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ค�ำอนุโมทนา
ในช่วงชีวิตแห่งการแสวงหาของข้าพเจ้า ณ ประเทศอังกฤษ ราวๆหนึ่งทศวรรษ
ตั้งแต่พ.ศ.2496 มานั้น บรรยากาศที่นั่นเอื้ออ�ำนวยต่อการแสวงหาทางศิลปวิทยาค่อนข้าง
มาก นอกจากจะตักตวงได้จากสถาบันการศึกษาและสมาคมทางวิชาการต่างๆ(รวมพุทธ
สมาคม)แล้ว สือ่ มวลชนกระแสหลัก โดยเฉพาะก็วทิ ยุของบีบซี มี อี ปุ การคุณมาก เพราะหน่วย
งานนีเ้ ป็นเอกเทศจากรัฐบาล แม้จะได้เงินงบประมาณจากรัฐสภา แต่การบริหารจัดการเป็น
ของหน่วยงานบีบีซีนี้เองโดยตลอด รัฐเข้าไปก้าวก่ายได้น้อยมาก (เว้นรายการส�ำหรับนานา
ประเทศ ซึง่ ได้งบประมาณเพิม่ ขึน้ จากกระทรวงการต่างประเทศ) แม้เมือ่ ยังไม่มโี ทรทัศน์ของ
เอกชนทีเ่ ปิดให้โฆษณาสินค้าได้ พวกเราก็เห็นว่าโทรทัศน์มคี ณ
ุ ค่าน้อยในทางภูมปิ ญ
ั ญา จน
พวกเราส่วนใหญ่ดแู คลนเอาเลย สมัยข้าพเจ้าเป็นนิสติ สภานิสติ ลงมติไม่ให้มโี ทรทัศน์ในห้อง
พักของนิสิตนักศึกษา
ส�ำหรับวิทยุนั้น บีบีซีจัดให้มี Third Programme ส�ำหรับผู้แสวงหาศิลปวิทยาใน
เชิงลึก รวมดนตรีคลาสสิกต่าง ๆ โดยมีการแนะน�ำให้เข้าถึงสุนทรียะในทางจิตรกรรม และ
ในทางปรัชญา ฯลฯ ส่วนLight Programme เป็นเรื่องเบา ๆ ส�ำหรับมหาชนทั่วไป และ
Home Service ซึง่ เน้นข่าวสารการเมืองภายในประเทศส�ำหรับมหาชน โดยเพิม่ Overseas
Service ซึ่งออกอากาศไปทั่วโลก และเป็นภาษาต่าง ๆ ทั้งยังตีพิมพ์วารสารรายสัปดาห์
Listener ลงบทความที่ตัดตอนมาจากรายการดีๆทางวิทยุให้ได้อ่านกัน
ส�ำหรับข้าพเจ้านั้น Third Programme เป็นสรณะอันส�ำคัญ แม้ออกไปท�ำกิจ
ธุระนอกบ้าน ก็รีบกลับมาฟังรายการที่น่าสนใจ และในบรรดาคนออกอากาศที่ส�ำคัญคน
หนึ่งคือ Isiah Berlin ซึ่งมีค�ำคมและพูดในเรื่องที่ลึกซึ้ง ให้รับฟังได้อย่างง่ายๆ ชวนติดตาม
เพื่อแสวงหาจากการอ่านเพิ่มเติมให้กว้างขวางและลึกซึ้งได้อีกด้วย
ข้าพเจ้าติดใจเรื่องเสรีภาพสองนัยของเขาเอามากๆ จนเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้ว
ได้พยายามเสนอแปลและเรียบเรียงเรื่องนี้อย่างง่ายๆให้คนไทยได้ลิ้มรส เพื่อทยอยลงใน
หนังสือพิมพ์ ชาวไทยรายวัน ซึ่งพยายามตั้งตนไม่สังกัดฝ่ายใด แม้จะได้เงินอุดหนุนจากเผ่า
ศรียานนท์ก็ตาม แต่บรรณาธิการที่นั่นไม่รับข้อเสนอของข้าพเจ้า แม้เขาจะยอมให้ลงพิมพ์
บทความชองข้าพเจ้าหลายชิ้นแล้วก็ตาม (ผู้ที่สนใจถึงเรื่องการแสวงหาความรู้ของข้าพเจ้า
อ่านเพิ่มเติมได้จาก ซ่อนไว้ในหลืบแห่งกาลเวลา)
ก็ไอเซยา เบอลินนัน้ เป็นคนยิว ทีอ่ พยพหลบภัยไปอังกฤษจากรัสเซีย เมือ่ ประเทศ
นัน้ พังพินาศลง จนกลายเป็นสหภาพโซเวียต ภายใต้การปกครองในระบอบคอมมูนิสต์ เบอ
ลินไปเติบโตทีอ่ งั กฤษจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้ และได้รบั ความส�ำเร็จทางการ
ศึกษา ณ สถาบันแห่งนัน้ จนถึงขัน้ สูงสุด คือเขาได้เป็น Fellow of All Souls College ซึง่

ในมหาวิทยาลัยนั้นถือว่าไม่มีอะไรจะสูงส่งในทางวิชาความรู้ยิ่งไปกว่าที่นี่อีกแล้ว ในบรรดา
อาจารย์ในส�ำนักต่างๆ ล้วนหมายปองการเป็นสมาชิกของสถาบันนี้และมักผิดหวังไปตามๆ
กัน พร้อมกันนั้น เบอลินก็ตอบแทนบุญคุณมหาวิทยาลัยนั้น ด้วยการระดมทุนตั้งวิทยาลัย
ขึ้นใหม่ในช่วงชีวิตของเขาเอง
ก็การเรียนที่ออกซฟอร์ดนั้น นักศึกษาแสวงหาความเป็นเลิศได้ด้วยการสอบได้
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และที่ออกซฟอร์ดนั้น วิชาที่วิเศษสุดคือ Literae Humaniores
หรือที่เรียกกันเล่นๆว่า Greats คือเรียนจ�ำเพาะแต่ภาษาละตินและกรีก ถ้าเห็นว่าตนมี
ความเป็นเลิศ แต่ไม่จ�ำต้องการสอบให้ได้เกียรตินิยมอันดับ๑ ก็ท�ำเป็นสอบตกเสียทีเดียว
ดัง Stephen Spender เลือกอย่างหลังนี้ เพราะเขาเลือกเรียนผิดแต่แรก คือไปเลือกเรียน
Modern Greats ที่เรียกย่อๆว่า PPE อันได้แก่ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ส่วน
คนที่เรียนGreats จนสอบได้เกียรตินิยมอันดับ 1 แล้วไม่เห็นว่ามีคุณค่าอะไร ก็ปรากฏแก่
ปัญญาชนหมายเลข 1 มาแล้ว ดังเบน แอนเดอสันเขียนไว้ในอัตชีวประวัติของเขาว่า เขาไม่
เห็นคุณค่าของเกียรตินิยมที่ว่านี้ แม้เขาจะสอบได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ก็ตามที
สตีเฟน สเปนเดอร์เป็นปัญญาชนหมายเลข 1 ของอังกฤษ ทีไ่ ม่ได้รบั ปริญญาบัตร
จากออกซฟอร์ดและเขาเป็นกวีในส�ำนักของ W.H. Auden ซึง่ เป็นเอตะทัคคะในทางนี้ หาก
ต่อมาเขาย้ายภูมิล�ำเนาไปอยู่สหรัฐ และแปลงสัญชาติเป็นอเมริกัน โดยที่สเปนเดอร์กับเบอ
ลินเป็นกัลยาณมิตรกันเป็นอย่างยิ่ง ดังเมื่อสเปนเดอร์ตายจากไป เบอลินเขียนถึงเลดี้สเปน
เดอร์ ภรรยาของสตีเฟนว่า
“แม้จนบัดนี้ ผมก็ยังไม่สามารถท�ำให้ตัวเองรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เห็นเขาอีกแล้ว
ใบหน้าของเขา ร่างของเขา เสียงของเขา หลอกหลอนผม และผมหวังว่าจะหลอกหลอน
ผมไปจนวันตายของผม ผมไม่เคยรักเพื่อนคนไหนมากไปกว่านี้ ไม่เคยเคารพ หรือมีความ
สุขเท่าที่ได้เป็นเพื่อนของเขา”
ข้อความที่ยกมานี้ แสดงว่าเบอลินเป็นคนที่เห็นคุณค่าของกัลยาณมิตร ซึ่งผิดกับ
นักปราชญ์อังกฤษคนส�ำคัญร่วมสมัยกับเขา เช่น เบอทรัน รัสเซล ซึ่งโดดเด่นและโดดเดี่ยว
โดยไม่เห็นคุณค่าของกัลยาณมิตรเอาเลยก็ว่าได้
ส�ำหรับงานเขียนของเบอลินนั้น แม้จะยาก ก็น่าอ่านทุกชิ้น ต้องขออนุโมทนา ที่
สามนิสิตจุฬาฯ ผู้ต้องหาคดีถวายสัตย์ และได้รับการลงทัณฑ์อย่างปราศจากความยุติธรรม
และการุณยธรรม ได้รว่ มมือร่วมใจกันแปลงานของเบอลินออกมา นับว่าป็นการเปลีย่ นวิกฤต
ให้เป็นโอกาส แทนทีจ่ ะขึง้ โกรธ ครูบาอาจารย์ทแี่ สดงตนดังเผด็จการ หากหันมาผลิตผลงาน
ทางวิชาการทีค่ รูบาอาจารย์พวกนัน้ ไร้ความสามารถทีจ่ ะผลิตได้ ถ้าพวกเขาตามีแวว ก็จะได้
ลิ้มรสผลงานดีๆเช่นนี้ (ถ้าเขาต้องการจะออกนอกกรอบทางความคิดอย่างแคบๆของพวก
เขา) และให้สาธุชนได้เข้าถึงงานอันเป็นบาทฐานของความเป็นมนุษย์ นั่นก็คือ เสรีภาพ

ทีเ่ ขาเลือกเรือ่ ง “การไขว่คว้าทางอุดมคติ” ก็นบั ว่าเหมาะแก่การปูพนื้ ฐานให้ผอู้ า่ น
ได้เข้าไปสู่แนวความคิดของอัจฉริยบุรุษผู้นี้ ตามด้วยเรื่อง “ข้อสังเกตเรื่องอคติ” ซึ่งนับว่ามี
ประโยชน์มากส�ำหรับผูแ้ สวงหา โดยทีบ่ ทความนีน้ บั เป็นการเตือนสติได้อย่างดี ยังบทความที่
สาม “สารถึงศตวรรษที่ 21” ก็นบั ว่าเหมาะกับกาลสมัย สรุปลงทีเ่ ฮนรี่ ฮาร์ดี ทีช่ แี้ นะเกีย่ วกับ
หนังสือที่ดีที่สุดของเบอลิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นถึงวงกว้างของนักเขียนคนส�ำคัญคนนี้
ถ้าเยาวชนคนไทย ผู้ที่แสวงหาทางวิชาความรู้จากตะวันตก ได้เริ่มที่เบอลินแล้ว
ไซร้ แสดงว่าเขาจะได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องแนวคิดที่เป็นอิสระเสรี โดยแลเห็นคุณของ
ทางสายกลางและเห็นโทษของความสุดโต่งต่างๆ
เมื่อได้พื้นฐานช่นนี้แล้ว จะเข้าถึงนักเขียนกระแสอื่นๆก็ได้ รวมทั้งพวกหัวสุดโต่ง
ต่างๆอีกด้วย
ขออนุโมทนาทีส่ ามนิสติ นีม้ ฉี นั ทะและวิรยิ ะอุตสาหะในการน�ำเสนอคุณค่าอันควร
เข้าถึงจากอารยธรรมตะวันตกสูค่ นร่วมสมัย หวังว่าคนทัง้ สามนีจ้ ะงอกงามได้ตอ่ ไปในทางสติ
ปัญญา แม้จะถูกขวากหนามทีเ่ บียดเบียนบีฑาพวกเขาจากทรราชย์ทที่ รงพลังอยูใ่ นประเทศ
ชาติและใสถาบันอุดมศึกษาก็ตามที
ส.ศิวรักษ์
๒๙/๑๐/๖๐

ค�ำนิยม
ผมรูจ้ กั กับเนติวทิ ย์มาตัง้ แต่เขาเป็นนักเรียน จ�ำได้วา่ พบกันในงานประชุมวิชาการ
ครั้งหนึ่งหรือมากกว่า ภาพที่จ�ำได้ก็คือเขาเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่สนใจเรื่องราวทางวิชาการ
ที่กว้างขวางไปกว่าที่มีอยู่ในต�ำราเรียน แล้วก็สนใจปัญหาต่างๆของบ้านเมือง ซึ่งนับว่าเป็น
นิมติ หมายอันดีของคนรุน่ ใหม่ ทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมของการคิดการวิพากษ์วจิ ารณ์
ความกระหายใคร่รู้ และการตั้งค�ำถามกับปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัว โดยเฉพาะกับก�ำแพง
ต่างๆทีส่ งั คมพยายามวางไว้เพือ่ ตีกรอบให้คนรุน่ ใหม่คดิ อะไรต่ออะไรให้เหมือนกับแนวทาง
อนุรักษ์นิยม
เมือ่ เนติวทิ ย์เข้ามาเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขากับเพือ่ นๆในสภานิสติ ก็ได้
มาติดต่อผม เพือ่ ขอค�ำปรึกษาเกีย่ วกับการจัดท�ำเว็บไซต์เพือ่ ให้นสิ ติ ได้ “รีววิ ” อาจารย์แบบ
เดียวกับเว็บอื่นๆที่มีการรีวิวร้านอาหาร โรงแรม หรือบริการอื่นๆ เหตุที่เนติวิทย์กับพรรค
พวกมาหาผมในวันนั้น เข้าใจว่าเป็นเพราะผมได้เคยโพสข้อความในเฟสบุ๊คไปก่อนหน้านั้น
เกีย่ วกับเว็บชือ่ ดังของสหรัฐ www.ratemyprofessors.com ซึง่ เป็นเว็บทีน่ กั ศึกษาสามารถ
สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็ประเมินการสอนของอาจารย์ที่ตนเองเคยเรียนมา เหตุผลข้อ
หนึ่งของการมีเว็บไซต์แบบนี้ก็คือว่า เป็นบริการที่นิสิตนักศึกษารุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้องๆ จะได้รู้
ว่าเจอกับอาจารย์คนนั้นคนนี้จะคาดหวังอะไรได้บ้าง ผมก็โพสไปว่าเว็บแบบนี้มีประโยชน์
มากกว่าระบบประเมินอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่รูปแบบไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่มีการเผย
แพร่ผลการประเมินออกสู่สาธารณชน นิสิตรุ่นหลังก็ไม่สามารถมองเห็นได้ว่ารุ่นพี่ๆที่เคย
เรียนกับอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้มีประสบการณ์ที่อยากแบ่งปันอย่างไรบ้าง เมื่อผมโพสเรื่อง
นี้ไปก็มีเสียงตอบรับมาท�ำนองว่า การแบ่งปันเช่นนี้นิสิตนักศึกษาท�ำกันมานานแล้ว แต่ไม่
ได้อยู่ในรูปออนไลน์ แต่จะอยู่ในรูป “มุขปาฐะ” มากกว่า คือบอกกันปากต่อปาก ซึ่งก็เป็น
เช่นเดียวกับการรีวิวร้านอาหาร คนที่เคยไปกินก็จะบอกกันต่อๆว่าร้านนั้นร้านนี้น่ากินไม่
น่ากินอย่างไร เพียงแต่ว่าในโลกสมัยใหม่การบอกกันต่อๆก็ท�ำในรูปของเว็บไซต์ที่รีวิวร้าน
อาหาร และก็มเี ว็บรีววิ อาจารย์ทกี่ �ำลังพูดถึงอยูน่ ี้ เนติวทิ ย์กบั พรรคพวก ซึง่ คนหนึง่ อยูว่ ศิ วะ
ท�ำหน้าที่เขียนโค้ดส�ำหรับเว็บ และคนอื่นๆด้วย มาปรึกษาผม เกี่ยวกับแนวคิดที่จะเสนอ
ต่อสภานิสิตเพื่อให้สภานิสิตท�ำเว็บแบบนี้ เพื่อเป็นบริการแก่นิสิตจุฬาฯด้วยกัน เพื่อที่นิสิต
รุ่นหลังๆจะได้รู้ว่าอาจารย์คนไหนเป็นอย่างไร จะได้เลือกลงเรียนได้ถูกต้อง ปัจจุบันนี้ผม
ไม่ทราบว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้ว การท�ำเช่นนี้ต้องมีงบประมาณพอสมควร เว็บ
ratemyprofessors.com ก็อยูไ่ ด้ดว้ ยโฆษณา และคิดว่าไม่ได้เป็นงานกิจกรรมของนักศึกษา
แล้ว แต่เป็นงานธุรกิจเต็มรูป เมื่อเนติวิทย์ถูกปลดออกจากต�ำแหน่งประธานสภา โครงการ
นี้ก็อาจพับไปโดยปริยาย เว้นแต่สภาชุดใหม่จะหยิบมาสานต่อ

ที่ผมเล่ามานี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า เนติวิทย์เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่สนใจเรื่องรอบ
ตัวและมีความปรารถนาที่จะท�ำสังคมให้ดียิ่งขึ้น การที่เขากับเพื่อนๆหยิบเอาข้อเขียนของ
นักปรัชญาไอเซยาห์ เบอร์ลนิ มาแปล ก็เป็นหลักฐานแสดงความข้อนีไ้ ด้เป็นอย่างดี เบอร์ลนิ
เป็นนักปรัชญาชาวลัตเวียเชื้อสายยิว เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1909 เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งก็
หมายความว่าเขาใช้ชวี ติ ทัง้ หมดของเขาในศตวรรษทีแ่ ล้ว และประวัตชิ วี ติ ของเขาก็คขู่ นาน
ไปกับประวัติของศตวรรษที่ยี่สิบไปตลอด เขาลี้ภัยจากสหภาพโซเวียต (ในช่วงนั้นประเทศ
ลัตเวียเป็นส่วนหนึง่ ของสหภาพโซเวียต) มาอยูใ่ นอังกฤษ และก็ได้ตพี มิ พ์ผลงานทีม่ ชี อื่ เสียง
เป็นจ�ำนวนมาก ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดได้แก่บทความเรื่อง “Two Concepts of
Liberty” ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1958 และแม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นบทความที่อ่านกันในชั้น
เรียนและยังได้รับการอ้างอิงอยู่อย่างต่อเนื่อง ในบทความชิ้นนี้เบอร์ลินเสนอว่า มีแนวคิด
เกี่ยวกับเสรีภาพอยู่สองแนว ได้แก่เสรีภาพเชิงลบ กับเสรีภาพเชิงบวก อย่างแรกได้แก่
เสรีภาพที่เรามีเมื่อเราปราศจากพันธนาการหรือการบังคับตีกรอบใดๆที่ไม่ให้เราอะไรที่เรา
อยากจะท�ำ ส่วนเสรีภาพเชิงบวกนัน้ เข้าใจได้ยากกว่า เบอร์ลนิ กล่าวว่าเสรีภาพแบบนีไ้ ด้แก่
เสรีภาพทีเ่ รามี เมือ่ เราได้รบั โอกาสในการพัฒนาความเป็นตัวเราอย่างสมบูรณ์ ในแง่นเี้ ราจะ
มีเสรีภาพสูงสุดก็ตอ่ เมือ่ เราได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่เรือ่ งของการปราศจากพันธนาการ
แบบในเสรีภาพเชิงลบ แนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับเสรีภาพนี้ เป็นต้นเค้าของ
ความแตกต่างทางการเมืองที่ก�ำหนดลักษณะของศตวรรษที่ยี่สิบอย่างชัดเจน โดยหลัก
ปรัชญาการเมืองทีส่ อดคล้องกับเสรีภาพเชิงลบได้แก่แนวคิดแบบเสรีนยิ ม (liberalism) และ
ปัจเจกชนนิยม (individualism) ส่วนหลักทีส่ อดคล้องกับเสรีภาพเชิงบวก ก็ได้แก่ชมุ ชนนิยม
(communitarianism) กับกลุม่ ชนนิยม (collectivism) นอกจากนีเ้ บอร์ลนิ ยังเป็นทีร่ จู้ กั ใน
วงการปรัชญาว่าเป็นผู้เสนอแนวคิดแบบพหุนิยมเชิงคุณค่า (value pluralism) ซึ่งถือว่า
คุณค่าต่างๆเช่นการตัดสินว่าอะไรดีหรือไม่ดี ไม่สามารถตัดสินโดยอิงหลักเกณฑ์เพียงหนึ่ง
เดียวได้ แต่มีหลายๆเกณฑ์ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะแตกต่างกัน แนวคิดพหุนิยมเชิง
คุณค่านีก้ ป็ รากฏชัดในงานแปลชิน้ แรกของหนังสือเล่มนี้ คือเรือ่ ง “การไขว่คว้าหาอุดมคติ”
เบอร์ลนิ เสนอว่าอุดมคติแบบศาสนาเอกเทวนิยม ทีพ่ ระเจ้าเป็นผูก้ �ำหนดความถูกความผิดแต่
เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ทรรศนะที่ถูกต้อง แต่ระบบคุณค่ามีได้หลากหลาย เนติวิทย์แปลข้อเขียน
ของเบอร์ลนิ ตรงนีว้ า่ “ความคิดเรือ่ งความสมบูรณ์แบบโดยสัมบูรณ์ ค�ำตอบสูงสุด ทีท่ กุ อย่าง
ที่ดีอยู่ร่วมกัน ส�ำหรับผมไม่ใช่แค่มันไม่สามารถบรรลุได้เท่านั้น … แต่มันยังเป็นสิ่งที่ไม่คง
เส้นคงวาทางมโนทัศน์ด้วย” ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้ในสายตาของเบอร์ลินได้แก่
ความไม่ลงรอยกันระหว่างอุดมคติสองประการ คือเสรีภาพกับความเสมอภาค ถ้าสังคมหนึง่
มีเสรีภาพมาก ก็ยอ่ มท�ำให้ความเสมอภาคลดน้อยลงไป เพราะคนทีม่ กี �ำลังมากกว่าหรือเก่ง
กว่าจะใช้ความได้เปรียบนัน้ เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน ก็คอื ท�ำให้คนทีไ่ ม่สามารถต่อสูไ้ ด้

ต้องพ่ายแพ้ไป ผลก็คือเกิดความไม่เสมอภาคขึ้น แต่ในท�ำนองกลับกัน หากสังคมเน้นความ
เสมอภาคมากกว่า ก็จะต้องใช้ก�ำลังบังคับให้คนในสังคมท�ำตามกฎเกณฑ์ทเี่ คร่งครัดเข้มงวด
เพือ่ ป้องกันไม่ให้คนทีแ่ ข็งแรงกว่าหรือเก่งกว่าเอาเปรียบคนทีแ่ ข็งแรงน้อยกว่า ซึง่ การท�ำเช่น
นีก้ ค็ อื การลิดรอนเสรีภาพของคนในสังคมนัน่ เอง ส�ำหรับเบอร์ลนิ แล้ว เราไม่สามารถหาสูตร
ส�ำเร็จเพือ่ ให้ค�ำตอบส�ำหรับทุกยุคทุกสมัยว่าจะแก้ปญ
ั หานีอ้ ย่างไร แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่า
เราจะนัง่ เฉยๆปล่อยให้ความขัดแย้งคลีค่ ลายตัวของมันเองไปตามธรรมชาติ การหวังเช่นนัน้
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่คนในสังคมต้องช่วยกัน ต่อรองกัน เจรจากัน หาทางรอมชอมด้วย
กัน เพื่อให้อุดมคติอันขัดกันทั้งสองนี้อยู่ด้วยกันได้โดยไม่ท�ำลายกันและกัน ประวัติชีวิตของ
เบอร์ลินที่เกิดขึ้นควบคู่กับประวัติของคริสตศตวรรษที่ยี่สิบ ที่เต็มไปด้วยสงครามโลกและ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ก็เป็นหลักฐานที่แสดงถึงเรื่องความจ�ำเป็นที่จะต้องหาทางที่อุดมคติที่
แตกต่างกันจะต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เป็นอย่างดี
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
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ค�ำน�ำเสนอ
งานแปลที่ท่านก�ำลังจะได้อ่านนี้ มีความน่าสนใจอยู่อย่างน้อยสี่ประการ
หนึ่ง เป็นงานของนักคิดด้านปรัชญาและปรัชญาการเมืองที่ส�ำคัญท่านหนึ่งของ
โลกในศตวรรษที่ผ่านมา
สอง ชุดความคิดที่น�ำมาเสนอในกลุ่มงานนี้
สาม บทสนทนาที่น่าสนใจกับสถานการณ์บ้านเมืองของเรา
สี่ คณะผู้แปล
1. Isaiah Berlin – ไอเซยา เบอร์ลิน (6 กันยายน1909 – 5 พฤศจิกายน1997)
เบอร์ลิน มีชีวิตในช่วงศตวรรษที่ยี่สิบ เขาเกิดในครอบครัวของชาวยิว ในพื้นที่ที่
ปัจจุบนั คือลัตเวีย เขาย้ายตามครอบครัวไปอยูใ่ นรัสเซียในวัยเด็ก จากนัน้ จึงย้ายมาทีอ่ งั กฤษ
เบอร์ลินจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดทางด้านปรัชญาและภาษาคลาสสิค และ
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ต่อมาเขาได้รับต�ำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย
เดียวกัน
เบอร์ลนิ มีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาปรัชญาการเมืองส�ำนักเสรีนยิ ม และการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ความคิดตะวันตก โดยเฉพาะการท�ำความเข้าใจกับความคิดทางการเมืองสมัย
ใหม่ และความคิดทางการเมืองของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ งานชิ้นที่มีคนกล่าวอ้าง
มากที่สุดของเขาชิ้นหนึ่งก็คือ ความเรียงที่ว่าด้วยเสรีภาพ (Two Concepts of Liberty) ที่
ท�ำให้เรามีความเข้าใจค�ำจ�ำกัดความของเสรีภาพในเชิงลบ (เสรีภาพจากสิง่ ทีม่ าจ�ำกัดตัวเรา)
และเสรีภาพในเชิงบวก (เสรีภาพในความหมายทีท่ �ำให้เราท�ำอะไรทีส่ ร้างสรรค์ตามเจตจ�ำนง
ของเรา)
นอกจากงานทางวิชาการแล้ว เบอร์ลนิ ยังมีบทบาทในการเป็นปัญญาชนสาธารณะ
หากพิจารณาประสบการณ์ชีวิตของเบอร์ลินที่ผ่านช่าวเวลาของสงครามโลก สงครามเย็น
และสงครามทางอุดมการณ์
2. งานสามชิ้นที่ได้รับการคัดสรรมาน�ำเสนอท่านผู้อ่านในรอบนี้
งานชุดนีข้ องเบอร์ลนิ อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบส�ำหรับคนสมัยใหม่ทไี่ ขว่คว้าหาแต่อะไร
ที่ใหม่กว่าคนอื่น หรืออะไรที่สามารถ “รื้อ” “ล้าง” “ท�ำลาย” ความคิดความเชื่อของผู้คน
ตลอดเวลา
งานของเบอร์ลนิ มีทงั้ “ท่าที” และ “สาระ” ทีพ่ ยายามจะชีใ้ ห้เห็นถึง “ความหลาก
หลาย” และ “ความเป็นไปได้ทจี่ ะอยูร่ ว่ มกันท่ามกลางความแตกต่าง” โดย “ไม่ลายล้างกัน

อย่างเอาเป็นเอาตาย” และ “พยายามเข้าใจความแตกต่างของกันและกัน” ซึ่งเป็นเรื่องที่
ไม่ง่ายนักที่จะท�ำความเข้าใจจากแง่มุมของคนทีย่ ึดมั่นถือมั่นกับความถูกต้องหนึง่ เดียวและ
มองความแตกต่างเป็นเรือ่ งของภัยทีจ่ ะท�ำลายความมัน่ คง และความสงบเรียบร้อยทีด่ �ำเนิน
อยู่ โดยที่ไม่เคยถามเลยว่า ความมั่นคง และ ความสงบเรียบร้อยที่มีอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็ฯ
ความมั่นคงและสงบเรียบร้อยในมุมมองของใคร
และก็คงเป็นเรื่องยากเย็นของคนที่เอาแต่เชื่อว่า ความหลากหลายนั้นมีคุณค่า
เพราะมันคือความหลากหลาย ไม่ต้องเข้าอกเข้าใจคนอื่นเอาเสียเลย
3. ประเทศไทย ในปี 2561
สังคมไทยในปี 2561 เป็นสังคมที่ควรจะถูกเรียกว่า “สังคมหลังความขัดแย้ง”
ด้วยเหตุผลที่ว่า แม้ว่าความขัดแย้งจะไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นในพื้นที่สาธารณะมากนัก ด้วย
เงือ่ นไขของอ�ำนาจแห่งปืนและกฏหมายของผูถ้ อื ปืนจากการรัฐประหารตัง้ แต่ 2557 เป็นต้น
มา
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เอาเสียเลยว่าร่องรอยของความขัดแย้ง และบ่อยครั้งมีเงื่อนรอย
ของความรุนแรงทั้งทางกายภาพและทางความคิด ได้ปรากฏให้เห็นและกระจายตัวไปใน
ปริมณฑลอันหลากหลาย ไม่ว่าจะในพื้นที่ของโลกอินเตอร์เน็ต หรือการจับกุมด�ำเนินคดี
ของผู้ที่เห็นต่าง หรือการให้สมั ภาษณ์ของผู้น�ำและผู้น�ำทางความคิด หรือคู่สนทนาในหลาย
หลายกาล-เทศะ
เราจึงเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการอ้างว่าปลอดความขัดแย้ง และ ยังคงมีความขัด
แย้งอยู่ตลอดเวลา
ผมจึงได้แต่หวังว่า งานแปลชุดนีน้ า่ จะมีคณ
ุ ปู การต่อสังคมของเราในวันนี้ ในฐานะ
ของทางเลือกทางความคิดหนึ่งท่ามกลางความขัดแย้งที่ซ่อนตัวอยู่ทุกหนทุกแห่ง
4. ว่าด้วยคณะผู้แปลฯ
คณะผู้แปลชุดนี้เป็นนิสิตนักศึกษาที่มีความน่าสนใจ และน่าชื่นชม ในความ
พยายามที่จะน�ำเสนอความคิดความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะในสังคมที่สถาบันการศึกษาอาจจะ
ไม่คอ่ ยได้ท�ำหน้าทีผ่ ลิตความคิด ความรู้ และส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันในความหลากหลายโดย
เข้าอกเข้าใจกันและกัน
เขียนเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า จะต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องที่พวกเขาคิดและท�ำ
อย่างน้อยงานแปลชุดนี้น่าจะเป็นหนึ่งในหนทางในการท�ำความเข้าใจสิ่งที่เขาคิด
และน�ำเสนอ มากกว่าการรับรูข้ า่ วของพวกเขาจากสือ่ โซเชียลหรือจากความเห็นของคนอืน่ ๆ
โดยที่ไม่เคยสัมผัสกับพวกเขาแม้แต่น้อย

ด้วยความเชือ่ มัน่ และศรัทธาว่าเราจะข้ามพ้นความไร้สาระและบ้าคลัง่ ของสังคมไทยในช่วง
หลังความขัดแย้งไปด้วยกัน
พิ ชญ์ พงษ์สวัสดิ์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มกราคม 2561
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การไขว่คว้าหาอุดมคติ

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน แปล

I
ในทัศนะของผม มีสองปัจจัยซึง่ เหนือปัจจัยอืน่ ๆ ทีไ่ ด้สร้างประวัตศิ าสตร์ของมนุษย์
ในศตวรรษทีย่ สี่ บิ ปัจจัยแรกคือพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี ซึง่ เป็น
ความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ อย่างแน่นอนในช่วงเวลาของเรา – เรือ่ งนี้ ได้รบั ความสนใจอย่าง
มหาศาลจากทุกสารทิศ ส่วนปัจจัยทีส่ อง ไม่ตอ้ งสงสัยเลย มันได้กอ่ ตัวขึน้ จากมหาลมพายุแห่ง
อุดมการณ์ ทีเ่ ปลีย่ นชีวติ ของมวลมนุษยชาติแทบทัง้ หมด: การปฏิวตั ริ สั เซียและสิง่ ทีต่ ามมาหลัง
จากนัน้ เช่น ทรราชในระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จของทัง้ ฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา การปะทุขนี้ ของ
ลัทธิชาตินยิ ม การเหยียดชาติพนั ธุ์ และความบ้าคลัง่ ศาสนา ทว่าน่าแปลกใจไม่นอ้ ย ทีเ่ หล่านัก
คิดทางสังคมทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ไกลทีส่ ดุ ของศตวรรษทีส่ บิ เก้า ไม่มใี ครได้คาดการณ์ถงึ มันไว้เลย
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ในอนาคตสองหรือสามศตวรรษต่อจากนี้ (ถ้ามนุษยชาติยงั คงอยูร่ อดจนถึงตอนนัน้ )
เมือ่ พวกคนรุน่ หลังมองมาทีย่ คุ สมัยของเรา ผมคิดว่า ปรากฏการณ์สองอย่างข้างต้นนีจ้ ะถูก
ยกให้เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของยุคสมัยของเรา - เป็นปรากฏการณ์ที่
ต้องการค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์มากทีส่ ดุ แต่กระนัน้ ก็ดตี อ้ งตระหนักด้วยว่า ความยิง่ ใหญ่
ของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ก�ำเนิดมาจากความคิดในหัวของมนุษย์ ความคิดเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ว่ามันเคยเป็น เป็นอยู่ อาจเป็น หรือควรเป็น ไปในทางใด และจ�ำ
ต้องตระหนักอีกด้วยว่า มันถูกแปรสภาพมาอยู่ในนามของวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายอันสูงส่งใน
ความคิดของบรรดาผูน้ �ำซึง่ อยูเ่ หนือเหล่าศาสดาด้วยกองทหารหนุนหลังได้อย่างไร ความคิด
เหล่านี้คือพื้นฐานของจริยศาสตร์ ความคิดทางจริยศาสตร์ประกอบมาจาก การตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบว่าด้วย ความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อกัน มโนทัศน์ ผลประโยชน์ และอุดมคติ
จากสิง่ เหล่านีจ้ งึ เกิดเป็นวิถปี ฏิบตั ติ อ่ เพือ่ นมนุษย์ และระบบของคุณค่าทีเ่ ป้าหมายของชีวติ
วางอยู่ ความเชือ่ เกีย่ วกับชีวติ ว่าควรด�ำเนินไปอย่างไร ผูช้ ายและผูห้ ญิงควรเป็นหรือท�ำอะไร
สิ่งเหล่านี้ คือจุดหมายของการศึกษาค�ำถามเชิงศีลธรรม และเมื่อน�ำมาปรับใช้กับกลุ่มหรือ
ระดับชาติ และแน่นอนกับมนุษยชาติทงั้ หมด มันถูกเรียกว่าปรัชญาการเมือง ซึง่ ก็ไม่ใช่อะไร
อื่นนอกจากจริยศาสตร์ที่ประยุกต์เข้ากับสังคมนั่นเอง
ถ้าเราหวังที่จะเข้าใจโลกที่ความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งเราอาศัยอยู่ (และ
ถ้าเราไม่พยายามที่จะเข้าใจมันแล้ว เราก็ไม่สามารถคาดหวังที่จะสามารถกระท�ำการอย่าง
มีเหตุผลในโลกนี้ และบนโลกนี้) เราไม่สามารถตีวงความสนใจของเราให้อยู่กับพลังที่ไม่
เกี่ยวข้องกับบุคคลอันยิ่งใหญ่ได้ ทั้งแบบธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งกระท�ำต่อตัวเรา
เป้าหมายและแรงขับเคลือ่ นซึง่ ชีน้ �ำการกระท�ำของมนุษย์ตอ้ งถูกพิจารณาด้วยความกระจ่าง
ชัดทีส่ ดุ จากทัง้ หมดทีเ่ รารูแ้ ละเข้าใจ ทัง้ ที่ รากฐานและการเจริญเติบโต แก่นสาร และเหนือ
ทัง้ หมดคือความสมเหตุสมผลของพวกมัน จ�ำต้องถูกตรวจสอบอย่างวิพากษ์พร้อมกับแหล่ง
ความรูท้ างปัญญาทัง้ หมดทีเ่ รามี ความจ�ำเป็นเร่งด่วนนี้ นอกจากคุณค่าภายในตัวเองของการ
ค้นพบความจริงเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของมนุษย์แล้ว ท�ำให้จริยศาสตร์เป็นศาสตร์ทมี่ คี วาม
ส�ำคัญล�ำดับต้นๆ มีแต่พวกป่าเถือ่ นเท่านัน้ ทีจ่ ะไม่สงสัยว่าพวกเขามาจากไหน พวกเขามาอยู่
ในตรงนี้ได้อย่างไร พวกเขามีก�ำลังจะไปที่ใด ไม่ว่าพวกเขาจะอยากไปหรือไม่ และถ้าอยาก
ไป ท�ำไมต้องไป และถ้าไม่ ท�ำไมไม่ไป
การศึกษาความหลากหลายของความคิดซึ่งเกี่ยวกับทัศนะของชีวิตที่รวมคุณค่า
และเป้าหมายคือบางอย่างที่ผมใช้เวลาสี่สิบปีในชีวิตอันยืนยาวของผมในการพยายามมัน
ให้กระจ่างชัดแก่ตัวผมเอง ผมควรจะพูดว่าผมมาสนใจประเด็นนี้ได้อย่างไร และโดยเฉพาะ
จุดเปลีย่ นซึง่ ได้เปลีย่ นความคิดของผมเกีย่ วกับหัวใจของมัน ความต้องการนี้ ในระดับหนึง่ ก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะกลายเป็นอัตชีวประวัติ ผมต้องขอโทษด้วย ณ ตรงนี้ด้วย แต่ผมไม่รู้
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ว่าจะให้เรื่องราวที่ต่างไปจากนี้ได้อย่างไร
II
เมื่อสมัยที่ยังเยาว์ ผมเคยอ่าน สงครามและสันติภาพ เขียนโดยตอลสตอย1 นั่น
เป็นการอ่านทีเ่ ร็วเกินวัย หากแต่ผลทีผ่ มได้รบั จากนวนิยายทีย่ ง่ิ ใหญ่เล่มนีเ้ กิดขึน้ ในช่วงเวลา
ต่อมา พร้อมกับหนังสือจากนักเขียนรัสเซียคนอื่นๆ ทั้งที่เป็นนักเขียนนิยายและนักคิดทาง
สังคมของช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้า นักเขียนกลุ่มนี้มีส่วนในการสร้างทัศนคติของผมมาก
ส�ำหรับผมในทั้งตอนนั้นและตอนนี้ ผมเห็นว่าเป้าหมายของนักเขียนเหล่านี้โดยหลักใหญ่
ใจความหาได้ต้องการให้เรื่องราวแท้จริงของชีวิตและความสัมพันธ์ของปัจเจกชน กลุ่มทาง
สังคม หรือชนชัน้ ต่างๆทีม่ ตี อ่ กันไม่ ทัง้ ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาหรือทางสังคม ถึงแม้วา่
งานเขียนที่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี้จะแสดงออกให้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดี อย่างหา
อะไรเปรียบไม่ได้เลยก็ตาม ส�ำหรับผม แนวทางของพวกเขาเป็นศีลธรรมโดยสารัตถะ งาน
เขียนของพวกเขาได้พจิ ารณาอย่างลึกซึง้ ว่าอะไรคือภาระหน้าทีต่ อ่ ความอยุตธิ รรม การกดขี่
ความไม่สัตย์ซื่อต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อกัน การจองจ�ำไม่ว่าโดยก�ำแพงหินหรือ
การยอมตามค่านิยมทางสังคม - การจ�ำนนไม่ขัดขืนต่อการกดขี่ที่มนุษย์สร้างขึ้น - ความ
มืดบอดทางศีลธรรม อัตตาเป็นใหญ่ ความโหดร้ายทารุณ การดูถูกข่มเหง ความเป็นทาส
ความยากจน ความไร้ซึ่งอ�ำนาจเรียกร้อง การไร้ศักดิ์ศรีอย่างน่าขมขื่น ความสิ้นหวังต่อ
สิ่งเลวร้ายที่มีมากเหลือล้น กล่าวอย่างสั้นๆ นักเขียนเหล่านี้ให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติ
ของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ และรากเหง้าของมันซึ่งมาจากเงื่อนไขของมนุษย์
เหตุการณ์ในรัสเซียที่ได้บรรยายในตอนต้น นัยหนึ่งคือ การบรรยายถึงมนุษยชาติ และใน
ทางกลับกัน พวกเขาก็ปรารถนาจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นต้นก�ำเนิดของสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่ง
เหล่านี้ เช่น สัจจะ ความรัก ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความมั่งคง ความสัมพันธ์ส่วน
ตัวที่อยู่บนฐานของความเป็นไปได้ของการมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ความมียางอาย
อิสรภาพ เสรีภาพ การเติบเต็มทางจิตวิญญาณ
บางคนอย่างเช่นตอลสตอย พบสิง่ ทีต่ รงข้ามเหล่านีใ้ นมนุษย์สามัญซึง่ ไม่ถกู รบกวน
โดยอารยธรรม เช่นเดียวกับรุสโซ เขามีความเชื่อว่า จักรวาลศีลธรรมของชาวไร่ชาวสวน
ไม่แตกต่างกับของเด็กน้อยที่ไม่ถูกบิดเบือนโดยความเชื่อตามๆกันและสถาบันต่างๆของ
1 Leo Tolstoy ( 9 กันยายน ค.ศ. 1828 - 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1910) คือนักเขียนชาวรัสเซียผู้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของชาวรัสเซียในศตวรรษที่ 19 ประกอบด้วยตัวละครมากหน้าหลายตา และเหตุการณ์ที่หลากหลาย มีผลงานที่เป็นที่รู้จักกัน
ดีเช่น สงครามและสันติภาพ และ อันนา คาเรนินา
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อารยธรรมอันเกิดจากความชั่วร้ายของมนุษย์ ความโลภ การยึดอัตตาเป็นใหญ่ ความมืด
บอดทางจิตวิญญาณ พวกเขาเชือ่ ว่าโลกก็จะถูกช่วยเอาไว้ได้กต็ ่อเมื่อมนุษย์พบความจริงซึง่
แผ่อยู่/วางอยู่ที่เท้าของเขาเท่านั้น หากเพียงแต่มอง มันก็จะอยู่ในค�ำเทศนาบนภูเขา - ค�ำ
สอนของคริสต์ศาสนา นักเขียนคนอืน่ ๆในหมูน่ กั เขียนชาวรัสเซียเหล่านีไ้ ด้ศรัทธาต่อเหตุผล
นิยมทางวิทยาศาสตร์ หรือการปฏิวตั ทิ างการเมืองและสังคมทีอ่ ยูบ่ นทฤษฎีทแี่ ท้จริงของการ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ นักเขียนคนอื่นมองค�ำตอบว่าอยู่ในค�ำสอนของเทววิทยา
ออร์โธดอกซ์ หรือในประชาธิปไตยเสรีแบบตะวันตก หรือการกลับสู่คุณค่าเก่าแก่ของชาว
สลาฟซึ่งถูกปิดซ่อนโดยการปฏิรูปของปีเตอร์มหาราช2และผู้สืบทอดของพระองค์
สิ่งที่มีเหมือนกันในทัศนคติทั้งหมดนี้คือความเชื่อที่ว่าค�ำตอบต่อปัญหาที่เป็นใจ
กลางส�ำคัญนั้นมีอยู่จริง และคนคนหนึ่งสามารถพบมันได้ และด้วยความพยายามอย่างไม่
เห็นแก่ตัวที่เพียงพอก็สามารถเข้าถึงมันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ พวกนักเขียนเหล่านี้เชื่อว่า
สารัตถะของความเป็นมนุษย์อยู่ที่การสามารถที่จะเลือกว่าจะมีชีวิตอย่างไร สังคมสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ในแสงของอุดมคติอนั แท้จริงทีไ่ ด้รบั การเชือ่ อย่างสุดจิตและการอุทศิ ตัว นัก
เขียนเหล่านีก้ เ็ หมือนกับตอลสตอย บางครัง้ พวกเขาคิดว่ามนุษย์ไม่อาจมีเสรีจริงแท้ได้ หาก
แต่ถกู ก�ำหนดโดยปัจจัยทีอ่ ยูเ่ หนือการควบคุมของพวกเขา พวกเขาเข้าใจดีวา่ เหมือนทีต่ อลส
ตอยรูว้ า่ ถ้าหากเสรีภาพเป็นมายาภาพแล้ว มันก็เป็นคนทีไ่ ม่อาจจะด�ำเนินชีวติ หรือแม้แต่คดิ
สิง่ ใดได้หากไม่มมี นั ทัง้ หมดนีไ้ ม่มอี ยูใ่ นหลักสูตรทีโ่ รงเรียนของผม ซึง่ มีแต่นกั เขียนกรีกและ
ละติน แต่มันก็ติดตัวผมมา
ต่อมาผมเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ผมได้เริ่มที่จะอ่านงาน
ของนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่และพบว่า นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในสาขาด้านความคิด
ทางจริยศาสตร์และทางการเมืองก็เชื่อแบบนี้เช่นกัน โสกราตีส คิดว่าถ้าเราสามารถก่อตั้ง
ความแน่นอนในความรูข้ องเราทีม่ ตี อ่ โลกภายนอกขึน้ ได้ดว้ ยวิธกี ารทางเหตุผล (ก็แอแน แซ
เกอเริส3เองไม่ใช่หรือทีพ่ บความจริงว่าดวงอาทิตย์นนั้ กว้างใหญ่กว่าเพโลพอนนีส4 แม้วา่ มัน
จะดูเล็กเมื่ออยู่บนท้องฟ้า) วิธีการเดียวกันนี้ย่อมให้ความแน่นอนเหมือนกันเมื่อน�ำมาใช้ใน
2 จักรพรรดิปีเตอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2215 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2268) พระองค์ได้ทรงสร้างประเทศเป็น
“จักรวรรดิ” ที่เป็นที่น่าเกรงขามได้สำ�เร็จ การติดต่อด้านการค้าและการทูตกับต่างประเทศ การรับเอาความเจริญทางด้านการ
ทหาร การช่างและวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประเทศ
3 Anaxagoras (ราวปี 500 - ราวปี 428 ปีก่อนคริสตกาล) นักปรัชญาสมัยก่อนโสกราตีสชาวกรีกผู้ท่ีเกิดที่คลาโซเมแนในอา
นาโตเลีย แอแนกแซเกอเริสเป็นนักปรัชญาคนแรกที่นำ�หลักปรัชญาจากไอโอเนียมายังเอเธนส์ เขาพยายามให้คำ�อธิบายทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอุปราคา, สะเก็ดดาว, รุ้งกินน้ำ�และดวงอาทิตย์ แอแนกแซเกอเริสถูกกล่าวหาว่ามีความคิดที่ขัดกับศาสนา
ทางการจนถูกบังคับให้หนีไปยังแลมพ์ซาคัส
4 Peloponnese เป็นคาบสมุทรใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศกรีซ
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สาขาพฤติกรรมของมนุษย์ - จะอยู่อย่างไร จะเป็นอะไร การหาค�ำตอบสามารถท�ำได้โดย
การถกเถียงด้วยเหตุผล เพลโตมองว่าผู้น�ำของเหล่าปราชญ์ผู้ซึ่งบรรลุถึงความแน่นอนควร
ได้รบั อ�ำนาจในการปกครองคนอืน่ ทีม่ สี ติปญ
ั ญาด้อยกว่า เพือ่ ก�ำกับให้พวกเขาเชือ่ ฟังปฏิบตั ิ
ตามรูปแบบซึง่ ถูกบัญชาโดยการค�ำตอบทีถ่ กู ต้องต่อปัญหาส่วนตัวและสังคม พวกสโตอิคเชือ่
ว่าการบรรลุถงึ ค�ำตอบนัน้ อยูใ่ นอ�ำนาจของใครก็ตามทีท่ �ำให้ตวั เองสอดคล้องกับเหตุผล ชาว
ยิว คริสเตียน มุสลิม (ผมรูเ้ พียงเล็กน้อยเท่านัน้ เกียวกับพุทธ) เชือ่ ว่า ค�ำตอบทีแ่ ท้จริงได้เปิด
เผยโดยพระเจ้าแก่ศาสดาที่ถูกเลือกและบรรดานักบุญ และการตีความของความจริงที่ถูก
เปิดเผยนี้ก็ได้รับการยอมรับโดยอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือก และประเพณีที่พวกเขายึดถือ
นักเหตุผลนิยมแห่งศตวรรษทีส่ บิ เจ็ด คิดว่าค�ำตอบสามารถพบได้โดยการท�ำความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในระดับอภิปรัชญา ซึ่งคือการประยุกต์แบบพิเศษของเหตุผลทีมีอยู่ในตัว
มนุษย์ทุกคน นักประจักษ์นิยมแห่งศตวรรษที่สิบแปด ประทับใจโดยความรู้อันกว้างขวาง
อย่างใหม่ทถี่ กู เปิดออกโดยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอนั อยูบ่ นฐานของเทคนิคทางคณิตศาสตร์
ซึง่ ได้ขจัดความผิดพลาด ความลีล้ บั ความทุรงั อันไร้สาระออกไป พวกเขาถามตัวเองเหมือน
ทีโ่ สกราตีสถามว่า ท�ำไมวิธกี ารเดียวกันจึงไม่ควรถูกท�ำให้เป็นกฎทีไ่ ม่อาจจะถูกแย้งได้ในการ
ปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ ระเบียบวิธใี หม่ทเี่ พิง่ ถูกค้นพบโดยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สามารถน�ำ
มาใช้ในพื้นที่ทางสังคมได้ - ลักษณะที่สามารถสังเกตได้ สมมติฐานถูกตั้งขึ้นและถูกทดสอบ
โดยการทดลอง กฎสามารถตั้งขึ้นได้บนสิ่งเหล่านี้ และกฎที่เฉพาะเจาะจงก็สามารถพบ/ได้
มากจากกฎทีก่ ว้าง/ใหญ่กว่า และกฎเหล่านีก้ ไ็ ด้มากจากกฎทีเ่ หนือกว่ามัน ขึน้ ไปในท�ำนอง
เดียวกันเรื่อยๆ จนน�ำไปสู่ระบบอันยิ่งใหญ่ที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วย
ความสัมพันธ์ทางตรรกะทีไ่ ม่อาจพังทลายลงได้ และสามารถสร้างสูตรการค�ำนวณทีแ่ ม่นย�ำ
นั่นคืออยู่ในรูปของสัญกรณ์ทางคณิตศาสตร์
การจัดวางองค์กรของสังคมใหม่อย่างมีเหตุผลจะน�ำมาซึง่ ข้อยุตลิ งของความสับสน
ทางปัญญาและจิตวิญญาณ อคติและอวิชชา การสยบยอมอย่างมืดบอดต่อหลักการที่ไม่
สามารถตรวจสอบได้ และ ต่อความเขลาและความโหดร้ายของระบอบทีก่ ดขี่ ซึง่ ได้เพาะพันธุ์
และสนับสนุนให้เกิดความมืดบอดทางสติปัญญา สิ่งที่เป็นที่ต้องการแท้จริงแล้วคือการระบุ
ถึงความต้องการของมนุษย์ในทางหลักการ และการเปิดเผยวิธกี ารทีจ่ ะได้มนั มา สิง่ นีจ้ ะสร้าง
โลกที่มีสุข เสรี ยุติธรรม คุณธรรม กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่ง กงดอร์เซ5 (Condorcet)
ได้พยากรณ์ไว้ในขณะที่ถูกคุมขังในปี 1794 ทัศนะนี้เป็นฐานของความคิดหัวก้าวหน้าใน
ศตวรรษที่สิบเก้า และเป็นหัวใจของประจักษ์นิยมแนววิพากษ์ซึ่งผมได้ซึมซับในสมัยที่เป็น
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
5 Marquis de Condorcet (17 ก.ย. ค.ศ. 1743 – 28 มี.ค. ค.ศ. 1794) นักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
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III
ในบางเวลา ผมได้ตระหนักว่าสิง่ ทีท่ ศั นะทัง้ ปวงนีม้ รี ว่ มกันนัน่ คืออุดมคติแบบเพล
โตนิค ประการแรก เช่นเดียวกับในวิทยาศาสตร์ ค�ำถามที่แท้ทั้งหมดต้องมีค�ำตอบที่แท้จริง
เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็คือส่วนข้อผิดพลาดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้ ประการที่
สอง มันมีวถิ ที างทีส่ ามารถเชือ่ ถือได้ในการน�ำไปสูก่ ารค้นพบความจริงเหล่านี้ ประการทีส่ าม
ค�ำตอบที่แท้จริงทั้งหลาย เมื่อพบแล้วนั้นมันย่อมต้องเข้ากับความจริงอื่นได้เป็นหนึ่งเดียว
ส่วนความจริงที่ไม่สามารถเข้ากับความจริงอื่นได้นั้น เรารู้มันก่อนประสบการณ์ (a priori)
สัพพัญญูหรือการรูแ้ จ้งประเภทอย่างนีค้ อื ค�ำตอบต่อค�ำถามอันน่าพิศวงแห่งจักรวาล ในกรณี
ของศีลธรรม เราจะสามารถเข้าใจได้วา่ สิง่ ใดคือสิง่ ทีช่ วี ติ ทีส่ มบูรณ์แบบจ�ำต้องเป็น ซึง่ นัน่ ตัง้
อยู่บนความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกฎที่ขับเคลื่อนจักรวาล
จริงอยู่ ที่เราอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเงื่อนไขของความรู้อย่างสมบูรณ์ เราอาจจะ
มีสติปัญญาน้อยเกินไป หรืออ่อนแอเกินไปหรือไม่สัตย์ซื่อพอหรือไม่เพียบพร้อมในการเข้า
ถึง อุปสรรคทั้งทางสติปัญญาและธรรมชาติจากภายนอกอาจจะมีมากมายเกินไป นอกจาก
นั้น ดังที่ผมกล่าวไว้แล้ว ความเห็นเกี่ยวกับเส้นทางที่ถูกต้องในการแสวงหาก็มีแตกต่างกัน
อย่างมาก - บางคนพบมันในโบสถ์ บางคนในห้องทดลอง บางคนเชื่อในญาณหยั่งรู้ คนอื่น
พบในการทดลอง หรือในนิมติ ลึกลับ หรือในการค�ำนวณทางคณิตศาสตร์ แต่แม้วา่ เราจะไม่
สามารถไปถึงจุดหมายค�ำตอบที่แท้จริงเหล่านั้นได้ด้วยตัวเราเอง หรือ ระบบสุดท้ายจะทัก
ทอค�ำตอบเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ค�ำตอบก็ยังด�ำรงอยู่เป็นแน่ - เว้นเสียแต่ ค�ำถามนั้นไม่ใช่
ค�ำถามที่แท้จริง บางคนย่อมต้องรู้ค�ำตอบ; บางทีอดัมที่อยู่บนสวรรค์อาจจะรู้ หรือเราอาจ
จะได้รู้เมื่อวาระสุดท้ายด�ำเนินมาถึง ถ้ามนุษย์ไม่อาจรู้ เหล่าเทวะก็อาจจะรู้ และถ้าไม่ใช่
เทวะ พระเจ้าย่อมรู้ ความจริงที่อยู่เหนือกาลเวลาในหลักการแล้วต้องเป็นสิ่งที่รู้ได้
นักคิดศตวรรษที่สิบเก้าบางคนเช่น เฮเกล มาร์กซ์ คิดว่ามันไม่น่าจะเรียบง่าย มัน
ไม่มีความจริงที่อยู่เหนือกาลเวลา หากแต่เป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมันเปลี่ยน
ไปอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจของมนุษย์เปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกๆขั้นของกระไดวิวัฒนาการ
ประวัติศาสตร์คือนาฏกรรมที่มีองก์จ�ำนวนมากมาย มันถูกขับเคลื่อนไปด้วยความขัดแย้ง
ของพลัง บางครั้งเรียกมันว่าวิภาษวิธี ซึ่งเกิดทั้งในอาณาบริเวณของความคิดและความเป็น
จริง - ความขัดแย้งซึง่ เกิดมาในรูปของสงคราม การปฏิวตั ิ การเปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรงของ
ชาติ ชนชั้น วัฒนธรรม ขบวนการ กระนั้น หลังจากความพ่ายแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความล้ม
เหลว การทรุดกลับซ�้ำรอย การกลับสู่ความป่าเถื่อน ความฝันของกงดอร์เซจะกลายเป็น
จริง นาฏกรรมนี้จะมีจุดจบที่งดงาม - เหตุผลของมนุษย์ได้รับชัยชนะมาแล้วในอดีต มันไม่
ย้อนกลับไปได้อกี มนุษย์จะไม่เป็นเหยือ่ ของธรรมชาติหรือสังคมทีไ่ ร้เหตุผลของตนอีกต่อไป
20

เหตุผลจะได้รบั ชัยชนะ ความร่วมมือกันอย่างสมานฉันท์ทเี่ ป็นสากล และประวัตศิ าสตร์ทแี่ ท้
จริงจะเกิดขึ้นในที่สุด
เพราะถ้าไม่เยี่ยงนี้แล้ว ความคิดของการก้าวหน้าของประวัติศาสตร์จะมีความ
หมายอะไรหรือ? ไม่มีเลยหรือ ความเปลี่ยนแปลง ที่แม้ว่าจะดูทนทรมาน จากอวิชชาไปสู่
ความรู้ จากการคิดลี้ลับและเพ้อฝันอย่างไม่ประสีประสาสู่การเข้าถึงความเป็นจริงอย่างตา
ต่อตา ความรูเ้ กีย่ วกับเป้าหมายทีแ่ ท้จริง คุณค่าทีแ่ ท้จริง และความจริงในข้อเท็จจริง ? หรือ
ประวัตศิ าสตร์จะเป็นแค่ความสืบเนือ่ งของเหตุการณ์ทไี่ ม่มเี ป้าหมาย ซึง่ เกิดขึน้ โดยส่วนผสม
ของปัจจัยทางกายภาพกับการคัดเลือกแบบสุ่ม เรื่องเล่าอันเต็มไปด้วยเสียงและความโกรธ
เกรี้ยวที่ไร้ความหมาย นี่เป็นสิ่งไม่อาจคิดเอาได้เลย สักวันจะมาถึงในที่สุดเมื่อมนุษย์ชาย
และหญิงจะก�ำหนดชีวิตของพวกเขาด้วยมือของพวกเขาเองและไม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังค้นหา
ตัวเองหรือเป็นของเล่นให้แก่อ�ำนาจมืดบอดทีพ่ วกเขาไม่เข้าใจ อย่างน้อยทีส่ ดุ มันไม่ใช่วา่ จะ
ไม่เป็นไปได้ในการเข้าใจว่าสวรรค์บนพื้นดินนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ และถ้ามันสามารถเข้าใจ
ได้ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย การพยายามมุ่งเข้าหามันก็ย่อมสามารถท�ำได้ ที่กล่าวมานี่เป็นใจ
กลางของความคิดทางจริยศาสตร์จากชาวกรีกมาถึงผู้มีวิสัยทัศน์ชาวคริสเตียนในยุคกลาง
จากยุคอภินิภัติจนถึงความคิดก้าวหน้าในศตวรรษที่แล้ว และแน่นอนด้วยว่า ก็ยังมีคนเชื่อ
แบบนี้ในทุกวันนี้
IV
ถึงจุดหนึ่งของการอ่าน ผมก็ได้พบกับงานชิ้นหลักของมาเคียเวลลี ซึ่งสร้างความ
ประทับใจที่ลึกซึ้งและยาวนานต่อตัวผม มันยังสั่นคลอนศรัทธาความเชื่อเก่า ๆ ของผมด้วย
สิง่ ทีผ่ มได้รบั จากการอ่านมิใช่ค�ำสอนทีเ่ ด่นชัดทีส่ ดุ อย่าง ท�ำอย่างไรจะได้และรักษาอ�ำนาจ
ไว้ได้ หรือ อ�ำนาจและกลวิธใี ดของชนชัน้ ปกครองทีต่ อ้ งท�ำถ้าต้องการปรับเปลีย่ นสังคมของ
พวกเขา หรือต้องท�ำอะไรในการปกป้องตัวพวกเขาและรัฐของพวกเขาจากศัตรูทงั้ ภายนอก
และภายใน หรือ คุณสมบัติหลักของผู้ปกครองและของพลเมืองต้องมีอะไรบ้าง ถ้ารัฐของ
พวกเขาเป็นรัฐที่เจริญแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมได้ แต่เป็นอย่างอื่น มาเคียเวลลีไม่ใช่นัก
ประวัติศาสตร์นิยม เขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างเช่น สาธารณรัฐโรมัน
หรือโรมในช่วงแรก ในการจะท�ำสิ่งนี้ส�ำหรับเขาจ�ำเป็นต้องมีชนชั้นปกครองที่กล้าหาญ เก่ง
ต่อการแก้ปญ
ั หา ฉลาด และมีพรสวรรค์ผซู้ งึ่ รูว้ ธิ กี ารทีจ่ ะฉวยโอกาสและใช้โอกาสนัน้ จ�ำเป็น
ต้องมีพลเมืองที่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ เป็นคนรักชาติ ภูมิใจต่อรัฐของตน เป็น
ชายชาติทหาร มีคุณธรรม เคร่งศาสนา ปัจจัยเหล่านี้คือค�ำอธิบายว่าโรมันขึ้นสู่อ�ำนาจและ
ยึดครองโลกได้อย่างไร การขาดปัญญา คุณธรรม และความกล้าหาญในยามยากล�ำบาก ซึ่ง
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เป็นคุณสมบัติของทั้งสิงโตและสุนัขจิ้งจอกนี้เอง ก็ได้ท�ำให้กรุงโรมด�ำเนินมาถึงจุดจบ รัฐที่
เสื่อมโทรมลงถูกยึดโดยผู้รุกรานที่เข้มแข็งซึ่งยังธ�ำรงคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ได้
แต่มาเคียเวลลีก็ยังยกความคิดทางคุณธรรมแบบคริสเตียนมาเสนอควบคู่ไปด้วย
- การสุภาพอ่อนน้อม การยอมรับต่อความทุกข์ การไปพ้นจากโลกวิสัย ความหวังในการ
ไถ่บาปในชีวิตหลังความตาย - มาเคียเวลลีให้ความเห็นว่า ถึงแม้เขาจะชอบมันก็ตาม แต่
รัฐอย่างโรมันจะเกิดขึ้นได้ คุณสมบัติเหล่านี้จะต้องไม่ได้รับการสนับสนุน คนที่อยู่โดยศีล
ธรรมแบบคริสเตียนจะถูกเหยียบย�่ำโดยการแสวงหาอ�ำนาจอันเหี้ยมโหดซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของมนุษย์ ที่สามารถจะรื้อสร้างและปกครองสาธารณรัฐที่เขาต้องการให้เป็นได้ มาเคียเวล
ลีไม่ได้ประณามคุณธรรมแบบคริสเตียน เขาเพียงแค่บอกว่าศีลธรรมทัง้ สองอย่างไม่สามารถ
ไปด้วยกันได้ และเขาไม่เห็นว่าจะมีหลักเกณฑ์อันสูงค่าที่เราสามารถใช้ตัดสินชีวิตที่ถูกต้อง
ของมนุษย์ได้ การผสมกันของ virtù และคุณค่าแบบคริสเตียน ส�ำหรับเขาคือสิ่งที่เป็นไปไม่
ได้ เขาปล่อยให้เราเลือกเอาเอง - ขณะที่เขาก็รู้ว่าเขาเองต้องการแบบใด
ความคิดที่เข้ามาในหัวผมคือการตระหนักรู้ ซึ่งมันมาพร้อมกับความรู้สึกที่ตกใจ
ด้วย นั่นก็คือ ไม่ใช่ทุกคุณค่าสูงส่งที่ถูกแสวงหาโดยมนุษยชาติในขณะนี้และในอดีตจ�ำเป็น
จะต้องไปด้วยกันได้ มันเข้ามาท�ำลายสมมติฐานก่อนหน้าของผม ซึง่ ตัง้ อยูบ่ น ค�ำถามอมตะ
ทางปรัชญาการเมือง ทีว่ า่ ไม่มคี วามขัดแย้งระหว่างจุดหมายทีแ่ ท้จริง อันเป็นค�ำตอบทีจ่ ริง
ต่อใจกลางปัญหาเกี่ยวกับชีวิต
จากนั้นผมก็ได้มาอ่าน Scienza nuova ของ แกมบัตติสตา วีโก6ในออกซฟอร์ด
ชื่อของเขาแทบจะไม่มีใครเคยได้ยิน อย่างไรก็ดีมีนักปรัชญาคนหนึ่งชื่อคือ โรบิน คอลิงวูด7
ซึง่ ได้แปลงานของ โครเช่ (Croce)8 ทีเ่ ขียนเกีย่ วกับวิโก และเขาก็แนะน�ำให้ผมอ่านมัน นีค่ อื
การเปิดตาให้ผมเห็นบางสิง่ บางอย่างทีใ่ หม่ วิโกเป็นคนทีใ่ ส่ใจต่อการสืบทอดวัฒนธรรมของ
มนุษย์ - ส�ำหรับเขา ทุก ๆ สังคมมีวิสัยทัศน์ต่อความเป็นจริงเป็นของตนเอง วิสัยทัศน์ต่อ
โลกที่วัฒนธรรมนั้นอยู่ วิสัยทัศน์ต่อตัวมันเอง และความสัมพันธ์กับอดีต กับธรรมชาติ และ
กับสิง่ ทีม่ นั มุง่ แสวงหา วิสยั ทัศน์ของสังคมหนึง่ ถูกสือ่ สารออกมาผ่านสิง่ ทีส่ มาชิกในสังคมท�ำ
คิดหรือรู้สึก - ผ่านการแสดงออกและแฝงอยู่ในถ้อยค�ำแบบต่างๆ รูปแบบของภาษาที่ใช้
6 Giambattista Vico นักปรัชญาชาวอิตาลี เป็นบุคคลแรกๆ ทีไ่ ด้แสดงให้เห็นหน้าทีข่ อง mythos ในฐานะของประวัตศิ าสตร์รปู
แบบหนึง่ วีโกได้พยายามนาเอามองหาตาแหน่งทางประวัตศิ าสตร์ คาบเวลาให้แก่ตานานต่างๆ เป็นต้นแบบของงานประวัตศิ าสตร์
สังคม (socio-history) ชิ้นแรกๆ ของโลก
7 Robin George Collingwood (22 ก.พ. ค.ศ. 1889 – 9 ม.ค. ค.ศ. 1943) นักปราชญ์ นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดี
ชาวอังกฤษ มีผลงานเช่นหนังสือชื่อ The Principles of Art (1938) และ The Idea of History (1946) เป็นต้น
8 Benedetto Croce (25 ก.พ. ค.ศ. 1866 – 20 พ.ย. ค.ศ. 1952) นักปรัชญาอุดมคติ นักประวัติศาสตร์ และนักการเมืองชาว
อิตาเลียนได้รับการเสนอชื่อในราลวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมถึง 16 ครั้ง
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ภาพลักษณ์ อุปมา รูปแบบของการบวงสรวง สถาบันที่พวกเขาให้ก�ำเนิดขึ้น ซึ่งแฝงและส่ง
ต่อภาพลักษณ์ของความเป็นจริงในความเป็นสังคมของพวกเขา ที่พวกเขาได้อาศัยอยู่ วิสัย
ทัศน์เหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม แต่ละแห่งมีพรสวรรค์ มีคุณค่า รูปแบบ การสร้าง
ของตนเอง ซึง่ ไม่สามารถจะเอามาเทียบเคียงกันได้ แต่ละแห่งจะต้องถูกท�ำความเข้าใจตาม
เงื่อนไขของมันเอง - เข้าใจได้ แต่ไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องประเมินค่า
วิโกกล่าวว่า ชนชั้นปกครอง ชาวกรีกยุคโฮเมอร์ริค พวกเขาดูป่าเถื่อน โหดร้าย
กดขีค่ นทีอ่ อ่ นแอกว่า แต่พวกเขาก็ได้เขียนบทกวีอเิ ลียตและโอดิสซี ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถ
ท�ำได้ในยุคทีม่ คี วามเข้าใจเชิงภูมธิ รรมมากกว่าของเรา งานเขียนสร้างสรรค์ชนิ้ สุดยอดเหล่านี้
เป็นเอกสิทธิข์ องพวกเขา เมือ่ วิสยั ทัศน์ตอ่ โลกได้เปลีย่ นแปลงไป ความเป็นไปได้ทจี่ ะสร้างผล
งานลักษณะนี้ก็ปลาสนาการไปด้วย ส�ำหรับส่วนของพวกเรา เรามีนักวิทยาศาสตร์ มีนักคิด
มีนกั กวีของพวกเรา แต่มนั ไม่มบี นั ไดทีจ่ ะก้าวขึน้ จากอดีตโบราณมาถึงยุคสมัยใหม่ ถ้ามันมีอยู่
จริง ก็คงจะน่าขบขันอย่างยิง่ ทีจ่ ะกล่าวว่า Racine เป็นนักกวีทเี่ ก่งกว่า Sophocles หรือว่า
Bach เป็นขัน้ ยังไม่เจริญโตเต็มทีข่ อง Beethoven หรือบอกว่า นักวาดภาพแนวอิมเพรสชัน
นิซมึ คือจุดสุดสูงของนักวาดภาพแห่งเมืองฟลอเรนซ์ซงึ่ มีความปรารถนาอยากจะไปให้ถงึ แต่
พวกเขาก็ไปไม่ถงึ คุณค่าของวัฒนธรรมต่าง ๆ นัน้ แตกต่างกันและไม่จ�ำเป็นต้องไปด้วยกันได้
กับคุณค่าอืน่ วอลแตร์คดิ ว่าคุณค่าและอุดมคติของข้อยกเว้นแห่งการรูแ้ จ้งในมหาสมุทรแห่ง
ความมืด - เช่นเดียวกับ เอเธนส์ยุคคลาสสิค เมืองฟลอเรนซ์ เรเนซองต์ ฝรั่งเศส ใน Grand
siècle9 และในยุคของเขา - ทั้งหมดเกือบจะเหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งผิดพลาด10 อันที่จริงแล้ว
โรมของมาเคียเวลลีไม่เคยมีอยู่ ส�ำหรับวิโกแล้ว อารยธรรมมีความเป็นพหุนิยม (วัฏจักรซึ่ง
เกิดซ�้ำ ๆ แต่นั่นไม่ได้ส�ำคัญ) ทุก ๆ อารยธรรมมีแบบแผนเฉพาะ มาเคียเวลลีแสดงให้เห็น
ถึงสองทัศนะที่มีลักษณะไปด้วยกันไม่ได้ ซึ่งนั่นก็คือสังคมที่วัฒนธรรมของพวกเขาถูกหล่อ
หลอมด้วยคุณค่าต่าง ๆ ไม่ใช่วิธีการสู่จุดหมายแต่เป็นจุดหมายสูงสุด บริบูรณ์ในตัวของมัน
เอง ซึ่งแตกต่างกัน แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด - เพราะพวกเขาต่างก็เป็นมนุษย์ แต่มีบางอย่างแตก
ต่างอย่างเห็นได้ชัด มีเส้นทางทีไ่ ม่อาจจะประนีประนอมกันไปได้ ไม่สามารถสังเคราะห์รวม
กันได้อย่างสมบูรณ์
หลังจากนัน้ ผมได้เขยิบมาอ่านงานของนักคิดศตวรรษทีส่ บิ แปดชือ่ โยฮันน์ กอทท์ฟ
9 รัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส (14 พฤษภาคม ค.ศ. 1643 – 1 กันยายน ค.ศ. 1715)
10 มโนทัศน์วา่ ด้วยยุคภูมธิ รรม/ยุคแห่งแสงสว่างของวอลแตร์เป็นสิง่ ทีเ่ หมือนกันในสารัตถะ ทีเ่ มือ่ ได้บรรลุแล้วก็เหมือนว่าจะนำ�
ไปสูบ่ ทสรุปทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ในทัศนะของเขา ไบรอนจะได้มคี วามสุขเมือ่ ร่วมโต๊ะกับขงจือ่ และโซโฟคลีสจะได้รสู้ กึ ถึงความ
ผ่อนคลายอย่างเต็มทีใ่ นเมือง Florence ยุคศตวรรษที่ 15 หรือเซเนกาทีอ่ ยูใ่ นห้องโถงรับแขกของ Madame du Deffand หรือ
ศาลของพระเจ้าเฟรดริคหาราช – ต้นฉบับ
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รายด์ แฮร์เดอร์11 วิโกพูดเรื่องของการสืบเนื่องของอารยธรรม แฮร์เดอร์ขยับไปไกลกว่านั้น
เขาเอาวัฒนธรรมของชาติในดินแดนและยุคสมัยต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน และสรุปว่าทุก ๆ
สังคมมีสงิ่ ทีเ่ ขาเรียกว่าศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของตัวเอง ซึง่ แตกต่างกันไปจากทีอ่ นื่ ๆ ถ้าเรา
จะเข้าใจนักปราชญ์ชาวสแกนดิเนเวียหรือบทกวีในคัมภีรไ์ บเบิล เราต้องไม่เอาหลักการทาง
สุนทรียศาสตร์ของนักวิจารณ์ในศตวรรษทีส่ บิ แปดในปารีสไปใช้ วิธที มี่ นุษย์อยู่ คิด รูส้ กึ พูด
กับคนอืน่ ๆ เสือ้ ผ้าทีเ่ ขาใส่ เพลงทีเ่ ขาขับร้อง พระเจ้าทีเ่ ขาบูชา อาหารทีเ่ ขากิน สมมติฐาน
จารีตประเพณี นิสยั ความเคยชินซึง่ เป็นสัญชาตญาณของพวกเขา - สิง่ เหล่านีไ้ ด้สร้างชุมชน
ต่างๆทีม่ คี วาม “วิถชี วี ติ ” ของตัวเอง ชุมชนอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ส่วน แต่
ชาวกรีกแตกต่างจากชาวเยอรมันทีน่ บั ถือนิกายลูเธอร์ จีนแตกต่างจากทัง้ คู่ สิง่ ทีพ่ วกเขามุง่
แสวงหาและสิ่งที่พวกเขากลัวหรือบูชาแทบจะไม่คล้ายกันเลย
ทัศนะอย่างนี้ถูกเรียกว่าสัมพัทธนิยมทางศีลธรรมหรือวัฒนธรรม - นี่คือสิ่งที่นัก
วิชาการผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อนของผมซึ่งผมนับถือเขาอย่างมากคือ อารนัลโด โมมิเกลียโน12 ตั้ง
สมมติฐานเกี่ยวกับวิโกและแฮร์เดอร์ว่าเป็นเช่นนั้น ทว่าเขาผิด นี่ไม่ใช่สัมพัทธนิยม ด้วย
พลังของจินตนาการของสิ่งที่อยู่ภายใน สมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งสามารถเข้าใจ คุณค่า
อุดมคติ รูปแบบชีวิตของวัฒนธรรมอื่นหรือสังคมอื่นได้ (ซึ่งเป็นสิ่งที่วิโกเรียกว่า entrare)
แม้กระทั่งในหมู่คนที่อยู่ห่างไกลด้วยเวลาและสถานที่ พวกเขาอาจจะพบว่าคุณค่าเหล่านี้
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจจะยอมรับได้ แต่ถา้ พวกเขาเปิดใจพอแล้วก็ยอ่ มจะเข้าใจว่าคนคนหนึง่ ทีเ่ ป็น
มนุษย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถสื่อสารได้ และในขณะเดียวกัน ก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางคุณค่า
ที่แตกต่างอย่างมากจากที่ตนยึดถือ แต่กระนั้นก็ยังเห็นว่ามีค่า ว่าเป็นจุดหมายของชีวิตได้
ด้วยการตระหนักรู้ว่ามนุษย์สามารถถูกเติมเต็มได้
ผมชอบดื่มกาแฟ คุณชอบดื่มแชมเปญ เรามีรสนิยมที่ต่างกันและไม่ต้องพูดอะไร
อีก นี่คือสัมพัทธนิยม แต่ในทัศนะของแฮร์เดอร์และวิโก มันไม่ใช่เช่นนั้น หากแต่เป็นสิ่งที่
ผมเรียกว่า พหุนยิ ม นัน่ คือ มโนทัศน์ทวี่ า่ มีจดุ หมายทีแ่ ตกต่างกันมากมายของมนุษย์ในการ
แสวงหาและยังเป็นสิ่งที่มีมีเหตุผลเต็มที่ เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ มีศักยภาพในการเข้าใจกัน
และกัน มีความเห็นอกเห็นใจและได้รบั ปัญญาจากกันและกัน เช่นทีเ่ ราได้รบั จากการอ่านเพล
โตหรือนวนิยายของญีป่ นุ่ ในยุคกลาง - ทีโ่ ลกต่าง ๆ ทัศนะความเห็นต่าง ๆ ห่างไกลจากพวก
11 Johann Gottfried von Herder (25 ส.ค. ค.ศ. 1744 – 18 ธ.ค. ค.ศ. 1803) นักปรัชญา เทววิทยา กวี และนักวิจารณ์
วรรณกรรมชาเยอรมัน
12 Arnaldo Dante Momigliano (5 ก.ย. ค.ศ. 1908 – 1 ก.ย. ค.ศ. 1987) เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอิตาลี มีผลงานเช่น
The Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century (1963) Alien Wisdom : The Limits of
Hellenization (1975) และ On Pagans, Jews and Christians (1987) เป็นต้น
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เราอย่างมาก แน่นอน ถ้าเราไม่มคี ณ
ุ ค่าใด ๆ ร่วมกันกับตัวตนทีห่ า่ งไกลจากเราเหล่านี้ แต่ละ
อารยธรรมคงจะถูกปิดกัน้ อยูใ่ นฟองสบูท่ เี่ จาะไม่แตก และเราย่อมไม่สามารถเข้าใจพวกเขา
ได้เลย นีค่ อื การจัดกลุม่ ของ Spengler ทีพ่ ดู ถึง การสือ่ สารร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมในเวลา
และสถานที่ จะเป็นไปได้กต็ อ่ เมือ่ มีสงิ่ ทีท่ �ำให้คนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเขา และ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสะพานเชือ่ มคนเหล่านัน้ เข้าหากัน แต่คณ
ุ ค่าของเราก็คอื ของเรา และของเขาก็
คือของเขา เรามีเสรีภาพทีจ่ ะวิจารณ์คณ
ุ ค่าของวัฒนธรรมอืน่ ๆ ประณามพวกเขาก็ดว้ ย แต่
เราไม่สามารถอ้างว่าเราไม่เข้าใจพวกเขาเลยไม่ได้ หรือแค่มองอย่างเป็นอัตวิสยั เป็นผลผลิต
ของสิ่งมีชีวิตในสถานการณ์ที่แตกต่าง ด้วยรสนิยมที่แตกต่างกันไปของเรา ไม่มีความหมาย
ต่อเราทั้งหมดเลยก็ไม่ได้
โลกของคุณค่าทีเ่ ป็นภววิสยั นัน้ มีอยู่ นัน่ คือเป้าหมายทีม่ นุษย์ไขว่คว้าหาเพือ่ ตนเอง
โดยที่สิ่งอื่น ๆ เป็นแค่วิธีการ ผมไม่มืดบอดต่อคุณค่าที่กรีกให้ความส�ำคัญ - คุณค่าของพวก
เขาอาจจะไม่ใช่ของผม แต่ผมก็สามารถเข้าใจได้ว่ามันจะเป็นอย่างไร ถ้าต้องมีชีวิตภายใต้
คุณค่าเหล่านั้น ผมสามารถจะยกย่องและเคารพพวกเขาได้ กระทั่งจินตนาการตัวผมเป็น
คนที่ไขว่คว้าหาคุณค่าเหล่านั้น แม้ว่าผมจะไม่ได้ท�ำเช่นนั้น และไม่ได้อยากที่จะท�ำ หรือใน
บางทีอาจจะไม่สามารถท�ำได้แม้ผมปรารถนาก็ตาม รูปแบบของชีวิตมีความแตกต่างกันไป
จุดหมาย หลักศีลธรรมมีมากมาย แต่ก็ไม่ได้มากล้นเป็นอนันต์ พวกมันต้องอยู่ภายใต้เส้น
ขอบฟ้าของมนุษย์ ถ้าไม่ใช่แล้ว มันก็อยู่นอกเหนืออาณาบริเวณแห่งมนุษย์ ถ้าผมพบคน
ที่บูชาต้นไม้ ที่ไม่ใช่เพราะการบูชาสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ หรือเพราะมันเป็นสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิท์ มี่ ชี วี ติ ลึกลบพิศวงและมีพลังในตัวของมันเอง หรือเพราะว่าต้นไม้นเ่ี ป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ของเทพอาเธนา - แต่เพราะมันถูกสร้างขึ้นจากไม้เท่านั้น และถ้าผมถามพวกเขาว่าท�ำไมถึง
บูชาไม้พวกเขาพูดว่า “ก็เพราะมันคือไม้” และไม่ได้ให้ค�ำตอบอืน่ ผมก็จะไม่รวู้ า่ เขาหมายถึง
อะไรกันแน่ ถ้าเขาเป็นมนุษย์ พวกเขาก็ไม่ใช่มนุษย์ทผี่ มสามารถจะสือ่ สารได้ นัน่ คือก�ำแพง
กัน้ ทีแ่ ท้จริง พวกเขาไม่ใช่มนุษย์ส�ำหรับผม ผมไม่สามารถเรียกคุณค่าของเขาว่าเป็นอัตวิสยั
ได้ถ้าผมยังไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าแสวงหาชีวิตในรูปแบบนั้น
สิ่งที่ชัดเจนนั้นก็คือคุณค่าสามารถที่จะปะทะกันได้ - นั่นเป็นเหตุว่าท�ำไม
อารยธรรมต่าง ๆ ไม่สามารถจะลงรอยกันได้ มันสามารถเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่าง
วัฒนธรรม หรือกลุ่มต่าง ๆ ภายใต้วัฒนธรรมเดียวกัน หรือระหว่างคุณกับผมได้ คุณเชื่อใน
การพูดความจริงเสมอ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ส่วนผมไม่เชื่อ เพราะผมเชื่อว่าการพูดความจริง
บางครัง้ ก็เจ็บปวดเกินไปหรือท�ำลายล้างมากเกินไป เราสามารถจะถกเถียงมุมมองของแต่ละ
คนได้ เราสามารถพยายามที่จะมุ่งหาพื้นฐานร่วมกันได้ แต่ในที่สุด สิ่งที่เรามุ่งแสวงหาอาจ
จะไม่สามารถจะประนีประนอมกับจุดหมายซึง่ ผมเชือ่ ว่าผมควรจะอุทศิ ชีวติ ให้ได้ คุณค่าอาจ
จะปะทะกันแม้ในตัวตนของปัจเจกบุคคลเอง และมันไม่ใช่ว่า เมื่อเกิดการปะทะกัน ต้องมี
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บางอย่างจริง และอื่น ๆ เป็นเท็จ ความยุติธรรม ความยุติธรรมอย่างเข้มงวด ส�ำหรับบาง
คนเป็นคุณค่าสูงสุด แต่กไ็ ปด้วยกันไม่ได้กบั คุณค่าสูงสุดอืน่ ทีเ่ ล็กน้อยกว่าส�ำหรับพวกเขานัน่
คือ - ความเมตตา ความกรุณา - ดังที่เกิดขึ้นในกรณีที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ
ทั้งเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นหนึ่งในเป้าหมายล�ำดับแรกๆที่มนุษย์ได้แสง
หามานับศตวรรษ แต่เสรีภาพสมบูรณ์ส�ำหรับสุนัขจิ้งจอกหมายถึงความตายของลูกแกะ
เสรีภาพสมบูรณ์ส�ำหรับคนที่มีอ�ำนาจ คนที่มีพรสวรรค์ นั้นไปด้วยกันไม่ได้กับสิทธิในการมี
ชีวติ อยูอ่ ย่างปกติสขุ ของคนทีอ่ อ่ นแอและมีพรสวรรค์นอ้ ยกว่า ศิลปิน ผูท้ จี่ ะสร้างผลงานชัน้
ยอด อาจจะน�ำพาชีวติ ของเขาและครอบครัวตกสูค่ วามยากล�ำบาก และเลวร้ายโดยทีเ่ ขาไม่รู้
สึกใด ๆ เราอาจจะประณามเขา และประกาศว่าผลงานชั้นยอดนั้นควรจะถูกสละเพื่อความ
ต้องการของมนุษย์ หรือเราอาจจะอยู่ข้างเขาก็ได้ - แต่ทั้งสองทัศนคติต่างก็แฝงเร้นด้วย
คุณค่าซึ่งหญิงและชายบางคนมองว่าเป็นสิ่งที่สูงสุด และเป็นสิ่งที่เราทั้งหมดสามารถเข้าใจ
ได้ หากเรามีความเห็นอกเห็นใจ จินตนาการหรือความเข้าใจในการเป็นมนุษย์ ความเสมอ
ภาคอาจต้องการการจ�ำกัดเสรีภาพของคนทีป่ รารถนาจะปกครอง เสรีภาพ - หากปราศจาก
ความพอประมาณ จะไม่มที างเลือกเกิดขึน้ และไม่มคี วามเป็นไปได้เลยทีจ่ ะยังคงเป็นมนุษย์
ในแบบทีเ่ ราเข้าใจค�ำนีไ้ ด้ - เสรีภาพอาจจะต้องถูกลดลงเพือ่ ให้มพี นื้ ทีแ่ ก่สวัสดิการทางสังคม
เพือ่ เลีย้ งดูคนหิวโหย เพือ่ เสือ้ ผ้าส�ำหรับคนทีเ่ ปลือยเปล่า เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูไ้ ร้ทพี่ กั พิง เพือ่
ให้เสรีภาพกับคนอื่น ๆ เพื่อให้ความยุติธรรมและความเป็นธรรมได้ท�ำงาน
แอนธิโกเน่13 เผชิญกับความอิหลักอิเหลือ่ ซึง่ ซอโฟคลีส14 มีนยั ถึงวิธกี ารหนึง่ ซาทร์15
เสนอตรงกันข้าม ขณะที่ เฮเกลเสนอ “sublimation” สู่ระดับที่สูงกว่า นี่เป็นสิ่งที่ปลอบ
ประโลมใจน้อยนิดแก่คนทีป่ วดร้าว/ทนทุกข์กบั ความอิหลักอิเหลือ่ เหล่านี้ ความคล่องแคล่ว
อันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่มหัศจรรย์ ไม่สามารถไปได้กับความสามารถส�ำหรับการ
วางแผนองค์กร ไม่สามารถไปได้กับการค�ำนวณที่ดีเลิศว่าอะไร มากแค่ไหน และที่ไหน ซึ่งสวัสดิการทางสังคมจ�ำเป็นต้องพึ่งพาตรงนี้ เราทั้งหมดต่างตระหนักถึงทางเลือกที่ปวด
ร้าว/ทนทุกข์ในอดีตที่ผ่านมา ควรหรือไม่ที่มนุษย์จะต่อต้านทรราชที่เลวร้ายอย่างสัตว์ไม่
ว่าจะต้องจ่ายด้วยอะไรก็ตาม ราคาของชีวิตพ่อแม่ของเขาหรือลูกของเขาไหม ? ควรหรือ
13 ตัวละครสมมติ แอนธิโกเน่เป็นลูกสาวของเอดิปุส นางยอมถูกฝังทั้งเป็น เพียงเพราะต้องการได้ฝังศพพี่ชาย
14 ซอโฟคลีส (497 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 406 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักเขียนบทละครและโศกนาฏกรรมชาวกรีก ผลงาน
ที่มีชื่อเสียงของเขาคือออดิปัสคิง ออดิปัสแอทโคโลนุส แอนธิโกเน่
15 Jean-Paul Sartre (21 มิถุนายน ค.ศ. 1905 กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส - 15 เมษายน ค.ศ. 1980 ) เป็นนักเขียนนวนิยาย,
นักบทละคร, นักปรัชญา และผู้มีบทบาทสาคัญในแนวคิดอัตถิภาวนิยมหรือทฤษฎีที่ว่าทุกคนนั้นอิสระและรับผิดชอบในการก
ระทาของตน (Existentialism) เป็นนักปรัชญาผูป้ ระกาศเสรีภาพของมนุษย์ในแง่ปจั เจกชน ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม
เมื่อปี ค.ศ. 1964 แตปฏิเสธที่จะรับรางวัลดังกล่าว
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ไม่ที่เด็กจะถูกทรมานเพื่อดึงเอาข้อมูลเกี่ยวกับทรราชที่น่าอันตรายหรืออาชญากรรม
การปะทะกันของคุณค่าเหล่านี้เป็นแก่นสารของสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เราเป็น ถ้า
เราได้ยินว่าความขัดแย้งกันเหล่านี้จะถูกแก้ไขในโลกที่ความสมบูรณ์แบบบางแห่ง ที่ซึ่งสิ่งดี
ทั้งหลายจะสมานฉันท์กลมเกลียวในหลักการ เราต้องตอบคนที่พูดเช่นนี้ไปว่า นิยามต่าง ๆ
ทีพ่ วกเขาให้เรานัน้ มันแสดงถึงคุณค่าทีข่ ดั แย้งกันซึง่ หาใช่ของเราไม่ เราต้องพูดว่า โลกทีเ่ รา
เห็นความไปกันไม่ได้ของคุณค่า แต่กไ็ ม่ได้ตกอยูใ่ นความขัดแย้งกันนัน้ เป็นโลกทีเ่ หนือความ
เข้าใจของเรา หลักการเหล่านัน้ ซึง่ สมานฉันท์กนั เกิดในโลกอืน่ นี้ ไม่ใช่หลักการทีเ่ ราคุน้ เคย
ในชีวติ ประจ�ำวัน ถ้ามันจะมีการแปรรูปแบบ มันก็คงจะเป็นทางมโนทัศน์ทเี่ ราไม่เคยรับรูม้ า
ก่อนบนโลกใบนี้ แต่มันอยู่ในโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ และที่นี่ที่เราต้องเชื่อและท�ำ
ความคิดเรือ่ งความสมบูรณ์แบบโดยสัมบูรณ์ ค�ำตอบสูงสุด ทีท่ กุ อย่างทีด่ อี ยูร่ ว่ มกัน
ส�ำหรับผมไม่ใช่แค่มนั ไม่สามารถบรรลุได้เท่านัน้ - ซึง่ เห็นได้อย่างชัดเจน - แต่มนั ยังเป็นสิง่ ที่
ไม่คงเส้นคงวาทางมโนทัศน์ด้วย ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรในการสมานฉันท์ชนิดนี้ เพราะ
ในหมู่สิ่งที่ดีบางอย่างก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ นี่คือความจริงเชิงมโนทัศน์ เราเคราะห์ร้าย
ที่ต้องเลือก และทุก ๆ ตัวเลือกของเราอาจจะส่งผลการสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อ
ความสุขหมายถึงคนทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ ต้วนิ ยั ทีพ่ วกเขายอมรับอย่างปราศจากการตัง้ ค�ำถาม คนที่
เชื่อฟังค�ำสั่งของผู้น�ำอย่างเต็มใจ ไม่ว่าจะในเชิงจิตวิญญาณหรือชั่วคราว ค�ำสั่งของพวกเขา
ได้ถกู ยอมรับในกฎทีไ่ ม่อาจละเมิดได้ หรือหมายถึงคนทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ แรงกล้าอันไม่อาจสัน่
คลอนได้ ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะต้องท�ำและสิ่งที่พวกเขาจะต้องเป็น โดยไม่ได้เปิด
พื้นที่ให้กับความสงสัยใด ๆ เลย ด้วยวิธีการของพวกเขาเอง ผมสามารถพูดได้ก็แค่ว่าคน
ทีน่ อนอยูบ่ นเตียงอันสะดวกสบายของการยึดมัน่ เช่นนีค้ อื เหยือ่ ของการมองด้วยสายตาทีส่ นั้
เพราะตนเองแท้ ๆ การมองเพียงแค่นอี้ าจจะท�ำให้เราสุขใจได้ แต่มนั ไม่ได้ท�ำให้เราเข้าใจว่า
อะไรคือการเป็นมนุษย์
V
มีการปฏิเสธในเชิงทฤษฎีมากมายต่อสิ่งที่เป็นหายนะอย่างหนึ่ง ส�ำหรับผมมัน
คือความคิดเรื่องรัฐที่สมบูรณ์แบบในฐานะจุดหมายของความพยายามของเรา ทว่าก็ยังมี
อุปสรรคเชิงจิตวิทยาสังคมที่ส�ำคัญอีกด้วย อุปสรรคซึ่งจะเกิดกับคนที่มีศรัทธาที่เรียบง่าย
ศรัทธาซึ่งมนุษยชาติได้สะสมมายาวนาน ซึ่งต่อต้าน/ปฏิเสธข้อถกเถียงทางปรัชญาไม่ว่า
จะประเภทใด ๆ มันจริงอยู่ที่ว่าปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้ ความเจ็บป่วยบางอย่าง
สามารถรักษาได้ทั้งในชีวิตของปัจเจกบุคคลและสังคม เราสามารถช่วยให้มนุษย์พ้นจาก
ความหิวโหยหรือความทุกข์ยาก หรือความอยุติธรรมได้ เราสามารถช่วยพวกเขาจากการ
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เป็นทาส หรือการถูกจองจ�ำได้ และท�ำสิ่งดีได้ - มนุษย์ทั้งหมดมีส�ำนึกพื้นฐานในสิ่งดีและ
สิ่งชั่วร้าย ไม่ส�ำคัญว่าเขาอยู่ในวัฒนธรรมใด แต่การศึกษาสังคมใดๆก็แสดงให้เห็นแล้วว่า
ทุก ๆ ค�ำตอบต่อปัญหาได้สร้างสถานการณ์ซึ่งผลิตความจ�ำเป็นใหม่ ปัญหาใหม่ และความ
ต้องการใหม่ ๆ ขึ้น ลูก ๆ ได้รับสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าถวิลหา - เสรีภาพที่มากขึ้น สวัสดิการทาง
วัตถุที่ดีกว่า สังคมที่ยุติธรรมกว่า แต่ความเจ็บป่วยอย่างเก่าถูกลืมเลือนไป และเด็ก ๆ ต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ที่เป็นค�ำตอบต่อปัญหาเก่า ซึ่งปัญหาเหล่านี้แม้ว่าจะแก้ไขได้ แต่
ก็ได้กอ่ ให้เกิดสถานการณ์ใหม่และความต้องการเรียกร้องอย่างใหม่ขนึ้ ต่อไปเรือ่ ย ๆ ตลอด
และไม่สามารถจะคาดเดาได้
เราไม่สามารถออกกฎหมายเพื่อผลลัพธ์ของผลลัพธ์ของผลลัพธ์ซึ่งเรายังไม่รู้ได้
พวกมาร์กซิสต์บอกเราว่าเมือ่ การต่อสูไ้ ด้รบั ชัยชนะแล้วประวัตศิ าสตร์ทแี่ ท้จริงจะเริม่ ต้นขึน้
ปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น จะก่อให้เกิดสถานการณ์ของตัวมันเอง ซึ่งสามารถตระหนักได้
โดยปราศจากความรุนแรงด้วยพลังทีร่ วมกันเป็นหนึง่ ของความสมานฉันท์ สังคมทีป่ ราศจาก
ชนชั้น ส�ำหรับผมสิ่งนี้ดูจะเป็นชิ้นส่วนของการมองโลกในแง่ดีเชิงอภิปรัชญาเท่านั้น ซึ่งไม่มี
หลักฐานในประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์เลย ในสังคมหนึ่งที่เป้าหมายเดียวกันเป็นสิ่งที่
ถูกยอมรับอย่างสากล ปัญหาก็เป็นแค่เรื่องของวิธีการ ซึ่งทั้งหมดสามารถแก้ได้โดยวิธีการ
ทางเทคโนโลยี สังคมแบบนัน้ จะเป็นสังคมทีช่ วี ติ ภายใน จินตนาการเชิงศีลธรรม จิตวิญญาณ
และสุนทรียศาสตร์ของมนุษย์ไม่มคี วามหมายใด ๆ เพือ่ จะให้ได้สงิ่ นีท้ งั้ หญิงและชายควรจะ
ถูกท�ำลายหรือสังคมควรจะเป็นทาสเล่า? ยูโทเปียมีคณ
ุ ค่าของตัวมันเอง – ไม่มสี งิ่ ใดจะขยับ
ขยายขอบฟ้าจินตนาการของศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างอัศจรรย์ แต่การชีน้ �ำก�ำกับให้พวก
เขาประพฤติตามมันพิสจู น์แล้วว่าคือหายนะเฮราคลิตสุ 16 พูดถูก สรรพสิง่ แปรเปลีย่ นตลอดเวลา
ดังนั้นผมได้ข้อสรุปว่า ความคิดอันยิ่งใหญ่เรื่องค�ำตอบสุดท้ายไม่ใช่แค่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าผมถูก บางคุณค่าเองก็ไม่สามารถไปด้วยกันได้และยังปะทะกันอีกด้วย ความเป็น
ไปได้ของค�ำตอบสุดท้าย - แม้ว่าเราจะลืมความรู้สึกอันเลวร้ายที่ถ้อยค�ำนี้มีในยุคของฮิตเลอ
ร์ - จึงเป็นแค่มายาคติ และยังอันตรายมากอีกด้วย เพราะถ้าคนคนหนึ่งเชื่อจริง ๆ แล้วว่า
ค�ำตอบนัน้ เป็นไปได้ แน่นอนเลยว่า ไม่มรี าคาทีส่ งู เกินไปเพือ่ ให้ได้มนั มา เพือ่ จะท�ำให้มนุษย์มี
ความยุตธิ รรม มีความสุข สร้างสรรค์และสมานฉันท์ไปตลอดกาล อะไรคือราคาทีแ่ พงเกินไป
16 Heraclitus the Ephesian (535 ปีก่อนคริสต์ศักราช - 475 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักปรัชญายุคก่อนโสกราตีสชาว
กรีกผู้ที่เดิมมาจากเอเฟซัสใน ไอโอเนียบนฝั่งทะเลอานาโตเลีย เฮราคลิตุสเป็นที่รู้จักกันในปรัชญาของความเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ศูนย์กลางของจักรวาล และกฎจักรวาล (Logos) เป็นพืน้ ฐานของทุกสิง่ ทุกอย่าง ในปัจจุบนั เฮราคลิตสุ มีชอื่ เสียงว่าเป็นผูม้ อี ทิ ธิพล
ต่อฟรีดริช นีทเชอในปรัชญาของ space และ time จากประโยค “ท่านไม่สามารถจะก้าวลงไปในแม่น้าเดียวกันเป็นครั้งที่สอง
เพราะแม่น้าสายอื่นไหลมาสู่ตัวท่าน
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ทีต่ อ้ งจ่ายเพือ่ นสิง่ เหล่านี้ การจะท�ำไข่เจียวด้วยวิธกี ารนี้ ย่อมไม่มกี ารจ�ำกัดจ�ำนวนไข่กฟี่ อง
จะต้องแตก นีค่ อื ศรัทธาของเลนิน ของทรอตสกี ของเหมา และทีผ่ มรูก้ ร็ วมถึงพอล พตด้วย
เมื่อผมรู้ว่าวิถีทางที่แท้จริงสู่ค�ำตอบที่สูงส่งที่สุดต่อปัญหาในสังคม ผมก็ย่อมรู้ว่าทางใดที่จะ
พาฝูงมนุษย์ไป และเมือ่ คุณเขลา ไม่รเู้ หมือนทีผ่ มรู้ คุณก็ไม่สามารถถูกอนุญาตให้มเี สรีภาพ
ในการเลือกแม้ในระดับที่แคบที่สุด หากต้องการจะบรรลุไปถึงเป้าหมาย คุณต้องประกาศ
นโยบายที่จะท�ำให้คุณมีความสุขมากขึ้น มีเสรีมากขึ้น หรือเปิดพื้นที่มากขึ้น แต่เมื่อผมรู้ว่า
คุณหลงผิด ผมรู้ว่าอะไรที่คุณต้องการจริง ๆ ผมรู้สิ่งที่มนุษย์ทั้งหมดต้องการ และถ้าหากมี
การขัดขืนที่อยู่บนความเขลาหรือความมุ่งร้าย มันก็ต้องถูกก�ำจัดออกไป คนนับร้อยนับพัน
อาจถูกดับชีวิตลงเพื่อให้คนนับล้านได้มีความสุขไปตลอด ส�ำหรับผู้มีความรู้อย่างเรา เรายัง
จะมีตัวเลือกใดอีก นอกจากจะยินยอมเสียสละสังเวยชีวิตคนเหล่านั้น
ศาสดาติดอาวุธบางคนต้องการที่จะรักษามนุษยชาติ และบางคนก็ต้องการรักษา
เฉพาะเผ่าพันธุข์ องพวกเขาเพราะมีลกั ษณะทีเ่ หนือกว่า แต่ไม่วา่ จะมีแรงขับเคลือ่ นใด ๆ คน
นับล้านได้ถกู สังหารไปแล้วในสงครามหรือการปฏิวตั ิ ในห้องรมแก๊ส ค่ายกักกัน การสังหาร
หมู่ ความเลวร้ายอย่างสัตว์ซึ่งศตวรรษของเราจะถูกจารึกเอาไว้ เป็นราคาของมนุษย์ที่ต้อง
จ่ายเพือ่ ความสุขของคนรุน่ ถัดไป ถ้าคุณปรารถนาจะรักษามนุษยชาติอย่างจริงจัง คุณต้องใจ
แข็ง ไม่ใช่ประเมินราคาที่ต้องจ่าย
ค�ำตอบต่อสิ่งนี้ถูกให้ไว้มากกว่าศตวรรษแล้วโดยนักคิดทวนกระแสชาวรัสเซียชื่อ
อเล็กซานเดอร์ เฮอร์เซน17 ในความเรียงของเขาชื่อ From the Other Shores ซึ่งเป็นค�ำ
ไว้อาลัยหลังจากทราบข่าวร้ายของการปฏิวัติในปี 1848 เขาเขียนว่า รูปแบบใหม่ในการ
สังเวยชีวิตมนุษย์ได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลาของเขา - มนุษย์เป็นๆอยู่บนแท่นสังเวยบูชาต่อ
สิง่ นามธรรม - ไม่วา่ จะชาติ ศาสนา พรรค ชนชัน้ ความก้าวหน้า พลังทางประวัตศิ าสตร์ - นี่
เป็นสิ่งที่ถูกจุดขึ้นในช่วงชีวิตของเขาและก็ยังอยู่ในช่วงชีวิตของเราด้วย ถ้าสิ่งเหล่านี้เรียก
ร้องการสังหารชีวิตมนุษย์ มันเป็นสิ่งน่าพอใจ ถ้อยแถลงของเขาเขียนว่าดังนี้
ถ้าความก้าวหน้าเป็นเป้าหมาย แล้วเราก�ำลังท�ำงานเพือ่ ใครอยู?่ ใครคือ Moloch
ผู้ซึ่งแรงงานเข้าไปหาเขา แทนที่เขาจะให้รางวัล เขากลับริบทรัพย์ช่างผู้นั้นแทน และเพื่อ
เป็นการปลอบใจต่อฝูงชน ที่เหนื่อยล้าและถึงฆาตจ�ำนวนมากที่ก�ำลังป่าวร้องว่า “(เรา)ผู้ที่
ก�ำลังจะตายนัน้ เคารพท่าน” ก็ได้แต่เพียงให้ […] ค�ำตอบทีป่ ระชดประชันว่าหลังความตาย
ของพวกเขาทัง้ หมดจะมีความสวยงามเกิดบนโลก คุณปรารถนาแน่หรือทีจ่ ะประณามมนุษย์
ผูม้ ชี วี ติ ในวันนี้ ด้วยบทบาทอันน่าเศร้าอย่างเสารองพืน้ สลักรูปหญิงทีว่ นั หนึง่ ต้องเป็นฐานให้
17 Aleksandr Ivanovich Herzen (6 เม.ษ. ค.ศ. 1812 – 21 ม.ค. ค.ศ. 1870) นักเขียนและนักคิดชาวรัสเซีย ได้รับการขนาน
นามว่าบิดาแห่งสังคมนิยมรัสเซีย
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ผูค้ นมาเหยียบย�ำ่ […] หรือทาสอนาถาในเรือแจว คนทีต่ อ้ งจมอยูก่ บั ขีโ้ คลน คอยลากเรือ […]
ด้วยถ้อยค�ำอันเรียบง่ายอย่าง “ความก้าวหน้าในอนาคต” ให้เป็นธงของพวกเขา? […]
เป้าหมายที่ห่างไกลอย่างมหาศาลไม่ใช่เป้าหมายเลย มันก็แค่ […] การหลอกลวง เป้าหมาย
ต้องเป็นสิ่งที่ใกล้กว่า - อย่างน้อยที่สุดค่าจ้างแรงงาน หรือความสุขที่ได้จากการท�ำงาน
สิ่งหนึ่งที่เราจะแน่ใจได้ก็คือความเป็นจริงของการเสียสละ ความเป็นจริงของคน
ที่ก�ำลังจะตาย และคนที่ตายไปแล้ว แต่อุดมคติของการแสวงหาในสิ่งที่พวกเขาได้ตายเพื่อ
ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ไข่ถูกท�ำให้แตก และความเคยชินในการท�ำให้มันแตกได้เติบโตขึ้น แต่
ไข่เจียวก็ยังไม่ปรากฏให้เห็น ถ้าสถานการณ์ของมนุษย์อับจนหนทางขนาดที่ต้องใช้วิถีทาง
ดังกล่าวแล้ว การเสียสละเพื่อเป้าหมายในระยะสั้น หรือการบีบบังคับ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่
ชอบธรรมได้ แต่การสังหารหมู่เพื่อเป้าหมายที่ห่างไกล นั่นคือการประชดประชันที่โหดร้าย
ทารุณของมนุษย์ผู้เป็นที่รัก ไม่ว่าจะขณะนี้หรือในเวลาใด ๆ ก็ตาม
VI
ถ้าความเชือ่ แต่ครัง้ โบราณในความเป็นไปได้ของการเข้าถึงความสมานฉันท์อย่าง
สมบูรณ์เป็นเหตุผลวิบัติ และสถานะของนักคิดที่ผมได้กล่าวอ้างถึงอย่าง มาเคียเวลลี วิโก
แฮร์เดอร์ เฮอร์เซน เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ดังนั้นแล้ว เราก็ต้องยอมรับว่าความดีที่ยิ่งใหญ่
ต่าง ๆ สามารถปะทะกันได้ บางอันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้ว่าอันอื่น ๆ อาจจะเป็นไป
ได้ - กล่าวอย่างสั้น ๆ คือ คนคนหนึ่งไม่สามารถได้ทุกสิ่ง ทั้งในทางลักการเช่นเดียวกับใน
ทางปฏิบตั ิ และถ้าหากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ขนึ้ อยูก่ บั ความหลากหลายของตัวเลือก
ที่ต่างก็พิเศษเหมือนๆกัน ดังนั้นแล้ว ที่ เชอนิสเชิฟสกี18้ และเลนินถามว่า “อะไรที่ต้องท�ำ”
เราจะเลือกระหว่างความเป็นไปได้ต่าง ๆ อย่างไร? อะไรและแค่ไหนที่เราต้องสละเพื่อเป้า
หมายที่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไร? ส�ำหรับผมแล้ว มันไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจน แต่ส�ำหรับการขัดแย้ง
กัน แม้วา่ มันไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ แต่มนั สามารถทีจ่ ะท�ำให้ทเุ ลาได้ ข้อกล่าวอ้าง สามารถ
ถูกท�ำให้สมดุลได้ การประนีประนอมสามารถบรรลุได้ ในสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่
ทุก ๆ ข้ออ้างมีค่าเท่ากัน - จะเลือกเสรีภาพ หรือความเสมอภาค จะเลือกการประณาม
ทางจริยศาสตร์ที่เด็ดขาดอย่างมาก หรือการเข้าใจในสถานการณ์ของมนุษย์ จะเลือกการ
ใช้ก�ำลังทางกฎหมายอย่างเต็มที่ หรือเอกสิทธิ์แห่งความเมตตา เพื่อเลี้ยงคนหิวโหย เพื่อ
18 Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky (12 กรกฎาคม 1828 – 17 ตุลาคม 1889) นักสังคมนิยมสายปฏิวัติ เขาเป็นผู้นา
ขบวนการประชาธิปไตยเพื่อการปฏิวัติในยุคทศวรรษ 1860 เป็นแรงบันดาลใจแก่เลนิน และเขาได้เขียนหนังสือ “What is to
be done?” ซึ่งเลนินได้เขียนหนังสือในชื่อเดียวกันกับเล่มนี้ด้วย
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เสื้อผ้าส�ำหรับผู้เปลือยเปล่า เพื่อเยียวยาคนป่วย และเพื่อที่พักส�ำหรับคนไร้บ้าน การจัด
ล�ำดับความส�ำคัญไม่เคยจะเป็นที่สุดหรือสัมบูรณ์ มันต้องได้รับการสถาปนาขึ้น
พันธกรณีทางสาธารณะอันดับแรก คือการหลีกเลีย่ งความทุกข์ทสี่ ดุ ขัว้ การปฏิวตั ิ
สงคราม การลอบสังหาร และมาตรการขัน้ เด็ดขาดอาจจะจ�ำเป็นในสถานการณ์ทยี่ ำ�่ แย่ ทว่า
ประวัติศาสตร์สอนเราว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ค่อยเป็นอย่างที่คาดไว้ ไม่มีการรับรองหรือ
ความเป็นไปได้มากพอว่าการกระท�ำนั้นจะน�ำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติม เราอาจจะเสี่ยงที่จะ
ท�ำการกระท�ำที่รุนแรง ในชีวิตส่วนตัวหรือในนโยบายสาธารณะ แต่เราจะต้องตระหนัก
เสมอ และไม่ลืมว่า เราอาจจะผิดพลาดได้ ความแน่นอนของผลการประเมินที่จะต้องอย่าง
นั้นเสมอน�ำไปสู่ความทุกข์ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของคนที่บริสุทธิ์ ดังนั้นเราต้องท�ำในสิ่งที่
เรียกว่ายื่นหมูยื่นแมว - กฎ คุณค่า หลักการ ต้องยอมกันในระดับต่าง ๆ ในสถานการณ์
เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ การแก้ปัญหาเชิงอรรถประโยชน์บางครั้งไม่ถูกต้อง แต่ผมคิดว่าบ่อย
ครั้งที่มันให้ประโยชน์มากกว่า สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถท�ำได้ในฐานะกฎทั่วไปนั้น ก็คือการ
ธ�ำรงรักษาความสมดุลที่บอบบางซึ่งจะป้องกันการเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่ย�่ำแย่ ของทาง
เลือกที่ไม่อาจอดทนอดกลั้นกัน - นี่คือความจ�ำเป็นแรกส�ำหรับสังคมที่ปกติสุข มันเป็นสิ่งที่
เราสามารถพยายามไปให้ถงึ ได้ ในท่ามกลางขีดจ�ำกัดของความรูข้ องเรา และกระทัง่ การเข้าใจ
ทีบ่ กพร่องต่อปัจเจกชนและสังคม การอ่อนน้อมถ่อมตนในระดับนี้ เป็นสิง่ ทีจ่ �ำเป็นอย่างยิง่
นีด่ จู ะเป็นค�ำตอบทีด่ รู าบเรียบ ไม่ใช่ประเภททีน่ กั อุดมคติหนุม่ สาวคาดหวัง ซึง่ ถ้า
จ�ำเป็นส�ำหรับพวกเขา ก็ตอ้ งสูแ้ ละทนทุกข์เพือ่ ท�ำให้เกิดสังคมทีใ่ หม่และประเสริฐกว่า และ
แน่นอนว่าเราเองก็ต้องไม่ขายฝันด้วยคุณค่าที่ไม่อาจจะไปด้วยกันได้ - มันมีข้อตกลงที่เป็น
วงกว้างท่ามกลางหมูป่ ระชาชนในสังคมทีแ่ ตกต่างกันมาอย่างยาวนานในประเด็นว่าอะไรถูก
และผิด ดีและชั่วร้าย แน่นอน ประเพณี ทัศนคติ ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันไปในทาง
กฎหมาย หลักการทั่วไปอาจจะตัดข้ามความต้องการของมนุษย์มากเกินไป สถานการณ์รูป
ธรรมเป็นแทบจะทุกสิง่ ไม่มที างหนีได้ เราต้องเลือกดังทีเ่ ราเลือก ความเสีย่ งทางศีลธรรมไม่
สามารถหลีกเลี่ยงไม่ว่าเวลาใด ทั้งหมดที่พวกเราสามารถร้องขอได้ก็คือจะไม่มีปัจจัยส�ำคัญ
ใด ๆ ที่ถูกมองข้ามไป จุดหมายที่เราหวังให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของรูปแบบชีวิต
ทั้งหมด มันสามารถได้รับการปรับปรุงหรือท�ำลายก็ได้โดยทางเลือกต่างๆ
แต่อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุด มันไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใจเชิงอัตวิสัยเพียงอย่าง
เดียว มันถูกก�ำหนดโดยรูปแบบของชีวิตของสังคมที่คนคนหนึ่งอยู่ สังคมหนึ่งในหมู่สังคม
อื่น ๆ ที่ยึดถือคุณค่าร่วมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในความขัดแย้งหรือไม่ คนกลุ่มใหญ่ของ
มวลมนุษย์ก็จะเป็นได้บันทึกประวัติศาสตร์เสมอ มันก็มีคุณค่าที่ถึงจะไม่สากล แต่ก็เป็นขั้น
ต�่ำที่สุด ซึ่งถ้าหากไม่มี สังคมก็ยากจะอยู่รอด วันนี้น้อยคนแล้วที่ต้องการปกป้องการมีทาส
หรือพิธีกรรมสังหาร หรือห้องรมแก๊สของนาซี หรือการทรมานมนุษย์เพื่อความอภิรมย์หรือ
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เพือ่ ประโยชน์หรือสิง่ ดีทางการเมือง - หรือเป็นหน้าทีข่ องเด็ก ๆ ทีจ่ ะต้องประกาศถึงความ
ผิดของพ่อแม่ของพวกเขา ซึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศสและรัสเซียเรียกร้อง หรือการฆ่าอย่างไม่คิด
มันไม่มเี หตุผลทีจ่ ะประนีประนอมกับสิง่ เหล่านี้ แต่ในอีกทางหนึง่ การแสวงหาความสมบูรณ์
แบบส�ำหรับผมแล้วเปรียบเสมือนใบเบิกทางสูก่ ารนองเลือด และไม่ได้ดขี นึ้ เลยแม้จะเป็นความ
ต้องการนักอุดมคติทจี่ ริงใจทีส่ ดุ หรือมีหวั ใจบริสทุ ธิท์ สี่ ดุ ไม่มนี กั ศีลธรรมคนไหนเคร่งครัดเท่า
อิมมานูเอล คานท์ แม้เขาจะพูด ในห้วงขณะทีแ่ จ่มชัดทีส่ ดุ ว่า “สิง่ ทีอ่ อกมาจากท่อนไม้ทคี่ ดงอ
ของมนุษยชาติไม่มอี ะไรทีต่ รงเลย” การบังคับให้คนเข้าสูร่ ปู แบบทีเ่ หมาะสมนัน้ เรียกร้องการมี
ความเชือ่ อย่างไม่มกี ารพิสจู น์ซงึ่ นัน่ มักจะเป็นหนทางสูก่ ารท�ำลายมนุษยภาพเราสามารถท�ำสิง่
ทีเ่ ราสามารถท�ำได้เท่านัน้ แต่นนั่ คือเราต้องท�ำเพือ่ ต่อต้านความยุง่ ยากเหล่านี้
แน่นอน การปะทะกันทางการเมืองและสังคมจะเกิดขึ้น ความขัดแย้งของคุณค่า
ในเชิงบวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ให้มันสิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงไปได้ อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อ
ว่าความขัดแย้งเหล่านี้สามารถถูกท�ำให้น้อยลงได้โดยการสนับสนุนและรักษาความสมดุลที่
ไม่งา่ ยนี้ ซึง่ มักจะถูกคุกคามอยูเ่ สมอและต้องการการบ�ำรุงแทบจะตลอดเวลา - ผมขอย�ำ้ ว่า
สิง่ นีเ้ ท่านัน้ ทีเ่ ป็นเงือ่ นไขพืน้ ฐานของสังคมทีป่ กติสขุ และพฤติกรรมทีย่ อมรับได้ทางศีลธรรม
ถ้าไม่เช่นนี้แล้ว เราก็จะหลงทาง คุณจะบอกว่าเป็นค�ำตอบที่นา่ เบื่อใช่ไหม? ไม่มีของทีเ่ รียก
ว่าการกระท�ำอย่างวีรบุรษุ ทีเ่ กิดจากแรงบันดาลใจจากผูน้ �ำเลยหรือ ? แต่ถา้ มีความจริงบาง
อย่างในทัศนะนี้ บางทีนนั่ ก็เพียงพอแล้ว นักปรัชญาอเมริกาทีโ่ ด่งดังในยุคของเราพูดว่า มัน
ไม่มีเหตุผลก่อนประสบการณ์ใด ๆ เลยที่จะบอกว่า ความจริงเมื่อค้นพบแล้วจะเป็นสิ่งที่น่า
สนใจ19 มันอาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ถ้ามันจริง หรือใกล้เคียงความจริง สุดท้ายแล้ว ผมไม่รู้
สึกเสียใจต่อการน�ำเสนอนี้เลย ตอลสตอยบอกว่า ความจริงเป็นสิ่งที่เคยสวยงาม สวยงาม
อยูแ่ ละจะสวยงามต่อไป ผมไม่รถู้ า้ มันอยูใ่ นอาณาบริเวณทางจริยศาสตร์เป็นเช่นนีด้ ว้ ยหรือ
เปล่า แต่ส�ำหรับผม มันดูเหมือนว่าใกล้พอแล้วส�ำหรับพวกเราที่ปรารถนาจะเชื่อว่านี่คือสิ่ง
ที่ไม่ควรชะลอไว้ก่อน

19 ถ้าความจริงควรเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและทำ�ให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องดีที่จะแทนที่มันด้วยสิ่งที่เร้าอารมณ์และ
การอยู่กับความเรียบง่าย – ต้นฉบับ
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Notes on Prejudice
ไอเซยา เบอร์ลน
ิ ชอบพู ดถึงประโยคในประวัตป
ิ รัชญาตะวันตกทีเ่ บอร์ทรันด์ รัสเซิล
่ ะต้อง “รูถ
กล่าวว่า หากเราต้องการจะเข้าใจทรรศนะของนักปรัชญา เราจ�ำเป็นทีจ
้ ง
ึ
ฐานคิด” หรือ “ป้อมปราการในใจ” ของพวกเขาด้วย ตามทีเ่ บอร์ลน
ิ เรียก ลักษณะ
่ ในห้องหลักแห่งป้อมปราการเบอร์ลินปรากฏออกมาให้เห็นเด่นชัดใน
เด่นของหนึง
บันทึกทีเ่ บอร์ลน
ิ เขียนให้เพื่ อน(ผูไ้ ม่ประสงค์เปิดเผยนาม)อย่างเร่งรีบในปี ค.ศ. 1981
่ ะพู ดบรรยาย และได้เขียนไปขอค�ำแนะน�ำจากเบอร์ลินว่า
เพื่ อนของเขาต้องการทีจ
่ วกับหัวข้อหลักอย่างไรดี แต่เบอร์ลน
เขาจะอธิบายเกีย
ิ ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
้ หลังจากทีเ่ ขาได้รบ
ในวันรุง
่ ขึน
ั ค�ำขอ เขาจึงเขียนบันทึกในมือของเขาอย่างรวดเร็ว
่ี อกมาจึงเป็นอะไรทีเ่ หนือ
่ ย
โดยไม่มเี วลาในการตรวจทาน และขยายความ ผลลัพธ์ทอ
่ งในการแกะใจความ และข้อความนั้นเองก็กระชับเกินไปอย่างไม่นา่ สงสัยเลย
เอาเรือ
แต่ถง
ึ กระนั้น มันก็แสดงให้เห็นด้วยระยะเวลาอันสั้นว่าเบอร์ลน
ิ เห็นต่างกับความไม่
อดทนอดกลั้น และอคติมากแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเอกนิยมสุดขั้ว การเหมา
่ วข้องทีม
่ ีกับเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001
รวม และ การคลั่งชาติ ความเกีย
่ ทบไม่ต้องเน้นย�ำ้ เลย
จึงเป็นอะไรทีแ
บันทึกข้อความที่เบอร์ลินเขียนได้ถูกน�ำมาท�ำส�ำเนาในรูปแบบของข้อความตาม
้ หา
ต้นฉบับ พร้อมทั้งมีการปรับค�ำเล็กน้อยเพื่ อให้ง่ายต่อการอ่าน ผมใส่เฉพาะเนือ
่ วข้องกับหัวข้อเท่านั้น
บทความทีเ่ กีย
-เฮนรี ฮาร์ดี้
34 Alice Kelikian 1974
©

ข้อสังเกตเรื่องอคติ
ธรณ์เทพ มณีเจริญ แปล

I
มีไม่กี่สิ่งที่ท�ำให้เกิดอันตรายมากกว่าความเชื่อของปัจเจกหรือกลุ่ม (หรือชนเผ่า
หรือรัฐ หรือชาติ หรือศาสนจักร) ที่ว่าเขา เธอ หรือพวกเขานั้นได้ครอบครองความจริงไว้
แต่เพียงผู้เดียว โดยเฉพาะค�ำถามที่ว่า เราควรใช้ชีวิตอย่างไร เราควรเป็นอะไร และเราควร
ท�ำอะไร–และใครก็ตามที่คิดแตกต่างจากพวกเขานั้นไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่คิดผิด แต่ถึงขั้นชั่ว
ร้ายหรือไม่ก็เสียสติ และจ�ำเป็นจะต้องถูกควบคุมหรือกดปราบไว้ มันเป็นความหยิ่งผยอง
ที่เลวร้ายและอันตรายที่จะเชื่อว่าความคิดของตนเท่านั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง ดุจดั่งว่าเรามีตา
วิเศษที่สามารถมองเห็นความจริงแท้ และคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกันเรานั้นคือผู้ที่ผิด นี่ท�ำให้
เกิดเป้าหมายเดียวขึน้ มา และเป็นเป้าหมายเดียวนีส้ �ำหรับชาติหนึง่ ชาติ หรือศาสนจักรหนึง่
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ศาสนจักร หรือมนุษยชาติทั้งมวล และมันก็คุ้มค่าแม้จะต้องเกิดความทุกข์ทนทรมาน (โดย
เฉพาะกับผูอ้ นื่ ) เพียงเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว - แหวกว่ายผ่านทะเลเลือด สูอ่ าณาจักร
แห่งความรัก (หรืออะไรท�ำนองนี้) ซึ่งถูกกล่าวโดยรอแบ็สปีแยร์: และฮิตเลอร์, เลนิ
น, สตาลิน, และแม้กระทั่งเหล่าผู้น�ำในสงครามศาสนาของคริสเตียนปะทะมุสลิม หรือคา
ทอลิคปะทะโปรแตสแตนท์ คนเหล่านี้ต่างเชื่อแนวคิดแบบนี้โดยบริสุทธิ์ใจ: ความเชื่อที่ว่า
ความจริงมีแค่หนึ่งเดียว และความจริงนั้นสามารถตอบทุกค�ำถามที่สร้างความทุกข์ทรมาน
แก่มวลมนุษย์ได้ และเหล่าผู้ที่เชื่อเช่นนั้น - หรือเหล่าผู้น�ำที่เชื่อเช่นนี้ – เป็นผู้ที่ท�ำให้เกิด
ทะเลเลือดขึน้ : แต่อาณาจักรแห่งความรักกลับไม่บงั เกิดขึน้ ตามมา – หรือสามารถเกิดขึน้ มา
ได้: มีวถิ กี ารด�ำเนินชีวติ ความเชือ่ การแสดงออกมากมาย: แต่มแี ค่ความรูจ้ ากประวัตศิ าสตร์
มานุษยวิทยา วรรณกรรม ศิลปะ กฎหมาย ที่ท�ำให้เราเห็นได้ชัดว่าความแตกต่างทางอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งไม่แพ้ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมเช่นกัน (ซึ่งเป็น
ปัจจัยทีท่ �ำให้คนมีความเป็นมนุษย์) และก็ไม่ได้มใี ครด้อยกว่าใครในสังคมทีร่ มุ่ รวยด้วยความ
หลากหลายนี้: ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายนี้เปิดหน้าต่างของจิตใจ (และจิต
วิญญาณ) ท�ำให้ผู้คนมีปัญญามากขึ้น ประพฤติดีขึ้น และเป็นอารยะชนมากขึ้น: การขาด
ความรู้น�ำมาซึ่งอคติอันไร้เหตุผล, ความเกลียดชัง, การก�ำจัดพวกนอกรีตและผู้เห็นต่างจาก
ตนอย่างน่าสะพรึงกลัว: ถ้าสงครามโลกทัง้ สองครัง้ , และการฆ่าล้างเผ่าพันธุข์ องฮิตเลอร์นนั้
ไม่ได้ให้บทเรียนกับพวกเรา พวกเราก็เกินเยียวยาแล้ว
สิ่งที่มีคุณค่าที่สุด – หรือเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด – ในจารีตของชาวอังกฤษ
เห็นได้ชดั ว่าคือเสรีภาพเชิงสัมพัทธ์จากความคลัง่ หรือการถูกครอบง�ำทางการเมือง ชาติพนั ธุ์
ศาสนา การประนีประนอมกับผู้คนที่คุณไม่ได้มีความเห็นใจหรือความเข้าใจกันนั้นเป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้ในสังคมที่เรียบร้อย ไม่มีอะไรที่จะวิบัติไปกว่าการมีความสุขจากแนวคิดคนหนึ่ง
คน – หรือชาติหนึ่งชาติ – ในเรื่องความถูกต้องแท้จริงหนึ่งอย่าง ซึ่งเปิดทางให้คุณท�ำลาย
ผู้อื่นอย่างไม่รู้สึกผิดบาป เพราะคุณท�ำเพื่อพระเจ้า (ยกตัวอย่างเช่น การไต่สวนศรัทธาใน
คริสต์ศาสนาของสเปนหรือการชีน้ �ำของอายะตุลลอฮ์) - ทีเ่ คยมีความเชือ่ จากผูน้ �ำทางศาสนา
อิสลามนิกายชีอะฮ์ เช่นอายะตุลลอฮ์ รูฮลุ ลอฮ์ โคมัยนี20 ซึง่ ได้น�ำมาสูค่ วามรุนแรง เช่น กรณี
เหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหร่าน ในปีพ.ศ.2522 - ผู้แปล) หรือเพื่อความรุ่งเรือง
ของชาติพันธุ์ (ยกตัวอย่าง แนวคิดของฮิตเลอร์) หรือท�ำตามกลไกทางประวัติศาสตร์ (ยก
ตัวอย่าง ประวัตศิ าสตร์ชว่ งเวลาของเลนิน-สตาลิน) ทางเดียวทีจ่ ะแก้ไขปัญหานีไ้ ด้คอื ความ
20 Ruhollah Khomeini (24 กันยายน ค.ศ. 1902 - 3 มิถนุ ายน ค.ศ. 1989) อดีตผูน้ �ำ สูงสุดแห่งอิหร่าน ผูท้ �ำ การล้มล้างอำ�นาจ
ของพระเจ้าชาร์มูฮัมหมัด เรซา ปาฮ์เลวี ของอิหร่านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2523 ประกาศ
การปฏิวัติอิสลาม และประกาศสงครามอิหร่าน-อิรัก
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เข้าใจว่าสังคมอื่น ๆ เป็นอย่างไร – ในพื้นที่หรือเวลา และวิถีชีวิตหนึ่ง ๆ มันเป็นไปได้ที่จะ
น�ำผูอ้ นื่ ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ แตกต่างจากเราไปสูก้ ารเป็นมนุษย์ทเี่ พียบพร้อม คูค่ วรกับความรัก ความ
เคารพ หรืออย่างน้อยก็น�ำไปสู่การมีความสงสัยใคร่รู้ พระเยซู โสเครติส จอห์น ฮัส แห่งโบ
ฮีเมีย21 ลาวัวซีเย22 นักเคมีทยี่ งิ่ ใหญ่,ชาวสังคมนิยม และชาวเสรีนยิ ม (รวมไปถึงชาวอนุรกั ษ์
นิยม) ในประเทศรัสเซีย ชาวยิวในประเทศเยอรมัน23 ผู้คนเหล่านี้ล้วนสูญเสียชีวิตด้วยฝีมือ
ของอุดมการณ์ ‘อันถูกต้องแท้จริง’ ความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นเองไม่สามารถทดแทนความรู้เชิง
ประจักษ์ ที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการสังเกต การทดลอง และ
การถกเถียงกันอย่างเสรีระหว่างมนุษย์ได้ คนจ�ำพวกแรกที่เผด็จการท�ำลายหรือท�ำให้เงียบ
เสียงก็คือคนที่มีความคิดและจิตใจอันเสรี
II
อีกเหตุปจั จัยหนึง่ ของความขัดแย้งซึง่ สามารถหลีกเลีย่ งได้กค็ อื การมองแบบเหมา
รวม ชนเผ่าหนึ่ง ๆ เกลียดชนเผ่าเพื่อนบ้านเพราะพวกเขารู้สึกว่าถูกคุกคาม และให้เหตุผล
กับความกลัวของพวกเขาว่าพวกเผ่าอืน่ นัน้ ชัว่ ร้าย ด้อยค่ากว่า หรือไร้เหตุผล หรือน่ารังเกียจ
ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม การมองแบบเหมารวมนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันใน
บางครั้งได้ ยกตัวอย่าง ในสมัยศตวรรษที่ 19 ในยุคสมัยนั้น อันจะกล่าวได้ว่า ค.ศ.1840
ชาวฝรั่งเศสถูกมองว่าเป็นผู้กล้า ท้าความตาย ไร้ศีลธรรม มีความเป็นทหาร ชายผู้มีหนวด
อันหยักสวยงาม เป็นอันตรายต่อผูห้ ญิง มีความเป็นไปได้ทจี่ ะรุกรานประเทศอังกฤษเพือ่ หา
ทางล้างแค้นในกรณีการแพ้การรบที่วอเตอร์ลู และมีการมองว่าชาวเยอรมันนิยมดื่มเบียร์
ค่อนข้างมีรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคที่น่าข�ำขัน นิยมรับชมการแสดงดนตรี เต็มไป
ด้วยอภิปรัชญาทีม่ คี วามคลุมเครือ ดูไร้อนั ตราย แต่กไ็ ร้เหตุผล ในปี ค.ศ. 1871 ชาวเยอรมัน
กลายเป็นกองก�ำลังทหารม้าอูลันส์24 กรีฑาเข้าประเทศฝรั่งเศส โดยการปลุกระดมของ
บิสมาร์คผู้น่าย�ำเกรง – เหล่าผู้น�ำทหารปรัสเซียอันแสนน่ากลัวที่เต็มไปด้วยความภาค
ภูมิใจในชาติ ฯลฯ ประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศยากจน ถูกพิชิตโดยชนชาติอื่น ดิน
21 Jan Hus (ประมาณ ค.ศ. 1369 – 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1415) เป็นนักปรัชญาและบาทหลวงชาวเช็ก ถือเป็นบุคคลแรก ๆ ที่
มีแนวคิดในการปฏิรูปศาสนา
22 Antoine-Laurent de Lavoisier (26 สิงหาคม พ.ศ. 2286 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2337) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้
ซึ่งต้องจบชีวิตลงโดยกิโยติน เขามีผลงานสำ�คัญคือ ได้ตั้งกฎการอนุรักษ์มวลและการล้มล้างทฤษฎีโฟลจิสตัน ซึ่งเป็นประโยชน์
มากในการศึกษาวิชาเคมี
23 ชาวยิวผู้อยู่ในประเทศเยอรมัน ในสมัยของนาซีเยอรมัน - ผู้แปล
24 ทหารม้าของประเทศโปแลนด์และปรัสเซียในอดีต – ผู้แปล
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แดนที่เจริญแล้ว ต้องการการปกป้องโดยคนดี เพื่อไม่ให้ศิลปะและวรรณกรรมของชาติตน
ถูกบดขยี้ภายใต้อุ้งเท้าของผู้รุกรานที่น่าหวาดกลัว
ชาวรัสเซียในศตวรรษที่ 19 นั้นถูกมองอย่างเหมารวมว่าเป็นกลุ่มข้าทาสติดที่ดิน
ที่ถูกกดขี่ ชาวสลาฟผู้นับถือแนวคิดกึ่งศาสนาอันลึกลับ ผู้เขียนนิยายที่เข้าใจได้ยากยิ่ง กอง
ก�ำลังทหารคอสแซค25 ผูจ้ งรักภักดีกบั พระเจ้าซาร์ ทีร่ อ้ งเพลงได้อย่างไพเราะ ในยุคสมัยของ
พวกเราสิง่ เหล่านีเ้ ปลีย่ นไปอย่างมาก จริงอยูท่ ปี่ ระชาชนยังถูกกดขี่ เว้นเสียแต่มีเทคโนโลยี
รถถัง แนวคิดแบบวัตถุนิยมที่ไร้พระเจ้า สงครามศักสิทธิ์เพื่อล้มล้างระบบทุนนิยม, และ
อื่น ๆ ฯลฯ – ชาวอังกฤษเป็นพวกจักรวรรดินิยมที่โหดเหี้ยม ซึ่งปกครองดินแดนของพวก
คนผิวสี, ดูถูกชนชาติอื่น ๆ – และแล้วก็ได้เสื่อมลง (ในความถือตัวของชาติพันธุ์), กลาย
เป็นเสรีนิยม รัฐสวัสดิการที่ต้องการพันธมิตร และอื่น ๆ การมองแบบเหมารวมนี้ถูกน�ำมา
แทนทีค่ วามรูจ้ ริง – ซึง่ ไม่เคยเป็นสิง่ ทีเ่ รียบง่ายหรือคงทนถาวร เหมือนภาพทัว่ ไปทีเ่ รามีตอ่
ชาวต่างชาติ, - และการมองแบบเหมารวมกลายเป็นสิง่ กระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจในตัวตน
ของชาติ และการดูถูกชนชาติอื่น นี่คือสิ่งที่สนับสนุนลัทธิชาตินิยม
III
ลัทธิชาตินิยม – ที่ทุก ๆ คนในศตวรรษที่ 19 ล้วนมองว่าก�ำลังจางหายไป – คือ
พลังทีแ่ ข็งแกร่งและอันตรายทีส่ ดุ จวบจนถึงปัจจุบนั มันเป็นผลผลิตจากบาดแผลทีถ่ กู ท�ำร้าย
โดยชนชาติหนึง่ บนฐานของความภาคภูมใิ จ หรือเขตแดนของชาติตน: หากว่าพระเจ้าหลุยส์
ที่ 14 มิได้โจมตีและท�ำลายล้างชาวเยอรมัน และทรงดูหมิ่นเหยียดหยามพวกเขาเป็นเวลา
หลายปี - สุริยกษัตริย์ผู้ที่มีวาจาเป็นกฎหมายส�ำหรับประชาชนทุกคน - ในทางการเมือง
การปกครอง ในทางการรบ ในทางศิลปะ ในทางปรัชญา และในทางวิทยาศาสตร์ – บางที
ชาวเยอรมันอาจจะไม่กลายเป็นชนชาติที่ก้าวร้าว ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 เมื่อพวก
เขากลายเป็นชาตินิยมที่ดุดันที่ต่อต้านพระเจ้านโปเลียน ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าชาวรัสเซีย
นั้นไม่ถูกปฏิบัติราวกับว่าเป็นพวกมวลชนป่าเถื่อนโดยชาวตะวันตกในศตวรรษที่ 19 หรือ
กรณีของชาวจีนหากไม่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ในสงครามฝิ่น หรือถูกกดขี่อย่างเป็นปกติ,
ชนชาติทั้งสองนี้จะไม่ตกอยู่ภายใต้หลักค�ำสอนที่ให้ค�ำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะเป็นผู้รับช่วง
โลกต่อ – ด้วยการช่วยเหลือจากพลวัตทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได ้– หลังจาก
ก�ำจัด(บดขยี้)พวกทุนนิยมผู้ไม่เชื่อมั่นในแนวคิดของชนชาติตนให้หมดสิ้นแล้ว หรือหากว่า
ชาวอินเดียไม่ได้ถูกโอบอุ้มโดยรัฐผู้ปกครองอาณานิคม เป็นต้น ฯลฯ การยึดครอง การที่
25 สมาชิกของกลุ่มทหารในยูเครน และทางตอนใต้ของรัสเซีย
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ผู้คนถูกท�ำให้เป็นทาส ลัทธิจักรวรรดินิยม เป็นต้น ฯลฯ ไม่ได้เติบโตโดยอาศัยแค่ความโลภ
หรือแค่ความกระหายเกียรติยศ, แต่ต้องมีการให้เหตุผลสนับสนุนพวกเขาเองเพื่อพวกเขา
เองด้วยความคิดหลักบางอย่าง เช่น วัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริง ภาระคน
ขาว ลัทธิคอมมิวนิสต์ และการมองแบบเหมารวมว่าผู้อื่นด้อยกว่าหรือเลวร้าย มีเพียงความ
รู้ ทีร่ ะมัดระวังและไม่ดว่ นสรุป – ทีส่ ามารถขจัดความคิดพวกนีไ้ ด้ ถึงแม้วา่ มันจะไม่สามารถ
ขจัดความก้าวร้าว หรือความไม่ชอบทีม่ นุษย์มตี อ่ ความแตกต่าง (ในประเด็นสีผวิ วัฒนธรรม
ศาสนา)ก็ตาม แต่ การศึกษาประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา กฎหมาย (โดยเฉพาะการศึกษา
แบบ ‘เปรียบเทียบ’ ไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึง่ อย่างทีเ่ คยเป็นมา) จะช่วยให้สามารถ
ท�ำได้
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A Message to the 21st Century
่ วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994 ไอเซยา เบอร์ลิน ได้รับปริญญาระดับดุษฎี
เมือ
บัณฑิตด้านนิติศาสตร์ทม
ี่ หาวิทยาลัยโทรอนโต เขาได้เตรียม ‘ค�ำประกาศฉบับสั้น’
นีไ้ ว้ (ตามทีเ่ ขาเรียกในจดหมายถึงเพื่ อนชาวแคนาดาของเขา) ส�ำหรับงานพิ ธีรับ
้ กล่าวอ่านแทนเขา
มอบปริญญา โดยมีตัวแทนขึน
-เฮนรี ฮาร์ดี้
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สารถึงศตวรรษที่ 21
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล

“มันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุด และมันก็คือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด” ถ้อยค�ำนี้ดิกเกนส์
ใช้เขียนเปิดนวนิยายอันโด่งดังของเขาเรื่อง เรื่องเล่าของสองนคร (A Tale of Two Cities)
แต่ถ้อยค�ำเหล่านี้ ไม่สามารถใช้พูดถึงศตวรรษอันเลวร้ายของเราได้ มนุษย์ได้ท�ำร้ายซึ่งกัน
และกันมาเป็นพันๆปีแล้ว ตัง้ แต่การกระท�ำของอัตติลาเดอะฮัน เจงกิสข่าน นโปเลียน (ผูเ้ ริม่
การฆ่าล้างฝูงชนในสงคราม) จนถึงการสังหารหมูท่ อี่ าร์เมเนีย แต่เหตุการณ์เหล่านีด้ เู บาบาง
ไปเลยเมื่อเทียบกับการปฏิวัติรัสเซียและผลพวงที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการกดขี่ การทรมาน
การฆาตกรรมซึ่งกระท�ำโดยเลนิน สตาลิน ฮิตเลอร์ เหมา พล พต และการสร้างข้อมูลเท็จ
อย่างเป็นระบบที่ปิดกั้นข้อมูลของความเลวร้ายน่าบัดซบอย่างยาวนาน – ไม่มีสิ่งใดเลวร้าย
เทียบเท่า นีไ่ ม่ใช่วบิ ตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ หากแต่เป็นอาชญากรรมของมนุษย์ทสี่ ามารถป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึน้ ได้ และไม่วา่ ผูท้ เี่ ชือ่ ถือในแนวคิดนิยตั นิ ยิ มทางประวัตศิ าสตร์จะคิดเห็นอย่างไร
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สิ่งเหล่านี้เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้
ผมพูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวในฐานะคนอายุมากคนหนึ่ง ผมได้ใช้ชีวิตมาเกือบ
ศตวรรษ ชีวติ ของผมทัง้ สงบสุขและมัน่ คง ท�ำให้ผมค่อนข้างละอายใจต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเพือ่ น
มนุษย์คนอื่นๆ ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ ดังนั้นผมจึงไม่มีสิทธิ์ขาดที่จะพูดถึงสาเหตุของ
ความเลวร้ายเหล่านี้ แต่กระนั้น ผมจะพยายามดู
ในทรรศนะของผม ความเลวร้ายเหล่านี้ไม่ได้มีสาเหตุจากอารมณ์สามัญในแง่ลบ
ของมนุษย์อย่างที่สปิโนซา26 กล่าวไว้ คือ ความกลัว ความโลภ ความเกลียดชังระหว่างชน
เผ่า ความอิจฉาริษยา ความรักใคร่ใฝ่อ�ำนาจ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนอยู่บ้างในการกระท�ำ
ชัว่ ทว่าในยุคสมัยของเรา ความเลวร้ายเหล่านีเ้ กิดขึน้ จากความคิค หรือจะให้พดู เจาะจงลง
ไป ก็คอื ความคิดทีจ่ �ำเพาะเจาะจงชุดหนึง่ มันช่างย้อนแย้งทีค่ นอย่างมาร์กซ์ทลี่ ดความส�ำคัญ
ของความคิดเปรียบเทียบระหว่างสังคมโดยรวมและพลังทางเศรษฐกิจ กลับท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงของศตวรรษที่ยี่สิบด้วยงานเขียนของเขา ทั้งในทางที่เขาอยาก
ให้เป็นและในทางตรงกันข้าม หนึ่งในงานเขียนชื่อดังของไฮน์27 กวีชาวเยอรมันบอกเราว่า
อย่าได้ประมาทนักปรัชญาผู้สงบเสงี่ยมที่หมกมุ่นกับการศึกษาของเขา ไฮน์กล่าวอีกว่า ถ้า
คานท์ไม่ได้โจมตีเทววิทยา รอแบ็สปีแยร์ก็คงไม่ได้ตัดหัวกษัตริย์ฝรั่งเศส
ไฮน์ได้ท�ำนายไว้ว่าในวันหนึ่ง สาวกมีอาวุธของนักปรัชญาเยอรมันอย่างฟิคเท28
29
เชลลิง และบรรดาบิดาของขบวนการชาตินิยมเยอรมันจะท�ำลายสิ่งที่เป็นดั่งอนุสรณ์ที่ยิ่ง
ใหญ่ของยุโรปตะวันตกลงในคลืน่ ของการท�ำลายล้างอันบ้าคลัง่ ทีท่ �ำให้การปฏิวตั ฝิ รัง่ เศสดูจะ
เป็นของเล่นเด็กไปเลย นีอ่ าจจะดูไม่ยตุ ธิ รรมกับเหล่านักอภิปรัชญาเยอรมันนัก แต่ความคิด
หลักของไฮน์ ส�ำหรับผมแล้วดูจะสมเหตุสมผล เช่น รูปแบบทีเ่ สือ่ มเสียอย่างอุดมการณ์นาซี
ซึ่งมีรากฐานจากความคิดต่อต้านภูมิธรรมของเยอรมันที่ท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยสามารถฆ่า
และท�ำให้ผอู้ นื่ พิการด้วยจิตใจทีไ่ ม่สะทกสะท้าน ภายใต้อทิ ธิพลของค�ำและงานเขียนของคน
ที่เชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถบรรลุความสมบูรณ์ได้
ผมขออธิบาย ถ้าคุณมัน่ ใจจริง ๆ ว่ามีค�ำตอบส�ำหรับปัญหามากมายของมนุษย์วา่
ใครก็สามารถนึกฝันถึงสังคมในอุดมคติทมี่ นุษย์สามารถบรรลุได้ถา้ พวกเขาท�ำสิง่ ทีจ่ �ำเป็นเพือ่
26 Benedictus de Espinosa (24 พ.ย. ค.ศ. 1632 - 21 ก.พ. ค.ศ. 1677) นักเหตุผลนิยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปรัชญาคริสต์
ศตวรรษที่ 17 เขาได้รบั การพิจารณาว่าเป็นผูร้ เิ ริม่ การวิพากษ์เกีย่ วกับไบเบิล ผลงานชิน้ สำ�คัญของเขาคือหนังสือ “จริยศาสตร์”
27 Christian Johann Heinrich Heine (13 ธ.ค. ค.ศ. 1797 – 17 ก.พ. ค.ศ. 1856) กวีและนักหนังสือพิมพ์ชาวเยอรมัน มี
ผลงานที่มีชื่อเสียงเช่น ประวัติศาสตร์ของศาสนาและปรัชญาของเยอรมัน
28 Johann Gottlieb Fichte (19 พ.ค. ค.ศ. 1762 –27 ม.ค. ค.ศ. 1814) นักปรัชญาชาวเยอรมันผูร้ เิ ริม่ แนวคิด จิตนิยมฝ่ายเยอรมัน
29 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (27 ม.ค. ค.ศ. 1775 – 20 ส.ค. ค.ศ. 1854) นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้สานต่อ
แนวคิด จิตนิยมฝ่ายเยอรมัน
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บรรลุถงึ มัน คุณและเหล่าผูต้ ดิ ตามของคุณก็จะต้องเชือ่ อย่างไม่มขี อ้ สงสัยเลยว่าไม่มรี าคาใด
สูงเกินไปส�ำหรับการเปิดประตูสสู่ รวงสวรรค์เช่นนี้ จะมีกแ็ ต่คนโง่และคนประสงค์รา้ ยเท่านัน้
ทีจ่ ะต่อต้านความจริงอันแน่แท้และเรียบง่ายทีถ่ กู เปิดเผยต่อหน้าพวกเขา คนทีข่ ดั ขืนจะต้อง
ถูกโน้มน้าวใจให้เปลีย่ นความเชือ่ หากจ�ำเป็น ต้องออกกฎหมายมาควบคุมพวกเขา ถ้ายังไม่
เป็นผลก็จะต้องบังคับ ความรุนแรงจะถูกน�ำมาใช้อย่างเลี่ยงไม่ได้ การข่มขู่ การสังหารก็จะ
ต้องถูกน�ำมาใช้หากจ�ำเป็น เลนินเชือ่ ในความคิดแบบนีห้ ลังจากทีเ่ ขาอ่าน “ว่าด้วยทุน” (Das
Kapital) เขามักจะสอนว่าสังคมที่ยุติธรรม มีสันติสุข มีความสุข มีเสรี เที่ยงธรรม สามารถ
สร้างขึน้ ได้ดว้ ยวิธกี ารของเขา ดังนัน้ ผลลัพธ์จงึ ให้ความชอบธรรมต่อทุกวิธกี ารทีจ่ �ำเป็นต้อง
ใช้ในการไปสู่เป้าหมายนั้น
รากฐานของความเชือ่ มัน่ อย่างแรงกล้าทีร่ องรับความคิดแบบนีก้ ค็ อื ค�ำถามส�ำคัญ
ของชีวิตมนุษย์ ปัจเจกชนหรือสังคม มันมีค�ำตอบที่แท้จริงหนึ่งเดียวซึ่งสามารถค้นพบได้
เป็นสิ่งที่บรรลุถึงได้ และต้องบรรลุถึงให้ได้ และผู้ที่ค้นพบจะเป็นผู้น�ำ ค�ำพูดของเขาจะเป็น
เสมือนกฎหมาย ความคิดทีว่ า่ ค�ำถามอันมากมายนัน้ สามารถมีค�ำตอบแท้จริงเพียงหนึง่ เดียว
เป็นความคิดทางปรัชญาทีเ่ ก่ามาก นักปรัชญาผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั้ ชาวเอเธนส์ ชาวยิว และชาวคริสต์
นักคิดสมัยเรเนซองต์ และในสมัยปารีสของหลุยที่สิบสี่ นักปฏิรูปหัวรุนแรงชาวฝรั่งเศสใน
ศตวรรษที่18 นักปฏิวัติในศตวรรษที่19 – ไม่ว่าค�ำตอบและวิธีการค้นพบค�ำตอบของพวก
เขาจะแตกต่างกันมากมายขนาดไหน (และสงครามโชกเลือดก็อุบัติขึ้นบนความแตกต่างนี้)
พวกเขาล้วนเชื่อมั่นว่าพวกเขารู้ค�ำตอบที่แท้จริงมีเพียงความชั่วร้าย และความโง่เขลาของ
มนุษย์เท่านั้นที่เป็นอุปสรรคต่อการตระหนักรู้ถึงค�ำตอบนั้น
นีค่ อื ความคิดทีผ่ มกล่าวถึง และผมปรารถนาจะบอกกับพวกคุณว่ามันไม่จริง ไม่ใช่
เพียงเพราะว่าค�ำตอบนัน้ มาจากส�ำนักคิดทีแ่ ตกต่างกัน ไม่สามารถพิสจู น์ได้ดว้ ยกระบวนการ
ที่เป็นเหตุเป็นผล แต่เพราะยังมีเหตุผลที่ลึกลงไปกว่านั้น คุณค่าที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นหลัก
ยึดในการด�ำรงชีวิต ในหลาย ๆ ท้องที่ และในหลาย ๆ ช่วงเวลา –ส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นสิ่ง
ที่สากลและไม่สอดคล้องกันเสมอไป บางคุณค่าเป็นไปในทางเดียวกันได้ บ้างก็ไม่ได้ คน
เรามักจะแสวงหาเสรีภาพ ความมั่นคง ความเสมอภาค ความสุข ความยุติธรรม ความรู้
และอื่น ๆ แต่เสรีภาพโดยสมบูรณ์จะมีอยู่พร้อมกับความเสมอภาคโดยสมบูรณ์ไม่ได้ – ถ้า
มนุษย์มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ คนที่เป็นเสมือนหมาป่าก็ย่อมมีเสรีภาพในการจะกินคนที่เป็น
เสมือนลูกแกะได้ ความเสมอภาคโดยสมบูรณ์นั้นหมายความว่าเสรีภาพของมนุษย์ต้องถูก
จ�ำกัดเพื่อที่จะไม่ให้คนที่มีพรสวรรค์ และความสามารถอันดีเลิศมาข่มเหงคนที่จะต้องพ่าย
แพ้หากมีการแข่งขัน ความปลอดภัยและเสรีภาพในการมีความปลอดภัยจะไม่สามารถคง
อยู่ได้หากเสรีภาพในการท�ำลายความปลอดภัยยังมีอยู่ และเป็นที่แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกคนที่
ต้องการความปลอดภัยหรือสันติภาพ มิฉะนั้นแล้วก็คงไม่มีใครที่จะมาแสวงหาเกียรติยศใน
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สงคราม หรือในกีฬาสุดอันตรายต่าง ๆ
ความยุติธรรมเป็นอุดมคติของมนุษย์มาอย่างช้านาน แต่มันก็ไม่อาจจะมีอยู่คู่กับ
ความมีเมตตาได้อย่างสมบูรณ์ ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมใน
ตัวของมันเองก็ไม่อาจจะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับความจ�ำเป็นในการวางแผน การจัดการ
องค์กร และการค�ำนวณที่ต้องกระท�ำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
ความรูห้ รือการมุง่ แสวงหาความจริง – จุดมุง่ หมายอันประเสริฐนี้ – ไม่อาจเข้ากัน
ได้อย่างสมบูรณ์กับความสุขหรือเสรีภาพที่มนุษย์ปรารถนา ถ้าหากผมรู้ว่าผมมีโรคร้ายที่ไม่
อาจจะรักษาให้หายได้ ผมจะไม่ได้มคี วามสุขหรือมีเสรีภาพมากขึน้ ด้วยเลย ผมต้องเลือกเสมอ
ระหว่างสันติภาพกับความตื่นเต้นโลดโผน หรือระหว่างความรู้กับความโง่เขลาอันแสนสุข
หรืออะไรท�ำนองนี้
ดังนั้นแล้ว สิ่งที่ต้องท�ำก็คือการควบคุมชัยชนะของชุดคุณค่าหนึ่ง ซึง่ บางครั้งอาจ
จะดูเพ้อฝันอย่างมาก แต่ละคุณค่าก็มักจะโน้มเอียงไปเบียดเบียนคุณค่าอื่นๆ ดังที่ทรราชที่
ยิ่งใหญ่ ของศตวรรษที่ยี่สิบได้เบียดเบียนชีวิต เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของผู้คนนับล้าน
เพียงเพราะดวงตาของเขาเพ่งอย่างแน่นิ่งไปยังอนาคตที่เขาเชื่อว่าจะเป็นยุคทองแห่งความ
รุ่งโรจน์
ผมเกรงว่าผมคงไม่มีค�ำตอบที่น่าอภิรมย์ใด ๆ มาเสนอ แต่ผมคงบอกได้เพียง
แค่ว่าหากเราต้องการจะด�ำรงชีวิตเพื่อไขว่คว้าคุณค่าอันสูงส่งนี้แล้ว เราควรที่จะมีการ
ประนีประนอมกัน มีการแลกเปลีย่ น และการจัดเตรียมข้อก�ำหนดต่าง ๆ ถ้าข้อตกลงจะต้อง
ถูกสร้างขึน้ เพือ่ ไม่ให้สงิ่ เลวร้ายเกิดขึน้ ความเสรีภาพแลกกับความเสมอภาค การแสดงออก
ของปัจเจกบุคคลกับความมัน่ คง ความยุตธิ รรมแลกกับความการุณย์ ประเด็นของผมคือ บาง
คุณค่านัน้ ขัดกัน เป้าหมายทีม่ นุษย์แสวงหาเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติรว่ มกันของเรา แต่
การมุ่งไปสู่เป้าหมายต้องถูกควบคุมในระดับหนึ่ง – เสรีภาพและการแสวงหาความสุข ผม
ขอย�้ำว่ามันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ
ดังนั้นเราจึงต้องชั่งน�้ำหนักและประเมินค่า ต่อรอง ประนีประนอม และ ป้องกัน
รูปแบบชีวติ ใดรูปแบบหนึง่ จากการบดขยีโ้ ดยคูต่ อ่ สู้ เรือ่ งหนึง่ ผมรูด้ คี อื นีไ่ ม่ใช่ธงทีค่ นหนุม่
สาวผู้กระตือรือร้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมคติอยากจะถือน�ำเดินขบวนสักเท่าไหร่ – มันดู
เชือ่ งไป มีเหตุผลมากไป กระฎุมพีมากไป มันไม่กอ่ เกิดอารมณ์ความรูส้ กึ อันเปีย่ มล้น แต่คณ
ุ
เชื่อผมเถิดว่า ไม่มีใครสามารถได้ทุกอย่างตามที่หวังหรอก ไม่ใช่แค่ในทางปฏิบัติ แต่ในทาง
ทฤษฎีก็เช่นกัน การปฏิเสธความจริงดังกล่าว การหาอุดมคติที่สูงสุดหนึ่งเดียวเพียงเพราะ
มันเป็นหนึ่งเดียวและแท้จริงส�ำหรับมนุษยชาติ ในที่สุดแล้วจะน�ำมาซึ่งการบีบบังคับด้วย
ก�ำลัง การท�ำลายล้าง และการนองเลือด – ไข่แตกแล้ว แต่ก็ไม่เห็นจะมีไข่เจียวโผล่ออกมา
ที่มีอยู่ให้เห็นจริง ๆ ก็คือจ�ำนวนไข่อันมหาศาลเท่านั้น เสมือนชีวิตมนุษย์ที่รอวันโดนตีให้
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แตกเหมือนไข่ กระทั่งในที่สุดนักอุดมคติผู้ลุ่มหลงก็ได้ลืมนึกถึงไข่เจียวไป และมิหน�ำซ�้ำยัง
ไล่ตีไข่ให้แตกไปเรื่อย ๆ
ผมดีใจที่ได้รู้ว่าในช่วงที่ก้าวไปสู่วันใกล้สิ้นสุดชีวิตของผม มีการตระหนักรู้
ในประเด็นนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ความมีเหตุมีผล ความอดทนอดกลั้นที่ยากจะพบเห็นใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกรังเกียจ ท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่าง ท่ามกลาง
การแพร่ระบาดของความคลุ้มคลั่งครั้งใหญ่อย่างลัทธิชาตินิยมหัวรุนแรงนั้น เสรีนิยม
ประชาธิปไตยก็ก�ำลังแผ่ขยายออกไปเช่นกัน ทรราชยิ่งใหญ่ได้พินาศย่อยยับ หรือไม่ก็ก�ำลัง
จะเป็นเช่นนั้น – แม้กระทั่งในประเทศจีนที่ทุกวันนี้ก็ไม่ห่างไกลจากการเดินไปตามเส้นทาง
สู่ความพินาศย่อยยับนี้สักเท่าไหร่ ผมดีใจที่พวกคุณ ที่ผมได้คุยด้วยนั้นจะได้เห็นศตวรรษที่
21 ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าส�ำหรับมนุษยชาติเมื่อเทียบกับช่วงศตวรรษอัน
เลวร้ายของผมอย่างแน่นอน ผมขอแสดงความยินดีต่อพวกคุณต่อโชคชะตาที่ดีของคุณ ผม
เสียใจว่าผมคงไม่ได้เห็นอนาคตที่สดใสที่ว่านี้ ผมมั่นใจว่ามันก�ำลังใกล้เข้ามาแล้ว ด้วยความ
โศกเศร้าที่ผมได้แผ่ขยายออกไป ผมดีใจที่จะจบการพูดลงด้วยการคิดในแง่ดี มันมีเหตุผลที่
ดีหลายข้อที่จะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลสนับสนุน
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หนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับไอเซยา เบอร์ลิน
แนะน�ำโดย เฮนรี ฮารดี้
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน แปล

เบอร์ลินเป็นปัญญาชนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของศตวรรษที่ยี่สิบ แต่ผู้คนกลับให้ความ
สนใจในงานทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ของเขาน้อย เฮนรี ฮารดี้ บรรณาธิการผูช้ ว่ ยตีพมิ พ์เผยแพร่ผล
งานหลายชิน้ ของเขา เขาได้เลือกหนังสือทีด่ ที สี่ ดุ โดย (และเกีย่ วกับ) ไอเซยา เบอร์ลนิ จ�ำนวน
5 เล่มดังนี้
1. Liberty
2. The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays
3. Personal Impressions
4. The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy’s View of History
5. The Book of Isaiah: Personal Impressions of Isaiah Berlin
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Liberty

The Proper Study
of Mankind: An
Anthology of
Essays

Personal
Impressions

The Hedgehog
and the Fox: An
Essay on Tolstoy’s
View of History

The Book of Isaiah:
Personal Impressions
of Isaiah Berlin

ไอเซยา เบอร์ลินคือใคร

เขาเป็นชาวรัสเซียเชื้อสายยิวที่อพยพมาอังกฤษตอนอายุสิบเอ็ดขวบ ออกจาก
สหภาพโซเวียตเพราะผลที่ตามมาหลังจากการปฏิวัติรัสเซีย เบอร์ลินเป็นหนึ่งในผู้อพยพ
จ�ำนวนมากที่หนีจากนาซีและคอมมูนิสต์มาอยู่ในสหราชอาณาจักร ผู้ซึ่งมีอิทธิพลมหาศาล
ต่อวัฒนธรรมของเรา ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมักจะได้รับการกล่าวถึง ตัวเบอร์ลินประสบความ
ส�ำเร็จถึงขัน้ ส�ำคัญในหัวใจของพวกผูด้ อี งั กฤษได้ ซึง่ เขาก็มกั จะใส่สทู สามชิน้ หากแต่เบอร์ลนิ
ปฏิเสธว่าเขาเป็นคนอังกฤษ เขามักจะพูดว่าเขายังคงเป็นชาวรัสเซียเชือ้ สายยิว เบอร์ลนิ เข้า
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และทีน่ นั่ ก็กลายเป็นบ้านทางจิตวิญญาณ – บ้านทางปัญญา
– ตลอดทั้งชีวิตของเขา เขาอยู่ที่นั่นตั้งแต่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีกระทั่งถึงวันตาย
โดยจะเว้นแค่ช่วงระหว่างสงครามซึ่งเขาเข้าท�ำงานให้รัฐบาลอังกฤษในสหรัฐอเมริกา – ใน
นิวยอร์กและวอชิงตัน – ในการให้ความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งการเมืองของสหรัฐอเมริกา เขาไป
สหรัฐอเมริกาอยู่บ่อยครั้งในฐานะศาสตราจารย์รับเชิญ แต่เขาไม่รับต�ำแหน่งเต็มเวลาที่นั่น
การพบปะเขาครั้งแรกของคุณ

ผมพบเบอร์ลนิ ครัง้ แรกก็เพราะผมสมัครเข้าทีว่ ทิ ยาลัยวูลฟ์สนั บัณฑิตศึกษาวิทยา
ลัย ในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเมื่อปี ค.ศ. 1971 ผมเคยศึกษาระดับปริญญาตรีที่ออกซฟ
อร์ดมาก่อน และหลังจากนั้นหนึ่งปีที่ผมได้ท�ำหลายๆแล้ว ผมต้องการกลับไปจบศึกษาด้าน
ปรัชญาทีน่ นั่ ผมพยายามสมัครเข้าไปทีว่ ทิ ยาลัยเมอร์ตนั แต่ผมสอบไม่ผา่ น ผมต้องขอบคุณ
วิทยาลัยเมอร์ตันมาก เพราะถ้าผมสอบไม่ตกแล้วผมก็คงจะไม่ได้สมัครที่วิทยาลัยวูลฟ์สัน
ผมได้รับการสัมภาษณ์เข้าที่วูลฟ์สันในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 1972 มันยังไม่มีอาคารใหม่ใน
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นั้นเลย – อาคารซึ่งมีอยู่ในตอนนี้ – เบอร์ลินเป็นคนส�ำคัญมากในการก่อตั้งวิทยาลัย – แต่
เป็นอาคารที่เป็นบ้านสองหลังแยกกันในถนนแบนเบอร์รี ผมมาถึงเพื่อสัมภาษณ์และก็รู้สึก
ประหลาดใจอย่างยิง่ โดยการเห็นคนทีด่ แู ลกระบวนการทีน่ นั่ คือ ไอเซยา เบอร์ลนิ ผมไม่รจู้ กั
เขามาก่อน แต่เขาดูเป็นคนมีชวี ติ ชีวาอย่างมากและพูดเกีย่ วกับความคิดในท่าทีทนี่ า่ อัศจรรย์
จากช่วงเวลานั้นผมก็รู้สึกประทับใจเขา
่ ช
คุณพู ดถึงการพู ดของเขา - เขาเป็นนักพู ดทีม
ี อ
ื่ เสียง และข้อเขียนของเขาก็เช่น
กัน - หลายๆอย่างที่เรารู้ว่าเป็นข้อเขียนของเขา - แท้จริงมาจากการถอดความ
จากการพู ด

ใช่ครับ เขาเขียนบางอย่างด้วยมือเมื่อยังหนุ่ม โดยเฉพาะชีวประวัติของมาร์กซ์ที่
เขาร่างต้นฉบับด้วยมือ (ตัวต้นฉบับยังคงอยู่) แม้ว่าร่างต่อๆมาจะถูกบอกให้เขียนตาม แต่
ในบั้นปลายของชีวิต และแน่นอน ช่วงแรกๆของชีวิตเขา พูดอย่างเปรียบเทียบแล้ว เขาพูด
ให้เขียนไม่ใช่แค่ในผลงานทางวิชาการของเขาแต่จดหมายของเขาด้วย ดังนั้นคุณจะได้ยิน
เสียงพูดในนั้นอย่างมาก และสิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับการบอกให้เขียนของเขาคือเขา
สามารถบอกให้เขียนให้เป็นความเรียงที่แทบจะสมบูรณ์จากการเขียนทีแรกและปราศจาก
การเตรียมการ คนส่วนใหญ่เวลาพวกเขาบอกให้เขียนมักจะเริ่มอย่างผิดๆและมีโครงสร้าง
การเขียนที่มีไวยากรณ์ผิด แล้วต้องเริ่มเขียนใหม่ - เพื่อท�ำให้งานได้เป็นความเรียงอังกฤษ
ธรรมดาๆ แต่นั่นไม่ใช่ส�ำหรับเบอร์ลินเลย เรื่องนี้คุณสามารถบอกได้จากการอ่านจดหมาย
ของเขา มันมาตรงๆในรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วจากเครื่อง Dictaphone และมันน้อยมากที่
ประโยคจะไม่มุ่งไปหาข้อสรุป
แต่การท�ำแบบนี้ก็น�ำไปสู่ผลงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่จ�ำนวนมากซึ่งเป็นผลงาน
ที่เขาใช้(การพู ด)ในกิจกรรมเฉพาะต่างๆ และหลังจากนั้นมันก็ถูกท�ำเป็นหนังสือ
ในทีหลัง

ใช่ครับ ผมไม่คดิ ว่าข้อเท็จจริงทีว่ า่ เรียงความของเขาทีถ่ กู สัง่ ให้เขียนตามมีอะไรที่
พิเศษเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่างานเขียนของเขาไม่ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ เบอร์ลินไม่ใช่คนที่มี
สัญชาตญาณว่าจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่อะไรออกมา เขาคิดว่างานของเขาไม่ได้ดีอย่างยิ่ง ไม่
ได้ส�ำคัญอย่างเฉพาะเจาะจง และผมไม่คดิ ว่าเขาถ่อมตน แต่เขาเชือ่ แบบนัน้ จริงๆ ความเรียง
บางชิน้ ของเขาซึง่ ไม่ได้เผยแพร่ถกู ร่างด้วยมือ และบางชิน้ ถูกร่างโดยการเขียนตามทีบ่ อก เขา
เพียงแค่ไม่มีแรงกระตุ้นที่อยากจะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในวงวิชาการ
สมัยใหม่โดยความต้องการของอาชีพอย่างเลี่ยงไม่ได้ - แรงกระตุ้นของอาชีพประเภทอย่าง
นี้ไม่ได้มีอยู่ในยุคนั้น ในยุคของเขามีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนมากที่เผยแพร่ผลงานน้อย
48

ชิ้นหรือไม่เลย และไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่ออาชีพ เบอร์ลินก็เป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้น
ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเบอร์ลิน คุณกลายเป็นเสมือนหมอผดุงครรภ์ให้แก่งาน
ที่ไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ของเขาก่อนหน้าเช่นเดียวกับการเป็นคนที่ช่วยปรับปรุง
เชิงอรรถและโครงสร้างแบบวิชาการของบทความที่เขาได้เผยแพร่ออกมา

ใช่ครับ ผมท�ำทั้งสองอย่าง “หมอผดุงครรภ์ของปัญญาชน” เป็นค�ำอธิบายที่ดี นี่
เป็นค�ำอธิบายหนึ่งที่ผมมักจะใช้กับตัวเอง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ก็
เกิดขึ้นในวิธีตามนี้ ในปี 1988 ไอเซยาวางแผนพินัยกรรมฉบับใหม่ของเขาและเขาต้องการ
เลือกผมเป็นหนึ่งในสามหรือสี่คนของผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการผู้ซึ่งจะต้องจัดการงาน
เขียนของเขาเมื่อเขาเสียชีวิต ผมถามเขาในตอนนั้นเลยว่า “ผมรู้สึกดีใจที่ได้ท�ำสิ่งนี้แต่ผม
ต้องการเห็นสิง่ ทีผ่ มต้องไปจัดการ ผมสามารถมาและดูงานเขียนของท่านขณะนีไ้ ด้ไหมเพือ่ ที่
ผมจะสามารถเห็นสิง่ ทีม่ แี ละถามค�ำถามต่างๆทีม่ นั เกิดขึน้ กับผมเกีย่ วข้องกับเอกสารเหล่านี้
ต่อท่าน ซึง่ ผมไม่สามารถจะถามท่านได้แน่ถา้ ท่านไม่อยูแ่ ล้ว” เขาตอบว่าผมสามารถท�ำตาม
นั้นได้ ดังนั้นผมจึงใช้เวลาหลายวันอยู่ที่บ้านของเขา เริ่มต้นบนหลังคาจนยังถึงห้องเก็บของ
ผลลัพธ์จากการมาท�ำค่อนข้างท�ำให้ผมตกใจไปเลย มันมีงานเขียนทีน่ า่ อัศจรรย์จ�ำนวนมาก
ตั้งแต่เริ่มต้น เขาไม่โยนอะไรทิ้งไปเลย และในบรรดางานเขียนเหล่านี้ มีจ�ำนวนมากที่เป็น
งานทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วหรือดูจะเสร็จสมบูรณ์ซงึ่ ส�ำหรับผมแล้วมันดูดแี ละน่าสนใจเหมือนกับ
งานที่เขาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ไปก่อน การคัดเลือกงานที่ได้ตีพิมพ์ดูจะมาจากการที่มีคนกดดัน
เขาในสถานการณ์ตา่ งๆ หรือเข้าไปขอเมือ่ เขาไปขึน้ พูดในปาฐกถาต่างๆ มากกว่ามาจากงาน
เขียนตัวมันเอง ดังนั้นผมจึงเริ่มต้นงานของการดึงงานเขียนทั้งหมดที่เขียนเสร็จสมบูรณ์แต่
ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเปลี่ยนมันไปสู่รูปแบบหนังสือโดยมีค�ำชี้แนะของเขา มากเท่าที่
ผมสามารถท�ำได้ขณะนี้เขายังมีชีวิตอยู่ (หนังสืออีกจ�ำนวนมากต้องรอคอยตีพิมพ์เผยแพร่
หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว)
ผมได้ท�ำมันมาแล้ว สิบห้าปีกอ่ นทีผ่ มจะกลายเป็นผูร้ บั ผิดชอบผลงานของเขา ขณะ
ที่ผมยังคงอยู่ที่วิทยาลัยวูลฟ์สันยังเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิต ผมเริ่มต้นที่จะรวบรวมงาน
เขียนของเขาทีต่ พี มิ พ์/เผยแพร่ไปอย่างกระจัดกระจายเข้าไว้ดว้ ยกัน เบอร์ลนิ ตีพมิ พ์งานเขียน
จ�ำนวนมากในทีท่ เี่ ข้าถึงยากต่างๆ ในวารสารทางวิชาการ หรือหนังสือพิมพ์ตา่ งประเทศ หรือ
ในที่อื่นๆ มันชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะรวบรวมงานเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน และท�ำให้มัน
อยู่ในรูปเล่มก็ย่อมจะน�ำไปสู่ความสนใจของสาธารณะในวงกว้าง และในการท�ำแบบนี้งาน
ของเขาจะกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในช่วงเวลานั้น ภารกิจแรกของผมคือการค้นหาสิ่งที่เขา
เขียนและสิ่งที่เขาตีพิมพ์/เผยแพร่ มันไม่ง่ายเลยเพราะเขาไม่ได้รวบรวมไว้ ดังนั้นผมจึงเริ่ม
รวบรวมจัดท�ำบรรณานุกรมงานของเขาซึ่งผมตีพิมพ์/เผยแพร่ลงในนิตยสารของวิทยาลัย
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วูลฟ์สนั และเมือ่ อินเทอร์เน็ตมาถึงผมก็ตดั สินใจจะท�ำเว็บไซต์ทเี่ ป็นฐานข้อมูลเกีย่ วกับทุกสิง่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเบอร์ลนิ the Isaiah Berlin Virtual Library เว็บไซต์นรี้ วบรวมบรรณานุกรม
งานเขียนของเขาที่เพิ่มเติมขึ้น และยังมีรายการของบทความและหนังสืออีกหลายร้อยที่
เกี่ยวข้องกับงานของเขา และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเขา ผู้คนจะเห็นว่ามันมีประโยชน์
คุณพอจะช่วยให้ข้อมูลอย่างกว้างๆได้ไหมว่าหนังสือของเบอร์ลินกี่เล่มแล้วที่ได้
รับตีพิมพ์ /เผยแพร่ในปัจจุบัน

มันขึน้ อยูก่ บั ว่าคุณนับมันอย่างไร มีงานเล็กน้อยทีป่ รากฏก่อนทีผ่ มจะไปเกีย่ วข้อง
ด้วย แต่มีเพียงหนังสือจริงๆเล่มเดียว คือเล่มที่เกี่ยวกับมาร์กซ์ - ถ้าคุณไม่นับหนังสือที่เขา
รวบรวมงานเขียนของนักปรัชญาในยุคภูมิธรรมอย่าง The Age of Enlightenment ส่วน
Four Essays on Liberty และ Vico and Herder นัน้ เป็นการรวบรวมความเรียง และยังมี
ความเรียงบางชิน้ ทีถ่ กู เผยแพร่แยกออกมา ทีช่ อื่ ดังทีส่ ดุ คือ The Hedgehod and the Fox
การรวบรวมทั้งสองและงานเขียนที่แยกออกมาอิสระถูกรวบรวมไว้ในการ ปรับปรุงครั้งต่อ
มาของผม ผมได้ปรับปรุงหรือร่วมเรียบเรียงหนังสือสิบสามเล่มเกี่ยวกับความเรียง สิบสอง
เล่มได้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้ในการปรับปรุงฉบับใหม่ หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่
สีเ่ ล่มตีพิมพ์ครัง้ แรกด้วยตัวเบอร์ลนิ เอง และอีกสี่เล่มเกี่ยวกับจดหมายของเขา รวมทัง้ หมด
ประมาณยี่สิบหรือสามสิบเล่ม แต่มันขึ้นอยู่กับคุณนับรวมฉบับปรับปรุงใหม่หรือไม่ อาจ
จะบอกว่าราวๆยี่สิบเล่ม เพราะฉบับปรับปรุงใหม่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นับว่าเป็นหนังสือใหม่
กระนั้น ผมต้องพูดว่า บางส่วนของมันถูกเพิ่มเติมขึ้นมากกว่าต้นฉบับดั้งเดิม และมันก็รวม
ถึงส่วนประกอบทีเ่ พิม่ เข้าไปอีกด้วย ดังนัน้ มันเป็นยีส่ บิ เล่ม ทีร่ วมถึงสีเ่ ล่มของจดหมายของ
เขา เล่มสุดท้ายเพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้
่ ณ
มาพู ดถึงหนังสือเล่มแรกทีค
ุ เลือกเลย นัน
ู้ ก
ั หนังสือ
่ คือ Liberty ช่วยให้เราได้รจ
เล่มนี้หน่อย

มีการจัดการแสดงหนังสือครั้งหนึ่งสักแห่ง - ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ราชสมาคม
วิชาการบริตชิ เป็นการแสดงหนังสือโดยสมาชิก เบอร์ลนิ ตอนนัน้ เป็นประธาน และมีคนถาม
เขาว่างานเขียนของเขาเล่มส�ำคัญทีส่ ดุ คืออะไร เขาบอกว่า ความเรียงสีช่ นิ้ ว่าด้วยเสรีภาพ ผม
เห็นด้วยกับเขา หนังสือเล่มนีต้ พี มิ พ์ครัง้ แรกปี ค.ศ. 1969 และผมผลิตฉบับปรับปรุงเพิม่ เติม
ขึ้นในปี ค.ศ. 2002 และท�ำให้ชื่อเรื่องง่ายขึ้นจาก สี่ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ เป็น เสรีภาพ
มันบรรจุขอ้ เขียนหลักๆของเขาเกีย่ วกับเสรีภาพและเรือ่ งอืน่ ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอบเขตเดียวกัน
และส่วนประกอบว่าด้วยพหุนยิ ม ซึง่ เป็นหนึง่ ในความคิดหลักของเขา คุณค่าเหล่านัน้ ไม่อาจ
จะประเมินค่าได้ และยังข้องเกี่ยวกับเอกนิยมซึ่งเขาต่อต้าน/ไม่เห็นด้วย - ความคิดที่ว่ามี
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หนทางทีถ่ กู ต้องเพียงหนึง่ เดียวในการใช้ชวี ติ เอกนิยมถูกยกตัวอย่างโดยการเคลือ่ นไหวอย่าง
นาซีและคอมมูนสิ ต์ ซึง่ เขาวิเคราะห์ไว้อยูใ่ นความเรียงชิน้ แรกจากสีช่ นิ้ เสรีภาพ บรรจุแก่น
ของฐานะ/ต�ำแหน่งแห่งที่ทางปัญญาของเขาอยู่ข้างในอย่างมาก เป็นสาระส�ำคัญเลย
ไม่ใช่ว่าเขาโด่งดังที่สุดจากความคิดเรื่องเสรีภาพสองแบบหรือ?

ก็อาจจะกล่าวอย่างนัน้ ได้ แม้วา่ ผมเชือ่ ว่าคุณปู การของเขาต่อความคิดเรือ่ งพหุนยิ ม
เริ่มล�้ำหน้าไปกว่าความคิดเรื่องเสรีภาพสองแบบแล้ว ในชุมชนทางวิชาการ ยังคงมีความ
สนใจอยูไ่ ม่นอ้ ยต่อเสรีภาพสองแบบ ซึง่ ยังคงส�ำคัญกระทัง่ ในทุกวันนี้ แต่ผมคิดว่าถ้าผมถาม
ผูอ้ า่ นทีช่ าญฉลาดในวันนีว้ า่ อะไรคือสิง่ ทีท่ �ำให้เขารูส้ กึ ตืน่ ตาตืน่ ใจเกีย่ วกับเบอร์ลนิ พวกเขา
มักจะพูดถึงเรือ่ งพหุนยิ ม พหุนยิ มเป็นทัศนะทีว่ า่ คุณค่าของมนุษย์ขนั้ สูงสุดทัง้ หลาย - กล่าว
ก็คอื คุณค่าทัง้ หลายทีเ่ ราแสวงหาเพือ่ ตัวมันเอง ไม่ใช่สงิ่ ภววิสยั ทีเ่ ราแสวงหาเพราะมันจะน�ำ
ไปสูเ่ ป้าหมายทีร่ ากฐานกว่าและลึกลงไปกว่า – โดยธรรมชาติแล้วมันแตกต่างอย่างลดทอน
ลงไม่ได้ และมักจะขัดแย้งกัน และไม่สามารถเทียบวัดกันได้ หรือเทียบวัดในความหมายทีว่ า่
มีคณ
ุ ค่าหนึง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าทีเ่ ทียบวัดคุณค่าอืน่ ทัง้ หมดอย่างเป็นจ�ำนวน เช่น อรรถประโยชน์
นิยม - ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ กั อรรถประโยชน์นยิ มถูกคาดหมายว่าจะต้องท�ำ นีห่ มายความว่าความคิด
ทีว่ า่ คุณสามารถสร้างชีวติ ทีส่ มบูรณ์ทคี่ ณ
ุ ค่าทัง้ หมดจะกลมเกลียวต่อกันและท�ำให้เกิดวิถชี วี ติ
ทีส่ มบูรณ์แบบเรียบง่ายเป็นความไม่คงเส้นคงวาในเชิงมโนทัศน์ มันไม่แค่ไม่สามารถไปถึงได้
และเพราะเหตุนี้ เบอร์ลนิ จึงกล่าวไว้วา่ คุณต้องสร้างพืน้ ทีใ่ ห้การจัดการทางการเมืองของคุณ
สอดรับกับวิถีชีวิตมากมายที่แตกต่างกัน วิถีหนึ่งๆจะต้องมีสิทธิเท่าๆกับวิถีอื่นๆ มากกว่าที่
จะยัดเยียดวิถีชิวิตเพียงหนึ่งเดียวให้จากบนลงล่าง กล่าวเช่นพวกคอมมิวนิสต์ต้องการที่จะ
ท�ำ และนั่นจึงเป็นเหตุให้เสรีภาพ โดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพเชิงลบ - ซึ่งหมายถึงการที่คุณไม่
ถูกคนอื่นขัดขวางจากการท�ำสิ่งที่คุณต้องการจะท�ำหรืออาจต้องการท�ำเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก
มันให้พื้นที่กับวิถีชีวิตที่หลากหลายได้เบ่งบานและไม่ได้สนับสนุนให้ใครคนหนึ่งจะต้องเสีย
สละเพื่อคนอื่น
่ วข้องด้วยล่ะ อย่างน้อยทีส
่ ด
่ ณ
และเสรีภาพเชิงบวกทีเ่ ข้ามาเกีย
ุ กับบางรูปแบบทีค
ุ
่ี ก
เรียกว่าแนวทางแบบเอกนิยมของชีวต
ิ ทางสังคม สิง
ิ ท
ี ถ
ู ต้อง
่ ทีเ่ น้นย�ำ้ ว่ามีแค่วถ
เดียวในการมีชีวิต

ใช่ ค่อนข้างเป็นอย่างนั้น เสรีภาพเชิงบวกในแก่นสาระแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่ ที่
จริงแล้ว เบอร์ลินระมัดระวังมากที่จะพูดว่ามันเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่สากลเมื่อมันไม่ถูก
น�ำไปทางที่ผิด – เขามักจะถูกเข้าใจผิดในประเด็นนีแ้ ละถูกมองว่าเป็นนักวิจารณ์รปู แบบของ
เสรีภาพเชิงบวกทัง้ หมด หนึง่ ในความยุง่ ยากมากมายก็คอื มันยากล�ำบากทีจ่ ะนิยามเสรีภาพเชิง
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บวก เพราะอาจจะถกเถียงได้วา่ เขามีความคิดมากกว่าหนึง่ ในเรือ่ งนี้ พูดโดยง่าย ๆ มันอยูท่ วี่ า่
ใครเป็นจัดการเรือ่ งนี้ เสรีภาพเชิงลบเป็นค�ำถามว่ามีประตูจ�ำนวนเท่าไหร่เปิดอยูต่ อ่ หน้าคุณ
ส่วนเสรีภาพเชิงบวกมีสาระส�ำคัญอยู่ที่ว่าใครเป็นคนตัดสินว่าจะต้องผ่านประตูไหน ความ
คิดที่ว่าคุณต้องการเป็นคนจัดการตัวคุณเอง - คุณไม่ต้องการให้คนอื่น ๆ มาท�ำการตัดสิน
แทนคุณ - แต่เบอร์ลนิ มุง่ เป้าการวิจารณ์ของเขาบนแนวคิดเฉพาะบางอย่างของเสรีภาพเชิง
บวก เช่น ความคิดทีว่ า่ มีสองตัวตนอยูใ่ นตัวเราแต่ละคน มันมีทตี่ วั ตน “จริง” “สูงกว่า” “มี
เหตุมผี ล” และตัวตนเชิงประจักษ์ทเี่ ขลาน่าสงสาร ในทัศนะนี้ สิง่ ทีเ่ ราต้องการหรือจ�ำเป็นคือ
การให้ตัวตนจริงเป็นคนจัดการ ถ้าอย่างนี้ คุณย่อมเข้าสู่ความคิดที่ว่าตัวตนแท้จริงสามารถ
ถูกชี้น�ำโดยบางอ�ำนาจที่สูงกว่าบางอย่าง (มักจะเป็นรัฐ) ซึ่งรู้ความต้องการ “ที่แท้จริงและ
เป็นภววิสัย”ของคุณดีกว่าตัวคุณเอง และจากนั้น ขั้นตอนต่อไป มันก็จะเป็นไปได้ที่จะพูด
ว่าเสรีภาพเป็นสาระส�ำคัญของการสยบยอมต่อรัฐ เบอร์ลินเรียกมันว่า “การท�ำให้ไม่มีตัว
ตน” และเขามีอะไรมากมายที่จะแย้ง มันเป็นทัศนะที่เป็นแบบอย่างโดยการอ้างของรุสโซ
ที่ว่า บางครั้งเป็นเรื่องถูกต้องที่พลเมืองจะ “ถูกบังคับให้เป็นอิสระ”
หนังสือเล่มที่สองคือ The Proper Study of Mankind ซึ่งเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้
ความเรียงทีด่ ที สี่ ดุ ของเบอร์ลนิ รวมกันในหนึง่ เล่ม แน่นอนว่ามันรวมตัวเลือกอืน่ ของผมด้วย
นั่นคือ The Hedgehog and the Fox และสามความเรียงจาก เสรีภาพ ดังนั้นความคิดจึง
อยู่ที่การเลือกงานที่ส�ำคัญที่สุดของเขาในหลาย ๆ แขนง มันยังรวมปรัชญา ประวัติศาสตร์
ภูมปิ ญ
ั ญา การศึกษานักเขียนรัสเซียศตวรรษทีส่ บิ เก้า (สิง่ ทีเ่ ป็นความสนใจหลักของเขา) คน
ร่วมสมัยของเขาสามคนทีเขาประทับใจเป็นการส่วนตัว และอืน่ ๆ มันเป็นหนังสือทีค่ อ่ นข้าง
หนา มีอยูถ่ งึ 650 หน้า ผมไม่คดิ ว่ามันเป็นหนังสือทีค่ วรจะอ่านจากหน้าแรกไปหน้าสุดท้าย
ผมได้พูดไปแล้วในค�ำน�ำว่าผมแนะน�ำให้ผู้คนอ่านจากงานที่ไม่เป็นทางการก่อน ความเรียง
ส่วนตัวก่อนทีจ่ ะไปในงานทีเ่ ป็นเนือ้ หาสาระมากขึน้ เป็นปรัชญามากขึน้ ผมคิดว่ามันจะเป็น
ประโยชน์แล้วส�ำหรับคนส่วนใหญ่ทตี่ ้องการอ่านแค่จ�ำนวนหนึ่งและไม่ตอ้ งการอ่านทั้งหมด
ดั ง นั้ น ในทางหนึ่ ง นี่ คื อ หนั ง สื อ ที่ ส ามารถจะเริ่ ม อ่ า นส� ำ หรั บ คนที่ เ พิ่ งสนใจ
ไอเซยา เบอร์ลิน

ใช่ครับ นั่นคือที่คิดไว้ ผมค่อนข้างเห็นด้วยว่านี่เหมาะกับนักอ่านทุกคน ผมคิดว่า
สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเบอร์ลินก็คือเขาไม่ใช่คนที่ถูกอ่านได้โดยนักวิชาการหรือนักศึกษา
และผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ เขาพูดกับมนุษย์ทมี่ สี ติปญ
ั ญาทุกคน ถ้าคุณไม่ได้มคี วามสนใจ
เกีย่ วกับปรัชญาเป็นการ หนังสือเล่มอืน่ ทีผ่ มเลือก - Personal Impressions – เป็นเล่มทีด่ ี
เล่มหนึง่ ทีน่ า่ จะเริม่ อ่านได้เพราะมันย่อยและเข้าใจง่าย แต่ถา้ คุณเป็นคนทีจ่ ริงจังเทีต่ อ้ งการ
เข้าใจความคิดทีค่ รอบคลุมหลายอย่างของเขาแล้ว ผมคิดว่า ใช่เลยล่ะ The Proper Study
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of Mankind เป็นหนังสือที่ผมจะเริ่มต้นด้วย
เบอร์ลินใช้เวลาในชีวิตส่วนใหญ่ของเขาไปกับการอ่านใช่ไหม เขาดูจะเป็นคนที่มี
ความเข้าใจอย่างน่าอัศจรรย์ต่อวรรณคดีจ�ำนวนมหาศาลในภาษาต้นทางต่าง ๆ

เขาเป็นนักอ่านที่ยิ่งใหญ่ และงานเขียนเขา (ซึ่งเก็บไว้ในห้องสมุด Bodleian ใน
ออกซฟอร์ด) บรรจุเอาข้อความการจดโน๊ตจ�ำนวนมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาอ่านแต่ละ
บรรทัดอย่างระมัดระวัง แต่เขาก็ยังมีความสามารถที่จะซึบซับเอาแก่นสารของหนังสือได้
โดยปราศจากการอ่านแบบค�ำต่อค�ำ จากปกสูป่ ก นีเ่ ป็นบางสิง่ ทีส่ ะท้อนความสามารถในการ
สนทนาของเขา เขาเป็นคนมีความสามารถ ดังที่ครั้งหนึ่ง เขาเขียนอธิบายไว้ในจดหมายว่า
“เห็นรูปแบบของพรม” กล่าวคือ เขาเห็นว่าคุณเป็นคนยังไงได้อย่างรวดเร็วเมือ่ คุณได้พดู คุย
กับเขา เขาสามารถเห็นว่านักเขียนเขียนอะไรในหนังสือได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน และเมื่อเขา
เขียนเกีย่ วกับคนทีเ่ ขารูจ้ กั ความสามารถเดียวกันนีก้ ไ็ ด้แสดงออกมาเหมือนกัน เขาสามารถ
สื่อสารจุดยืนของคน แหล่งที่มาของโลกทัศน์ของพวกเขา - วิธีมองโลกในแบบของพวกเขา
อย่างคล่องแคล่วว่องไว นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเกี่ยวกับตัวเขา
มันจึงน�ำไปสู่หนังสือเล่มที่สาม Personal Impression ที่คุณเลือกมาพอดีเลย

หนังสือเล่มนี้มีการขยายความต่อจากฉบับล่าสุด(เป็นฉบับที่สาม) เพื่อเพิ่มราย
ละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่เขาเขียนไว้ในสองฉบับแรก มันแสดงให้เห็นได้ชัดว่าเขามีความ
สามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ในมุมมองเกี่ยวกับชีวิต ค่านิยมของพวกเขา และทัศนคติ
ทีอ่ าจจะแตกต่างจากเขาเป็นอย่างมาก และอันทีจ่ ริงอาจจะแตกต่างจากผูอ้ นื่ อีกด้วย ซึง่ สิง่
ทีค่ ุณจะได้เห็นคือจิตรกรรมอันใจกว้างที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของผูค้ นทีม่ ากหลาย
อย่างน่าทึ่ง ด้วยวิธีการเขียนหนังสือแบบนี้เอง ท�ำให้เขาแตกต่างจากเหล่านักเขียนที่ชอบ
หากินกับเหล่านักคิด นักเขียน และคนทั่ว ๆ ไป เพื่อสิ่งที่ไปด้วยกันได้กับความต้องการของ
พวกเขา คนเหล่านีม้ กั จะมองหาแต่สงิ่ ทีพ่ วกเขาเห็นด้วย และสิง่ ทีพ่ วกเขาไม่เห็นด้วย ดังนัน้
ทุกสิ่งทุกอย่างจึงถูกกลั่นกรองผ่านโลกทัศน์ของพวกเขา สิ่งที่เบอร์ลินท�ำได้ดีคือการที่เขา
ท�ำตัวเองให้ว่างเปล่า ปราศจากอคติ และเข้าใจผู้อื่นที่มีค�ำอธิบายต่อโลกจากมุมมองของ
พวกเขาเอง มันเป็นความสามารถทีน่ า่ ทึง่ มาก และนอกจากจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
มวลมนุษย์ในการเข้าใจมนุษย์คนอืน่ ซึง่ คุณจะเห็นได้ใน Personal Impressions แต่ยงั เป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการด้วย เพราะมันท�ำให้เขาเป็นนักประวัติศาสตร์ความคิดผู้ปราด
เปรื่อง การที่จะเข้าใจนักคิดสักคนหนึ่งอย่างถ่องแท้ คุณจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ความสามารถ
ดังกล่าว และในการณ์นี้เอง ความสามารถนี้ของเขาก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเลย
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่ อดรับกับแนวคิดของเขา เพราะมันตรงกันกับ
อย่างไรก็ตาม มันมีนย
ั บางอย่างทีส
่
่ ะสืบเสาะหาความแตกต่างของวิถี
แนวคิดของเขาในประเด็นเรืองพหุนย
ิ มในการทีจ
่
ชีวิต รวมถึงค่านิยมทีแตกต่างและลงรอยกันไม่ได้

ใช่แล้ว ถ้าคุณชอบ คุณสามารถอ่านบทความของ Personal Impressions เพื่อ
เป็นกรณีศึกษาของแนวคิดพหุนิยมได้
จนถึงจุดนี้ เราก�ำลังพู ดกันราวกับว่าเขาเป็นพ่ อพระ แต่มีบางคนพบว่ามีด้านที่
เหน็บแนมถากถางอยู่ในบางความประทับใจที่เขามีต่อคนเช่นกัน

มันมีไม่เยอะมากหรอกใน Personal Impressions เพราะอย่างทีเ่ ขาได้อธิบายไว้
มันเป็นการรวบรวมบทสรรเสริญ จากการกล่าวอาลัยในงานศพ ข่าวมรณกรรม หรือความ
ประทับใจของผู้คนที่เขาชื่นชม ฉะนั้นคุณจะไม่เห็นการถากถางเยอะนักหรอก แต่คุณจะ
เจอเยอะหน่อยในจดหมาย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลย เขาเป็นคนที่ไม่อ่อนข้อต่อคนที่มีบุคลิกทาง
ศีลธรรมทีเ่ ขาไม่ยอมรับ เขาท�ำให้ตัวเองเป็นภาพแทนของผูม้ ั่งคัง่ ไปด้วย ‘แรงดึงดูดแห่งศีล
ธรรม’ ซึ่งเขามักจะแจกจ่ายให้ผู้อื่นอยู่เสมอ ผมไม่รู้จะนิยามอย่างไรไปมากกว่านี้ นอกเสีย
จากตั้งชื่อให้ แต่เมื่อเขาพบว่าคนอื่น ๆ แสดงท่าทีด่างพร้อย บกพร่องทางศีลธรรม หรือ
แสดงท่าทีอนื่ ๆ ทีเ่ ขาเห็นว่าไม่เหมาะสม เขาจะเปิดพืน้ ทีเ่ สรี - อย่างน้อยก็ในจดหมายส่วน
ตัวของเขา - ในการวิพากษ์วิจารณ์คนเหล่านั้น เขาเต็มใจที่จะตัดสินคนในแง่ลบ เขาบอก
เสมอว่าคุณต้องเข้าใจก่อนที่จะกล่าวโทษใคร ซึ่งแน่นอน ผมหวังว่าทุกคนจะเห็นด้วย แต่
บางคนรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะกล่าวโทษโดยไม่ต้องเข้าใจเลยด้วยซ�้ำ เขามักจะเป็นที่เกลียด
ชังอยู่ลึก ๆ ของบางคน ซึ่งเห็นได้ว่ามีการกระท�ำทีไม่ได้มาจากการใช้สติปัญญาในการคิด
วิเคราะห์ แต่กลับใช้สัญชาตญาณแทน หรือคนอย่าง Hannah Arendt30 นั่นเอง มันยากที่
จะอธิบายให้สมเหตุสมผล แต่เห็นได้ชัดว่าเขามีร่างแห่งความเกลียดชังเล็ก ๆ ห่อหุ้มตัวเขา
อยู่
ส่วนไหนของ Personal Impressions โดดเด่นที่สุดส�ำหรับคุณ?

ส่วนที่น่าตะลึงที่สุด และผมคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็น่าจะคิดเช่นเดียวกัน คือส่วน

30 Hannah Arendt (14 ตุลาคม ค.ศ. 1906 – 4 ธันวาคม ค.ศ. 1975) นักปรัชญาการเมืองทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ คนหนึง่ ในศตวรรษ
ที่ 20 ครั้งหนึ่งเธอได้ชี้ให้เห็นว่าการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้หากขาดปัจจัยรองรับสำ�คัญอย่าง
การสนับสนุนจากมวลชน
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ที่เขาระลึกถึงการพบกับ Boris Pasternak31 และ Anna Akhmatova32 โดยเฉพาะในส่วน
ของ Anna ในปี ค.ศ. 1945 ทุกคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเบอร์ลิน ย่อมรู้ดีว่าเรื่องราวของเขาใน
การไปเยือนรัสเซียช่วงทีส่ งครามโลกครัง้ ทีส่ องได้ยตุ ลิ ง และเรือ่ งราวเกีย่ วกับกรุงมอสโควนัน้
เป็นอย่างไร เขาได้ไปที่เลนินกราดราวสองสัปดาห์ และได้พบกับ Anna Akhmatova นาง
กวีผู้โด่งดัง เพื่อพูดคุยกับเธอหนึ่งคืน กระทั่งเช้าวันถัดมา เรื่องราวดังกล่าวและผลกระทบ
ที่ตามมาต่อเขาและนั้นถูกร้อยเรียงด้วยการเขียนที่ดีเลิศ และเป็นอะไรที่น่าจับใจมาก มัน
เป็นส่วนที่ยาวที่สุดในหนังสือ และผมคิดว่าเป็นส่วนที่ดีสุดแล้ว
มันดูเหมือนเรื่องรักใคร่เลยนะ

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ก็ใช่ แต่ในเชิงปัญญา หรืออย่างน้อยก็ในเชิงที่ไม่ได้
แสดงออกทางกายภาพ เขามักจะพูดเสมอว่า ผูค้ นมักจะคิดว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับ
เธอ เพราะเขาอยูท่ นี่ นั่ ทัง้ คืน แต่เขายืนกรานเสมอ และผมก็เชือ่ เช่นนัน้ ว่า ‘ไม่มอี ะไรมากไป
กว่านัน้ เธอนัง่ อยูท่ มี่ มุ ห้อง ส่วนผมก็อยูอ่ กี ฝัง่ และเราไม่เคยแตะต้องตัวกันเลย ผมไม่ได้จบู
มือเธอด้วยซ�้ำ’ แต่ถึงกระนั้น ความสัมพันธ์อันแนบแน่นบางอย่างก็เกิดขึ้นในวาระนั้น และ
เขาก็ได้กลายเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ลึก ๆ ส�ำหรับเธอ ซึ่งมักจะปรากฏบ่อย ๆ ในบทกวี
ของเธอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในภายหลังที่เขาแต่งงาน เห็นได้ชัดว่าเธอเศร้า แต่ไม่ใช่ว่าเธอ
ต้องการจะแต่งงานกับเขาหรอก แต่เห็นได้ชดั ว่าเป็นเพราะเขาได้ทรยศต่อความสัมพันธ์อนั
ลึกลับที่เธอคิดว่าทั้งคู่มีให้แก่กันและกัน
มีนก
ั ดนตรี หรือนักประพั นธ์โดดเด่นใน Personal Impressions บ้างไหม? ดนตรี
เป็นอะไรที่ส�ำคัญมากส�ำหรับเบอร์ลิน

ดนตรีเป็นหนึ่งในสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลย มากกว่างานเชิงวิชาการของ
เขาเสียอีก เขามักจะพูดว่าความสัมพันธ์สว่ นตัวคือสิง่ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ - ‘ผูค้ นคือภูมทิ ศั น์
ส�ำหรับผม’ อย่างที่ Karl Wolfskehl33 บอกไว้ - ซึ่งผมว่าดนตรีก็น่าจะอยู่ในอันดับต้น ๆ
31 Boris Pasternak (29 มกราคม ค.ศ.1890 – 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1960) กวี นักประพันธ์ นักแปลชาวรัสเซียเจ้าของผล
งาน My Sister, Life (1917), The Last Summer (1934), Doctor Zhivago (1957) เขาถูกทางการของสหภาพโซเวียตสั่ง
ห้ามรับรางวัลสาขาวรรณวรรมเมื่อปี ค.ศ. 1958
32 Anna Akhmatova (11 มิถุนายน ค.ศ. 1889 – 5 มีนาคม ค.ศ. 1966) กวีชาวรัสเซียมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษ
ที่ 20 ถูกเสนอชื่อให้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม มีผลงานเช่น Requiem (1935) แสดงถึงความน่ากลัวของลัทธิสตาลิน
33 Karl Wolfskehl (17 กันยายน ค.ศ. 1869 – 30 มิถุนายน ค.ศ. 1948) นักประพันธ์และกวีชาวเยอรมันเชื้อสายยิว มีผลงาน
เช่น Exul Poeta กับ Poetry and Exile Letters from New Zealand 1938-1948 และ Drei Welten
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หรืออาจจะอยู่ในอันดับหนึ่งร่วมกันด้วย มีส่วนหนึ่งที่เป็นบทวิจารณ์ดนตรีของ มาร์ติน คู
เปอร์ ในหนังสือ ซึ่งตัวเขาเองก็รู้จักนักดนตรี และนักประพันธ์เยอะเหมือนกัน อย่างเช่น
Stravinsky34 และเขาก็ดมื่ ดำ�่ กับการฟังดนตรีมาตลอด เขาอ้างว่าเขาได้ฟงั ดนตรีหลากแนว
และมากชัว่ โมงทีส่ ดุ กว่าใครไหน ๆ เลย เขาเคยท�ำวงโอเปร่า The Royal Opera House ที่
Covent Garden และได้รอู้ ะไรเกีย่ วกับโอเปร่าเยอะแยะมากมาย - ซึง่ ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวโอ
เปร่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่ท�ำการแสดง และร้องโอเปร่าอีกด้วย เขาค่อนข้างมีอิทธิพลต่อ
รายการละครของ Royal Opera ในช่วงหลายปีที่เขาอยู่ที่นั่น เช่น กระบวนการผลิตละคร
ของ Schoenberg35 เรื่อง Moses and Aaron ดนตรีนั้นมีความส�ำคัญกับเขาอย่างยิ่งยวด
แต่ไม่ใช่ในทางลึกลับซับซ้อนอะไร คลื่นวิทยุโปรดของเขาคือ Classic FM ไม่ใช่ Radio 3
แต่อย่างใด - หลายคนรู้สึกแปลกใจที่ได้รู้ – เพราะมันมีรายการเพลงที่เขาชอบเยอะ
เล่มที่สี่ของคุณคืออะไร?

เล่มทีส่ ขี่ องผมคือ The Hedgehog and the Fox ซึง่ มีอยูใ่ น The Proper Study
of Mankind เช่นกัน แต่มันเป็นหนังสือแยกที่ผมเลือกเป็นชิ้นแยกต่างหาก มันไม่เพียงเป็น
หนึง่ ในบทความทีโ่ ด่งดังของเบอร์ลนิ เพราะการตัง้ ชือ่ บทความอันชาญฉลาด แต่ยงั ถือได้วา่
เป็นบทความชิน้ หนึง่ ทีโ่ ด่งดังของเบอร์ลนิ บทความนีไ้ ด้ท�ำให้เรารูใ้ นสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยพูดถึงกัน
มาก่อน อย่างเช่นความสนใจ และการรูล้ กึ รูจ้ ริงถึงนักเขียนรัสเซียแห่งศตวรรษทีส่ บิ เก้า มัน
เป็นหนังสือเกีย่ วกับ ตอลสตอย และทัศนะเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของเขา มันได้มอบเครือ่ ง
มือวิพากษ์แก่วฒ
ั นธรรมโลก และชาวบริตชิ ซึง่ ก็คอื ทฤษฎีการแบ่งขัว้ ทีต่ อนแรกใช้แบ่งขัว้
นักเขียน และจบด้วยการแบ่งขั้วมนุษย์ให้กลายเป็นเม่นและจิ้งจอก โดยที่เม่นนั้นแสวงหา
ในเอกวิสัยและเป็นเอกนิยมโดยธรรมชาติ ตามที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วน
จิ้งจอกเป็นพหุนิยมโดยธรรมชาติ ที่เห็นว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความหลากหลาย และไม่คิด
34 Igor Stravinsky (17 มิถุนายน ค.ศ. 1882 — 6 เมษายน ค.ศ. 1971) เป็นคีตกวีดนตรีคลาสสิกสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 20
ชาวรัสเซีย สตราวินสกีเ้ ป็นคีตกวีคนหนึง่ ทีป่ ฏิวตั แิ นวคิดทางดนตรีของคริสต์ศตวรรษที่ 20 อย่างสำ�คัญ อีกคนหนึง่ คือ อาร์โนลด์
เชินแบร์ก (Arnold Schoenberg) สตราวินสกีม้ อี ทิ ธิพลอย่างสูงในด้านของแนวคิดเรือ่ งจังหวะทีไ่ ม่ปกติทเี่ รียกว่า “อิเร็กกูลาร์ ริ
ทึม” (Irregular Rhythm) แนวคิดทางด้านการใช้บนั ไดเสียงหลาย ๆ บันไดพร้อมกันทีเ่ รียกว่า “โพลีโทนัลลิต”ี (Polytonality)
และเป็นผู้นำ�หนึ่งในสองคนของกระแสดนตรีที่เรียกว่า “นีโอคลาสสิค” (Neo-classicism)
35 Arnold Schoenberg (13 กันยายน ค.ศ. 1874 - 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1951) นักแต่งเพลงชาวออสเตรีย สัญชาติอเมริกัน
เป็นผู้คิดค้นระบบ Twelve Tone System คือ การนำ�เสียงดนตรีสูงต่ำ� 12 เสียง มาเรียงต่อกันเป็นลำ�ดับที่แน่นอน เป็นผู้นำ�
ด้านการเขียนทำ�นองเพลงที่มีความซับซ้อน ไม่มีบันไดเสียง (Atonal) เป็นงานดนตรีที่เล่นยาก และฟังยาก ผลงานของเขาจึง
ถูกปฏิเสธที่จะนำ�ออกแสดงจากผู้กำ�กับวงและนักดนตรีอยู่เสมอ การประพันธ์ของเขามีความแตกต่างไปจากดนตรียุคคลาสสิก
ในยุคก่อนหน้านั้นเป็นอย่างมาก
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ที่จะบังคับให้ความหลากหลายนั้นตกอยู่ภายใต้เอกภาพที่มีทัศนวิสัยเกี่ยวกับชีวิตว่าเป็นไป
ได้แค่ในทางเดียว หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในหลาย ๆ ระดับ - ทั้งในเรื่องการเสร้างทฤษฎีการ
แบ่งขั้ว และวิธีการในการปรับใช้ของเขา มันเป็นการวิพากษ์ที่ยอดเยี่ยมถึงข้อขัดแย้งในตัว
เองของเจตคติที่ตอลสตอยมีต่อประวัติศาสตร์ พูดง่าย ๆ คือ เบอร์ลินแย้งว่าตอลสตอยเป็น
จิ้งจอกโดยธรรมชาติที่เขียนอธิบายรายละเอียดของมนุษย์ได้อย่างปราณีต แต่รายละเอียด
เหล่านั้นกลับไม่สามารถน�ำมาประมวลในทางไหนได้ แต่เขาก็ได้พยายามหารูปแบบใหญ่ ๆ
มารองรับทฤษฎีที่เขาเสนอให้สมเหตุสมผลทั้งหมดมาเป็นระยะเวลานานเหมือนกัน หรือ
แม้แต่กบั ทัศนะเกีย่ วกับการหลีกเลีย่ งไม่ได้ในทางประวัตศิ าสตร์กด็ ว้ ย เขาพลาดในส่วนของ
การแบ่งแยกนี้เอง เขาไม่สามารถประนีประนอมทั้งสองขั้วนี้ได้ และในที่สุดก็จบที่ตัวแทน
ของความแตกหัก นั่นคือสิ่งที่อธิบายไว้ได้น่าประทับใจมาก นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาเกี่ยว
กับตัวแทนบุคคลอย่าง โจเซฟ เดอ เมสทร์- นักเขียนฝ่ายขวาชาวคาทอลิคผู้ซึ่งเบอร์ลินได้
เขียนถึงในที่อื่น ๆ ด้วย - และน�ำมาอธิบายประกบไปกับตอลสตอยได้อย่างน่าสนใจเลยที
เดียว มันโด่งดังมากโดยเฉพาะในส่วนเปิด ที่เบอร์ลินได้เรียงรายชื่อผู้ท่ีเขาพิจารณาว่าเป็น
เม่น และจิ้งจอกไว้ และในส่วนท้าย ที่วาดภาพตอลสตอยเป็นตัวแทนของความโศกเศร้าได้
อย่างจับใจ ‘ผู้เดียวดายในเกือบทุกทาง เขาคือความน่าเศร้าในเหล่านักเขียนที่แท้จริง ชาย
แก่อนาถาผู้เกินกว่าความอาทรของมนุษย์จะเยียวยา เดินท่องไปด้วยตาที่มืดบอดในเมือง
อุดมคติ’ มันเป็นส่วนการเขียนที่น่าอัศจรรย์มาก มันมีทั้งหมด 90 หน้าในฉบับใหม่ สั้น ๆ
แต่ทรงพลังมาก
ผมพอจะเห็นแล้วว่าท�ำไมจิ้งจอกถึงเป็นตัวแทนของคนฉลาดที่มองเห็นความซับ
่ ะแช่ตว
ซ้อนของชีวต
ิ และเป้าหมายต่างๆทีไ่ ปด้วยกันไม่ได้ แต่เลือกทีจ
ั ลงไปในส่วน
ย่อยของชีวิตโดยไม่พยายามที่จะหาทฤษฏีง่าย ๆ ครอบคลุม แต่ท�ำไมเม่นจึงเป็น
ตัวแทนของเอกนิยมด้วย?

ชือ่ หนังสือนัน้ ได้มาจากบรรทัดหนึง่ ในบทกวีกรีกโบราณของอาคิโลคัสทีว่ า่ ‘จิง้ จอก
รู้หลายสิ่ง แต่เม่นรู้หนึ่งสิ่งใหญ่’ ซึ่งมีข้อพิพาทอยู่ว่าจริง ๆ แล้วควรตีความว่าอย่างไร แต่
โดยปกติแล้วมักจะตีความง่าย ๆ ว่าเม่นตอบสนองต่อการคุกคามหลากหลายรูปแบบของ
จิ้งจอก และเช่นเดียวกันกับจากสิ่งอื่น ๆ ด้วยการม้วนตัวเป็นลูกบอล มันใช้แค่เคล็ดลับนี้
เคล็ดลับเดียวแหละ นี่จึงเป็นสิ่งที่สามารถน�ำมาอุปมาอุปมัยได้กับใครบางคนที่ตีความทุก
อย่างทีเ่ ขาค้นพบในชีวติ ด้วยการท�ำให้เป็นวาระปัญหาเดียว - ผูค้ ลัง่ ไคล้สภาพปัญหาเชิงเดีย่ ว
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แล้วหนังสือเล่มที่ห้าล่ะ?

มันออกจะดูหลงตัวเองนิดนึง เพราะหนังสือที่ผมเลือกคือหนังสือที่ผมเป็น
บรรณาธิการเอง ซึ่งบอกแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ผมว่ามันมีอะไรที่ควรค่าแก่การอ่านอยู่
นี่คือหนังสือที่ผมไหว้วานหลาย ๆ ท่านให้เขียน ‘ความประทับใจส่วนตัว’ แต่เขียนในอีก
แนวทางหนึ่ง อย่างที่ไอเซยาได้เขียนใน Personal Impression เกี่ยวกับคนทั่วทุกสารทิศ
และได้เห็นว่าแนวคิดของพวกเขา ผมต้องการให้คนจากทัว่ ทุกสารทิศเขียนเกีย่ วกับเบอร์ลนิ
ในมุมมองในมุมมองที่แตกต่างกันไปของพวกเขาบ้าง ซึ่งมุมมองเหล่านั้นก็แตกต่างกันมาก
จริง ๆ ครั้งหนึ่งเชอร์ชิลเคยคุยกับเออร์วิง เบอร์ลินตลอดช่วงมื้อกลางวันโดยเข้าใจผิดว่า
ตนก�ำลังคุยกับไอเซยา เบอร์ลินอยู่ ซึ่งเบอร์ลินก็เคยได้กล่าวถึงเหตุการณ์สองเบอร์ลินดัง
กล่าวไว้ว่า ‘มันมีความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายเวอร์ชั่นมาก ซึ่งก็จริงทั้งหมดแหละ’ ผม
รู้สึกเหมือนกันกับกรณีของไอเซยา เบอร์ลินนะ ตัวเขามีหลากเวอร์ชั่นมาก เพราะมันถูก
มองผ่านมุมมองของหลาย ๆ คนที่เขาได้พบเจอ ซึ่งมันก็จริงทั้งหมดในมุมมองของคนเหล่า
นัน้ นัน่ แหละ หนังสือเล่มนีม้ สี องส่วนหลัก ๆ ส่วนแรกนัน้ เขียนโดยคนทีร่ จู้ กั ไอเซยาเป็นการ
ส่วนตัว และส่วนทีส่ องนัน้ เขียนโดยคนทีไ่ ม่ได้รจู้ กั เขาเป็นการส่วนตัว แต่รจู้ กั ตัวเขาผ่านงาน
ของเขา ผูเ้ ขียนในส่วนทีส่ องนัน้ ส�ำคัญส�ำหรับผม เพราะพวกเขาจะเขียนเกีย่ วกับเบอร์ลนิ ใน
บทบาทของผูว้ จิ ารณ์ซงึ่ ถ้าคุณไม่ได้รจู้ กั เขาเป็นการส่วนตัว คุณจะไม่รเู้ ลยว่าเขาคิดยังไง เขา
เป็นผู้ที่มีอิทธิพล และอ�ำนาจในการสรรสร้างติดตัวไปจนตาย ผมก็อยากจะคิดว่ามันไม่จริง
หรอก สิง่ ทีไ่ ด้จากการเขียนถึงเบอร์ลนิ ผ่านการรูจ้ กั เขาเพียงงานเขียนเป็นอะไรทีท่ รงพลังใน
การสร้างแรงบันดาลใจ และค่อนข้างเป็นกลางในการรูจ้ กั เขาในฐานะคน ๆ หนึง่ ซึง่ แน่นอน
ว่ามีสว่ นช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ฉะนัน้ แล้ว สิง่ ทีม่ อี ยูต่ อนนีค้ อื หลากเรือ่ งราวทีร่ อ้ ยเรียงมา
จากการรูจ้ กั เขาในฐานะตัวบุคคล และนักเขียนคนหนึง่ นอกจากนัน้ ยังมี ของหวาน ตบท้าย
ด้วย - บทความค่อนข้างพิเศษที่เขียนโดยพ่อของเขา เป็นชิ้นที่ยาวพอสมควร - จ�ำนวน 50
หน้า เมนเดลพ่อของเขาเกรงว่า ถ้าเขาไม่เขียนอะไรบางอย่าง ความเป็นยิวของเขาคงหาย
ไปอย่างแน่แท้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครอบครัวของเขาส่วนใหญ่ถูกสังหารโดยนาซีในรีกา ปี
ค.ศ. 1941 เหลือญาติผรู้ อดชีวติ น้อยมากในเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ฉะนัน้ เมนเดลจึงเล่าเรือ่ งราว
ของครอบครัวเขา ตั้งแต่แรกเริ่มกระทั่งขณะที่เขาเขียนเสร็จ มันเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์
ใจและโดดเด่นน่าจดจ�ำมากของหนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้มีทุกอย่างรวมถึงคนที่ไม่ชอบเขาด้วยหรือเปล่า?

ส่วนที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นส่วนของเจนนิฟเฟอร์ โฮล์มส์ ผู้เคยเป็น
บรรณาธิการร่วมให้หนังสือรวมจดหมายชุดที่สองของเขา Enlightening ส่วนที่เธอเขียน
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มีชื่อว่า ‘Isaiah Berlin on Himself’ ในช่วงที่เธอเป็นบรรณาธิการนั้น เธอได้เรียนรู้เกี่ยว
กับตัวเขาในบางส่วนทีค่ ณ
ุ ได้เอ่ยถึงก่อนหน้านี้ ส่วนทีเ่ ขาปากเสีย ถากถางคนอืน่ - และด้วย
เหตุผลอื่น ๆ ฉะนั้น ในส่วนนี้จึงมีการวิจารณ์เขาค่อนข้างหนักอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องพูด
ว่าความโดดเด่นในด้านการแสดงอารมณ์นนั้ มีอยูบ่ า้ ง แต่แก่นหลักของหนังสือทีโ่ ดดเด่นก็ยงั
คงเป็นการสรรเสริญอยูด่ ี ถ้าคุณรูส้ กึ ระแคะระคาย ผมจะไม่แนะน�ำให้คณ
ุ อ่านหนังสือเล่มนี้
คุณรู้จักไอเซยา เบอร์ลินพอ ๆ กับคนอื่น ๆ อะไรคือความประทับใจของคุณต่อ
เขาในฐานะคน ๆ หนึ่ง?

ผมไม่คิดว่าผมรู้จักเขาดีเหมือนกับคนอื่นๆ ผมรู้จักเขามานาน - ยี่สิบห้าปี - แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมงานกัน อย่างไรก็ตาม ผมก็มีสิ่งที่ประทับใจมาก ๆ เกี่ยวกับเขาอยู่
ซึ่งคือการที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนใครคนอื่นที่ผมรู้จัก และส่วนใหญ่ก็หมายถึงในทางที่
ดี เขาสามารถท�ำให้ค�ำถามทางปัญญาเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ มีชีวิตชีวา และน่าตื่นเต้นได้ เพียงแค่
เขาพูดเกี่ยวกับค�ำถามเหล่านั้น เขาดูเหมือนเด็กตัวเล็ก ๆ ที่เปี่ยมสุขไปกับของเล่นใหม่ ๆ
หรือการค้นพบอะไรใหม่ ๆ เขาท�ำให้หน้าที่การงานของเขาดูน่าตื่นเต้นด้วยแนวคิดต่าง ๆ
กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต และเมื่อเขาต้องอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของเขา เขามักท�ำได้
ดีมากในบทสนทนานัน้ ๆ มันเป็นอะไรทีช่ วนหลงไหลมาก นัน่ เป็นเพียงด้านหนึง่ เท่านัน้ แต่
ผมนับถือเขาอย่างมากในฐานะทีเ่ ขาเป็นมนุษย์ผซู้ อื่ ตรง เขาเป็นคนอบอุน่ เขาให้ความสนใจ
คุณเมือ่ คุณคุยกับเขา ในระดับทีท่ �ำให้คณ
ุ เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับชีวติ เขาเลย ณ ขณะนัน้
รวมถึงสิ่งที่คุณคิดและพูด เขาก็ให้ความส�ำคัญด้วย มันเป็นความสามารถในการเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีย่ อดเยีย่ มมาก เขาเป็นอัจฉริยะในด้านการเป็นมนุษย์ และในด้านอืน่
ๆ อีกมากมายในแบบทีผ่ มไม่เคยเห็นใครเป็นมาก่อน ผมตระหนักได้ทนั ทีตงั้ แต่ครัง้ แรกทีผ่ ม
พบเขาเลยว่า เขาเป็นคนที่มีอะไรพิเศษ คนที่ผมคิดว่าโชคดีมากที่ได้เจอ และในเวลาต่อมา
ก็เป็นคนทีผ่ มรูส้ กึ ได้วา่ นับเป็นบุญทีไ่ ด้ชว่ ยเขาเล็กน้อย เพือ่ ทีต่ วั ของเขา และความคิดของ
เขา จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน
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ที่มาของหนังสือเล่มนี้

ผม ชยางกูร และธรณ์เทพ เป็นนิสิตร่วมชั้นปีเดียวกันของคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราออกจะมีทางเดินชีวิตที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้างนั่นก็คือ ผมใช้
เวลาเว้นว่าง (Gap Year) หาความหมายให้กบั ชีวติ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษทีอ่ นิ เดียเกือบ
ปี ซึ่งท�ำให้ผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยช้ากว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ชยางกูรเป็นนิสิตคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะซิ่วมาเรียนคณะรัฐศาสตร์ และธรณ์เทพเป็น
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ก่อนที่จะมาเรียนที่คณะนี้ เราทั้งสามคนแสวงหาและตั้งค�ำถาม
ลองผิดลองถูกต่อประเด็นสังคมและการเมืองที่ดีมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าเรียนที่คณะนี้
การที่คนที่มีความสนใจอะไรบางอย่างร่วมกันย่อมไม่แปลกที่พวกเขาจะมารวม
ตัวกันและสร้างความหมายบางอย่างร่วมกัน เราทัง้ สามคนก็เช่นกัน เมือ่ ขึน้ ปีทสี่ อง ผมและ
ธรณ์เทพได้สมัครเป็นสมาชิกสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งธรณ์เทพได้เป็นสมาชิก
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สภานิสิตสามัญ ส่วนผมเป็นประธานสภานิสิต ภายหลังชยางกูรได้เข้ามาเป็นกรรมการฝ่าย
พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและฝ่ายพิทักษ์ความปลอดภัยของสภานิสิตด้วย
เราทั้งสามคนพยายามอย่างต่อเนื่องในการตั้งค�ำถามและเสนอความเป็นไปได้
ต่างๆในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยโดยรวม ซึ่งแน่นอนว่าการเรียนที่คณะรัฐศาสตร์
ช่วยท�ำให้เรามีมุมมองและวิธีคิดที่กว้างจากเดิมมากขึ้น ทั้งยังเมื่อได้เข้าสู่โลกทฤษฎีและ
โลกปฏิบัติก็ท�ำให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์อีกมากซึ่งเราเชื่อว่าการเข้ามาของท�ำงานใน
ต�ำแหน่งแห่งที่นี้น่าจะได้รับใช้เพื่อนนิสิตและมหาวิทยาลัยมากกว่าที่แล้วๆมา
อย่างไรก็ดี ชะตากรรมของเราก็ตอ้ งหันเหมาเผชิญในสิง่ ทีค่ ล้ายๆกันอีกครัง้ คือการ
เป็นเหยือ่ “อธรรม” จากการทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มคี �ำสัง่ ปลดเราออกจากต�ำแหน่ง
เพราะการกระท�ำและเหตุผลของเราที่แตกต่างจากคนอื่นในการแสดงความเคารพต่อพระ
มหากษัตริย์ โดยเราท�ำตามที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นประสงค์ให้ท�ำตาม นั่นเป็นสิ่งที่
ปวดรวดร้าวเราอย่างมาก ไม่ใช่เพียงเพราะว่านีค่ อื การสมรูร้ ว่ มคิดในการท�ำลายตัวผม และ
ขบวนการคนทีม่ คี วามเห็นแตกต่างในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการท�ำให้วสิ ยั ทัศน์ใหม่ๆ
ไม่สามารถที่จะน�ำเสนอได้ ไม่สามารถที่จะมีปากเสียงและท�ำให้เป็นรูปธรรมได้ นี่จะหมาย
ถึงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ท�ำร้ายตัวเองก็ไม่ปาน
ทีก่ ล่าวมานีย้ งั ไม่ได้กล่าวถึงช่วงทีม่ คี วามส�ำคัญซึง่ เป็นทีม่ าของหนังสือเล่มนีน้ นั่ ก็
คือ ก่อนทีจ่ ะมีการตัดสินลงโทษเราโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ เพิง่ ประกาศเมือ่ วันที่ 22
มกราคม 2561 นีเ่ องหลังจากทีเ่ ราอุทธรณ์ผา่ นคณะกรรมการทีม่ นี ายธงทอง จันทรางศุ เป็น
ประธานไปก่อนหน้า 4 เดือน เราได้ท�ำงานต่อไปโดยไม่ตอ้ งการให้เกิดความสะดุด นอกจาก
ส่วนงานของฝ่ายต่างๆในสภานิสิตและการรับใช้เพื่อนนิสิตแล้ว ส่วนหนึ่งที่เรามีความกังวล
มากคือ วิสัยทัศน์ในการก้าวเดินต่อไปของสภานิสิต ของมหาวิทยาลัยและของสังคมไทย
ปัญหาต่างๆเช่น กระแสแรงงานอพยพ การกลับมาเรืองอ�ำนาจของชาตินิยมฝ่าย
ขวา หรือการไม่มคี วามอดทนอดกลัน้ ต่อความคิดและศาสนาทีแ่ ตกต่าง ไม่ได้ไกลตัวจากเรา
อีกแล้ว โลกทัง้ ใบมีความคล้ายคลึงกันมากขึน้ และแม้นถี่ งึ จะยังดูไกลๆอยูบ่ า้ งในบางประเด็น
แต่ในทีส่ ดุ เราต้องเผชิญกับมัน บทบาทของสภานิสติ ก็ดี ของมหาวิทยาลัยก็ดี หรือต่อสังคม
ไทยทัง้ หมดก็ดเี ป็นสิง่ ทีต่ อ้ งได้รบั พลังทางปัญญาอย่างมหาศาลเพือ่ จะจัดการกับปัญหาเหล่า
นี้ และสร้างสันติสุขแก่มวลมนุษย์โดยรวม
ดังนั้นในช่วงเวลาก่อนการจะตัดสินลงโทษ เราจึงได้เริ่มที่จะแสวงหางานของนัก
คิดนักเขียนทีน่ า่ จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดแง่มมุ ทางความคิดของสังคมไทย โดยจะแปลมาสูภ่ าษา
ไทย ชิน้ หนึง่ ทีส่ ะดุดมากทีส่ ดุ คือ งานของนักปรัชญาอังกฤษไอเซยา เบอร์ลนิ เพราะงานเขียน
ของเขาดูจะมีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ ทุกทีในโลกทีซ่ บั ซ้อนของเรา นอกจากเหตุผลนีแ้ ล้ว เรา
พบว่างานเขียนของเบอร์ลินไม่เคยแปลเป็นภาษาไทยมาก่อนเลย เราจึงคิดว่านี่น่าจะมีส่วน
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ชี้แผนที่ขุมทรัพย์ทางปัญญาขุมใหญ่ให้แก่ผู้สนใจในอนาคตอีกด้วย
งานของเบอร์ลนิ ยังโยงไปหานักปรัชญาสานุศษิ ย์ของเขาอีกหลายคนทีน่ า่ สนใจแต่
ยังไม่เป็นที่ศึกษาเท่าไหร่ในสังคมไทย เช่น John Gray และ Michael Ignatieff เป็นต้น
ความเรียงสามชิ้นของไอเซยา เบอร์ลิน ที่เราเลือกมา เป็นความเรียงขนาดสั้น
เป็นการแนะน�ำให้ผอู้ ่านได้รู้จกั ความคิดของเขาในเบื้องต้น ส่วนงานเขียนที่เป็นเลิศของเขา
อีกหลายชิ้น เราได้แปลความเห็นบรรณาธิการของเขาต่อหนังสือที่ดีที่สุดของเบอร์ลินให้ผู้
อ่านได้อ่านและเผื่อจะไปลิ้มรสงานเหล่านั้น
จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ควรจะเสร็จตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน เพื่อประเดิมท�ำแจก
เป็นหนังสือในโอกาสวันเกิดของผมในปี 2560 (10กันยายน) และธรณ์เทพ มณีเจริญ (12
กันยายน) อย่างไรก็ดี การตัดสินลงโทษของมหาวิทยาลัยต่อเราและเพือ่ นอีก 5 คน เราต้อง
ท�ำใจต่อความเสียใจนี้ ยังต้องเตรียมเอกสารในการสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ จึงออกไม่ทันวันเกิด
หรือภายในเดือนเกิดของเราสองคน เราเข้าใจว่า อย่างไรในทีส่ ดุ หนังสือเล่มนีก้ อ็ อกทันพอที่
จะฉลองให้กับชยางกูรในเดือนเกิดของเขา (2 พฤศจิกายน) แต่คณะกรรมการอุทธรณ์ของ
มหาวิทยาลัยทีน่ �ำโดย นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ก็เลือ่ นการตัดสินอุทธรณ์เรือ่ ยๆ
จนพึ่งมาตัดสินเอาในไม่กี่วันก่อน
หลังจากช่วงค�ำตัดสินลงโทษ จนถึงการรอพิจารณาอุทธรณ์ที่ยื้อไปอย่างยืนยาว
จนการตัดสิน นอกจากภายในมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังได้เห็นการใช้อ�ำนาจของผู้มีอ�ำนาจ
ในสังคมท�ำลายล้างฝ่ายตรงข้ามและคนคิดแตกต่างอย่างที่ไม่เคยจะคาดคิด นั่นนอกจาก
จะท�ำให้เราเห็นความส�ำคัญของความเรียงเล็กๆทั้งสามชิ้นแล้วว่าเหมาะสมมากแค่ไหนกับ
สังคมไทย ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ท�ำให้เรามีโครงการแปลร่วมกันอีกหลายชิ้นตามมาด้วย
เพือ่ สร้างพลังทางปัญญาให้สงั คม จนมาก่อตัง้ “ส�ำนักพิมพ์ส�ำนักนิสติ สามย่าน” ซึง่ ประเดิม
ผลงานชิ้นนี้เป็นชิ้นแรก และจะมีอีกหลายชิ้นตามมา ขอให้ติดตามชม
ด้วยไมตรีจิต
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
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หนังสือเล่มนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้รับค�ำแนะน�ำและความกรุณา
จาก ดร.เฮนรี ฮารดี (Henry Hardy) บรรณาธิการหนังสือและผู้จัดการมรดกงานเขียน
(literary executor) ของไอเซยา เบอร์ลิน นอกจากที่ท่านให้อนุญาตเราแปล ช่วยให้ค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับชื่อหนังสือจนถึงความเรียงที่เลือกมา ยังมอบข้อมูลและวัตถุดิบเกี่ยวกับ
เบอร์ลนิ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับหนังสือให้อกี จ�ำนวนมาก ขอขอบคุณภาพปกจาก
เจมส์ เฟอร์กูสัน (James Ferguson) ศิลปินซึ่งวาดภาพให้กับหนังสือพิมพ์ Financial
Times ดร.ฮาร์ดี้ โทรศัพท์ติดต่อกับศิลปินโดยตรงเพื่อขออนุญาตน�ำภาพเป็นภาพปก
หนังสือ ขอขอบคุณ พีพ่ ชั ชล ดุรงค์กวิน นิสติ ปริญญาโท ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยรับอาสาเป็นบรรณาธิการแปลให้ พี่พัชชลหรือพี่โอ๊ตมีส่วน
อย่างส�ำคัญท�ำให้ความเรียงสามชิ้นอ่านเข้าใจมากขึ้นและแก้ไขด้วยความอดทนและเมตตา
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ต่องานแปลของหน้าใหม่อย่างเรา ความดีความชอบส่วนใหญ่ถา้ เกิดขึน้ จากหนังสือเล่มนีล้ ว้ น
มาจากอุตสาหะและความกรุณาของพี่ ขอขอบคุณพีด่ ศิ - กษิดศิ อนันทนาธร อดีตสาราณียกร
ปาจารยสารทีไ่ ด้แนะน�ำการตัง้ ชือ่ ปกให้ ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานวิปป์ ทัดแก้ว ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเรื่องส�ำหรับการถ่าย
เสียงชื่อ “Isaiah Berlin” เป็นไทย ขอบคุณ เหมย- ปิยะธิดา พัชรศิรสิทธิ์ เพื่อนนิสิตคณะ
รัฐศาสตร์ทรี่ ว่ มเป็นร่วมตาย ช่วยเหลือแก้ไขบทความในตอนเริม่ ต้น เดวิด-เอกมงคล จีนแสง
นิสิตคณะรัฐศาสตร์ปีที่1 ตัง - ภวัต อัครพิพัฒนา นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ปีที่1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่ช่วยตรวจบางส่วนในความเรียง ปณต ศรีโยธา ส�ำหรับการช่วยหาข้อมูลใน
เชิงอรรถ ขอบคุณ ศิรดา สื่อไพศาล นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ช่วยจัดภาพหน้าปกและจัดรูปเล่ม
ขอขอบคุณอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ที่เขียนค�ำอนุโมทนาให้ และอาจารย์พิชญ์
พงษ์สวัสดิ์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเขียนค�ำน�ำหนังสือเล่มนี้
สุดท้าย ขอขอบคุณ ดร.เฮนรี ฮารดี อีกครั้งที่ได้ร่วมลงนามพร้อมกับนักวิชาการ
ปัญญาชนอีกหลายร้อยคนทั่วโลกเพื่อขอร้องให้มหาวิทยาลัยยุติค�ำสั่งลงโทษนี้แก่เราและ
เพื่อนสมาชิกสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 8 คน ไม่ว่าจะเป็นผลหรือไม่ มันก็ช่วย
ท�ำให้เราเข้าใจได้ว่า มิตรภาพทางวิชาการ หรือมิตรภาพแห่งมวลมนุษย์ข้ามพรมแดน นั้น
มีอยู่จริง และเราจะส่งเสริมและท�ำตัวเป็นมิตรภาพต่อผู้ถูกกดขี่รังแกตลอดไป

่ ี้
ขอขอบคุณ มา ณ ทีน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
ชยางกูร ธรรมอัน
ธรณ์เทพ มณีเจริญ
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ประวัติผู้เขียน
ไอเซยา เบอร์ลน
ิ เกิดในกรุงริกา ซึง่ ปัจจุบน
ั เป็นเมืองหลวงของประเทศลัตเวีย ใน

ปีค.ศ. 1909 ครอบครัวของเขาย้ายไปอยูท่ ปี่ ระเทศรัสเซียเมือ่ เขาอายุ 6 ขวบ และทีเ่ มืองเป
โตรกราด ปีค.ศ. 1917 เบอร์ลินได้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติทั้งสองครั้ง ทั้งการปฏิวัติสังคมนิยม
ประชาธิปไตย และเหตุการณ์ปฏิวัติบอลเชวิก ในปีค.ศ. 1921 เขาและพ่อแม่อพยพไปอยู่ที่
ประเทศอังกฤษ เบอร์ลินเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ปอลในกรุงลอนดอน และวิทยา
ลัยคอร์ปัส คริสตีมหาวิทยาลัย อ๊อกซฟอร์ด นอกเหนือจากการเข้าร่วมรับใช้ในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 โดยประจำ�อยู่ที่กรุงนิวยอร์ก วอชิงตัน มอสโกว และเลนินกราด เขาเป็นอาจารย์
ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เบอร์ลินดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์ชิชิลีด้านทฤษฎีการเมือง
และสังคม (Chichele Professor of Social and Political Theory) เป็นประธานผู้ก่อ
ตั้งวิทยาลัยวูล์ฟสัน มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เขายังดำ�รงตำ�แหน่งประธานของบริติชอะคา
เดมี (British Academy) อีกด้วย งานของเขาที่ได้รับการตีพิมพ์เช่น Karl Marx, Russian
Thinkers, Concepts and Categories, Against the Current, Personal Impressions,
The Crooked Timber of Humanity, The Sense of Reality, The Proper Study
of Mankind และ The Soviet Mind เบอร์ลินได้รับรางวัลเยรูซาเล็ม (Jerusalem Prize)
สำ�หรับการปกป้องเสรีภาพพลเมืองตลอดชีวิตของเขา เบอร์ลินเสียชีวิตในปีค.ศ. 1997
เฮนรี ฮาร์ดี้ สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งวิทยาลัยวูล์ฟสัน มหาวิทยาลัย อ๊อกซฟอร์ด
เป็นผู้จัดการสมบัติทางวรรณกรรมของไอเซยา เบอร์ลิน เขาได้เป็นบรรณาธิการ(ร่วม)ใน
หนังสืออืน่ ๆ ของเบอร์ลนิ อีกหลายเล่ม ซึง่ รวมถึงหนังสือรวบรวมจดหมายของเบอร์ลนิ อีกสี่
เล่ม ได้แก่ Flourishing, Enlightening ,Building และ Affirming นอกจากนัน้ ยังมีหนังสือ
รวบรวมจดหมายของผู้เขียนอื่น ๆ อีก เขายังเป็นบรรณาธิการของหนังสือ The Book of
Isaiah: Personal Impressions of Isaiah Berlin (2009)

65

ประวัติผู้แปล
เกิดวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2539 จบการศึกษา
จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่2 คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนีย้ งั เป็นผูป้ ฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนธรรม
(conscientious objector) นักกิจกรรมทางสังคม นัก(ฝึก)เขียน โดยมีผลงานออกมา 4 เล่ม
และเป็นนัก (ฝึก)แปล โดยเล่มนี้เป็นผลงานแปลเล่มที่สองของเขา
เนติวทิ ย์ตงั้ ใจจะแปลชิน้ อืน่ ๆของเบอร์ลนิ ด้วย ติดตามได้ใน www.netiwit.com
ชยางกูร ธรรมอัน เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็นนิสต
ิ ชัน้ ปีท2ี่ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสมาชิกชมรมวิพากษ์วรรณกรรม คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีนี้จะมีผลงานแปล On Tyranny ของ Timothy Snyder
เป็นภาษาไทย โดยแปลร่วมกับ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
นายธรณ์เทพ มณีเจริญ เกิดวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2538 ปัจจุบันเป็นนิสิต
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นประธาน
ชมรมวิพากษ์วรรณกรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

ประวัติบรรณาธิการแปล
ปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาโท ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความสนใจในสาขาปรัชญาการเมืองและสุนทรีศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาใน
ประเด็นความยุติธรรมและการรับรู้เพื่อตอบโจทย์การอยู่ร่วมกัน
พั ชชล ดุรงค์กวิน
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