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4’33”
Hommage à John Cage

MARCIN BORCHARDT

  Sztuka zatarła już różnicę między 
sztuką a życiem. Pozwólmy teraz ży-
ciu zatrzeć różnicę między życiem a 
sztuką1/.
  29 sierpnia 1952 roku w pi¹tek do-
k³adnie o godzinie 20:15 w sali Ma-
verick Concert Hall w Woodstock w 
stanie Nowy Jork miało miejsce histo-
ryczne wydarzenie wielkiej wagi. Sto-
warzyszenie Woodstock Artists Asso-
ciation zaprasza na koncert muzyki 
wspó³czesnej swoich sponsorów i 
przyjació³. W programie wieczoru za-
brzmi¹ utwory fortepianowe m³odych 
kompozytorów. Podczas premierowe-
go wykonania nowego dzieła Johna
Cage’a pianista David Tudor trzykrot-
nie otwiera i zamyka klapę fortepianu 
ani razu nie dotykaj¹c jego klawiatury. 
Kompozycja zatytu³owana „4’33’’” 
napisana jest na „milcz¹cy fortepian”. 
To utwór, którego się NIE gra! Dla 
krytyków i publiczności żart jest kiep-
ski. Ktoś z widowni apeluje: Dobrzy 
mieszkańcy Woodstock, przegnajcie 
tych ludzi z miasta! Od tej pory już za-
wsze wspominaj¹c ten dzień będzie 
się mówi³o o prowokacji, genezie hap-
peningu lub symbolicznym akcie koń-
ca muzyki.
  Ludzie zaczęli szeptać, niektórzy wy-
chodzili. Nie śmiali się. Byli raczej po-
irytowani, kiedy zdali sobie sprawę, że 
nic więcej się nie wydarzy. Trzydzieści 
lat później nadal to pamiętają i wciąż 
są wściekli2/.
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  Zaczynaj od zera3/.
  Pustkę odkry³, lub wymyśli³, staro-
żytny atomista Demokryt z Abdery 
(ok. 460-370 r. p.n.e.). O tym, że cisza 
nie istnieje i jest pojęciem wy³¹cznie 
abstrakcyjnym Cage wiedzia³ zawsze. 
Zwiedzaj¹c kabinę anty-pog³osow¹ 
na Uniwersytecie Harvarda mia³ oka-
zję empirycznie zweryfikować tę tezę.
Nawet, gdy jesteśmy ca³kowicie od-
separowani od wszelkich doznań aku-
stycznych i tak s³yszymy dwa rodzaje 
szumu wytwarzanego przez nasz orga-
nizm. Generowany przez ludzki uk³ad 
krwionośny charakteryzuje się nisk¹ 
częstotliwości¹, w przeciwieństwie do 
wysokiego tonu uk³adu nerwowego. 
St¹d tylko krok do wniosku, że dla 
wspó³czesnego kompozytora wszyst-
kie dźwięki powinny być równie waż-
ne. Świadomie uporz¹dkowane – mu-
zyka, i te pozostaj¹ce poza kontrol¹ –
szum ha³as.
  Życie w przeszłości było ciszą. Do-
piero w wieku dziewiętnastym wraz 
z wynalezieniem maszyn narodził się 
hałas. Dziś hałas triumfuje i panuje 
suwerennie nad wrażliwością ludzi4/.
  Zdania badaczy s¹ podzielone. Jedni 
uważaj¹, że genez¹ pomys³u na taki, 
a nie inny kszta³t „4’33’’” (1952) jest 
s³ynny futurystyczny manifest Luigie-
go Russolo „Sztuka ha³asów” („L’arte 
dei rumori”, 11.03.1913), w którym po-
jawia się radykalny postulat emancy-
pacji wszelkich szumów, ha³asów i in-
nych „niechcianych” dźwięków, inni 
natomiast, że jego korzenie mog¹ się-
gać dekadencji paryskiego fin de siècle. 
Ulubionym miejscem spotkań i zaba-
wy bohemy artystycznej miasta by³ 

wówczas kabaret „Czarny Kot” („Le 
Chat noir”) na Montmartrze, w którym 
m³ody Erik Satie grywa³ na pianinie. 
W pewien piątek, i w dodatku trzyna-
stego, roku 1882 zbudził mnie wcześ-
niej niż zwykle promień słońca, który 
przedzierał się przez zasłony mojego 
okna. Na końcu tego promienia zna-
jdował się pomysł, który zamieszkał 
w mej głowie. I męczył mnie przez ca-
ły ranek. Pomysł ten wydawał się pro-
sty. Oto on bez osłonek: „Urządzić wy-
stawę rysunków wykonanych przez 
ludzi, którzy nie potrafią rysować”5/. 
Zainspirowany swoim pomys³em pa-
ryski literat zwi¹zany z poetyck¹ gru-
p¹ Hydropatów Jules Lèvy (1857-1935)
postanowi³ wcielić sen w czyn. Przy-
jaciele zabrali się do roboty i rysunki 
były gotowe w okamgnieniu6/. Prace 
zaprezentowano publiczności na Po-
lach Elizejskich podczas kiermaszu na 
rzecz ofiar wybuchu gazu. Prowokacja 
zosta³a odebrana jako zabawna antyte-
za Salonu Sztuki i da³a mocny impuls 
do dzia³ania predadaistycznej formacji
artystycznej Sztuk Niezbornych (Les 
Arts Incohèrents, 1882-1896), która ab-
surd wynios³a do rangi sztuki i o wie-
le lat wyprzedzi³a podobne artystycz-
ne manifestacje dadaistów, surreali-
stów i innych nie tylko istów. 1 paź-
dziernika 1882 roku w prywatnym 
mieszkaniu Lèvy’ego odbywa się ko-
lejny wernisaż. Poeta i dramaturg Paul 
Bilhaud (1854-1933) prezentuje kom-
pletnie czarne p³ótno – monochroid 
– zatytu³owane „Walka Murzynów 
w nocy” („Combat de nègres dans pen-
dant la nuit”, 1882). Wystawa odnosi 
nieprawdopodobny sukces, jednego 
dnia odwiedza j¹ dwa tysi¹ce widzów!
W odpowiedzi na obraz kolegi zwi¹-
zany z Czarnym Kotem i grupą Sztuk
Niezbornych humorysta Alphonse 
Allais (1954-1905) wiesza na ścianie 
czyst¹ kartkę bia³ego brystolu zatytu-
³owan¹ „Pierwsza komunia anemicz-
nych dziewczynek w śnieżn¹ pogodę” 
(„Première communion de jeunes filles 
chlorotiques par un temps de neige”, 
1883). Kilka lat później przyjaciel 
Erika Satie jako primaaprilisowy żart 
opublikuje album z³ożony wy³¹cznie 
z monochromatycznych obrazów w
różnych kolorach opatrzonych równie 
absurdalnymi tytu³ami („Album pri-
mo-avrile-sque”, 1886. Allais jest rów-
nież autorem nie mniej jak monochroi-
dy niezbornego „Marsza ża³obnego na 
pogrzeb g³uchego” („Marche Funèbre 
composèe pour les Funèrailles d’un 
grand homme sourd”, 1884), którego 
partytura przedstawia pięciolinię po-
zbawion¹ nut. Bardzo podobnie wy-
gl¹da³ zaginiony orygina³ cageowskiej 
partytury „4’33’’”. Allais określi³ jedy-
nie tempo „utworu” – lento rigolando 
– i odnotowa³, w jaki sposób powinien 
być wykonywany. By³ to oczywiście 
żart, w przeciwieństwie do „4’33’’”, 
który Cage traktowa³ śmiertelnie po-
ważnie.
  Niech notacja określa to co należy 
robić, a nie to co należy usłyszeć.
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  Malarstwo ma tyleż do czynienia ze 
sztuką, co z życiem. Obydwa są nie do 

zrobienia. Ja próbuję działać w szcze-
linie pomiędzy sztuką a życiem7/.
 John Cage szuka³ w muzyce tych sa-
samych możliwości, których Robert 
Rauschenberg wymaga³ od malarstwa
– wype³nienia szczeliny między życiem 
i sztuką. W 1951 roku artysta przygo-
towa³ cykl obrazów na wystawę indy-
widualn¹. Niemal bia³e p³ótna, o róż-
norodnej fakturze, oświetlono w ten 
sposób, by ogl¹daj¹cy je widz obser-
wowa³ na nich swój w³asny cień. Ta 
pozornie banalna manifestacja pozwa-
la³a sztuce na kontakt z fizyczną rze-
czywistości¹. Cage poszukiwa³ w³as-
nej metody pozwalaj¹cej na zatarcie
wszelkich granic i różnic pomiędzy 
nimi.
  Muzyka nie jest muzyką, dopóki się 
jej nie usłyszy8/.
  Już pod koniec lat 40 Cage wpad³ 
na pomys³ skomponowania utworu 
złożonego z niczym niezakłóconej ci-
szy i sprzedania go korporacji Muzak, 
która specjalizowa³a się w dostarcza-
niu „muzyki t³a” do hoteli, biur, insty-
tucji, sklepów i restauracji. Utwór miał 
trwać trzy, do maksymalnie czterech 
i pół minuty, dokładnie tyle ile wynosi
standardowa długość „zapuszkowanej 
muzyki”. Kompozycja-prowokacja
wokacja znana pod roboczym tytu-
³em „Silent Prayer” (1949) ostatecznie 
nigdy nie została w tej formie zreali-
zowana9/. Cage zwleka³ kilka lat z jej 
upublicznieniem, bo jak przyzna³ w 
rozmowie z Williamem Duckwor-
them by³ pe³en obaw: Czułem, że zo-
stanie uznana za żart i jakieś zaprze-
czenie utworu, chociaż wiedziałem też, 
że będzie – jeśli zaistnieje – najwyższą 
formą muzyki. Sztuką bez dzieła. Nie 
sądzę, by wielu ludzi rozumiało to na-
wet teraz10/.
  22 sierpnia 1952 roku w Woodstock 
nieopodal Nowego Jorku, pianista
David Tudor premierowo wykona³ 
utwór „4’33’’”. Partytura utworu jest 
po raz pierwszy zapisana w formie gra-
ficznej i zawiera, co ciekawe jedyn¹ 
w dorobku kompozytora, typow¹ notę 
z uwagami na temat jej wykonania. 
Poszczególne części utworu oznaczo-
ne s¹ rzymskimi cyframi i s³owem 
„TACET” (³ac. taceo – milczeć), które 
w świecie muzyki zachodniej jest sy-
nonimem s³owa „CISZA”. Instrumen-
talista, wykonawca utworu, który nie 

bierze udzia³u w wykonaniu danej
części kompozycji jest w ten sposób 
proszony, by pamieta³ o zachowaniu 
ciszy.
 Premierowe i najs³ynniejsze publicz-
ne wykonanie kompozycji zgodnie 
z za³ożeniami kompozytora sk³ada³o 
się z trzech części. Pierwsza trwa³a 
55 sekund, druga 2 minuty 40 sekund, 
trzecia 1 sekundę. Proporcje czasowe 
nie by³y najważniejsze. W tym czasie
pianista trzykrotnie otworzy³ i zamk-
n¹³ klapę fortepianu. Dzięki tej mani-
festacji dźwięki zosta³y oderwane nie
tylko od instrumentu, także od tego co 
rozumiemy pod pojęciem muzyki. Mu-
zyk¹ sta³ się szum padaj¹cego w tym
dniu deszczu i pomruki zdezoriento-
wanej widowni. Utwór zosta³ napisa-
ny na „milcz¹cy fortepian”, choć zgod-
nie z intencj¹ kompozytora może być
z powodzeniem wykonywany przez 
innych instrumentalistów, zespó³ mu-
zyczny lub orkiestrę i może trwać do-
wolnie d³ugo. Koncert – jak wiado-
mo – odbi³ się szerokim echem. Cage 
wielokrotnie podkreśla³, że „4’33’’” 
to najważniejsza kompozycja w jego 
dorobku.

III
TACET

   Muzyka = brak muzyki11/.
  Idealnie w cageowski koncept wpi-
suje się kompletnie absurdalna, rzecz 
jasna dla racjonalisty, p³yta wydana 
przez wytwórnię Floating Earth. Na-
granie zarejestrowano w Henry Wood 
Hall w Londynie w marcu 1991 roku. 
Pianista Wayne Marshall zgodnie z za-
³ożeniem przez 4 minuty 33 sekundy 
nie gra na fortepianie. Utwór zosta³
podzielony na trzy części, lecz w nie-
co innych proporcjach niż to mia³o 
miejsce w czasie premierowego wy-
konania: 1/1’46’’, 2/1’25’’, 3/1’22’’. 
Pod koniec trzeciej części „coś” s³y-
chać. Muzyki na p³ycie nie ma. Jest 
wokó³ nas, w czasie jej odtwarzania.
  Pięćdziesi¹t lat po premierze „4’33’’” 
kolejny raz wywo³a³ masę kontrower-
sji. W 2002 roku dosz³o do wydawać 
by się mog³o kuriozalnej sytuacji, kie-
dy wydawca dzie³ kompozytora, firma 
C.F. Peters Corporation, oskarży³a o 
plagiat znanego brytyjskiego kompo-
zytora i producenta muzycznego Mika 

Batta. Na p³ycie zespo³u The Planets 
„Classical Graffiti”, która by³a dużym 
hitem i numerem jeden na brytyjskich 
listach przebojów, pojawi³ się niemy 
utwór „A One Minute Silence” podpi-
sany nazwiskami Butt i Cage. Na nic
zda³y się t³umaczenia o inspiracji s³yn-
nym orygina³em. Strony dosz³y jed-
nak do pozas¹dowej ugody, ale prasa 
powo³uj¹c się na anonimowe źródła
pisa³a o sześciocyfrowym zadośćuczy-
nieniu.
   W zależności od indywidualnego 
punktu widzenia „4’33’’” można in-
terpretować na setki sposobów. Może 
być bezprecedensowym w historii mu-
zyki aktem niezależności twórcy, albo 
genialnym dzie³em konceptualnym. 
Dla mnie jedno jest pewne, w twór-
czości kompozytora to największy 
i znany z niezliczonych, codziennych 
wykonań „przebój”, wszak jak ma-
wia³ John Cage wszystko cokolwiek 
czynimy jest muzyk¹12/.
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