
Apolinary Szeluto urodził się w 1884 roku w Petersburgu w rodzinie, w której od 

dziecka miał kontakt z muzyką. W wieku 9 lat rozpoczął regularną naukę gry na fortepianie. 

Muzyka po latach przerodziła się u niego w pasję, która zawiodła go w latach 1902 – 1905 do 

klasy kompozycji Zygmunta Noskowskiego w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. 

Dokładnie w tym czasie poznał i nawiązał przyjaźń z: Ludomirem Różyckim, Grzegorzem 

Fitelbergiem, Karolem Szymanowskim, a przyjaźń ta zaowocowała założeniem „Spółki 

Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich”. Okres studiów to, jak mówił sam kompozytor, 

lata wiosny życia1, czas, gdy odnosi pierwsze sukcesy, zbiera dobre recenzje oraz w oparciu o 

„spółkę” ukazują się drukiem jego pierwsze dzieła. Na temat jego Sonaty H-dur sam Grzegorz 

Fitelberg w liście do Chybińskiego pisze: Szeluto skomponował ostatnią część sonaty. Coś tak 

bajecznie pięknego!2 

 Oprócz studiów muzycznych Szeluto odbywał równolegle również studia prawnicze na 

wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. To istotny fakt z życia twórcy, ponieważ 

zdeterminował on po części późniejsze życie kompozytora. Po tym jak założył rodzinę 

zmuszony był zająć się utrzymaniem jej i skoncentrowaniem na pracy w zawodzie prawnika. 

Komponowanie wówczas stało się dla niego jedynie dopełnieniem życia. 

Niosący rewolucyjne nastroje 1905 rok spowodował, że bardzo zaangażowany w 

politykę Szeluto musiał przerwać oba kierunki studiów. Szansa na odzyskanie przez Polskę 

niepodległości nie pozostawiały go obojętnym, dlatego przyłączył się do protestujących 

przeciw władzom caratu.3 W tym czasie młody twórca dużo podróżował po kraju, a szukając 

twórczych inspiracji dotarł pod Tatry. W Zakopanem poznał Stanisława Witkiewicza. Wkrótce 

ich znajomość przerodziła się w przyjaźń do tego stopnia, że nawet po latach Szeluto będzie 

cytował słowa Witkiewicza, którego poglądy na sztukę stały się jego życiowym mottem.4  

W latach 1906 – 1909 zamienił studia kompozytorskie na naukę w klasie fortepianu u 

wybitnego pianisty – Leopolda Godowskiego. Po ukończeniu uczelni podjął pracę w 

charakterze nauczyciela fortepianu w Konserwatorium im. Mozarta w Berlinie. Był to jednak 

epizod w jego karierze zawodowej, gdyż piastował tę posadę jedynie przez rok. Zrezygnował 

z pracy z do dziś nieznanych powodów. Jak pisze Krystyna Winowicz Być może przyczyną 
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[rezygnacji – AKR] były niepowodzenia dydaktyczne, brak uczniów – jako Polak mógł nie 

wzbudzać zaufania w niemieckim środowisku.5  

Z listów kompozytora do Adolfa Chybińskiego z 1909 roku można wnioskować, że 

berlińskie niepowodzenie było przyczyną frustracji Szeluty. Po krótkim, pedagogicznym 

epizodzie w Berlinie postanowił bowiem zwrócić się w stronę zawodu prawnika. Jesienią 1910 

roku powrócił w swoje rodzinne strony do Rosji, gdzie ukończył wydział prawa w Dorpacie i 

wkrótce podjął pracę w sądownictwie rosyjskim. Niezależność finansowa spowodowała, że 

mógł założyć rodzinę. Z żoną Wiktorią miał dwóch synów. 

Jednak praca w zawodzie prawnika sprawiła, że Szeluto na najbliższych kilka lat 

prawdopodobnie zaprzestał komponowania. Wskazuje na to katalog dzieł kompozytora 

sporządzony przez Tadeusza Szantruczka6, gdzie w omawianym okresie nie ma informacji o 

utworach muzycznych. Z perspektywy działalności kompozytorów młodopolskich trzeba 

zauważyć, że emigracja oderwała kompozytora od biegu spraw w ojczyźnie. Naturalną koleją 

rzeczy była utrata kontaktu z młodopolską „spółką”, a w konsekwencji – odpowiadając na jedno 

z pytań stawianych w tym punkcie – zapomnienie jego muzyki przez polskie środowisko 

artystyczne. Z resztą Szeluto zdawał sobie z tego sprawę. Dowodem na to może być jeden z 

listów, w którym napisał do Adolfa Chybińskiego: Za to ja już jako kompozytor ani od łaski 

ukochanego swego polskiego społeczeństwa nie należę, ani do panów Polińskich i innych. Dla 

nich jestem nieosiągalny, bo niezależny i oddalony (…).7 

Druga z przyczyn pozostania na marginesie polskiej elity twórczej miała charakter 

ekonomiczny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku twórca przeniósł się z 

rodziną do kraju i osiedlił w Warszawie. Tam otrzymał posadę w Ministerstwie 

Sprawiedliwości. W jego liście do Adolfa Chybińskiego uwidaczniają się odwieczne, 

uniwersalne rozterki artysty, które można określić jako dylemat pomiędzy sferą „mieć” czy 

„być”. Szeluto pisze: Mam moc roboty – wieczorami komponuję. Pensja marna, a ponieważ 

mam żonę i dwóch synów więc komponuję o chłodzie i głodzie. Wszystkie nieznaczne moje 

kapitały zostały w Rosji, tak że w Warszawie zakładałem życie na nowo – toteż bywa, że nie ma 

za co kupić papieru nutowego.8 Zdaniem autorki, tak prozaiczne kłopoty finansowe mogły 
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stanowić jeden z powodów niedokonania orkiestracji wielu oper do dziś pozostających w 

Muzeum Narodowym w rękopisach w formie wyciągów fortepianowych.  

Mimo trudnej sytuacji finansowej warszawski okres w twórczości Szeluty trwający od 

1918 do 1933 roku uchodzi za obfity, i to mimo, że nie cieszy się uznaniem krytyki. Recenzent 

jednego z warszawskich koncertów Szeluty – Mateusz Gliński rozpoczął swój tekst z 

entuzjazmem: Z koncertem wystąpił Apolinary Szeluto. Tak jak przed dwudziestu laty, kiedy był 

współzałożycielem historycznej „Młodej Polski”, tak    i dziś jego kompozycje świadczą o 

rzetelnym talencie; niestety są one raczej zapowiedzią niż ziszczeniem. Przez cały czas swej 

nieobecności zatracił do pewnego stopnia Szeluto ten żywy kontakt ze współczesną twórczością 

muzyczną (…) największe wrażenie wywarły pieśni i wariacje fortepianowe.9 

W styczniu 1934 roku Szeluto wraz z rodziną osiedlił się w Słupcy, gdzie objął posadę 

notariusza. Jednocześnie nawiązał przyjaźnie z postaciami poznańskiego środowiska 

muzycznego – z Feliksem Nowowiejskim czy Franciszkiem Łukasiewiczem. Od tego momentu 

kompozycje Apolinarego Szeluty gościły w programach sali Filharmonii Poznańskiej10, a jego 

muzyka rozbrzmiewała w audycjach Polskiego Radia. Niestety, krótki okres powodzenia i 

spełnienia kompozytorskiego w życiu Szeluty przerwała, niosąca wielki dramat osobisty 

twórcy, II wojna światowa. W kampanii wrześniowej zginął jego syn Michał, a drugi z synów 

– Jerzy trafił do niewoli, z której nigdy nie powrócił11. Po latach jego nazwisko zostaje 

odnalezione na Liście katyńskiej. Dwa lata po zakończeniu wojny zmarła jego żona. Szeluto 

twierdzi, że z żalu po stracie synów12.  

Ze wspomnień siostrzenicy kompozytora – Marii Pawłowskiej–Popescu dowiadujemy 

się, że w 1951 roku tragedia utraty całej rodziny sprawiła, że u kompozytora pojawiły się 

pierwsze symptomy choroby psychicznej. Szeluto dalej tworzył, aczkolwiek już 

podporządkowany zarządzeniom Ministerstwa Kultury Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 

Stając w obliczu dylematu ówczesnych kompozytorów – poddać się narzuconym wymogom, 

czy zbuntować się i pisać do „szuflady” – zdecydował zaakceptować estetykę socrealizmu. W 

opinii autorki to właśnie utożsamienie się Szeluty z estetyką socrealizmu oraz postępująca z 
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wiekiem choroba psychiczna mogły być powodem odizolowania się powojennego środowiska 

muzycznego od legendy „Młodej Polski”.   

Zmarł 21 sierpnia 1966 roku w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych w 

Chodzieży. 

Fakty z życia kompozytora – w opinii autorki - wywierały niewątpliwy wpływ na 

twórczość. Zmiany miejsca zamieszkania, rola rodziny w jego życiu, ogrom osobistej tragedii, 

polityczne realia oraz choroba psychiczna bez wątpienia znalazły odzwierciedlenie w utworach.  

 Analizując życie i twórczość Apolinarego Szeluty nie można pominąć jego twórczości 

pisarskiej. Kompozytor, bowiem, chętnie wygłaszał publicznie swoje poglądy na muzykę i jej 

rolę we współczesnym mu świecie. Z zachowanych listów do Adolfa Chybińskiego, czy z 

niepublikowanych wspomnień, referatów i przemówień wyłania się obraz artysty, dla którego 

niezwykle ważna jest ojczyzna i patriotyzm. Wielokrotnie pisał i zabierał publicznie głos na 

temat kontekstu muzyki w obliczu tych bliskich mu wartości. W 1925 roku w Wiadomościach 

Muzycznych w swoim artykule Odbicie życia w twórczości muzycznej apelował o zaprzestanie 

hołdowania modzie modernistycznej, ponieważ nie odzwierciedla ona w pełni istniejącej 

rzeczywistości     w kraju. Postulował, aby majestatem dźwięków obudzić przyszłą potęgę i 

wielkość Rzeczypospolitej13.Natomiast w artykule pt. Muzyka jako objaw życia społecznego 

kompozytor pisał o wartościach utylitarnych, które winny płynąć z muzyki – postulował 

wypełnianie przez muzykę obowiązek służby społeczne14.  
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