantycznego poszukiwania 
oryginalności za wszelką cenę i sięgali po stylistykę czasów dawniejszych, baroku i klasy-
cyzmu, łącząc ją z elementami XX-wiecznego języka muzycznego. Jednocześnie opowiadali 
się za autonomicznym charakterem dzieł muzycznych, a w miejsce nadmiernie emocjo-
nalnego odbioru muzyki proponowali kategorię intelektualnej zabawy jakościami dźwięko-
wymi i formalnymi, wprowadzając teŜ niekiedy zasadę parodii i deformacji.  

Nie sposób dokonywać w tym miejscu przeglądu szeregu stanowisk i definicji neo-
klasycyzmu, jakich stosunkowo wiele pojawiło się w bogatej literaturze przedmiotu. 
W kręgu polskiej muzykologii ta problematyka jest bardzo dobrze znana za sprawą dwóch 
podstawowych prac, jakie ukazały się w latach osiemdziesiątych XX wieku; prace te to 
Neoklasycyzm w muzyce XX wieku Marii Piotrowskiej oraz Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX 
wieku Zofii Helman2. Obie autorki w swoich definicjach neoklasycyzmu zaznaczają obecność 
swoistego dualizmu, jaki zachodzi pomiędzy elementami muzycznymi zaczerpniętymi 
z przeszłości muzycznej a XX-wiecznym językiem kompozytorskim. Dla Helman istota 
neoklasycyzmu wiąŜe się ze sposobami przekształcania konwencji: „O istocie stylu neokla-
sycznego decyduje zatem nie tyle obecność dawnych konwencji i reguł, ile sposób ich prze-
kształcania i włączenia w nowy całościowy system techniki kompozytorskiej”3. Natomiast 
Piotrowska podkreśla swoisty dysonans, jaki tworzy się pomiędzy dawną formą a współ-
czesnym językiem muzycznym: „Muzyką neoklasyczną jest taka muzyka, w której zachodzi 
audytywne wyobcowanie dawnego fenomenu muzycznego. Fenomenem tym jest forma”4.  
                                                 
1  Por. np. JOSEPH MACHLIS, Introduction to Contemporary Music. London 1963, s. 160. Więcej na ten temat pisze 

MARIA PIOTROWSKA w pracy Neoklasycyzm w muzyce XX wieku. Warszawa 1982, s. 8-10. 
2  M. PIOTROWSKA, op. cit.; ZOFIA HELMAN, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985. 
3  Z. HELMAN, op. cit., s. 16. 
4  M. PIOTROWSKA, op. cit., s. 118. 



Za głównych przedstawicieli tak pojmowanego neoklasycyzmu uznawano przede 
wszystkim kompozytorów muzyki francuskiej tworzących w okresie przed II wojną świato-
wą – zwłaszcza Igora Strawińskiego (i do pewnego stopnia Grupy Sześciu), a takŜe twórców 
niemieckich (głównie Paula Hindemitha) i włoskich (Alfredo Casella, Gianfranco Malipiero). 
Zaznaczyły się jednakŜe pewne trudności z włączeniem do tego kręgu kompozytorów 
radzieckich (Sergiusz Prokofiew, Dymitr Szostakowicz) czy węgierskich (Zoltan Kodály, 
Bela Bartók), bowiem w ich muzyce – obok typowych dla neoklasycyzmu rozwiązań dźwię-
kowych – występował szereg cech indywidualnych, w tym niektóre silnie związane z ro-
mantycznym rozumieniem muzyki. W kontekście takich kwestii wątpliwe i nieprzydatne 
poznawczo wydaje się teŜ określenie „klasycy muzyki XX wieku”, przykładane m.in. do 
Prokofiewa czy Bartóka. 

AŜ do lat dziewięćdziesiątych XX wieku uznawano za stabilne i niemalŜe niewzru-
szone przekonanie o zasadniczej opozycji neoklasycyzmu i romantyzmu, co w szerszej per-
spektywie wyraŜało się takŜe wielokrotnie artykułowanym juŜ od czasów Johanna Wolf-
ganga Goethego poglądem o przeciwieństwie postawy klasycznej i romantycznej5. JednakŜe 
coraz mocniej zaczęto w muzykologii dostrzegać, głównie pod wpływem badań literaturo-
znawczych i kulturoznawczych, wspólne elementy ideowe klasycyzmu i romantyzmu. Stop-
niowo coraz silniej artykułowano związek sentymentalizmu i Sturm und Drang z estetyką 
romantyzmu, który zaczął w interpretacjach humanistycznych odgrywać waŜniejszą rolę niŜ 
opozycja postawy obiektywnej (typowej rzekomo dla klasycyzmu) i subiektywnej (roman-
tycznej)6. 

RównieŜ aŜ do lat dziewięćdziesiątych XX wieku nazwisko Ryszarda Straussa nie poja-
wiało się w literaturze muzykologicznej w kontekście neoklasycyzmu. Gwoli ścisłości naleŜy 
wspomnieć, Ŝe Maria Piotrowska dostrzegała moŜliwość neoklasycznej interpretacji w od-
niesieniu do muzyki Straussa: „Trzeba przyznać przynajmniej, Ŝe neoklasycyzm taki, jaki był 
dziełem Strawińskiego, urzeczywistnił juŜ wcześniej w jednym z utworów Ryszard Strauss, 
przez historyków muzyki XX wieku niemal zupełnie nie dostrzeŜonym”7. Konstatacja autor-
ki dotyczyła Ariadny na Naksos, wątek ten nie został jednakŜe przez nią podjęty w dalszym 
wywodzie8.  

 Zasadnicza zmiana nastąpiła w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego stulecia, kiedy ba-
dacze z róŜnych krajów zaczęli dostrzegać w muzyce Straussa szereg tendencji zbieŜnych 
z estetyką neoklasycyzmu. Jedną z pierwszych prac na ten temat stał się artykuł Roswithy 
Schlötterer z 1993 roku, która zajęła się porównawczo twórczością Straussa i Strawińskiego, 
dostrzegając – obok oczywistych róŜnic estetycznych i stylistycznych – takŜe szereg 
podobieństw i jednakowych rozwiązań9. Później tym śladem zaczęli podąŜać i inni autorzy, 
a w większości opublikowanych na przełomie XX i XXI wieku monografii dotyczących 

                                                 
5  U Goethego pogląd ten wystąpił m. in. w postaci następującej opozycji: „Das Klassische nenne ich das Ge-

sunde und das Romantische – das Kranke”. 
6  Wypada zasygnalizować, Ŝe w polskiej muzykologii przełomowe dla takiego rozumienia klasycyzmu w mu-

zyce wydaje się ujęcie Marii Piotrowskiej z 1995 roku, jednak zakres tej problematyki wykracza poza ramy 
niniejszego artykułu. Por. MARIA PIOTROWSKA, Paradygmat europejskiej muzyki klasycznej, w: Dziedzictwo euro-
pejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, red. Anna Czekanowska-Kuklińska, Kraków 1995, s. 75-114. 

7  M. PIOTROWSKA, Neoklasycyzm w muzyce XX wieku..., s. 15. 
8  Wydaje się, Ŝe chodziło raczej o Mieszczanina szlachcicem, utwór, którego geneza jest silnie związana z Ariadną 

na Naksos. Początkowo oba utwory miały być wykonane podczas tego samego wieczoru, a Ariadna na Naksos 
stanowiłaby sztukę wystawianą w domu mieszczanina, o którym traktowała komedia Mieszczanin 
szlachcicem, oparta przez Hugo Hofmannsthala na wątkach dzieła Moliera. Muzyka do Mieszczanina 
szlachcicem jest typową muzyka teatralną, towarzyszącą spektaklowi komedii Moliera. 

9  ROSWITHA SCHLÖTTERER-TRAIMER, Richard Strauss und Igor Strawinsky. Berührungen und Gegensätze ihrer Musik, 
„Richard Strauss Blätter“ t. 30 (1993), s. 87-108. 



muzyki Straussa moŜna bez trudu odnaleźć interpretacje muzyki niemieckiego kompozytora 
w kontekście rozmaitych stylów XX-wiecznych, w tym takŜe neoklasycyzmu. Nie sposób 
wszak przypuszczać, by przez niemalŜe siedemdziesiąt lat działalności artystycznej Strauss 
nie ulegał wpływom zmieniających się mód i poetyk twórczych, zaś traktowanie jego 
muzyki jedynie jako zapóźnionej kontynuacji tendencji romantycznych wydaje się, w kon-
tekście dzisiejszego stanu wiedzy, po prostu nieuprawnione. 

W twórczości Straussa powstającej do początków XX wieku niewątpliwie pierwszopla-
nowe miejsce zajmowała estetyka romantyczna, której przejawy moŜna dostrzec w prefero-
waniu przez kompozytora kręgu symfonicznej muzyki programowej i tworzeniu dramatów 
muzycznych w tradycji wagnerowskiej. W powstałych w pierwszej dekadzie XX wieku 
dramatach muzycznych Salome i Elektra Strauss wykazał z kolei zainteresowanie psychoana-
lizą i ekspresjonizmem i te dzieła były jego ostatnimi kompozycjami, które moŜna łączyć 
z kategoriami nowości i oryginalności oraz estetyką postępu. W kolejnym dziele operowym 
Kawaler srebrnej róŜy (premiera w 1911 roku) Strauss wprowadził bowiem zasadnicze 
przewartościowanie estetyczne związane z rezygnacją z postawy awangardowej na rzecz 
nawiązywania do przeszłości muzycznej, do sięgania po tradycję epok minionych i łączenia 
tych elementów z własnym językiem muzycznym.  

Nietrudno dostrzec w takim nastawieniu szereg elementów zbieŜnych z postawą Igora 
Strawińskiego, zwracającego uwagę w Poetyce muzycznej na istotną rolę tradycji w dzia-
łalności kompozytorskiej. Dobór tradycji i sposób jej przetworzenia pozostaje przy tym 
kwestią indywidualnych rozstrzygnięć, nie sposób jednak nie zauwaŜyć na przykład, iŜ tak 
jak Strawiński sięgał po muzykę popularną (liczne w jego twórczości nawiązania do jazzu), 
tak Strauss w Kawalerze srebrnej róŜy wykorzystał stylistykę walców Johanna Straussa. Mi-
chael Walter w swojej monografii dotyczącej Straussa stwierdza wręcz, iŜ wraz z napisaniem 
Kawalera srebrnej róŜy kompozytor zerwał z ideologią postępu w muzyce i z pełną świado-
mością zwrócił się do przeszłości muzycznej, z której bogatej spuścizny zaczął czerpać w 
rozmaity sposób10. Tym samym pod względem estetycznym odciął się od ideologii XIX-
wiecznej preferującej poszukiwania oryginalnych rozwiązań, a wyznaczył tendencję do 
swobodnego sięgania po style dawniejsze, która to tendencja w pełniejszej postaci – jako 
neoklasycyzm właśnie – doszła do głosu w latach dwudziestych XX wieku.  

Interesujące wydają się przyczyny ewolucji w poetyce twórczej Straussa. Bryan Gilliam 
zauwaŜył, Ŝe przełomowa rola Kawalera srebrnej róŜy sprowadza się w gruncie rzeczy do te-
go, iŜ kompozytor, dostrzegając niespójność współczesnego mu Ŝycia, w świadomy sposób 
rezygnuje ze spójnego stylu muzycznego, by tą drogą nie fałszować obrazu rzeczywistości11. 
A inny badacz, Matthew Boyden jest zgoła zdania, Ŝe dzieła Straussa, od Kawalera srebrnej 
róŜy począwszy, poddają się interpretacji postmodernistycznej, jako Ŝe obecna jest w nich 
tendencja do wykorzystywania zróŜnicowanego materiału muzycznego pochodzącego z roz-
maitych epok i okresów12. W szerszej perspektywie moŜna by się wręcz pokusić o reinterpre-
tację samego zjawiska neoklasycyzmu, który ze współczesnej perspektywy początku XXI wie-
ku prezentuje się jako zwiastun późniejszych postmodernistycznych swobodnych nawiązań 
do przeszłości i rozmaitych tradycji. Jako zapowiedź postmodernizmu daje się interpretować 
niejednolitość stylistyczna w muzyce Straussa, wynikająca ze swobodnych połączeń i rekon-
tekstualizacji rozmaitych stylów muzycznych; sprzęgnięcie odmiennych elementów z włas-

                                                 
10  MICHAEL WALTER, Richard Strauss und seine Zeit, Laaber 2000, s. 258. 
11  BRYAN GILLIAM, The Life of Richard Strauss, Cambridge 1999, s. 89: “ Through the lens of Rosenkavalier with its 

ahistorical anachronismus, we may see a composer who keenly recognized the disunities of modern life and 
believed that such incongruities should not be masked by a unified musical style”. 

12  MATTHEW BOYDEN, Richard Strauss. Die Biographie, München-Wien 1999, s. 353. 



nym językiem muzycznym Straussa zadecydowało o swoistym melanŜu stylistycznym jego 
muzyki.  

Nawiązania do przeszłości muzycznej, głównie okresu baroku i klasycyzmu, są aŜ naz-
byt liczne i wyraźne, by nie uznać ich za jeden z zasadniczych elementów stylu Straussa po 
roku 1910. Stylizacje mozartowskie czy belcantowa aria Śpiewaka włoskiego w Kawalerze 
srebrnej róŜy, cytaty z dzieł Monteverdiego i Legrenziego w operze Milcząca kobieta, wyko-
rzystywane w róŜny sposób tradycyjne formuły aryjne i recytatywne – recitativo secco i aria 
w typie ronda – w operze Ariadna na Naksos, sposób prezentacji wysokich dźwięków w due-
cie włoskich śpiewaków w operze Capriccio – to tylko niektóre z rozwiązań Straussa zapo-
Ŝyczonych z muzyki przeszłości. Nie wszystkie stosowane przezeń rozwiązania mają 
rodowód XVII- czy XVIII-wieczny, niejednokrotnie obecne są teŜ nawiązania do muzyki 
XIX-wiecznej. Ale i Strawiński nawiązywał, obok wzorców barokowych i klasycznych, do 
muzyki romantyzmu, o czym świadczyć moŜe chociaŜby balet Pocałunek wróŜki odwołujący 
się do muzyki Piotra Czajkowskiego, o czym niekiedy zapominają zwolennicy rygorys-
tycznego odgraniczenia neoklasycyzmu od romantyzmu.  

Interesujące spojrzenie na stylistykę oper Straussa zawiera praca Bernarda Banouna 
z 2000 roku13, jej autor dostrzega bowiem w twórczości Straussa reakcję na muzykę Wagnera 
i w jawny sposób, expressis verbis, wprowadza kategorię neoklasycyzmu (Le néoclassicisme) 
wobec szeregu dzieł operowych kompozytora. Za istotę postawy neoklasycznej w muzyce 
Straussa Banoun uznaje kategorię nawiązań i powrotów estetycznych („un retour à”), zwią-
zaną z wykorzystaniem rozmaitych konwencji formalnych i dźwiękowych zaczerpniętych 
z przeszłości. JednakŜe neoklasycyzm w wersji Straussa róŜni się zarówno od poetyki Stra-
wińskiego i Grupy Sześciu, sięgających po gatunki i sposoby komponowania charakterys-
tyczne dla muzyki z okresu przed XIX wiekiem, jak i od rozwiązań kompozytorów z kręgu 
drugiej szkoły wiedeńskiej, którzy formy i gatunki klasyczne włączali w ramy muzyki 
dodekafonicznej.  

O istotnej roli czynnika klasycznego w twórczości Straussa świadczy teŜ w duŜej mie-
rze tematyka jego oper i baletów. JuŜ około 1900 roku kompozytor zaczął się zwracać ku 
wątkom klasycznym – mitycznym i antycznym, o czym świadczą podejmowane projekty, 
niektóre zarzucone (balet Triumf czasów), inne nieukończone (balet Kythere). Spomiędzy 
obecnych w repertuarze dzieł scenicznych Straussa cały szereg utworów opiera się na wąt-
kach antycznych, biblijnych bądź mitologicznych, by wspomnieć o operach Salome, Elektra, 
Ariadna na Naksos, Dafne czy Helena egipska, albo o balecie Legenda o Józefie. W sposobie ujęcia 
problematyki tych utworów niejednokrotnie występują elementy zbieŜne zarówno z este-
tyką neoklasycznych misteriów scenicznych (Oedipus rex Strawińskiego, Le Roi David Hone-
ggera), jak i z postawą pełną patosu i powagi charakterystyczną dla klasycznych dzieł 
operowych Glucka.  

W twórczości Straussa wypada wyróŜnić wreszcie cały krąg utworów, które mogą być 
uznane za kompozycje par excellence neoklasyczne. Taki styl niemalŜe zdominował jego mu-
zykę zwłaszcza w ostatnich dziesięciu latach Ŝycia. NajwaŜniejsze wydają się tu utwory sta-
nowiące nawiązanie do klasycznych gatunków muzyki instrumentalnej, takich jak sonaty, 
gatunki muzyki kameralnej czy koncerty, w których odŜywają dawniejsze – klasyczne czy 
zgoła barokowe – techniki kompozytorskie, połączone z elementami własnego, indywidu-
alnego języka muzycznego Straussa. W późnych dziełach z lat czterdziestych XX wieku 
(II Koncert na róg, Koncert obojowy, Metamorfozy, Duet-Concertino na klarnet, fagot i orkiestrę 
smyczkową) rysy neoklasyczne są wyraźnie obecne i przejawiają się w skameralizowaniu 

                                                 
13  BERNARD BANOUN, L’Opera selon Richard Staruss. Un théâtre et son temps, Paris 2000. 



zestawu wykonawczego, motoryczności przebiegu rytmicznego i włączaniu muzycznych 
elementów parodystycznych i ironicznych w tkankę kompozycji.  

W powiązaniu z ideą neoklasycznego powrotu dają się interpretować sporadycznie 
podejmowane przez Straussa próby opracowania muzyki dawnych kompozytorów. Dwa 
najbardziej znane przykłady takich nawiązań nieprzypadkowo wykorzystują muzykę okre-
su baroku: Suita taneczna została oparta na kompozycjach Françoisa Couperina, zaś w muzy-
ce teatralnej do sztuki Mieszczanin szlachcicem Strauss poddał opracowaniu utwory Jean-
Baptiste Lully’ego. Tego typu zainteresowania przypominają pomysły Strawińskiego i in-
nych kompozytorów z kręgu neoklasycznego. W interesującym artykule poświęconym 
związkom i analogiom Mieszczanina szlachcicem Straussa i Pulcinelli Strawińskiego Birgit Lo-
des analizuje postawę obu kompozytorów i sposób potraktowania materiału pochodzącego 
z przeszłości muzycznej – zaczerpniętego od Lully’ego w utworze Straussa i pochodzącego 
głównie od Pergolesiego w utworze Strawińskiego14. Podobieństwa dotyczą szeregu kwestii, 
od genezy obu kompozycji jako utworów scenicznych i ich wielokrotnych opracowań w pos-
taci suit, przez ich kameralną obsadę, dominację tańców, aŜ po ideę połączenia stylu muzyki 
barokowej z nowszym językiem muzycznym. Mimo tak licznych podobieństw, sugerujących 
przynaleŜność obu kompozycji do kręgu neoklasycyzmu, autorka artykułu dostrzega 
wyraźne róŜnice estetyczne. Strauss w swoim opracowaniu nie rezygnuje z myślenia katego-
riami ciągłości formy i rozwoju dramaturgicznego, w przeciwieństwie do Strawińskiego, 
którego sposób konstruowania formy ma charakter montaŜu opierającego się na dodawaniu 
coraz to innego materiału muzycznego. Odmiennie teŜ prezentuje się język dźwiękowy obu 
opracowań – Strawiński ukazuje muzykę XVIII-wieczną w XX-wiecznym kontekście 
brzmieniowym, Strauss łaczy strukturę tańców barokowych z harmoniką XIX-wieczną, co 
zaznacza się chociaŜby w dokomponowaniu do trzygłosowej partii orkiestrowej Lully’ego 
dodatkowego głosu, zawierającego szereg dźwięków schromatyzowanych.  

Wyraźnie obecne róŜnice w zakresie kompozytorskiego métier, jakie cechują podejścia 
Straussa i Strawińskiego, nie powinny, jak sądzę, przesłaniać jednakŜe pewnej wspólnoty 
ideowej wynikającej z klasycyzowania czy stylizowania i traktowania muzyki dawniejszej 
jako źródła aktualnych pomysłów kompozytorskich. Dodatkowe uwzględnienie twórczości 
innych kompozytorów z I połowy XX wieku, u których neoklasyczne tropy są wyraźnie obe-
cne, np. Dymitra Szostakowicza, Beli Bartóka czy Alberta Roussela, powoduje konieczność 
weryfikacji dotychczasowych definicji neoklasycyzmu, gdyŜ rozumienie tego pojęcia zawę-
Ŝone do muzyki Strawińskiego, Grupy Sześciu i kręgu Neue Sachlichkeit pomija cały szereg 
zjawisk w twórczości kompozytorskiej, których neoklasyczna geneza jest jak najbardziej 
oczywista.  

Wydaje się potrzebne rozgraniczenie i doprecyzowanie przynajmniej dwóch podsta-
wowych sposobów rozumienia neoklasycyzmu: 1) jako idei powrotu do dawniejszej muzyki 
i rezygnacji z ideologii postępu, oraz 2) jako zespołu technik kompozytorskich wykorzystu-
jących dawne style muzyczne i dokonujących ich rekontekstualizacji. Neoklasycyzm w tym 
drugim rozumieniu polegałby na obecności swoistego dualizmu technik i stylów kompozy-
torskich, w którym obok aktualnego stylu danego twórcy dostrzec moŜna byłoby nawiązania 
do stylów muzyki przeszłości. Analiza poszczególnych rozwiązań kompozytorskich z pew-
nością doprowadziłaby do wyodrębnienia szeregu rodzajów czy wersji neoklasycyzmu w tym 
drugim rozumieniu i wówczas mogłoby się na przykład okazać, Ŝe muzyka Straussa i Szo-
stakowicza ma więcej elementów wspólnych niŜ stylistyka Szostakowicza i Strawińskiego, 
kompozytorów niejednokrotnie łączonych w opracowaniach z zakresu historii muzyki.  

                                                 
14   BIRGIT LODES, Strauss’ Bearbeitungen im Bürger als Edelmann und Strawinskys Pulcinella, w: Compositions-

wissenchaft. Festschrift Reinhold und Roswitha Schlötterer zum 70. Geburtstag, red. B. Edelmann, Augsburg 1999, 
s. 261-279. 



Natomiast w owym pierwszym, ideowym rozumieniu neoklasycyzm w muzyce XX 
wieku prezentuje się jako bardzo powszechna postawa artystyczna, zwłaszcza gdy pominąć 
aspekt jego opozycji do romantyzmu. Z tego względu ta kategoria wymagałaby nowego po-
traktowania w szerszej perspektywie estetycznej. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe konieczność rewizji 
poglądów na neoklasycyzm w tym rozumieniu przewidziała juŜ Zofia Helman w post-
scriptum do swojej ksiąŜki, pisząc: „Dopiero z pewnego dystansu czasowego będzie moŜna 
pokusić się o całościowe przedstawienie linii XX-wiecznego klasycyzmu jako nurtu odna-
wiającego tradycję kulturową i optymistycznie budującego swój świat wartości artystycz-
nych wbrew kryzysowym wizjom końca sztuki”15. Wydaje się, Ŝe nadszedł juŜ czas na takie 
całościowe spojrzenie na to niezwykle waŜne zjawisko kultury muzycznej XX wieku. 
 

                                                 
15  Z. HELMAN, op. cit., s.226. 


