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“เกมนี้ถูกลอกเลียนไปใช้ ในเกือบทุกศาสตร์และภูมิปัญญา
สาขาต่าง ๆ อยู่หลายยุคสมัย นั่นคือนําไปปรับใช้ ในสาขา
พิเศษนานา มีหลักฐานปรากฏชัดว่าได้ถกู นําไปประยุกต์ใช้
ในสาขาตรรกวิทยาและภาษาคลาสสิค
การศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับคุณค่าของดนตรีนาํ ไปสูก่ าร
ปรับปรากฏการณ์ทางดนตรีให้เป็นสูตรทางฟิสกิ ส์และคณิตศาสตร์ ต่อมาภาษาศาสตร์ ได้ยมื วิธนี ี้ ไป และเริม่ พิจารณา
สัณฐานทางภาษาเช่นเดียวกับทีก่ ระบวนการทางฟิสกิ ส์ศกึ ษา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ จากนั้นทัศนศิลป์ก็เอาอย่างบ้าง
ส่วนสถาปัตยกรรมนําไปใช้แล้วในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์กับคณิตศาสตร์
หลังจากนีก้ ม็ กี ารค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ ๆ การเปรียบ
เทียบใหม่ ๆ กับสิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับบรรดาสูตร
นามธรรมตามแนวนี้ แต่ละศาสตร์ที่นําเกมนี้ ไปใช้ จะมี
สูตร มีภาษา มีตวั ย่อ และการประสมประสานทีเ่ ป็นไปได้
ในตัวมันเอง”
เฮอร์มนั น์ เฮสเส, เกมลูกแก้ว (1943) สาํ นวนแปล สดใส
จัดย่อหน้าใหม่โดยผู้เขียน
คาํ ทาํ นายถึงเกมลูกแก้วในโลกยูโธเปียของเฮสเส ถึงไม่ปรากฏเป็นจริงและใน
โลกเราก็ไม่เคยบังเกิดเกมลูกแก้ว แต่การผสานรวมศาสตร์และศิลปะต่างสาขาเข้า
ด้วยกันอย่างทีเ่ ฮสเสบรรยายไว้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยเฉพาะในวงการประพันธ์
เพลงของโลกตะวันตกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ดังจะเห็นได้จากผลงานจาํ นวนมากของนักแต่งเพลงทีผ่ มนําเสนอในหนังสือเล่ม
นี้ ที่เชื่อมโยงวิธีการแต่งเพลงเข้ากับศาสตร์และศิลป์แขนงอื่น ๆ ทั้งคณิตศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตรกรรม จิตวิทยา ปรัชญา และสุนทรียศาสตร์
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แบบตะวันออก ฯลฯ อย่างหลากหลาย ผลงานของนักแต่งเพลงคนสําคัญ 10 คนนี้
คือผลผลิตของความเป็นสมัยใหม่ท่ีปรากฏขึ้นในดนตรีอย่างแท้จริงในคริสต์
ศตวรรษที่ 20 และมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปตามแนวคิดของแต่ละคน
ข้อเขียนเหล่านีบ้ างส่วนเคยได้รบั การตีพมิ พ์แล้วในหน้านิตยสารต่าง ๆ แต่การ
ตีพมิ พ์ครัง้ นัน้ ๆ มักเป็นต้นฉบับทีถ่ กู ผมตัดทอนรายละเอียดบางส่วนออกไป (เพือ่
ให้เนือ้ หาเข้าถึงผูอ้ า่ นกลุม่ ใหญ่ได้งา่ ย) ขณะทีข่ อ้ เขียนทีต่ พี มิ พ์ในครัง้ นี้ เป็นฉบับ
ดั้งเดิม มีเนื้อหาและรายละเอียดมากกว่า และแน่นอนว่าบางรายละเอียดอาจ
ต้องการความรู้พื้นฐานทางดนตรีในระดับหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจ ดังนั้น ในส่วน
ท้ายเล่ม ผมจึงทําการเพิ่มเติมในส่วนของภาคผนวกและอภิธานศัพท์เข้าไว้ด้วย
เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถทําความเข้าใจกับศัพท์เฉพาะทางบางคําได้ง่ายขึ้น
ในฐานะของนักแต่งเพลง ผมต้องยอมรับว่าการเขียนบทความเหล่านีห้ ลีกไม่พน้
ที่จะเจือไปด้วยฉันทาคติส่วนตัว ดังจะเห็นได้จากการสอบค้นประวัติ-ผลงานของ
นักแต่งเพลงบางคนอย่างละเอียดลออ เช่น ในส่วนของ Charles Ives หรือ Witold
Lutosławski อันเนื่องมาจากความชอบส่วนตัวที่ผมมีต่อนักแต่งเพลงทั้งสอง (อีก
ทัง้ ผลงานของนักแต่งเพลงทัง้ คูย่ งั เป็นแรงบันดาลใจทีย่ งิ่ ใหญ่ในการเขียนเพลงของ
ผมเองอีกด้วย) ขณะทีเ่ นือ้ หาของนักแต่งเพลงคนอืน่ อาจมีปริมาณมากน้อยลดหลัน่
กันลงไป
อนึง่ เนือ้ หาของบทความเรือ่ ง John Cage อาจมีบางส่วนซาํ้ ซ้อนกับใน เสียง
ของอิสรภาพ: John Cage กับ Experimental Music ซึ่งจัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์
Blacklist เมื่อปี 2014 จึงต้องขออภัยผู้อ่านที่ครอบครองหนังสือเล่มนั้นและอาจ
พบข้อความทีซ่ าํ้ กัน (อย่างไรก็ตาม ในฉบับพิมพ์ครัง้ นี้ ผมได้ขยายบทความเดิม
โดยเพิ่มเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของ Cage ให้มากขึ้น) เนื่องด้วยการนําเสนอ Cage
ในฐานะ 1 ใน 10 ของนักแต่งเพลงในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นเรื่องสําคัญและ
จําเป็นต่อภาพรวม การละเว้นไม่พดู ถึง Cage เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้ เพราะจะทําให้
เราไม่สามารถเข้าใจแนวคิดของนักแต่งเพลงคนอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลโดยตรงมาจาก
Cage ได้เลย
Charles Ives เคยกล่ า วไว้ ว่ า “คํ า ว่ า ‘งดงาม’ นั้ น ใช้ ง่ า ยพอ ๆ กั บ คํ า ว่ า
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‘เสือ่ มทราม’ ทัง้ สองคําล้วนสะดวกต่อการช่วงใช้เมือ่ ใครก็ตาม เห็นด้วย หรือ ไม่
เห็นด้วย กับคุณ”1
เหตุนั้นเอง ที่ “ความงาม” หรือ “ความไพเราะ” จึงไม่ใช่ประเด็นหลักอีกต่อ
ไปในดนตรีสมัยใหม่ (เพราะคงไม่มใี ครทีเ่ มือ่ ได้ฟงั งาน 4’33” ของ Cage แล้วจะ
วิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่า ‘เพราะ’ หรือ ‘ไม่เพราะ’ เป็นแน่) แต่กลับกลายเป็น
concept หรือแนวคิดต่างหาก ทีส
่ าํ คัญ การเข้าถึงดนตรีชนิดใหม่ในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 จึงไม่ใช่เรือ่ งของการฟังเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั การเข้าถึงข้อมูลและ
แนวคิดของนักแต่งเพลงแต่ละคนด้วย ส่วนคาํ ถามทีว่ า่ ‘ทําไม’ ดนตรีสมัยใหม่จงึ
เปลีย่ นมาให้ความสําคัญกับ ‘แนวคิด’ มากกว่าความ ‘ไพเราะ’? นอกจากคํากล่าว
สั้น ๆ ของ Ives ด้านบนที่อาจบอกใบ้ ไว้แล้ว ผมเชื่อว่าหลายบทความในหนังสือ
เล่มนี้จะสามารถตอบคําถามนี้ ได้เป็นอย่างดี
สุดท้ายผมหวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่ผทู้ สี่ นใจดนตรีคลาสสิคร่วม
สมัย และสามารถเป็นคูม่ อื เบือ้ งต้น สาํ หรับทาํ ความเข้าใจดนตรีในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ได้ ไม่มากก็น้อย
และขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคนที่มีส่วนทําให้ เสียงของศตวรรษ สําเร็จเป็น
รูปเล่ม

1

“The

word ‘beauty’ is as easy to use as the word ‘degenerate’. Both come in

handy when one does or does not agree with you”—On the Impossibility of Objective Impression

Charles
Ives
จากเสียงของชีวิต
สู่สกลจักรวาล
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กล่าวได้วา่ เทคนิคการแต่งเพลงสมัยใหม่เกือบทุกอย่างได้รบั การบุกเบิกโดยไอฟส์
เป็นคนแรกตั้งแต่ในช่วงปี 1900 แต่งานของเขาไม่ ได้รับความสนใจจากสังคม
อเมริกนั จวบจนกระทัง่ ในราวทศวรรษที่ 1930 เมือ่ งานของไอฟส์ได้รบั การบรรเลง
โดยการควบคุมของวาทยกรคนสําคัญหลายคน เขาได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปี
1947 (ขณะอายุ 73 ปี) จากผลงาน Symphony No. 3
บุคลิกสําคัญในงานของไอฟส์คอื การผนวกดนตรีชาวบ้านอเมริกนั เข้ากับดนตรี
คลาสสิค เขาได้รับการขนานนามเป็น “American Original”
§
“คนหนุ่ ม ที่ แ ต่ ง งานแล้ ว ไม่ มี ใ ครไม่ ต้ อ งการประกั น ชี วิ ต
คาํ ถามคือ การประกันชีวติ แบบใดจึงเป็นแบบทีเ่ หมาะสม?”
ประโยคข้างต้นคือประโยคขึ้นต้นจดหมายเสนอขายประกันชีวิตหนึ่งในสี่แบบที่
ชาร์ลส์ ไอฟส์ (Charles Ives 1874–1954) คิดค้นขึ้นตั้งแต่ราวก่อน ค.ศ. 1910
หรือร้อยกว่าปีทแี่ ล้ว โดยไอฟส์แบ่งประเภทของจดหมายออกเป็นสีแ่ บบ แบบแรก
เสนอขายคนหนุม่ ทีเ่ พิง่ มีครอบครัว แบบทีส่ องเสนอแก่เจ้าของธุรกิจทีม่ ฐี านะมัน่ คง
แล้ว แบบทีส่ ามสําหรับเจ้าของธุรกิจทีเ่ พิง่ เริม่ ต้น และแบบทีส่ ส่ี าํ หรับทหาร ลักษณะ
การทําจดหมายแบบนีถ้ อื เป็นต้นแบบของจดหมายเสนอขายประกันฯ ในยุคต่อมา
จนกระทั่งปัจจุบัน
ชาร์ลส์ ไอฟส์เป็นหุน้ ส่วนใหญ่ของบริษทั ประกันชีวติ แห่งแรก ๆ ในสหรัฐอเมริกา
Ives & Myrick ที่ตั้งขึ้นในปี 1907
เขาเป็นคนเขียนหนังสือเกีย่ วกับการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เล่มแรก ๆ คือ
The Amount to Carry ซึ่งถูกถือเป็นงานคลาสสิคและยังใช้อ้างอิงอยู่ในโรงเรียน
บริหารธุรกิจจนทศวรรษที่ 1980
ชาร์ลส์ ไอฟส์คนเดียวกันนีเ้ อง ทีต่ อ่ มาในปี 1947 จะได้รบั รางวัลพูลติ เซอร์ใน
ฐานะผู้แต่ง Symphony No. 3 (ชื่อรองว่า The Camp’s Meeting) และได้รับการ

Charles Ives
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FIG. 01
Charles Ives

ภาพถ่ายในปี ค.ศ. 1913

ยกย่องเชิดชูอย่างมาก โดยเฉพาะในทศวรรษที่ 1970 ในฐานะนักแต่งเพลงชาว
อเมริกนั ผูเ้ ป็นต้นแบบของดนตรีคลาสสิคแบบอเมริกนั และถือเป็นผูบ้ กุ เบิกดนตรี
สมัยใหม่คนแรกในสหรัฐฯ ผู้มาก่อนกาล

1
นักแต่งเพลงกับงานธุรกิจประกันชีวิต

ชาร์ลส์ ไอฟส์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Yale เมื่อปี 1894 ขณะอายุได้ยี่สิบปี
พอดี ไอฟส์เลือกเรียนในสาขาดนตรี โดยศึกษาวิชาเอกแต่งเพลงกับโฮราชิโอ
พาร์คเคอร์ (Horatio Parker 1863–1919) นักแต่งเพลงชาวอเมริกนั ซึง่ ผ่านการ
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ศึกษาจากยุโรป (นักแต่งเพลงอเมริกันสมัยนั้นส่วนใหญ่ล้วนต้องผ่านการชุบตัว
จากยุโรปมาก่อนทั้งสิ้น)
ไอฟส์เป็นนักศึกษาทีโ่ ดดเด่นใน Yale ด้วยความสามารถทัง้ ทางดนตรีและกีฬา
เขารับหน้าทีเ่ ป็นนักออร์แกนของโบสถ์ Central Presbyterian ในนิว ฮาเวน (New
Haven) ตั้งแต่เมื่อเข้าเรียนใหม่ ๆ และมีผลงานการแต่งเพลงทั้งที่มหาวิทยาลัย
และงานเพลงศาสนาที่ใช้บรรเลงในโบสถ์อย่างต่อเนื่อง
จึงออกจะเป็นเรือ่ งน่าประหลาดใจไม่นอ้ ย เมือ่ เขาจบการศึกษาในปี 1898 และ
มุง่ ตรงไปสมัครงานเป็นเสมียนในบริษทั ประกันชีวติ Mutual Life ในนิวยอร์คทันที
สาเหตุทไ่ี อฟส์ตดั สินใจย้ายความสนใจจากอาชีพนักแต่งเพลงมายังธุรกิจประกัน
ชีวติ นัน้ Jan Swafford ได้ตงั้ ข้อสังเกตไว้ ใน Charles Ives: A Life with Music ว่า
นอกจากเรื่องของรายได้แล้ว ยังมีประเด็นทางสังคมอเมริกันขณะนั้น ที่มีวิถีชีวิต
อนุรกั ษนิยมแบบยุคทองชุบ (Gilded Age) ส่งผลให้มมุ มองของชาวอเมริกนั ทีม่ ตี อ่
ดนตรีคลาสสิค (ที่มีต้นกําเนิดจากยุโรป) เป็นไปในแง่ลบ
ดังปรากฏตัวอย่างเป็นข้อเขียนชิ้นหนึ่งจากหนังสือพิมพ์รายวันใน ค.ศ. 1915
ทีต่ าํ หนิตเิ ตียนวัฒนธรรมยุโรปว่าไม่เหมาะกับสังคมอเมริกนั และยังกล่าวพาดพิง
ถึงดนตรีว่า
“โดยทัว่ ไปแล้ว ดนตรีไม่ใช่อาชีพสําหรับผูช้ าย ผูช้ ายเหมาะ
กับการทาํ ธุรกิจ เป็นนายหน้า เป็นทนาย หรือนักการเมือง
ก็ได้... แต่ไม่ใช่นักดนตรี”
หลังจากทํางานในตําแหน่งเสมียนได้หนึ่งปี (ในช่วงปีนั้นไอฟส์เรียนกฎหมาย
ไปด้วยในภาคคํ่า) ในปีรุ่งขึ้น ไอฟส์ถูกย้ายมายังบริษัทตัวแทนคือ Raymond &
Company ทีน
่ เี่ อง ทีไ่ อฟส์ ได้ทาํ หน้าทีฝ่ กึ เจ้าหน้าทีข่ ายประกันฯ เป็นครัง้ แรก ซึง่
กล่าวกันว่าเป็นงานที่เขาถนัดเป็นอย่างมาก
ไอฟส์มีวิธีฝึกเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ และมีเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการเข้าหา
ลูกค้าอย่างได้ผล (ทัง้ ทีต่ วั เขาเองเป็นคนขีอ้ ายและไม่เคยทาํ หน้าทีบ่ อกขายประกันฯ
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เลยแม้แต่ครั้งเดียว) ซึ่งรายละเอียดของเทคนิควิธีต่าง ๆ นั้นล้วนแล้วแต่แสดง
ให้เห็นถึงการครุ่นคิดอย่างละเอียดรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง เช่น ไอฟส์ให้คําแนะนํา
เจ้าหน้าที่ว่า
“อย่าชี้แจงรายละเอียดมากเกินไป ไม่ว่ารายละเอียดนั้น
จะน่าฟังหรือว่าดีเพียงใด จงพยายามอดทนรอจังหวะที่
เหมาะสม เตรียมใบสมัครและนัดตรวจสุขภาพ... สิ่งที่พูด
ต้องอยูใ่ นลักษณะของการแจ้งให้ทราบ ไม่ใช่การตัง้ คาํ ถาม...”
แต่ก็ไม่ใช่ว่าไอฟส์จะละทิ้งการแต่งเพลงไปในขณะนั้น ในช่วงสี่ปีแรกของงาน
ประกันชีวิต ไอฟส์ยังคงเป็นนักออร์แกนในโบสถ์อยู่ และยังแต่งเพลงทางศาสนา
อย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปี ค.ศ. 1902 หลังจากแสดงเพลง Celestial Country ที่
แต่งขึน้ ใหม่ ไอฟส์จงึ ลาออกจากตาํ แหน่งนักออร์แกนประจําโบสถ์ ซึง่ ไอฟส์อธิบาย
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ไว้วา่ เป็นเพราะเขาต้องการอิสระในการเขียนเพลงอย่างแท้จริง เนือ่ งจาก
การเขียนเพลงสําหรับบรรเลงในโบสถ์นั้นมีข้อจํากัดอยู่หลายประการ
เขาอธิบายว่าความเป็นกังวลกับผลของเสียงเพลงทีอ่ าจกระทบต่อจิตใจของผูม้ ี
ศรัทธาในโบสถ์ เป็นเหตุให้เขาไม่อาจสร้างงานแบบที่ตนเองต้องการได้

2
งานสําคัญในระยะแรก

น่าสังเกตว่าในช่วงหลังปี 1902 ไอฟส์ ได้สร้างผลงานทางดนตรีที่น่าสนใจไว้
เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการค้นหาแนวทางการแต่งเพลงใหม่ ๆ เช่น
การนําดนตรี ragtime ของชาวอัฟริกัน-อเมริกันมาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงที่แต่ง
หรือการพยายามสร้างเสียงดนตรีเลียนแบบวงโยธวาทิตบ้านนอกทีเ่ ล่นผิด ๆ ถูก ๆ
ในงาน Country Band March ที่แต่งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1903–1904
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(ในอีกราว ๆ สิบปีต่อมา งานชิ้นนี้จะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้น
สําคัญ คือ Three Places in New England)
ในปี 1905 ขณะเริ่มคบหากับ Harmony Twichell ภรรยาในอนาคต ไอฟส์
เขียนเพลงชิน้ เล็ก ๆ ทีเ่ รียกว่า Three Page Sonata โดยมีขนั้ ตอนการลําดับตัวโน้ต
เรียงเป็นชุดตามชือ่ ของ Bach (B-A-C-H) และทีส่ าํ คัญคือมีการเรียงลําดับ “ชุดโน้ต”
นี้ย้อนหลัง (retrograde) และพลิกกลับ (inversion) ซึ่งวิธีการจัดการกับชุดโน้ต
แบบนี้ เป็นแนวทางใหม่เช่นเดียวกับที่เชินเบิร์ก (Arnold Schoenberg 1874–
1951) และนักแต่งเพลงชาวเวียนนาจะนาํ มาใช้ ในช่วงหลังทศวรรษที่ 1910 นัน่ เอง
ส่วนในปีถัดมา ไอฟส์ ได้เขียนงานที่จัดว่าสําคัญและก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง คือ
Over the Pavement สําหรับวงดนตรีขนาดเล็ก และ The Unanswered Question
สําหรับวงออร์เคสตรา
Over the Pavement เป็นงานที่ใช้เทคนิคผสมสัดส่วนจังหวะหลายแบบเข้าไว้
ในเวลาเดียวกัน (polyrhythm) โดยมีบุคลิกของดนตรี ragtime เป็นแกนหลัก
ไอฟส์บอกว่าตนเองได้ความคิดในการแต่งเพลงนี้จากเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินในชีวิต
ประจําวัน ทัง้ เสียงผูค้ น เสียงรถม้า และเสียงอืน่ ๆ บนถนนหนทาง การจาํ ลองเสียง
อันสับสนเหล่านีล้ งในเพลงให้ผลลัพธ์ทนี่ า่ สนใจเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะตอนจบซึง่
เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน
ส่วน The Unanswered Question เป็นงานทีแ่ บ่งเครือ่ งดนตรีในวงออกเป็นสาม
กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจังหวะและลีลาในแบบของตนเอง ล้วนแล้วไม่เกี่ยวข้องกัน
แต่กส็ อดประสานกันอย่างกลมกลืน เทคนิคการประพันธ์ทไี่ อฟส์ใช้ ในงานทัง้ สอง
ชิ้นนี้ต้องจัดเป็นสิ่งใหม่อย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อน ทั้งการผสมสัดส่วนจังหวะ
ดังทีก่ ล่าวไปแล้ว และยังมีการผสานบันไดเสียงมากกว่าหนึง่ เข้าด้วยกัน (polytonal)
โดยเฉพาะกรณีของ The Unanswered Question นัน้ ยังต้องถือว่าเป็นการนําเสนอ
คําถามเชิงปรัชญาผ่านเสียงดนตรีอีกด้วย
กว่า The Unanswered Question จะถูกนําออกแสดงครั้งแรก ก็เป็นใน ค.ศ.
1946 (หลังแต่ง 40 ปี) ทีจ่ ริงงานจาํ นวนมากของไอฟส์ ไม่เคยได้รบั การออกแสดง
เลยในช่วงที่เขาแต่งขึ้น
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FIG. 02

บางส่วนจาก score เพลง The Unanswered Question ใช้เทคนิคให้เครื่องดนตรีสองกลุ่มเล่น
ด้วยอัตราความเร็วทีไ่ ม่เท่ากัน ส่งผลให้เส้นกัน้ ห้องของทัง้ สองกลุม่ ต้องวางเหลือ่ มกันดังปรากฏ
ในภาพ

แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ไอฟส์ ไม่ตอ้ งการให้งานเหล่านีอ้ อกแสดง เพราะอย่างน้อยเขาก็ยงั
ต้องการได้ยนิ ว่าสิง่ ทีเ่ ขียนจะปรากฏเป็นเสียงอย่างไร ไอฟส์เคยขอให้นกั ดนตรีนาํ
งานของเขาไปทดลองบรรเลง แต่มักได้รับการปฏิเสธ (หรืออาจถึงขนาดหัวเราะ
เยาะ) นอกจากนั้น ในบางครั้งไอฟส์ยังเคยจ้างพวกนักดนตรีของโรงละครให้
ทดลองบรรเลงงานของเขาให้ฟังในช่วงที่โรงละครปิดแล้วด้วย
ในระหว่าง ค.ศ. 1905–1906 มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท
ประกันชีวติ ใหญ่ ๆ สามแห่ง รวมถึงบริษทั Mutual Life ทีไ่ อฟส์สงั กัดอยูด่ ว้ ย การ
ตรวจสอบครั้งนั้นรู้จักกันในชื่อย่อ ๆ ว่า Armstrong Investigation ซึ่งได้ตรวจพบ
การทุจริตเกี่ยวกับการจัดการเงินจํานวนมาก
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FIG. 03
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หนุ่ม (คนซ้าย) กับเพื่อนร่วมทีมขณะเรียนอยู่ที่
ในปี ค.ศ. 1893

Hopkin Grammar School

ในปีถดั มา ทางรัฐจึงต้องออกกฎเกณฑ์การดาํ เนินธุรกิจประกันภัยให้รดั กุมขึน้
โดยการตรวจสอบครัง้ นัน้ ยังส่งผลให้ผบู้ ริหารระดับสูงจํานวนมากต้องถูกปลดออก
ส่ ง ผลให้ ไอฟส์ กั บ เพื่ อ นสนิ ท Julian W. Myrick (ทั้ ง คู่ รู้ จั ก กั น ในบริ ษั ท
Mutual Life) กลายเป็นสองผูบ
้ ริหารรุน่ ใหม่ทกี่ า้ วเข้ามามีบทบาทในธุรกิจนีอ้ ย่าง
เต็มตัว ทัง้ คูล่ งทุนเปิดกิจการประกันชีวติ ร่วมกันในปี ค.ศ. 1907 ในชือ่ ว่า Ives &
Co. ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Ives & Myrick ในอีกสองปีถัดมา
ห้าปีหลังแต่งงานกับ Harmony Twichell—ในปี ค.ศ. 1913 เพียงปีเดียว ไอฟส์
มีรายได้ถึง 10,342 เหรียญ ซึ่ง Swafford เปรียบเทียบว่าเมื่อประเมินเป็นค่าเงิน
ในปี ค.ศ. 1991 แล้วจะมีคา่ มากถึง 111,000 เหรียญ (เทียบเป็นเงินไทยในปี พ.ศ.
2534 คงตกเป็นเงินราว ๆ สองล้านเจ็ดแสนบาท)
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มีสถานะที่มั่นคงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนใน ค.ศ. 1928 หนังสือTribune ได้จด
ั เป็นบริษทั ทีน่ า่ เชือ่ ถือทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของสหรัฐอเมริกา

Myrick

Herald

3
ประสบการณ์ในวัยเด็กและเส้นทางนักแต่งเพลง

ไอฟส์เกิดเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1874 ทีแ่ ดนเบอรี (Danbury) เมืองเล็ก ๆ
เหนือนิวยอร์คขึน้ ไปในรัฐคอนเนตทิคัต บิดาคือจอร์จ ไอฟส์ (George Ives) เคย
เป็นหัวหน้าวงดนตรีของกองทัพฝ่าย Union (หรือฝ่ายเหนือ) ในช่วงสงครามกลาง
เมือง (ค.ศ. 1861–1865)
จอร์จ ไอฟส์เป็นผู้กํากับวงดนตรีชั้นเยี่ยม และมีส่วนสําคัญในการสร้างภาพ
ลักษณ์ให้เมืองแดนเบอรีได้รบั การขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรี (แต่อาชีพ
นักดนตรีในสายตาของผูค้ นทัว่ ไปสมัยนัน้ ก็ไม่นบั เป็นอาชีพทีม่ เี กียรติแต่อย่างใด)
จากบันทึกความทรงจําของไอฟส์ บิดาของเขาเป็นคนกระตือรือร้นในทุกสิ่ง
ทุกอย่างเกี่ยวกับเสียงดนตรี และชอบทําการทดลองแปลก ๆ เช่นทดลองให้วง
ดนตรีสองวงเล่นเพลงคนละเพลงขณะเดินแถวสวนกัน เพือ่ ให้เกิดการประสานเสียง
ที่แปลกประหลาด
จอร์จ ไอฟส์ยงั ค้นคว้าเกีย่ วกับระบบเสียง ¼ tone (หรือ quarter-tone)1 ไอฟส์
เล่าว่าบิดามีความสนใจในระดับเสียง quarter-tone เป็นอย่างมากจนถึงกับเคยประดิษฐ์
เครื่องดนตรีพิเศษซึ่งสามารถบรรเลงได้ 24 เสียงในหนึ่ง octave
บิดาของเขายังเคยทาํ การทดลองถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับพืน้ ที่ (space)
เช่นทดลองไปบรรเลงดนตรีอยู่ในที่ห่างไกลอีกฝั่งนํ้า ประสบการณ์จากการรับฟัง
ดนตรีที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตําแหน่งนี้ ในเวลาต่อมาจะส่งผลให้ ไอฟส์คิดค้น
เทคนิควิธีใหม่ ๆ ในการบรรเลงดนตรีของเขา เช่นในกรณีของ The Unanswered
โน้ต ¼ หรือ quarter-tone หมายถึงโน้ตที่อยู่ระหว่างครึ่งเสียง เช่นโน้ตที่อยู่ระหว่างตัว
กับ C♯ เป็นต้น
1

C
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ที่ระบุให้กลุ่มเครื่องสายบรรเลงอยู่ด้านหลังเวที เป็นต้น
ไอฟส์เล่าว่าในวัยเด็ก เขาเริ่มเล่นเปียโนโดยการทุบลิ่ม keyboard ด้วยกําปั้น
ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นเทคนิคการใช้ tone cluster ในงานดนตรีของเขา2
การศึกษาดนตรีของไอฟส์เริม่ จากการเรียนกลองก่อนเป็นอันดับแรก จากนัน้
บิดาจึงสอนเปียโนให้ ไอฟส์ถูกส่งไปเรียนกับอาจารย์อีกหลายคน และมีความ
สามารถในการเล่นเปียโนมาก จนได้รบั ตาํ แหน่งเป็นนักออร์แกนประจาํ โบสถ์แดน
เบอรีและมีเงินเดือนประจําตั้งแต่อายุได้เพียง 14 ปี
ในวัย 17 ปี ไอฟส์แต่งเพลง Variation on “America” สําหรับออร์แกนและ
นาํ ออกแสดงครัง้ แรกทีโ่ บสถ์แห่งหนึง่ ในนิวยอร์ค งานชิน้ นีจ้ ดั ว่าสําคัญเพราะมีการ
ใช้เทคนิคการประพันธ์แบบ bitonality เป็นครั้งแรกของโลก (เท่าที่ค้นพบ) ซึ่ง
เทคนิคนี้หมายถึงการผสมดนตรีสองบันไดเสียงเข้าด้วยกัน
และเรื่องนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการทดลองของจอร์จ ไอฟส์อย่างไม่อาจปฏิเสธ
เพราะตามบันทึกของไอฟส์ บิดาของเขามักเล่นสนุกโดยการให้เขาร้องเพลงในบันได
เสียงหนึ่ง ขณะที่ดนตรีบรรเลงอยู่ในอีกบันไดเสียงหนึ่งอยู่บ่อย ๆ
ประสบการณ์กบั ดนตรีในชุมชนมีสว่ นทําให้ ไอฟส์เชือ่ ในดนตรีแบบของชาวบ้าน
ทั่ว ๆ ไป (vernacular music) ไอฟส์เรียนดนตรีตะวันตกแบบยุโรป (คลาสสิค)
ก็จริง แต่เขาไม่เคยดูหมิน่ เพลงป๊อปทีเ่ ข้าถึงประชาชนจํานวนมาก ตรงกันข้าม เพลง
เหล่านั้นยังเป็นส่วนประกอบสําคัญในชีวิตเขามาตลอดตั้งแต่เด็ก
ไอฟส์นับถืองานของนักแต่งเพลงคนสําคัญอย่างบาค เบโธเฟน และบราหมส์
แต่เขาก็ยังรู้สึกว่างานดนตรีคลาสสิคเหล่านั้นยังขาดความน่าสนใจและปราศจาก
แรงกระตุ้นเท่าที่ควร
Question

นี้ อธิบายได้ง่าย ๆ ว่าหมายถึงการเล่นโน้ตที่อยู่ติด ๆ กันเป็นแผง และให้เสียง
ที่หยาบกระด้าง ขอให้ลองจินตนาการเสียงของเปียโนที่เกิดจากการใช้ทั้งฝ่ามือกดลงไปบนลิ่ม
หลายอันพร้อม ๆ กัน ดูเพิ่มเติมที่ Glossary ท้ายเล่ม
2
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Charles Ives

27

FIG. 04
Horatio Parker

ไอฟส์เคารพนักดนตรีสมัครเล่นพอ ๆ กับนักดนตรีอาชีพ เขาเคยเล่าถึงเสียง
ร้องเพลงเพี้ยน ๆ ของพวกคนงานในวัยเด็กที่บิดาบอกให้เขาตั้งใจฟัง—บิดาของ
ไอฟส์บอกให้เขาฟังดนตรีที่อยู่ในเสียงร้องเพี้ยน ๆ นั้น โดยอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับ
เพียง “เสียง” ว่าจะดีหรือเลว บิดาของเขาเตือนว่าสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ นัน้ ไม่ใช่ “เสียง”
แต่คือตัว “ดนตรี” ต่างหาก
ไอฟส์สอบเข้ามหาวิทยาลัย Yale ได้ ในปี 1894 และปลายปีนั้นเอง บิดาของ
เขาได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน
การเรียนแต่งเพลงกับพาร์คเคอร์ในมหาวิทยาลัย Yale ไม่ได้เป็นไปตามทีไ่ อฟส์
มุง่ หวัง เพราะความทีพ่ าร์คเคอร์เป็นนักแต่งเพลงทีม่ แี นวคิดอนุรกั ษนิยม จึงไม่ให้
ความสําคัญกับงานทดลองแปลก ๆ ที่ไอฟส์ทํา ยิ่งกว่านั้นยังมองเป็นเรื่องไร้สาระ
อีกด้วย ดังนั้นการเรียนกับพาร์คเคอร์เป็นเวลาถึง 4 ปีจึงน่าจะสร้างความอึดอัด
ใจให้กับไอฟส์อยู่ไม่น้อย
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ยิ่งกว่านั้น ที่ Yale นี้เองที่ไอฟส์ ได้พบกับความขัดแย้งในตนเองและอาชีพ
เป็นอย่างมาก เพราะ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ถึงไอฟส์จะเป็นนักดนตรีที่มีความ
สามารถมาก แต่ประสบการณ์ทางดนตรีของเขามักจาํ กัดอยูแ่ ต่ในโบสถ์ ซึง่ ทาํ ให้
ไอฟส์ขาดความคุ้นเคยกับการแสดงดนตรีคลาสสิคแบบที่แสดงกันในหอประชุม
ใหญ่ ๆ อันเป็นที่สังสันทน์ของบรรดาเหล่าคนมีเงินในนิวยอร์ค
ไอฟส์รักงานสร้างสรรค์ผลงานดนตรีคลาสสิค แต่เขากลับรังเกียจบรรยากาศ
ในหอแสดงดนตรีที่เต็มไปด้วยชนชั้นสูง เกลียดกฎเกณฑ์และท่าทีอนุรักษนิยม
แบบของพาร์คเคอร์ เกลียดการไว้ตัวและวางท่าอวดเก่งของพวกนักดนตรีอาชีพ
และวาทยกร เกลียดการมอบรางวัลหรือเครื่องล่อใจให้กับงานดนตรี ดังที่เขา
บันทึกไว้ว่า
“โดยส่วนตัว ผมเห็นว่าพวกคนดังหลาย ๆ คนหรือส่วนมาก
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูตวั สาํ คัญของดนตรี...
คนพวกนี้ถูกทําให้เชื่อง จนมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการ
ขับกล่อมโสตประสาทและจิตใจของผูค้ น ทําให้รา่ งกายของ
ผู้คนผ่อนคลายจนอ่อนนุ่ม ประจบประแจงให้พวกผู้หญิง
ชอบใจ แล้วก็ได้เงินมาใช้”

4
ความคิดทางการเมือง

คือเพลงทีไ่ อฟส์เขียนขึน้ เพือ่ รณรงค์ทางการเมืองใน ค.ศ. 1896
โดยใช้เป็นเพลงหาเสียงให้กบั William McKinley ผูส้ มัครตาํ แหน่งประธานาธิบดี
ฝ่าย Republican แข่งกับ William Jennings Bryan ซึ่งเป็นพวก populist (ผล
คือ McKinley ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1897)
นั่นเป็นขณะที่ไอฟส์มีอายุได้ 22 ปี และยังไม่มีแนวคิดทางการเมืองที่ชัดเจน
William Will

Charles Ives
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(ตามความเห็นของ Jan Swafford ผู้เขียน Charles Ives: A Life with Music)
การแต่งเพลงหาเสียงให้ McKinley นัน้ ดูจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตามกระแสความ
นิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัย Yale ส่วนมาก และความชื่นชอบของครอบครัว
ที่มีต่อ McKinley
ผลงานของไอฟส์ที่เกี่ยวพันกับแนวคิดทางการเมืองปรากฏขึ้นอีกครั้งในอีก
สิบหกปีตอ่ มา (ค.ศ. 1912) คือ Vote for Names เพลงสําหรับเสียงร้องกับเปียโน
เนือ้ เพลง (แต่งโดยไอฟส์) บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความเบือ่ หน่ายระบบการเลือกตัง้
และมุมมองที่มีต่อการเมืองสหรัฐฯ ในแง่ร้าย
ไอฟส์บอกว่าสิง่ ทีค่ นอเมริกนั ควรทาํ ในการไปเลือกตัง้ ก็เพียงแค่เข้าคูหา หลับตา
และกามั่ว ๆ ลงไปเท่านั้นเอง
After trying hard to think
what’s the best way to vote I say:
Just walk right in and grab a ballot
with the eyes shut and walk right out again?

ในช่วงนั้นไอฟส์ยังเขียนงานที่มีเนื้อหาทางการเมืองอื่น ๆ ทั้งแนวคิดต่อต้าน
สงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ (ค.ศ. 1914–1918) และในช่วงทศวรรษที่ 1920 ไอฟส์ยงั
เขียนเพลงร้องจํานวนหนึง่ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับโศกนาฏกรรมของสงคราม เช่น Tom
Sails Away และ Flanders Field เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาแง่ลบอย่างในเพลง Vote for Names นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไอฟส์ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตย เพราะในเพลง Majority (แต่ง ค.ศ.
1921) ซึ่งจัดเป็นงานสําคัญและเป็นเพลงเปิดชุดเพลง 114 Songs ของไอฟส์นั้น
มีเนื้อร้องขึ้นต้นด้วยการสนับสนุน “เสียงข้างมาก” (majority) อย่างตรง ๆ ว่า
The Masses have toiled;
Behold the works of the world!
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จากข้อเขียนจํานวนหนึ่ง เราทราบว่าสิ่งที่ไอฟส์ปฏิเสธไม่ใช่ตัวระบอบประชาธิปไตย แต่ไอฟส์ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนต่างหาก และสิง่ ทีไ่ อฟส์
เรียกร้อง (โดยการเขียนบทความ) ก็คอื ระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง (direct
democracy)
ดังบทความทีี่ไอฟส์เสนอในปี ค.ศ. 1920 (ลงทุนพิมพ์และแจกจ่ายเอง) เขา
เรียกร้องให้มกี ารแก้รฐั ธรรมนูญ และเพิม่ บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงลงประชามติ ให้ประชาชนมีส่วนในการกํากับนโยบายสําคัญ ๆ ของรัฐบาลโดยตรง
นอกจากนัน้ ไอฟส์ยงั ถึงกับเสนอให้มกี ารจาํ กัดปริมาณของทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล
อีกด้วย ซึง่ เรือ่ งนีเ้ องทีท่ าํ ให้ Jan Swafford ระบุวา่ ในช่วงทศวรรษที่ 1910 เป็นต้นมา
นั้น ไอฟส์มีความคิดทางการเมืองที่โน้มเอียงไปทางฝ่ายซ้าย

5
พระเจ้าประทับอยู่กับเสียงข้างมาก !

ในบทความ

ของ
Michael Broyles วิเคราะห์เพลง Majority ของไอฟส์ว่า การที่ไอฟส์เลือกเริ่มต้น
เพลงด้วยเสียง tone cluster นั้นเกิดจากความจงใจที่จะใช้เสียงที่มีตัวโน้ตมาก ๆ
เป็นสัญลักษณ์ของพลังมวลชน หรือ “the masses”
กลุม่ เสียงหนักแน่น หยาบรก (dissonant) และมากไปด้วยตัวโน้ต ถูกใช้แทน
การขับเคลือ่ นของมวลชนตามเนือ้ หาของบทกวีทอ่ นแรก (The Masses have toiled)
จากนั้นไอฟส์จึงเริ่มคลี่คลายดนตรีให้มีลักษณะเรียบง่ายมากขึ้น สวยงามมากขึ้น
ตามเนื้อหาของบทกวีที่คลี่คลายไปด้วยกัน
เริ่มจากการที่มวลชนเริ่มรู้จักคิด การที่มวลชนเริ่มร้องเพลงไปด้วยกัน ฝันไป
ด้วยกัน (The Masses are thinking,... The Masses are singing,... The Masses are
yearning,... The Masses are dreaming...)
เสียงดนตรีในเพลงนี้เริ่มคลี่คลายจากความสับสนยุ่งเหยิงไปสู่ความเรียบง่าย
Charles Ives and the American Democratic Tradition

Charles Ives
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กลมกลืนในตอนท้าย โดยเฉพาะในสองประโยคสุดท้ายทีไ่ อฟส์จบเพลงลงด้วยการ
quote บทกวีของ Robert Browning ว่า—God’s in his heaven; All will be well
with the world!
โดยคอร์ดสองคอร์ดสุดท้ายทีไ่ อฟส์เลือกใช้ ในการจบเพลงนี้ ยังกลายเป็นการ
ส่ง cadence ทีเ่ รียบง่าย มีลกั ษณะไม่ผดิ ไปจากดนตรีขนบนิยม กระทัง่ อาจชวนให้
ผู้ฟังหวนคิดไปถึงดนตรีศาสนาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้วยซํ้า
การกระทาํ เช่นนีจ้ งึ เป็นการย้อนกลับไปหา “อดีต” อันงดงามกึง่ ฝันกึง่ จริง ใน
ขณะทีเ่ นือ้ ร้องวรรคสุดท้ายกลับสือ่ ถึงความเป็นไปใน “อนาคต” (All will be well
with the world!) การผสานช่วงเวลาทัง้ อดีต ปัจจุบน
ั และอนาคตเข้าด้วยกัน จึง
ทําให้ความหมายของเพลง ๆ นีอ้ ยูเ่ หนือสภาวะปกติ และก้าวเข้าสูอ่ าณาจักรทีเ่ ป็น
สากล (universal) อันสมบูรณ์ และกว้างขวางลุ่มลึกกว่าที่จะเป็นเพียงเรื่องของ
การเมืองเท่านั้น
Michael Broyles ยั ง เสนอว่ า คํ า ว่ า “ Majority” หรื อ “ The Masses” ของ
ไอฟส์ ไม่นา่ จะหมายเพียง “จาํ นวนคน” หรือ “เสียงข้างมาก” ในทางการเมือง แต่
มีความหมายถึง “จิตสํานึกร่วม” ที่อาจกินความกว้างไปถึงจิตสํานึกสากล (Universal mind) กว้างและลึกกว่าประเด็นทางการเมือง และมีแนวโน้มทีจ่ ะแสดงภาพ
ของสังคมที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติ (ซึ่งแนวคิดแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับ
ปัญญาชนในสมัยนั้น)
ในความเห็นของนักประวัติศาสตร์ ความคิดทางการเมืองของไอฟส์ส่วนหนึ่ง
ยึดโยงอยูก่ บั ความทรงจําร่วมของชาวอเมริกนั (collective memory) ซึง่ หมายถึง
ความทรงจําที่มีต่ออดีตอันรุ่งเรืองของสหรัฐฯ ความทรงจํานี้ถูกสร้างขึ้นผ่าน
ภาพแทนต่าง ๆ จํานวนมาก โดยผ่านการจัดการของหน่วยงานที่หลากหลาย ทั้ง
หนังสือพิมพ์ ข้าราชการ นักการเมือง
ปรากฏเป็นความทรงจําร่วมของประวัติศาสตร์อเมริกัน ในรูปแบบของบันทึก
ประวัติศาสตร์บางส่วนเสี้ยว ภาพของผู้นําหรือบุคคลสําคัญ
และผลงานเพลงดนตรีจาํ นวนมากของไอฟส์กแ็ สดงให้เห็นว่าเขามีความประทับใจ
กับความทรงจําร่วมเหล่านี้เป็นอย่างมาก เช่นในงาน Piano Sonata No. 2 ที่เขา
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FIG. 05

โน้ตเพลง

ใช้ชอ่ื ว่า

Majority

ของ

Charles Ives

(สังเกตการใช้

tone cluster

ในกล่องสี่เหลี่ยม)

Concord, Mass.

อันสือ่ ถึงต้นแบบแนวคิด “อเมริกนั ” ของ Ralph Waldo
David Thoureau หรือทีเ่ รียกว่ากระแส Transcendentalism

และ Henry
(จะกล่าวถึงข้างหน้า)
งานของไอฟส์หลายชิ้นจึงมีลักษณะคล้ายกับเป็นงานชาตินิยมอเมริกัน และ
บางชิน้ ยังแสดงความหวนหาถึงอดีตของนิว อิงแลนด์ (New England) ซึง่ เชือ่ กัน
ว่าเป็นภูมิภาคต้นกําเนิดของระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐฯ เช่นงานชุด Three
Places in New England สําหรับวงออร์เคสตร้า เป็นต้น
ความหวนหาอดีตของไอฟส์นเี้ กิดขึน้ ในท่ามกลางยุคสมัยทีก่ าํ ลังเปลีย่ นผ่านไป
สูค่ วามเป็นสมัยใหม่และสังคมอุตสาหกรรม ซึง่ ในสายตาของไอฟส์ ล้วนนํามาแต่
ความเสือ่ มทราม ดังเห็นได้จากการทีไ่ อฟส์รบี ย้ายออกจากสถานทีท่ เี่ ป็นเมืองอย่าง
นิวยอร์คในทันทีที่เกษียณจากบริษัทประกันชีวิตในปี 1930 ขณะอายุ 56 ปี
และในช่วงปลายของชีวิต ขณะอยู่อาศัยอย่างเงียบสงบที่บ้านในเขตชนบทที่
Emerson

Charles Ives
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เขายังเลิกฟังวิทยุและอ่านหนังสือพิมพ์โดยสิ้นเชิง
การเมืองในอุดมคติของไอฟส์จึงไม่ได้เป็นไปในทาง “ฝ่ายซ้าย” ในแบบที่ Jan
Swafford ว่าไว้เสียทีเดียว ตรงกันข้าม ในบางแง่มม
ุ ยังมีทา่ ทีแบบอนุรกั ษนิยมด้วยซํา้
ดังที่ Michael Broyles ตัง้ ข้อสังเกตว่า ถึงไอฟส์จะเป็นคนทีร่ งั เกียจการกดขีข่ ดู รีด
ของชนชัน้ สูงเพียงใดก็ตาม แต่ไอฟส์กไ็ ม่นา่ จะยอมรับแนวคิดหลายอย่างทีร่ นุ แรง
สุดขั้วของทางฝ่ายซ้ายได้
เช่น การทีน่ ติ ยสารฝ่ายซ้ายสนับสนุนศิลปะสมัยใหม่ (modernism) อย่างเต็มที่
และเผยแพร่ภาพเขียนหรืองานศิลปะยัว่ ล้อทีใ่ นบางครัง้ หมิน่ เหม่ตอ่ ความอนาจาร
เพราะโดยเนือ้ แท้แล้วไอฟส์ยงั มีความคิดอยูใ่ นกรอบวิคตอเรียน และเคยบันทึกไว้
ในไดอารีส่วนตัวว่าเขาไม่เห็นด้วยกับงานศิลปะภาพโป๊เปลือยอย่างเด็ดขาด
Redding

6
ความโรแมนติกของอดีตกาล

เสนอว่า แนวคิดทางการเมืองของไอฟส์น่าจะประกอบขึ้น
จากองค์ประกอบที่สําคัญสองส่วน โดยทั้งสองส่วนเป็นกระแสความคิดที่กําลังมี
บทบาทสําคัญในสังคมอเมริกนั ขณะนัน้ คือ 1) แนวคิดแบบ Republicanism และ
2) กระแส Colonial Revival Movement
แนวคิดแบบ Republicanism ปรากฏในงานของไอฟส์ ทัง้ ข้อเขียนและบทเพลง
แสดงความเห็นทางการเมืองซึง่ เชือ่ มัน่ ในเสียงส่วนใหญ่ (อันนําไปสูก่ ารละเลยเสียง
ส่วนน้อย) และยังเชือ่ ในความกลมกลืนของสังคม โดยเห็นศิลปะทีด่ เี ป็นเครือ่ งช่วย
ชีน้ าํ สังคมไปสูค่ วามเป็นอุดมคติ การมองโลกในแง่ดี โดยมีสามัญชนคนธรรมดาเป็น
สัญลักษณ์ของจิตใจทีเ่ ปีย่ มด้วยคุณธรรม และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันในสังคม
ในบทความ Majority (ชือ่ เดียวกับเพลง แต่เขียนขึน้ ในช่วง ค.ศ. 1919–1920)
ไอฟส์เสนอทางออกให้แก่ “เสียงส่วนน้อย” ในแบบเดียวกับทีช่ าว Republican ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 คิด นั่นคือ
Michael Broyles
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1) ยอมตนอยู่ภายใต้การนําของฝ่ายชนะ
2) ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศอื่น และ
3) ในกรณีทเี่ สียงส่วนน้อยเริม่ งอแงหาเรือ่ งขว้างปาข้าวของ เมือ่ นัน้ เสียงส่วน
มากจะจัดการ “บีบคอ” คนเหล่านั้นเอง โดยพวกเสียงส่วนมากจะปฏิบัติ
ต่อคนดื้อดึงพวกนี้ “ในแบบเดียวกับที่ชาวนาจัดการกับตัวสกังค์”
ควรทราบว่า Republicanism นัน้ มีตน้ กาํ เนิดมาจากชนชัน้ นาํ ในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อธํารงสถานะของชนชั้นตนเอง แต่เมื่อเวลาล่วงเข้า
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวคิด Republicanism ก็เริม่ กลายเป็นเพียงความเชือ่
ไม่ใช่แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติการทางการเมืองอย่างชัดเจนอีกต่อไป
แบบเดียวกับที่ Jean Baker วิเคราะห์ ไว้ว่า ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
ความเป็น Republicanism ได้ถกู ปรับแปลงแทรกซึมเข้าไปในวิถชี วี ติ แบบอเมริกนั
โดยทัง้ นี้ ไม่ใช่ในรูปของคําสอนหรือหลักการ แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ในพฤติกรรม
ของชาวอเมริกันไปแล้ว
นอกจากแนวคิดแบบ Republicanism แล้ว กระแสของ Colonial Revival
Movement ทีไ่ ด้รบ
ั ความนิยมในระหว่าง ค.ศ. 1840–1920 ทีภ่ าคตะวันออกเฉียง
เหนือของสหรัฐฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดและดนตรีของไอฟส์ด้วย
กระแส Colonial Revival Movement คือความเคลือ่ นไหวทีต่ อ่ ต้านกับสังคม
อุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น โดยความเคลื่อนไหวนี้ทิ้ง
หลักฐานไว้มากทีส่ ดุ ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม ทีม่ กั ออกแบบในลักษณะย้อนยุค
หรือ Neoclassical
และความเก่าแก่ของนิว อิงแลนด์ (อาณาเขตทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ครอบคลุมรัฐจํานวน 6 รัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐคอนเนตทิคัต บ้านเกิดของไอฟส์ด้วย)
ก็มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น “อเมริกัน” ที่โรแมนติก
โดยเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “การประชุมของชาวเมือง” (town meeting) ที่มีมาแต่
ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถูกถือเป็นหมุดหมายแรกและเป็นสัญลักษณ์ของระบอบ
“ประชาธิปไตย” ในอเมริกา
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FIG. 06
Memorial City Hall ที่ New York
ตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมแบบ Colonial Revival

กระแส Colonial Revival และความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแรกเริ่มในนิว
อิงแลนด์ ปรากฏให้เห็นในงาน String Quartet No. 2 โดยไอฟส์บอกว่างานชิ้นนี้
ต้องการสื่อถึง
“ผู้ชายสี่คน (เครื่องดนตรีสี่ชิ้น) ที่นั่งลงพูดคุยถกเถียงกัน
ทะเลาะกัน และสุดท้ายก็จับมือกันอย่างเงียบ ๆ พากันเดิน
ขึ้นเขาไปชมความสวยงามของท้องฟ้า”
ดนตรีถกู แบ่งออกเป็นสามท่อนย่อย คือ 1) Discussion (การหารือ) 2) Argument (ถกเถียง) และ 3) The Call of the Mountains (เสียงเพรียกจากภูเขา)
ทั้งหมดนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นภาพของประชาธิปไตยในฝันของไอฟส์ อันเป็น
ประชาธิปไตยในอุดมคติของแนวคิด Republicanism
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ทัง้ ทีต่ ามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์แล้ว การประชุมหรือ town meeting ของ
ชาวเมืองนิว อิงแลนด์ ในยุคแรกเริ่มนั้นหาได้มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยแบบใน
อุดมคติของไอฟส์ ไม่ ทั้งยังเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่ม
ชนชั้นสูงเพียงไม่กี่ตระกูลเท่านั้น
และ myth ว่าด้วยต้นกําเนิดของประชาธิปไตยในนิว อิงแลนด์กเ็ ป็นสิง่ ที่ “เพิง่
ถูกสร้าง” ขึ้นโดยนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังในช่วงทศวรรษที่ 1890 ลงมานี้เอง

7
แนวคิด Transcendentalism กับ Concord Sonata

“เพราะชาวอเมริกันนั้นได้ตกตํ่าลงไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็น
พวก Odd Fellow (องค์กรภราดาลับ นิกายหนึ่งในคริสต์
ศาสนา) ไปในทีส่ ดุ เราอาจรู้ ได้วา่ นีเ่ ป็นคนในนิกายนีก้ โ็ ดย
เพียงแต่ดพู ฒ
ั นาการของหน่วยงานซึง่ สังกัดนิกาย และดูถงึ
การแสดงออกอั น ปราศจากสติ ปั ญ ญา ปราศจากความ
เบิกบานของการได้พึ่งตนเอง ดูเหมือนว่าความใส่ใจอย่าง
แรกและอย่างเดียวของเขาในการเกิดมาในโลกนัน้ ก็คอื การ
จะได้เห็นโรงทานได้รบั การซ่อมแซมดูแลอยูเ่ สมอ และก่อน
ที่เขาจะได้รับอนุญาตออกไปเรี่ยไรอย่างถูกกฎหมายเพื่อ
นํามาเข้ากองทุนสงเคราะห์หญิงหม้ายและเด็กกําพร้านั้น
ตัวเขาเองกลับอยูไ่ ด้ดว้ ยเงินช่วยเหลือจากบริษทั ประกันภัย
ซึ่งสัญญาว่าจะจัดงานพิธีศพให้เขาอย่างสมเกียรติ”
(ต้านอํานาจรัฐ—Civil Disobedience ของ Henry David
Thoreau เขียนเมือ
่ ค.ศ. 1849 แปลโดยพจนา จันทรสันติ)

Charles Ives
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FIG. 07
Henry David Thoreau

จากข้อความข้างต้น เห็นได้ชดั ว่านักคิดชาว Transcendentalist3 อย่าง Thoreau
ไม่สนับสนุนธุรกิจประกันชีวิตอย่างแน่นอน
เพราะแนวคิดแบบ Transcendentalism เน้นการพึง่ พาตนเอง และปฏิเสธธุรกิจ
การค้าที่หวังผลกําไร แนวคิดนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1830 เพื่อต่อต้านกับ
ศีลธรรมและภูมปิ ญ
ั ญากระแสหลักในสังคมอเมริกนั ขณะนัน้ นักคิดทีย่ ดึ มัน่ แนวทาง
Transcendentalism เชื่อในการบ่มเพาะปัญญาญาณของปัจเจกบุคคล เชื่อมั่นใน
ความดีงามของธรรมชาติและมนุษย์ และมักหลีกเลีย่ งการเข้าไปข้องเกีย่ วกับเรือ่ ง
เงิน ๆ ทอง ๆ

3

บางครั้งแปลว่านักคิดเหนือธรรมชาติหรืออุตรวิสัย
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จึงเป็นไปได้ยากมาก ทีน่ กั Transcendentalist อย่าง Ralph Waldo Emerson
(1803–1882) และ Henry David Thoreau (1817–1862) จะเห็นด้วยกับการ
ทําธุรกิจประกันชีวิตของไอฟส์
แต่ Sonata No. 2 (สาํ หรับเปียโน) ของไอฟส์กเ็ ป็นการอุทศิ ผลงานเพลงให้กบั
นักคิดชาว Transcendentalism ด้วยความตัง้ ใจอย่างแรงกล้า โดยชือ่ ของ Emerson
และ Thoreau ยังถูกนํามาใช้เป็นชือ่ ท่อนทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของเพลง คือท่อนแรก และ
ท่อนสุดท้าย
Sonata No. 2 ของไอฟส์มีชื่อรองว่า Concord, Mass., 1840–1860 (บางครั้ง
งานชิน้ นีจ้ งึ ถูกเรียกว่า Concord Sonata) ซึง่ หมายถึงเมืองคอนคอร์ด (Concord)
ในรัฐแมสซาชูเซตส์อันเป็นถิ่นกําเนิดของนักคิดชาว Transcendentalist หลายคน
โดยไอฟส์ ได้นําชื่อของนักคิดจํานวนสี่ชื่อมาลําดับเป็นชื่อท่อนต่าง ๆ ดังนี้
1) Emerson
2) Hawthorne—หมายถึง Nathaniel Hawthorne
3) The Alcotts—หมายถึง Bronson Alcott บิดา และ Louisa May Alcott
บุตรี
4) Thoreau
นอกจากกรอบโครงหลวม ๆ และรูปแบบทีป่ ระกอบไปด้วยท่อนดนตรีสที่ อ่ นแล้ว
sonata ของไอฟส์บทนี้ แทบไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปในแบบแผน sonata ดั้งเดิม
อีกทั้งการตั้งชื่อรองว่า Concord, Mass. ซึ่งเป็นการบ่งสถานที่นั้น ยังแสดง
ให้เห็นถึงแนวคิดบางอย่าง ซึง่ ไปพ้องกับวิธกี ารของนักเขียนหลายคนในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เช่น Lev Tolstoi, Thomas Mann และ Marcel Proust
เป็นต้น
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ Leon Botstein อธิบายไว้ ในบทความ Innovation and
Nostalgia: Ives, Mahler, and the Origins of Twentieth-Century Modernism ว่า
เป็นกระแสความนิยมในงานวรรณกรรมช่วงนั้น ที่ต้องการสร้าง “ความทรงจํา
ร่วม” กับผูอ้ า่ น ผ่านการบรรยายสถานที่ หรือเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ตา่ ง ๆ
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และสิ่งที่ไอฟส์ทําในงานดนตรีก็คือการนําภาพของคอนคอร์ด แมสซาชูเซตส์
ซึง่ เป็น “สถานที”่ มาใช้ ในการสร้างความทรงจําร่วมของผูฟ้ งั ดังจะเห็นว่างานอืน่ ๆ
จํานวนมากของไอฟส์กม็ กั เกีย่ วพันอยูก่ บั การแสดงภาพสถานทีต่ า่ ง ๆ ตัวอย่างเช่น
งานชุด Three Places in New England นําเสนอสถานที่สามแห่งในนิว อิงแลนด์
หรือการนาํ เสนอภาพของสวนสาธารณะในนครนิวยอร์ค ในเพลง Central Park
in the Dark เป็นต้น
และการที่ไอฟส์จงใจระบุว่าเป็นที่ Concord, Mass. ในเวลาช่วงปี “1840–
1860” ก็คอื การบอกกับผูฟ้ งั อย่างชัดเจนว่า sonata บทนีต้ อ้ งการแสดง “ภาพของ
อดีต” ไม่ใช่ภาพของปัจจุบัน

8
Essays Before a Sonata

ไอฟส์เขียน Sonata No. 2 ขึ้นในระหว่างปี 1911–1915 สิ่งที่น่าสนใจในงาน
ชิ้นนี้มีหลายอย่าง เช่น ในท่อนแรก ไอฟส์ ใช้วิธีบันทึกโน้ตโดยปราศเส้นกั้นห้อง
ทําให้ดนตรีไม่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ด้วยมาตราจังหวะ
อีกทั้งรูปแบบของเพลง ยังไม่เป็นแบบดนตรีตะวันตกขนบนิยม เพราะขณะที่
ดนตรีแบบขนบนิยมนาํ เสนอ “ทาํ นองหลัก” อย่างชัดเจนในช่วงต้นเพลง (เพือ่ ให้
ผูฟ้ งั จดจาํ ได้) และนาํ ทาํ นองหลักนัน้ ไปพัฒนาให้ซบั ซ้อนและมีสสี นั ทีห่ ลากหลาย
ในช่วงกลางเพลงหรือท้ายเพลง แต่งานเพลงของไอฟส์ (รวมถึงงานอืน่ ๆ อีกหลาย
ชิ้นด้วย) จะเป็นไปในทางกลับกัน
นั่นคือ ไอฟส์มักเริ่มต้นเพลงด้วยทํานองที่ถูกพัฒนาแล้ว หรือไม่ก็นําเสนอ
ทํานองหลักหลายทํานองพร้อม ๆ กันอย่างกระจัดกระจาย (ซึ่งแน่นอนว่านั่นย่อม
เป็นการยากที่ผู้ฟังจะสามารถทําความเข้าใจได้ ในทันที) ก่อนที่จะคลี่คลายความ
ซับซ้อนลงและปิดท้ายด้วยความเรียบง่าย ซึง่ รูปแบบชนิดนีม้ กั เรียกกันว่า cumulative form
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FIG. 08

บางส่วนจากท่อนที่ 2
(ในกรอบสี่เหลี่ยม)

Sonata No. 2 – Concord, Mass., 1840–1860

แสดงการใช้

tone cluster
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อีกทั้งใน Concord Sonata ท่อนที่สอง ยังมีการใช้ tone cluster ที่ครอบคลุม
ลิ่มเปียโนจํานวนมากจนมือของมนุษย์ ไม่สามารถกดได้ ดังนั้นไอฟส์จึงระบุให้
ผู้บรรเลงใช้แผ่นไม้ขนาดยาว 14 ¾ นิ้วในการกดลิ่มเปียโน
นอกจากนัน้ สิง่ สาํ คัญทีส่ ดุ คือการทีไ่ อฟส์อา้ งอิงทํานองเพลงกลับไปหางานของ
เบโธเฟนสองชิน้ นัน่ คือทาํ นองหลักของ Symphony No. 5 และทํานองบางส่วนจาก
Piano Sonata Op. 106

โดยทํานองทัง้ สองนีจ้ ะปรากฏแทรกอยูป่ ระปรายในทัง้ สีท่ อ่ น โดยเฉพาะท่อน
ที่ 3 (The Alcotts) นัน้ เป็นการใช้ทาํ นองของ Symphony No. 5 มาเรียบเรียงใหม่
ในบรรยากาศที่แตกต่างไปจากของเดิมอย่างสิ้นเชิง
David Michael Hertz กล่าวไว้ ในบทความเรื่อง Ives’s Concord Sonata and
the Texture of Music ว่า การอ้างอิง (quotation) กลับไปยังงานของเบโธเฟนมีสว่ น
สัมพันธ์กับแนวคิดของ Emerson นักคิดชาว Transcendentalism ซึ่งไอฟส์อุทิศ
sonata ท่อนแรกให้เป็นอย่างมาก
เพราะในงานเขียนของ Emerson เคยนําเสนอแนวคิดที่ว่าด้วย “การอ้างอิง”
ไว้อย่างชัดเจน เช่น ใน Quotation and Originality (1909) เขาถึงกับเขียนไว้วา่
“หนังสือทุกเล่มล้วนเป็นการอ้างอิง (quotation) และบ้าน
ทุกหลังก็เป็นการอ้างอิงกลับไปหาพงไพรและเหมืองหิน...
มนุษย์ทุกคนคือการอ้างอิงกลับไปหาบรรพชน”
(อย่างไรก็ตาม การ quotation เป็นบุคลิกสําคัญในงานของไอฟส์มาตัง้ แต่กอ่ น
นั้นแล้ว ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดข้างหน้า)
หลังจากเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพอย่างหนักจนมีอาการหัวใจวายในวัย 44 ปี
(ค.ศ. 1918) นับแต่นนั้ สุขภาพของไอฟส์จะไม่กลับมาสมบูรณ์ดงั เดิมอีกเลย และ
โรคทีบ่ นั่ ทอนร่างกายของไอฟส์ ไปจนตลอดชีวติ ก็คอื โรคเบาหวาน (ซึง่ ในขณะนัน้
วงการแพทย์ยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้น้อยมาก)
ช่วงพักฟื้นในปี 1919 ไอฟส์คัดลอกและเรียบเรียง Sonata No. 2 ใหม่อีกครั้ง
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FIG. 09

ท่อนที่ 3 แสดงการใช้เทคนิค polytonal
มือขวาใช้บันไดเสียง B♭ ขณะที่มือซ้ายใช้บันไดเสียง A♭
Sonata No. 2

เขาตัดสินใจหาทางเผยแพร่ผลงานเพลงนี้ออกสู่สาธารณะ โดยสั่งตีพิมพ์ Sonata
No. 2 พร้อมบทความประกอบขนาดยาวอีกเล่มหนึ่ง (Essays Before a Sonata)
บรรยายความคิดเห็นทางดนตรีของตน อธิบายลักษณะและทีม่ าของ Sonata No. 2
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FIG. 10

ตัวอย่างโน้ตเพลงส่วนหนึง่ จาก Concord Sonata แสดงการ quotation จาก Symphony No. 5
และ Sonata Op. 106 ของเบโธเฟน (ภาพจากบทความ Ives’s Concord Sonata and the Texture
of Music ของ David Michael Hertz)

บทความชิน้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงแนวคิดหลายอย่างของไอฟส์ โดยเฉพาะประเด็น
ปัญหาสําคัญในวงการดนตรีขณะนัน้ ว่าอะไรคือดนตรีของชาติอเมริกนั ? ปัญหานี้
ทําให้นักแต่งเพลงบางคนหันไปจับบุคลิกของดนตรีอัฟริกัน-อเมริกัน หรือบางคน
ก็หนั ไปศึกษาท่วงทาํ นองดนตรีของพวกอินเดียนแดง ขณะทีไ่ อฟส์เองกลับไม่เห็น
ประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่อย่างใด
ที่จริงไอฟส์มองดนตรีชาตินิยมในแง่ลบด้วยซํ้า นั่นคือเขาเห็นว่าความรู้สึก
“ชาตินยิ ม” นัน้ เป็นสิง่ เก่าแก่พน้ สมัย เป็นเพียงอารมณ์ความรูส้ กึ ทีม่ แี ต่จะนําไปสู่
การใช้ความรุนแรงและสงคราม
(ดังนัน้ “ความเป็นอเมริกนั ” ในแบบของ Thoreau กลุม่ นัก Transcendentalist
และไอฟส์ จึงเป็นสิ่งที่ข้ามพ้นลัทธิชาตินิยมไปแล้ว แต่เป็นความรู้สึกถึงตัวตนที่
สัมพันธ์กบั สิง่ ต่าง ๆ ทีแ่ วดล้อมทัง้ ในระดับท้องถิน่ และในระดับสากลอย่างเปีย่ มไป
ด้วยความรับผิดชอบ)
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FIG. 11
Ralph Waldo Emerson

ในตอนท้ายบทความ ไอฟส์แสดงความเห็นเกีย่ วกับดนตรีในยุคสมัยของเขาไว้วา่
“ความงดงามของดนตรี มั ก ถู ก ทํ า ให้ สั บ สนว่ า เป็ น สิ่ ง ที่
กล่อมเกลาให้ผู้ฟังรู้สึกสบายหูอยู่บนเก้าอี้อย่างผ่อนคลาย
สุ้มเสียงที่คุ้นหูจะไม่มีวันรบกวนเรา ดังนั้นเราจึงหลงคิดว่า
นั่นแหละ คือความงาม...เมื่องานชิ้นใหม่ได้รับการชื่นชม
จากผู้ฟังในทันทีที่ได้รับฟังครั้งแรก นั่นแปลว่าคุณสมบัติ
ขัน้ พืน้ ฐานของมันคือการเป็นดนตรีทมี่ อมเมาจิตใจของผูฟ้ งั
ให้ง่วงงุน สิ่งเสพติดนั้นอาจไม่ใช่สิ่งไร้คุณค่าเสียทีเดียว
แต่ก็ยากจะใช้เป็นฐานสําหรับก้าวต่อไปข้างหน้า”
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9
ดนตรีที่ไม่มีใครต้องการ (?)

ในปี 1919 ขณะทีไ่ อฟส์กาํ ลังปรูฟ๊ โน้ตเพลง Sonata No. 2 (Concord Sonata)
เขาได้รับแจ้งว่างานเพลง Decoration Day (ท่อนที่สองของ A Symphony: New
England Holidays) ได้รบ
ั เลือกให้บรรเลงโดยวง New Symphony ที่ Carnegie Hall
ระหว่างนี้ วาทยกร Paul Eisler ผูร้ บั ผิดชอบในการกาํ กับงานชิน้ นี้ ได้ตดิ ต่อมา
ยังไอฟส์เพือ่ ขอให้ปรับงานให้งา่ ยลง ไอฟส์ตอบปฏิเสธ แต่เสนอว่าจะช่วยออกค่า
ตอบแทนให้นักดนตรีที่อาจต้องเพิ่มจํานวนครั้งในการซ้อม
อย่างไรก็ตาม ในวันซ้อมจริง ผลปรากฏว่าทัง้ วงดนตรีแทบจะไม่สามารถบรรเลง
เพลงนี้ ได้เลยแม้แต่ทอ่ นเดียว จนสุดท้าย Eisler ต้องยอมแพ้และกล่าวแสดงความ
เสียใจกับไอฟส์ว่าความสามารถของนักดนตรีนั้นยังมีข้อจํากัดอยู่
ความผิดหวังและเสียใจของไอฟส์นา่ จะเป็นทีค่ าดเดาได้ เขาหันกลับมาปรูฟ๊ งาน
Concord Sonata และเขียนเพลงจํานวนหนึ่งเพิ่มเติม
ต้นปี 1921 เมือ่ งานพิมพ์แล้วเสร็จ ไอฟส์สง่ ทัง้ โน้ตเพลงและบทความประกอบ
จํานวนหลายร้อยชุด ไปยังวารสารดนตรีจาํ นวนมาก นอกจากนัน้ ยังส่งถึงอาจารย์
สอนดนตรีตามมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และผู้ที่สนใจดนตรีทั่วไป
โดยทัง้ หมดนี้ ไอฟส์ระบุชดั ว่าไม่ขอถือลิขสิทธิ์ ในงานของตนเองโดยสิน้ เชิง ซึง่
Jan Swafford กล่าวว่า การกระทําของไอฟส์ครั้งนี้จะทําให้ทางสํานักพิมพ์ ใหญ่ ๆ
ตื่นตระหนกไปอีกเป็นเวลาหลายสิบปีทีเดียว
บทวิจารณ์ Concord Sonata เริม่ ปรากฏบนวารสารต่าง ๆ ภายในเวลาไม่นานนัก
ซึง่ ปรากฏว่ามีเพียงส่วนน้อยทีก่ ล่าวชมงานชิน้ นี้ ในขณะทีส่ ว่ นใหญ่แล้วเป็นถ้อยคาํ 
ตําหนิอย่างรุนแรง และในบางครั้งด้วยสุ้มเสียงที่กราดเกรี้ยว
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เส้นทางการแต่งเพลงของไอฟส์ ได้เปลี่ยนไปนับแต่นั้น
เพราะเขาเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคมนักดนตรี แม้ส่วนใหญ่จะเป็นไปในแง่ลบก็ตาม
ในปี 1922 ไอฟส์จดั พิมพ์งานชุด 114 Songs ขึน้ เป็นจํานวน 2,500 เล่ม และ
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FIG. 12
114 Songs

จัดส่งไปยังผูท้ เ่ี คยได้รบั Concord Sonata มาก่อน ผลงานเล่มนีป้ ระกอบขึน้ จากเพลง
ทีไ่ อฟส์แต่งสะสมไว้นานแล้ว จาํ นวน 114 เพลง และถือเป็นปรากฏการณ์ทสี่ าํ คัญ
อย่างยิง่ เพราะเป็นครัง้ แรกทีน่ กั แต่งเพลงพิมพ์งานทีเ่ ต็มไปด้วยสไตล์หลากหลายรวม
ไว้ ในเล่มเดียวกัน ทัง้ ทีไ่ พเราะฟังง่าย ไปจนถึงงานทดลองทีแ่ ปลกหูผคู้ นในสมัยนัน้
และยังเป็นเรื่องน่าตกใจพอสมควร เมื่อพบว่าในช่วงปี 1919–1922 ไอฟส์
ใช้เงินไปกับการตีพมิ พ์งานเพลงของตนเองไปมากกว่าห้าพันเหรียญ (ซึง่ เมือ่ ตีเป็น
ค่าเงินในปี ค.ศ. 1991 หรือ พ.ศ. 2534 แล้วคงตกราวหนึ่งล้านสี่แสนบาท)
งานชุด 114 Songs เปิดเล่มด้วยเพลง Majority ซึง่ จัดเป็นเพลงทีม่ ลี กั ษณะของ
ดนตรีทดลองชนิดสุดขัว้ และเต็มไปด้วย tone cluster ในตอนต้นเพลง (ดังอธิบาย
ไว้แล้วในหัวข้อ พระเจ้าประทับอยู่กับเสียงข้างมาก!)
ซึง่ ในเวลาสิบปีตอ่ มา ไอฟส์ ได้บนั ทึกไว้วา่ การทีเ่ ขาจงใจเลือกใช้เพลงนีเ้ ป็นการ
เปิดเล่ม ก็เพือ่ ทีจ่ ะทําให้พวกหัวโบราณรูส้ กึ ขยาดจนไม่กล้าทีจ่ ะพลิกหน้าถัดไปนัน่ เอง
ต่อมา ในปี 1924 Jerome Goldstein นักไวโอลินผู้นิยมเพลงสมัยใหม่ ได้นํา
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ของไอฟส์ออกแสดงที่ Aeolian Hall ในนครนิวยอร์ค โดย
จัดอยูใ่ นชุดคอนเสิรต์ ดนตรีแบบ Modernist การแสดงครัง้ นีป้ ระสบความล้มเหลว
โดยสิน้ เชิง ผูฟ้ งั จํานวนมากพากันโห่รอ้ งแสดงความไม่พอใจเมือ่ การบรรเลงเริม่ ขึน้
เพียงไม่นานนัก
ไอฟส์เป็นหนึง่ ในผูท้ อี่ ยูใ่ นหอแสดงดนตรี เขาจากทีน่ นั่ มาทัง้ ทีเ่ พลงยังบรรเลง
ไม่จบ
สุขภาพทีไ่ ม่แข็งแรง ผนวกความผิดหวังครัง้ แล้วครัง้ เล่ากับผลงานเพลงทีไ่ ม่อาจ
หาที่ยืนได้ ในวงการดนตรี ไอฟส์เริ่มแต่งเพลงได้น้อยลง
Harmony ภรรยาของไอฟส์เล่าว่า คํ่าวันหนึ่งในปี 1926 หลังจากเธอได้ยิน
เสียงเปียโนทีบ่ รรเลงอยูช่ น้ั บนหยุดชะงักอย่างบ่อยครัง้ หลังจากผ่านความเงียบไป
ครู่หนึ่ง ไอฟส์เดินลงมายังชั้นล่างของตัวบ้าน บนใบหน้ามีคราบนํ้าตา
เขาบอกเธอว่าเขาไม่สามารถแต่งเพลงได้อกี แล้ว เขาพยายามแล้วพยายามอีก
แต่เสียงทุกเสียงดูจะผิดเพี้ยนไปหมด
Violin Sonata No. 2

10
การอ้างอิง (quotation) และการผสานรวมวัฒนธรรมสองแบบ

“เพลงสวดของพวกชาวบ้านและนักสีซอประกอบการเต้นรํา...
เพลงของพวก Jim Crow4 ไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตใจ
มวลชน มันไม่สามารถทําให้ผู้คนเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ
ลึกซึ้งได้อย่างดนตรีที่แท้จริง เราควรจะฟังแฮนเดลกันให้
มากกว่านี้ ทั้งไฮเดิน โมซาร์ต และเบโธเฟนก็ด้วย
หมายถึงเพลงป๊อปที่
ในสหรัฐฯ ช่วงนั้น
4

Stephen Foster

แต่งให้คณะนักร้องซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
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เสรีภาพจะนาํ เราไปสูก่ ารทาํ ลายตัวเองนอกเสียจากว่าเรา
จะได้รจู้ กั กับวัฒนธรรมทีส่ ภุ าพกว่านี้ วัฒนธรรมทีก่ ลมกลืน
เป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่านี้... เราต้องปรับแก้ความหยาบ
กร้านของเราให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงาม”
ข้อความข้างต้นเป็นส่วนหนึง่ ของบทความทีเ่ ขียนโดย John Sullivan Dwight
นัก Transcendentalist ชาวบอสตันในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ขณะนั้นไอฟส์
ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น) แสดงถึงความห่วงใยในความหยาบกร้านของชาวอเมริกัน
ส่วนมากที่ฟังแต่เพลงป๊อปและไม่รู้จักดนตรีคลาสสิค
บทความนีแ้ ละปรากฏการณ์อนื่ ๆ ในช่วงเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยก
ทีช่ ดั เจนระหว่างดนตรีแบบชาวบ้าน (vernacular music) กับดนตรีชนั้ สูงแบบยุโรป
(cultivated music)
ซึง่ แน่นอนว่าไอฟส์ ผูซ้ ง่ึ เติบโตมากับวงดนตรีของบิดา คุน้ เคยและชืน่ ชมกับเพลง
ของ Stephen Foster มาแต่เด็ก ย่อมไม่อาจตัดสินใจเลือกข้างฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดได้งา่ ย ๆ
ผลที่ได้คือการหลอมรวมสองสายธารวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน ดังปรากฏเป็น
String Quartet No. 1 ที่ไอฟส์เขียนขึ้นในปี 1900 (อายุ 26 ปี) อันนับเป็นการ
หลอมรวมวัตถุดบิ ของดนตรีแบบชาวบ้าน (โดยการ quotation ทาํ นองเพลงหลาย
เพลง) และลักษณะการเรียบเรียงเสียงประสานแบบดนตรีคลาสสิคชัน้ ดีเข้าไว้ดว้ ยกัน
การศึกษาที่ Yale กับพาร์คเคอร์ แม้จะทาํ ให้ ไอฟส์รสู้ กึ อัดอัดกับท่าทีอนุรกั ษนิยมของอาจารย์เพียงใดก็ตาม (โดยเฉพาะเมือ่ พาร์คเคอร์เองมีทศั นคติในเชิงลบ
ต่อดนตรีชาวบ้านอย่างมาก) แต่ไอฟส์ก็ได้เรียนรู้ขนบการเขียนงานและรูปแบบ
(form) ของดนตรีคลาสสิคอย่างหลากหลาย และมีทกั ษะในการจัดการงานในแบบ
ดนตรีขนบนิยมเป็นอย่างดี
ในปีถัดมา (1901) ไอฟส์เขียนงานชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งคือ Symphony No. 2
(เริ่มต้นเขียนตั้งแต่ปี 1897)
สิง่ ทีไ่ อฟส์ทาํ ใน Symphony No. 2 คือการ quote ทํานองเพลงชาวบ้านจํานวน
มาก เช่นเพลง Columbia, the Gem of the Ocean, Camptown Races, Long,
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FIG. 13
Leonard Bernstein

Long Ago,

และเพลง America the Beautiful ในลักษณะทีไ่ ม่เหมือนต้นฉบับเสีย
ทีเดียว แต่เป็นการนํามาดัดแปลงให้ยืดยาวซับซ้อนขึ้น
และในเวลาเดียวกัน ไอฟส์ยังนําทํานองเพลงสําคัญ ๆ ของนักแต่งเพลงชาว
ยุโรปมาบรรจุไว้ ในงานชิน้ นีด้ ว้ ย ทัง้ ทํานองหลักจาก Symphony No. 5 ของเบโธเฟน
ทาํ นองบางส่วนจาก Symphony No. 1 ของบราห์มส์ และบางทํานองจากงาน Chorale
ของบาค5

อนึ่ง งาน Symphony No. 2 นี้มักถูกนําไปเปรียบเทียบกับงานชิ้นสําคัญคือ Sinfonia ของ
นักแต่งเพลงชาวอิตาเลียนลูเชียโน แบริโอ (Luciano Berio 1925–2003) เพราะมีการใช้
quotation จากงานเพลงต่าง ๆ ชนิดกันอย่างหลากหลายแบบเช่นเดียวกัน แต่ความจริงก็คือ
กว่าทีแ่ บริโอจะเขียน Sinfonia ออกมาก็เป็นใน ค.ศ. 1969—หลังจากทีไ่ อฟส์เขียน Symphony
No. 2 เป็นเวลาถึง 68 ปีแล้ว
5
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การผสานรวมวัฒนธรรมแบบ “อเมริกัน” เข้ากับความประณีตพิถีพิถันของ
ดนตรีแบบ “ยุโรป” หรือการผสานรวมวัฒนธรรมแบบชนชัน้ ล่างเข้ากับชนชัน้ สูงนี้
ได้กลายมาเป็นบุคลิกที่สําคัญ (ส่วนหนึ่ง) ในดนตรีของชารลส์ ไอฟส์นับแต่นั้น
(แม้ว่าในเวลาต่อมา เมื่ออายุมากขึ้น ไอฟส์จะมองการผสมเพลงอเมริกันเข้า
กับเพลงคลาสสิคนี้ว่าเป็นเพียง “bad joke” ก็ตาม)
อีกห้าสิบปีถัดมา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1951 symphony ได้รับการ
บรรเลงภายใต้การกํากับของ Leonard Bernstein (1918–1990) และส่งผลให้นกั
วิจารณ์ดนตรี Virgil Thomson เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ New York Herald
Tribune กล่าวแสดงความชืน
่ ชมยกย่อง Symphony No. 2 เป็นอย่างยิง่ ดังข้อความ
บางส่วนว่า
“ทั้งการเรียบเรียงเครื่องดนตรี การประสานเสียง และ
ท่วงทาํ นอง symphony บทนีม้ ที ง้ั ความสง่างามและเรียบง่าย
มันพูดถึงวิถชี วี ติ แบบอเมริกนั ด้วยความรัก ด้วยอารมณ์ขนั
และศรัทธาที่ลึกซึ้ง
ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คืองานศิลปะที่แท้จริง”

11
สู่แสงสว่าง

เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1927 ไอฟส์ (ขณะอายุ 53 ปี) ได้รบั จดหมายเชิญชวน
สมัครเป็นสมาชิกวารสารดนตรีสมัยใหม่รายสามเดือนชือ่ New Music Quarterly
ซึง่ ดําเนินการจัดทาํ และบรรณาธิการโดยเฮนรี คาวเวลล์ (Henry Cowell 1897–
1965) นักเปียโนและนักแต่งเพลงหนุ่มวัย 30 ปี ซึ่งไอฟส์ทําการตอบรับและ
สมัครสมาชิกวารสาร
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เป็นวารสารที่ตั้งขึ้นเพื่อตีพิมพ์ score (โน้ตเพลง)
สมัยใหม่ เพื่อเผยแพร่และศึกษาค้นคว้าร่วมกันระหว่างผู้ที่สนใจดนตรีสมัยใหม่
แต่หลังจากทีว่ ารสารลงพิมพ์ score ชิน้ แรกของคาร์ล รักเกิลส์ (Carl Ruggles
1876–1971) เพลง Man and Mountains ผลปรากฏว่าสมาชิกจํานวนครึ่งหนึ่ง
ขอยกเลิกสถานะในทันที ขณะที่ไอฟส์กลับขอสมัครต่ออีก 25 เล่ม
เฮนรี คาวเวลล์เป็นคนรุ่นใหม่ทคี่ บหากับนักดนตรีสมัยใหม่ด้วยกันอย่างกว้าง
ขวาง เขาก่อตัง้ New Music Society ขึน้ ทีซ่ าน ฟรานซิสโกในปี 1925 และจัดการ
แสดงดนตรีสมัยใหม่ ซึง่ บรรเลงผลงานของนักแต่งเพลงรุน่ ใหม่เช่นเอ็ดการ์ด วาเรส
(Edgard Varèse 1883–1965) ลีโอ ออร์นชไตน์ (Leo Ornstein 1893–2002)
และอาร์โนลด์ เชินเบิร์ก
ในทางการเมือง คาวเวลล์ศรัทธาในระบอบสังคมนิยม ซึง่ ก็ไม่แตกต่างไปจาก
ศิลปินสมัยใหม่จาํ นวนมากในนิวยอร์คขณะนัน้ ทีส่ ว่ นใหญ่แล้วล้วนสมาทานแนวคิด
ทางฝ่ายซ้าย6
ในปี 1927 คาวเวลล์กับวาเรส (วาเรสเป็นนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสที่อพยพ
มาอยู่สหรัฐฯ) ร่วมกันก่อตั้ง Pan-American Association of Composers ขึ้นที่
นิวยอร์คและพยายามผลักดันให้เกิดวารสาร New Music Quarterly
น่าเชือ่ ว่า คาวเวลล์เคยได้ยนิ ชือ่ เสียงของไอฟส์ในฐานะนักแต่งเพลงมาก่อนแล้ว
เนื่องด้วยก่อนหน้านั้นเพียงครึ่งปี (ในเดือนมกราคม) ผลงาน Symphony No. 4
(สองท่อนแรก—แต่งระหว่างปี 1910–1916) ของไอฟส์เพิ่งได้รับการบรรเลงที่
Town Hall ในคอนเสิรต
์ Pro Musica International Referendum (ซึง่ ผลทีไ่ ด้รบั
คือความอื้อฉาว)
New Music Quarterly

สันนิษฐานว่าเรื่องนี้ ไม่น่าจะสัมพันธ์กับแนวดนตรีสมัยใหม่—ซึ่งยุ่งยากซับซ้อนและไม่ใช่ของ
“มวลชน” ทัว่ ไปในความคิดของนักสังคมนิยมแน่ ๆ—แต่นา่ จะสัมพันธ์กบั บุคลิกและแนวทางการ
ทํางานของศิลปินสมัยใหม่ส่วนมาก ที่มีลักษณะก้าวหน้าและชอบท้าทายความเชื่อเดิม ๆ ของ
สังคมมากกว่า
6
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FIG. 14

เทคนิค

ใน Three Places in New England ท่อนสอง “Putnam’s Camp, Redding,
Connecticut” แนวที่ 1 คือฟลุตใช้สด
ั ส่วนจังหวะแบบ 5 พยางค์ แนวที่ 2–3 โอโบและคลาริเน็ต
ใช้แบบ 3 พยางค์ แนวที่ 4 คือบาสซูนใช้แบบปกติ
polyrhythm

และคาวเวลล์ก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องธุรกิจและสถานะทางการเงินของไอฟส์
มาก่อนเช่นกัน ดังนัน้ เมือ่ พบว่าไอฟส์สงั่ ซือ้ วารสารล่วงหน้าอีก 25 เล่ม คาวเวลล์
จึงไม่รีรอที่จะขอความอุปถัมภ์ทางการเงินจากไอฟส์ทันที
ซึง่ ผลทีป่ รากฏต่อมาคือ New Music Quarterly สามารถดาํ เนินการพิมพ์ฉบับ
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ต่อไปได้โดยการอุปถัมภ์จากไอฟส์เป็นเงินค่าใช้จา่ ยถึงหนึง่ ในสาม ซึง่ การอุปถัมภ์นี้
เป็นไปอย่างลับ ๆ และต่อเนื่องยาวนานถึงสามสิบปี ก่อนที่วารสารจะหยุดตีพิมพ์
เมื่อไอฟส์เสียชีวิต
ผลงานท่อน Comedy จาก Symphony No. 4 ของไอฟส์ ได้รับการตีพิมพ์ลง
วารสาร New Music Quarterly ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1928 (อย่างค่อนข้างยุง่ ยาก
และล่าช้า เนือ่ งจากช่างแกะแบบพิมพ์หลายรายปฏิเสธทีจ่ ะแกะแบบงานให้ ไอฟส์)
เกี่ยวกับเรื่องนี้มีเหตุน่าขันตรงที่คาวเวลล์ตีพิมพ์งานของไอฟส์ลงในวารสาร
พร้อมกาํ กับลิขสิทธิ์ (copyright) ลงไปด้วย เล่ากันว่าเรือ่ งนีท้ าํ ให้ ไอฟส์โกรธมาก
และเดินทางไปพบกับคาวเวลล์ทนั ทีเพือ่ สัง่ ให้ถอนลิขสิทธิอ์ อกจากงานเพลงของเขา
คาวเวลล์เล่าว่าวันนั้น ไอฟส์เดินเข้ามาในห้องเขาด้วยใบหน้าแดงกํ่า เหวี่ยง
ไม้เท้าไปมา ขณะพูดว่า
“ทุกคนทีต่ อ้ งการเพลงเพลงนีจ้ ะต้องได้อย่างทีเ่ ขาต้องการ!
แล้วถ้าใครอยากคัดลอกหรือตีพิมพ์เพลงนี้ซํ้าก็ย่อมทําได้!
ดนตรีนี่ไม่ได้มีไว้หาเงิน แต่มีไว้ ให้คนได้รู้จักและรับฟัง”
นับแต่นนั้ งานของไอฟส์กไ็ ด้รบั การแสดงบ่อยขึน้ ในหลาย ๆ เมือง ภายใต้การ
จัดการของ Pan-American Association of Composers กล่าวได้ว่าในช่วง ค.ศ.
1928–1929 ชื่อของไอฟส์ ในฐานะนักแต่งเพลงสมัยใหม่เริ่มเป็นที่รู้จักในสังคม
แล้ว และยังถูกจัดอยู่ในระนาบเดียวกับนักแต่งเพลงคนสําคัญอื่น ๆ เช่นเชินเบิร์ก
สตราวินสกี (Igor Stravinsky 1882–1971) และฮินเดมิธ (Paul Hindemith
1895–1963) เป็นต้น
หลังจากเกษียณตัวเองออกจากธุรกิจประกันชีวิตในเดือนมกราคม ปี 1930
ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเอง งาน Three Places in New England ก็ถูกปฏิเสธที่จะ
นําออกแสดงโดยกรรมการระดับสูงของ International Society of Contemporary
Music ทัง้ ทีก
่ อ่ นหน้านี้ ได้มกี ารตกลงกันแล้ว ว่าจะนาํ ออกแสดงในเดือนมกราคม
ค.ศ. 1931
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FIG. 15
Charles Ives

และภรรยา

เหตุการณ์นที้ าํ ให้ ไอฟส์ตดั สินใจออกเงินค่าแสดงเองทัง้ หมด และใน ค.ศ. 1931
Three Places in New England ก็ได้รบ
ั การบรรเลงภายใต้การควบคุมของวาทยกร
นิโคลัส สโลนิมสกี (Nicolas Slonimsky 1894–1995) หนึ่งในกลุ่มมิตรสหาย
ของคาวเวลล์ โดยทั้งหมดนี้ ไอฟส์เสียค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินใน ค.ศ. 1991 หรือ
พ.ศ. 2534 ถึงราวสามแสนหกหมื่นบาท
เสียงตอบรับจากการแสดงครั้งนี้เรียกว่าไม่เลวนัก และในเดือนมิถุนายนปี
เดียวกัน ภายใต้การดําเนินงานของ Pan-American Association of Composers
และเงินทุนของไอฟส์ งาน Three Places in New England ได้เดินทางไปแสดงยัง
กรุงปารีสพร้อมด้วยวาทยกรสโลนิมสกี การบรรเลงในครั้งนั้นได้รับคําชื่นชมและ
บทวิจารณ์จํานวนมากจากนักวิจารณ์ชาวฝรั่งเศส
แต่ในจํานวนนี้ กลับมีนักวิจารณ์ผู้หนึ่งเขียนไปในทํานองว่า ไอฟส์น่าจะได้รับ
อิทธิพลจากงานของเชินเบิรก์ ซึง่ ทําให้ ไอฟส์รสู้ กึ ไม่พอใจเป็นอย่างมาก ในจดหมาย
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ทีเ่ ขาเขียนไปถึงผูเ้ กีย่ วข้องรายหนึง่ ในเวลาต่อมา ไอฟส์บน่ ถึงคาํ พูดของนักวิจารณ์
ผูน้ ว้ี า่ ไร้ความเป็นธรรม เพราะในความเป็นจริงแล้ว ในขณะทีแ่ ต่งเพลงนี้ เขาไม่เคย
ฟังงานดนตรีของเชินเบิร์กมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิต

12
เสียงเพลงแห่งสกลจักรวาล

การพังทลายของตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐฯ เมือ่ ปี 1929 ส่งผลสะเทือนถึงงาน
ดนตรีสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการทีน่ กั แต่งเพลงสมัยใหม่แทบไม่มี
พื้นที่แสดงงานเลยในช่วงทศวรรษที่ 1930
การขาดเงินสนับสนุนจากผูอ้ ปุ ถัมภ์อย่างแต่กอ่ น ส่งผลให้วงดนตรีตอ้ งหารายได้
จากผูฟ้ งั ให้มากทีส่ ดุ ในช่วงนีเ้ อง ทีเ่ พลงของนักแต่งเพลงสมัยใหม่ชาวอเมริกนั เริม่
เปลีย่ นทิศทาง นักแต่งเพลงจํานวนมากหันไปทาํ งานดนตรีทเ่ี รียบง่าย ไม่ซบั ซ้อน
เพือ่ ให้ถกู ใจผูฟ้ งั มากขึน้ โดยดนตรีในสไตล์นถี้ กู เรียกว่าดนตรีแบบ “Americana”
ดนตรีแบบ Americana หมายถึงการกลับไปหาดนตรีพนื้ บ้านอเมริกนั ซึง่ รวม
ความไปถึงดนตรีโฟล์ค คันทรี่ และบลูส์ นักแต่งเพลงที่สําคัญในยุคนี้มีตัวอย่าง
เช่นรอย แฮร์รสิ (Roy Harris 1898–1979) เวอร์จลิ ธอมสัน (Virgil Thomson
1896–1989)
หรือกระทัง่ แอรอน คอปแลนด์ (Aaron Copland 1900–1990) เจ้าของเพลง
ประกอบบัลเลต์ยอดนิยมเรือ่ ง Billy the Kid และ Rodeo—ซึง่ ในช่วงก่อนหน้านัน้
ไม่กี่ปียังถือเป็นนักแต่งเพลงหัวก้าวหน้า (avant-garde) อยู่เลยด้วยซํ้า
ส่วนวาทยกรอย่างสโลนิมสกีซงึ่ ยังคงยึดมัน่ นําเสนอดนตรีสมัยใหม่ ก็หลีกเลีย่ ง
การปะทะกับนายทุนไม่ได้ ดังปรากฏว่าการดือ้ รัน้ จะนํางานของเชินเบิรก์ ออกแสดง
ส่งผลให้สโลนิมสกีถงึ กับถูกปลดออกจากงานใน ค.ศ. 1933 (สภาวการณ์นจ้ี ะดํารง
สืบเนื่องไปจนถึงทศวรรษที่ 1950)
ในระหว่างนัน้ Concord Sonata ของไอฟส์กไ็ ด้รบั การนาํ ออกแสดงครัง้ แรกใน
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FIG. 16
Charles Ives

ปี 1939 ในหมู่ผู้ฟังจํานวนไม่มากนัก และได้รับการบันทึกแผ่นเสียงในปี 1945
ต่อมาใน ค.ศ. 1946 ลู แฮร์รสิ นั (Lou Harrison 1917–2003) นักแต่งเพลง
สมัยใหม่วัย 29 ปีผู้ชื่นชมผลงานของไอฟส์ ได้นํา Symphony No. 3 (แต่งระหว่าง
ค.ศ. 1908–1910) ออกแสดงที่ Carnegie Chamber Music Hall และประสบ
ความสําเร็จเป็นอย่างมากจนเกินความคาดหมาย ซึ่ง Jan Swafford สันนิษฐาน
ว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่งานชิ้นนี้ค่อนข้างฟังง่าย จึงสามารถเข้ากับสุนทรียศาสตร์แบบ Americana ของผู้ฟังในช่วงเวลานั้นได้อย่างเหมาะเจาะพอดี
ทั้งหมดนั้นส่งผลให้งานของไอฟส์ ได้รับการจัดแสดงบ่อยขึ้น และในปีต่อมา
(ค.ศ. 1947) ไอฟส์ยงั ได้รบั รางวัลพูลติ เซอร์ จากผลงาน Symphony No. 3 อีกด้วย
แต่ไอฟส์มอบเงินรางวัลครึ่งหนึ่งให้วาทยกรคือแฮร์ริสัน และไม่ได้เก็บส่วนที่
เหลือไว้ โดยไอฟส์กล่าวว่ารางวัลนั้นเป็นแค่เรื่องสําหรับเด็ก ๆ ไม่ใช่สําหรับเขา
ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 Leonard Bernstein วาทยกรซึ่งขณะนั้นเริ่มมีชื่อเสียง
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เป็นอย่างมากแล้ว ได้นาํ Symphony No. 2 ออกแสดงที่ Carnegie Hall และได้รบั
เสียงตอบรับเป็นอย่างดี Bernstein กล่าวชื่นชมไอฟส์ต่อสาธารณชนและสื่อบ่อย
ครั้ง และขนานนามไอฟส์ว่าเป็น “บิดาผู้ริเริ่มดนตรีอเมริกัน” ซึ่งคํากล่าวนี้เอง
ที่จะกลายเป็นฉลากติดตรึงอยู่กับชื่อของไอฟส์จนกระทั่งปัจจุบัน
น่าสนใจว่าขณะที่ไอฟส์ถูกแวดล้อมไปด้วยนักดนตรีและนักแต่งเพลง Modernist แห่งยุคสมัย แต่กลับเป็นการยากมากที่จะบอกว่าตัวตนของไอฟส์เองมี
ลักษณะเป็น Modernist
เพราะถึงไอฟส์จะชอบทดลองทางดนตรีด้วยเทคนิคต่าง ๆ แต่ไอฟส์ ไม่เคย
ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวของกลุ่ม Modernist ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 เลยแม้แต่น้อย ไอฟส์ ไม่เคยใส่ใจกับแนวทาง Neoclassicism, Futurism
หรือ Primitivism ซึ่งเป็นแนวทางแขนงต่าง ๆ ของกลุ่ม Modernist
และขณะที่ชาว Modernist ยกย่องศิลปินเป็นบุคคลพิเศษที่แปลกแยกจาก
สังคม แต่ไอฟส์กลับเห็นว่าดนตรีควรจะเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม เฉกเช่นเดียวกับ
วงดนตรีของชาวบ้าน ที่มีชีวิตชีวาอยู่กับประชาชน
และถึงแม้ว่าไอฟส์จะคิดเหมือนชาว Modernist ที่พยายามหลอมรวมดนตรี
ชัน้ ตาํ่ และชัน้ สูงเข้าไว้ดว้ ยกัน แต่ไอฟส์เองก็ไม่ได้พงึ พอใจในงานเพลงป๊อปในช่วง
หลังปี 1900 ลงมาแต่อย่างใด นัน่ คือสําหรับเขาแล้ว ดนตรีชาวบ้าน (vernacular
music) หมายถึงดนตรีป๊อปในวัยเด็กที่เขาคุ้นเคย ไม่ใช่ดนตรีป๊อปในยุคใหม่
โดยเนื้อแท้แล้ว เราอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดและความเชื่อของไอฟส์มีลักษณะ
โรแมนติก แต่เขาก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแบบพวกโรแมนติกนิยมที่หลงใหลใน
โศกนาฏกรรม ความโรแมนติกในแบบของไอฟส์ดูเหมือนจะหมายถึงความงามที่
ลี้ลับ จับต้องไม่ได้ และวันเวลาในอดีตอันสุขสงบที่ล่วงผ่านมาแล้ว
ในบัน้ ปลาย ไอฟส์ใช้ชวี ติ อย่างสงบในบ้านชนบททีเ่ รดดิง (Redding) ดุจเดียว
กับ Henry David Thoreau ที่บึงวอลเดน
ไอฟส์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 1954 โดยทิ้งผลงานชิ้นสุดท้าย Universe Symphony ไว้ ในรูปของกระดาษร่าง (sketch) จํานวน 39 แผ่น โดยไอฟส์
ได้เริ่มเขียนงานชิ้นนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 1915
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และด้วยการจงใจปล่อยทิง้ ไว้ ในลักษณะทีไ่ ม่มวี นั จบ งานชิน้ นีข้ องไอฟส์จงึ เป็น
สิ่งที่ข้ามพ้นคําว่าดนตรีในความหมายทั่ว ๆ ไป กลายเป็นอภิปรัชญาที่มุ่งแสดง
ความลึกซึ้งและเร้นลับอันไม่มีที่สิ้นสุดในอาณาจักรแห่งเสียงเพลง
ในบันทึก ไอฟส์บอกว่าเขาจินตนาการถึง Universe Symphony ทีว่ งออร์เคสตรา
ขนาดใหญ่หลายวงจะได้รบั การบรรเลงอยูใ่ นหุบเขาและเนินเขาหลายแห่ง ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ตรงโน้น ตรงนี้
ไอฟส์ฝันว่า Universe Symphony บทนี้จะสามารถบรรยายถึง
“จุดกําเนิดอันเร้นลับของสรรพสิ่ง... วิวัฒนาการของสรรพ
ชีวิตในธรรมชาติ และว่าด้วยมนุษยชาติจากรากฐานอัน
ยิ่งใหญ่ของชีวิตไปสู่นิรันดรภาพแห่งจิตวิญญาณ...”

Afterword
เมื่อพบเห็น
“ความพิเศษอันยิ่งใหญ่ไพศาล”
ของโลกดนตรี
— ธเนศ วงศ์ยานนาวา —
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Intellectual, artistic music is becoming very rare lately.
Toru Takemitsu

“นักแต่งเพลงอเมริกันสมัยนั้นส่วนใหญ่ล้วนต้องผ่านการชุบตัวจากยุโรปมาก่อน
ทั้ ง สิ้ น ” นี่ เป็นประโยคที่อยู่ในวงเล็บ ของอติ ภ พเมื่ อ กล่ า วถึ ง Haratio Parker
อาจารย์ของ Charles Ives ที่ Yale University การ “ชุบ” ตัวทีย่ โุ รปเป็นเรือ่ งปกติ
ของสังคมอเมริกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปลายศตวรรษทีส่ บิ เก้าเมือ่ การศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยขยายตัว แต่การศึกษาระดับสูง ๆ ของมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นยัง
ไม่แพร่หลายหรืออาจจะกล่าวได้วา่ ยังไม่มี การศึกษาในระดับสูงก็ตอ้ งข้ามนํา้ ข้าม
ทะเลไปเรียนกันในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยอรมนี (ถึงแม้วา่ ในศตวรรษทีส่ บิ เก้า
ปารีสจะเป็นเป้าหมายสําคัญมากกว่าเบอร์ลินในสายตาของพวกอเมริกัน แต่ค่า
ใช้จ่ายที่เยอรมนีถูกกว่า)
เนือ่ งด้วยว่าเยอรมันพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย
เป็นกลไกสําคัญของรัฐสมัยใหม่ของเยอรมันในการพัฒนาประเทศ ความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัยในเยอรมนีกลายมาเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในหลายต่อหลาย
ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น สําหรับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลาย
ศตวรรษทีส่ บิ เก้าก็รบั แนวทางมหาวิทยาลัยแบบเยอรมัน เช่น University of Chicago
และ John Hopkins University เป็นต้น แม้กระทัง่ มหาวิทยาลัยเก่าแก่มาก ๆ ของ
สหรัฐอเมริกาก็ต้องปรับเปลี่ยนตามแบบเยอรมัน ในขณะเดียวกันบทบาทของ
ศาสนาในมหาวิทยาลัยก็คอ่ ย ๆ เริม่ หมดบทบาทเมือ่ มหาวิทยาลัยต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของระบบทุนนิยมมากกว่าจะเป็นเพียงแค่รฐั ประชาชาติ (nation-state)
ในปลายศตวรรษที่สิบเก้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะการเป็นจักรวรรดินิยมของเยอรมนีและโดยเฉพาะ
อย่างสหรัฐอเมริกา การหันมาเป็นพันธมิตรกันของอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจาก
รบกันมาตัง้ แต่ศตวรรษทีส่ บิ สาม พลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์ สังคมนิยม พลังของ
กรอบคิดวิวฒ
ั นาการภายใต้วถิ ชี วี ติ ทีเ่ คร่งบ้างไม่เคร่งบ้างของวิถชี วี ติ แบบวิคตอเรีย่ น
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พลังการเคลื่อนที่ของรถยนต์ ภาพยนตร์ เป็นต้น
ผลงานอติภพสอดแทรกความคิดทีส่ ะท้อนเรือ่ งราวทีน่ อกกรอบของดนตรี เช่น
“...เชื่อมั่นในเสียงส่วนใหญ่ (อันนําไปสู่การละเลยเสียงส่วนน้อย) และยังเชื่อมั่น
ในความกลมกลืนของสังคม” โดยสิ่งที่เสียงส่วนน้อยจะทําได้ตามความคิดของ
Charles Ives อันเป็นกรอบคิดที่เชื่อแบบ Republican ของศตวรรษที่ 18 ก็คือ
“1. ยอมตนอยูภ่ ายใต้การนาํ ของฝ่ายชนะ 2. ย้ายถิน่ ไปอยูป่ ระเทศอืน่ 3. ใน
กรณีที่เสียงส่วนน้อยเริ่มงอแงหาเรื่องขว้างปาข้าวของ เมื่อนั้นเสียงส่วนมากจะ
จัดการ ‘บีบคอ’ คนเหล่านั้นเอง โดยเสียงส่วนมากจะปฏิบัติต่อคนดื้อดึงพวกนี้
‘ในแบบเดียวกันกับที่ชาวนาจัดการกับตัวสกังค์’”
ผลงานของอติภพให้ภาพทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นแบบโลกสีชมพูตามแบบที่
พบเห็นกันได้ ในจิตวิทยาบวก (positive psychology) แต่กลับชี้ ให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนของอะไรอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดนตรี เช่น “การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของกลุม่
ชนชั้นสูงเพียงไม่กี่ตระกูล” ไม่ใช่ประชาชนยากจนหรือคนธรรมดา ๆ ที่มีบทบาท
ในการสร้างเสรีประชาธิปไตยของอเมริกา
ดนตรีก็เหมือนศิลปะอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมากที่ยากจะหลีกหนีเรื่องของความ
สัมพันธ์ทางชนชัน้ ไปได้ยาก ศิลปะไม่วา่ จะเป็นแขนงไหนไม่มศี ลิ ปะทีร่ กั ประชาชน
คนจนแบบถึงขัน้ อยูก่ นิ กับคนยากจนหรือเลือกเอาคนจนเป็นผัวเป็นเมีย ความเป็น
คลาสสิคหรือ classicus ก็บง่ บอกในรากศัพท์ของตัวมันเองอยูแ่ ล้วทีแ่ สดงถึง “ชนชัน้ ”
class พลังแห่งความเป็น classicus ก็ตอ
้ งเผชิญกับการท้าทายจากพลังทางการเมือง
แบบสังคมนิยม คอมมิวนิสต์ และรัฐประชาชาติทอ่ี าํ นาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
การขยายฐานไปสูป่ ระชาชนหรือ populus/populai ในความหมายแบบยุคกลางก็คอื
“คนจน” นัน้ ก็ดจู ะเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ความต้องการเสียง
เลือกตัง้ และเมือ่ ต้องการให้คนจนไปตายด้วยในสงครามผ่านระบบการเกณฑ์ทหาร
บรรดาเหล่านักประพันธ์เพลงที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกที่มี
ภูมหิ ลังและฐานะในแบบ “classicus” มากกว่าทีจ่ ะเป็น “populus” ข้อยกเว้นก็อาจ
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จะมี เช่น Steve Reich เป็นต้น กระบวนการของการทําให้ผคู้ นจํานวนมากกลาย
เป็นกระฎุมพี (embourgeoisement) เป็นกลไกทีม่ คี วามสาํ คัญมากในการสร้างรัฐ
ประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระทาํ ผ่านกลไกของการศึกษา กลไกทางการศึกษา
ทีท่ าํ ให้ผคู้ นสาํ นึกทึกทักง่าย ๆ ไปว่าการเลือ่ นฐานะเป็นสิง่ ซึง่ เป็นไปได้ ด้วยกลไก
เหล่านี้ทําให้การยอมรับวิถีแห่งชนชั้นนํา (ไม่ว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่กับอํานาจของ
กระฎุมพี (bourgeois) หรือไม่กต็ าม) ก็ยง่ิ เป็นไปได้ เช่น การฟังดนตรีแบบเงียบ ๆ
(แต่กใ็ ช่วา่ จะเป็นทีย่ อมรับ ดังที่ “เชินเบิรก์ หยุดกํากับวงดนตรีและหันมาตะโกนใส่
ผูฟ้ งั ให้หยุดส่งเสียงรบกวน...เวเบิรน์ เขียนถึงเบิรก์ ...เรียกผูฟ้ งั หยาบคายในเวียนนา
ด้วยคําว่า ‘ขยะ’”) เป็นต้น
วัฒนธรรมกระฎุมพีทเี่ น้นถึงระเบียบวินยั (discipline) อันเป็นกลไกสาํ คัญของ
การปฏิบตั กิ ารของรัฐสมัยใหม่ (modern state) นัน้ เป็นเครือ่ งมือสาํ คัญทีจ่ ะกาํ หนด
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตกระฎุมพีและอภิสิทธิ์ชน (aristocrat) การบังคับให้
มาดูดนตรีตรงต่อเวลา การไม่สง่ เสียงและนัง่ ฟังอย่างเงียบ ๆ เป็นวิถที างแห่งดนตรี
แบบกระฎุมพีที่บ่งบอกถึงความสุภาพ แต่ทําไมกระฎุมพีถึงต้องเงียบ? พวก
อภิสิทธิ์ชนไม่ได้มีวัฒนธรรมแห่งความเงียบในการฟังดนตรี กษัตริย์และวิถีแห่ง
ราชสาํ นักก่อนศตวรรษทีส่ บิ เก้าไม่ได้ฟงั ดนตรีแบบเงียบ ๆ พวกอภิสทิ ธิช์ นฟังเพลง
โดยลุกไปไหนมาไหนคุยกันได้อย่างสบายใจโดยไม่ตอ้ งกลัวนักดนตรีหนั มาบริภาษ
วิถชี วี ติ แบบกระฎุมพีมอี าํ นาจมากขึน้ หลังสงครามนโปเลียน สถานภาพทีม่ นั่ คง
มากขึ้นด้วยการขยายตัวของพลังทางการค้าและความล้มเหลวของวิถีอภิสิทธิ์ชน
ทาํ ให้กระฎุมพีมคี วามมัน่ ใจและภาคภูมใิ จในวิถชี วี ติ ของตัวเองและความเป็นตัวของ
ตัวเองมากยิ่งขึ้น การเป็นกระฎุมพีเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยนํ้าพักนํ้าแรงหรือที่เรียกว่า
ได้มาด้วยความสามารถ เมือ่ ได้มาจากตัวเองก็หมายความว่าพร้อมทีจ่ ะสูญไปถ้าเกิด
ความผิดพลาด ความระมัดระวังก็ตอ้ งมีมาก เพราะโอกาสทีจ่ ะหล่นจากบันไดทาง
ชนชัน้ นัน้ เป็นไปได้เสมอ กระฎุมพีจงึ ต้องระมัดระวัง กระฎุมพีขเ้ี กียจไม่ได้ กระฎุมพี
จึงไร้ซึ่งสิทธิที่จะขี้เกียจ กระฎุมพีจึงจะต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา โครงการของ
กระฎุมพีจงึ เป็นโครงการทีไ่ ม่วนั จบ ความต้องการและแรงปรารถนา (desire) ใน
ตลาดเป็นอะไรที่ต้องดําเนินไปตลอด
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ถ้าพิจารณาจากกรอบคิดของนักสังคมวิทยา Richard Sennett แล้ว สายสัมพันธ์
ทางการตลาดไม่ตอ้ งการสายสัมพันธ์ของมนุษย์ยกเว้นมนุษย์ในเชิงนามธรรมแบบ
“มนุษย์เศรษฐกิจ” โดยทุก ๆ คนก็พร้อมทีจ่ ะเป็นลูกค้าทีน่ าํ เงินมาให้ สายสัมพันธ์
มนุษย์ ในตลาดนั้นไร้ซึ่งความเป็นส่วนตัว คนทุก ๆ คนจึงไม่สมควรที่จะเปิดเผย
ตัวเองหรือความเป็นส่วนตัว โลกส่วนตัว (privacy) ของกระฎุมพีจงึ มีความสําคัญ
การแสดงออกของผู้คนบนเวทีจึงเป็นการแสดงออกที่สําคัญของพลังแห่งสภาวะ
ทางจิต (psyche) ของกระฎุมพี เพราะมีใครบางคนที่แสดงออกให้กับตัวเองใน
ทาํ นองเดียวกันกับการมีตวั แทน ถึงแม้วา่ กระฎุมพีจะมัน่ ใจกับความสําเร็จของตนเอง
แต่การแสดงออกนั้นก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
ด้วยความไม่มั่นใจของกระฎุมพีแต่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวและใกล้ชิด
มากพอทีจ่ ะถามใคร การพึง่ พาสิง่ ทีไ่ ร้ซง่ึ ชีวติ และความสัมพันธ์สว่ นตัวจากตัวอักษร
และหนังสือจึงเป็นสิง่ จําเป็น หรือในปัจจุบนั ก็เป็นอินเตอร์เน็ท กระฎุมพีจงึ ต้องการ
หนังสือแนะนําสารพัดแบบเพือ่ จะได้ปฏิบตั ติ วั ได้โดยไม่ตอ้ งกลัว เช่น หนังสือแบบ
“how to” หรือจะเป็นจดหมายถามตอบในหน้าหนังสือพิมพ์จงึ เป็นสิง่ ทีพ่ บเห็นได้
ตลอด นอกจากนัน้ ก็จะเห็นได้จากปัญหาว่าเมือ่ ใดจะทําอะไรในงานสาธารณะต่าง ๆ
เช่น ในการฟังดนตรีเมื่อใดควรจะตบมือ เพราะถ้าตบผิดก็จะขายหน้าและเป็นที่
น่าอับอาย เป็นต้น การวางเฉยทีป่ รากฏออกมาด้วยความเงียบซึง่ ถูกผลักดันด้วย
ความกลัวนัน้ เป็นพืน้ ฐานสําคัญของการดําเนินชีวติ ของกระฎุมพีทส่ี ถานะทางชนชัน้
ไร้ซึ่งความแน่นอน
วัฒนธรรมแห่งความเงียบที่ดํารงอยู่ในการฟังดนตรีดําเนินไปพร้อมกับวัฒนธรรมความเงียบในห้องสมุดอันเป็นวิถขี องการอ่านหนังสือเงียบ ๆ วิถแี ห่งการอ่าน
หนังสือเงียบ ๆ ทีม่ บี ทบาทสําคัญต่อการพัฒนาสาํ นึกแห่งความเป็นปัจเจกชนนิยม
(individualism) ความเป็นปัจเจกชนทีจ่ ะต้องไม่ไปกระทบกระเทือนตัวตนของคน
อื่น ๆ ความเงียบแสดงให้เห็นถึงสุนทรียะของความเป็นตัวตนของกระฎุมพีที่มี
ความสามารถทีจ่ ะควบคุมตนเอง ใครทีไ่ ม่เงียบแสดงให้เห็นว่าไร้ซงึ่ ความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง ความเงียบจึงไม่เพียงแต่เป็นทอง (silence is gold) แต่ยัง
เป็นเครือ่ งมือสําคัญในการประเมินค่าความแตกต่างกันของมนุษย์ทก่ี ระฎุมพีเชือ่ ว่า
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เท่าเทียมกัน ความเงียบทาํ ให้เสียงดนตรีสง่ ผ่านเข้าถึงอัตตา แสดงให้เห็นถึงสภาวะ
แห่งความดืม่ ดํา่ ทีล่ กึ ลงแห่งอัตตา โดยความลึกลํา้ ทีก่ ระทําโดยปัจเจกชนนีก้ ลับนําพา
ให้ปจั เจกชนเชือ่ มโยงอัตตาเข้ากับมวลมนุษยชาติ (humanity) ได้โดยไม่ตอ้ งออก
ไปไหนเฉกเช่นเดียวกันกับการอ่านหนังสือ
ความเงียบของวัฒนธรรมกระฎุมพีที่ถูกล้อเล่นในผลงานของ John Cage
ความเงียบอันเป็นสิ่งที่กระฎุมพีปรารถนาไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ความ
แข็งแกร่งทางชนชั้นของกระฎุมพีนําไปสู่การปะทะกันทางรสนิยม วิถีชีวิต และ
ความคิด เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเสมอ ๆ เช่น เมื่อใดก็ตามที่มีการละเมิดเทวรูป
อันศักดิ์สิทธิ์ของกระฎุมพี “ความเงียบ” ดังจะเห็นได้จากปฏิกิริยาของ Charles
Ives, Anton Webern ฯลฯ เป็นต้น ถึงแม้วา่ นักประพันธ์แบบเวเบิรน
์ จะคิดว่า การ
นําเสนอดนตรี “ในรูปแบบทีแ่ จ่มชัดและเรียบง่ายทีส่ ดุ ” คือศิลปะบริสทุ ธิท์ อ่ี ยูเ่ หนือ
“อารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟัง” คือเป้าหมายสําคัญ ทั้งนี้เพราะในกรอบคิดของ
Judeo-Christian จะมีอะไรที่สูงส่งไปกว่าความเป็นนามธรรมและเป็นเอกภาพดั่ง
พระผูเ้ ป็นเจ้าตามกรอบคิดแบบเอกเทวนิยม (monotheism) นัน้ เป็นไม่มี ผลงาน
ในหนังสือเล่มนีท้ งั้ หมดดูจะสะท้อนกรอบความคิดของดนตรีนามธรรมทีส่ งู ส่ง แต่
ยากที่จะหามวลชนชนชั้นตํ่าที่เป็นประชากร 99% มากกว่า 1% ที่ไหนที่จะมี
รสนิยมที่เป็นนามธรรมขนาดนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดหยาบ ๆ ว่าชนชั้นตํ่ามี
รสนิยมที่ต้องการอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้
สําหรับ Conlon Nancarrow ผู้นิยมการเมืองแบบฝ่ายซ้ายเฉกเช่นเดียวกับ
Iannis Xenakis (ผูร้ ว่ มกับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายต่อต้านฝ่ายอักษะช่วงปลาย
สงครามโลกครั้งที่สอง) นั้นเห็นว่า Twelve-Tone “ไปไม่รอด…มันเป็นทางตัน
ไม่มีที่ให้ ไปต่ออีกแล้ว” แต่ถึงกระนั้นก็ดีใช่ว่าดนตรีของเขาจะเข้าถึงหมู่ชนชั้นตํ่า
เพราะ “อัตราเร็วของดนตรีในแบบทีซ่ บั ซ้อนมาก ชนิดทีไ่ ม่มมี นุษย์คนใดสามารถ
ทีจ่ ะบรรเลงได้อย่างแน่นอน” ถึงกระนัน้ ก็ดกี รอบความคิดของการเป็นพระผูเ้ ป็นเจ้า
ทีเ่ ป็นแบบ “unmoved mover” ทีไ่ ม่มวี นั เปลีย่ นแปลงก็ดจู ะเป็นเป้าหมายทีส่ าํ คัญ
เพราะสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิเสธก็คอื “ทุกครัง้ ทีเ่ พลงใดเพลงหนึง่ บรรเลง มันควรจะต้องได้รบั
การบรรเลง มันควรจะต้องได้รับการบรรเลงที่แตกต่างกันออกไป” เพราะ “การ
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บรรเลงดนตรีทด่ี แี ต่ละครัง้ ควรจะ “เหมือนกัน” นัน่ ก็คอื ควรจะเป็นไปตามทีน่ กั แต่ง
เพลงปรารถนา” ถ้าจะกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือศูนย์กลางของดนตรีอยู่ที่ผู้ประพันธ์
แม้ว่าผู้ประพันธ์จะตายไปแล้วก็ตาม
ในขณะเดียวกันความตายของรสนิยมทางดนตรีเป็นสิ่งที่ยังทรงพลังสามารถ
ทีจ่ ะถ่ายทอดจากรุน่ หนึง่ สูอ่ กี รุน่ หนึง่ เสมอ แต่กใ็ ช่วา่ ทุกคนจะดําเนินรอยตาม การ
ถูกประท้วงหรือโจมตีวพิ ากษ์วจิ ารณ์เพราะไม่ถกู ขนบและรสนิยมของอีกสาํ นักหรือ
อีกพวกหนึ่งเป็นเรื่องปกติมาก จากนักออกแบบสถาปนิก Filippo Brunelleschi
มาถึง Eduard Manet จนถึง Georges Bizet มาสู่ Witold Lutoslawski ต่างก็
ต้องเผชิญกับการต่อต้านผลงานทีถ่ กู ต่อต้าน ดังนัน้ การวิพากษ์แสดงให้เห็นถึงการ
ไม่ใช่พวก ในขณะที่การรับรางวัลแสดงให้เห็นว่าเป็นพวกเดียวกัน “คุณรับรางวัล
ของเรา นั่นย่อมแปลว่าคุณอยู่ฝ่ายเรา” ความเป็นมิตรและเป็นศัตรูจึงเป็นอะไร
ทีม่ คี วามชัดเจนมาก วงการศิลปะดนตรีจงึ ไม่ได้แตกต่างไปจากวงการอืน่ ๆ แม้วา่
ความใฝ่ฝนั อันเหลือเชือ่ ทีจ่ ะเป็นแบบพระผูเ้ ป็นเจ้าจะมีอยูก่ ต็ าม ในขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ งไม่ลมื ว่าในพระคัมภีร์ ไบเบิล้ พระผูเ้ ป็นเจ้าเลือกข้างเสมอเหมือนกับ “Force”
ในภาพยนตร์ Star Wars การมี “พลังพิเศษ” บางอย่างแบบ Star Wars อาจจะ
ช่วยทําให้ “ผู้ฟังในอุดมคติ” เกิดขึ้นได้ เพียงแต่รสนิยมในการฟังดนตรีไม่ได้มี
ลักษณะทีเ่ หมือนกับแบบภายใน “สามตัวตน” ระหว่างผูป้ ระพันธ์เพลงกับผูฟ้ งั ซึง่
นั่นก็ยังต้องรวมถึงผู้เล่นด้วย
สาํ หรับในพืน้ ทีข่ องคริสต์ศาสนา คณิตศาสตร์ทาํ อะไรต่ออะไรได้สารพัด เพราะ
สามารถพิสจู น์การดํารงอยูข่ องพระผูเ้ ป็นเจ้าก็ได้ การดาํ รงอยูข่ องพระผูเ้ ป็นเจ้าที่
สร้างให้มนุษย์เท่าเทียมกันแต่เมื่อต้องออกจากสวนอีเด็นพร้อมบาปกําเนิดมนุษย์
ก็ไม่มคี วามเท่าเทียมกัน การปลดปล่อยของคอมมิวนิสต์จงึ เป็นการบรรลุอดุ มคติ
ของคริสต์ศาสนาทีก่ ลับไม่มศี าสนา Iannis Xenakis เคยเดินบนเส้นแบบนีเ้ หมือน
กับปัญญาชนยุโรปในสาขาอืน่ ๆ อีกเป็นจาํ นวนมาก โดยอาชีพการงานแล้วเขาเป็น
สถาปนิก เขาโดนสะเก็ดระเบิดจากรถถังอังกฤษจนทาํ ให้เสียตาข้างซ้ายไปหนึง่ ข้าง
ผลงานของนักคณิตศาสตร์และสถาปนิกผู้น้ีสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้คนอย่าง
มากด้วยผลงาน Metastaseis งานดนตรีแบบนีน้ าํ พามนุษย์ ไปสูโ่ ลกแห่งคณิตศาสตร์
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ที่ถูกทําให้กลายเป็นสิ่งพิเศษด้วยการนําเสนอสิ่งพิเศษสากลต่าง ๆ เช่น Golden
Rule เป็นต้น กรอบความคิดแบบนี้ตอกยํ้าความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับ
ธรรมชาติ เพียงแต่กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้กลับมีเป้าหมายอยู่ที่
การก้าวข้ามพ้นอารมณ์ เมือ่ เป็นโลกของธรรมชาติเส้นทางของดนตรีและเสียงจึง
ดูจะแยกออกจากกันไม่ได้ อย่างไรก็ดีนี่เป็นกรอบธรรมชาติที่ดําเนินไปได้ด้วย
หลักคิดแบบ Judeo-Christian มากกว่าธรรมชาติตามกรอบคิดของชนเผ่าต่าง ๆ
ตั้งแต่ลาตินอเมริกามาสู่อัฟริกาและปาปัว นิวกีนี
แนวความคิดธรรมชาติที่เป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกจากอเมริกาใต้ถึงปาปัว นิวกินี
ก็ดจู ะเป็นทีเ่ ข้าใจได้ยากไม่แพ้กบั ธรรมชาติในความคิดของเหล่าปัญญาชนทีด่ าํ เนิน
ความไปด้วยกรอบคิดแบบ Judeo-Christian ทีม่ นุษย์อยูเ่ หนือธรรมชาติอนื่ ๆ ดังที่
ปรากฏอยูใ่ น Genesis I: 26-28 ความพิเศษทีแ่ ตกต่างจนถึงแปลกแยกของความคิด
เรือ่ งธรรมชาติตามกระแสธารของปัญญาชนทีแ่ สดงออกโดยเหล่านักประพันธ์เพลง
ทัง้ หลายนัน้ ก็ดจู ะไม่แตกต่างไปจากสํานึกของเจ้าอาณานิคมทีม่ ตี อ่ คนพืน้ เมืองหรือ
คนชนเผ่าในอาณานิคมต่าง ๆ ดนตรีของนักประพันธ์ตะวันตกเองก็ทรงพลังได้ผา่ น
พลังของอาณานิคมเฉกเช่นเดียวกันกับอะไรอื่น ๆ ในโลกนี้
ดนตรีมรี ะดับเหล่านีพ้ ร้อมเสมอทีจ่ ะถูกทาํ ให้กลายเป็นของดาษ ๆ ทีแ่ ม้กระทัง่
นักประพันธ์เองก็อดรนทนไม่ได้ ดังที่ Gyorgy Ligeti รูส้ กึ ต่อผูก้ าํ กับอย่าง Stanley
Kubrick ผูน
้ าํ เอาดนตรีของ Ligeti มาใช้ ใน 2001 Space Odyssey โดยไม่มกี ารแจ้ง
ผูป้ ระพันธ์ สาํ หรับนักประพันธ์ผสู้ ร้างดนตรีอย่างเป็นนามธรรมนัน้ เห็นว่าผลงาน
ภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องนี้จึงเป็นแค่ “a piece of Hollywood shit” แต่นั่นก็เป็น
“shit” ทีอ่ าจจะเรียกได้วา่ “hits the fan” ความต้องการทีท่ าํ ให้อาณาเขตของดนตรี
มีความเป็นเอกเทศ (autonomy) ก็ทาํ ให้ดนตรีไม่ได้แตกต่างไปจากอาณาเขตของ
สภาวะสมัยใหม่ (modernity) ทีต่ า่ งก็ตอ้ งการเป็นเอกเทศไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจ
ของการเมืองหรือศาสนา ถ้าจะกล่าวอย่างง่าย ๆ ศิลปะไม่ได้รบั ใช้ ใครไม่วา่ จะเป็น
พระหรือขุนนาง โครงสร้างทีเ่ ป็นนามธรรมแบบเดียวกันกับคณิตศาสตร์ทแี่ สดงให้
เห็นถึง Rationality นั้นทําให้ศิลปะยิ่งมีความเป็นอิสระ
ในบรรดานักประพันธ์เพลง Toru Takemitsu ก็คงจะเป็นนักประพันธ์เพลงจาก
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ญี่ปุ่นคนเดียวที่ไม่ได้อยู่กับจารีตดนตรีของเหล่านักประพันธ์เพลงที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น นอกจากนั้นเขาก็ไม่ได้รับการฝึกฝนทางดนตรีมาแบบเป็นทางการ นัก
ประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นก็ยังมีคนอื่น ๆ อีก เช่น Toshiro Mayuzumi,
Toshi Ichiyanagi เป็นต้น ภาพลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของญีป
่ นุ่ ทีส่ าํ คัญก็คอื เรือ่ งธรรมชาติ ดนตรีของนักประพันธ์เพลงญีป่ นุ่ ผูน้ จี้ ะเชือ่ มโยงกับธรรมชาติ แต่ธรรมชาติ
ในกรอบคิดของญี่ปุ่นแตกต่างไปจากความเข้าใจธรรมชาติภายใต้การชี้นําแบบ
Judeo-Christian “ดนตรีตะวันตกจะเน้นในความพร้อมเพรียงสมบูรณ์แบบของเสียง
หลายเสียง ที่ถูกนํามาเชื่อมโยงถักร้อยเข้าด้วยกันอย่างละเอียดละออ”
ส่วนสุนทรียศาสตร์แบบญีป่ นุ่ “เน้นทีค่ วามพิเศษของเสียงเพียงเสียงเดียว แต่
อยูท่ ต่ี วั เนือ้ เสียงแท้ ๆ ของเครือ่ งดนตรี” “เสียงเครือ่ งสายอย่างชามิเซ็น (shamisen)...
รับการนิยามว่าเปรียบประดุจเสียงของจักจัน่ ” “ดนตรีในแบบญีป่ นุ่ กลับมีแนวโน้ม
ที่จะหลอมรวมตัวเองเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน” ธรรมชาติและอัตตาต่างก็ถือกําเนิด
มาจากแหล่งเดียวกัน สุนทรียะที่มีการเชื่อมโยงหรือนําไปเปรียบเทียบกันไม่ได้มี
แค่ในดนตรีเท่านัน้ แต่ยงั ปรากฏในสุนทรียะทางธรรมชาติอนื่ ๆ เช่น หิน เป็นต้น
ทัง้ นี้ Takemitsu อ้างถึงกรอบความคิดสุนทรียะญีป่ นุ่ ทีส่ ถาปนิกอย่าง Arata Isozaki
เรียกว่า “สุนทรียะการเปรียบเทียบ” (aesthetic analogy) การเปรียบเทียบจาก
สถาปัตยกรรม สวนหิน ไปจนถึงดนตรีแสดงถึงความเหมือนกันของสุนทรียะ
ในส่วนของหูและตา ในความเห็นของนักประพันธ์เพลงญีป่ นุ่ ผูน้ จี้ งึ เปรียบเทียบว่า
วงออร์เคสตราจึงเปรียบเสมือนสวน
ในจารีต Judeo-Christian รากศัพท์ของคําว่า natura แสดงให้เห็นถึงอะไรที่
อยู่ข้างนอกหรือนอกตัวเรา อย่างไรก็ตามกรอบความคิดเรื่อง “nature” นั้นเป็น
อะไรที่ญี่ปุ่นรับเอามาจากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันและฝรั่งเศสในช่วง
การปฏิรปู เมจิ สาํ หรับฝ่ายฝรัง่ เศสก็คอื P. Vidal de la Blanche (1845–1918)
แนวความคิด “ธรรมชาติ” ของญี่ปุ่นจึงผสมผสานกับความคิดตะวันตกมากขึ้น
เช่น ขั้วความขัดแย้งธรรมชาติและวัฒนธรรม อันเป็นฐานคิดแบบ Cartesian ที่
เป็นโครงสร้างทางความคิดทีส่ าํ คัญ เป็นต้น กรอบความคิดทาง “ธรรมชาติ” ของ
ญีป่ นุ่ ก็เช่นเดียวกันกับสิง่ อืน่ ๆ ทีผ่ สมผสานกับอิทธิพลตะวันตก แต่ความพยายาม
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ทีห่ นั กลับไปสูอ่ ดีตเพือ่ รือ้ ฟืน้ ความบริสทุ ธิภ์ ายใต้พลังของความเป็นรัฐประชาชาติ
(nation-state) ของญี่ปุ่นเองก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
สุนทรียะทีบ่ ริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องปราศจากสิง่ แปดเปือ้ นเป็นแรงปรารถนา (desire) ที่
สําคัญ ในอดีตสุนทรียะเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับชนชั้น ชนชั้น
สูงฟังดนตรีคลาสสิค ชนชัน้ กลางทีม่ กี ารศึกษาต้องการฟังเพลงสบาย เช่น Frank
Sinatra ในขณะที่ชนชั้นตํ่าก็ฟังเพลงป็อปและลูกทุ่ง กรอบความคิดเรื่องชนชั้น
แบบหนึ่งต้องฟังเพลงแบบหนึ่งกลับมีลักษณะที่ตายตัวเกินไป รสนิยมของแต่ละ
ชนชัน้ แตกต่างกันประหนึง่ ว่าหาจุดร่วมกันไม่ได้เลย แต่ละชนชัน้ มีความแตกต่างกัน
อย่างมาก การแบ่งรสนิยมตามโครงสร้างทางชนชัน้ แบบนีเ้ ป็นสิง่ ทีใ่ ช้ ไม่ได้อกี ต่อไป
จากการศึกษาในประเทศเยอรมนี (และสหรัฐอเมริกา) พบว่ารสนิยมทีเ่ รียกว่า
“omnivores” เป็นแนวทางของรสนิยมในการฟังเพลงคือฟังได้หลากหลาย ถึงแม้วา่
ในอดีตความหลากหลายในรสนิยมจะเป็นรสนิยมของชนชั้นสูง แต่รสนิยมแบบ
“เสพได้หมด” ขยายตัวไปสู่ชนชั้นอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ดีไม่มีอะไรที่ตรงไปตรงมา
หรือดําเนินไปอย่างเป็นเส้นตรงแบบไม่มแี ยกแตกแขนงขนาดนัน้ เพราะพวกทีน่ ยิ ม
ฟังเพลงร็อกก็มแี นวโน้มทีจ่ ะฟังเพลงร็อกมากกว่าทีจ่ ะฟังดนตรีแบบอืน่ ๆ สาํ หรับ
พวกที่ฟังดนตรีแบบทั่ว ๆ ไปก็จะฟังเพลงได้ ไม่ว่าจะเป็นคลาสสิค เฮาส์ (House)
ป็อป ส่วนพวกทีฟ่ งั ดนตรีแบบทีเ่ ข้าถึงมาก ๆ หรือเป็นคอฟังเพลงนัน้ ก็จะฟังดนตรี
ที่หลากหลาย แต่ก็นิยมเพลงคลาสสิคและแจ๊สมากกว่า สําหรับพวกนักเรียนที่
เรียนทางดนตรีนนั้ ก็จะไม่ได้จาํ กัดตนเองอยูก่ บั เพลงคลาสสิค เนือ่ งด้วยว่าสถาบัน
การศึกษาได้ทําให้ดนตรีไม่ได้จํากัดอยู่แค่เหล่านักประพันธ์เพลงที่กล่าวถึงไว้ ใน
หนังสือเล่มนี้
ชนชัน้ เองก็ไม่ได้เป็นตัวกําหนดสําคัญในการฟังเพลงแบบเดิม ดนตรีคลาสสิค
ไม่ได้เป็นเรื่องชนชั้นสูงหรือดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งเป็นเรื่องของชนชั้นตํ่าอีกต่อไป
การฟังดนตรีกลายเป็นเรือ่ งของการเปิดตนเองผ่านความรู้ ในเรือ่ งดนตรีแนวต่าง ๆ
การศึกษาและการมีความรู้เรื่องดนตรีจึงเป็นฐานสําคัญสําหรับรสนิยม การเปิด
กว้างของสถาบันการศึกษา (ด้านดนตรี) จึงดูจะเป็นตัวกําหนดสําคัญในการสร้าง
รสนิยม สถาบันการศึกษาระดับสูงเองก็มกี ารสร้างความเป็นสถาบัน (institutionalize)

364

ให้กบั ดนตรีทใี่ นท้ายทีส่ ดุ ก็มกั จะหลีกเลีย่ งความเป็นอนุรกั ษนิยมไปไม่พน้ อะไรที่
ขัดกับศีลธรรมของชนชั้นกลางมีไม่ได้ ในแง่นี้การล้างสิ่งสกปรก (sanitize) ทาง
วัฒนธรรมของวิถีทางวัฒนธรรมของชนชั้นตํ่า เช่น การทําลายล้างหรือเซนเซอร์
เรื่องเพศ เป็นต้น จึงเป็นสิ่งที่สถาบันนิยมกระทํา รสนิยมที่ผ่านการเซนเซอร์จึง
เป็นรสนิยมที่ชอบธรรมถูกต้อง ความถูกต้องชอบธรรมของรสนิยมทางดนตรีจึง
สอดคล้องกับวิถีทางชนชั้นที่ชนชั้นนํายอมรับสิ่งที่เรียกกันว่าดีงาม
หนังสือดนตรีเล่มนี้จึงจะให้ ใครอ่านก็ได้ตราบที่ยังมีแรงปรารถนาในการอ่าน
หนังสือ ใครจะใคร่ฟงั Steve Reich หรือ John Cage ก็เป็นความเพลิดเพลินของ
คนแต่ละคนมากกว่าที่จะปล่อยให้เป็นแค่เรื่องของสถาบันการศึกษาดนตรีและ
ธุรกิจดนตรีเป็นผู้กําหนด ผู้บริโภคในฐานะพลังของตลาดเป็นผู้กําหนดที่สําคัญ
แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งง่าย ๆ ทีจ่ ะทาํ ให้ดนตรีขาดมิตขิ องธุรกิจไปในโลกทีพ่ อ่ ค้าเป็นผูน้ าํ โลก
ในด้านต่าง ๆ

