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Abstract: The first part of a larger 
study on John Cage and his ap-
proach to composition. The vari-
ous aspects of his work are dis-
cussed in separate chapters, 
concerning his position in musical 
world, his role as a symbol of avant-
guarde, his use of chance, and the 
impact of his ideas on contempo-
rary dance and theatre. Also dealt 
with are his Oriental influences, 
the transformation of Nature in his 
work and also the problems of un-
derstanding his aesthetics and 
compositional aims caused by the 
contradictory nature of his activi-
ties.
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STATI & STUDIE

Tento text vznikl p!epracováním star"í studie, kterou si p!ed lety objednal Slovensk# 
divadelní ústav pro pokra#ování velkoryse koncipované, n$kolikasvazkové knihy D$jiny 
divadelní re%ie, na které za#al pracovat Peter Scherhaufer. Ambiciózní dílo bylo p!e-
ru"eno jeho smrtí, z%stalo v"ak rozvr&ení dal"ích svazk% a !ada poznámek, na jejich& 
základ$ byli osloveni dal"í auto!i s v'zvou k dokon#ení. Mezi tv%rci, které cht$l Scher-
haufer do sv'ch D$jin za!adit, byl i John Cage, kter' – by( byl hudebním skladatelem 
a divadelní re&ii se nikdy nev$noval – do zna#né míry ovlivnil pojetí divadla, resp. tan-
ce a stal se inspirací pro !adu novátor% v tomto oboru.

Mezi poznámkami, které Peter Scherhaufer zanechal pro svoje D$jiny divadelní re%ie, 
byl tedy i ná#rtek kapitoly s názvem John Cage – Usmevav# Frankenstein. Bohu&el 
Scherhauferovy poznámky jsou p!íli" kusé (p!evá&n$ v'pisky z materiál%, které m$l 
ode mne a n$kolik absurdních po#íta#ov'ch p!eklad%) a neobsahují &ádné vysv$tle-
ní názvu. Je tedy mo&no se pouze dohadovat: nezdoln' optimista Cage byl z ur#itého 
pohledu „monstrem“, nebo( jeho koncepce hudby a um$ní v%bec jaksi pomíjela „lidské 
rozm$ry“ a hlavn$ hluboce zako!en$né návyky. Navíc se snad podobal doktoru Fran-
kensteinovi tím, &e vypustil do sv$ta v'tvory a my"lenky, které u mnoh'ch vyvolaly hr%-
zu a d$s a ka&dopádn$ se svému p%vodci tak trochu vymkly z rukou ... 

Na druhé stran$ Cage sám tento název objas)uje v druhé #ásti svého textu Compo-
sition as Process nazvané Indeterminacy, kdy& mluví o své skladb$ Music of Changes: 

Music of Changes je dílem více nelidsk#m ne% lidsk#m, proto%e ho zrodily náhod-
né operace. Samotn# fakt, %e zde p&sobily tyto síly, které jsou p'i provedení pod'ízeny 
lidské kontrole, dává dílu – a(koliv jde jen o zvuky – znepokojivé rysy Frankensteinova 
monstra. Tato situace je nicmén$ pro Západní hudbu charakteristická a její vrcholná díla 
jsou p'íklady nahán$jícími hr&zu – rozdíl je v tom, %e z hlediska mezilidské komunikace 
nastupuje na místo Frankensteinova monstra Diktátor.1

Proto&e z vydání na Slovensku nakonec se"lo, rozhodl jsem se text pon$kud p!e-
pracovat a publikovat sám. P!im$la m$ k tomu nedávná spolupráce na p!ekladu Cageo-
vy knihy Silence, která nyní vychází zásluhou ob#anského sdru&ení TRANZIT (dal"í-
mi p!ekladateli byli Mat$j Kratochvíl a Radek Tejkal). Ta mne p!ivedla znovu ke studiu 
cageovsk'ch materiál%, z n$ho& pak vyrostlo p!esv$d#ení, &e Cageovy my"lenky se 
dosud nevy#erpaly, ale &e dnes mají naopak v$t"í nad$ji na pochopení ne& d!íve. 
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Z piety k Peteru Scherhauferovi ponechávám jím navr&en' název, a i kdy& jeho zá-
m$rem si nemohu b'ti jist, pokusil jsem se zde jeho v'znam naplnit.

Oproti p%vodní verzi, která byla zam$!ena p!edev"ím na problematiku cageovské-
ho pojetí divadla, se zde pokou"ím pomocí jednotliv'ch sond nasv$tlit Cageovu tvorbu 
z r%zn'ch stran. Chronologické hledisko vysv$tlující jeho skladatelsk' v'voj zde pomí-
jím, proto&e jsem tento p!ístup u& víckrát pou&il jinde2 a navíc dnes jsou tyto informace 
b$&n$ dostupné. Spí"e se sna&ím poukázat na mnohovrstevnost, prom$nlivost a ur#i-
tou rozpornost jeho tvorby i na problémy spojené s jejím p!ijímáním a chápáním. 

P!ípad Cage
John Cage (1912 Los Angeles – 1992 New York) p'edstavuje mezi skladateli tv&r(í 

typ pom$rn$ neobvykl# a jeho tvorba p'esahuje úzk# rámec hudby. Ve své dob$ pat'il 
k nejvlivn$j)ím um$leck#m osobnostem Ameriky a také k jejím nejorigináln$j)ím moz-
k&m. P'ízna(né rovn$% je, %e pro svoje koncep(ní a estetické názory nacházel pocho-
pení daleko spí)e u jin#ch um$leck#ch obor& ne% u hudebník& (jejich% respekt si získal 
teprve pokro(il#m v$kem – a to jen z(ásti). A(koliv do hudebního sv$ta vkro(il pom$r-
n$ brzy (u% p'inejmen)ím od poloviny (ty'icát#ch let, kdy p'esídlil do New Yorku, pat'il 
k nejznám$j)ím avantgardním autor&m), jeho hudební tvorba, tolik se vymykající dosa-
vadním konvencím, byla ze strany hudebního sv$ta nazírána spí)e jako kuriozita a jeho 
hudební vystoupení obestírala p'íchu" skandálu. Z hudebník& jen málokdo si uv$domo-
val hudební kvalitu jeho skladeb, nebo" ze* p'edsudk& byla pro valnou v$t)inu z nich 
nep'ekonatelná. Je ov)em dlu%no p'iznat, %e Cageova hudba nevychází z ryze hudeb-
ního základu – zejména pokud za n$j pova%ujeme onen úzce omezen# v#sek evropské 
tradice, v ní% jednozna(n$ dominuje n$mecká hudba a ostatní jsou p'ipou)t$ny jen 
zcela okrajov$, pokud v&bec.3 Je také velmi obtí%né Cageovu hudbu n$jak zjednodu)e-
n$ popsat, nebo" ta se b$hem více ne% )edesátileté tv&r(í (innosti mnohokrát prom$-
+ovala a je reprezentována n$kolika pom$rn$ odli)n#mi obdobími – pokud o ní chce-
me mluvit, je t'eba v%dy p'edem definovat, o „kterého Cage“ se jedná ... Krom$ toho 
ov)em najdeme u Johna Cage pom$rn$ obsáhlé dílo literární a nezanedbatelné dílo 
v#tvarné. 
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Jako u v)ech velk#ch novátor& je mo%no i u Johna Cage pozorovat silné sep$tí s tra-
dicí, ale tyto historické ko'eny jsou mnohem )ir)í a rozmanit$j)í, ne% bylo u hudebník& 
zvykem.4 Dokázal p'evád$t na hudbu inspirace nejr&zn$j)í provenience, (erpal ze zdro-
j& roztrou)en#ch jak (ase, tak v prostoru – od zen-buddhismu po Buckminstera Fullera, 
od Mistra Eckharta po korejskou hudbu, od Marcela Duchampa po Antonina Artauda. 
I kdy% jeho hudební dílo je rozsáhlé, byl sv#mi sou(asníky pokládán daleko více za mys-
litele, (i dokonce filosofa, a také objevitele nov#ch sm$r&, za naru)itele hranic hudby 
a um$ní v&bec. 

Daleko p'ízniv$j)ího p'ijetí se mu dostalo v mimohudebním um$leckém sv$t$. Cage, 
kter# m$l sám pom$rn$ v#razné malí'ské nadání,5 se od mládí st#kal daleko spí)e 
s v#tvarn#mi um$lci ne% s profesionálními hudebníky. Ve v#tvarnick#ch kruzích v New 
Yorku (ty'icát#ch let vládla atmosféra tvo'ivého hledání, %ili zde Max Ernst i Piet Mon-
drian, ale byly zde u% i v#razné domácí osobnosti, jako Willem de Kooning, Barnett 
Newman, Mark Rothko, Jackson Pollock atd. V#tvarn# sv$t té doby byl koncep(n$ mno-
hem %iv$j)í ne% hudební, kde se vícemén$ stále p'e)lapovalo kolem Schönbergovy 
dodekafonie a nejrespektovan$j)ím modernistou byl Igor Stravinskij!

Skladatelsky se Cage vyvíjel mimo oficiální hudební instituce (akademie, konzervato-
'e, orchestry, operní domy atd.) a vyzrál v relativn$ malém okruhu sp'átelen#ch hudeb-
ník&, kte'í m$li podobné názory. Na jeho tv&r(í rozvoj m$ly mnohem v$t)í vliv r&zné 
mimohudební okolnosti, které dokázal osobit#m zp&sobem transformovat na hudbu. Tak 
nap'íklad, kdy% si ve t'icát#ch letech p'ivyd$lával jako asistent Oskara Fischingera, jed-
noho z pr&kopník& abstraktního filmu, re%isérova náhodn$ pronesená poznámka o tom, 
%e „ka%d# p'edm$t má svého ducha, kter# se projevuje zvukem“, jej p'ivedla k zájmu 
o vyu%ití r&zn#ch objekt& jako bicích nástroj& a vlastn$ iniciovala první v#znamnou peri-
odu jeho tvorby. 

P'ijmeme-li tezi Vladimíra Lébla, %e „um$lecká avantgarda tvo'ila v%dy jakousi zvlá)tní 
enklávu kulturního d$ní své doby. Avantgardní skladatel m$l v%dy blí%e k avantgardnímu 
básníkovi (i malí'i ne% k sou(asn#m producent&m konven(ní hudby,“6 pak v Cageov$ 
p'ípad$ toto platí obzvlá)" d&razn$. Cage stál ve velmi v#razné opozici k profesionální-
mu hudebnímu sv$tu, kter# jej p'ijímal jen velmi zdr%enliv$7, ale v$t)inou spí)e nevra%i-
v$. Je)t$ v roce 1962, v dob$ siln$ vzr&stající Cageovy reputace, do)lo k incidentu p'i 
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provedení skladby Atlas Eclipticalis, kdy orchestrální hrá(i Newyorské filharmonie skan-
dálním zp&sobem sabotovali hru – za podpory svého )éfa Leonarda Bernsteina, kter# 
byl p&vodn$ iniciátorem tohoto koncertu (!) – a po)kodili kontaktní mikrofony p'ipojené 
k nástroj&m.

Jakkoliv byla zku)enost s Bernsteinem a Newyorskou filharmonií byla katastrofic-
ká, znamenala p'ece jen ur(it# pr&lom do b$%ného koncertního repertoáru. A i kdy% 
dílo zazn$lo ve zna(n$ deformované podob$, bylo i tak zajímavé a jeho p'edvedení 
na presti%ním fóru zanechalo v#raznou stopu v obecném my)lení o hudb$ a m$lo sv&j 
vliv na pozvolnou prom$nu estetiky. Podobné situace se je)t$ mnohokrát opakovaly – 
a typické je, %e konflikty a nepokoje vznikaly práv$ v symfonick#ch orchestrech, které 
jsou zalo%eny v zásad$ na vojenském typu organizace... 

Po rodi(ích tvrdohlav# a neustále optimistick# Cage se v)ak nenechal tak lehce 
odradit. S laskavou neústupností nekompromisn$ setrvával na radikálních názorech, kte-
ré s nekone(nou trp$livostí stále znovu ka%dému vysv$tloval. Svou (inností a zejména 
sv#mi teoriemi v#razn$ ovlivnil podobu povále(ného amerického um$ní a stal se jedním 
z jeho hlavních „ideolog&.“ P'itom v)ak byl „ideologem“ pom$rn$ netypick#m: sklada-
tel Morton Feldman tvrdí, %e od dob Tolstého se neobjevila um$lecká osobnost, která 
by ud$lala v$t)í dojem na mladou generaci. P'itom Cage nenabízel ideál, ani revoluci. 
Podle Feldmana sm$'oval k jakési rezignaci: není mo%né d$lat um$ní, ale také jej nelze 
ned$lat.8 

Symbol avantgardy
Johna Cage potkalo to ne)t$stí, %e se stal slavn#m, ba co víc – stal se symbolem 

avantgardního um$ní. Za'adil se tak do galerie symbol&, kter#mi si dne)ní konzumní (lo-
v$k zna(kuje sv&j sv$t. Osobnosti, která se stane symbolem, se pou%ívá jako pojmu, 
ani% by se n$kdo p'íli) zajímal o její dílo, kv&li n$mu% se vlastn$ symbolem stala. Tak je 
nap'íklad Albert Einstein symbolem pro v$du, Franz Kafka pro literaturu, Marylin Monroe 
pro sex. 

O symbolech se nep'em#)lí a v b$%né praxi jsou je)t$ dále redukovány: Einstein je 
pak zastupován vypláznut#m jazykem, Kafka poti)t$n#m tri(kem a M. M. fotografií, kde 
si p'idr%uje nadzvedávající se sukni.
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Tak daleko se sice John Cage nedostal, ale velmi (asto se s ním zachází jako 
s pojmem, jeho% obsah se pokládá za natolik samoz'ejm#, %e není t'eba se jím zab#vat. 
Jeho bohatá a komplikovaná tvorba je (asto redukována na slavné „ticho“ 4’33“ (sklad-
bu známou spí)e podle reputace ne% z p'ímé zku)enosti), ob(as se p'ipomíná první 
„happening“ v Black Mountain College a pak u% jméno Cage reprezentuje jen anar-
chii a vágní 'e(i o náhod$, podle kter#ch se vlastn$ v um$ní „m&%e v)echno“. Je fakt, 
%e Cage&v p'íklad vyvolal 'adu ozv$n, velmi (asto motivovan#ch pocitem „to bych um$l 
taky...“. Jestli%e v)ak Cageova hudba p'etrvává oproti jeho následovník&m, je to d&ka-
zem, %e jeho um$ní zase nebylo tak povrchní, jak se mnoh#m svého (asu zdálo.

Cageova vystoupení – a" u% v kterémkoliv období – vyvolávala ostrou kritiku, její% 
osten byl vyprovokován st'etem jeho tvorby s p'edzjednan#mi názory a hluboce zako'e-
n$n#mi konvencemi. Kritikové v)ak v$t)inou odhalují sami sebe jako netrp$livé a nega-
tivn$ nalad$né pozorovatele, jejich% útoky obvykle mí'í na fiktivní cíle, vytvo'ené ve vlast-
ních hlavách.9 Je ov)em pravda, %e Cageova hudba (zejména v období )edesát#ch 
a sedmdesát#ch let) byla (asto provád$na naprosto neadekvátním zp&sobem, co% p'i-
rozen$ vyvolávalo naprosto matoucí dojem. Díky n$kolika zodpov$dn#m interpret&m se 
v)ak postupn$ poda'ilo tuto situaci zm$nit, tak%e dnes se ji% mnohem (ast$ji setkáváme 
s interpretací „historicky pou(enou“.

Daleko nebezpe(n$j)í pro Cage se nakonec ukázali jeho p'ívr%enci, kte'í rovn$% tak 
p'ekrucovali fakta, dodávali Cageov#m v#rok&m vlastní v#klad, (i je p'ímo nahrazova-
li vlastními my)lenkov#mi v#vody. Skladatel Richard Toop si dokonce dal tu práci, %e 
vyhledal v)echna ta místa, kde se Cageovi uctíva(i a apologeti z 'ad filosofujících histo-
rik& um$ní totáln$ m#lí ve sv#ch v#kladech Cage a nahrazují je vlastními fantaziemi.10 Je 
to nakonec podobná metoda jako u jeho kritik& a spole(n#m jmenovatelem je povrch-
nost. Tak se vyjevuje, %e i tak vá%ené osobnosti, jako T. W. Adorno, Susan Sontag[ová] 
nebo Frederic Jameson, v podstat$ pou%ívají Cage v dosti svévoln#ch interpretacích11, 
spí)e jako marionetu pro vlastní názory a cíle. Jejich argumenty v)ak prokazují pouze 
chatrnou znalost Cageova hudebního díla i základních estetick#ch premis, která je ostat-
n$ i pro mnohé jiné Cageovy „p'ívr%ence“ typická.12

K nim je kone(n$ t'eba p'i'adit i filmového re%iséra Petera Greenawaye, kter# 
sv#m dokumentem o sérii lond#nsk#ch koncert& u p'íle%itosti Cageov#ch sedmdesátin 
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v roce 1982, 13 podal spí)e matoucí obraz povrchn$ publicistického typu ne% adekvátní 
vhled do Cageovy osobité poetiky.

John Cage byl mnohem více znám ne% (ten, více (ten ne% poslouchán a ne% mu bylo 
rozum$no. Na druhé stran$: jeho %ivotní dílo je natolik komplexní, %e snad ka%d# v n$m 
doká%e najít n$co pro sebe ...

"ivot zasv#cen$ hudb#
Místo abych se vrátil do t!etího ro#níku na Pomona College, odjel jsem do Pa!í&e. 

Kdy& jsem se poprvé porozhlédl, zaujala m$ p!edev"ím gotická architektura a z ní se 
mi obzvlá"( líbil okázal' styl patnáctého století. Nejvíc balustrády. Studoval jsem je "est 
t'dn% v Bibliothèke Mazarin, byl jsem tam, jakmile otev!eli a odcházel, a& kdy& zavíra-
li. Profesor Pijoan, kterého jsem znal z Pomony a kter' rovn$& p!ijel do Pa!í&e, se m$ 
zeptal, na #em pracuji. (Zrovna jsme stáli na jedné &elezni#ní zastávce.) *ekl jsem mu 
to. Dal mi opravdick' kopanec do zadku a potom !ekl: „P!ij+te zítra ke Goldfingero-
vi. Domluvím, abyste u n$ho mohl pracovat. Je to moderní architekt.“ Po m$síci práce 
u Goldfingera, kdy jsem m$!il rozm$ry pokoj%, které on bude renovovat, zvedal tele-
fony a kreslil !ecké sloupy, jsem zaslechl, jak !íká: „Pokud chce #lov$k b't architek-
tem, musí architektu!e zasv$tit cel' sv%j &ivot.“ Ode"el jsem od n$j, proto&e jsem mu 
cht$l dát na srozum$nou, &e m$ zajímají i jiné v$ci, nap!íklad hudba a malí!ství. O p$t 
let pozd$ji, kdy& se m$ Arnold Schönberg zeptal, zda chci zasv$tit sv%j &ivot hudb$, 
jsem !ekl: „Jist$.“ Kdy& jsem u n$ho studoval u& dva roky, Schönberg mi !ekl: „Abyste 
mohl skládat hudbu, musíte mít cit pro harmonii.“ Odpov$d$l jsem mu, &e pro harmo-
nii nemám &ádn' cit. Na to mi !ekl, &e budu po!ád nará&et na p!eká&ky, bude to jako 
bych do"el ke zdi, kterou nemohu projít. *ekl jsem: „V tom p!ípad$ zasv$tím sv%j &ivot 
mlácení hlavou do zdi.“ 14  

Navzdory sv#m )irok#m zájm&m a v)em mimohudebním aktivitám byl John Cage p'e-
dev)ím hudebníkem. V hudební tvorb$ lze také nalézt klí( k jeho dal)ím projev&m. Jist$ 
v tom hrála roli i autorita Arnolda Schönberga, kterého mlad# Cage zbo%+oval a slib, kte-
r# Schönbergovi dal, %e „zasv$tí sv&j %ivot hudb$“, bral velmi vá%n$.

Cageovu hudební tvorbu je mo%no roz(lenit do n$kolika pom$rn$ odli)n#ch obdo-
bí. Není to úkol snadn#, proto%e mnohé prvky, je% by se nabízely k taxonomii nejsnáze, 
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p'echázejí z jednoho období do druhého. Budeme-li úpln$ stru(ní, musíme uvést ale-
spo+ tato: nejprve to byl zv#)en# zájem o nové („nehudební“) zvuky, charakterizovan# 
manifestem The Future of Music – Credo (1938),15 v n$m% po%aduje naprostou svo-
bodu v kombinování jak#chkoliv zvuk& a prorokuje enormní nár&st v#znamu elektronic-
k#ch prost'edk& v hudb$. U% v tomto období za(íná s tv&r(ím vyu%itím gramofon& v roli 
hudebních nástroj& a na za(átku (ty'icát#ch let se u n$j objevují p'edzv$sti hudební-
ho minimalismu. Zárove+ zde dominuje snaha o matematicky organizovanou konstruk-
ci hudebního (asu.16 Na základ$ racionálního sestavování p'edem p'ipraven#ch prvk& 
skladby p'i)el na my)lenku kombinovat je náhodn$. Problém náhodnosti jej pak zaujal 
do té míry, %e jej u% vlastn$ nikdy neopustil a vyvinul celou 'adu tv&r(ích metod, v nich% 
se prvky náhodnosti r&znou m$rou uplat+ovaly. V té dob$ (tj. na za(átku padesát#ch let) 
dostal od svého %áka Christiana Wolffa anglick# p'eklad staro(ínského v$)teckého trak-
tátu I Ging a tabulka (ty'ia)edesáti hexagram&, s nimi% orákulum pracuje, se stala jeho 
základní kompozi(ní pom&ckou u% na cel# zbytek %ivota. Ve své tvorb$ pak stále více 
inklinoval k vyu%ívání prázdnoty a ticha,17 co% bylo do zna(né míry ozv$nou estetiky Dál-
ného V#chodu, jeho% filosofií se v té dob$ intenzívn$ zab#val. Dlouhá ticha, objevující se 
ve skladbách od roku 1950 jsou vlastn$ v#razem tohoto vlivu.

Cage sám popisuje p&sobení takové hudby ve své P!edná"ce o N$#em (Lecture on 
Something), která je v$nována hudb$ Mortona Feldmana, nicmén$ v)ak vypovídá dale-
ko více po jeho vlastní tvorb$:18

P!i poslechu této hudby bereme první zvuk, se kter'm se setkáme, jako jak'si odra-
zov' m%stek a první n$co nás vrhne do ni#eho a z toho ni#eho vzniká dal"í n$co atd. 
jako u st!ídavého proudu. ,ádn' zvuk se nebojí ticha, které ho uml#uje. A neexistuje 
ticho, které by nebylo obt$&káno zvukem.19 

 Zá%itek náv)t$vy ve zvukot$sné komo'e v#zkumného pracovi)t$ Harvardské univer-
zity, kde ne(ekan$ usly)el dva zvuky – hukot krevního ob$hu a )um nervového systému 
– jej p'ivedl k poznání, %e absolutní ticho neexistuje, %e je naopak n$kdy i velmi hlu(né, 
proto%e ná) %ivot je neustále pln# zvuk& ... 

My)lenkou na emancipaci „ticha“ jako jediného materiálu hudební skladby se Cage 
zab#val pom$rn$ dlouho: u% 28. února 1948 oznámil v p'edná)ce na Vassar College 
svoje nejbli%)í zám$ry. Jedním z nich m$la b#t „kompozice nep'eru)ovaného ticha“, 
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kterou hodlal nabídnout spole(nosti Muzak Co20. Plánovaná délka byla asi (ty'i a p&l 
minuty, co% bylo standardní trvání tehdej)ích gramofonov#ch desek s populární hudbou. 
P&vodní název zn$l Silent Prayer (Tichá modlitba).21

Cesta k vytvo'ení Cageovy z'ejm$ nejznám$j)í (i spí)e nejproslaven$j)í22 a nejdis-
kutovan$j)í kompozice 4’33“ [ticha pro klavír] v)ak byla je)t$ pom$rn$ dlouhá.23 Veli-
ce váhal s uve'ejn$ním takovéto „kompozice“, která by byla snadn#m ter(em posm$chu 
a odsouzení. K tomu, aby se p'ece jen odhodlal, pomohly n$které vn$j)í okolnosti, je% jej 
povzbudily: jednak studium u D. T. Suzukiho, kde se seznamoval s buddhistickou filosofií, 
a na druhé stran$ White Painting (1951), t'i panely pomalované bílou barvou, jeho p'íte-
le Roberta Rauschenberga, jejich% efektem bylo zachycování stín& a barev okolí. Jedna 
z verzí 4’33“24 sv#mi proporcemi nápadn$ odpovídá proporcím t'í Rauschenbergov#ch 
pláten.25 Cage napsal 4’33“ v lét$ 1952 po návratu z Black Mountain College, kde byla 
Rauschenbergova plátna vystavena. Nicmén$, originální verze, kterou David Tudor pro-
vedl na koncert$ ve Woodstocku 29. srpna 1952, byla zapsána prázdn#mi takty a byla 
podle Cageov#ch údaj& pe(liv$ vykomponována s pou%itím tabulek a náhodn#ch opera-
cí – stejn#m zp&sobem jako Music of Changes.26 Postupn#m p'idáváním – jakoby notu 
po not$, jen%e zde to byly pauzy – vznikly t'i (ásti o rozm$rech 30“, 2’23“ a 1’40“.27

Maverick Concert Hall ve Woodstocku byl p'íhodn#m místem pro první provedení, 
proto%e koncertní sál je obklopen lesy a jeho zadní st$na je otev'ená. 

P'i provedení jednotliv#ch (ástí David Tudor v%dy zav'el víko klavíru a zvednutím zase 
nazna(il, %e v$ta skon(ila.28

Nicmén$ pro poslucha(e to bylo – i v rámci avantgardního koncertu29 – pom$r-
n$ t$%ké sousto. Kdy% se David Tudor zvedl od klavíru, vypukla v sále v'ava a projevy 
nespokojenosti. 

Cageova „tichá skladba“ byla skute(n$ kontroverzním dílem, kolem n$ho% se vedly 
rozsáhlé diskuse a které zm$nilo nazírání na hudbu. Cage sám uvádí, %e kv&li ní ztratil 
'adu p'átel, jich% si vá%il. Zárove+ ji v)ak pova%oval za svoje nejv#znamn$j)í dílo. Bylo 
ov)em zábavné pozorovat, jak se hodnocení m$nilo podle zasv$cenosti poslucha(&:

P!i premié!e byla p!ítomna také Johnova matka. P!ed za#átkem této skladby se 
naklonila ke své sousedce v publiku a po"eptala jí, &e to m%&e b't my"leno jako mod-
litba. Shodou okolností na 4’33“ navazovala t!i#tvrt$hodinová Music of Changes. 
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Po jejím skon#ení se sousedka pok!i&ovala a zvolala: „Bo&e na nabesích, jak dlouhá 
a vroucná modlitba!“30. 

A(koliv skladba byla n$kolikrát nahrána, Cage v zásad$ p'ipou)t$l pouze koncert-
ní provedení a trval na jeho rituálním v#konu – s naprostou vá%ností, obracením stránek 
atd. To znamená, %e v jeho pojetí byla skladba p'edev)ím divadelním v#stupem, herec-
kou akcí. Ne)lo zde ani o klavír – v#b$r nástroje byl dán tím, %e dílo bylo napsáno pro 
Davida Tudora a partitura uvádí v#slovn$, %e m&%e b#t provedena jak#mkoliv nástrojem 
nebo skupinou nástroj&. Podstatná je zde sebekáze+ a koncentrovanost interpreta – 
jakékoliv upoutávání pozornosti na vlastní osobu je duchu díla cizí a m&%e jej zcela zni(it. 
Okázalé p'edvád$ní a „nápadité“ inscenování jsou destruktivními faktory a p&sobí ru)i-
v$. Interpret se musí osvobodit od své p'irozené ambice b#t v centru diváckého zájmu. 
Musí si uv$domit, %e pro tuto chvíli je zcela postradateln# – on i jeho nástroj. D&le%itá je 
pozornost publika k tomu, co v daném moment$ skute(n$ sly)í a interpretov#m úkolem 
(a nesmírn$ t$%k#m!) je tuto skute(nost jim sd$lit.

Pozoruhodné ov)em je, jak se m$ní porozum$ní poslucha(&: jestli%e v roce 1952 
bylo Cageovo gesto nep'ijatelné dokonce pro vybran# okruh avantgardních um$lc&, 
o n$jak#ch dvacet let pozd$ji doba dozrála k jeho pochopení v )ir)ím m$'ítku. Larry 
J. Solomon vypovídá o své vlastní zku)enosti s koncertním provedením této skladby 
v roce 1973 v Tucsonu, p'ed zcela neinformovan#m publikem a v rámci konven(ního 
programu mezi Mozartem a Beethovenem:

Kdy& jsem na za#átku první v$ty z%stal jen ti"e sed$t, v sále byl klid. Publikum 
samoz!ejm$ o#ekávalo, &e budu n$co hrát, &e budu vytvá!et n$jak' zvuk. Ale kdy& 
se to ned$lo, za#al jsem poci(ovat, jak v sále roste nap$tí. Bylo to jako dlouhá pau-
za v telefonním rozhovoru. První v$ta je nejkrat"í, jen okolo p%l minuty, ale p!ipadala 
mnohem del"í. Dalo by se !íci, &e ur#ila tvar a obsah. Byla velmi „tichá“, s nar%stajícím 
nap$tím ke konci. Zav!el jsem víko a oto#il stránku, co& vyvolalo pár odka"lání. Dal"í 
otev!ení víka, otev!elo dal"í v$tu a nálada se zm$nila. K!ivka nap$tí dramaticky pokles-
la. Tato v$ta byla tichá, klidná, s ob#asn'mi zvuky z publika – sem tam zahih)ání, sem 
tam "epot. Rozhovory byly prod$rav$ny dlouh'mi tichy. Bylo sly"et zvuky zven#í. Tato 
v$ta je nejdel"í, asi dv$ a p%l minuty, ale ve skute#nosti se zdála krat"í ne& ta první. 
Rozhodn$ byla uvoln$n$j"í, proto&e lidé ji& v$d$li, co mají #ekat.



{92

#1 2011  !ivá hudba

Znovu jsem zav!el víko a oto#il dal"í stránku. Otev!ené víko znamenalo dal"í v$tu. 
Ta m$la op$t sv%j charakter. Lidé se na ní ji& voln$ podíleli kontrapunktem rozhovor%, 
smíchem, "eptáním, ka"láním a dal"ími zvuky. Nikdo neopustil sál. V"ichni si to zjevn$ 
u&ívali. Tato v$ta se zdála b't odleh#ená, vzdu"ného charakteru a nej&iv$j"í ze v"ech t!í.

Zav!ení víka znamenalo konec 4’33“. Následovala naprosto neo#ekávaná bou!e 
nad"ení, která vyústila v „standing ovation“.31

Skladba 4’33“ znamenala pro Cage ur(it# mezní bod, od n$ho% se za(al odvíjet 
nov# sm$r jeho tvorby. Po zku)enosti s 4’33“ si uv$domil, %e není nutné se omezovat 
ani striktním (asov#m rámcem. Dal)ím revolu(ním p'ístupem bylo opu)t$ní strukturál-
ní organizace ve prosp$ch aktivního poslechu,32 které vedlo a% ke koncepci hudebního 
indeterminismu (tedy ke kompozici, která neur(uje zvukovou podobu díla33). Po tomto 
období „vyprázdn$ní od zám$ru“ p'i)la série d$l pou%ívajících jako základního materiá-
lu n$jaké u% organizované p'edlohy, nap'. mapy hv$zdné oblohy34 (i dokonce cizí sklad-
by,35 které byly radikáln$ p'epracovány s vyu%itím náhodn#ch postup&. Cageovi se tak 
vrátila znovu chu" do komponování, které se v období )edesát#ch let vícemén$ rozplynu-
lo v koncepcích totální otev'enosti. Poslední období pak reprezentují tzv. „Number Pie-
ces“, jejich% názvy jsou vyjád'eny pouze (íslicí, která znamená po(et hrá(& (p'ípadn$ – 
pokud se stejn# po(et hrá(& vyskytuje i v jiné skladb$, je tato ozna(ena je)t$ indexem). 
K stáru toti% (ostatn$ v%dy velmi pragmaticky orientovan#) Cage necht$l pl#tvat energií 
na vym#)lení názv& – stejn$ tak, jako se rozhodl nosit pouze modrou jeansovou sou-
pravu, aby nemusel denn$ ma'it (as rozhodováním o oble(ení ... Tyto skladby vznikaly 
na objednávku profesionálních hudebník& – proto se v nich znovu objevují hudební zvu-
ky (tóny), ale jejich rozmíst$ní v (ase je naprosto nep'edvídatelné, nebo" mají b#t hrá-
ny libovoln$ v rámci daného rozmezí (tzv. „time brackets“). Je to tedy jak#si kompromis 
mezi po%adavkem fixovaného zadání, které umo%+uje hrá(&m skladbu klasicky nastu-
dovat a Cageovou touhou po nep'edvídatelnosti hudebního zá%itku. Tyto skladby jsou 
p'evá%n$ velmi tiché a tóny mají b#t produkovány nevyrovnan#m zp&sobem, p'ipomína-
jícím tahy (ínsk#ch a japonsk#ch mistr& tu)ové malby. Mnohdy v)ak mezi nimi dochá-
zí k ne(ekan$ konsonantním souzvuk&m. Na konci %ivota tak Cage dosp$l k akceptaci 
„harmonie“, ov)em v jakési „anarchické“ podob$: fixované tónové v#)ky (i jiné hudební 
elementy se nekontrolovateln$ pohybují v (ase zp&sobem, kter# p'ipomíná po(así. 
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Tvorba náhody
Cage byl hudebním reformátorem, jeho optimismus (erpal ze zdroj& modernismu, 

kter# se %ivil utopickou vizí budoucnosti. Jeho v#chodiska se podobají rétorice, jakou 
nacházíme u Bauhausu, u rusk#ch konstruktivist&, u Mondriana a De Stijl, u Le Corbu-
siera a nebo i u Bretona.36 P'ehodnotil v%ité postoje na)eho nazírání na hudbu. P'itom 
)lo o víc ne% jen o osvobození od hierarchismu funk(ní harmonie a omezenosti hudeb-
ního materiálu na tóny. 

U Cage je p'ehodnocena celá p'edstava budoucnosti hudby, do té doby ovláda-
ná koncepcí lineárního v#voje, logicky sm$'ujícího ke stále vy))í komplexnosti vrcho-
lící v díle Arnolda Schönberga a jeho následovník&. Cage vychází filosoficky z Hen-
ryho Davida Thoreaua, u n$ho% nachází vzor pojetí svobody, respektující individuální 
odli)nosti bez pot'eby pod'izovat se jednotnému zákonu. Oproti Kantovu pojetí hudby 
odvozenému z klasicistního um$ní jeho doby, kladoucímu rovnítko mezi pojmy svobody, 
nutnosti a finality, je cageovsko-thoreauovské pojetí zalo%eno na preferenci spontanei-
ty, nehierarchi(nosti, otev'enosti, prom$nlivosti, nefixovanosti, nahodilosti, vzájemného 
respektu a neodsuzování. 

Zp&sob, jak#m toho dosahuje, p'edstavuje zavedení prvku náhody do hudební kom-
pozice. A(koliv okrajov$ se podobné pokusy v evropské hudb$ vyskytovaly u% d'íve 
(nap'íklad u Mozarta37), Cage tento p'ístup akcentoval v mí'e dosud neb#valé. Svou 
radikálností podnítil celé hnutí, zejména ve v#tvarném um$ní, kde se problematika vztahu 
náhody a 'ádu stala jednou z nejaktuáln$j)ích otázek na pom$rn$ dlouhou dobu. 

Cageova „Náhoda“ si ov)em %ádá bli%)ího vysv$tlení: mnoho kritik& (i interpret&) se 
toti% spokojilo s proklamací, %e „dílo bylo sestaveno za pomoci náhodn#ch operací“ 
a z toho vyvozovali, %e v dané skladb$ vlastn$ na ni(em nezále%í, nebo" je pouh#m „dílem 
náhody“. Ve skute(nosti byl Cage mnohem disciplinovan$j)í: ka%dé dílo (hudební, lite-
rární (i v#tvarné) koncipoval jako sérii otázek, t#kajících se jednotliv#ch slo%ek, a k nim 
vypracoval i oblast mo%n#ch, tj. p'ijateln#ch „odpov$dí“ (tedy v#sledk&, v jejich% rám-
ci bylo mo%no se pohybovat). „Odpov$di“, jich% byl obvykle velmi omezen# po(et, pak 
sestavil do tabulek, vztahujících se k (íslu 64 – tolik je toti% hexagram& v I Ging. Vzhle-
dem k tomu, %e k ur(ení jednoho hexagramu bylo t'eba )estkrát hodit t'emi mincemi, 
byla to metoda nesmírn$ zdlouhavá a pracná. Pozd$ji si nechal vypracovat Andrewem 
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Culverem computerizovanou verzi I Ging a nechal si p'edem natisknout 'ady náhodn#ch 
(ísel v rozmezí 1–64. V hromad$ papír& na sk'íni m$l tedy p'ipravené odpov$di na otáz-
ky, které je)t$ ani nepolo%il ...38

Ke konci padesát#ch let dosp$l k pojetí hudby zalo%ené na principu neur(enosti 
(indeterminacy). Jeho skladby z tohoto období jsou spí)e návody ustavujícími pravidla 
hry, její% konkrétní podobu si musí interpret sestavit sám. Místo notového zápisu p'edá-
vá Cage interpret&m jakési „pom&cky“, s nimi% je mo%no – podle p'ipojeného návodu 
– vyrobit vlastní verzi díla, jeho% identita z&stává v ryze konceptuální rovin$. Podstatou 
v)ak není – jak by se snad mohlo zdát – n$jaká libovolná improvizace, p'i které je skla-
datel pouze k#msi, kdo prop&j(uje své jméno um$ní (i neum$ní druh#ch, n#br% discipli-
novaná akce, zosnovaná a do zna(né míry p'edur(ená skladatelem, i kdy% jednotlivé ele-
menty díla podléhají v#b$ru interpreta, resp. realizátora.39

K tomuto pojetí Cage dosp$l zejména v kontaktu s klavíristou Davidem Tudorem, 
jeho% schopnosti a záliba v obtí%n#ch úkolech,40 rébusech a hlavolamech stimulovaly 
vynalézavého Cage k vym#)lení podobn#ch v$cí. Tudora p'ivedl do cageovského krou%-
ku Morton Feldman. Mimo'ádn$ nadan# David Tudor se brzy stal kongeniálním interpre-
tem v)ech (len& „newyorské )koly“ i 'ady dal)ích soudob#ch autor&, ale pro Cage byl 
po dlouhé období naprosto nepostradateln#m. Tudor byl asi jedin#m, kdo hluboce pro-
niknul do Cageova kompozi(ního my)lení. A Cage na)el v Tudorovi ideálního „protihrá-
(e“, stimulujícího jej k vynalézání nov#ch kompozi(ních postup&. Je)t$ po letech, kdy se 
David Tudor vydal na vlastní skladatelskou dráhu, Cage p'iznal, %e stále pí)e s p'edsta-
vou Davida Tudora jako ideálního interpreta.41

 V „indeterministické kompozici“ má hrá( za úkol sestavit seznam vlastních zvuk& 
nebo akcí, které pak dosazuje do plánu odvozeného z „kompozi(ních pom&cek“ (co% 
jsou obvykle transparentní fólie s r&zn#mi symboly, z jejich% náhodné vzájemné pozi-
ce se pomocí m$'ení ode(ítá v#sledn# tvar díla). Ka%d# hrá( si tedy musí podle toho-
to návodu vyrobit vlastní verzi, která u% pak je vícemén$ fixovaná a vy%aduje discipli-
novanou interpretaci. V koncepci indeterminismu do)el Cage k napln$ní ideálu hudby 
„osvobozené od vlastního vkusu a vzpomínek“, zbavené subjektivismu a psychologie. 
Nebo" navzdory své pov$sti skandálního skladatele42 je jeho hudba sv#m zp&sobem 
„um$'ená“, objektivizující, apollinská a vlastn$ spirituální. Jeho základními v#razy jsou 
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„tranquility“, „calmness“ a „emptiness“. Není bez zajímavosti, %e koncem (ty'icát#ch let, 
v (lánku P!edch%dci moderní hudby43, p'iznává inspiraci Mistrem Eckhartem, st'edov$-
k#m n$meck#m mystikem, na jeho% u(ení se mnohokrát odvolává.44

Jakkoliv Cageova koncepce „indeterministické hudby“ p&sobí bezprecedentn$, 
existuje zde ur(itá vazba na evropskou tradici. A a(koliv bezprost'edním inspirátorem 
byl Cageovi Morton Feldman, kter# ve skladb$ Projection 1 (pro sólové violoncel-
lo) pou%il grafické notace, ur(ující pouze základní rejst'íky (vysok#, st'ední a hlubo-
k#) a zp&soby hry (pizzicato, arco ordinario a fla%olet), konkrétní tóny v)ak ponechal 
na rozhodnutí interpreta, Cage tento podn$t rozpracoval do mnohem komplikovan$j)í 
podoby. Ta se daleko více vztahuje k hudebním projev&m, které byly v evropské hud-
b$ b$%n$ známy, av)ak byly pokládány za okrajové: hádankové kánony a harmonická 
cvi(ení, kde je rovn$% t'eba dílo „dotvo'it“ a existuje zde ur(it# rozptyl mo%ností dan# 
zadáním. Práv$ k zadání se v tomto období p'esouvá Cageova hlavní pozornost, a p'e-
sto%e nez'ídka b#vá pom$rn$ stru(né, p'esné dodr%ení jeho pravidel vede ke k#%ené-
mu v#sledku. Vedlej)ím produktem tohoto procesu je pak roz)í'ení v$domí a také zaan-
ga%ovanosti interpreta, kter# je tímto zp&sobem vta%en do tvo'ivého aktu. Ztrácí tedy 
odstup, jak# je b$%n# u hotov#ch skladeb. Na druhé stran$ dochází k jeho „vykolejení“ 
z navykl#ch interpreta(ních stereotyp&; je t'eba zaujímat nové estetické postoje a p'ije-
tí pravidel hry vede k prom$n$ v$domí interpreta, kter# je nucen p'ekro(it i sv&j vlast-
ní vkus.

Jestli%e Cage ve sv#ch textech (asto po%aduje „osvobození se od ega“, jestli%e 
up'ednost+uje ticho jako základ hudby, „pokorné p'ijímání (ehokoliv, co se stane“ 
a „opro)t$ní se od libosti a nelibosti, od vkusu a vzpomínek,“ je to nepochybn#m zna-
kem spirituálního zam$'ení. A kdy% mluví Mistr Eckhart, jako bychom sly)eli vysv$tlení 
smyslu Cageovy tvorby:

Je to ve zti"ení, v tichu, kdy m%&eme sly"et Bo&í slovo. Není lep"í cesty k Jeho dílu 
ne&li skrze zti"ení, skrze ticho. To má b't sly"eno jak je... kdy& #lov$k si uv$domuje nic, 
toto slovo k n$mu p!ichází a je mu jasn$ zjeveno.45

Cage&v p'ístup není v zásad$ „um$leck#“ – kdy sv$tem zra+ovaná subjektivita podá-
vá svoji diagnózu, s ní% se p'íjemce um$leckého díla m&%e identifikovat. Jeho p'ístup je 
mo%no nazvat jako „teologick#“ (i „kazatelsk#“ – nebo" ukazuje cestu, po ní% je t'eba 
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projít, a povzbuzuje k p'ijetí sebe sama. Nabádá ke „zti)ení“, v n$m% teprve m&%eme vní-
mat Krásu. O)klivost naopak vzniká sebevyjád'ením, projevením vlastního ega.46

Tím se vysv$tluje i role náhody, která byla u Cage od za(átku padesát#ch let tak 
d&le%itá – je to pouhá pom&cka, metoda, jak vy'adit subjektivní rozhodování, v n$m% se 
v%dy projevují osobní sklony. Nakonec nejlépe to vysv$tluje sám:

Náhodné operace nejsou n$jak'm mystick'm zdrojem „správn'ch odpov$dí“. Jsou 
prost!edkem v'b$ru jedné z mnoha odpov$dí a zárove) osvobozují ego od jeho vku-
su a vzpomínek, od jeho úsilí o moc a zisk. Uti"ením ega dostává zbytek sv$ta "anci 
vstoupit do jeho zku"enosti, a( u& vn$j"í, nebo vnit!ní.47

M&%e se to zdát sm$)né, ale nemalou roli v orientaci jeho kompozi(ního my)lení 
sehrála kazatelská minulost jeho p'edk&, kte'í byli zanícen#mi metodisty. Tato denomi-
nace klade na první místo „správnou metodu“ p'ístupu k Bohu a Cage je rovn$% tak 
d&kladn$ metodick#. Tv&r(í postup je pro n$j d&le%it$j)í ne% v#sledek – ten je ocho-
ten p'ijmout jak#koli, byla-li dodr%ena metoda ... Skladby z období „indeterminacy“ ne-
jsou ne% obna%en#mi metodami, zbaven#mi v)eho konkrétního – to u% je individuální 
zále%itostí ka%dého jedince, kter# si sám vytvá'í svoji Cestu.

Simultaneita aneb Osvobození tance
Ur(it#m problémem v)ak byl zp&sob spolupráce s choreografy: ti v$t)inou cht$li mít 

navrch a po%adovali, aby se hudba p'izp&sobovala jejich p'áním. Byl to opa(n# postup 
ne% u baletu, kde tanec vznikal na hotovou hudbu. Ani jeden p'ístup Cageovi nevyhovo-
val, a(koliv si vyzkou)el oba. P'íkladem prvního je t'eba Bacchanale (1938, choreogra-
fie Syvilla Fort), p'íkladem druhého balet The Seasons (1947, choreografie Merce Cun-
ningham). Za vhodn$j)í pokládal zp&sob, kdy hudba a choreografie vznikají nezávisle 
na sob$ a teprve potom se spojí dohromady, co% m&%e p'inést neo(ekávan# v#sledek, 
zajímav$j)í ne% celek koncipovan# p'edem.48

V roce 1937 pracoval nejprve s tane(ní t'ídou na UCLA (University of California, Los 
Angeles). Krom$ toho se ve stejné dob$ vyu(il kniha'ství u Hazel Dreis[ové] a se sv#mi 
spolupracovníky z kniha'ské dílny zalo%il sv&j první soubor bicích nástroj&. Tuto hudbu 
pak pou%íval k doprovázení tance. Potom p'e)el na Cornish School do Seattlu (1938), 
kde p&sobil jako doprováze( a skladatel tane(ní t'ídy Bonnie Bird[ové]. Tam se na n$j 
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obrátila (erno)ská tane(nice Syvilla Fort s prosbou o hudbu k jejímu tanci Bacchana-
le. Proto%e v sále nebylo dost místa pro bicí nástroje, dala tato situace vzniknout „pre-
parovanému klavíru“, kter# pak v Cageov$ tvorb$ dominoval po následujících deset let. 

Cage spolupracoval je)t$ s n$kolika dal)ími choreografy, zakotvil v)ak u fenome-
nálního tane(níka Merce Cunninghama, kterého povzbudil k zalo%ení vlastního souboru 
a s ním% pak spolupracoval od poloviny (ty'icát#ch let vlastn$ a% do své smrti.

U Cunninghama také na)el nejv$t)í pochopení pro svoji p'edstavu vzájemn$ nezá-
vislé spolupráce.49 Nejprve tato spolupráce probíhala na základ$ p'edem dané (aso-
vé struktury navr%ené Cagem. Na tomto (asovém plánu pak pracovali ka%d# sám. Tak 
vznikaly dva odd$lené projevy, které dodr%ovaly pouze základní obrysy a st#kaly se jen 
v uzlov#ch bodech. Teprve v záv$re(né fázi se ob$ slo%ky p'ilo%ily k sob$ a vzniklo 
komplexní dílo, o jakém ani jeden z tv&rc& nem$l p'edem tu)ení. Cage si tento princip 
vyzkou)el nejprve v hudb$, kdy% napsal v roce 1941 spole(n$ se skladatelem Lou Har-
risonem Double Music pro kvartet bicích nástroj&. Ka%d# napsal hudbu pro dva hrá(e 
a p'i jejich simultánním spojení byli více ne% p'íjemn$ p'ekvapeni kone(n#m v#sledkem.50

První spole(n# program p'edstavili Cage a Cunningham v New Yorku v roce 1944. 
Bylo to )est tane(ních sól a t'i samostatné skladby. Krom$ Totem Ancestor byly v)ech-
ny tance zalo%eny na stejné rytmické struktu'e jako hudba. Nap'íklad v Root of an Un-
focus byla tato struktura zalo%ena na frázi, která m$la osm, dest a )est dob. Tanec m$l 
t'i (ásti, z nich první trvala 8 , 8, druhá 10 , 10 a t'etí 6 , 6. Tempo a tím i trvání (ástí 
bylo r&zné. Hudba a tanec se setkávaly pouze ve strukturálních bodech.51

V pr&b$hu dal)ího (asu se rytmická struktura stávala slo%it$j)í, ale také skryt$j)í, 
abstraktn$j)í, a% nakonec zmizela docela. Spole(n#m jmenovatelem z&stalo pouze cel-
kové trvání. Hudba a tanec vznikaly a vyvíjely se zcela nezávisle na sob$. P'itom si 
v)ak stále uchovávaly ur(itou estetickou jednotu. Cunningham p'ejal od Cage i pou%í-
vání náhodn#ch operací p'i rozhodování základních otázek choreografie. Nikdy ov)em 
nep'e)el k naprostému rozpu)t$ní choreografické struktury a otev'ení se zcela náhodn$ 
podmín$nému pohybu z jednoho prostého d&vodu: náhodná kolize tane(ník& na scén$ 
by – vzhledem k vysoce energetickému zp&sobu tance – byla p'íli) nebezpe(ná. Zde 
je t'eba p'ipomenout, %e Cunningham, navzdory v)em Cageov#m proklamacím, pou%í-
val v n$kter#ch tancích choreografii tvo'enou na hudbu – tak tomu bylo t'eba v p'ípad$ 
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Nocturnes na hudbu Erika Satieho (i v Crises na hudbu Conlona Nancarrowa a dokon-
ce ve Suite for Five na hudbu Johna Cage samotného!52

Na druhé stran$ v)ak experimentoval s cageovskou koncepcí náhodn$ 'ízen#ch 
slo%ek tane(ního pohybu. To p'edstavovalo ov)em velmi nesnadn# úkol – rozpojit koor-
dinaci pohybu a slo%it ji znovu. Cunningham si po cageovském zp&sobu vypsal jednot-
livé elementy do tabulek a potom je sestavil do nové souvislosti pomocí náhodn#ch 
operací. Tedy samostatné pohyby pro ka%dou ruku i nohu, pro hlavu a trup. Koordinace 
takto samostatn$ navr%en#ch pohyb& byla natolik náro(ná, %e ji vyhradil pro svoje vlastní 
sólo Lavish Escapade („Dobrodru%ství v nezmapované oblasti“), které po dlouhou dobu 
nacvi(oval v tajnosti. Tento pokus o zvládnutí nadlidského úkolu, kter# mu zp&sobil ur(i-
té psychické problémy, byl ve svém v#sledku )okující i pro jeho nejbli%)í spolupracovní-
ky. Zárove+ to v)ak byla jedna z jeho vrcholn#ch choreografií.53

Ve skupinov#ch tancích rovn$% koncipoval ka%dou roli pro konkrétní osobu, na zákla-
d$ jejích fyzick#ch dispozic. V pr&b$hu (asu do)el k pom$rn$ uvoln$nému pojetí, v n$m% 
zohlednil Cageovu my)lenku neur(enosti v#sledku, a obvykle pro ka%dého nechával vol-
nost v#b$ru z p'edem nacvi(en#ch pohyb&. 

Na podobném principu vzájemné nezávislosti fungovala v p'edstaveních Merce Cun-
ningham Dance Company i scénografie a sv$tla. Osv$tlení bylo samostatn$ p'ipravo-
vanou sou(ástí produkce a nez'ídka docházelo ke spor&m mezi osv$tlova(em Nickem 
Cernowichem a scénografem Robertem Rauschenbergem.54 

V tanci nazvaném Story se od provedení k provedení m$nila i scénografie, která 
vycházela v%dy z konkrétního místa a pou%ívala tam nalezené p'edm$ty – rekvizity a kos-
t#my si ú(inkující v%dy náhodn$ vybírali z p'ipravené zásoby.55

Rauschenberga posléze nahradil mén$ konfliktní Jasper Johns, kter# p'izvával 
ke spolupráci i dal)í v#tvarníky. Scéna ob(as zasahovala do v#sledku tance, nap'íklad 
kdy% Frank Stella rozmístil po jevi)ti r&zn$ obarvená postavená prkna, za kter#mi tane(-
níci ob(as mizeli. Jindy zase museli tan(it mezi vzná)ejícími se post'íb'en#mi pol)tá'i, 
které navrhl Andy Warhol.

Krom$ své hudby uplat+oval Cage v p'edstaveních také jiné skladatele. Autorem 
hudby pou%ité ke zmín$né Lavish Escapade byl Christian Wolff (For Piano II). P'iroze-
n$ byla vybírána hudba i dal)ích skladatel& z Cageova nejbli%)ího okruhu, tedy Mortona 
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Feldmana a Earle Browna. Zaznívala zde v)ak i musique concrète Pierra Schäffera (i 
hudba pro mechanick# klavír od tehdy zcela neznámého, v mexickém ústraní %ijícího 
Conlona Nancarrowa. Samoz'ejm$ tu nechyb$l Cage&v oblíben# Erik Satie. P'ekva-
piv#m autorem v kontextu avantgardn$ orientovaného souboru byl Louis Moreau Gott-
schalk (1829–1869).

P'irozen$ byla p'edstavení Cunninghamova souboru platformou i pro novou gene-
raci nastupující v pr&b$hu )edesát#ch let – p'i tanci Winterbranch, kter# za(al n$kolik 
prvních minut v naprostém tichu, náhle spustila ohlu)ující elektronická hudba La Mon-
te Younga (Two Sounds). K u% zmi+ovanému tanci Story byla hrána skladba Sapporo 
Toshiho Ichiyanagiho. K dal)ím skladatel&m spolupracujícím s Merce Cunningham Dan-
ce Company pat'ili je)t$ Alvin Lucier, Frederick Rzewski, (asem v)ak i mnoho dal)ích.

Hudebníci Cunninghamova souboru (krom$ Cage a Davida Tudora tu byl je)t$ mul-
tiinstrumentalista a jeden z prvních pr&kopník& %ivé elektroniky Gordon Mumma, poz-
d$ji se p'idali David Behrman a Takehisa Kosugi) v)ak postupn$ p'echázeli k vzájemn$ 
propojené spolupráci, v ní% se stíral rozdíl mezi autorstvím a interpretací. Nap'. p&vodní 
hudbu k tanci How to Pass, Kick, Fall and Run p'edstavovalo pouze Cageovo (tení r&z-
n#ch historek, z nich se skládala jeho p'edná)ka Neur#enost 56. V pr&b$hu (asu za(al 
David Tudor Cage&v hlas elektronicky zpracovávat a p'idával i elektronicky zpracováva-
né zvuky z publika a od tane(ník&, a% Cage&v hlas vymizel úpln$.57

Spole(ná produkce Variations V (1965) nastoluje zcela nové vztahy mezi hudbou 
a tancem: byla zalo%ena na vzájemné interakci lidí a technologií. Hudebníci m$li k dispozi-
ci cel# „orchestr“ rozmanit#ch zvukov#ch zdroj& – magnetofony, rádia, gramofony i podo-
mácku vyrobené elektronické obvody. Zvuk byl v)ak spou)t$n p'es dv$ senzorové antény, 
mezi kter#mi se pohybovali tane(níci. Dal)í fotobu+ky zase ovládaly sv$teln# park a dodá-
valy rovn$% impulsy pro zvuk. Vzájemná interakce byla velmi slo%itá. Gordon Mumma, kte-
r# byl v souboru zárove+ hlavním specialistou na elektronická za'ízení, vzpomíná, jak toto 
dílo miloval, ale jak mu zárove+ nahán$lo hr&zu, %e n$které propojení nebude fungovat.58

Vystoupení Cunninghamova tane(ního souboru byla v#sledkem slo%itého kolektivní-
ho tv&r(ího procesu, kde mezi jednotliv#mi osobnostmi fungovala slo%itá sociální dyna-
mika, ale také v)eobecn# souhlas s cageovsk#m pojetím spolupráce zalo%ené na otev'e-
nosti, vzájemném respektu a vysoké vnit'ní sebekázni.
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„Orientální vlivy“
Cage se vymykal evropskému typu skladatele zejména sv$tonázorov#mi v#chodisky, 

která se radikáln$ rozcházela se v)emi znám#mi evropsk#mi tradicemi (katolická, protes-
tantská, pravoslavná, %idovská). Pocházel sice z puritánského metodistického prost'edí 
(jeho% nesnesitelnost provokovala u% jeho otce) a v d$tství pr# cht$l b#t kazatelem, ale 
brzy toto p'esv$d(ení opustil. Ostatn$ u% jeho rodi(e rozhodn$ nebyli bigotní a John 
sám si v%dy vyhledával nezávislou cestu:

V posledním roce na st!ední "kole jsem se dozv$d$l o Liberální katolické církvi. 
Kostel byl na nádherném míst$ v hollywoodsk'ch kopcích. Ob!ad se skládal z t$ch 
nejteatráln$j"ích kousk% posbíran'ch z r%zn'ch západních a v'chodních ob!ad%: obla-
ka d'mu z kadidelnic, spousty sví#ek, procesí v kostele a kolem n$j. Byl jsem tím o#a-
rován, p!esto&e jsem byl vychován v Metodistické episkopální církvi, a uva&oval o tom, 
&e se stanu duchovním. Rozhodl jsem se pro Liberální katolickou církev. Matka a táta 
m$li silné námitky. Nakonec, kdy& jsem jim !ekl o tom, &e se stanu ministrantem p!i 
m"ích, !ekli: „Rozmysli se dob!e. Bu+ my, nebo církev.“ P!em'"leje o ver"i: „Opus( své-
ho otce a matku a následuj m$,“ "el jsem za kn$zem a !ekl mu, co se stalo a &e jsem 
se rozhodl ve prosp$ch Liberální katolické církve. Odpov$d$l mi: „Nebu+ blázen a b$& 
dom%. Církví je nespo#et, ale rodi#e má" jen jedny.“59 

Kalifornie je svou polohou p'edur(ena k mísení kultur – do Evropy je stejn$ daleko 
jako do -íny a v p'íznivém klimatu kvete pom$rná sv$tonázorová tolerance. Vyzbrojen tou-
to mentalitou p'ichází Cage do New Yorku, kde se setkává (prost'ednictvím své indické 
%a(ky Gity Sarabhai) s u(ením Ramakri)nov#m, s filosofií Anandy K. Coomaraswamyho, 
chodí na p'edná)ky Kri)namurtiho a pozd$ji nav)t$vuje kurzy D. T. Suzukiho na Colum-
bia University. A(koliv se b$%n$ traduje, %e Cage nav)t$voval Suzukiho p'edná)ky 
v letech 1948–1951, jedná se o (asto p'ejíman# omyl: japonsk# profesor Daisetz Teita-
ro Suzuki (1870–1966), jeden z nejv#znamn$j)ích propagátor& zen-buddhismu na Zápa-
d$, p'i)el do New Yorku a% na podzim 1950 a dokonce jeho první p'edná)ky za(átkem 
roku 1951 nebyly o zen-buddhismu, ale o pom$rn$ esoterické filosofii sekty Kegon.60 Je 
v)ak velmi pravd$podobné, %e se Cage setkal se zenov#m buddhismem prost'ednic-
tvím Suzukiho knihy Introduction to Zen Buddhism, která vy)la v Lond#n$ 1948, v New 
Yorku pak 1949. Ka%dopádn$ se Cage se Suzukim seznámil a hlásil se k n$mu jako %ák 
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a ve sv#ch textech se pom$rn$ (asto na zen-buddhismus odvolával; zejména pak rád 
citoval r&zná mondó, tj. anekdotické p'íb$hy, které mají v zenové nauce d&le%ité místo. 

I ve svém komponování Cage hojn$ uplat+oval orientální vlivy: nejprve byl inspirován 
Coomaraswamyho u(ením o „devíti permanentních emocích (rasas)“61 indické tradi(ní 
teorie um$ní. Sonatas and Interludes (1946–1948) a Sixteen Dances (1951) jsou p'í-
m#m odrazem tohoto u(ení, a(koliv v prvním p'ípad$ není mo%no se dobrat p'ím#ch va-
zeb. Balet The Seasons (1947), stejn$ jako String Quartet in Four Parts (1949–1950), 
zase zpracovává tradi(ní indick# koncept ro(ních dob, kdy Jaro p'edstavuje „tvo'ení“, 
Léto „dozrávání“, Podzim „ni(ení“ a Zima „klid“.

Dal)í fázi „orientálních vliv&“ p'edstavovalo u%ívání I Ging jako kompozi(ní pom&cky 
pro náhodné operace. Ke staro(ínské „Knize prom$n“ p'i)el Cage vícemén$ náhodn$: 
kdy% se stal v roce 1950 jeho %ákem teprve )estnáctilet# Christian Wolff, Cage se zdrá-
hal brát od nadaného mladíka za lekce peníze, a tak mu Christian místo toho nosil knihy 
z otcova vydatelství (Kurt Wolff p'i)el do Ameriky z Berlína, kde m$l v#znamné nakla-
datelství; mimochodem byl také prvním vydavatelem Franze Kafky). Kdy% Cage uvid$l 
tabulku hexagram&, vysko(il nad)ením, nebo" v ní na)el p'íhodn$j)í náhradu za „magic-
ké (tverce“, které pou%íval p'i komponování p'edtím. Jako orákula pou%íval I Ging jen 
z'ídka, spí)e pro své p'átele.62 Sám ji pou%íval „pouze, kdy% to m$lo smysl, tedy p'i kom-
ponování“, jak sd$lil Danielu Matejovi p'i rozhovoru v Bratislav$.63

Vliv zen-buddhismu se nejvíce projevil v koncepci „indeterministické hudby“, v radi-
kálním otev'ení se bezprost'ednímu zá%itku. P&vod v buddhismu má také ji% zmi+ovaná 
„lhostejnost“ k jednotliv#m detail&m hudební struktury, je% jsou chápány jako vzájemn$ 
zam$nitelné a p'es radikální rozdílnosti v d&sledku naprosto rovnoprávné. Touto vlastní 
– a zna(n$ samorostlou – interpretací buddhistického „soucitu“ provokoval Cage v kon-
textu evropské (na koncepci d&sledné hierarchie stojící) hudební tradice snad nejvíce. 
Proto také byl vliv „orientálního my)lení“ u n$j mnohdy p'ece+ován. Nap'íklad velmi drá%-
dící odmítání „sebevyjád'ení“, snaha o odstran$ní ega z tv&r(ího procesu je nejen orien-
tální, ale odkazuje i k evropskému p'edrenesan(nímu um$ní a Cage tento postoj p'ejal 
od Schönberga, kter# jej sice ve vlastní tvorb$ zdaleka tak siln$ neuplat+oval, jako jej 
hlásal p'i vyu(ování. Dokonce i my)lenka „hudby ticha“ není ryze orientální: Cage na ni 
p'i)el v mládí po náv)t$v$ na jednom kvakerském shromá%d$ní. V)ichni sed$li v tichu 



{102

#1 2011  !ivá hudba

a on p'em#)lel, jak zde zaujmout, jak vyniknout, jak dominovat ostatním. Ti v)ak stále 
jen ti)e sed$li – a najednou mu do)lo, %e podstatné není dominovat, ale naslouchat.64

Cageov#m p'ínosem je koncepce zvuku, kter# není chápán ve smyslu pouhé mate-
rie, je% má b#t nositelem z vn$j)ku dodané my)lenky, n#br% jako v ka%dém ohledu plno-
právná samostatná „bytost“65, je% sice není cítící (jako t'eba (lov$k nebo %ivo(ich (i 
rostlina), ale rovn$% si zasluhuje na)i pozornost a úctu.

Ian Pepper roz(le+uje Cageovy koncepce, poznamenané vlivem orientálního my)le-
ní, na (ty'i typy:

a) hudební struktura/forma jako roz(len$ní p'edem stanoveného celku na abstraktní 
jednotky postupem, kter# je vysoce racionální a objektivní a zárove+ archaick# a mys-
tick#

b) „kompozice“ jako autonomní proces psaní – jako grafická technika, která nemá 
%ádn# vztah, k tomu jak bude dílo p'i provedení znít

c) „provedení“ jako pedagogická demonstrace filosofického programu – vymazá-
ní hudby jako produktu lidské (innosti, jako% i naprostá rovnoprávnost a zam$nitelnost 
v)ech zvuk&

d) „hudba“ definovaná jako pozornost k bezprost'ednosti (ist$ náhodn#ch kombinací 
nep'edvídateln#ch zvuk&.66

Bod a) se t#ká p'edev)ím ran#ch skladeb pro bicí nástroje a pro preparovan# klavír, 
v ur(itém ohledu pak i pozdních „Number Pieces“; zb#vající body se vztahují k obdo-
bí „indeterminacy“ a jsou odvozeny z u(ení (ínského patriarchy jménem Huang Po, 
jeho% Doctrine of Universal Mind (v p&vodním vydání za p$tasedmdesát cent&) Cage 
pova%oval za nepostradatelnou oporu pro svoje komponování.67 Zde je formulován 
základ cageovské estetiky („Pry( s va)ím dualismem, va)imi oblibami a neoblibami. Ka%-
dá v$c je práv$ Jedna Mysl“68). Ze stejného zdroje Cage vyvozoval i sv&j názor, %e pro 
hudbu je nejpodstatn$j)í mít „u)i v dobré nálad$“, 69 tedy p'esunutí d&razu z „tvo'ení“ 
na „akceptaci, p'ijetí“.70

Cage nahradil sebekáze+ buddhistické meditace p'i sezení se zk'í%en#ma nohama 
disciplínou tv&r(ího procesu. Pomocí náhodn#ch operací cht$l dosáhnout v#sledk&, kte-
ré by byly osvobozené od jeho ega, a v$'il tomu, %e tímto zp&sobem se mu to poda'í.71

!lo mu o to, vymanit se ze zajetí b$%né p'edstavy, %e um$ní znamená sebevyjád'ení. 
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Pro n$j bylo um$ní naopak cestou k sebeprom$+ování – p'ijetím nep'edvídatelného sv$-
ta plného nejistoty a zm$n, se otevírat .ivotu a pro%ívat nádhern# ú%as. 72

Na tomto míst$ se nabízí otázka, zda byl Cage skute(n#m buddhistou (i zen-buddhis-
tou. Na ni je v)ak t'eba odpov$d$t záporn$ – zejména po formální stránce byl buddhis-
tick#m a zenov#m praktikám velmi vzdálen#: a% do roku 1977, kdy pod tlakem vzr&stají-
cích zdravotních obtí%í (a na radu Johna Lennona a Yoko Ono) p'e)el na makrobiotickou 
dietu, vedl zna(n$ nez'ízen# %ivot, poznamenan# holdováním dobré whisky, gurmánské-
mu jídlu a také nadm$rnou spot'ebou cigaret. Tyto v)echny návyky v)ak dokázal odlo%it 
a stal se vegetariánem, va'ícím si i na cestách prosté pokrmy z hn$dé r#%e.

Tím, %e namísto cvi(ení se zk'í%en#ma nohama pou%íval sv#ch kompozi(ních metod, 
je% vlastn$ vedly rovn$% k odosobn$ní a sebekázni, Cage vykonal pro propagaci zen-
buddhismu velmi mnoho, upozornil na tuto oblast, jeho prost'ednictvím se zenové anek-
doty roz)í'ily zejména v prost'edí americk#ch univerzit. A(koliv se k zen-buddhismu 
nehlásil okázal#mi vn$j)ími projevy a znaky, dokázal mo%ná pochopit cosi skute(n$ pod-
statného. Osvobození se od ega, které je vlastn$ cílem a smyslem zenového v#cviku, je 
i cílem a smyslem jeho tvorby. A nakonec pou%íval i ke sd$lování sv#ch my)lenek velmi 
podobn#ch praktik: já osobn$ se domnívám, %e 4’33 je jakousi hudební parafrází slav-
ného Buddhova „kv$tinového kázání“, p'i kterém „Osvícen#“ ne'ekl shromá%d$n#m %á-
k&m ani slovo, n#br% vzal do ruky jakousi oby(ejnou kv$tinu, ukázal ji p'ítomn#m a dal 
najevo, %e pro tentokrát své téma vy(erpal ... Jedin# Kasjapa tehdy porozum$l U(itelovu 
sd$lení a stal se tak zakladatelem té linie buddhismu (dhjána), která zd&raz+ovala p'ede-
v)ím p'ím# zá%itek a která do)la v -ín$ roz)í'ení pod názvem (’chan (v japonském (tení 
„zen“).73 Ale i p'i jin#ch p'íle%itostech Cage vyu%íval metod, které se zenové praxi v mno-
hém ohledu blí%í: sou(ástí jeho akce Musicircus at Stanford University (1992) bylo také 
provedení textové kompozice Muoyce. Uprost'ed chaotického mumraje velkého kvanta 
sou(asn$ zaznívajících hudeb a voln$ proudícího davu si Cage vyhradil pro sebe jed-
nu zvukov$ izolovanou místnost, která p&sobila jako oáza klidu. Kdo do ní ve)el, nalezl 
tam Cage sedícího u stolu s lampou a p'ed(ítajícího naprosto nesrozumiteln#, jakoby 
snov# text. Navzdory proklamovanému odmítání hierarchie zde byla vytvo'ena zvlá)tní 
situace, ne(ekan$ navozující pocit centra. Cage tuto situaci pe(liv$ p'ipravoval a v (et-
né korespondenci po%adoval detailní aran%má svého vystoupení. Jeho hlas m$l zaznívat 
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nejen z mikrofonu, ale sou(asn$ také v nahrávce ze t'í DAT magnetofon& a v dokonalé 
reprodukci. Vytvo'il tak pro sebe privilegovanou pozici, ost'e kontrastující s jeho d'ív$j-
)ími inscenacemi podobn#ch akcí. Nap'íklad o dvacet let d'íve v Pa'í%i tvrdo)íjn$ odmí-
tal p'ání organizátor&, aby vystoupil na centrální jevi)t$ s od&vodn$ním, %e by takovéto 
zam$'ení pozornosti publika zma'ilo celkov# zám$r.74 Ve Stanfordu v)ak skute(n$ vytvo-
'il kontrastní a privilegovanou situaci: na rozdíl od ostatních, kte'í hráli jeden p'es dru-
hého prodírajíce se davem, on m$l kolem sebe prostor a klid, nehrál na %ádn# nástroj, 
n#br% p'ed(ítal a v temné místnosti m$l sv$tlo jen on sám. Není divu, %e jeho vystoupe-
ní bylo pova%ováno za jakousi „pointu“ a (ekalo se od n$j „vysv$tlení“ celého toho blá-
zince kolem. Charles Junkermann popisuje, %e (lov$k, kter# vstoupil dovnit', m$l pocit, 
jako by ve)el do jakési „svatyn$“.75 Namísto o(ekávané „nejvy))í moudrosti“ (i p'edná)-
ky objas+ující, co se d$je, v)ak sly)eli cosi, (emu se nedalo nijak rozum$t, a st$%í v$'i-
li sv#m u)ím – Cage&v ti)e p'edná)ející a nahrávkami ztrojnásoben# hlas k nim sotva 
doléhal s takovouto promluvou:

rufthandlingconsummation tinyRyddyNew-
permienting hi himself then pass ahs c
e i u flundered e w myself s ct making
Hummels ct life’s She to east time th
thesion br is thosen southsates i over
thg the he an ndby fluther’s sees e as
brown ou a as m her i i The Vortxglad
soil for he’s hisBut at milkidmass and

nightfallen useawhile under the puden-
dascope heartbreakingly i towneau And
onedimbeofforan furrow follower width-
Non plus ulstra to get enough for any-

onea prodigal heart would h be u’ a m a
oebelt p t l ofder wraugh e ai farmo i
north e eve jest to h i ntand sllyc ch

mizFu zie showed ti em ae n Ishook s e
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Navzdory rozpa(itému reagování (ásti bezcíln$ bloumajícího publika (jiní naopak 
sed$li jako p'imra%ení po celé dv$ hodiny), které vyznívalo ve smyslu „ ...proboha, co to 
má znamenat? Sotva je ho sly)et a není mu rozum$t ani zbla...“, a navzdory kritice Nor-
mana O. Browna, kter# mínil, %e tentokrát to Cage p'ece jen p'ehnal77, Charles Junker-
mann chápe situaci práv$ ve smyslu zenové tradice „pou(ení“:

Myslím, &e Cage plánoval svoje #tení jako ur#it' druh zenového kóanu ur#eného 
pro publikum, &e je bral jako protiváhu v"eobecn$ roz"í!enému názoru (zako!en$nému 
zejména na univerzitách), &e „pochopení“ je na"ím hlavním cílem a &e intelekt a logika 
jsou prost!edky, jak ho dosáhnout. 

Kóany jsou nesmyslné hádanky, které zenoví Mist!i ukládají sv'm &ák%m k rozlu"t$-
ní. ,ák, p!icházející v o#ekávání, &e od Mistra usly"í, co je to Skute#nost, je tak vysta-
ven problému ne!e"itelnému na verbální pojmové úrovni. Proto&e realita nem%&e b't 
vyslovena, musí b't za&ita (prst ukazující na m$síc není m$sícem). Mistr #asto odpo-
ví &ákovi neverbálním zp%sobem – t!eba tím, &e mu dá kámen nebo u"t$d!í polí#ek.

Pokud u&ije slov, je to pe#liv$ zvá&ená promluva, která &ákovi nedovolí, aby setrvá-
val ve svém omylu, &e Pravda p!eb'vá v n$jaké transcendentální dimenzi, do ní& existu-
je privilegovan' p!ístup skrze !e#. Podle Suzukiho je kóan „&eleznou zdí, která vzdoruje 
jakémukoliv intelektuálnímu úsilí“.78 Vrací vás zp$t do oby#ejného sv$ta, av"ak s nov'm 
pohledem, s pochopením pro pomíjivé a materiální v$ci a s v$domím, &e zde není nic 
jiného. Nejsem si jist, ale mám podez!ení, &e Cage naaran&oval svoje #tení tak, aby 
umo&nil poslucha#%m za&ít situaci novice, kter' p!ijde za Mistrem vyslechnout „slova 
pravdy“ a místo nich dostane kámen.79
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Podobn$ jako zenoví Mist'i, Cage zd&raz+oval d&le%itost praxe a nezastupitel-
nost bezprost'ední zku)enosti, nevysv$tlitelnost konkrétního zá%itku. Jestli%e brouzdal 
po lesích a hledal houby – a houby jsou zhmotn$l#m v#razem nep'edvídatelnosti a p'e-
kvapivé tvo'ivosti p'írody – bylo to jeho „medita(ní praxí“, stejn$ jako va'ení (i vytvá'ení 
náhodn$ koncipovan#ch hudebních, v#tvarn#ch (i literárních d$l. Pro Cage d&le%ité „p'i-
takávání %ivotu“ – nikoliv ovládání situace, ale vytvá'ení takov#ch situací, v nich% m&%e 
uplatnit svoji schopnost akceptace, schopnost údivu, kterou se sna%í prost'ednictvím 
své tvorby probudit i v ostatních. Proto také jeho dílo stojí stranou kompetitivních um$-
leck#ch vizí odd$lujících se od momentálního sv$ta. Nejde mu o to „znát“ Skute(nost, 
ale %ít v ní, sdílet ji. Znalosti nakonec vedou k nahrazení reality teorií.80

Jeho mnohokrát zd&raz+ovaná nechu" k teorii je stejného druhu jako p'íkré odmí-
tání my)lenkov#ch koncept& u zenov#ch Mistr&. S nimi Cage rovn$% sdílí p'esv$d(ení 
o nestálosti v)ech v$cí:

To, co nám dovoluje milovat se
navzájem a milovat zemi, kterou ob'váme, 

je na"e i její pomíjivost.81

Cage&v postoj k zenu kone(n$ nejlépe osv$tluje úryvek z rozhovoru s Danielem 
Charlesem, kter# se rovn$% dotknul tohoto tématu:

Daniel Charles: -lov$k je v poku"ení ptát se, jak zen – kter' v minulosti, zejména 
v malí!ství, vyprodukoval minuciózní díla a kter' pova&oval za dané, &e um$lec se pod-
!izuje pomíjiv'm objekt%m, které vná"í do existence – jak tedy tento zen vás mohl p!i-
vést k tvorb$ d$l, která u& nejsou díly a která nebude mo&no nazvat nikdy nijak.

John Cage: Ale zen sám je dnes jin'! Není mo&né opakovat, co zen vytvá!el d!íve.
D.C.: Pak ale nejste opravdov' zen-buddhista?
J.C.: Pokud myslíte buddhistick' mnich, tak to nejsem.
D.C.: Ale va"e hudba je?
J.C.: Ne víc ne& kterákoliv jiná!82
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Antonin Artaud a vznik happeningu
Velkou (ást roku 1949 strávil Cage v Evrop$ jako klavírní doprováze( na turné Mer-

ce Cunninghama. Vystupovali spole(n$ v Holandsku a v Itálii, ale v$t)inu z t$chto sedmi 
m$síc& pob#vali v Pa'í%i. Cage tam jednak pátral po rukopisech Erika Satieho, jeho% fes-
tival u% rok p'edtím zorganizoval b$hem svého letního pedagogického p&sobení na Black 
Mountain College, a krom$ toho kontaktoval pa'í%skou um$leckou scénu. Tak se také 
seznámil s tehdy mlad#m skladatelem Pierrem Boulezem. Koncem (ty'icát#ch let p&so-
bil Boulez jako dirigent v divadelním souboru Jeana-Louise Barraulta83. V tomto prost'e-
dí se (etly Artaudovy spisy a o Artaudovi se velmi %iv$ diskutovalo84. P'es Bouleze se 
tedy Cage dostal k Artaudovi a dom& si p'ivezl – krom$ Boulezovy Druhé klavírní soná-
ty a sbírky Satieho rukopis& – také Artaudovu knihu Le théâtre et son double. Boulezo-
vu Sonátu p'edal Davidu Tudorovi. Tento podivuhodn# pianista se pro lep)í pochopení 
Boulezova kompozi(ního my)lení za(al u(it francouzsky a (íst Artauda. Tudorovi blízká 
básní'ka Mary Caroline Richards Artaudovu knihu pozd$ji p'elo%ila do angli(tiny.85

V lét$ 1952 byl Cage op$t pozván p'edná)et na Black Mountain College (North 
Carolina),86 kde zorganizoval zvlá)tní produkci zahrnující sou(asné vystoupení n$ko-
lika osob v r&zn#ch oborech: ve speciáln$ upravené jídeln$ univerzitního campusu87 
do)lo k „nepojmenované události“, p'i ní% David Tudor hrál na klavír, Cunningham tan(il, 
Robert Rauschenberg vystavil sv&j obraz a pou)t$l p'i tom staré desky na gramofonu 
s klikou, Charles Olson a Mary Caroline Richards (etli své básn$. Cage sám do toho 
vypráv$l anekdotické historky. Tato p$ta(ty'icetiminutová akce, v ní% jednotlivé (innosti 
probíhaly zcela nezávisle na sob$, pouze ve smluveném (ase, se stala vzorem pro poz-
d$j)í happeningy.

V rozhovoru s Danielem Charlesem88 Cage vypovídá, jak k tomu do)lo:
-etl jsem Le théâtre et son double od Antonina Artauda. To m$ p!ivedlo k my"len-

ce divadla, které by nebylo zalo&eno na literatu!e. Slova a poezie samoz!ejm$ mohou 
v&dycky do n$j vstupovat, ale zbytek, v"echno ostatní, co je v zásad$ neverbální, se 
v n$m m%&e vyskytovat rovn$&. .lo o to, vyhnout se tomu, aby jedna v$c p!íli" expli-
citn$ podporovala druhou, nap!. text vysv$tlující n$jakou akci. Provedli jsme to v Black 
Mountain College v roce 1952. Naaran&ovali jsme sedadla do tvaru #ty! velk'ch troj-
úhelník%, jejich& vrcholy sm$!ovaly do centra tak, &e se dalo voln$ procházet okolo 
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t$chto trojúhelník% i mezi nimi. To nám umo&nilo rozvinout akci kolem publika. .lo také 
o to, aby poslucha#i vid$li i sebe navzájem. Um$ní nás má p!ivád$t k &ivotu ... a v &ivo-
t$ se vidíme navzájem!89

Cage a Artaud p'edstavují natolik diametráln$ odli)né sv$ty, %e se zdá a% nepocho-
pitelné, jak zde mohlo dojít k n$jakému ovlivn$ní. Zará%í p'edev)ím zásadní rozdíl tem-
peramentu a um$leckého zam$'ení – Cage v%dy optimistick#, usilující o odosobn$ní, 
um$'enost a jasnost, na druhé stran$ vá)niv#, exaltovan# a zoufale trpící Artaud, usilující 
o autenticitu a extrémní pro%itek. 

K p'ehnan$ expresívním, hysterick#m a patetick#m um$leck#m projev&m se Cage 
v%dy stav$l odmítav$, nem$l rád psychologii ani temnotu podv$domí. O surrealismu 
(a(koliv byl pom$rn$ dosti sp'átelen s Maxem Ernestem) v%dycky 'íkal „I never liked it.“90

K Antoninu Artaudovi naopak v%dy choval obdiv a úctu a nikdy se s tím netajil. 
Po návratu z Pa'í%e byl pro n$j Artaud mohutn#m inspira(ním zdrojem a velkou autori-
tou, na kterou se rád odvolával ve sv#ch textech.91 V té dob$ Cage hledal n$jakou vn$j)í 
podporu pro svoje m$nící se estetické názory a také pro pou%ití náhodn#ch operací, kte-
ré tehdy p'edstavovaly v jeho hudb$ novum. V podstat$ také p'ijal za své n$které Artau-
dovy po%adavky a sna%il se je p'evád$t do praxe. Vzájemn$ nezávislá spolupráce Cage 
s Cunninghamem je p'edzna(ena Artaudov#m v#k'ikem: „V divadle, které chceme d$lat, 
bude na)ím bohem náhoda. Nebojíme se neúsp$chu ani katastrofy“.92

U Artauda na)el podporu v jeho koncepci divadelního p'edstavení bez literárního 
základu a v po%adavku zrovnoprávn$ní v)ech slo%ek p'edstavení:

„...ide predov"etk'm o to, aby sa zru"ila podriadenost divadla textu a znova sa na"iel 
princíp svojho druhu jedine#ného jazyka na polceste medzi gestom a myslením.“ 93

Na základ$ takov#chto v#rok& – z druhé strany podpo'en#ch buddhistick#m u(ením 
o jedine(nosti a centrálním v#znamu ka%dé bytosti ve Vesmíru – vyvodil Cage svoji kon-
cepci um$ní, které není zalo%ena na vertikální hierarchizaci.

I kdy% se Cage pozd$ji Artauda p'estal dovolávat, ka%dopádn$ jej nacházíme v jed-
né z nejhlub)ích vrstev, le%ících v základech Cageovy estetiky: „Divadlo sa musí vyrov-
na" %ivotu, nie %ivotu individuálnemu, tomu individuálnemu aspektu %ivota, v ktorom 
triumfují CHARAKTERY, ale akémusi oslobodenému %ivotu, ktor# zmetá /udskú indivi-
dualitu...“94 
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A kone(n$ Cageova proslavená parole, toti% po%adavek zru)ení rozdílu mezi „%ivo-
tem“ a „um$ním“ pochází vlastn$ také od Artauda, kter# – kdy% mluví o své koncepci 
„divadla krutosti“ – 'íká: „To znamená, %e medzi %ivotom a divadlom u% nebude ostrá hra-
nica, súvislosti sa nepreru)ia.“95

Cageovi ov)em byla naprosto cizí Artaudova exaltovanost, patos, uctívání M#tu (i 
závislost na drogách, které v%dy odmítal. Dokázal si vybrat z va'ícího a kypícího Artau-
dova odkazu jen ty detaily, které se mu hodily a p'etvo'il je k obrazu svému.

Martin Erdmann96 p'ipomíná, %e Cage si pouze vybíral rozinky z r&zn#ch kolá(& 
a pom$rn$ málo dbal na to, odkud a z jak#ch souvislostí je vytrhl. Z nich si budoval vlast-
ní historii, která – podle n$j – musí b#t „nov$ vytvo'ena“. Nakonec se mu poda'ilo vytvo'it 
jakousi „osobní mytologii“, v ní% jsou takto posbírané prvky zasazeny do nov#ch souvislos-
tí. Není divu, %e jej za takov# p'ístup Luigi Nono ost'e kritizoval a p'irovnával jeho jednání 
k „chování kolonizátor&, kte'í jsou schopni pou%ívat posvátn# rituální buben jako odpadko-
v# ko).“97 Je v)ak zajímavé, %e Nono sám, by" stál na ideologicky protich&dné pozici98, se 
nakonec Cageovi v mnoha ohledech, zejména v kompozicích svého posledního období, 
dosti blí%il. 0e)ení jejich sporu v)ak není p'edm$tem tohoto (lánku. Ostatn$ Cage pocí-
til d&sledky podobného jednání sám na sob$ – kdo s (ím zachází, s tím také schází ...

A(koliv forma happeningu vznikla pod dojmem „nepojmenované události“ v Black 
Mountain College a jejími hlavními protagonisty byli Cageovi b#valí %áci z neworské New 
School of Social Research (George Brecht, Al Hansen, Dick Higgins a Allan Kaprow) 
a Cage jejich aktivity podporoval,99 p'esto nedokázal potla(it ur(ité roz(arování z v#voje, 
kter#m se tvorba lidí na n$j se odvolávajících ubírá a nezdr%el se kritick#ch p'ipomínek: 
vadilo mu, %e se jeho vzoru dovolávají um$lci, kte'í tou%í s lidmi manipulovat a publikum 
ovládat. Ve svém um$leckém projevu necht$l b#t „policajtem“.100

„New School“ v New Yorku byla pom$rn$ nekonven(ním institutem a Cage tam p'i-
)el ve (ty'icát#ch letech prost'ednictvím Henryho Cowella. B$hem padesát#ch let zde 
vedl „Kursy experimentální hudby“, v nich% seznamoval %áky se sv#m pojetím kompozice, 
poskytoval jim p'ehled o sou(asné evropské avantgard$, ale p'edev)ím je m$l k tomu, 
aby sami p'iná)eli svoje pokusy a spole(n$ je ve t'íd$ provád$li.101

Pozoruhodné na Cageov$ t'íd$ bylo, %e p'itahovala také nehudebníky. Al Hansen 
popisuje, jak uvedl Cage do rozpak&, kdy% nastoupil do „Kursu experimentální hudby“:
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Na první hodinu jsem p!i"el pozd$. Kdy& jsem vstoupil do t!ídy, Cage mi vysv$tlil, 
&e s ostatními práv$ skon#ili vzájemné p!edstavování – jak se jmenují, odkud jsou a co 
je sem p!ivedlo – a cht$l, aby i já o sob$ n$co !ekl, ne& za#ne vyu#ování. *ekl jsem, 
&e se jmenuji Al Hansen a &e se zajímám o experimentální kompozici. On se m$ zeptal, 
jaké jsou moje zku"enosti s komponováním a já jsem odpov$d$l, &e &ádné. On na to: 
„No – ale aspo) n$co jste studoval, nap!íklad rytmiku nebo n$co takového?

 „Ne“ odpov$d$l jsem.
„Harmonii?“
„Ne.“
„Kontrapunkt?“
„Ne.“
„A ... tak aspo) na n$co hrajete – t!eba na kytaru?“
Byl si jist, &e n$kdo, kdo se hlásí do jeho kurzu, musel p!ece n$kde n$co studovat, 

u mne v"ak nemohl p!ijít na to, co by to mohlo b't. Kdy& v"echno vy#erpal, pohlédl 
na mne pobaven$ a jeho tvá! se rozzá!ila smíchem, kter' jsem si od té doby tolik oblí-
bil. I ostatní ve t!íd$ se rozesmáli.

Nakonec mi !ekl: „Ale pro# jste tedy tady?“ 
Nato jsem mu vysv$tlil, &e jsem #etl u Ejzen"tejna, &e v"echny um$lecké formy se 

setkávají ve filmu – a proto&e chci d$lat experimentální filmy, musím se dozv$d$t n$co 
o hudb$ a nejpokrokov$j"ích experimentálních skladatelích. Tou odpov$dí se zdál b't 
docela uspokojen a v"ichni ostatní té&.

Ke konci kurzu mi p!irozen$ bylo jasné, &e v"echny um$lecké formy se nesetkávají 
ve filmu, n'br& v oku, ve v$domí pozorovatele – pro jeho zdar #i zmar. Proto jsem na"el 
svoje !e"ení v happeningu...“102 

Studenti si brzy za(ali zvát hosty a tak Cageov#mi kurzy pro)el skoro ka%d#, kdo se 
v New Yorku zajímal o avantgardní um$ní: chodili sem t'eba budoucí slavní v#tvarníci 
a filma'i jako Harvey Gross, George Segal, Jim Dine, Larry Poons, básník a dramatik 
Jackson MacLow, klavírista a skladatel Toshi Ichiyanagi ...

Mladá generace byla fascinována neb#valou svobodou, kterou Cage ve sv#ch kom-
pozicích a hlavn$ ve sv#ch spisech nabízel. Zrovna tak jako on (v p'ípad$ r&zn#ch vliv&, 
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které si vybíral: t'eba zen-buddhismu nebo Antonina Artauda) se nestarala o p&vodní 
kontext a v$t)inou naprosto ignorovala druhou stránku v$ci – toti% mimo'ádnou Cageovu 
tv&r(í disciplínu, specifickou pe(livost,103 neot'elou invenci ve vym#)lení otázek a odpo-
v$dí, je% pak byly vybírány náhodn#mi operacemi a nakonec i vyt'íben# vkus, nebo" 
i kdy% hlásal „estetiku (ehokoliv“, byl Cage v praxi velmi vybírav# a v podstat$ v sob$ 
udr%oval noblesu první avantgardy dvacátého století, z ní% ve sv#ch za(átcích vy)el. 

Cage byl tedy nejednou rozpa(it#, nebo dokonce rozmrzel# z toho, kdo v)echno se 
k n$mu hlásí. Nakonec mu v)ak jeho optimismus a jeho %ivotní program „p'itakávání 
%ivotu“ pomohl tyto rozpory p'eklenout a na)el si i k t$mto lidem svoji cestu. 

O tom, jak toto „p'itakávání %ivotu“ vypadalo v praxi, vypovídá Laura Kuhn, která 
Cage doprovázela v roce 1992 p'i jeho cest$ do Bratislavy:

Pozd$ odpoledne jsme p!ijeli do Bratislavy, kde kon#ila namáhavá cesta p!es 
N$mecko a Rakousko, která trvala necel'ch 24 hodin. Po dvou tiskov'ch konferencích, 
jedné vernisá&i, #etn'ch rozhovorech a setkáních nám z%stalo 45 minut na to, abychom 
sn$dli pochybnou makrobiotickou ve#e!i v hotelové jídeln$ p!ipomínající jeskyni.

-í"nice, která byla krom$ nás v místnosti jediná, nás hrd$ posadila poblí& koncert-
ního k!ídla. Jakmile jsme se pustili do jídla a za#ali si klidn$ povídat o zá&itcích uply-
nulého dne, za#al pianista zna#n$ okázalého vystupování hrát sm$s americk'ch popu-
lárních melodií. P!i druhém refrénu „New York, New York“ à la Frank Sinatra odlo&il 
John svou vidli#ku. „Tady se nedá jíst, „ !ekl znechucen$. Pokynula jsem na #í"nici. 
„Mohla byste prosím poprosit pianistu, aby toho nechal?“ zeptal se John. Zm$!ila si ho 
ned%v$!iv$ „Copak, nemáte rád hudbu?“ John, ani& by hnul brvou, !ekl: „Ne.“ Obratem 
byla u pianisty a za"eptala mu Johnovu prosbu do ucha. Ten dohrál sv%j "lágr, p!i#em& 
na nás celou dobu zamra#en$ pokukoval a pak popuzen$ odb$hl do kuchyn$.

Kdy& se sál op$t uti"il, za#ali jsme zase jíst. U& za n$kolik okam&ik% se z reproduk-
tor% restaurace ozvalo vysílání místního rozhlasu. Tentokrát jsme byli vystaveni u"irvou-
címu náporu v podání heavymetalov'ch hit%. Chystala jsem se k boji, odlo&ila jsem vid-
li#ku a podívala se p!i tom v o#ekávání nejhor"ího na Johna. To, co jsem uvid$la, mne 
p!ekvapilo: John se usmíval tém$! bla&en$. S jiskrou v oku vzhlédl a prohlásil vesele: 
„Tohle je mnohem zajímav$j"í.“104

(Pokra(ování p'í)t$)
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6 Vladimír Lébl: O mezních druzích hudby. in: Nové cesty hudby. Sborník studií o novodob'ch skladebn'ch 
sm$rech a v$deck'ch pohledech na hudbu. Editio Supraphon, Bratislava – Praha 1970 str. 217.
7 V roce 1947 nap'íklad obdr%el Pullitzerovu cenu za „roz)í'ení hranic hudby“.
8 Morton Feldman: Anxiety of Art, in: FELDMAN, str. 92 – 93.
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Cage Reader, C. F. Peters Corporation, New York 1982, str. 41.
47 Cage: Preface for Lecture on the Weather (Henmar Press, New York 1975); citováno podle 
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55 MUMMA, Gordon: Wie der Zirkus anfing. in: MusikTexte 127, str. 57.
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59 John Cage: Indeterminacy [Neur#enost]. in: Silence, str. 271.
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tendenci ke klidu – deváté permanentní emoci (viz PRITCHETT, str. 29).
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92 Cit. podle KOPECK2, Jan: Antonin Artaud – poslední z proklet'ch. Herrmann a synové, Praha 1994, 
str. 40.
93 ARTAUD, Antonin: Divadlo krutosti (Prv' manifest), in: Artaud: Divadlo a jeho dvojník, Tália-press, 
Bratislava 1993, str. 75.
94 ARTAUD, Antonin: Tretí list o jazyku, in: Artaud: Divadlo a jeho dvojník, Tália-press, Bratislava 1993, str. 98.
95 Tamté%, str. 98.
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1993; citováno podle: Barbara Zuber: The outcome is not foreseen ... in: MAHNKOPF (ed.): Mythos Cage, 
str. 262.
97 NONO, Luigi: Geschichte und Gegenwart in der Musik von heute (1960). in: STENZEL, Jürg: Luigi 
Nono. Texte. Studien zu seiner Musik. Atlantis Verlag, Zürich/Freiburg i. Br. 1975, str. 36–37. 
98 Luigi Nono (1924–1987) byl marxista, (len ÚV Komunistické strany Itálie, za 2. sv$t. války (inn# 
v protifa)istickém odboji. Jako radikální levicov# intelektuál odsuzoval sov$tsk# imperialismus a ost'e 
vystoupil proti obsazení -eskoslovenska v roce 1968. Jeho %ena Nuria (dcera Arnolda Schönberga) 
v)ak vypovídá, %e pozd$ji si Nono Cage vysoce cenil a v posledním období se jeho cageovské „estetice 
prázdnoty“ v mnohém p'ibli%oval. 
99 Now, I really believe and practice that a mediocre Happening will be more meaningful, more useful to us 
as a theatrical ocassion, than even attendance at a literary theatrical masterpiece... .
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101 John Cage: Die New School, in: KOSTELANETZ (1970), str. 168.
102 KOSTELANETZ (1970), str. 171.
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