NGUỒN GỐC NĂM CA KHÚC GIÁNG SINH NỔI TIẾNG
Cứ vào dịp Giáng sinh, giai điệu của các ca khúc như Jingle Bells, Last Christmas, Silent Night… lại vang lên.
Nó đã trở nên quen thuộc với hàng triệu người trên khắp thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về xuất
xứ của những ca khúc này.
Jingle Bells:
http://youtu.be/SABWU6im1do
Jingle Bells có lẽ là ca khúc Giáng sinh phổ biến nhất. Đối với hàng triệu người trong dịp Giáng sinh, ca khúc
này cũng quan trọng giống như ông già Noel, con nai Rudolph, cây thông, thiệp mừng, quà tặng…. Tuy nhiên,
điều “trớ trêu” là sự ra đời của ca khúc này lại chẳng liên quan gì tới Giáng sinh cả.
Jingle Bells là sáng tác của James S. Pierpont – một người sinh trưởng
tại thị trấn Medford, bang Massachusetts (Mỹ). Vốn là một người có
năng khiếu âm nhạc nên anh nhà thờ giao cho việc sáng tác một ca
khúc đặc biệt trong dịp Lễ tạ ơn. Khi đứng trên cửa sổ nhà mình ở số
87 đường Mysitc, James nhìn thấy mấy người thanh niên trong vùng
đang lái những chiếc xe trượt tuyết từ trên đồi cao đổ xuống. Họ ăn
mặc, nai nịt thật ấm để chống lại cái lạnh thấu xương của thời tiết khi
đó. Không chỉ đứng nhìn, James S. Pierpont còn ra ngoài, tham dự
cuộc vui với những thanh niên này.
Sau khi kết thúc cuộc vui, James S. Pierpont trở về nhà. Ngồi cạnh lò
sưởi ấm áp, trong đầu anh vang lên những giai điệu vui nhộn. Ngay lập tức, anh băng qua những con đường
phủ đầy tuyết để đến nhà bà Otis Waterman – người duy nhất ở thị trấn Medford có đàn dương cầm. Và thế là
ca khúc “Chiếc xe một ngựa trượt băng” ra đời. Nó được biểu diễn lần đầu tiên trong ngày Lễ tạ ơn ở nhà thờ
Medford vào năm 1840. Tuy nhiên, bài hát đề cập đến cảnh đua xe ngựa trượt băng, lối hẹn hò của những
cặp tình nhân và những trò cá cược ấy lại trở thành ca khúc gắn liền với Lễ Giáng sinh. Ngày nay, nó được cả
thế giới biết tới với tên gọi Jingle Bell.
Silent Night:
http://youtu.be/9T4WB2zfmps
Một ngày mùa đông năm 1818, cha Josephi Mohr – một linh mục phụ tá tại nhà thờ Thánh Nicolas ở miền
Boberndorf nước Áo đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng của thánh lễ Giáng sinh. Tới lúc dọn dẹp
thánh đường, cha Mohr mới phát hiện ra chiếc dương cầm của nhà thờ bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa
được. Đúng lúc đó, cha nhớ tới bài thơ có tên Still Nacht ! Heilige Nacht ! (Đêm yên lặng ! Đêm thánh !) mà
cha sáng tác vài năm trước.
Ngay lập tức, cha Mohr mang bản thảo của bài thơ tới gặp Franz Gruber – một giáo viên làng và đề nghị anh
phổ thành nhạc. Chỉ vài giờ trước giáng sinh, ca khúc Still Nacht ! Heilige
Nacht! được ra đời. Nó được ca đoàn của nhà thờ Thánh Nicolas hát vang với tiếng
đệm của đàn guitar.
Vào năm 1839, ca khúc Sstill Nacht! Heilige Nacht! được chuyển sang tiếng Anh với
tên gọi Silent Night. Tuy nhiên, nó được cho là sáng tác của một trong những nhạc sĩ
vĩ đại như Bach, Beethoven hoặc Handel. Chỉ tới khi Franz Gruber gửi các báo và
các nhà xuất bản âm nhạc bản sao tờ phổ nhạc của mình thì nguồn gốc ca
khúc Silent Night mới được làm rõ. Đáng tiếc là cha Mohr qua đời trong cảnh nghèo
khó năm 1848 trước khi được công nhận là tác giả bài thơ được phổ nhạc.
Hiện tại, Silent Night được dịch ra hơn 300 thứ tiếng và là một trong những bài hát
được yêu thích nhất của mọi thời đại. Tại Việt Nam, Silent Night được nhạc sĩ Hùng
Lân “việt hóa” dưới tên Đêm thánh vô cùng.

White Christmas:
http://youtu.be/aShUFAG_WgM
White Christmas được Irving Berlin sáng tác cho bộ phim Holiday Inn vào năm 1942. Khi đưa White
Christmas vào phim, nhà soạn nhạc Irving Berlin không tự tin cho lắm nhưng Bing Crosby (diễn viên chính
trong phim) đã thuyết phục.
Hiện nay, White Christmas đã được thể hiện ở 500 bản phối khác nhau với 25 ngôn ngữ. Ca khúc này cũng
được Hiệp hội các nhà xuất bản, tác giả và soạn nhạc Hoa Kỳ (ASCAP) bầu chọn là ca khúc Giáng sinh được
trình diễn nhiều nhất lịch sử ghi âm thế giới. Với White Christmas, Irving Berlin đã nhận được giải Oscar dành
cho ca khúc phim hay nhất.
Last Christmas
http://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
“Chúa ơi, anh từng nghĩ em là người anh có thể gửi trọn trái tim và cuộc
đời mình. Còn anh? Khi ấy, anh ngây thơ cho rằng, mình là một bờ vai để
em dựa vào mỗi khi muốn khóc”
Giai điệu thổn thức của ca khúc Last Christmas đã khiến nhóm Wham gặt
hái được những thành công vang dội. Khi phát hành vào năm 1984, dù
phải cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cùng thời nhưng Last
Christmas vẫn giành ngôi đầu bảng ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trên
thế giới. Riêng ở Anh, single này bán được hơn 1 triệu bản và trở thành
đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử bảng xếp hạng âm nhạc của xứ
sương mù mà không giành vị trí số 1. Một năm sau, nó được phát hành lại
trong dịp Giáng sinh và vẫn leo lên vị trí thứ 6. Đã có rất nhiều nghệ sĩ, ban nhạc khác đã hát lại Last
Christmas sau này như The Beatles, Crazy Fog, giọng ca R &B Jamelia hay các “ngôi sao” nhạc pop như
Hilary Duff, Ashley Tisdale, Billie Pepper, nhóm nhạc dance là Cascada.
We Wish You a Merry Christmas
http://youtu.be/nYZRxq3jCJo
Với giai điệu và những ca từ đơn giản, We Wish You A Merry Christmas dường như được tất cả các nền văn
hóa trên thế giới đón nhận. Ca khúc đã trở thành một phần không thể thiếu được trong những dịp Giáng sinh.
Tuy nhiên, cho tới tận thời điểm hiện nay, người ta vẫn không xác định được tác giả cũng như nguồn gốc của
bài hát. Theo Hiệp hội các nhà xuất bản, tác giả và soạn nhạc Hoa Kỳ, We Wish You a Merry Christmas có lẽ
ra đời tại một vùng đất ở miền Đông nước Anh.

