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บทความเชิงวิชาการเรื่อง  บทประพันธ์เพลง

คลาสสิกของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 20 กับการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมรัสเซีย 

  วิวัฒนาการด้านดนตรีคลาสสิกของรัสเซียเริ่มขึ้นอย่างชัดเจนในสมัยศตวรรษที่ 19 
โดยนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกของรัสเซียที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นคนแรกๆก็ คือ              

มิคาอิลอิวาโน วิช กลินคา (Mikhail Ivanovich Glinka ค.ศ. 1804-1857) ผลงานที่
สําคัญของกลินคา “Life for the Tsar” ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่มีต่อซาร์ ผล
งานของกลินคามีกลิ่นอายของความเป็นชาตินิยมสมัยที่รัสเซียเป็นจักรวรรดิเป็นช่วงที่
กระแสชาตินิยมเกิดขึ้นในสังคมรัสเซีย กลินคายังถือเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกยุค
ใหม่ที่ช่วยวางรากฐานทางดนตรีคลาสสิกให้นักประพันธ์รุ่นต่อมาของรัสเซีย  
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รัสเซียถือเป็นประเทศที่มีความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองซึ่งส่งผลต่อค่านิยมของคนรัสเซียที่เปลี่ยนไปตามระบบการเมือง  

  บทประพันธ์ดนตรีคลาสสิกของรัสเซียถือว่ามีชื่อเสียงระดับโลกในช่วงแรกของบท
ประพันธ์เพลง มีพื้นฐานมาจากศาสนาและพัฒนามาตามความสําคัญของความเชื่อในคน
รัสเซียไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นให้เชื่อหรือความเชื่อที่เกิดจากจิตวิญญาณที่แท้
จริงบทประพันธ์เพลงจึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ช่วยแสดงให้เห็นระบบสังคมรัสเซียหากพูด
ถึงรูปแบบดนตรีคลาสสิคของรัสเซียในช่วงของศตวรรษที่ 19 ที่กลายมาเป็นรากฐาน
สําคัญในดนตรีคลาสสิคในช่วงศตรวรรษที่ 20 นั้นมีคีตกวีสําคัญหลายท่านไม่ว่าจะเป็น 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky หรือ Sergei Rachmaninoff ซึ่งทั้ง 2 ท่านนี้มีชื่อเสียงใน
การนําดนตรีแบบตะวันตกมาดัดแปลงให้เข้ากับดนตรีแบบรัสเซียแต่คีตกวีที่สําคัญท่าน
หนึ่งที่เป็นรากฐานของรูปแบบดนตรีคลาสสิคของรัสเซียนั่นก็คือ Nikolai Rimsky-
Korsakov สมาชิกของ 'The Five' - กลุ่มนักแต่งเพลงชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงห้าคนใน
ศตวรรษที่ 19 และเป็นกลุ่มนักแต่งเพลงที่มีแนวความคิดในแบบชาตินิยม อีกทั้งเขายัง
เป็นอาจารย์สอนดนตรีคลาสสิคโดยศิษย์ที่มีชื่อเสียงก็เช่น Alexander Glazunov, 
Sergei Prokofiev, and Igor Stravinsky เขามีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาของ
ดนตรีคลาสสิคในสไตล ์ 'Moscalski' เขามักใช้ทํานองเพลงพื้นบ้านของคริสตจักรออร์โธ
ดอกซ์ รัสเซียมาใส่ในดนตรีของเขาไม่เพียงแต่ Russian Romanticism เท่านั้นแต่ยังเป็น
แนวจินตนิยม ซึ่งแนวจินตนิยมก็ไดร้ับความนิยมในชว่งครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 โดยมี
ผลงานเพลงที่สําคัญเช่น Scheherazade ที่มีการผสมผสานของดนตรีแบบรัสเซียและ
แบบตะวันออกโดยนํามาจากนิทานโบราณอย่างเรื่อง One Thousand and One Nights, 
Arabian Night หรือผลงานแนว Opera อย่าง Sadko และ May Night ที่มีความแฟนตา 
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   เมื่อเขา้สู่ยุคสมัยศตรวรรษที่ 20 รัสเซียเองก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นก็คือการที่

รัสเซียได้เปลี่ยนแปลงจากระบอบจักรวรรดิรัสเซียเข้าสู่ยุคสมัยของสหภาพโซเวียตและส่ง

ผลต่อแรงจูงใจต่อนักประพันธ์จากหน้ามือเป็นหลังมือโดยทันทีเนื่องจากรัฐบาลได้เข้ามา

ควบคุมในด้านศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงงานดนตรีและวรรณกรรมต่างๆถึงแม้ว่ารัฐบาลจะ

สนับสนุนก็ตามแต่ก็มีการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยห้ามมีเนื้อหาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการ

ปกครอง หากศิลปินคนไหนเขียนเนื้อหาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลหรือระบบการปกครอง

ก็ตามผู้นั้นก็จะมีความผิดตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆจนหลังจากการขึ้นมามี

อํานาจของโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ปีค.ศ.1927เป็นช่วงที่สตาลินทาการโดดเดี่ยว

ประเทศออกจากสังคมโลกโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกเนื่องจากสตาลินมองว่าวัฒนธรรม

แบบตะวันตกไม่สอดคล้องต่อนโยบายเพื่อคนทุกชนชั้นของโซเวียต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

ชนชั้นกรรมาชีพ สมาคมดนตรีก้าวหน้าของโซเวียต (The Association of 

Contemporary Musicians) หรือเอซีเอ็ม (ACM) เป็นสมาคมที่เกิดขึ้นในช่วงนโยบายแผน

พัฒนาเศรษฐกิจ (NEP) ของสตาลินถือเป็นเป็นกลุ่มทางดนตรีที่แตกต่างจากดนตรีแนว

เดิมของรัสเซียเน้นดนตรีแบบสมัยใหม่ตามตะวันตก ต่อมาสมาคมดนตรีก้าวหน้าของ

รัสเซียก็ต้องยุบตัวลงเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโซเวียต สมาชิกจากเอซี

เอ็มบางคนได้ เข้าร่วมกับสมาคมนักดนตรี เพื่อชนชั้นกรรมาชีพรัสเซีย(Russian 

Association of Proletarian Musicians) หรืออาร์เอพีเอ็ม (RAPM) เป็นกลุ่มนักดนตรีที่

เกิดขึ้นปีค.ศ.1923 แนวทางของดนตรีเริ่มมีการใช้ทานองตามแบบดนตรีพื้นบ้านของ

รัสเซียเข้ามาผสมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงดนตรีได้ง่ายขึ้นเป็นดนตรีแบบอนุรักษ์นิยมต่อต้าน

แนวดนตรีของตะวันตกใช้หลักสัจนิยมสังคมนิยมกับงานวรรณกรรมและดนตรี ซึ่งเป็นการ

แสดงเรื่องเกี่ยวกับชนชั้นกรรมาชีพและสะท้อนชีวิตและสังคมของชาวโซเวียตโดยรัฐบาล

เป็นผู้ควบคุมอีกทั้งยังเสนอให้แนวดนตรีต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบโซเวียตและจะ

ต้องไม่เหมือนกับชาติตะวันตกโดยการใช้จังหวะที่เรียบง่ายและท่วงทํานองเช่นกัน 
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        ซึ่งจากโน้ตเพลงนี้จะเห็นได้ถึงความเรียบง่ายในการประพันธ์เพลง ไมใ่ช้โนต้ที่ซับ
ซ้อนจนเกินไปก็เพื่อการทําให้ผู้คนเข้าถึงบทเพลงได้ง่ายและมีจังหวะเน้นยํ้าในช่วงท้ายเพื่อ
สร้างอารมณ์ร่วมเป็นการปลุกความรักชาติไปในตัวซึ่งเพลงนี้ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ซึ่งคีตกวีที่สําคัญในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ของรัสเซียที่มีผลงานที่โดดเด่นก็มี
หลายท่านโดยรุ่นแรกเช่น อเล็กซานเดอร์ สเครยบิน (Alexander Scriabin, 
1872-1915), อีกอร์ สตราวินสกี (Igor Stravinsky, 1882-1971), เซอร์เก โปรโคเฟียฟ 
(Sergei Prokofiev, 1891-1953), ดมีตรี ชอสตโก วิช (Dmitri Shostakovich, 
1906-1975), และอารัม คาชาตูเรียน(Aram Khachaturian, 1903- 1978)    
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ส่วนคีตกวีรุ่นใหม่ในยุคของสตาลินก็มี กอร์กี้ สิริดอฟ (Georgy Sviridov, 
1915-1998) และทิคอน เครนนิคอฟ (Tikhon Khrennikov, 1913-2007) ศิลปินเหล่านี้
ล้วนเป็นกลุ่มศิลปินที่มีความเป็นชาตินิยมสูงแต่เมื่อถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 กฎต่างๆ
ที่เป็นข้อบังคับก็บรรเทาลงในช่วงค.ศ. 1930 คีตกวีตอบสนองต่อเสรีภาพใหม่ของพวก
เขาด้วยเพลงที่เต็มไปด้วยความรักชาติและชัยชนะทางทหาร ภายหลังจากการสิ้นสุด
สงครามรัฐบาลโซเวียตก็กลับมาเข้มงวดต่องานประพันธ์อีกครั้ง โดยในปี ค.ศ.1946 ส
ตาลิน แต่งตั้งอันเดร์ ชดานอฟ (Andrei Zhdanov, 1896–1948) เป็นผูดู้แลด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและนโยบายรวมถึงกฎระเบียบที่ใช้ในช่วงค.ศ. 1930 กลับมาใช้ควบคุม
ศิลปนิอีกครั้ง นอกจากนี้ ชดานอฟ ยังไดน้ากฎเกณฑ์ของชดานอฟ (The Zhdanov 
Doctrine) โดยหลักการสาคัญอยู่สรุปได้โดยวลีที่ว่า "ความขัดแย้งเดียวที่เป็นไปได้ใน
วัฒนธรรมโซเวียตคือความขัดแยง้ระหว่างดีและดีที่สุด" ต่อมากฎเกณฑ์ของชดานอฟได้
กลายเป็นลัทธิชดานอฟ (Zhdanovism) ได้กลายเป็นนโยบายหลักทางวัฒนธรรมของ
สหภาพโซเวียตซึ่งหมายความว่าศิลปินโซเวียตนักเขียนและปัญญาชนจะต้องสร้างสรรค์
งานใดก็ตามที่สอดคล้องต่อความต้องการของพรรคคอมมิวนิสต์และลัทธิชดานอฟนี้ถูก
ใช้อย่างเข้มงวดไปจนกระทั่งสิ้นสุดสมัยของการปกครองภายใต้ โจเซฟ สตาลิน มีการจัด
ตั้งกลุ่มคีตกวีแห่งสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Composers, USC) ในปีค.ศ. 1948 
เป็นการลดบทบาทสมาคมนักดนตรีเพื่อชนชั้นกรรมาชีพแห่งรัสเซีย (RAPM) กลุ่มคีตกวี
แห่งสหภาพโซเวียตซึ่งดูแลโดยข้าราชการเป็นการให้อานาจแก่รัฐบาลในการควบคุมงาน
เพลงโดยตรงและจะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณางานประพันธ์สาหรับคีตกวีที่ไม่เข้าร่วม
การประชุมรัฐบาลมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้คีตกวีท่านนั้นๆประพันธ์งานเพลงได้อีก
เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือกับ รัฐบาลนอกจากนี้คีตกวีที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกลุ่ม
คีตกวีแห่งสหภาพโซเวียตจะได้รับการดูแล และความช่วยเหลือทางการเงิน  
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    โดยสรุปแล้วการวิวัฒนาการของดนตรีรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้นมีรูปแบบใน
เชิงการรับใช้อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยสหภาพโซเวียตซึ่งคีตกวีประพันธ์
เพลงที่โดดเด่นในยุคนั้นต่างมีแนวคิดชาตินิยมที่พร้อมจะรับใช้อุดมการณ์ทางการเมือง
ทั้งสิ้น สําหรับแนวคิดชาตินิยมผ่านดนตรีก็มีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิรัสเซียที่ใช้ดนตรีก็
เพื่อรับใช้ศาสนาและกษัตริย์มายาวนานและกลายเป็นวัฒนธรรมสืบต่อผ่านทางบทเพลง
ศิลปินส่วนใหญ่ล้วนกล่าวว่าดนตรีและศิลปะนั้นย่อมต้องมีเรื่องของการเมืองและสังคม
เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะยุคสมัยไหนกรณีนี้จึงเป็นเรื่องของดนตรีที่มีความชาตินิยมการใช้
รัฐนิยมผ่านบทเพลงและด้วยความเป็นคอมมิวนิสต์นั้นจึงแสดงให้เห็นถึงการควบคุม
ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรีเพื่อให้เชิดชูผู้นําและอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ จากการที่ผมได้
ศึกษาเพลงของเหล่าคีตกวีที่เอ่ยมานั้นพวกเขามีอัจฉริยะภาพในการใช้จังหวะและตัวโน้ต
เพื่อสร้างอารมณ์ต่างๆให้เกิดความหึกเหิมให้รู้สึกถึงความซาบซึ้งในอุดมการณ์ผ่านการ
แสดงบนเวทีก็เช่นกันและเนื้อหาก็เป็นส่วนสําคัญในด้านอารมณ์สุนทรียะทางดนตรีและ
อรรถรสของผู้ฟังส่งผลต่อแนวความคิดและทัศนคติเมื่อได้ฟังยตัวอย่างอีกบทเพลงที่ใช้
เผยแพรแ่ละได้รับการคัดกรองจากรัฐบาลมาเพื่อใหป้ระชาชนมีความหวัง 
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    นี่คือซิมโฟนีหมายเลข 7 หรือ เลนินกราดซิมโฟนี ประพันธ์โดย Dmitri Shostakovich 
ถูกใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงที่เยอรมนีทําการบุกสหภาพโซเวียต โดยการมี
การเผยแพร่ผ่านการกระจายเสียงเพื่อให้ผู้ที่อยู่ทางไกลได้รับฟังจนไปถึงพวกเยอรมนี
ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีการจัดการบรรเลงสดให้ประชาชนได้ชมกันอีกด้วยการบรรเลงใน
ครั้งนี้จึงส่งผลต่อจิตวิทยาและทางการเมืองเพราะผู้ฟังรู้สึกหึกเหิมขึ้นและมีความหวัง
แห่งชัยชนะ  
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        หากพูดถึงดนตรีคลาสสิคนั้นกย็่อมมี อุปรากร หรือ Opera โดยผลงานที่เด่นชัดใน
การตอบสนองนโยบายของพรรคบอลเชวิคก็คือ Semyon Kotko ของเซอร์เก โปรโค
เฟียฟ ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบ้านของ วาเลนติน คาตาเยฟ โดยเป็นเรื่องราวของ
ทหารหนุ่มที่กลับจากสงครามโลกครั้งที่ 1 กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สหภาพโซเวียต นาย
ทหารหวังจะได้แต่งงานกับหญิงสาวจากครอบครัวที่รํ่ารวยมีการแทรกเหตุการณ์
ทางการเมืองเข้าไปก็คือพ่อตาเป็นผู้ทําโฆษณาชวนเชื่อและตัวร้ายในเรื่องก็ต้องเป็นชาว
เยอรมันซึ่งชาวเยอรมันก็สื่อถึงราชวงศ์โรมานอฟที่มีเชื้อสายเยอรมันส่วนเพลงที่เชิดชู
ผู้นําก็เช่น Ode in memory of Lenin  โดย อารัม คาชาตูเรียน ถูกแต่งขึ้นหลังจากการ
เสียชีวิตของ เลนินในปีค.ศ.1924 และยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ดนตรีเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของรัฐบาลโซเวียตในตอนนั้นและแสดงถึงความเข้มงวดของสังคมและ
แนวคิดสัจนิยมสังคม 
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