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1. Gdzie wydarzyła się opowiedziana historia? Jacy bohaterowie w niej występują?

2. W jaki sposób Fryderyk uspokoił rozbrykanych chłopców?

3. Wysłuchajcie dowolnych utworów Fryderyka Chopina. Jakie obrazy kojarzą wam się 
ze słuchaną muzyką? Namalujcie je.

4. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, przeczytajcie 
np. książkę Elizy Piotrowskiej pod tytułem „Fryderyk Chopin i jego świat”.

Izabella Klebańska 

Zbójcy 
– Fryderyku, Fryderyku, musisz pójść ze mną natychmiast! – Z tymi słowami wpadł 
do pokoju poirytowany pan Barciński. – Proszę! – dodał błagalnie. – Oni rozniosą 
pensjonat!

Oni, jak domyślił się Fryderyk, to jego koledzy, uczniowie mieszkający w domu 
państwa Chopinów (czytaj: szopenów). Zdarzało się, że grywał dla nich, gdy zbytnio 
się rozdokazywali, ale nigdy wcześniej prośba o koncert nie wyglądała tak 
dramatycznie.

– Dobrze – zgodził się. – Proszę zgromadzić ich w saloniku. Zaraz tam będę.
Gdy zszedł na dół, chłopcy rozsiedli się już na kanapach i fotelach, a rozgniewany 

nauczyciel przechadzał się nerwowo i krzyczał:
– Nie zachowujecie się jak uczniowie, tylko jak rozbójnicy! Wstyd, doprawdy wstyd!
– Rozbójnicy? – podjął Fryderyk. – Zatem będzie to opowieść o rozbójnikach. 

Panowie – powiedział i powiódł wzrokiem dokoła – zamknijcie oczy i słuchajcie. 
Podszedł do fortepianu i zaczął grać.
– Była ciemna, deszczowa noc. Zza chmur wyglądał księżyc, a jego światło 

błyszczało w kałużach. Do cichego, ciemnego dworu zbliżali się rozbójnicy. 
Zamilkł i dalszą opowieść snuła już sama muzyka. Lewa ręka pianisty 

szemrała monotonnym ostinato1, a prawa przebiegła perliście przez klawiaturę. 
Słuchaczy przeszedł dreszcz i zastygli zasłuchani w skupieniu. Wtem jęknęły 
struny fortepianu i wszyscy usłyszeli, jak rozprysła wybijana szyba. Zbójcy weszli 
do domu. Do worków zaczęli pakować lichtarze, zegary, kielichy, sztućce. 
Wszystko, co wydało im się cenne. Tempo gry stało się szybkie, urywane i nerwowe. 
Nagle, gdzieś w oddali, zaczęły ujadać psy. Spłoszeni rabusie w pośpiechu 

1 ostinato – jednostajny, uporczywy rytm.

wyskakiwali przez okno jeden za drugim. Umykali przez pola w stronę odległego 
lasu. Muzyka uspokajała się, jej powolny, miarowy rytm naśladował szuranie 
kroków i ciężkie oddechy. Dźwięki stawały się coraz niższe. Melodia zmagała 
się z nimi, jakby ważyły tyle, co łupy na plecach zbójców. Ich kroki zwalniały. 
Nuty potykały się i słabły.

Byli zmęczeni. Tak bardzo, że gdy dotarli do swojej zbójeckiej jaskini, nie mieli 
już sił, by złożyć w niej zdobycz. Zrzucili ciężar z ramion i padli na ziemię. Zewsząd 
otaczał ich ciemny płaszcz lasu. Byli bezpieczni. Nareszcie mogli odpocząć.

Dwa ciche akordy zakończyły utwór. Dumny z wymyślonej przed chwilą 
kompozycji Fryderyk podniósł wzrok znad klawiatury i oniemiał. Wszyscy spali. 
Nawet pan Barciński lekko pochrapywał.

„Oni mnie wcale nie słuchali!” – oburzył się w duchu. „Muszę to komuś  
pokazać” – postanowił.   

Po cichutku wymknął się z saloniku i pobiegł po schodach do pokoju matki. 
Po drodze zastukał do sypialni swojej siostry Ludwiki, a gdy obie wyjrzały 
na korytarz, położył palec na ustach.

– Pst! Proszę, zejdźcie ze mną na dół.
– O co chodzi, Frycku? – dopytywała mama.
– Zobaczycie. Ja tylko zagrałem – wyjaśnił. – A tu, proszę... – dodał, uchylając drzwi.
Na dole wszyscy nadal smacznie spali. Widok był rzeczywiście niezwykły. 

Obie panie nie potrafiły utrzymać powagi. Fryderyk podszedł do fortepianu 
i z rozmachem uderzył akord, który zabrzmiał niczym wystrzał armatni. Pobudka 
była natychmiastowa.

– Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak zapanował nad publicznością – pokiwał 
głową pan Barciński ze zdumieniem i wszyscy zaczęli bić brawo.

O tym, że Fryderyk Chopin uwodził swoją grą, krążyły legendy. Był mistrzem 
improwizacji2. Każdy zadany temat potrafił przełożyć na język muzyki. 
Na paryskich salonach zabawiał przyjaciół, malując ich muzyczne portrety, 
a oni zawsze odgadywali, czyj wizerunek opisuje jego gra.

2 improwizacja – w muzyce: sposób grania polegający na układaniu melodii w czasie jej wykonywania.

SPIS TREŚCI


