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En guru ser tilbake
201I
Av: Odd GunnarSkagestad
- 10.september,
Hyordan kan det ha segat Noam ChomsLy fortsatt idag hyldes av opinionsdannereverden over, som
'overdensviktigste intellektuelle"?
Et celebert besøk
samt en størrereportasjei anledningav at
Aftenposten(morgennr.)brakte6. ds"et digert førstesideoppslag
Noam ChomskybesøkerKongeriket. For godt mål fulgte avisensaftenutgavesammedag opp med et tosiders
oppslagmed omtale av begivenheten.Avisen kunne fortelle at han er verdensviktigste intellektuelle,en
opplysningsom de fæmestevil ta til mctmælemot. Når en påstandgientastilstrekkelig ofte, og i tilstrekkelig
vil den etterhvertfremståikke bare som en sannhet,men sorl en selvfølgelighet.
lxange sammenhenger,
På sporet av den tapte tid
Hva er del ved Chomsky som gjør ham tii "verdensviktigste inteliektuelle"? Svaretfremkommerved graving
i Noam Chomskysfortid, men da må vi gå et godt stykke bakover. Etter å ha utgitt bøkene"Aspects of the
Theory of Syntax" i 1965 og "The SoundPatternof English" i I 968 haddeChomsky skaffet seget navn som
en av verdensfi'emstelingvister, samtidig som han ogsåhaddebegynt å gføre seg bemerketsom
samfunnskritiker. Med kombinasjonenav akademiskstjernestatusog poiitisk aktivisme kunne han fremståpå
stadig flere arenaersom filosof. Objektet for aktivismenvar Vietnam-krigen- et temå som den gang
forøvrig.
fullstendig dorninerteden politiske diskursog samfunnsdebatten
Chomskysrnest utbredtepolitiske bok "American Power and the New Mandarin" (1969) kom i norsk
var kritikken av det liberale,
("De nye mandariner")på Paxforlag i 1970. Bokensto hovedtemaer
oversettelse
intellekluelles
delaktigheti Vietnamde
av
kritikken
i sin alminnelighet,og
ekspertveldet
behavioristiske
fortttsetningfor
og
boken
ble
en
avgiørende
debatt-temaer.
krigen i særdeleshel.Begge deler var "tidsriktige"
nutidens
betydeligste
"uomtvistelig
en
av
som
anerkjennelse
at Chomskyetterfå år skullevime almen
tenkere",- for å gjengi en formulering benyttetav iddhistorikerenPeterSkagestadi Aftenpostenskronikk
"Noam Chomskvs'nyemandariner'" 13.september1974.
Den intellektuelle merkevarebyggeren
Nøkkelen til forståelseav ChomsLrysstatusligger i hansevnetil synergieffektivbygging av segselv som
merkevare: Evnen til å skaffe segoppmerksomhetved å utnyfte anerkjentstatuspå ett lblt til å skapeseg en
tilsvarendehøy profil, med tilhørendeautoritet,på andreområder. Fordi ChornskyhaddeetablerJseg som en
genial banebryterimen et høyt spesialiserlfagområde(empirisk språkvitenskap),kunne han få destostørre
åppmerksornhelog fiemtre med destostørreautoritetnår han uttalte seg oln emnerav almen sosial og politisk
interesse.
Siden Vietnam-krigenstod så senirait bådesorasom tematisk objekt for Chomskyspoiitiske engasjementog
som analyse-kasusi hansfilosofiske utlegninger.er det av interesseå se på hansforståelseav hvilke
som han mente(og mener)1åtil grunn for at dennekrigen kunne inntreffe, og å det
årsakssammenhenger
ekspertvelde:Maktutfoldelsenhos en ny
fikk.
Ifølge
Chornskyskyldteskrigen behavioristenes
fbrløp som clen
eksperter- "de ny'emandariner". Denneklassenhaddeskaffet segmakt og
klassesamfunnsvitenskapelige
prestisjei det modernesamfunnved å giøre fordring på en vitenskapeligekspertisesom var begrunnetved en
behavioristiskoppfatning av samfunnsvitenskapene.I denneforståelsenbaserteChomsky segpå en
konspirasjonsteåiiorn at krigen ble iverksattog opprettholdtav "de nye mandarinelle",som i Chomskys
forklaringsuniversmer konkret betyddepresidenteneKennedysog Johnsonsliberale intellektuelle rådgivere.
Deresmotiv skulle være å veme om deresegenmaktposisjon,som de identifisertemed den amerikanskestats
maktposisjorr.
Rikssynser og global guru
Chomskysbetraktningervar ikke helt uten hold i virkeligheten. Som Pulitzerpris-vinnerenDavid Halberstam
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dokumentertei sin bok "The Best and the Brightest" i 1972: Vietnam-krigenble utvilsomt utklekket av en
gruppeliberale Harvard-professoreri Kennedysog Johnsonshjernetruster. Chomskysteori haddedktignok
åpenbarebegrensninger,bådeut i fra empiriskebetraktningerog epistemologiskehensyn,men han traff
utvilsomt viktige strømningeri tiden - som eksponentfor aiternativ,'oanti-establishment"-tenkning.
Kombinasjonenav faglig stjernestatusog høyprofilert politisk engasjemenlgav Chornskven posisjonsom
amerikanskrikssynsermed globalt nedslagsfelt. Som barn av sin tid - selve blomstringstidenfor
populærintellektuaiismen* ble han prototypenpå en tidsriktig guru, akademikerensom aktivt akslet
utfordringenmed å forme sin samtid og densselvforståelse.
Tilbake til fremtiden
Men dettevar Vietnam-krigen- og 40 år er gått siden den gang.Hvordan kan det ha segat han fortsau idag
hyldes av opinionsdånnereverdenover, som "verdensviktigste inteliektuelle"? Hans bibliografi - bøker og
artikler frem til vår egentid * omfatter et hundretallsspenstigetitler, innen lingvistikk såvel som politikk, med
et anarkistiskorientert samfunnskritiskanslag. Her gjentar Chomsky sine velkjente "altemative tolkninger" av
tidens skiftendetrend-anliggender,hvor giennomgangsmelodien
er hva som er galt med det amerikanske
samfunnet- og hva som er galt med aile de andresvirkelighetsoppfatninger.Som selverklært"ekstremt
venstrevridd"har han arrogantkunnet avvise det mesteav analysenefra den øvrige venstresiden* det væreseg
"the Old Left" (1930-talletskommunisterog sovjet-syrnpatisører)
eller "the New Left" (1950-tallets"frihetlige
sosialister"). På sine gamle dagerhar Chomsky med bred penn beskrevetsitt egethjemland som "verdens
størsteterroriststat". Samfunnskritikkav det slag som Chomsky fremfører,er imidlertid ingen mangelvarei
dagensUSA. - ei heller i 'oVesten"farøvrig.
Det synesderfor betimelig å spørrehvor mye av dettetankegodsetsom kan kalles nytt eller originalt. På
hvilken rnåtegjør hans innflytelse seggjeldendei 201 I - ut over at hansnavn påkallesog siterespå en måte
som bringer tanken hen på rituelle besvergelser?
Den Chomsky som nå hjemsøkerNorge fremstårsom en fortsatt oppegåendeforrnidler av gamle perspektiver
og tanker,- en samfunnsdebatlant
som intellektuelt har gått på autopilot giennom fire decennier. På
Aftenpostensspørsmålom hva som er den største/eilenhan måtteha gjort, er svaretat han ikke har gjort nok.
Slik taler en retthaversk83-åring som intet har glemt og intet lært.
' Odd Gunnar Skagestad(f. 1944)arbeidertil daglig i UD. Han er en akliv skribentog samfunnsdebaltant,
og har tidligere hatt artikler i bl.a. Samtiden.Nytt Norsk Tidsskrilt og Norsk StatsvitenskapeligTidsskrift.
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