Seminar#6:
Marksistična
ekonomija kapitalizma
Kljub temu, da so Marxa in marksizem že tolikokrat pokopali
(in spet obudili), njegovo delo nedvomno predstavlja najboljšo
vstopno točko za razumevanje in kritiko kapitalizma. Marksizem
je v preteklih desetletjih preživel predvsem na margini
akademskih ustanov, kjer je bil – vsaj večinoma – cepljen na
postmoderne pripovedi ali pa postal popularna filozofska
referenca; v vsakem primeru pa je bil politično kastriran.
Hkrati je izginil iz političnih organizacij ali pa je bil Marx
ponižan v subkulturnega heroja.
Vseeno tudi danes znotraj marksizma prihaja do produktivnega
razvoja teorije, ki lahko mestoma, kadar se poveže s
konkretnimi delavskimi boji, znova pridobi svojo politično
relevantnost.
Na šestem Cedrinem seminarju bomo kot osnovo za razpravo o
marksistični teoriji danes vzeli knjigo francoskih ekonomistov
Gérarda Duménila in Dominiqua Lévya Marksistična ekonomija
kapitalizma. Avtorja se zavzemata za “občutljivo kombinacijo
fundamentalizma in revizionizma”: vztrajata pri izhodiščih
Marxove teoretske revolucije, a jih dopolnjujeta in
prilagajata sodobnemu kapitalizmu. Glavna prednost knjige je
njena osredotočenost na ekonomsko jedro Marxovega dela in na
teorijo družb ter njihove zgodovine, kot dveh ključnih
sestavin marksizma.
Seminar bo obsegal tri srečanja udeležencev: dve skupni (v
Ljubljani) in eno regijsko (tudi v Mariboru). Poleg logistične
poenostavitve bomo s tem pridobili dodatno dinamiko, saj bo
vsaka skupina pripravila nekaj izhodišč ali hipotez za
razpravo na zaključku.
Udeleženci naj do prvega srečanja natančno preštudirajo

gradivo in pripravijo vprašanja ter komentarje za razpravo.
Cilj seminarja je seznanitev vseh udeležencev z osnovnim
marksističnim konceptualnim ogrodjem oziroma nadgradnja že
pridobljenega znanja, ki bo omogočila razumevanje sodobnega
kapitalizma in ki bo udeležence lahko usmerjala v njihovih
prizadevanjih za drugačno prihodnost.
LITERATURA:
Gérard Duménil, Dominique
kapitalizma (Sophia, 2012)

Lévy:

Marksistična

ekonomija

[prvih šest poglavij, do str. 108]
Spletno branje: kopije
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Nakup: sophia
KDAJ in KJE:
prvo srečanje: 23. maj ob 18. uri: ZSSS, Dalmatinova 4,
Ljubljana
drugo srečanje: 6. junij ob 18. uri: Infopeka, Ob
železnici 8, 2000 Maribor in ZSSS, Dalmatinova 4,
Ljubljana
tretje srečanje: 20. junij ob 18. uri: ZSSS, Dalmatinova
4, Ljubljana

