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Muzyka lubi porządek
Adam Fulara
muzyk i kompozytor

Wywiad ten przypomniał mi ciekawą sytuację. W pewnym przygotowywanym 
dla czasopisma tekście umieściłem pewne zdanie o publiczności. Napisałem tam, 
że publiczność kiedyś wydawała mi się ważna, ale teraz, po moich – niewielkich 
wszak, ale jakże różnorodnych – osiągnięciach artystycznych, wydaje mi się nie-
ważna. Ani wygrany konkurs, ani dużo pieniędzy w gaży koncertowej, ani dobry 
koncert gdzieś za oceanem, ani poklepywanie po ramieniu przez autorytet, ani 
dalekie podróże na festiwale nie dają tego, co kilka dobrych (to jest: osobistych i 
głębokich) dźwięków. Muzyka jest przyjemnością samą w sobie, pod warunkiem, 
że jest osobista. Dopiero niedawno zrozumiałem, czym jest sztuka. Da się od razu 
określić, czy są to dźwięki autentyczne.

Osoba, która czytała tekst, stwierdziła, że to niedobre sformułowanie, że jest zbyt 
ostre. Wyciąłem je z tekstu. Ale dokładnie zgadzam się z Zornem.

Mniej natomiast podoba mi się ostatnia jego wypowiedź, że woli „tworzyć” niż 
„analizować”. Chyba że to nieprecyzyjne sformułowanie. Czytam właśnie książ-
kę: Johann Sebastian Bach Muzyk i Uczony Wolffa i tam tematem przewodnim jest 
„analizowanie” jako fundamentalna część „tworzenia”. Ja wolę taki punkt widze-
nia. Wydaje mi się mniej ważne, ile improwizacji się zagrało i nagrało (tworzyć, 
tworzyć, tworzyć), tylko jakość tego, co jest. A skoro analiza może pomóc (a może, 
bo na przykład Bachowi pomagała), to czemu ją odrzucać? Lubię wiedzieć dokład-
nie, co gram, wówczas jest znacznie lepiej, bo inaczej – powielam swoje „intuicyj-
ne” schematy, które po analizie okazują się marne (ograniczają się do kilku pro-
stych wzorów); u innych widzę to samo. Muzyka lubi porządek.
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