
 

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 2019/2020. Pierwsze z proponowanych poniżej 

zajęć (praca nad Seminarium XI J. Lacana) zaczęły  się już 2 września, a kolejne ruszają od października. 
Prosimy o uważną lekturę, bo na niektóre zapisy czekamy tylko do 25 września br. 

Zapraszamy!  
Zarząd i Członkowie FPPL

Blok I zajęć: 
Obejmuje trzy spotkania i dwa pierwsze 
rozdziały Seminarium zatytułowane: 
„Ekskomunika” i „Nieświadome 
freudowskie i nasze”. Oprócz tekstu 
Seminarium użyteczną literaturą 
uzupełniającą będzie tekst J. Lacana 
„Imiona Ojca”, wraz ze wstępem  
i posłowiem, znajdujący się w zbiorze pod 
tym samym tytułem, wyd. PWN, Warszawa 
2013. 
 
Daty zajęć  
(poniedziałki, godz. 20:30-22:30): 
• 02.09.2019 – prowadzenie: Marcin 
Piotrowski,  
• 09.09.2019 – prowadzenie: Jan Tkaczow, 
• 23.09.2019 – prowadzenie: Sara 
Rodowicz-Ślusarczyk  
i Anna Wojakowska-Skiba 
• daty kolejnych zajęć podamy wkrótce 
 
Miejsce zajęć: 
• Lingua Nova, ul. Wspólna 41, Warszawa 
 
Warunki uczestnictwa: 
• płatność jednorazowa za jeden semestr,  
czyli 9 zajęć po 2 godziny,  
350 zł / 270 zł studenci 
• płatność za pojedyncze zajęcia:  
50 zł / 40 zł studenci 
• członkowie FPPL uczestniczą bezpłatnie 
 
Dane do płatności: 
mBank SA 
Konto w PLN 
nr: 79114020040000390275538931 
Tytuł przelewu: Seminarium XI + (liczba 
zajęć) 
Przy płatności za cały semestr koszt udziału 
w zajęciach z nauczycielami EPFCL w 
danym semestrze odbywa się na 
preferencyjnych warunkach, według stawki 
jak dla członków FPPL. 
Zapisy na zajęcia i prośbę o tekst  
proszę kierować na adres: zarzad@fppl.pl

 Cykl spotkań poświęcony pracy  
nad Seminarium XI J. Lacana 
W poniedziałek 2 września rozpoczęliśmy  cykl spotkań, które będą 
się odbywały dwa do trzech razy w miesiącu, poświęcony pracy nad 
Seminarium XI Jacquesa Lacana pt. „Podstawy psychoanalizy”. 
Zajęcia, prowadzone przez psychoanalityków  
i członków FPPL, będą miały formę otwartego seminarium, w czasie 
którego wprowadzimy Państwa w problematykę tekstu, opowiemy 
o nim od siebie, ale liczymy też na Państwa pytania i dyskusję. 
Po takiej wspólnej pracy, będziemy dyskutować o tym tekście 
wspólnie z nauczycielami ze Szkoły Psychoanalizy EPFCL z Francji. 
W roku akademickim 2019/2020 zaplanowane są 4 wizyty  
z udziałem nauczycieli, podczas których będziemy omawiali po kilka 
rozdziałów (wykładów) z Seminarium XI: 
• 5-6.10.19 z udziałem Bernarda Toboule’a w Poznaniu 
• 7-8.12.19 z udziałem Patricka Barillot w Warszawie 
• 7-8.03.20 z udziałem Elisabete Thamer w Warszawie 
• 9-10.05.20 z udziałem Alberta Nguyena w Warszawie 

Seminarium XI zaznacza niezwykle ważny moment w historii 
nauczania Lacana, jako że jego pierwsze zajęcia odbywają się w 
kontekście wykluczenia Lacana z jedynego wówczas, 
międzynarodowego stowarzyszenia psychoanalityków IPA, 
powstałego z inicjatywy i za sprawą nauczania Freuda. 
Kończy ono też 10-letni okres nieformalnie zatytułowany „powrót 
do Freuda”, pod którym to hasłem Lacan prowadził swe Seminaria 
od roku 1953. Były one wtedy adresowane głównie do 
psychoanalityków i lekarzy a odbywały się w miejscu szczególnym 
na psychoanalitycznej mapie Paryża, bo w szpitalu psychiatrycznym 
Św. Anny. Od momentu wykluczenia Lacana z IPA zmienia się  
i miejsce jego seminariów (na École Normale Supérieure przy ul. 
d’Ulm) i ich publiczność (wykłady stają się otwarte dla wszystkich  
i z każdym rokiem dołącza coraz więcej studentów ww. ENS) i treść. 
Koniec tego okresu nie oznacza bynajmniej, że Freuda nie ma w 
ogóle w tym seminarium – jest i to prawie w każdym akapicie! 
Te okoliczności bowiem dały Lacanowi asumpt do dalszego badania 
i zapytywania o to, co stanowi podstawy psychoanalizy. I tak, 
pojęcia, które Lacan wyszczególnia jako fundujące dla 
psychoanalizy, i których koncepcje będziemy wspólnie zgłębiać – 
zarówno we freudowskim, jak i w ściśle lacanowskim ujęciu – to: 
nieświadome, powtórzenie, przeniesienie i popęd.  
Zapewniamy Państwu dostęp do tekstu w języku polskim. Jedne 
zajęcia obejmą średnio pół rozdziału, czyli wykładu seminarium 
(poza wyjątkami). Praca FPPL nad Seminarium XI potrwa 2 lata. W 
ramach każdego roku akademickiego, zajęcia będą się odbywały 
przez dwa semestry, w blokach przedzielanych spotkaniami z 
nauczycielem z EPFCL-Francja. 
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 W poszukiwaniu prawa pragnienia. Czytanie Kanta Sadem 
Nad Kantem niebo gwiaździste, nad Sadem aura perwersji. Lacan napisał „Kanta Sadem” w roku 
w 1963 r., na zamówienie, jako przedmowę do wydania dzieła de Sade’a: „Filozofia w buduarze 
czyli niemoralni wychowawcy. Dialogi przeznaczone do edukacji młodych panienek” (1795 r.). 
Odrzucony jako przedmowa, pojawił się w końcu jako posłowie (w 1980 r.), a w międzyczasie 
został przez Lacana umieszczony w jego zbiorze „Pism” (1966 r.). 

Na ten niełatwy tekst można spojrzeć wielorako, np. tak, że Lacan zestawiając ze sobą trzy etyki: 
Kanta, de Sade’a i swoją własną, odnosi się tu do pytania o prawo pragnienia.  
W „Krytyce praktycznego rozumu” (1788 r.) Kant proponuje swój słynny imperatyw 
kategoryczny, czyli postuluje by postępować tylko wedle takiej maksymy, co do której mogłoby 
się jednocześnie chcieć, aby stała się ona prawem powszechnym. Moralne jest to, co jest 
czynione z obowiązku, ale Kant zakłada istnienie wolnej woli. Jej istota sprowadza się do tego, 
że istoty myślące w sądach moralnych nie kierują się względami zmysłowości, bowiem mogą się 
od nich uniezależnić. Zależnie od tego, czy to co się robi z własnej ochoty stoi czy nie w 
sprzeczności z obowiązkiem, jest to moralnie obojętne lub naganne.  
De Sada, jak głosiła wyrażona przez niego siedem lat później maksyma, postulował zaś „prawo 
do używania ciała innego”, a więc prawo do bezgranicznej rozkoszy. Wywodził je z doktryny 
praw człowieka stwierdzając, że z tego, że nikt nie może być niczyją własnością, nie można 
wnosić zawieszenia prawa do używania innego tak, jak się chce. 
I tu pojawia się zaskoczenie. Bowiem Lacan po pierwsze zauważa, że etyka de Sade’a jest z 
Kantowską zgodna, a następnie podejmuje się wykazać, że ją uzupełnia. W tym celu Lacan 
przedstawia własną koncepcję etyki, gdzie jedyną powinnością podmiotu jest bycie w zgodzie z 
własnym pragnieniem. Tyle, że jest to pragnienie, jak mówi on za Freudem, nieświadome, a więc 
nie takie, które da się świadomie poznać i kontrolować. Ten kłopot z wyrokowaniem w kwesri 
pragnienia i rozkoszy, Lacan ilustruje Kantowskim przykładem z szubienicą. Dla Kanta jest 
oczywiste, że człowiek przestałby folgować swoim lubieżnym skłonnościom, gdyby w 
perspektywie tego, że miałby im ulec, umieszczono mu szubienicę. Dla Lacana nie jest to takie 
proste, skoro istnieją podmioty, które w stronę rozkoszy najskuteczniej prowadzi właśnie 
wystawienie się na ryzyko. 

Z pola filozofii Lacan wiedzie nas dalej do kwesri klinicznej, tj. różnicy w strukturze fantazmatu 
u neurotyka i u perwerta, która jest odzwierciedleniem ich odmiennej podmiotowej odpowiedzi 
na pytanie o pragnienie. Można pomyśleć, choć nie pojawia się to w tekście, że w tle mamy tu 
tezę Freuda, że „nerwica jest (…) negatywem perwersji”, bowiem czyny u perwertów to 
przedmiot fantazji u neurotyków. 
Według Lacana wola Kanta, że człowiek folguje raczej dobru niźli złu, wchodzi na miejsce woli 
używania de Sade’a, a szubienica służy temu, żeby Kant mógł powiesić na niej swoją miłość do 
życia, wraz ze swoim podmiotem. Czy należy z tego wnosić, że to de Sade bardziej niż Kant jest 
bliżej pragnienia? Lacan zdaje się mówić pod koniec tekstu, że o pragnieniu nie ma mowy ani w 
„Krytyce praktycznego rozumu”, ani w „Filozofii w buduarze”. Spróbujmy się zastanowić czy tak, 
a jeśli tak, do dlaczego, czytając ten tekst wspólnie. Przy okazji zobaczymy bodajże jedyny 
fragment z dzieł Lacana, gdzie do ilustracji pewnej tezy posłuży mu odniesienie do Polski i 
Polaków. 

Będziemy pracować nad tekstem w tłumaczeniu T. Komendanta.  

W zależności od liczby zgłoszeń odbędzie się to w formule Lacanowskiego kartelu (bezpłatnie 
dla uczestników) lub w formule seminarium (płatnie dla uczestników); raz, dwa razy na miesiąc.  

W trakcie tej pracy przewidywane są sesje pytań i odpowiedzi oraz dyskusja (przy użyciu tzw. 
„nowoczesnych technologii”) z nauczycielami Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja.  

Początek pracy jest przewidywany na październik 2019. 
Zainteresowanie i chęć udziału prosimy zgłaszać do 25 września br. na adres: 
anna.wojakowskaskiba@gmail.com.
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 Wprowadzenie do kliniki psychoanalitycznej 
W ramach seminarium uczestnicy z pomocą członków FPPL będą omawiać tak zwane Wielkie 
Analizy S. Freuda na podstawie jego opisu przypadków oraz z perspektywy rozjaśniających 
komentarzy J. Lacana. Zajęcia posłużą z jednej strony osadzeniu tych przypadków w trzech 
strukturach klinicznych (nerwica, psychoza, perwersja), jakie postuluje podejście psychoanalizy 
Freuda i Lacana. Z drugiej strony zamiarem prowadzących zajęcia jest przybliżenie specyficznego 
dla psychoanalizy lacanowskiej podejścia do symptomu, czyli powodu podmiotowego cierpienia, 
oraz do kierowania leczeniem. Jest to bowiem perspektywa zupełnie inna niż ta, która jest 
udziałem psychologii. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób zainteresowanych teorią praktyki 
psychoanalizy lacanowskiej, jak i dla osób zainteresowanych praktyką tej teorii w pracy klinicznej. 

Harmogram spotkań: 
• 19 października: Wprowadzenie - prowadzenie: Marcin Klaus, Jan Tkaczow  
• 16 listopada: Histeria - prowadzenie: Anna Wojakowska-Skiba 
• 14 grudnia: Histeria - prowadzenie: Jan Tkaczow 
• 11 stycznia - Obsesja - prowadzenie: Marcin Piotrowski 
• 25 stycznia - Obsesja - prowadzenie: Jan Tkaczow 
• 8 lutego - Fobia - prowadzenie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk 
• 14 marca - Fobia - prowadzenie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk  i  Anna Wojakowska-Skiba  
• 18 kwietnia - Psychozy - prowadzenie: Marcin Piotrowski 
• 16 maja - Psychozy - prowadzenie: Jan Tkaczow 
• 6 czerwca - Perwersja - prowadzenie: Anna Wojakowska-Skiba 

Tematyka zajęć: 
Wprowadzenie do terminologii Lacanowskiej 4h (jedno spotkanie)  

Prowadzenie: Marcin Klaus, Jan Tkaczow 

Zajęcia wprowadzające będą się składały z dwóch części: 
Część 1. Historia psychoanalizy 
Wyjdziemy od przybliżenia sylwetek Freuda i Lacana, tego kim byli oraz tego jak doszło do 
wynalezienia psychoanalizy. Wprowadzimy główne tezy Freuda (m.in. koncept nieświadomego)  
i spróbujemy wyjaśnić w jakim sensie Lacan stał się kontynuatorem dzieła Freuda oraz co miało 
wpływ na jego nauczanie. 

Część 2. Wprowadzenie podstawowych pojęć psychoanalizy lacanowskiej 
Spróbujemy wstępnie nakreślić trzy rejestry odnoszące się do psychicznej rzeczywistości podmiotu 
(wyobrażeniowe, symboliczne, realne); funkcjonowanie podmiotu w mowie i w języku (w tym 
relacja znaczącego do znaczonego) oraz koncepcję podmiotu jako nieświadomego. Przedstawimy 
także wstępnie rozróżnienie na trzy struktury psychiczne podmiotu (nerwica, psychoza, perwersja) 
wynikające z trzech różnych mechanizmów traktowania w nich znaczącego (wyparcie, 
wykluczenie, zaprzeczenie).
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 Nerwica histeryczna  
2 x 4h (dwa spotkania) 
Prowadzenie: Anna Wojakowska-Skiba, Jan Tkaczow 
Punktem wyjścia będą opisy trzech paradygmatycznych dla 
histerii przypadków z praktyki S. Freuda, tj. kobiet o 
pseudonimach: Dora, młoda homoseksualistka i żona 
rzeźnika. Za ich pośrednictwem pokażemy, że histeria to 
według Lacana trzy podstawowe, nieświadome kwestie: 
„pokaż mi, że jesteś mężczyzną”, „moje serce należy do taty” i 
„co ona w sobie ma? Przedstawimy strukturę histerii i 
omówimy takie jej rysy, jak: męska identyfikacja u kobiety, 
znajdowanie sobie Mistrza i przypieranie go do muru, 
rewindykacja falliczna, a także nieświadome zapytywanie o 
tajemnicę kobiecości i macierzyństwa oraz pragnienie, aby 
pragnienie pozostało nieusatysfakcjonowane. Spróbujemy 
pokazać neurotyczny mechanizm wyparcia jako 
wprowadzający radykalnie inny charakter tego, co 
nieświadome, a także to jak ww. rysy przekładają się na 
odmawianie sobie satysfakcji u podmiotów o strukturze 
histerycznej, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

 Nerwica obsesyjna  
2x 4h (dwa spotkania) 
Prowadzenie: Jan Tkaczow, Marcin Piotrowski 
Punktem wyjścia do omówienia nerwicy natręctw będzie 
paradygmatyczny dla niej przypadek pacjenta Freuda o 
pseudonimie „Człowiek od Szczurów”. Pomoże nam on  w 
zilustrowaniu typowych rysów w tej nerwicy, takich jak jej 
główny symptom, który stanowi „bycie w myśleniu”  
i związane z nim wahanie, a także kwestia ambiwalencji uczuć 
(miłość-nienawiść) i fenomen prokrastynacji. Na kanwie 
wybranych komentarzy Lacana przeanalizujemy 
charakterystyczną dla nerwicy natręctw relację do pragnienia 
jako niemożliwego. Ponadto omówimy kwestię rozdwojenia 
obiektu w męskich relacjach miłosnych, na kobietę kochaną i 
kobietę pragnioną oraz specyfikę problematycznej relacji 
mężczyzny do fallusa w tej nerwicy. Na bazie tekstu Lacana 
„Indywidualny mit neurotyka” przyjrzymy się zaś temu, w jaki 
sposób interpretacja pragnienia rodziców przekłada się na 
perturbacje w życiu podmiotu neurotycznego. 

 Fobia  
2x 4h (dwa spotkania) 
Prowadzenie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk,  
Anna Wojakowska-Skiba 
Zajęcia poświęcone fobii będą się odnosić do opisanego 
przez S. Freuda przypadku chłopca o pseudonimie „Mały 
Hans” oraz przypadku kobiety o pseudonimie „Emma”. 
Podawana przez Lacana definicja fobii nie zmieniła się przez 
cały okres jego nauczania i tak fobia jest jedną z trzech 
możliwych neurotycznych interpretacji pragnienia, którego 
sedno jest czymś niemożliwym. W przeciwieństwie do histerii 
i nerwicy obsesyjnej, status pragnienia w fobii polega na jego 
przewidywaniu i unikaniu. 
Na przykładzie fobii 5-letniego chłopca, który bał się koni 
oraz fobii młodej kobiety przed wchodzeniem do sklepów, 
przedstawimy jaką funkcję pełni obiekt fobiczny w tej 
najprostszej w swej formie, choć rzadziej spotykanej, nerwicy 
oraz jakie stanowi on wsparcie dla niedomagającej funkcji 
ojca symbolicznego, która reguluje relację dziecka z matką. 
Emblematyczny przykład małego Hansa będzie dla nas 
również okazją do przyjrzenia się fobii jako symptomowi oraz 
idei „wytworzenia nerwicy” jako możliwemu celowi 
psychoanalitycznej pracy z dziećmi. 
Zajęcia wykorzystają komentarze J. Lacana z Seminarium IV 
„Relacja z obiektem”, Seminarium VIII „Etyka psychoanalizy” 
oraz Seminarium XIV „Logika fantazmatu”.

Psychozy  
2x 4h (dwa spotkania) 
Prowadzenie: Jan Tkaczow, Marcin Piotrowski 
Ilustracją kliniczną do zajęć na temat psychoz będzie opisany 
przez S. Freuda przypadek pacjenta o pseudonimie „Człowiek od 
Wilków” oraz (pochodzący z tego samego czasu) opis własny 
paranoi autorstwa P. D. Schrebera. Wyjdziemy od przybliżenia 
lacanowskiej koncepcji genezy psychozy, w której dochodzi do 
wykluczenia znaczącego Imię-Ojca i określenia warunków,  
w jakich może dojść do tzw. rozpętania psychozy. Ponadto 
zajmiemy się tym, jak psychoanaliza podchodzi do relacji 
podmiotu psychotycznego do rzeczywistości (a tym samym jaki 
jest według psychoanalizy status halucynacji), skoro Lacan 
twierdzi, że tym, co określa rzeczywistość jest związek podmiotu 
z jego nieświadomym. Spróbujemy wyjaśnić skąd w psychozie 
przeświadczenie, że Inny „bierze podmiot w używanie”, nie dając 
mu spokoju oraz poczucie wykluczenia z dyskursu. 

Perwersja  
4h (jedno spotkanie) 
Prowadzenie: Anna Wojakowska-Skiba 
Wyjdziemy od pytania o brak freudowskiego opisu przypadku, 
jaki mógłby nam posłużyć do poznania struktury perwersji, 
analogicznie jak w kwesri nerwicy czy psychoz. Posłużymy się 
fragmentami z tekstów Freuda na temat perwersji, m.in. z eseju 
„Trzy rozprawy o teorii seksualnej” oraz z tekstów „Dziecko jest 
bite” i „O fetyszyzmie”. Omówimy także dwie lacanowskie tezy 
wiążące się z perwersją, takie jak ta o seksualności człowieka, 
który w świetle psychoanalizy jest „polimorficznym 
perwertem” (Seminarium „Pisma techniczne Freuda”) oraz ta, że 
„U świętej matki, syn perwert” (niewydane po polsku 
Seminarium „Od Innego do innego”). Spróbujemy także 
przedstawić na czym polega różnica pomiędzy wyparciem (w 
nerwicy), wykluczeniem (w psychozie) i zaprzeczeniem 
znaczącego w perwersji, relację perwerta do pragnienia i 
rozkoszy oraz różnicę pomiędzy wybranymi formami perwersji 
(sadyzm, masochizm).

Czas trwania: 
październik 2019 - czerwiec 2020 – 10 spotkań po 4h każde 
= 40h całość 
Zajęcia będę się odbywać w soboty w godzinach 10:00 - 
14:00  

Miejsce zajęć: 
• Lingua Nova, ul. Wspólna 41 (lub inne miejsce w zależności 
od liczby uczestników) 
• Możliwe uczestnictwo przez Skype. 

Warunki uczestnictwa: 
• płatność jednorazowa za całość, czyli 10 zajęć po 4 
godziny, 800 zł / 600 zł studenci 
• płatność za pojedyncze zajęcia: 90 zł / 70 zł studenci 
• członkowie FPPL uczestniczą bezpłatnie (pod warunkiem 
niezalegania ze składkami) 
Przy płatności za cały semestr koszt udziału w zajęciach z 
nauczycielami EPFCL w danym semestrze odbywa się na 
preferencyjnych warunkach, według stawki jak dla członków 
FPPL. 

Dane do płatności: 
mBank SA 
Konto w PLN nr: 79114020040000390275538931 
Tytuł przelewu: Wprowadzenie do kliniki psychoanalitycznej 
+ (liczba zajęć) 
Pytania i zapisy proszę kierować na adres: mar_pio@onet.pl
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Wizyty w Polsce nauczycieli Szkoły Psychoanalizy 
EPFCL 

W najbliższym czasie odbędą się kolejne 4 wizyty nauczycieli Szkoły 
Psychoanalizy EPFCL z Francji:  

• 5-6 października br. spotkanie z Bernardem Toboulem (Poznań),  
• 7-8 grudnia br. z Patrickiem Barillotem,   
• 7-8 marca 2020 r. z Elisabete Thamer 
• 9-10 maja 2020 z Albertem Nguyenem.   

Każde z tych spotkań trwa cały weekend i obejmuje: otwarty wykład 
nauczyciela Szkoły Psychoanalizy na temat psychoanalizy 
lacanowskiej; oraz wspólną pracę  z gościem  nad:  Seminarium XI J. 
Lacana pt. „Podstawy psychoanalizy” rozdziały 1-8; tekstami  
założycielskimi Szkoły Psychoanalizy Lacana oraz komentarz 
nauczyciela do prezentacji klinicznych członków FPPL.   
Szczegółowe informacje o najbliższym spotkaniu z Bernardem 
Toboulem już wkrótce na www.fppl.pl. 

Zaproszenie do pracy w kartelu 
Kartel stanowi jeden z elementów formacji analitycznej każdego 
analityka oraz podstawową komórkę pracy nad doktryną analityczną. 
Tym samym 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 tak zwana +1. Każdy z uczestników kartelu odpowiada za to, 
by sprzyjać pracy wszystkich.   Osoby zainteresowane udziałem, w 
szczególności spoza FPPL, zapraszamy do wspólnej pracy w kartelach 
w ramach FPPL. 
Zgłoszenia wraz z podaniem tematyki proszę przesyłać e-mailem na 
adres: zarzad@fppl.pl do 30 września br. 

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.   
W najbliższym czasie odbędą się Dni Szkoły Psychoanalizy EPFCL-
Francja w dniach 30 listopada – 1  grudnia w Paryżu (Maison de la 
Chimie, 28, rue Saint-Dominique). Tematem tegorocznego spotkania 
będą „Miłość i nienawiść”.  

Więcej informacji o spotkaniu na www.fppl.pl

CZYTANIE LACANA  
Psychoanaliza lacanowska stawia 
pytanie o to, co kosztuje nas bycie 
ludźmi. I oferuje zaskakujący dla wielu 
opis podmiotowości, w tym struktur 
miłości i cierpienia. Nazwa 
seminarium – „czytanie Lacana”  
– z jednej strony oddaje czynność  
w którą będziemy się angażować,  
a z drugiej podkreśla nieodłączny 
związek lektury z samą praktyką 
psychoanalizy. W kolejnej odsłonie 
zajęć zajmiemy się między innymi 
związkami między czytaniem  
a symptomem – który jest po 
pierwsze źródłem cierpienia  
– oraz przeniesieniem – które jest 
szczególnym rodzajem miłości.  
Nasz sposób pracy będzie kładł 
nacisk na dokładne studiowanie 
wybranych tekstów przez każdego  
z uczestników i na zderzenie różnych 
interpretacji. Tym samym, poprzez 
pracę myślenia i zapytywania chcemy 
wytworzyć wraz z uczestnikami 
indywidualne pola pragnienia  
i przeniesienia wobec psychoanalizy,  
a nie sugesri. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób 
zainteresowanych podejściem 
lacanowskim, bez względu na 
wykształcenie, wiek i uprawiany 
zawód. 

Głównymi prowadzącymi seminarium 
są Marcin Klaus  
i Sara Rodowicz-Ślusarczyk. 

Zajęcia rozpoczną się w drugim, 
letnim semestrze 2020 
roku.Dokładne daty spotkań  
a także lista lektur zostanie ogłoszona 
w późniejszym terminie. 

W przypadku dodatkowych pytań  
proszę pisać na adres: 
sara.rodowicz.slusarczyk@gmail.com

Fin
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