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Павелко Віктор. Особливості виконавської манери 
Декстера Гордона в європейський період творчості (на прикладі п'єс 
«Cheese Cake» та «Benji’s Bounce»). У статті увага зосереджена на 
європейському періоді життя Декстера Гордона. Роки, що музикант провів у 
Європі (з 1962 по 1976 рр.), вірно вважаються «піком» творчої активності 
музиканта. Розглядаються особливості виконавської манери саксофоніста на 
прикладі його відомих п'єс «Cheese Cake» та «Benji’s Bounce».  

Ключові слова: Декстер Гордон, Європа, джаз, саксофон, бі-боп, 
виконавська манера. 

Pavelko Viktor. The features of Dexter Gordon's performance style 
during his European period of creative work (as exemplified by the 
«Cheese Cake» and «Benji's Bounce» pieces). The article focuses on the 
European period of Dexter Gordon's life. The years spent in Europe (from 1962 
until 1976) are rightly considered the «climax» of the musician's creative 
activity. The features of the saxophonist's performance style are dealt with using 
the example of his famous pieces «Cheese Cake» and «Benji's Bounce». 
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Марія Янишин  

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕРТНОГО ТУРУ: 
МІЖ BACKGROUND’OМ ТА FEEDBACK’OМ (НА ПРИКЛАДІ 

КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАРІЇ ШИМАНОВСЬКОЇ) 

Актуальність теми. Якщо розглянути життя артиста в значенні, 
яке ми вкладаємо в сучасне розуміння цього поняття, стає очевидним, 
що в різні часи воно незмінно складається з двох аспектів: background`y 
– того, що є підготовкою до подачі свого творчого продукту публіці і 
feedback`y – реакції публіки на цей продукт. 

Подібна форма існування концертного життя в Європі мала місце ще 
наприкінці ХVIII – поч. XIX ст., що становить як епоху важливих 
історичних подій, так і зміну культурно-мистецьких течій. В цю добу 
творила непересічна особистість, польська піаністка і композиторка 
Марія Шимановська (1789–1831). Її твори — це переважно фортепіанні 
п'єси, пісні та інші невеликі камерні композиції1. Також Шимановська є 
                                                 
1 Спадок Марії Шимановської включає фортепіанні твори (прелюдії, етюди, мазурки, 
полонези, марші, ноктюрни, варіації, фантазії); пісні на вірші французьких та польских 
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авторкою перших концертних фортепіанних етюдів та ноктюрнів, котрі 
вважаються типовими зразками stile brillant, що він є показовим, як відомо, 
для фортепіанної творчості Шопена. Сьогодні саме Шимановська 
вважається однією із перших професійних піаністок1, відкриваючи плеяду 
відомих піаністів-віртуозів ХІХ століття2. Її твори виконують сучасні 
визначні клавіристи, серед яких Барт ван Оорт3. В Парижі існує спільнота 
Марії Шимановської, яку очолює польська співачка і філологиня 
Ельжбета Запольська4. Зокрема, в листопаді 2015 року в Парижі відбулась 

                                                                                                                                                         
поетів; камерно-інструментальні ансамблі (фанфари для 2 валторн (або труб), 
дивертисмент для фортепіано і скрипки, серенада для фортепіано і віолончелі, тема з 
варіаціями для флейти або скрипки х фортепіано та ін.) [4, с. 338–339]. 
1 Таку думку підкріплює Д. А. Алексеев в своїй роботі «История фортепианного 
искусства»: «Марія Шимановська вважалась однією з кращих піаністок свого часу. 
Вона виступала з великих успіхом в багатьох країнах. Гра цієї «цариці звуків», як 
називав її Міцкевич, вирізнялась блиском і співучістю»[1, с. 123]. Сучасні дослідники 
розвивають цю думку в своїх роботах, присвячених творчості Шимановської. Тут варто 
навести уривок зі статті «Between the salon and the concert hall. Maria Szymanowska’s 
artistic career from behind the scenes» («Між салонами і концертними залами. 
Артистична кар’єра Марії Шимановської за луштунками»): «Марія Шимановська 
(1789–1831), піаністка і композитор, одна з найбільш видатних діячів в історії 
польської музики до Шопена. Вона стала надзвичайно відомою піаністкою у всій 
Європі в 1820-ті роки. Це було після великого концертного туру, який приніс митцині 
визнання і популярність. Її фортепіанний артистизм отримав загальне захоплення: критики 
писали схвальні відгуки, в той час як глядачі засипали її оплесками» [10, с. 124]. 
2 Показовою видається цитата, якою починає Ігор Белза монографію Шимановської: 
«Книга ця виходить в честь 200 років з дня народження Марії Шимановської, славетної 
польської піаністки, першої жінки, що завоювала широку європейську популярність 
своїм блискучим виконавським мистецтвом. Шимановська була і видатною 
композиторкою, яка зайняла місце положення в історії польської музичної культури як 
попередниця Шопена» [Цит. за: 2, с. 7]. 
3 Барт ван Оорт (1959, Утрехт) – нідерландський піаніст. Закінчив Королівську 
консерваторію в Гаазі (1983), у 1986 р. завоював першу премію і приз глядацьких 
симпатій на Моцартівському конкурсі піаністів в Брюгге. З 1997 р. активно концертує 
по всьому світі, дає майстер-класи. Після здобуття звання доктора наук, викладає лекції 
фортепіано і історії виконавської практики в Гаазькій консерваторії. Барт ван Оорт 
зробив вже більше ніж 50 записів ансамблевої і сольної музики. Наймасштабніша праця 
ван Оорта — запис усіх фортепіанних композицій Моцарта (деяких – вперше) 
здійснена до 250-річчя композитора (2006). Серед сольных записів ван Оорта – 
комплект з чотирьох дисків «Мистецтво ноктюрну в XIX столітті», що містить всі 
ноктюрни Шопена і Джона Філда, а також твори Калькбреннера, Алькана, Лефебюра-
Велі, Глінки, Клари Шуман і інших композиторів [7]. 
4 Сайт спільноти міститься на: http://www.maria-szymanowska.eu/maria-szymanowska-kobieta-europy-ru 
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чергова конференція, присвячена творчості Шимановської1. В Україні 
музика Шимановської майже не звучить, а наукові розвідки, присвячені 
вивченню неординарної творчої біографії митцині, засновані на 
сучасному методологічному інструментарії, представленому 
грунтовними працями визначних дослідників і взагалі відсутні. Крім 
того, не дослідженим виглядає і перебування Шимановської в різних 
українських місцинах, де вона давала концерти та в котрих численні 
аматори грали її музику, засвоюючи граматику «блискучого стилю».  

Дана розвідка є спробою змінити ситуацію, звернувшись до спадку 
неординарної митцині з метою простежити особливості формування її 
концертного життя в актуальному для доби історико-культурному контексті.  

Як відомо, ще за життя Шимановська отримала всеєвропейську 
славу і визнання в якості feedback`y2. Але якою ціною? З чого 
складався її творчий background? 

Проблеми організації творчого життя і Європейських турів 
Шимановської видаються актуальними з боку аналізу крізь призму 
сучасної системи організації культурного, зокрема, музичного дозвілля. 
Також, це один із способів проявити та визначити універсальні цілі і 
принципи створення успішної кар’єри та відмінності в умовах концертної 
діяльності артистів на початку ХІХ і нині - в ХХІ столітті. 

Життя Шимановської проходило в часи, коли відбувалися важливі 
історичні події – Французька революція 1789 року, Третій поділ Польщі 
1795 року, після котрого Річ Посполита припинила своє існування. 
Зрозуміло, що такі суттєві зміни в державному устрої європейських країн 
спричинили істотні зрушення і в культурних процесах. Між іншим, 
концертна практика поступово переходила від формату закритих 
приватних салонів до формату публічних концертних залів. Доцільно 
розглянути тогочасну і сучасну специфіку концертної практики. 

В організації концертного життя артиста епохи сучасності і епохи 
Шимановської можна помітити ідентичні цілі і схожі способи їх 
                                                 
1 Матеріали конференції представлено на: 
http://www.academiepolonaise.org/pl/index.php/publikacje/roczniki. 
2До прикладу можна навести уривок з рецензії на концерт Шимановської 9 квітня 
1828 року в Петербурзі в газеті «Северная пчела»: «Г-жа Шимановская превосходит 
многих отличных артистов. Одушевленная игра ее на фортепиано трогает сердце. Она 
несравненна в adagio и каждой ноте умеет сообщить особенную выразительность, 
понятную музыкальной душе. Игру Шимановской можно назвать красноречивым 
пиитическим рассказом мыслей композитора. Нежность приемов и ударений по 
клавишам, слияние тонов, певность или cantabile при несравненном чувстве суть 
отличительные черты г-жи Шимановской» [Цит. за : 5, с. 259]. 
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досягнення. До безумовно наріжних прагнень будь-якого митця можна 
віднести необхідність задовольнити споживача – тобто, відвідувача 
концерту. Принаймні, вона стосується усіх, хто тим чи іншим чином має 
відношення до комерційної діяльності. Комплексно цю ідею стосовно 
сучасної академічної музичної інфраструктури викладає американський 
економіст і маркетолог Філіп Котлер у дослідженні «Всі квитки продані» 
[3], говорячи, що «споживач задоволений, якщо результат відповідає 
очікуванням; споживач вельми задоволений, якщо результат перевершує 
очікування. Якщо споживач залишився задоволеним, ймовірно, він 
купить даний продукт ще раз. Про отримане задоволення він, скоріш за 
все, розповідатиме іншим; будь-якому маркетологу відомо, що 
задоволений споживач – це краща реклама» [3, с. 452]. Із наведеного 
фрагменту випливає, що задоволений споживач – це гарна можливість 
для артиста досягнути максимально бажаного fееdback`y. 

Очевидною також є роль комунікації в комерційній артистичній діяльності. 
Саме комунікація – фактор, який впливає на різні аспекти артистичного життя і 
становить важливу частину системи організації інформаційного супроводу, без 
якого не може обійтись жодна публічна подія, зокрема і концерт. 

Якими ж інструментами інформаційного супроводу могла 
користуватись Шимановська? Адже, як відомо, інформаційний простір у 
сучасному його вигляді, тоді ще тільки зароджувався! Подібні питання 
доволі ґрунтовно, системно та розлого привертають увагу сучасних 
дослідників творчості митцині, зокрема, у своїх роботах їх так чи інакше 
торкалися Славомір Добржанський [8; 9], Анна Шварц, Рената Суховейко 
[10]. Їхні матеріали дозволяють подивитись на концертну діяльність 
Шимановської під новим кутом. Зокрема, польський піаніст і музикознавець 
Славомір Добржанський1, в статті «Марія Шимановська і еволюція 
професійного піанізму»2 [8] визначає основні важелі інформаційного 
супроводу, актуальні для творчої біографії Шимановської. Вони наступні: 

І. Комунікація. Дослідник говорить про три її рівні в творчій 
біографії митцині: дружба (поети А. Міцкевич, П. В`яземський, 
                                                 
1 Славомір Добржанський здобув освіту в Музичній академії ім. Ф. Шопена у Варшаві 
та в Університеті Коннектикуту, де захистив дисертацію на звання доктора 
мистецтвознавства (2001). Як піаніст Добржанський записав сольну і ансамблеву 
музику В. Лютославського, К. Шимановського, Ф. Шопена, Й. Брамса та ін. Він є 
автором першої англомовної біографії Марії-Агати Шимановської – 
«Maria Szymanowska, Pianist and composer», опублікованої в 2006-му році 
Університетом Південної Каліфорнії (Лос-Анджелес) [11]. 
2 Переклад даної статті, як і решти залучених іншомовних видань, зроблений автором 
роботи. 
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Й. Гете), професійні стосунки (музиканти Л. Керубіні, Дж. Россіні, 
К. Ліпінський) [8] та короткочасні знайомства (композитори 
Ф. Мендельсон, В. Я. Томашек). Багато в чому подібний поділ можна 
вважати продуктивним в дослідженні не лише творчої біографії 
Шимановської, а й інших віртуозів XIX століття. 

Для композиторки перший досвід комунікації, а перш за все, це 
досвід успішних знайомств, що забезпечив розвиток її кар’єри, відбувся ще 
в батьківському салоні у Варшаві. Батьки - Францішек і Барбара Воловські 
- підтримували прагнення доньки займатись музикою, запрошували в гості 
відомих гастролюючих музикантів, зокрема, оперну примадонну 
Анджеліку Каталані, віолончеліста, композитора, а згодом друга Шопена 
князя Антонія Радзивілла, піаніста Даніеля Стейбельта, капельмейстера 
Наполеона Бонапарта, зірку «музичного ампіру» Фердінандо Паера, 
скрипаля Жака-П'єра-Жозефа Роде та багато інших. Для Шимановської 
особисті знайомства з такими відомими артистами природно ставали 
основним джерелом музичної освіти. Крім того, у зв'язку з відсутністю 
професійних мистецьких інституцій (піар-агентств, промоутерських 
центрів тощо), подібні контакти починали відігравати вирішальну роль 
у розвитку професійної музичної кар'єри. 

Другий чинник, за думкою Добржанського, це рекомендаційні 
листи. Саме вони, як зазначає і Рената Суховейко [10], забезпечували 
«теплий» прийом під час дебютів в нових містах: «Шимановська, в свої 
перші творчі роки, отримувала запрошення брати участь в концертах в 
основному через рекомендаційні листи. Вона одержала такі листи від 
Джона Філда, Йоганна Вольфганга фон Гете, Джоаккіно Россіні, 
князя Огіньського1, принца Кембриджського та безлічі інших. Пізніше в 
житті її добра репутація буде передувати їй» [10, с. 126]. 

                                                 
1 Мова йде про Міхала Клеофаса Огіньського (1765–1833) – польського композитора, 
дипломата, політичного діяча. Він народився в Мазовецькому воєводстві недалеко від 
Варшави. Його вихованням займався Жан Роллан, що до того виховав австрійського 
імператора Леопольда ІІ. З 1789 року служить послом Речі Посполитої в Нідерландах і 
Великобританії, а в 1793 році стає Великим підскарбієм (міністром фінансів) Великого 
князівства Литовського. Того ж 1793 року допомагає Тадеушу Костюшці в повстанні 
проти поділу Польщі, за що в Огіньського було конфісковано майно, а він сам зазнав 
переслідувань аж до початку правління Олександра І (1801). З 1810 до 1817 року 
служить таємним радником Олександра І і сенатором Російської імперії. 1822 року 
переїжджає на лікування до Флоренції, де 1831 року видає збірник своїх музичних 
композицій, що містить близько 60 творів для фортепіано і кілька пісень, серед яких 
знаменитий полонез Огіньського «Прощання з Батьківщиною». 15 квітня 1832 року 
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Отже, можна говорити про формування сталого інформаційного поля, 
котре супроводжувало кар’єру артиста. Рекомендаційний лист був своєрідною 
«міжнародною мистецькою візою» для виконавця і «гарантією» для приймаючої 
сторони, котра отримувала підтвердження рівня професійності митця, 
дозволяючи належним чином сформувати та розігріти очікування публіки.  

Третій чинник становить преса. Після концерту, саме преса публічно 
оцінювала міру успішності концерту, зокрема й те, наскільки результат 
відповідав очікуванням публіки. Друковані газетно-журнальні видання вже 
тоді створювали артисту репутацію і могли, як допомогти отримати нові 
джерела прибутку, так і втратити вже здобуті раніше. Ще радянський 
дослідник польсько-російських культурних зв’язків Ігор Белза в 
монографії про Марію Шимановську [3] висвітлив уривок із газети 
«Journal de St-Peterburg», котрий присвячено прибуттю композиторки в 
Росію 1827 року. Він переконливо свідчить саме про впливову дієвість 
фактору преси: «Пані Шимановська, піаністка їх Величностей 
імператриць, прибуває сюди після тривалої відсутності і подорожі, яку 
вона здійснила за кордоном. Така талановита людина, як вона, не може 
подорожувати інкогніто, і газети достатньо часто сповіщали про той 
прихильний прийом, який надали їй всюди, а особливо в Парижі, цьому 
великому місті, де жінки оточені поклонінням, навіть якщо вони не 
наділені талантом пані Шимановської. Вона планує лише ненадовго 
залишитись в Москві і після поїздки в Київ влаштуватись в Петербурзі» 
[цит.за : 3, с. 80]. Там же, зазначає Белза, мова йде про намір 
Шимановської давати уроки, оскільки вона має для цього необхідний 
професійний досвід, поєднаний із «м’яким характером і привітністю».  

Наведений фрагмент переконливо свідчить, що авторитет 
Шимановської досягнув тоді небувалих висот. Сьогодні ЗМІ також найбільш 
дієвий спосіб привернути увагу до артиста. Варто відзначити, що 
європейський тур Марії Шимановської був добре задокументований в пресі 
саме через її популярність та блискучу артистичну репутацію. Очевидно, що 
даний чинник мав неабиякий вплив на різні боки артистичного feedback’y 
– професійний, фінансовий, емоційний, рекламний тощо. 

Незмінною крізь епохи залишається конкуренція артистів. Щоб 
привабити публіку бажано мати особливі вміння або створювати непересічне 
видовище. Чим приваблювала публіку Шимановська? Безумовно, в неї мали 
бути свої ексклюзивні прийоми та засоби зацікавлення. Вивчення 
творчогоспадку Шимановської доводить, що її твори якнайкраще відповідали 
                                                                                                                                                         
Огіньський помер. Він похований у флорентійській церкві Санта Кроче поряд з 
Г. Галілеєм, М. Буонаротті, Дж. Россіні, Н. Макіавеллі [12]. 
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стилю епохи, дотримували актуальним жанровим особливостям, являючи 
перлини stile brilliant салонної музики1. Cеред інших музикантів 
Шимановську відрізняло, перш за все те, що вона почала грати з пам’яті. І 
була в цьомупершою. Добржанський зауважує, що «Клара Вік-Шуман і 
Ференц Ліст, як правило, вважаються відповідальними за створення цієї 
конкретної практики. Проте, видається можливим, що Шимановська була 
першим музикантом, хто виконував з пам'яті. У своєму сольному 
концерті в червні 1823-го в місті Познань, Шимановська виконувала 
напам'ять свою власну композицію Caprice Sur La Romance dе Joconde, 
що викликало сенсацію в місцевій пресі» [8, с. 3]. 

Значну проблему для клавірістів тих часів становили різні типи 
фортепіано, що суттєво різнилися між собою, завдаючи гастролюючим 
артистам професійного клопоту. Це коментує Добржанський, наводячи 
аргументи щодо унікальної клавірної універсальності Шимановської, 
котра вирізняла її з поміж інших артистів: «Як і у випадку з сучасними 
піаністами, Шимановській також довелося зіткнутися з різними 
фортепіано під час кожного з виступів. Тим не менше, її становище в 
цьому аспекті було ще більш важким. Того часу в Європі переважали два 
механізми фортепіано: легкий віденський механізм був поширений у 
Східній та Центральній Європі2, в той час як англійський механізм, з 

                                                 
1Тут показовою буде цитата Мечислава Томашевського, яку використовує у своїй 
статті Славомір Добржанський: «Викликає здивування, що буквально всі музичні 
жанри, які вона використовувала, незабаром стали жанрами Шопена. Вона складає 
мазурки, полонези та вальси, етюди, прелюдії і ноктюрни, романси, думи і думки. Її 
творчість дійсно просить порівняння ˂...˃» [9, с. 2]. 
2 Поняття «віденський механізм» прийнято застосовувати до фортепіано виробництва 
Йогана Андреаса Штейна (1728–1792), котрий засвоїв мистецтво майстрування 
фортепіаноу відомого Іоана Готфріда Зільбермана, а згодом почав працювати 
самостійно в Аугсбурзі. Він використав принцип підкидання молоточка і надав йому 
своєрідного характеру: «Задній кінець клавіші несе на собі металеву вилку, що її 
називають капсулою. На вісі капсули обертається молоток. Стрижень молотку має на 
своєму короткому плечі гачкоподібний відросток, що входить у зазубрину 
висвободжувача. Під час натиснення на клавішу, гачкоподібний відросток молотка, що 
зчепляється із зазубриною висвободжувача, змушує довге плече молотка із голівкою 
підстрибувати вверх до струни. Весь механізм відрегульовано таким чином, що дзьобик 
короткого плеча молотку вистрибує із зазубрини висвободжувача в той момент, коли 
голівка молотка торкається струни. Після цього молоток падає вниз, надаючи струні 
можливість коливатися й звучати. Таким чином, «підкидуючий» механізм Штейна 
доволі суттєво відрізнявся від «штовхаючого» англійського. Його особливостями були 
простота конструкції та дуже легка гра порівняно з більш тяжким англійським 
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важким і темним звуком, переважав в Західній третині континенту1. 
Піаністи, скажімо, в Литві, були не здатні грати на фортепіано з англійським 
механізмом, якщо вони не бували в Західній Європі. Шимановська зіткнулась з 
таким інструментом вперше у Варшаві в 1806 році. Це було фортепіано, 
подароване Юзефу Ельснеру компанією Érard в Парижі. Шимановська як і 
багато інших, відповідно і Ельснер, були просто приголомшені тяжкістю його 
дії. Двадцять років потому, повертаючись зі свого європейського турне, 
Шимановська привезла до Варшави власне фортепіано з англійським 
механізмом, про що широко сповістили в місцевій пресі» [8, с. 3].  

В контексті означеної проблеми актуальним виглядає вивчення 
вітчизняних архівних матеріалів, що ймовірно зберігають відомості про 
перебування та концерти артистки в Україні. Цікаво, яким же був 
feedback Шимановської на нашій території? 
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механізмом. Втім, він мав гіршу репетицію та меншу міцність та витривалість» [13]. 
Практично без змін, таким інструментом користувались приблизно до 1820 року.  
1 Себастьян Ерар народився 1752 року в Страсбурзі. У віці 16 років переїхав до Парижу, 
де працював над створенням клавесинів. Незабаром стало помітно, що Ерар був генієм у 
пошуку шляхів вирішення механічних проблем і згодом він став проектувати власні 
фортепіано. В 1777 він спроектував перше фортепіано, а протягом наступних 7 років 
експериментував з різними типами клавішних інструментів. Ерар зробив комбінацію 
фортепіано і органу з двома клавіатурами для Марії-Антуанетти. Революція 1789 року 
зруйнувала його бізнес в Парижі і він переїхав до Лондону. Очевидно, він залишив свого 
брата Жана опікуватись французькою філією. У Лондоні Ерар міг зосередитись на 
виготовленні майстрових фортепіано, не відволікаючись на політичні міжусобиці. Ерар 
мав десятки патентів на вдосконалення фортепіано. Його найбільшим винаходом слід 
вважати подвійну репетицію, якою користуються й до сьогодні [6]. 
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Янишин Марія. Організація концертного туру: між background’oм та 
feedback’oм (на прикладі концертної діяльності Марії Шимановської). У 
статті йде мова про особливості організації концертного туру між background`ом 
та feedback’ом на прикладі діяльності польської піаністки та композиторки 
Марії Шимановської. Це спроба порівняти основні важелі досягнення успішної 
кар’єри наприкінці XVIII – поч. XIX ст. та їх еволюцію в сучасності; розкрити 
етапи підготовки до концерту, компоненти хорошої репутації артиста та 
труднощі з якими доводилось зіткатись піаністам-сучасникам Шимановської. 

Ключові слова: Марія Шимановська, піаніст, концертний тур.  

Янишин Мария. Организация концертного тура: между 
background’oм и feedback’oм (на примере концертной деятельности 
Марии Шимановской). В статье речь идет об особенностях организации 
концертного тура между background`ом и feedback’ом на примере деятельности 
польской пианистки и композиторши Марии Шимановской. Это попытка 
сравнить основные рычаги для достижения успешной карьеры в конце XVIII –
 нач. XIX ст. и их эволюцию в современности; раскрыть этапы подготовки к 
концерту, компоненты хорошей репутации артиста и сложности с которыми 
приходилось сталкиваться пианистам-современникам Шимановской.  

Ключові слова: Мария Шимановская, пианист, концертный тур. 
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Janyshyn Marija. The concert tour organization: between background and 
feedback (on the material of Maria Szymanowska`s concert activity). The article 
telling about concert tour organization specifics between background and feedback on 
the material of Maria Szymanowska`s activity – polish pianist and composer. This is 
the attempt to compare the main methods to achieve a successful career in the end of 
XVIII – at the beginning of XIX century and its evolution in the nowadays; to shows 
the concerts preparing steps, well-being reputation components and which difficulty 
pianists contemporary Szymanowska`s had faced with. 

Key words: Maria Szymanowska, pianist, concert tour. 


