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Nuta, Lucio, Lura, Miras
W!ród przodków Ludomira Ró"yckiego 

byli "o#nierze napoleo$scy, uczestnicy po-
wstania listopadowego i styczniowego, s#o-
wem – kwiat polskich szlachciców patrio-
tów. Oboje rodzice przysz#ego autora „Pana 
Twardowskiego”, Aleksander i Anna z Ma$-
kowskich, byli absolwentami warszaw-
skiego Instytutu Muzycznego. Aleksander 
Ró"ycki (1855-1914) po!wi%ci# si% pracy 
pedagogicznej w swojej Alma Mater. Opra-
cowywa# repertuar odpowiedni dla uczniów 
na ró"nych poziomach zaawansowania. By# 
autorem jednego z najpopularniejszych 
podr%czników dla pocz&tkuj&cych piani-
stów – „Elementarnej szko#y ABC na forte-
pian” (w pó'niejszej wersji – „Nowa szko#a 
na fortepian”), najwyra'niej cenionego, bo 
wydawanego wielokrotnie do dzi! (ostatni 
raz – PWM w 2010). Czy by# dobrym na-
uczycielem? Artur Rubinstein, który jako 
o!miolatek przez kilka miesi%cy pobiera# 
u niego prywatne lekcje, mia# o nim fatalne 
zdanie. Ró"ycki zasypia# na lekcjach. Nie 
mia# indywidualnego podej!cia do ucznia. 
Zniech%ca# do w#asnych poszukiwa$. 
W opinii Aleksandra Ró"yckiego ma#y Ar-
tur nie mia# talentu. Pewnego razu drzwi 

mieszkania profesora otworzy# jego syn, 
Ludomir, niewiele starszy od Rubinsteina. 
Zapyta#: „Przyniós# kawaler pieni&dze?”. 
Artur akurat tego dnia nie mia# koperty 
z odliczon& kwot&, bowiem zwyk# p#aci( 
hurtem co kilka lekcji. Ludomir o!wiadczy#: 
„No to nie b%dzie lekcji” i zatrzasn&# drzwi. 
W swojej karierze Artur Rubinstein nigdy 
nie zagra# ani jednej kompozycji Ludomira 
Ró"yckiego...

Ludomir urodzi# si% 18 wrze!nia 1883 
w Warszawie. Podobnie jak siostra Wanda 
(uko$czy#a konserwatorium w Kijowie), od 
dziecka zdradza# zdolno!ci muzyczne. Mal-
ca nazywano nawet „Nut&”. Usypia# przy 
melodiach granych przez ojca na fortepia-
nie. W salonie Ró"yckich bywali znamie-
nici muzycy owej doby – piani!ci Ignacy 
Jan Paderewski i Aleksander Micha#owski, 
skrzypek Stanis#aw Barcewicz, kompozytor 
Zygmunt Noskowski. Systematyczn& nauk% 
gry na fortepianie zacz&# od lekcji domo-
wych pod okiem kilku kolejnych pedago-
gów. Jeden z nich rozbudzi# w kilkuletnim 
uczniu zainteresowanie oper& – zabiera# 
go na spektakle, poleca# granie wyci&gów 
fortepianowych. Ludomir chodzi# do gim-
nazjum ogólnokszta#c&cego i nale"a# do 

orkiestry szkolnej. W czasie wykonywania 
hymnu rosyjskiego (a przypomnijmy, "e 
by#y to czasy zaborów, lata 90. XIX wieku) 
m#okos pozwoli# sobie na akt kontesta-
cji i z ca#ej si#y waln&# w b%ben w miejscu, 
w którym trzeba by#o gra( piano. Przesie-
dzia# noc w karcerze i zosta# wydalony z gim-
nazjum. I tak dobrze, "e nie poniós# dalszych 
konsekwencji; pomog#y koneksje rodziców. 
Zosta# zapisany do konserwatorium i od tej 
pory chodzi# tylko do szko#y muzycznej, 
a matur% zda# eksternistycznie w wieku pra-
wie 21 lat. Na szcz%!cie nie zaniedba# na-
uki j%zyków (rosyjski i niemiecki – bieg#y, 
w#oski i francuski – zaawansowany, do tego 
oczywi!cie #acina i greka) i poznawania kla-
syki literackiej.

8F]Hñ�L�DEVROZHQW
W konserwatorium najwi%kszym szacun-

kiem Ludomir darzy# dwóch profesorów 
– Aleksandra Micha#owskiego (fortepian) 
i Zygmunta Noskowskiego (kontrapunkt 
i kompozycja). Z zainteresowaniem obser-
wowa# zaj%cia kolegów, poznaj&c mo"liwo-
!ci techniczne i brzmieniowe ró"nych in-
strumentów. Dyrygowa# szkoln& orkiestr&. 
Pisa# pierwsze utwory. Profesjonalny debiut 
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kompozytorski nast&pi# w lutym 1904 roku, 
kiedy to orkiestra Filharmonii Warszaw-
skiej pod batut& samego Emila M#ynarskie-
go wykona#a scherzo symfoniczne „Sta$-
czyk”, powsta#e z okazji dziesi&tej rocznicy 
!mierci Jana Matejki. Ludomirowi dopisa#o 
szcz%!cie, poniewa" na sali by# obecny En-
gelbert Humperdinck – niemiecki kompo-
zytor, dyrektor Królewskiej Akademii Mu-
zycznej w Berlinie. Zaprosi# on m#odzie$ca 
na studia mistrzowskie do stolicy Niemiec. 
Ten jednak musia# najpierw mie( dyplom 

konserwatorium warszawskiego. Uzyska# 
go, z ocenami celuj&cymi i z#otym meda-
lem, wiosn& 1904.

Latem tego samego roku !wie"o upie-
czony absolwent pozna# przysz#& "on%, Ste-
fani% M#awsk&. Pocz&tkuj&cej !piewaczce 
mia# akompaniowa( na fortepianie ojciec 
Ludomira, profesor Aleksander Ró"ycki. 
Us#yszawszy program wyst%pu dziewczyny, 
z#o"ony z typowych utworów popisowych – 
„)dryga#ków koloraturowych” typu „Walc” 
Arditiego – Ludomir nie kry# pogardliwej 
krytyki. Uwa"a#, "e osoba ucz&ca si% !pie-
wu w Berlinie (bo stamt&d w#a!nie Stefania 
przyjecha#a na wakacje do kraju) powinna 
si%ga( po repertuar ambitny, na przyk#ad 
pie!ni Straussa.

Rok pó'niej byli ju" ma#"e$stwem. Po 
czterech latach urodzi#a im si% córka. Oba-
wy matki Stefanii, "e zwi&zek z artyst& nie 
zapewni córce stabilizacji, okaza#y si% p#on-
ne. Ludomir zawsze potra)# zapewni( ro-
dzinie godziwy byt. Zdobywa# intratne po-
sady i zamówienia. Pracowa# du"o, ale nie 
za darmo. Lokuj&c si% w „mainstreamie” 
muzyki powa"nej, odniós# sukces w kraju 
i za granic&. By# kompozytorem wydawa-
nym, wykonywanym i wystawianym w wie-
lu krajach Europy. *ona stworzy#a mu cie-
p#y, serdeczny dom. Ograniczy#a publiczne 
wyst%py, lecz nie zrezygnowa#a z kariery. 
Najcz%!ciej wyst%powa#a przy akompania-
mencie m%"a, !piewaj&c skomponowane 
przez niego pie!ni. Udziela#a lekcji. Wspól-

nie z Ludomirem („Mirasem”) napisa#a na-
wet podr%cznik wokalistyki.

1LHPF\��3ROVND��(XURSD
Pobyt w Berlinie w latach 1904-1908 by# 

bardzo wa"nym okresem dla Ró"yckiego; 
tak dla rozwoju jego warsztatu kompozy-
torskiego, jak i budowania pozycji w !wie-
cie muzycznym. Lekcje z Humperdinkiem 
pozwoli#y doszlifowa( technik% i wypra-
cowa( indywidualny styl. *yczliwa ocena 
oraz protekcja Ryszarda Straussa otworzy#a 

drzwi presti"owych wydawców. Straussowi, 
swemu najwi%kszemu mistrzowi w owym 
okresie, Ludomir dedykowa# fortepianow& 
„Gr% fal” („Im Spiel der Wellen”). W go!- 
cinnym mieszkaniu Ró"yckich bywali inni 
m#odzi kompozytorzy polscy – Mieczys#aw 
Kar#owicz, Karol Szymanowski, Apolinary 
Szeluto, Grzegorz Fitelberg (bardziej znany 
jako dyrygent). Wszyscy oni, przy )nanso-

wym wsparciu ksi%cia W#adys#awa Lubo-
mirskiego, za#o"yli w Berlinie w 1907 roku 
Spó#k% Nak#adow&. Istniej&ca pi%( lat )rma 
zajmowa#a si% edycj& nowych utworów jej 
udzia#owców i organizacj& koncertów.

Podczas pobytu w Niemczech powsta-
#y m.in. poematy symfoniczne „Boles#aw 
+mia#y” (ten temat powróci w debiutanc-
kiej operze pod takim samym tytu#em, wy-
stawionej we Lwowie w 1909) i „Pan Twar-
dowski” – oba tematy wysnute z polskich 
dziejów i legend, oba znalaz#y kontynuacj% 

w twórczo!ci Ró"yckiego. Dawa# koncerty 
kompozytorskie w Berlinie, Monachium, 
Dre'nie i Lipsku. Sukcesy sprawi#y, "e do-
sta# propozycj% obj%cia klasy kompozycji 
w konserwatorium w Oslo. Jednocze!nie 
Stefanii zaproponowano wyst%py w operze 
w Dre'nie. Ludomir wybra#... trzeci& mo"-
liwo!( – Lwów, gdzie obj&# dwie posady: 
dyrygenta w operze i pedagoga w konser-
watorium.

We Lwowie Ró"ycki mieszka# do 1912 
roku. W nawale pracy „odtwórczej” znaj-
dowa# czas na komponowanie. Powsta#y 
tam m.in. preludium symfoniczne „Mona 
Lisa Gioconda” i poematy „Anhelli” oraz 
„Król Kofetua”. Pragn&# jednak wi%cej uwa-
gi po!wi%ci( teatrowi operowemu, i to nie 
tylko scenom rodzimym. Opera „Meduza” 
(g#ównym bohaterem by# Leonardo da Vin-
ci), wystawiona w Warszawie, spotka#a si% 
z bardzo dobrym przyj%ciem publiczno!ci 
i krytyki. Na lata 1913-18 Ludomir znów 
przeniós# si% z rodzin& do Berlina. Drugi 
pobyt nad Szprew& zaowocowa# dwoma 
dzie#ami, które zainteresowa#y zachodnio-
europejskie !rodowiska muzyczne – kwin-
tetem fortepianowym c-moll i oper& „Eros 
i Psyche”. Libretto tej opery (przygotowa-
ne po niemiecku), oparte na popularnym 
wówczas dramacie Jerzego *u#awskiego, 
by#o ju" zarezerwowane dla Pucciniego, 
ale s#ynny w#oski kompozytor zrezygnowa# 
z planów kompozytorskich, przewiduj&c 
trudno!ci inscenizacyjne, za! Ró"yckiemu 
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w serdecznej rozmowie "yczy# sukcesu. Po-
lak podj&# wyzwanie i rych#o nast&pi# trium-
falny pochód „Erosa i Psyche” przez sceny 
Wroc#awia, Poznania, Warszawy, a potem 
Mannheim, Bremy i Stuttgartu. +piewacy 
(a w premierze warszawskiej odtwórcami 
tytu#owych partii byli tak wytrawni soli!ci, 
jak Adam Dobosz i Maria Mokrzycka) nie 
ukrywali, "e opanowanie trudnych partii 
wymaga wysi#ku. A autor my!la# ju" o na-
st%pnym utworze. Powróci# do postaci Pana 
Twardowskiego. Tym razem chcia# jego 

losy opowiedzie( na scenie – w balecie za-
mówionym przez Emila M#ynarskiego.

:�3ROVFH�QLHSRGOHJïHM� 
L�RNXSRZDQHM

Jesieni& 1918, kiedy Polska odzyska#a 
niepodleg#o!(, Ró"yccy zamieszkali na sta#e 
w Warszawie. Ludomir nie ogranicza# si% 
do komponowania. Dzia#a# w Stowarzy-
szeniu Kompozytorów Polskich (by# jego 
pierwszym prezesem), wyk#ada# w kon-
serwatorium, publikowa# artyku#y, wyst%-
powa# jako pianista-solista i akompaniator  
w recitalach pie!niarskich "ony. Jako twór-
ca – kroczy# w#a!ciwie od sukcesu do suk-
cesu. Najwi%kszym okaza# si% chyba „Pan 
Twardowski”. Po warszawskiej premierze  
w 1921 podziwia#a go publiczno!( Ko-
penhagi i Pragi. Do dzi! balet ten, wido-
wiskowy i bogato zinstrumentowany, jest 
ch%tnie wystawiany. Natomiast najwi%kszy 
przebój operowy, który wyszed# spod pióra 
Ró"yckiego, to „Casanova”. Z tej opery ko-
micznej pochodzi ulubiona przez soprany 
aria-walc Caton „To dawny mój znajomy”, 
zanotowana ongi! na serwetce w restaura-

cji. Po raz pierwszy wykonano „Casano-
v%” w Warszawie w 1923 roku, pó'niej za! 
powsta#y inscenizacje m.in. w Belgradzie, 
Antwerpii i Bratys#awie. Nie sposób wyli-
czy( wszystkich pomy!lnych wydarze$ w 
karierze Ró"yckiego w okresie mi%dzywo-
jennym. By#a w!ród nich tak"e „opera )l-
mowa” pod tytu#em „M#yn diabelski”. Fil-
mowo!( polega#a na wykorzystaniu projekcji  
w trakcie spektaklu. Sk&din&d efekt ten wcze-
!niej zastosowa# w jednym ze swoich dziel 
scenicznych imiennik i kolega Ró"yckiego  

z konserwatorium, Ludomir Micha# Ro-
gowski. Tylko raz Ró"ycki napotka# na wy-
ra'ny opór krytyki. By#o to po premierze 
operetki „Lili chce !piewa(” (Pozna$ 1932). 
Libretto napisa# Julian Krzewi$ski. 

O pozycji Ró"yckiego w mi%dzywojen-
nym !rodowisku muzycznym !wiadczy 
fakt, "e powierzono mu opraw% muzyczn& 
pierwszego polskiego )lmu d'wi%kowego – 
„Moralno!( Pani Dulskiej” (1930, re"yseria 
Boles#aw Niewolin).

Po wybuchu II wojny !wiatowej Ró"ycki, 
wykszta#cony w Berlinie i znany w niemiec-
kich kr%gach artystycznych, !wietnie w#a-
daj&cy j%zykiem Goethego, by# kilkakrotnie 
wzywany przez w#adze okupacyjne na prze-
s#uchania. Wypytywano go o kolegów mu-
zyków, proponowano podpisanie volkslisty, 
a nawet przydzielono comiesi%czn& zapo-
mog% emerytaln& w wysoko!ci wystarcza-
j&cej na... wy"ywienie kota. Ró"ycki uniós# 
si% ambicj& i wbrew sugestiom "ony nie na-
pisa# listu z pro!b& o wsparcie do Ryszarda 
Straussa (sk&din&d nasuwa si% pytanie, cze-
go w#a!ciwie mia#aby dotyczy( taka pro!ba). 
Zarabia# lekcjami gry na fortepianie, wy-

st%powa# na konspiracyjnych koncertach, 
wyprzedawa# precjoza. Po wojnie mówi#: 
„Gdy wspominam owe koszmarne lata, jest 
mi wstyd, "e w!ród Niemców, znakomitych 
artystów, mia#em przyjació#... Wielu z nich 
"yje, ale z "adnym nie nawi&zuj% nawet kon-
taktów korespondencyjnych”.

Wybuch Powstania Warszawskiego zasta# 
Ró"yckiego w Osieczanach pod Krakowem, 
gdzie wypoczywa# i pracowa#. Pani Stefania, 
która zosta#a w Warszawie, w ogrodzie przy-
domowym zakopa#a dokumenty i r%kopisy. 

Niestety, spora ich cz%!( zagin%#a (po prostu 
pad#a #upem z#odziei), a dom sp#on&#.

Po zako$czeniu dzia#a$ wojennych Ró-
"yccy osiedlili si% na +l&sku, gdzie nowe w#a-
dze energicznie organizowa#y "ycie muzycz-
ne – szkolnictwo muzyczne, teatry operowe 
i sale koncertowe. Jedn& z najaktywniejszych 
osób by# tam Marcin Kami$ski, który wiele 
lat pó'niej napisa# bogato udokumentowa-
n& monogra)% „Ludomir Ró"ycki. Opo-
wie!( o "yciu i twórczo!ci” (Wydawnictwo 
Pomorze, Bydgoszcz 1987; z tej publikacji 
zaczerpn%#am gros informacji). To on za-
dba# o przydzielenie Ró"yckim mieszkania  
w Katowicach. Przez kilka miesi%cy ich 
wspó#lokatorami byli znani !piewacy – Adam 
Didur i Wiktoria Calma – oraz kompozytor 
Boles#aw Szabelski z rodzin&. Ró"ycki zosta# 
profesorem nowo utworzonej Pa$stwowej 
Wy"szej Szko#y Muzycznej w Katowicach,  
a pani Stefania – nauczycielk& !piewu w In-
stytucie Muzycznym w Gliwicach.

W#adze PRL dba#y o przychylno!( twór-
ców. Kto! o tak znanym nazwisku jak Ró-
"ycki by# cenn& zdobycz& dla propagandy. 
Oprócz mieszkania w Katowicach bez trudu 
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otrzyma# przydzia# na poniemieck& will% 
w letniskowej miejscowo!ci Zache#mie 
(niem. Saalberg), po#o"onej kilka kilome-
trów od Jeleniej Góry, u stóp Karkono-
szy. Ró"ycki przemianowa# Zache#mie na 
„Szcz%snowo”. Zaiste, by# "yciowym szcz%-
!ciarzem... Dziewi%ciopokojowy budynek, 
nazwany przez kompozytora „Pan Twar-
dowski”, wyposa"ono na koszt pa$stwa 

w meble i fortepian. Wdowa po kompozyto-
rze mieszka#a tu do !mierci, potem za! obiekt 
przej%#a jedna z wroc#awskich uczelni. Na 
elewacji umieszczono tablic% pami&tkow&.

:LHOND�IHWD
W 1948, w wieku 65 lat, w dowód uznania 

za zas#ugi artystyczne Ró"ycki przeszed# na 
emerytur%, otrzymuj&c od ministra kultury 
i sztuki do"ywotni& pensj% honorow&. I wte-
dy wpad# na pomys# urz&dzenia hucznego 
jubileuszu. W 1949 up#ywa#o okr&g#e 40 lat 
od wystawienia pierwszej jego opery – „Bo-
les#awa +mia#ego”. Ró"ycki przekona# wier-
nego i zawsze us#u"nego Kami$skiego, aby 
ten zaj&# si% stron& organizacyjn&. Kami$ski 
stwierdzi#, "e rok 1949 b%dzie zdominowany 
przez obchody stulecia urodzin Chopina. 
Zaproponowa#, "eby osob% i twórczo!( Ró-
"yckiego uczci( w 1950, pod has#em 50-lecia 
pracy twórczej – przyjmuj&c za jej pocz&tek 
szkolne próby kompozytorskie.

W#adze +l&ska i ministerstwo kultury 
podchwyci#y pomys#, upatruj&c w dorob-
ku Ró"yckiego swoist& pre) guracj% socre-
alizmu: „Narodowo!( t%tni w ka"dej jego 
nucie. W swojej twórczo!ci, któr& !mia#o 
mo"na nazwa( klasyczn& z tre!ci i formy, 
Ró"ycki daleko odbiega od formalistycz-
nych, neurastenicznych kierunków mu-
zycznych. Wielka melodyjno!(, bogactwo 
harmonii, do maestrii doprowadzenie !rod-

ków techniki kompozytorskiej i wirtuozow-
sko-instrumentalnej, na daleki plan odsuwa 
tak szkodliwe dla natchnienia twórczego 
formu#ki matematyczno-kontrapunktycz-
no-d'wi%kowe. [...] by# i jest zawsze bojow-
nikiem upowszechniania muzyki w!ród 
najszerszych mas spo#ecze$stwa”. Nic dziw-
nego, "e w wersji o) cjalnej organizatorem 
fety na cze!( Ró"yckiego by#y „gor&ce serca 

robotników, przodowników pracy i budow-
niczych Polski Ludowej”.

Program obchodów cechowa# si% i!cie 
bizantyjskim rozmachem. Zaplanowano 
edycje nutowe i p#ytowe, koncerty i spekta-
kle w kraju i za granic&, wydanie tomu prac 
muzykologicznych, og#oszenie konkursu 
kompozytorskiego, a tak"e przyznanie jubi-
latowi mieszkania w Warszawie, sowitej na-
grody pieni%"nej i wysokiej emerytury oraz 
umo"liwienie wyjazdu za granic% w celach 

poznawczo-leczniczo-propagandowych. 
Zwie$czeniem lawiny imprez by#a pierwsza 
powojenna inscenizacja baletu „Pan Twar-
dowski”, w Warszawie, 16 lutego 1951.

ķ=PDUï�
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+mier( przysz#a nieoczekiwanie, 1 stycz-
nia 1953 w Katowicach. Ró"ycki, dobiegaj&-

cy ledwie siedemdziesi&tki, w#a!nie uko$czy# 
rekonstrukcj% opery „Meduza”. Mia# pomy-
s#y na nowe dzie#a. Sylwestra 1952 sp%dza# 
w gronie kilkorga przyjació#. Po toa!cie no-
worocznym zasiad# w swoim ulubionym fo-
telu i tam chwyci# go atak serca. Pogotowie 
przyjecha#o za pó'no. I tak jak niedawno 
huczne obchody jubileuszowe urz&dza#y 
w#adze pa$stwowe, tak teraz pa$stwo zaj%#o 
si% organizacj& pogrzebu. Ceremonie, kon-
dukty, sztandary, delegacje, orkiestry, mowy 
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Sylwetki
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– najpierw w Katowicach (ksi%"a uczestni-
czyli tylko w pocz&tkowej, nieo)cjalnej fazie 
uroczysto!ci, w kapliczce cmentarnej przy 
ulicy Francuskiej w Katowicach), a potem w 
Warszawie – na Cmentarzu Komunalnym na 
Pow&zkach. Lutos#awski, Panufnik i Myciel-
ski dzier"yli poduszki z orderami zmar#ego.  
W imieniu Zwi&zku Kompozytorów Pol-
skich przemówi# Mycielski. Przypomnia# 
przynale"no!( Ró"yckiego do pokolenia 
artystów, którzy podnie!li poziom sztuki 
polskiej do wy"yn europejskich i podkre!li#, 
"e od czasów Moniuszki ma#o kto zdoby# 
tak szerok& popularno!(. Autor „Casanovy” 
spocz&# w Alei Zas#u"onych.

W latach 1959-71 istnia#o Towarzystwo 
im. Ludomira Ró"yckiego. Postawi#o ono 
sobie kilka konkretnych celów statuto-
wych, które zrealizowa#o i... rozwi&za#o si%. 
Towarzystwo doprowadzi#o m.in. do zar-
chiwizowania ca#ej twórczo!ci Ró"yckiego  
i zrekonstruowania wszystkich partytur,  
a tak"e do uko$czenia opery „Pani Walewska”.  
W Katowicach, przy ulicy Sobieskiego 24, 
na domu, w którym mieszka# po wojnie, 
ods#oni%to tablic% pami&tkow&, a w Warsza-
wie w 1960 roku nadano imi% Ró"yckiego 
jednej z ulic na Mokotowie.

A muzyka? Jest wci&" obecna na scenach, 
ale z pewno!ci& o wiele rzadziej ni" za "ycia 
kompozytora. Opisuj&c dzie#a z perspek-
tywy lat, muzykolodzy u"ywaj& okre!lenia 
„uwstecznienie stylu”. Najwy"ej oceniany 
jest pierwszy okres twórczo!ci Ró"yckiego 
(do 1916), kiedy, jako entuzjasta i uczestnik 
ruchu M#odej Polski w muzyce, b#yskotliwie 
operowa# elementami neoromantyzmu, im-
presjonizmu, ekspresjonizmu. Krytyk i mu-
zykolog Adolf Chybi$ski pisa# w roku 1906: 
„Wsz%dzie widzimy u niego t% prawdziw& 
zdolno!( odmalowywania najbardziej zró"-
niczkowanych uczu( i nastrojów, najsub-
telniejszych odruchów psychicznych […]. 
Motywy odznaczaj& si% i!cie rze'biarsk& 
plastyk&. Muzyka to wskro! samowita, na 
wskro! oryginalna, i!cie po bohatersku kró-
lewska, nie tylko co do bogactwa inwencji 
melodycznych, bajecznej instrumentacji, ale 
i !mia#ych kontrapunktycznych pomys#ów”. 

By# mistrzem trudnego gatunku – po-
ematu symfonicznego. Pó'niej sk#oni# si% 
ku muzyce scenicznej i w tej dziedzinie, 
mówi&c w skrócie, przeby# drog% od Wa-
gnera do Pucciniego. Jednak dokonania 
Ró"yckiego w latach 20. XX wieku ka"& 
upatrywa( w nim najwybitniejszego po 

Moniuszce polskiego kompozytora opero-
wego i twórc% baletu narodowego.

Niewykluczone, "e odnajd& si% jeszcze za-
ginione partytury kompozytora lub zostan& 
zrekonstruowane te, których sam nie zd&"y# 
doko$czy( albo odtworzy(. Tak si% sta#o  
z „Koncertem skrzypcowym”, skompono-
wanym w 1944 roku, a zinstrumentowanym 
i wykonanym po raz pierwszy w 2001.  ■
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