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W ramach seminarium omówione zostaną trzy sposoby wykorzystania projektu
Karola Marksa powstałe na przełomie XX i XXI wieku. Pierwsze podejście wyłożone
przez Jacquesa Derridę wykorzystuje strategie hermeneutyczne, by na nowo
przeczytać dawne metafory, wytropić różne aporie, które wciąż stanowią trudne
do rozstrzygnięcie kwestie naszych czasów, a także zastanowić się nad aktualnym
sensem komunistycznej wizji. Drugie podejście wybierają autorzy Manifestu
akceleracjonistycznego Alex Williams, Nick Srnicek domagający się wielostronnie
rozumianego przyspieszenia, a Marksa uznający za paradygmatycznego myśliciela
akcelaracjonistycznego. Nie tyle chodzi tu o interpretację Marksa, co o
powtórzenie Manifestu za pomocą nowych słów i środków. W jeszcze inną stroną
idą różni autorzy zmierzający do wykreślenia z teorii Marksa, a szczególnie z
aktualnych projektów politycznych myśli o kapitalistycznym postępie. Jako
przykład tego typu podejścia chciałbym przywołać książkę Susan Buck-Morss.
Te trzy różne podejścia do Marksa rozgrywają się na przecięciu rzeczywistości
akademickiej i politycznej. Odzwierciedlają także różne możliwości wykorzystania
teorii Marksa w polskiej humanistyce, a przede wszystkim pozwalają rozpoznać
różne pozycje polityczno-naukowe, jakie można zająć w polu akademickim.
Szczególnie dwie ostatnie propozycje sygnalizują, jak skomplikowane cięgle
pozostaje pytanie o usytuowanie się półperyferyjnego kraju wobec nowoczesności
i różnych projektów modernizacyjnych. Różnie odczytywany Marks służy zatem we
współczesnej humanistyce zarówno do wzmacniania narracji o nowoczesności, jak
też do jej krytyki, zarówno do zwracania się ku modelom kapitalistycznego
centrum, jak też zachęca do porównawczego badania różnych przestrzeni
peryferyjnych, umieszczanych jednak poza historiozofią nowoczesności.
Marks nie dostarcza zatem jednolitego modelu do analiz współczesnej
rzeczywistości gospodarczej, społecznej i kulturowej, ale na pewno daje impulsy
do badania aktualnej formy kapitalizmu – może już nie tyle w czasowej opowieści
o następstwie kolejnych formacji, co raczej w ramach modelu przestrzennego, w
którym ciągle generowane są nowe formy i przestrzenie wyzysku.
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