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ผูยิ่งใหญแหงทศวรรษ 2500

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

จอหน  เล็นนอน (John Lennon)  จูงมือโยโกะ โอโนะ (Yoko Ono) เดินออกจาก
งานปารต้ี ทั้งๆที่วาระสํ าคัญของงานยังไมทันเริ่มตน  เมื่อกวีผูมีกํ าหนดการอานสรรนิพนธของตน
เปลื้องผาเปลือยกาย พรอมทั้งแขวนปาย ‘Do Not Disturb’  ไวบนองคชาต ไมตองสงสัยเลยวา 
กวีผูนั้นมีอาการเมายากลอมจิตประสาท มธุรสวาจาขณะกํ าลังเปลื้องผา ก็คือ การอานกวีนิพนธ
ใหออกรสนั้นตองเปลือยกาย แตจอหน เล็นนอนมิอาจทนเห็นภาพเชนนั้นได

เหตุเกิดในลอนดอนในกลางทศวรรษ 2500 อัลเล็น กินสเบิรก (Allen Ginsberg, 
1926-1997) คือ กวีผูเปลื้องผาคนนั้น เวลานั้นกินสเบิรกมีชื่อเสียงระหวางประเทศแลว ในฐานะ
ผูนํ าขบวนการบุปผาชนผูตองการแสวงหามรรควิธีในการปลดปลอยตนเอง บุปผาชนจักตองใฝหา
เสรีภาพ ไมติดดวยจารีตประเพณีและบรรทัดฐานของสังคม อีกทั้งตองใชชีวิตอยางสบายๆไมเรง
รีบตามจังหวะกาวและการเรงรัดของระบบทุนนิยม การแสวงหาเสรีภาพบางครั้งกระทํ าดวยการ
คืนกลับไปหาธรรมชาติ  ‘พลังบุปผา’ (Flower Power) เปนศัพทที่กินสเบิรกบัญญัติข้ึน หนทางหนึ่ง
ในการปลดปลอยตนเองไปสูเสรีภาพก็คือ การใชยากลอมจิตประสาท ดังเชน LSD

ชนชั้นปกครองอเมริกันมองกินสเบิรกวาเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม เอ็ดการ 
ฮูเวอร (J. Edgar Hoover) ผูอํ านวยการ FBI  ถึงกับส่ังเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจับกินสเบิรก 
แกผาตรวจทุกครั้งที่เดินทางกลับจากตางประเทศ  ทุกแหงหนที่กินสเบิรกทองไปลวนเปนขาว 
เขาตระเวนละตินอเมริกาเพื่อแสวงหาพันธุพืชที่ชวยกลอมจิตประสาทใหนํ าพาไปสูสรวงสวรรค ใน
ฐานะที่เปนคนรักรวมเพศ กินสเบิรกรณรงคเรียกรองสิทธิและความเสมอภาคของคนที่มีรักรวมเพศ
(homosexual right) เขามิใช ‘อีแอบ’ นอกจากจะมีชีวิตรักรวมเพศอยางเปดเผยแลว ยังเรียกรอง
ใหมนุษยหาความสุขจากการรักรวมเพศดวย การชูประเด็นเรื่องการใชยากลอมจิตประสาท และ
การสงเสริมใหมนุษยมีรักรวมเพศ ทํ าใหกินสเบิรกเปนบุคคลที่ไมพึงประสงคของบางประเทศ 
คิวบาบาและเช็คโกสโลวาเกียขับเขาออกนอกประเทศดวยเหตุนี้ โดยที่อินเดียกลาวหาวากินสเบิรก
เปนสายลับอเมริกัน
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แมวาสังคมนานาประเทศจะมองกินสเบิรกวามี‘พฤติกรรมเบี่ยงเบน’ที่ไมพึง
ประสงค  แตเขาก็มีพฤติกรรมอีกดานหนึ่งที่แสดงถึงลักษณะมนุษยนิยม  เมื่อกินสเบิรกไปเยือน
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด  เขาขอดูหองที่เพอรซี เชลลีย (Percy Bysshe Shelley, 1792-1822) กวี
เอกชาวอังกฤษเคยอาศัยอยู เมื่อไปถึงหองดังกลาว กินสเบิรกคุกเขาลงจูบพื้นเพื่อแสดงความ
คารวะกวีเอกผูมากอน  เขาใหความชวยเหลือทางการเงินแกกวีและนักเขียนที่อดอยากปากแหงอยู
เสมอ เพราะตระหนักถึงความยากลํ าบากในการตีพิมพกวีนิพนธและวรรณกรรม กินสเบิรกผาน
ประสบการณเชนนี้มากอน  แมเมื่อเขากลายเปนกวีผูมีชื่อเสียงแลว  เขายังคงยืนหยัดพิมพหนังสือ
กับสํ านักพิมพเล็กๆที่เคยชวยพิมพงานใหเขาในยามยาก แมจะมีสํ านักพิมพใหญเสนอคาตอบ
แทนสูงกวาก็ตาม

อัลเล็น กินสเบิรก  เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2469 ณ เมืองนิววารก (Newark)  
มลรัฐนิวเจอรซีย ครอบครัวเปนยิวอพยพจากรัสเซีย  บิดา(Louis Ginsberg)  เปนกวีและมีอาชีพ
เปนครูดวย มารดาเปนพวกสังคมนิยม แตปวยเปนโรคประสาท กินสเบิรกเลาเรื่องราวของมารดา
ในบทกวีนิพนธชื่อ Kiddish บิดาตองการใหเขาเปนนักกฏหมาย  เขาจึงตามพี่ชาย (Eugene 
Ginsberg)  ไปศึกษาวิชากฏหมาย  ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ขณะนั้นกินสเบิรกมีอายุ 17 ป แต
ชะตาชีวิตกลับผกผันเมื่อไดพบแจก เคอรูแอ็ก (Jack Kerouac, 1922-1969) วิลเลียม ซีวารด 
เบอรรัฟส  (William Seward Burroughs, 1914 -     )  และนีล คาสสาดี  (Neal Cassady)  
ณ มหาวิทยาลัยนั้น  ณ ที่นี้เอง ตํ านานของขบวนการปฏิวัติวัฒนธรรมที่เรียกวา The Beats หรือ 
Beatniks กอเกิดขึ้น

The Beats เปนขบวนการวัฒนธรรมที่ปฏิเสธการดํ าเนินชีวิตตามวิถีด้ังเดิม  
กลาวอีกนัยหนึ่งก็เปนขบวนการปฏิปกษวัฒนธรรมดั้งเดิม(Counter-culture Movement) 
หากพิจารณาจากมุมมองของชนชั้นปกครอง  คนเหลานี้เปนพวกนอกรีตนอกรอย  ไมปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี  แตงตัวอยางสบายๆ ไมใสสูทผูกเน็กไท  แตไวผมยาวและสวมเสื้อสีฉูดฉาด  ไมไต
บันไดทางการศึกษาเพื่อข้ึนไปสูยอดปรามิดของอาชีพการงาน  แตหางานทํ าเทาที่จํ าเปนเพื่อการ
ประทังชีวิต และเสพสุขจากการมีชีวิตอันอุดมดวยเสรีภาพนานัปการ บางครั้งลองลอยไปกับการ
ทองเที่ยว  นวนิยายเรื่อง On the Road (1957) ของแจก เคอรูแอ็ก มีอิทธิพลตอการดํ ารงชีวิตของ
บุปผาชนหรือพวกฮิปป (Hippies) ในทศวรรษ 2500  อยางมาก
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การปฏิบัติธรรมเยี่ยงบุปผาชนทํ าใหกินสเบิรกและเพื่อนพองโคจรไปพบทิโมธี 
เลียรี (Timothy Leary, 1920-1996) อดีตศาสตราจารยวิชาจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด
ผูถูกไลออกในฐานขาดสอน  หากแตใชเวลาชักจูงใหนักศึกษาใชยากลอมจิตประสาท เลียรี
มีสมญานามวา“เจาพอ LSD”  บางคนเรียกเขาวา‘เจาพอฮิปป’ (Godfather of the Hippies) 
กินสเบิรกสุมหัวอยูกับเลียรีและมิตรสหาย หาความสุขจากการสูบกัญชาและเสพยา พรอมทั้ง
รณรงคเรียกรองสิทธิและเสรีภาพ

อัลเล็น กินสเบิรก เปนหัวหอกในการทํ าสงครามกลางเมืองทางวัฒนธรรม
ผูบุกเบิกการเขียนกวีนิพนธแนวใหม  บทกวีนิพนธเร่ือง Howl (1956) มีการใชศัพทชนิดตรงไป
ตรงมา บรรยายถึงสังคมอเมริกันรวมสมัยจากความรูสึกในกนบึ้งแหงหัวใจ และกลาวถึงการใช
ชีวิตรักรวมเพศ (homosexuality)  และการเติบใหญในสภาพแวดลอมที่นิยมชมชอบลัทธิคอมมิว
นิสม  เมื่อ Howl (1956) ปรากฎสูบรรณพิภพ ตํ ารวจนครซานฟรานซิสโกยึดหนังสือไมใหขาย และ 
การศุลกากรแหงสหรัฐอเมริกาไมยอมใหสงหนังสือออกนอกประเทศ ดวยขอกลาวหาวาเปน 
หนังสือลามกอนาจาร   ลอวเรนส เฟอรลิงเก็ตตี (Lawrence Ferlinghetti)  ผูพิมพหนังสือนี้ 
ถูกฟองดวยขอหาเดียวกัน แตศาลพิพากษายกฟองในป 2500  การดํ าเนินคดีทํ าให Howl (1956) 
กลายเปนหนังสือขายดี  คนหนุมสาวในยุคทศวรรษ 2500  พากันทองบทกวีนิพนธนี้จนขึ้นใจ   
โดยเฉพาะอยางยิ่งบาทแรก

I saw the best minds of my generation destroyed by madness, 
starving hysterical naked.

การละทิ้งแบบแผนและกฏเกณฑด้ังเดิมมิไดเกิดแกงานกวีนิพนธเทานั้น หากยัง
เกิดแกงานศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ไมวาจะเปนนวนิยาย การละคร ภาพยนตร  ดนตรี  จิตรกรรม และ
วิจิตรศิลปแขนงอื่นๆอีกดวย  ในไมชาผูคนในสังคมเริ่มยอมรับงานศิลปวัฒนธรรมแนวใหมเหลานี้

แมวาชนชั้นปกครองและสถาบันที่มีอยูเดิมในสังคม (The Establishment)  เปน
เปาแหงการโจมตีจาก The Beats และขบวนการบุปผาชนโดยองครวม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ The 
Beats และขบวนการบุปผาชน เปนขบวนการตอตานชนชั้นปกครองและสถาบันที่ดํ ารงอยู  (Anti-
Establishment Movement)  แตในทายที่สุด The Establishment  คอยๆยอมรับผลงานทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมของ The Beat Generation มากขึ้น  ไมจํ าเพาะแตงานของกินสเบิรก  หากรวม
งานของคนรุนใหมอ่ืนๆดวย
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หนังสือกวีนิพนธหลายเลมของกินสเบิรกใชเรียนในมหาวิทยาลัยในเวลาตอมา 
ในป 2516  The Fall of America : Poems of These States, 1965-1971 ไดรับรางวัล National 
Book Award  สวน Cosmopolitan Greetings : Poems, 1986-1992  เขารอบสุดทายในการ
พิจารณารางวัล Pulitzer Prize ในป 2538  ทั้งเขาไดรับเลือกใหเปนสมาชิก The American 
Academy และ  Institute of Arts and Letters ดวย

ในทศวรรษ 2500 กินสเบิรกนอกจากเขียนบทกวีสะทอนชีวิตผูคนในสังคมและ
ชะตากรรมของบานเมืองแลว ยังรณรงคเพื่อสิทธิและเสรีภาพของปวงชนอีกดวย  กินสเบิรก 
กระโดดเขารวมในขบวนการเรียกรองสันติภาพและตอตานสงครามเวียดนาม ในที่ชุมนุมทางการ
เมือง กินสเบิรกมักจะขึ้นเวทีปราศรัยและอานบทกวีนิพนธ  การเดินทางเพื่อปราศรัยและอานกวี
นิพนธเปนกิจวัตรของเขาในอีกสามทศวรรษตอมา  เพียงแตมิไดมีความถี่มากเทาทศวรรษ 2500 
เทานั้น ในบั้นปลายแหงชีวิต กินสเบิรกหาความสงบแหงจิตใจดวยการนั่งสมาธิ ซึ่งเขาพบวามี
ความสุขมากกวาการเสพยา ตางกับทศวรรษ 2500 ที่เขาตองเสพยาในยามที่เขียนกวีนิพนธ 
Kiddish นับเปนตัวอยางของความขอนี้

เมื่อเขาทราบโดยญาณวิถีวา วาระสุดทายแหงชีวิตกํ าลังมาถึง กินสเบิรกโทรศัพท
ร่ํ าลาเพื่อนสนิทเกือบทุกคน  เพื่อนของเขามีต้ังแตนักดนตรีร็อกในวง Patti Smith Group และ 
Smashing Pumpkins บ็อบ ไดแลน (Bob Dylan)  ไปจนถึงวาคลาฟ ฮาเวล (Vaclav Havel) 
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ค  เขานั่งเขียนกวีนิพนธไดกวาสิบบทกอนสิ้นใจตายในทามกลาง 
มิตรสหายและคูรักเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2540

วงวรรณกรรมจะตองระลึกถึงอัลเล็น กินสเบิรก ในฐานะกวีผูเขียนบทกวีนิพนธ
ที่ไรแบบแผน ผูสงเสริมการเขียนกวีนิพนธจากแรงดลบันดาลใจอยางฉับพลัน และผูสงเสริม
การอานกวีนิพนธชนิดเปลงเสียงดังๆ สังคมการเมืองอเมริกันจะตองระลึกถึงกินสเบิรกในฐานะ
ผูเรียกรองสิทธิและความเสมอภาคของกลุมคนรักรวมเพศ และผูผลักดันขบวนการสันติภาพ  
ประชาชนจะตองระลึกถึงกินสเบิรกในฐานะผูนํ าขบวนการบุปผาชนในทศวรรษ 2500 และตํ ารวจ
เมืองชิคาโกในป 2511 จะตองระลึกถึงกินสเบิรกในฐานะผูนํ าการชุมนุมตอตานพรรคดีโมแครต  
ซึ่งสั่งใหผูชุมนุมรองสวดมนตวา ‘โอม..โอม..โอม..’ อยู 7 ชั่วโมง


