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TRSTENIK - V lepo preurejenem sanatoriju

Mednarodna visoka !ola SISSA -
pravi biser s pogledom na morje

Okrog 65 docentov, 100 !tudentov na
podoktorskem !tudiju (post doc), 240 !tu-
dentov, ki obiskuje doktorski !tudijski pro-
gram (PdD). S temi !tevilkami se lahko po-
na!a mednarodna visoka !ola SISSA, ki je
v"eraj podelila naziv "astnega doktorja ame-
ri!kemu jezikoslovcu Noamu Chomskemu.

#ola ima sede$ v sedemnadstropni
stavbi na Trsteniku, od koder se razprostira

"udovit razgled na mesto in zaliv. Nekdanji
sanatorij za plju"ne bolezni so spremenili v
pravi kampus, ki se razprostira na preko
100.000 kvadratnih metrih. V njem so ob ura-
dih, u"ilnicah in studiih tudi menza, telo-
vadnica in otro!ke jasli. V lepo urejenem par-
ku je tudi amfiteater za prireditve na prostem.

#ola SISSA, ki je nastala leta 1978
in prvotno nudila izpopolnjevanje iz ma-

VISOKA !OLA SISSA - !astni doktorat

"asten poklon enemu 
najve#jih znanstvenikov

»Za vas je morda to le eden iz-
med !tevilnih "astnih nazivov, za Sis-
so pa zelo pomemben dogodek,« je
bila dobrodo!lica, ki jo je vidno za-
dovoljni direktor mednarodne viso-
ke !ole SISSA Guido Martinelli izre-
kel ameri!kemu jezikoslovcu Noamu
Chomskemu.

V avli magni !ole na Trsteniku
se je v"eraj dopoldne zbralo veliko
!tudentov, docentov in raziskovalcev,
ki so pri!li, da bi po"astili enega naj-
ve"jih znanstvenikov zadnjih deset-
letij, kot je med svojim »laudatio«
(sve"anim nagovorom ob podelitvi
"astnih doktoratov) dejal Jacques
Mehler, kognitivni znanstvenik in Sis-
sin docent. Z njimi so na odru sede-
li tudi lingvistka in velika prijateljica
tokratnega slavljenca Lila Gleitman
ter deset "lanov akademskega sena-
ta.

Profesor Mehler je uvodoma
spomnil, da je Chomsky sicer "lovek,
ki je lingvistiko spremenil v znanost,
s svojimi !tevilnimi strokovnimi "lan-

ki in knjigami pa je posegel tudi na
podro"je kognitivnih znanosti, se-
mantike, filozofije, politologije in !e
marsi"esa. Vse $ivljenje je predaval na
Massachusetts Institute of Techno-
logy (kjer to po"ne !e danes), za svo-
je delo je prejel !tevilne "astne nazi-
ve svetovnih univerz, med njimi har-
vardske in Scuole normale di Pisa. Na
seznamu, na katerem je tudi Univer-
za v Ljubljani, se je v"eraj pridru$ila
tudi tr$a!ka SISSA, »saj priznava, da
si eden velikih znanstvenikov 20. in
21. stoletja,« je zaklju"il Mehler.

Chomsky je v svojem predava-
nju (lectio magistralis) obnovil svo-
jo jezikoslovno teorijo, ki sloni na ta-
ko imenovani kognitivni slovnici:
"lovek je rojen za govor, prirojena mu
je neka univerzalna slovnica, na pod-
lagi katere nato vsakdo razvija svoje
sposobnosti. To dokazuje tudi dej-
stvo, da otroci uporabljajo najprej sa-
mosvoje jezikovne strukture in se !e-
le nato pribli$ajo jeziku okolja, v ka-
terem odra!"ajo. (pd)

TRST - Noam Chomsky kot
rok zvezda, smo zapisali pred ne-

kaj tedni, ko so morali organi-
zatorji zaradi izrednega zani-

manja kar dvakrat spreme-
niti lokacijo njegovega

tr$a!kega predavanja.
Noam Chomsky kot
novodobni globalni

guru, bi lahko za-
pisali sedaj, ko
je njegov tr$a-
!ki obisk mi-

mo. Kajti 85-letni
ameri!ki jeziko-

slovec je med svojim
v"eraj!njim obiskom

prepri"ljivo spregovoril
o razli"nih temah in od-

govarjal na res najrazli-
"nej!a vpra!anja. Popoldne je

v nabito polni veliki dvorani
Rossettijevega gledali!"a, v ka-
teri je prostora za 1.400 ljudi,

predaval o novi svetovni uredi-
tvi, dopoldne je pred znanstvenim

ob"instvom mednarodne visoke
!ole SISSA predstavil svoje jezi-

koslovne teorije (glej so-
sednji "lanek).

Med tema
dvema do-

godko-
ma pa

je
od-

govarjal na vpra!anja novinarjev, ki so od
njega $eleli izvedeti marsikaj. Se ugled-
nemu profesorju zdi, da je internet res po-
vsem spremenil na"in komuniciranja in
ga demokratiziral? Internet je sicer spre-
menil na! na"in komuniciranja, a pribli-
$no v isti meri kot sta ga pred njim izu-
ma telegrafa in telefona, je vpliv spletne-
ga omre$ja ocenil Chomsky, ki mu tudi
ne bi pripisoval posebne demokrati"no-
sti: vsaka tehnologija je nevtralna, njena
uporaba pa je lahko demokrati"na ali ne.

Bo po njegovem mnenju Kitajska
prehitela ZDA in postala prva svetovna
velesila? Ne, Amerika kljub postopnemu
propadanju, ki se je za"elo v "asu njene-
ga najve"jega razcveta (po drugi svetovni
vojni), ostaja !tevilka ena, ker je samoza-
dostna in ker ima po vsem svetu svoje vo-
ja!ke baze; nobena dr$ava ne more
vzdr$evati take vojske. Kitajska pa ostaja
ogromna dr$ava, v kateri vlada velika rev-
!"ina.

Amerika, kjer se je Avram Noam
Chomsky rodil leta 1928 v ruski dru$ini
judovskega izvora, je bila tudi v sredi!"u
popoldanskega predavanja, ki je nosilo
naslov Nov svetovni red: njegove koreni-
ne, na!a dedi!"ina. Odli"no obiskano sre-
"anje so priredile visoka !ola SISSA, tr$a-
!ka ob"inska uprava in univerza: tako do-
bra udele$ba ka$e, da je Trst la"en kulture,
je v uvodnem pozdravu dejal $upan Ro-
berto Cosolini.

Novinar Fabio Pagan je uvodoma
spomnil na profesionalno in znanstveno
pot Noama Chomskega, predvsem pa na
ve" desetletno politi"no anga$iranost:
svobodomiseln in anarhist, ostro na-
sprotuje neoliberizmu in ameri!ki zuna-
nji politiki. O Baracku Obami je $e izja-
vil, da je glede neuresni"enih obljub na
slab!em od svojih republikanskih pred-
hodnikov. Eden od njegovih redkih do-
se$kov je ta, da je bolj nepopularen od
Busha, v nekaterih dr$avah, (na primer
Egiptu) je za del prebivalstva celo so-
vra$nik !tevilka ena. Na koncu pa si bo
treba zatisniti nos in ponovno voliti zanj,
saj je kljub vsemu bolj!i od protikandidata
Romneya ...

Noam Chomsky pravi, da ga naj-
br$ zaradi starosti vse bolj skrbi, kak-

!en svet zapu!"a svojim potomcem. Ta
svet ogro$ajo !tevilne sence, med njimi iz-
stopata dve: vojne in okoljske katastrofe,
ki jih svetovna elita s svojim neodgovor-
nim ravnanjem samo pove"uje. Tak pri-
mer so politi"ne igrice na ra"un jedrske-
ga oro$ja in bogatitve urana: na zahodu
velja prepri"anje, da ga Iran ne bi smel
imeti, ker bi to predstavljalo preveliko ne-
varnost. V Egiptu pa ve"ina prebivalstva
meni, da bo Bli$nji vzhod varnej!i, "e bo
ob Izraelu in ZDA z njim oboro$en tudi
Iran.

Ustanovna listina Organizacije
zdru$enih narodov prepoveduje upora-
bo sile, je spomnil Chomsky, a dve dr$a-
vi tega dolo"ila ne spo!tujeta: Izrael in
ZDA. OZN je tudi $e pozvala dr$ave, naj
na Bli$njem vzhodu ustanovijo obmo"-
je, kjer bo jedrsko oro$je prepovedano; te-
mu pa nasprotujejo ZDA in Velika Bri-
tanija.

O teh zadevah se v Ameriki ne go-
vori, brez ozave!"enega javnega mnenja
pa so obeti temni in $alostni. Tako v Ame-
riki kot Italiji ljudje ne znajo dodobra upo-
rabiti svobode, ki jim je dana, isto velja za
medije: tudi po njihovi krivdi dr$avljani
ne vedo, kaj realno dela vlada. Neverjet-
no, kako se politi"na in intelektualna eli-
ta bojita ljudi in demokracije, pravi
Chomsky: zato delata v zakulisju in skri-
vata dokumente ...dokler se ne pojavi Wi-
kileaks in razkrije na tiso"e tajnih kablov.

Nov svetovni red sloni na tako ime-

novani plutonomiji - ekonomiji bogatih;
dolo"a ga izredno majhna skupina ljudi,
manj kot en odstotek populacije: 1% pro-
ti 99%. Ta manj!ina bogati tudi v "asu se-
danje hude gospodarske krize, ki ima svo-
je korenine v 80. letih prej!njega stoletja.
Ovira k njenemu !e ve"jemu dobi"ku je
socialna dr$ava, ena najve"jih pridobitev
2. svetovne vojne, zato jo sku!a uni"iti.

Smrtonosna kriza se bo nadaljeva-
la, veliko ljudi bo !e dalje trpelo v ti!ini,
je svoj poseg pesimisti"no zaklju"il
Chomsky. Med odgovarjanjem na vpra-
!anja iz ob"instva pa le nakazal tudi $a-
rek upanja. Dru$bene spremembe so dol-
goro"en proces, ki se je v zadnjih letih k
sre"i spro$il: v"eraj je bila prva obletnica
gibanja Occupy Wall Street, ki je do$ive-
lo izredno podporo javnosti in medijev ter
spodbudil sorodna gibanja na drugih ce-
linah. Na tem je treba nadaljevati, zase-
sti park ali trg pa ni dovolj: taktika ne sme
postati norma, ampak si mora postaviti
jasne cilje, se spremeniti v razredni boj.
Tovrstna gibanja so lahko izhodi!"e, na-
to je treba soudele$iti !ir!o skupnost, spre-
govoriti o problemih, ki so ji blizu.

Ampak spremembe so, kot ome-
njeno, dolgoro"ne. Konec koncev se je tu-
di bitka za $ensko enakopravnost rodila
$e v 19. stoletju, konkretne rezultate pa
obrodila veliko desetletij kasneje, je
spomnil Chomsky. V Italiji pa !e traja, ga
je iz ob"instva dopolnil $enski glas.

Poljanka Dolhar

Pro"elje in del
parkanekdanje

pnevmolo#ke
bolni#nice, danes

visoke mednarodne
#ole

KROMA

tematike in fizike, je kot prva institucija
v Italiji ponujala podiplomski !tudij. Sre-
di devetdesetih let prej!njega stoletja se
je njena ponudba raz!irila tudi na po-
dro"je kognitivnih nevroznanosti in ne-
vrobiologije. Danes nudijo posebno po-
zornost tudi znanstveni komunikaciji
oziroma izpopolnjevanju novinarjev, ki se
posve"ajo znanstvenim temam. (pd)
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Chomsky: »Spremembe 
so dolgoro#en proces«
Kriti!en do Obame in do »plutonomije« - V protestnih gibanjih "arek upanja


