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Pochodzi! z wielodzietnej rodziny, 

w której nie by!o tradycji muzycznych 
i nikt te" nie marzy! o karierze zawodowe-
go muzyka, chocia" wszyscy lubili #piewa$. 
Najpi%kniejsze g!osy w#ród trzyna#ciorga 
rodze&stwa mieli Bogdan (tenor) i m!od-
szy od niego Marian (baryton), zamordo-
wany przez hitlerowców. Ju" jako solista 
opery Bogdan nieraz "a!owa!, "e nie mo"e 
wyst'pi$ w duecie z bratem. 

Bogdan Paprocki urodzi! si% 23 wrze#nia 
1919 roku w Toruniu. Jego ojciec, nauczy-
ciel, kilkakrotnie przeprowadza! si% z ro-
dzin' do ró"nych miejscowo#ci, w których 
dostawa! posad% kierownika szko!y. W jed-
nej z prowadzonych przez niego placówek 
by! nauczyciel muzyki, skrzypek. Ojciec 
zach%ca! Bogdana do nauki gry na skrzyp-
cach, ale ch!opiec wo-
la! uprawia$ sport, 
a najbardziej – pi!k% 
no"n' i hokej. Do 
gimnazjum chodzi! 
najpierw w Chojni-
cach, a potem w Lu-
blinie, gdzie w 1938 
roku zda! matur%. 
S!u"b% wojskow' od-
bywa! w Zamo#ciu, 
na kursie podcho-
r'"ych rezerwy przy 
Dziewi'tym Pu!ku Pie-
choty Legionowej. 
W tym samym rocz-

niku s!u"y! niejaki Józef Kiepura, z którym, 
z racji podobnego wygl'du, Paprockiego 
mylono. Kiedy w kwietniu 1939 na pu!ko-
wym wieczorku artystycznym Paprocki wy-

st'pi! wraz z kolegami w kwartecie wokal-
nym tzw. rewelersów, "artowano, "e #piewa! 
Kiepura. Wtedy m!ody Bogdan zamierza! 
zosta$ wojskowym kartografem. Wybuch 
wojny po!o"y! kres tym planom.

.DULHUD�EH]�G\SORPX
W czasie okupacji Paprocki #piewa! sam 

dla siebie, w pustych klasach kierowanej 
przez ojca szko!y powszechnej w Rejowcu. 
Nie mia! dost%pu do fortepianu, do odpo-
wiednich nut. Zdesperowany, gotów by! si% 
uczy$ nawet arii... tytu!owej bohaterki ope-
ry „Hrabina” Moniuszki. Melodi% gra! mu 
klarnecista orkiestry fabrycznej miejscowej 
cementowni!  

Systematyczn' nauk% #piewu rozpocz'! 
w Lublinie, w 1943 roku, pod okiem Euge-
niusza Koppa. Rych!o zacz'! testowa$ na s!u-

chaczach efekty edu-
kacji. Wyst%powa! na 
domowych koncer-
tach patriotycznych, 
wykonuj'c pie#ni Mo-
niuszki. Akompanio-
wa! mu kolega z gim-
nazjum, pó(niejszy 
s!ynny krytyk ) lmo-
wy, Zygmunt Ka!u-
"y&ski. Z nim w!a#nie 
uczestniczy! Papro-
cki w audycji radio-
wej nadnej z Lublina 
w 1944 roku, po wy-
zwoleniu miasta.
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kacji. Wyst%powa! na 
domowych koncer-
tach patriotycznych, 
wykonuj'c pie#ni Mo-
niuszki. Akompanio-
wa! mu kolega z gim-
nazjum, pó(niejszy 
s!ynny krytyk ) lmo-
wy, Zygmunt Ka!u-
"y&ski. Z nim w!a#nie 
uczestniczy! Papro-
cki w audycji radio-
wej nadnej z Lublina 
w 1944 roku, po wy-
zwoleniu miasta.

„Straszny dwór” i „Halka” z Parockim jako Jontkiem

Bogdan Paprocki – lata 60. 
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Zosta! solist' Centralnego Domu *o!-
nierza, w!a#ciwie artyst' w%drownym, kon-
certuj'cym z zespo!em po miastach i mia-
steczkach terenów oswobodzonych spod 
okupacji. Lekcji #piewu udziela! mu wtedy 
Ignacy Dygas (1881-1947), wybitny tenor. 
Pi%kna barwa g!osu, muzykalno#$, kultura 
#piewu – tymi cechami Paprocki szybko 
zwróci! na siebie uwag%. Zaproponowa-
no mu przes!uchanie w Operze +l'skiej 
w Bytomiu. Przyjecha! tam 1 listopada 
1946 roku, tu" po demobilizacji, ubrany 
w wojskowy p!aszcz. I jeszcze w listopadzie 
zadebiutowa! na scenie operowej – jako Al-
fred w „Traviacie” Verdiego. Partnerowali 
mu m!odzi #piewacy, których talent i klas% 
potwierdzi!y powojenne dzieje opery pol-
skiej: sopran Barbara Kostrzewska i bary-
ton Andrzej Hiolski. Z Hiolskim po!'czy!a 
go odt'd wielka przyja(&.

Bogdan Paprocki nie mia! dyplomu 
akademii muzycznej czy cho$by szko!y 
muzycznej II stopnia. Wszystkiego uczy! 
si% z marszu, na próbach i spektaklach. 
Dyrektor teatru, Jerzy Silich, we w!asnym 
mieszkaniu „przerabia!” z nim kolejne 
role. Paprocki wspomi-
na!: „Czasem p!aka!em 
z w#ciek!o#ci, nie radz'c 
sobie z trudno#ciami 
roli, a Silich powtarza!: 
«Rycz, jak nikt nie wi-
dzi, a tu masz si% uczy$». 
I tak Rossini sta! si% 
moim najlepszym pro-
fesorem #piewu. Od tej 
pory ju" "adna partia nie 
sprawia!a mi problemów 
wokalnych”. Aktorstwa 
i poruszania si% po sce-
nie zgodnie z fraz' mu-
zyczn' uczy! m!odego 
adepta re"yser Boles!aw 
Fotygo-Fola&ski.

Gmach Opery +l'skiej, 
czyli, jak mawia!: „nasza 
kochana buda operowa”, by! drugim do-
mem Bogdana. Kiedy w 1957 roku zosta! 
etatowym #piewakiem Opery w Warsza-
wie, przez trzy sezony wyst%powa! jeszcze 
równolegle w Bytomiu. Nie tylko na scenie, 
lecz tak"e na boisku – w amatorskiej dru-
"ynie futbolowej artystów przeciwko dru-
"ynie pi!karzy Polonii Bytom. O dawnych 
dobrych czasach mówi! po latach: „,'czy!a 
nas wszystkich prawdziwa przyja(&, taka 
bez zazdro#ci o sukcesy i oklaski. Wtenczas 
jeszcze pieni'dz nie rz'dzi!”.

Nale"a! do #piewaków, którzy specjalizu-
j' si% w repertuarze operowym, a opracowa! 
blisko 60 partii solowych. Na drugim miej-

scu w jego zainteresowaniach plasowa!y si% 
pie#ni, zw!aszcza Moniuszki. Czasami wy-
konywa! te" partie oratoryjne, w tym swoj' 
ulubion' – w IX symfonii Beethovena.

*ïRV�L�RVRED
Bogdan Paprocki, którego znajomi na-

zywali „Kuba”, starannie dokumentowa! 
przebieg kariery. Ka"dy spektakl i koncert 
zapisywa! w notesie, dzi%ki temu móg! 
w ka"dej chwili powiedzie$, ile razy by! na 

scenie Jontkiem w „Halce” (ponad 300), 
Stefanem w „Strasznym dworze” (ponad 
250) czy Pinkertonem w „Madame But-
ter- y” (ponad 200). Ogó!em da! ponad 
2800 wyst%pów w Polsce i ponad 50 za 
granic'. Zebra! pochwa!y s!awnego tenora 
Mario del Monaco, który go#ci! w Polsce. 
Podczas tournée w USA w 1959 utalen-
towanemu #piewakowi zaproponowano 
podpisanie kontraktu z teatrem New York 
City Opera. Musia!by jednak od razu na 
d!u"szy czas pozosta$ za oceanem, a taki 
wariant Paprocki zdecydowanie odrzu-
ca!. W wywiadzie dla rozg!o#ni radiowej 
G!os Ameryki o#wiadczy!, "e woli "y$ 

w Polsce, cho$by boso i o suchym chlebie. 
Dzi# nie musia!by stawia$ spraw na ostrzu 
no"a – wszak ka"dy ma w domu paszport, 
granice s' otwarte, a sie$ komunikacyjna 
g%stsza.

Jaki mia! g!os? Liryczny, ciep!y, aksa-
mitny, ale jednocze#nie silny, no#ny i ela-
styczny. Móg! wykonywa$ zarówno partie 
liryczne, jak i nieco mocniejsze – spin-
towe (wed!ug niego na taki w!a#nie typ 
g!osu pisa! Moniuszko partie tenorowe), 

dramatyczne, a nawet bohaterskie. „G!os 
o rzadkiej, z!ocistej, promiennej barwie, 
szczególny, niezwykle indywidualny spo-
sób kszta!towania d(wi%ku, bezb!%dna in-
tonacja (nie ma chyba nikogo, kto móg!by 
stwierdzi$: s!ysza!em Paprockiego #piewa-
j'cego nieczysto), #wietne, pe!ne blasku 
górne d(wi%ki (mia! C jak dzwon, kto ma 
dzi# takie?), oddechu ile zechce” – oto opi-
nia Ewy ,%towskiej.

Za swój najs!abszy punkt Paprocki uwa-
"a! wygl'd, a zw!aszcza wzrost, za najmoc-
niejszy – umiej%tno#$ synchronizacji dzia-
!a& muzycznych i scenicznych oraz intuicj% 
i samokontrol%. Bardzo starannie przy-
gotowywa! si% do ka"dej partii, analizuj'c 

*DEORWD�SDPLÈWNRZD�Z�2SHU]H�¥OÈVNLHM��

Teatr Wielki w Warszawie  
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w Bytomiu  
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najpierw tekst s!owny. Podkre#la!, "e i #pie-
wak, i widz musz' rozumie$, o co chodzi  
w wykonywanych dzie!ach. Najbardziej 
lubi! postaci skomplikowane psycholo-
gicznie, o bohaterach jednowymiarowych 
wyra"a! si% jak o wieszakach na kostium. 
Interesowa!a go ca!o#$ spektaklu, nie tyl-
ko sceny, w których wyst%powa!. Na pró-
bach siada! na widowni, aby obserwowa$ 
prac% kolegów; cieszy! si% z ich sukcesów. 
Pocz'tkuj'cym #piewakom udziela! rad: 
„Nie wolno wyst%powa$ niedouczonym, 
bo wówczas nigdy nie zyska si% prawdziwej 
formy. Trzeba pami%ta$, "e to zawód nie-
pewny. Jedna chwila i ju" po karierze, bo 
g!os wysi'dzie. *y$ nale"y, owszem, higie-
nicznie, ale normalnie. Nie porywa$ si% na 
za trudne partie, a przede wszystkim trzeba 
wiedzie$, o czym si% #piewa. Mie$ wn%trze, 
serce, które pokazujemy g!osem, a nie ma-
chaniem r%kami”.

Nie dzieli! pracowników teatru na arty-
stów i personel techniczny, nie traktowa! 
z wy"szo#ci' chórzystów. Dla wszystkich 
by! serdeczny, uprzejmy, pogodny. W 1969 
roku skomentowa! dowcipnie: „Amery-
kanom !atwiej jest wyl'dowa$ na Ksi%"y-
cu ni" Polakom wybra$ dyrektora Teatru 
Wielkiego”. Nie ba! si% wyzwa&, nag!ych za-
st%pstw. Uwa"a!, "e w sytuacji zaskoczenia 
nie ma czasu na zdenerwowanie. Nikogo 
nie na#ladowa!. Uczy! si% z partytury, nie 
z cudzych nagra&. Ceni! dobr' wymow%  
i twierdzi!, "e dla #piewaków o prawid!owej 
dykcji j%zyk polski nie stwarza trudno#ci. 
Namawia! do kultywowania rodzimych 
pozycji na scenach operowych, stawia! za 
wzór Czechów i ich przywi'zanie do ojczy-
stego repertuaru.

Szanowa! publiczno#$. Trzyma! si% za-
sady, aby zawsze #piewa$ tak, jakby mia! 
to by$ ostatni wyst%p. Mia! szcz%#cie spo-
tka$ na drodze zawodowej ludzi odpo-
wiedzialnych i "yczliwych: „Kiedy by!em 
jeszcze «nieopierzony» w swoim zawo-
dzie, nie musia!em odrzuca$ takich czy 
innych propozycji, bo by!em pod troskli-
w' opiek' znakomitych fachowców, opie-
k' genialnych znawców opery... To oni 
obsadzali m!odych #piewaków w partiach, 
które by!y odpowiednie dla rozwoju g!osu 
#piewaj'cych, a jednocze#nie z po"ytkiem 
dla wysokiego poziomu przedstawie&”. 
Potra)! krytycznie oceni$ w!asne decy-
zje – jak na przyk!ad zbyt wczesne pod-
j%cie si% partii Don Josego w „Carmen” 
Bizeta: „Bo ja do tej partii podchodzi!em 
zbyt emocjonalnie, a j' trzeba #piewa$  
z duchown' kontrol'. To jednak jest 
partia, któr' najbardziej ubóstwiam ze 
wszystkich moich ról”.

Wiód! szcz%#liwe "ycie rodzinne. *ona 
Halina urodzi!a mu jedyn' córk%, Gra-
"yn%, zwan' Anio!em. Kocha! zwierz%ta 
– zw!aszcza konie (w „Nabucco” Verdie-
go wje"d"a! na scen% na rumaku) i psy. 
W#ród czworonogów, którym stworzy! 
dom, by!y: dog Lesio, bernardyn Ma!y, 
bokserka Ka#ka oraz posokowiec bawar-
ski Bronia. Nic dziwnego, "e Henryk Czy" 
obsadzi! go w swojej operze „Kynolog  
w rozterce”.

6WR�ODW��VWR�ODW
Z dystansem i pogod' ducha komen-

towa! swoje kolejne jubileusze pracy ar-
tystycznej i okr'g!e rocznice urodzin.  
W 2004 roku mówi!: „Czas biegnie, a ja 
nadal wierz% w swoj' szcz%#liw' gwiazd%  
i ufam, "e pozwoli mi jeszcze troch%  
poczeka$ na mój ca!kiem prywatny !n de 
siècle”. Chocia" od ko&ca lat 80. zwolni! 
obroty, wci'" #piewa! w Teatrze Wielkim, 
którego gmach widzia! z okien swojego 
jednopokojowego mieszkania s!u"bowego. 
Wyst%powa! na scenie Opery Narodowej 
w mniejszych, lecz wa"nych rolach, jak na 
przyk!ad Stary Faust w „Fau#cie” Gouno-
da, Yamadori w „Madame Butter-y” Puc-
ciniego i Cesarz w „Turandot” Pucciniego. 
Natomiast w Operze +l'skiej, swoim ma-
teczniku, jesieni' 2009 roku s%dziwy tenor 
#wi%towa! 90. rocznic% urodzin i 70. pracy 
artystycznej. Na zako&czenie gali tenorów 
wykona! pie#& Jana Galla „Gdybym by! 
m!odszy, dziewczyno”, za# kreuj'c posta$ 
Starego Fausta na zawsze po"egna! si% ze 
scen'.

Zmar! w Warszawie, 3 wrze#nia 2010, 
na trzy tygodnie przed 91. urodzinami. 
Uroczysto#ci pogrzebowe zacz%!y si% od 
wystawienia trumny w Teatrze Wielkim – 
miejscu, z którym by! zwi'zany od 33 lat. 
Nie tylko tu #piewa!, lecz bacznie #ledzi! 
program, bywa! na premierach i s!u"y! 
"yczliwymi radami dyrekcji teatru. Wal-

demar D'browski, szef sceny narodowej,  
powiedzia!: „To cz!owiek, któremu ogrom-
nie du"o zawdzi%czam. […] Pan Bogdan 
nie mia! aksamitnego charakteru, ale mia! 
aksamitne serce. Wypowiada! si% ostro 
i surowo, ale nie po to, by komukolwiek 
zrobi$ przykro#$, ale po to, by nasze aspi-
racje i ambicje, nasze marzenia, pragnie-
nia sytuowa$ jak najwy"ej. […] Wiedzia!, 
"e mo"na, bo sam swoj' osob' i sztuk'  
o tym za#wiadczy!”. 

Kilka miesi%cy temu, w grudniu 2009,  
w Salach Redutowych Teatru Wielkie- 
go ods!oni%to trzy popiersia d!uta Adama 
Myjaka, przedstawiaj'ce najwybitniej-
szych powojennych wykonawców m%-
skich partii wokalnych: basa Bernarda 
,adysza, barytona Andrzeja Hiolskie- 
go i tenora Bogdana Paprockiego. Dla 
wielu licznie zgromadzonych go#ci by!o 
to ostatnie spotkanie z s%dziwym #pie- 
wakiem.

Zosta! pochowany na warszawskich Po-
w'zkach Wojskowych (kwatera A10-5-26).  
Na rok przed #mierci' wyzna!: „Ciesz% si%, 
"e wybra!em zawód #piewaka, "e mog% 
jeszcze pracowa$… Ciesz% si%, "e moje "y-
cie nie potoczy!o si% inaczej”.   ■
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