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САУНДТРЕК ЯК ТРІГЕР: «ROUND MIDNIGHT» ТЕЛОНІУСА МОНКА ДО
ТА ПІСЛЯ ОДНОЙМЕННОЇ КАРТИНИ БЕРТРАНА ТАВЕРНЬЄ

У статті розглядується проблема «життя» джазового стандарту
«Round Midnight» та вплив на нього однойменної картини Бертрана Таверньє.
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Основною метою статті стало дослідження «життя» джазового стандарту
«Round Midnight» та того, яким чином на тему вплинуло її залучення до
однойменного фільму Бертрана Таверньє. Залучено поняття трігеру (Trigger1), яке
використовується по відношенню до саундтреку, адже видається доцільним
припустити, що поява стандарту у картині в якості головної музичної теми
значною мірою відобразилась на його подальшій долі, зокрема, популярності
«Round Midnight». Трігер розуміється як каталізатор, що впливає та прискорює
процес певної дії. Актуальність статті визначається тим, що джазовий стандарт
«Round Midnight» досі широко відомий як серед поціновувачів джазу, так і
безпосередньо серед виконавців. Тож, наявність даної теми у саундтреці до
фільму, можна розглядати як одну з причин її не згасаючої й до тепер
популярності. Обґрунтуванню та вирішенню цієї проблеми і присвячено даний
матеріал.
1.Поява стандарту та його життя до фільму
«Round Midnight»2 - це тема (балада за жанром3), написана піаністом, одним
із родоначальників бібопу4 Телоніусом Монком (Thelonious Monk). Вперше її
1

Trigger (noun) – це подія або ситуація, яка стає причиною початку будь-чого (an event or situation, etc that causes
something to start) [4].
2
Інформація щодо «Round Midnight» базується на електронному джерелі, що спеціалізується на джазі [5].
3
Балада у джазі – це пісня, що виконується переважно у повільному або помірному темпі, основною темою якої є
кохання.
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виконано оркестром Куті Вільямса (Cootie Williams) у 1944-му році. Того ж року
з’являється

поетичний

текст5до

теми,

написаний

Берні Ханігеном

(Bernie Hanighen).
Самим же автором композиція була записана лише у 1947-му році,
зважаючи на трансформацію теми. Дізі Гілеспі (Dizzy Gillespie) (джазовий трубач
та композитор) у 1946-му році додав вступ та каденцію.
З плином часу «Round Midnight» стала дуже популярною. Так, за словами
Майлза Девіса (Miles Daves), саме після його виступу із Монком на
Ньюпортському фестивалі (Newport Jazz Festival) 1955-го року, стандарт отримав
визнання, на яке він заслуговував, а також зробив Девіса популярним [7, С.191].
Дійсно, з таблиці, що представлена у тематичній статті Вікіпедії [12], присвяченій
записам теми, фіксуємо, що з моменту створення (1944 р.) по 1954-й рік (тобто, за
10 років) «Round Midnight»був записаний лише 5 разів. Натомість, маємо таку ж
кількість записів теми за один тільки 1956-й рік!

4

Напрямок у джазовій музиці, що розвинувся у Гарлемі (район Нью-Йорку) на початку 1940-х років. Він
характеризувався швидким темпом, ускладненою гармонією та важливістю імпровізацій [3].
5
Переклад тексту здійснено автором роботи.
Itbeginstotell,
Це починається,
`round midnight, midnight.
Близько півночі, півночі,
Idoprettywell, tillaftersundown,
Зі мною все гаразд, але тільки до заходу сонця,
SuppertimeI’mfeelin’ sad;
Увечері я вже почуваю тугу;
But it really gets bad,
Але по-справжньому погано
‘roundmidnight.
Стає близько півночі.
Memoriesalwaysstart’ roundmidnight
Згадки завжди приходять близько півночі,
Haven’t got the heart to stand those memories,
Мені не вистачає мужності це витримати,
When my heart is still with you,
Бо моє серце все ще з тобою,
And ol’ midnight knows it, too.
Та стара північ теж знає про це.
When a quarrel we had needs mending,
Ми посварилися – нумо миритися,
Does it mean that our love is ending
Невже це означає, що наша любов закінчилась?
Darlin’ Ineedyou, latelyIfind
Любий (-а), ти потрібен (-а) мені, та ось я бачу
You’reoutofmyheart,
Ти залишаєш моє серце,
And I’m out of my mind.
І я втрачаю глузд.
Letourheartstakewings’
Нехай наші серця злетять разом
‘round midnight, midnight
Близько півночі, півночі
Let the angels sing,
Нехай ангели співають
for your returning.
Щоб ти повернувся,
Till out love is safe and sound.
Доки наше кохання у безпеці.
And old midnight comes around.
І ось тоді нехай прийде північ.
Feelin’ sad,
Відчуваю тугу,
Really gets bad
Стає дійсно погано
Round, Round, Round Midnight.
Близько, близько, близько півночі.
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Таким чином, появу теми на Ньюпортському фестивалі можна вважати
відправною точкою у здобутті значної популярності «Round Midnight» протягом
наступних п’ятнадцяти років. Монкову композицію впродовж цих років
виконували та записували такі видатні постаті як Чарлі Паркер (Charlie Parker),
Майлз Девіс, Джері Маліген (Gerry Mulligan), Елла Фітцджеральд (Ella Fitzgerald),
Білл Еванс (Bill Evans) та багато інших.
Для унаочнення розуміння змін популярності теми згідно з часом було
зроблено діаграму, у якій наведено кількість записів, що прийшлися на певне
десятиріччя.
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Тож, як випливає із наведеної діаграми, протягом 1950-х та 1960-х років
популярність теми дуже стрімко зростала. У 40-х роках ХХ сторіччя маємо лише
три записи «Round Midnight», що являє собою доволі малий показник у
порівнянні із наступними двома десятиріччями. У 50-х зафіксовано двадцять одне
виконання, а протягом 60-х років налічується аж тридцять один запис!
Однак, у 70-х спостерігаємо суттєве зменшення інтересу до даної
композиції - маємо лише десять виконань. Проте на початку 80-х років ситуація
змінюється та «Round Midnight» знову починає привертати увагу виконавців:
протягом перших чотирьох років цього десятиріччя композиція з’являється на
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одинадцяти

платівках.

Таким

чином,

поява

1986-го

року

картини

Бертрана Таверньє припадає на нову хвилю популярності стандарту.
2. Фільм «Близько півночі» Бертрана Таверньє та роль стандарту
Дана картина французького режисера стала десятою у його кар’єрі [10]. До
створення фільму Таверньє був відомий такими роботами як «Годинникар із СенПоля» (‘L’Horloger de Saint-Paul’, 1974), «Нехай розпочнеться свято» (‘Quel a fete
commence’, 1975) та «Тиждень відпустки» (‘Une semaine de vacances’, 1980).
Остання приймала участь у 33-му Канському кінофестивалі 1980-го року та
принесла режисеру номінацію на Золоту пальмову гілку за режисуру [13].
Картина

«Близько півночі»

спирається

на

біографії

Лестера Янга

(Lester Young) та Бада Пауела (Bud Powell) – великих фігур у джазі 30-х та 40х років, тобто часу розквіту бібопу, напрямку, в якому переважно і писав Монк
[9]. Одним із джерел, що надихнули режисера на створення фільму, стала книга
(«La Danse Des Infideles»)

[6]

фрацузького

автора

Франсіса Подра

(Francis Paudras) про його дружбу із Пауелом під час перебування останнього у
Парижі наприкінці його життя.
Сюжет

картини

Таверньє

розгортається

навколо

історії

відомого

саксофоніста Дейла Тернера, який намагається втекти від свого нью-йоркського
життя до Парижу. Втім, зміна місця проживання аж ніяк не додає бажаних
позитивних змін: він і надалі залежить від наркотиків та алкоголю. Лише
випадкова зустріч із шанувальником його творчості на ім’я Франсіс (тут варто
згадати біографію Франсіса Подра) змінює все.
Для роботи у «Round Midnight» Таверньє запросив для співпраці таких
визнаних джазових музикантів як Хербі Хенкок, який є композитором та актором
другого плану, Декстер Гордон, який виконав головну роль, а також Вейн Шортер
(Wayne Shorter), Боббі Хачерсон (Bobby Hutcherson), Рон Картер (Ron Carter) та
багато інших, які зіграли у ролях камео.
Очевидно, подібний вибір та співпраця із зазначеними музикантами стали
певною символічно висловленою повагою легендарним діячам джазової культури.
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Фільм уміщує історію класичного джазу, подану крізь призму одного персонажа.
Герой картини перебуває на порозі змін, так само як джаз на початку 1960-х років,
коли

змінювався

стильовий

вектор,

набирали

популярність

найбільш

експериментальні записи, а класичний джаз (і бі-боп у тому числі) починав
відходити на другий план.
Картина Таверньє дуже насичена музикою – у «Round Midnight» налічується
тридцять дві теми, не враховуючи повторних проведень деяких із них. Однак,
саме «Round Midnight» Телоніуса Монка займає центральне місце через своє
ототожнення із головним героєм. На те, що однойменна тема є ключовим
музичним матеріалом, вказує спосіб її введення у площину фільму, кількість
проведень – чотири рази та роль, яку вона відіграє у драматургічній побудові
фільму.
Під час картини тема постійно трансформується. Її перше проведення
відбувається на початкових титрах (00:00:27 - 00:02:17), коли головний герой ще
не з'являється у кадрі [10]. Тут вона використана у функції non-diegetic6.
«Round Midnight» виконується співаком Боббі Макферріном (Bobby McFerrin),
який не залучає поетичний текст, використовуючи у якості інструмента лише
голос. Вибір Макферріна можна пояснити режисерським наміром залучити саме
такого музиканта, який владен створити настрій картини, матиме пізнаваний
стиль, тож швидко запам'ятовуватиметься глядачем, а також проявить саму
природу джазу. Натомість під час наступних проведень «Round Midnight», коли у
кадрі завжди є головний герой, тема виконується на контрабасі. Те, що обрано
саме контрабас задля ототожнення з героєм, є невипадковим, бо саме цим
інструментом найбільш вдало можна «розповісти історію старого музиканта»,
використовуючи тембральну специфіку інструменту. Тобто, виникає певна
закономірність: коли головний герой картини Дейл не в кадрі, звучить голос

6

Тобто, це музика, яку чує тільки глядач, а для персонажа картини вона не звучить. Поняття термінів diegetic/nondiegetic music набуло сталого застосування у наукових дослідженнях, присвячених аналізу взаємодії аудіального та
візуального компонентів кіно. Зокрема, див.:[1, C.20], [2].
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Макферріна як символічне втілення голосу головного героя. Натомість, коли Дейл
у кадрі, то головна тема переходить до контрабасу. Тож, «Round Midnight» від
початку чітко асоціюється та закріплюється за головним героєм, виконуючи
функцію його лейтмотиву.
Наступні

три

проведення

припадають

на

другу

половину

фільму -1:36:40- при загальній тривалості 2:11:33. Таке співвідношення (2/3) є
нічим іншим, як точкою "золотого перетину" по відношенню до загальної часової
структури картини. Виходячи з цього, той факт, що у фільмі саме на даному
відрізку відбуваються ключові події із темою «Round Midnight», видається цілком
логічним. Тобто, кульмінаційний момент картини супроводжується центральною
темою, яка, своєї черги, введена у доволі специфічний спосіб на принципово
важливому для загальної структури фільму відрізку. Це ще раз свідчить про
провідну роль теми у фільмі.
Ці три проведення є супроводом одного з ключових фрагментів картини, а
саме – запису стандарту Дейлом у студії, що засвідчує бажання героя повернутись
до нормального життя. У цей момент також відбувається розмова товариша Дейла
Франсіса із його дружиною (вона його нещодавно покинула) щодо її повернення
до родини. Тож, тема звучить у важливий для кожного з головних героїв момент.
Усі три проведення можна розглядати як певну цілісність, адже інтервал
між ними не перевищує і пів хвилини (1:36:40 – 1:37:02 // 1:37:04 – 1:37:57 //
1:38:20 – 1:40:28). Кожне із проведень використовує різні способи введення
матеріалу: протягом майже чотирьох хвилин (1:36:40 – 1:40:28) тема декілька
разів змінює функцію з diegetic на протилежну і назад.
З 1:36:40 до 1:37:02 «Round Midnight» використана у функції diegetic –
звучать перші чотири такти вступу з версії Гілеспі7. З 1:37:02 по 1:37:04 триває
пауза, а з 1:37:04 тема розпочинається знову у функції diegetic і звучить до
1:37:57, супроводжуючи розмову Франсіса із дружиною. Втретє «Round Midnight»
7

Реконструкція матеріалу «Round Midnight» здійснювалась автором роботи на слух. Нотний текст стандарту
міститься на https://musescore.com/harmoniousfunke/thelonious-monk-round-midnight [11].
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починає звучати о 1:38:20 - знову у функції diegetic (перший такт вступу), але з
1:39:51 diegetic змінюється на non-diegetic та триває у цій функції до 1:40:06. Від
цього моменту до 1:40:15 тема знову повертається у функцію diegetic, а на екрані
знову бачимо процес запису стандарту. На відмітці 1:40:16 тема переходить у
функцію non-diegetic і стає супроводом повернення Франсіса із студії звукозапису
до Парижу. О 1:40:28 тема різко переривається криком Франсіса, що кличе свою
доньку Беранжер.
Піку подібний прийом «переключення» функцій введення «Round Midnight»
досягає за четвертим проведенням. Саме цього разу у картині відбувається
стрибок у часі - посеред основного розгортання подій з’являються «старі» кадри
відео-хроніки, автором яких є Франсіс. Натомість, до останніх хвилин картини
його авторство не розкривається (у фільмі жодного разу не з’являється Франсіс,
який щось знімає на камеру). Причетність Франсіса до створення цих кадрів
зрозуміємо лише під кінець фільму, коли він їх переглядатиме, дізнавшись про
смерть головного героя. Виявляється, він фіксував на плівку паризький період
життя Дейла. Тобто, режисер, вставляючи ці кадри у момент фільму, коли Дейл
ще живий, готує трагічну розв’язку фільму, бо реальний час стає часом споминів
через перегляд відео-хроніки, а однойменна тема є тому музичним супроводом.
Використаний режисером прийом постійного переключення функцій
створює ефект поза-часовості, адже є відстороненим як від часу, так і від
простору основного нарративного стрижня фільму. Це дозволяє реалізувати
думку про те, що мистецтво – це єдине важливе та нематеріальне, що може
залишитися після смерті митця, а тема «Round Midnight» і є тим самим
символічним твором, через що і набуває значущості у картині.
3. Тема як символ героя; герой як символ джазу
Важливим рішенням щодо форм звучання «Round Midnight» у картині є те,
що композиція, окрім проведення під час титрів, жодного разу не звучить
повністю. Кожного разу вона «розривається» посеред розвитку, ніби натякаючи,
що зовсім скоро життя героя також перерветься.
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Повертаючись до реальних першоджерел картини – біографій Бада Пауела
та Лестера Янга - можна говорити про те, що головний герой фільму стає
символічною фігурою, своєрідним архетипом джазового музиканта доби розквіту
жанру. Картина ж в цілому, таким чином, становить рефлексію режисера на
сучасний

стан

джазової

культури,

відіграючи

роль

своєрідного

попередження - джаз так само може «перерватися», як життя головного героя,
якщо вчасно не з’являться нові «Пауели» та «Янги». Тобто, сенс картини у
роздумах режисера на тему джазу як важливої форми культурної традиції, що має
свій початок та кінець, та можливості її відображення крізь життя однієї людини –
Дейла Тернера.
Виходячи із оцінок критиків та відгуків публіки (на багаточисленних
платформах8

фільм

отримав

переважно

позитивні

відгуки:

на

IMDb

«Round Midnight» має 7,4 балів з 10, а на Rotten Tomatoes 89% позитивних оцінок)
картина мала досить потужний вплив щонайменше у колі поціновувачів джазу.
4. Життя теми після картини
Повертаючись до діаграми, бачимо, що після виходу картини у прокат,
цікавість до теми «Round Midnight» зберігається аж до двохтисячних років. За ці
15 років (1985-2000) тему записали такі відомі постаті як Ахмад Джамал
(Ahmad Jamal) (1986), Чік Коріа (Chick Corea) із Боббі Макферіном (1990) та
Кіт Джаретт (Keith Jarrett) (1999).
Стверджувати, що виключно через фільм тема отримала нову хвилю
цікавості було би перебільшенням. Тим не менш, не можна заперечувати і того
факту, що поява стандарту у фільмі посилила зростання популярності
«Round Midnight» як наприкінці 80-х, так і протягом 90-х років. Втім головне, що
фільм привернув увагу до важливості традицій та їх наслідування у царині
джазової культури. Отже, спрацював трігером у значно ширшому сенсі, чим

8

На сайті «Rotten Tomatoes» звичайна аудиторія сприйняла фільм цілком позитивно, а критики не надали жодної
негативної рецензії; сайт IMBD також прихильно оцінив картину [8], [9].
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проявив безмежний потенціал комунікації, що його в різні часи несе джазова
культура.
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Сергей Балабуха. Саундтрек как тригер: «RoundMidnight» Телониуса Монка до и
после одноименной картины Бертрана Тавернье. Научный руководитель – кандидат
искусствоведения, и.о. доцента Анна Николаевна Гадецкая, Национальная музыкальная
академия Украины имени П. И. Чайковского. В статье рассматривается проблема «жизни»
джазового стандарта «RoundMidnight» и влияние на него одноименной картины
Бертрана Тавернье.
Ключевые слова: джаз, саундтрек, diegetic music, non-diegetic music.
Serhii Balabukha. Soundtrack as a trigger: «Round Midnight» by Thelonious Monk before
and after same-titled movie by Bertrand Tavernier. Scientific director – PhD in History of Arts,
acting Associate Professor Anna Gadetska, Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.
This article examines the problem of “life” of a jazz standard “Round Midnight” and an influence
self-titled movie by Bertrand Tavernier might have had caused on it.
Keywords: jazz, soundtrack, diegetic music, non-diegetic music.
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