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คริสต์มาส 2018: ครบรอบ 200 ปี ของบทเพลง “SILENT NIGHT”

Church standing on the site of St Nikolaus Church where "Silent Night" was played for
the first time on 24 December 1818. (AFP or licensors)

ประเทศออสเตรีย กาลังฉลองครบรอบ 200 ปี แห่ งบทเพลงอันโด่งดังทีช่ ือ่ ว่า
SILENT NIGHT เป็ นเพลงคริสต์มาสเกีย่ วกับการบังเกิดของพระเยซู คริสต์ทีก่ ลายเป็ น
ส่วนทีส่ าคัญส่วนหนึง่ ของการฉลองคริสต์มาส การขับร้องเพลงบทนี้ในทีส่ าธารณะครัง้
แรกเมือ่ เดือนธันวาคม ค.ศ. 1818 ทีเ่ มืองเล็กๆแห่งหนึง่ ในประเทศออสเตรีย
ณ ประเทศออสเตรี ย กาลังท าการเฉลิม ฉลอง ครบรอบปี ที่ 200 ของ เพลง
คริสต์มาส ที่ยังคงร้ องกันแบบจับใจจนถึงทุกวันนี้ แม้ บางครั้งจะหยุดชะงักลงเพราะ
สงครามหรือความขัดแย้ งบางประการ แต่ SILENT NIGHT บทเพลงแห่งสันติสขุ เกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซู คริสต์ท่ไี ด้ กลายเป็ นส่วนที่สาคัญส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง
คริสต์มาสนั้น ไดถู กขับ ร้ อ งในที่สาธารณะครั้ งแรกเมื่ อเดือ นธันวาคม ค.ศ. 1818 ณ
เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรียซึ่งเป็ นบทเพลงหนึ่งในหลายๆเพลงที่ถู ก
นามาแสดงในงานคอนเสิร์ตคริสต์มาสครั้งแรก

ภูมิหลังของบทเพลง Silent Night คา่ คืนทีเ่ งียบสงัด หรือ ราตรีสงัด
นับ เป็ นเวลา 200 ปี พอดีท่ีมี การขับร้ อ งเป็ นครั้ งแรก ประชาชนพากันขับ ร้ อ ง
เพลง ‚Stille Nacht‛ ต้ นฉบับภาษเยอรมัน ซึ่งในภาษาอังกฤษคือ ‘Silent Night‛
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นี่เป็นบทเพลงคริสต์มาสที่ทาให้ เสียงปี นหยุ ดชะงักไปครู่หนึ่งและก้ องกังวานไป
ทั่วสนามเพาะระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามอื่นๆ
เนื้อเพลง ‚Silent Night‛ ประพันธ์โดยคุณพ่ อโยเซฟ มอหร์ (Joseph Mohr)
ที่มารีอฟั ฟาร์ (Mariapfarr) แห่งรัฐซาล์ทเบิร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย
หลังจากนั้น 2 ปี คุณพ่อมอหร์ (Mohr) ถูกย้ ายไปประจาวัดที่เมืองโอเบิร์นดอร์ฟ
(Oberndorf) ซึ่ง ณ ที่น้ันคุณ พ่ อได้ ข อให้ ครูท่ ีเป็ นนั กออร์แกนคนหนึ่งที่ช่ ื อ ฟรานซ์
ซาแวร์ กรูเบอร์ (Franz Xaver Gruber) ให้ ช่วยประพันธ์ดนตรีประกอบบทเพลง

พิพิธภัณฑ์เพลง Silent Night
ฟลอเร็น น็อปป์ (Florian Knopp) เป็ นผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์ “Stille Nacht”
หรือ “Silent Night” ของประเทศออสเตรีย “กีตาร์ท่ที ่านเห็นอยู่ข้างหลังฉันนั้นเป็ น
กีตาร์ตัวจริงที่บรรเลงเพลง Silent Night, Holy Night ครั้งแรกโดยคุณพ่อโจเซฟ มอหร์
(Joseph Mohr) ในค่าคืนวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1818 และมีการขับร้ องร่วมกันกับ
ฟรานซ์ ซาแวร์ กรูเบอร์ Franz Xaver Gruber ผู้ประพันธ์ดนตรี” เขาบอกนักข่าวพร้ อม
กับกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากหนูมันเข้ าไปกัดทาลายออร์แกนเพียงไม่ก่วี ันก่อนคริสต์มาส
พวกเขาจึงต้ องไปหาเครื่องดนตรีอ่นื มาแทน”

การแปลเพลง Silent Night
นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าเพลงนี้แต่งขึ้นสาหรับกีตาร์ เพราะกีตาร์หาได้ ง่ายมาก
ในสมัยนั้น ตั้งแต่บัดนั้นเป็ นต้ นมาบทเพลง “Silent Night” ได้ ถูกนาไปแปลเป็ นภาษา
ต่างๆเกือบ 300 ภาษา

ศิลปิ นเพลง Silent Night
เพลงนี้ยังเป็ นความสาคัญส่วนหนึ่งของศิลปิ นชาวอเมริกนั เดวิด ฟอสเตอร์
(David Foster) ผู้ประพันธ์ท่ไี ด้ รับรางวัลแกรมมี่หลายครั้งกล่าว
“อัลบั้มเพลงคริสต์มาสที่ข้าพเจ้ ารวบรวมไว้ น้นั มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นของ
Michael Bolton, Josh Groban, Andrea Bocelli, Rod Stewart, Mary J. Blige, Dolly
Parton, Celine Dion และอีกมากมาย” Silent Night เป็ นเพลงที่ทราบซึมเข้ าไปในชีวิต
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ของเราทุกคน ชนทุกรุ่นและทุกวัฒนธรรมต่างก็นิยมเพลงนี้ไม่ว่ารสนิยมของเขาจะเป็ น
เช่นไร” เดวิด ฟอสเตอร์ กล่าว

Silent Night ยังคงเป็ นอมตะต่อไป
คณะกรรมการ UNESCO แห่งประเทศออสเตรีย ให้ การยอมรับว่า ‚Silent
Night‛ เป็ นส่วนหนึ่งแห่งมรดกวัฒนธรรมที่สมั ผัสได้ ไม่ใช่ว่าจะเป็ นประเทศที่อยู่แถบ
ภูเขาอัลไปน์เท่านั้นแต่ทุกมุมโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เซียดาห์ การ์เร็ตต์ (Siedah
Garrett) นักร้ องรางวัลแกรมมี่กล่าวว่า “นี่เป็ นเป็ นดนตรีท่นี ่าพิศวงมากที่สดุ ที่ยืนหยัด
อยู่ได้ ตลอดกาล”
Silent Night มีบทบาทสาคัญมากทั้งในงานการแสดงและการเมือง แต่ทุกคนที่
ถูกถามดูเหมือนจะเห็นพ้ องต้ องกันว่า ทั้งเนื้อร้ องและดนตรีทาให้ ผ้ ูคนรู้สกึ สบายใจใน
เวลาแห่ งความยุ่งยากลาบากและในยามศึกสงครามซึ่งเพลงนี้มีหลายทานองและลีลา
รวมถึงคาที่ว่า “ราตรีสงัด ราตรีศักดิ์สทิ ธิ์ บุตรของพระเจ้ า แสงสว่ างบริสทุ ธิ์แห่ งความ
รัก “Silent night, holy night! Son of God, love’s pure light‛
(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บเรื่องนี้ มาเพือ่ แบ่งปั น)

