Szanowni Państwo,
Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z propozycją wspólnej pracy nad tekstami
J. Lacana oraz S. Freuda wraz z członkami FPPL, w roku akademickim 2018/2019.
Pierwsze z proponowanych poniżej zajęć zaczynają się już w poniedziałek, a kolejne ruszają od października. Prosimy o uważną lekturę, bo na niektóre zapisy czekamy tylko do 30
września br.
Zapraszamy!
Zarząd i Członkowie FPPL

Seminarium pracy z tekstem Lacana
Przedmiotem seminarium w tym roku akademickim będzie praca nad tekstem: J. Lacana „Obalenie podmiotu i dialektyka pragnienia w nieświadomości freudowskiej” (ze zbioru J. Lacan „Ecrits”, Wyd. Ed. du Seuil, Paris 1966), w oparciu o robocze tłumaczenie na jęz. polski autorstwa
członków FPPL.
Tekst ten przede wszystkim wprowadza tytułowe „obalenie podmiotu”, co można także przetłumaczyć jako wywrócenie
koncepcji podmiotu w stosunku do jego dotychczasowych koncepcji, obecnych w filozofii i w nauce (w tym w psychologii), które łączy to, że
ujmują podmiot jako podmiot świadomy i unifikujący. Lacan przeciwstawia temu podmiot pragnienia jako nieświadomego, który to podmiot jest
podmiotem podzielonym za sprawą tego, że mówi. Przewrót - na miarę tego kopernikańskiego - polega więc dla Lacana na tym, że podmiot
nie jest przyczyną, ale efektem, wytworem mowy, która jest już zorganizowana, co nie jest bez konsekwencji dla jego funkcjonowania jako
osoby. Ponadto Lacan w tym tekście odnosi się do grafu pragnienia, który ilustruje podzielenie podmiotu. W ramach studiowania grafu pragnienia będziemy więc omawiać takie kwestie, jak m.in.: świadomy i nieświadomy poziom tej samej wypowiedzi, relacja podmiotu do innego
(jako kogoś podobnego, bliźniego) vs. Innego (jako Innego pragnienia i mowy), obiekt a, popęd, domaganie się vs pragnienie czy fantazmat.
Ponieważ lity tekst ma około 14 stron, przewidujemy pracę nad mniej więcej 1 stroną tekstu na każdym spotkaniu. Praca nad tym tekstem
zakłada wspólną lekturę kolejnych akapitów oraz ich komentowanie przez prowadzących spotkanie członków FPPL (na bazie innych tekstów
Lacana oraz tekstów-komentarzy ze strony nauczycieli Szkoły EPFCL). W ramach dyskusji uczestnicy będą zachęcani do krytycznej analizy
tekstu oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami na bazie własnej lektury Freuda, Lacana, tekstów z dziedziny filozofii czy językoznawstwa. Ich
znajomość nie jest podstawą do udziału w zajęciach, a jedynie mile widzianym wkładem, jaki do pracy nad tekstem może wnieść każdy, kto
go studiuje.
Zajęcia będą się odbywać raz- dwa razy w miesiącu, w soboty, w godz. 10.00 – 14.00, w następujących datach: rok 2018 (3 zajęcia): 27.10.;
10.11.; 15.12. Rok 2019 (11 zajęć): 12.01; 26.01; 16.02; 02.03; 16.03; 30.03; 13.04; 27.04; 11.05; 25.05; 08.06.
Uwaga! Daty spotkań w roku
2019 mogą ulec zmianie (przesunięciu lub kumulacji zajęć w jednym dniu, po uzgodnieniu z uczestnikami), jeśli będą kolidować z wizytami nauczycieli ze Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja.
Każde spotkanie poprowadzi jeden lub dwóch członków FPPL spośród następującego grona:
Marcin Piotrowski, Sara Rodowicz-Ślusarczyk, Tomasz Strugała, Jan Tkaczow, Anna Wojakowska-Skiba. Prowadzący wywodzą się zarówno
spośród członków-założycieli FPPL, jak i spośród osób, które dołączyły do FPPL później. Wszyscy prowadzący mają doświadczenie kliniczne,
oparte na własnej formacji u analityków- członków Szkoły EPFCL, jak i na praktykowaniu psychoanalizy w swoim gabinecie i/lub instytucji.
Opłaty: Udział w zajęciach dla członków FPPL jest bezpłatny. Dla osób spoza FPPL opłata za wszystkie zajęcia wynosi: - 560 zł, płatne
maksymalnie w 4 ratach po 140 zł: I. do 19.10; II do 14.12.; III do 10.02; IV do 19.04. - studenci 280 zł, płatne maksymalnie w 4 ratach po 70 zł:
I. do 19.10; II do 14.12.; III do 10.02; IV do 19.04. Miejsce spotkań Centrum Warszawy. Wstępne deklaracje chęci udziału w zajęciach należy
wysyłać e-mailowego na adres: anna.wojakowskaskiba@gmail.com do 30 września br. Warunki (finansowe) ewentualnego dołączenia po
rozpoczęciu zajęć będą rozpatrywane indywidualnie.

Zaproszenie do pracy w kartelu
Kartel stanowi jeden z elementów formacji analitycznej każdego analityka, który jednocześnie stanowi kontrybucję każdego analityka do
pracy nad doktryną psychoanalityczną. A więc jednocześnie przynosi coś każdemu uczestnikowi w wymiarze indywidualnym i wspiera Szkołę
Psychoanalizy. W kartelu pracuje zwykle od 3 do 5 osób, z czego jedna z osób to organizujący pracę kartelu+1. Każdy z uczestników kartelu
odpowiada za to, by sprzyjać pracy wszystkich.
Osoby zainteresowane udziałem, w szczególności spoza FPPL, zapraszamy do wspólnej pracy w kartelu w ramach FPPL nad jednym spośród następujących tekstów Lacana, wydanych przez PWN: „Indywidualny mit neurotyka”, „Triumf
religii” lub „Imiona-ojca”. Bycie + 1 kartelu oferuje Anna Wojakowska-Skiba, psychoanalityczka, członkini Szkoły Psychoanalizy EPFCL-France.
Udział w kartelu jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Miejsce i daty spotkań są do ustalenia po zebraniu się chętnych; możliwy
jest także udział przez skype.
Zgłoszenia wraz z podaniem jednego wybranego tytułu tekstu, należy wysyłać e-mailem na adres:
anna.wojakowskaskiba@gmail.com do 30 września br.

Temat „Interpretacja” - praca grupowa
Ten cykl wspólnej pracy poprowadzi Joanna Szymańska, która tak go anonsuje: „celowo nie zawężam tematu do „interpretacji psychoanalitycznej” lub „interpretacji w psychoanalizie”, ponieważ chciałabym zająć się problemem interpretacji szerzej – również w kontekście
teorii literatury, hermeneutyki, fenomenologii i strukturalizmu. Równolegle z czytaniem (fragmentów) tekstów Jacquesa Lacana na temat
interpretacji, chciałabym rozmawiać na przykład o takich kwestiach jak rozumienie, tłumaczenie, sens i prawda – także na bazie tekstów spoza
psychoanalizy. Obszar naszych zainteresowań dotyczyłby zatem, w najogólniejszym sensie, efektów języka, obok interpretacji jako pewnego
rodzaju interwencji analitycznej.
Proponuję następującą organizację pracy: spotkania raz w miesiącu, w dzień wolny od pracy, na 3-4 godziny, na Mokotowie, czas trwania pracy grupy to dwa lata, około 20 spotkań, możliwa praca na skypie itp., pierwsze spotkanie (październik 2018 r.) poświęcone na wybór
lektur i zaplanowanie pracy, każde spotkanie obejmowałoby prezentację jednego z członków grupy na temat wybranych tekstów lub tekstu,
a także dyskusję wszystkich o wspólnie przeczytanym tekście, nie zajmujemy się tłumaczeniem tekstów; praca może się odbywać nad tekstami w językach obcych; jeśli tłumaczenie będzie konieczne, zlecimy je chętnej osobie, „opiekunem” merytorycznym cyklu będzie Leonardo
Rodriguez, psychoanalityk z Melbourne w Australii, który od dwóch lat prowadzi seminaria o interpretacji i jest autorem artykułów na ten temat,
- dwa razy w roku grupa mogłaby prezentować efekty swojej pracy w szerszym gronie osób (również spoza FPPL).
Skoro Lacan widział
kartel jako pracę czterech osób plus jednej, proponuję nie używać w tym przypadku tej nazwy, a w zamian za to poszerzyć grupę do maksymalnie 7 osób (plus LR) – czekam na zgłoszenia na adres mailowy szymanska.joannaaaa@gmail.com do 30 września br.
Prowadząca:
Joanna Szymańska - psychoanalityczka, członkini-założycielka FPPL.

Czytanie Lacana – warsztatowy kurs dla początkujących
Psychoanaliza lacanowska odświeża odkrycia Freuda w sposób radykalny i ujmuje naturę człowieka z innej perspektywy niż popularne dziś
nurty poznawcze. Przede wszystkim poprzez postulowanie istnienia nieświadomego. Co to oznacza w praktyce?
Czynnością podstawową
zarówno dla tego, kto przechodzi swoją analizę, jak i tego kto ją prowadzi okazuje się właśnie czytanie. Zwłaszcza gdy przypomnieć uwagę Lacana: „czytanie żadną miarą nie obliguje jeszcze do rozumienia. Najpierw trzeba czytać”.
Teoria, którą chcemy razem studiować, ma swoje
konsekwencje praktyczne i wymiar ten będzie obecny jako horyzont naszych spotkań. Naszym celem przy studiowaniu tekstów jest uchwycenie logiki nieświadomego.
Zapraszamy do udziału w nowej edycji warsztatowego seminarium. Kładąc nacisk na dokładne studiowanie
wybranych tekstów i zderzanie różnych interpretacji uczestników, chcemy stworzyć dla każdego możliwość uruchomienia indywidualnej pracy
myślenia, i tym samym pola pragnienia, a nie sugestii.
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych podejściem lacanowskim, bez
względu na wykształcenie, wiek i uprawiany zawód.
Zajęcia rozpoczną się w połowie października 2018 r. i będą trwały przez cały rok akademicki. Kurs początkowy przewiduje 15 dwugodzinnych spotkań seminaryjnych od 17 października 2018 r. do 22 maja 2019 r.(środy), w trybie
warsztatu w podgrupach dyskusyjnych.
Opłata za zajęcia w pierwszym semestrze wyniesie 420 zł / 210 zł studenci.
Miejsce spotkań:
Mokotów.
Więcej informacji dotyczących badanych tekstów, trybu zajęć jak i szczegółów organizacyjnych można uzyskać pisząc na adres:
klausmarcin@gmail.com
Wstępna deklaracja wymaga zaanonsowania mailowego na adres: klausmarcin@gmail.com do 30 września
br. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie. Prowadzący (członkowie-założyciele FPPL): Marcin Klaus, zawodowo zajmuje się
analizą współczesnej kultury i życia codziennego. Sara Rodowicz-Ślusarczyk, psychoanalityczka, członkini Szkoły Psychoanalizy EPFCL-France.

Czytanie Lacana II (kontynuacja)
W nowym roku akademickim zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników zeszłorocznej edycji Czytania Lacana do udziału w kontynuacji pracy.
Opracowanie tzw. fazy lustra, fundujące dla przełomu jaki wprowadził do psychoanalizy XX w. Lacan, sytuuje ego w zupełnie
innej perspektywie niż wszelkiego rodzaju terapie i wiąże je z tzw. rejestrem wyobrażeniowym. Dzięki lacanowskiemu opracowaniu węzła
boromejskiego wiemy, że trzy rejestry: realny, symboliczny i wyobrażeniowy są równie istotne i nieodzowne dla istoty mówiącej. Jak zatem
rozumieć wskazówkę, że droga psychoanalizy lacanowskiej, choć oddziela się radykalnie od tzw. psychologii ego, to jednak przechodzi poprzez
to, co wyobrażeniowe?
Po zaznajomieniu się z językową strukturą nieświadomego na bazie lektury „Instancji litery w nieświadomym”,
zajęcia w drugim roku dadzą nam możliwość prześledzenia tego, jak wygląda odszyfrowywanie znaczących w praktyce, m. in. na podstawie
słynnego freudowskiego przypadku tzw. Człowieka od Szczurów, oraz komentarza Lacana na jego temat, zawartego w „Indywidualnym micie
neurotyka”. Czytając „Fazę lustra” razem z „Indywidualnym mitem neurotyka”, przyjrzymy się także, jaką kliniczną rolę odgrywa obraz lustrzany
wewnątrz zarówno „poezji” jak i „prawdy” podmiotu. Oś identyfikacji wyobrażeniowej, wyeksponowana w tym tekscie, pozwoli nam powrócić
do identyfikacji histerycznej, wypunktowanej w lacanowskim omówieniu snu tzw. Żony Rzeźnika, z którego analizą i komentarzem zetknęliście
się Państwo czytając rozdział „Histeria i kobiecość” z książki Colette Soler „Co Lacan mówił o kobietach”.
Spotkania będą trwały przez dwa semestry i będą się odbywały raz na dwa tygodnie, w środy w godzinach 18:30-20:30, w sali warsztatowej
przy ul. Odyńca 23 lok. 12. Pierwsze zajęcia z Czytania Lacana (II) rozpoczynamy 24 października 2018 r. Prowadzący (członkowie-założyciele
FPPL) Marcin Klaus i Sara Rodowicz-Ślusarczyk.
Prosimy o przesyłanie deklaracji zainteresowania na adres: klausmarcin@gmail.com
do 30 września br.

Seminaria na temat tekstów założycielskich
Szkoły Psychoanalizy Lacana
W ramach kontynuowania pracy nad czytaniem tzw. tekstów założycielskich Szkoły Psychoanalizy, we wrześniu i w listopadzie odbędą się
spotkania wprowadzające do lektury tekstu J. Lacana „Nota włoska” z 1973 r. [z fr. „La Note italienne”].
Tekst ten stanowi odpowiedź Lacana na skierowane do niego pytanie włoskiej grupy trzech analityków o to, jak założyć Szkołę Psychoanalizy. Szkoła Lacana różni się bowiem od
formacji analityków w innych nurtach psychoanalizy. Poza podzielanym przez wszystkich psychoanalityków założeniem, że aby zostać psychoanalitykiem trzeba przejść własną analizę, Szkoła Lacana wprowadza jeszcze możliwość dobrowolnego poddania się procedurze „przejścia” [z fr.
passe], w ramach której kandydat do bycia nominowanym miałby dowieść wysłuchującym tego świadectwa, że poza efektem terapeutycznym,
jego własne doświadczenie psychoanalizy wniosło to coś, co pozwoliło mu na przejście z pozycji psychoanalizującego się do pozycji psychoanalityka. W „Nocie włoskiej” Lacan przede wszystkim uwypukla różnicę pomiędzy samym praktykowaniem psychoanalizy a praktykowaniem jej
jako ten psychoanalityk, który dał świadectwo psychoanalizy na bazie własnego doświadczenia.
Będziemy się odnosić do tekstu w roboczym tłumaczeniu na jęz. polski autorstwa Agaty Sitko i Anny Wojakowskiej-Skiba, a także dyskutować na jego temat w oparciu o rozjaśniający
go komentarz autorstwa Colette Soler [„Commentaire de la Note Italienne de Jacques Lacan”, Ed. de CCdP, 2007-2008], nauczycielki Szkoły
Psychoanalizy Pola Lacanowskiego (EPFCL-Francja), przy której FPPL jest afiliowane.
Spotkania te każdorazowo poprzedzą organizowane
przez FPPL otwarte seminaria z nauczycielami Szkoły EPFCL. Udział w spotkaniach jest otwarty. Dla członków FPPL wstęp wolny, dla osób
spoza FPPL wstęp płatny 20 zł, studenci 10 zł. Spotkania poprowadzą członkinie FPPL i Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja: 24 września Anna
Wojakowska-Skiba, a w listopadzie (dokładna data do potwierdzenia) Sara Rodowicz-Ślusarczyk. Osoby chcące otrzymać tekst proszone są
o zgłoszenie e-mailowe na adres: zarzad@fppl.pl

Wizyty w Polsce nauczycieli Szkoły Psychoanalizy EPFCL
W najbliższym czasie odbędą się kolejne trzy z zaplanowanych wizyt nauczycieli Szkoły Psychoanalizy EPFCL: 13-14 października br. odbędzie
się spotkanie z Markiem Straussem, 8-9 grudnia br. z Sol Aparicio, a w styczniu-lutym 2019 r. (dokładna data do potwierdzenia) z Patricią
Dahan.
Każde z tych spotkań trwa cały weekend i obejmuje: otwarty wykład nauczyciela Szkoły Psychoanalizy na temat psychoanalizy
lacanowskiej; oraz wspólną z nauczycielem Szkoły Psychoanalizy pracę nad: jednym z trzech ostatnich rozdziałów Seminarium X J. Lacana
pt. „Lęk”; przed nami rozdziały XXII - , r. 20 w tłum. członkiń FPPL: Sary Rodowicz-Ślusarczyk i Anny Wojakowska-Skiba; fragmentem tekstu
założycielskiego Szkoły Psychoanalizy Lacana; przed nami tekst „Nota włoska” w tłum. członkiń FPPL: Agaty Sitko i Anny Wojakowska-Skiba;
przypadkami z praktyki klinicznej członków FPPL (dla członków FPPL).
Szczegółowe informacje o najbliższym spotkaniu z Markiem Straussem już wkrótce!

Zajęcia z psychoanalizy dla studentów Uniwersytetu SWPS
FPPL rozpocznie w tym semestrze akademickim pilotażowe zajęcia z psychoanalizy w ujęciu praktycznym dla studentów ostatnich lat psychologii na kierunku klinicznym. Planowane jest wprowadzenie do teorii psychoanalizy na bazie tzw. wielkich analiz Freuda oraz komentarza
Lacana do pracy i odkryć Freuda. Każde zajęcia poprowadzi jeden lub dwóch członków FPPL spośród następującego grona: Marcin Klaus,
Ewa Marciniak, Marcin Piotrowski, Sara Rodowicz-Ślusarczyk, Tomasz Strugała, Sylwester Strzecha, Jan Tkaczow, Anna Wojakowska-Skiba.
Prowadzący wywodzą się zarówno spośród członków-założycieli FPPL, jak i spośród osób, które dołączyły do FPPL później. Wszyscy prowadzący mają doświadczenie kliniczne, oparte na własnej formacji analitycznej, w tym u analityków- członków Szkoły EPFCL, i/lub na praktykowaniu psychoanalizy w swoim gabinecie czy w instytucji.
Informacji o zajęciach udziela ich opiekun: Marcin Piotrowski pod adresem:
mar_pio@onet.pl

Wykłady otwarte z serii „Psychoanaliza dziś”
Będziemy także kontynuować wykłady otwarte poświęcone różnym zagadnieniom psychoanalizy według Freuda i Lacana, jak tylko uda nam
się znaleźć nowe miejsce na wykłady, o podobnym co dotychczas profilu (MiTo art.café.books czy klubokawiarni Państwo Miasto). Osoby zainteresowane podjęciem przez nas konkretnego tematu czy też mający pomysł na lub oferujący takie miejsce na wykład, proszone są o napisanie
na adres: zarzad@fppl.pl

Udział w międzynarodowych spotkaniach
Forów IF-EPFCL i Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja
Członkowie Forum biorą udział w w międzynarodowych spotkaniach Forów IF-EPFCL i Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, przy której FPPL
jest afiliowane. Są to spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych i można się na nie wybrać razem z członkami FPPL. W najbliższym
czasie odbędą się Dni Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja w dniach 24-25 listopada w Paryżu (Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique). Tematem tegorocznego spotkania będą „Symptomy nieświadomego”. Więcej informacji o spotkaniu wkrótce.

