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Kartel jest podstawową komórką Szkoły, takim go stworzył Jacques Lacan. Wszystkie kartele
są związane ze Szkołą, a podczas paryskiego spotkania między-kartelowego [fr. intercartel] we
wrześniu 2017 zostało poruszone to pytanie: „Czym jest kartel Szkoły? Dawno temu był taki
czas, kiedy w dobrym tonie było odmówić przypisania kartelu do Szkoły, z powodów nie
zawsze jasnych, ten czas się skończył, zarejestrowanie kartelu w Szkole jest aktem,
zaadresowanym do Szkoły. Ale co jeszcze mówi ten tytuł „Od karteli Szkoły do Szkoły karteli”?
Pokazuje dialektykę Szkoła-kartele, nie ma Szkoły bez kartelu ani karteli bez Szkoły. Ten Dzień
[Szkoły] poświęcony kartelom pozwoli nam ponownie zapytać o ich specyfikę.
Kartel jest grupą bez szefa, nie ucieleśnia go [również] Plus-jeden, który tworzy pomiędzy
jego członkami więź natury boromejskiej. W kartelu jednostka jest włączona do pracy
kolektywnej; praca jest kolektywna, ale produkcja własna jak i własna wypowiedź,
jednostkowy głos. Spotkania między-kartelowe świadczą o indywidualnym uzewnętrznianiu
pracy rozwijanej wraz z tym kolektywem.
Kartele są zróżnicowane, teoretyczne, kliniczne, są kartele procedury passe, kartele CIG1, w
których każdy działa z miejsca swojej relacji do psychoanalizy. Obecnie, dzięki technologii
kartele są międzynarodowe, o czym świadczy katalogi karteli.
Jest radość z tego co tworzy naszą pracę w kartelach i szczęście [fr. bon heur czyli dosłownie
też dobra godzina] w spotkaniach, jakie by one nie były, „są nawet szczęśliwe kartele” (Marina
Severini „Kiedy kartel nie nominuje”, Wunsch n.19).
Tłumaczenie Marcin Piotrowski

1CIG – fr. Skrót od College International de la Garantie, nazwa organu w Szkole EPFCL, którego skład
zmienia się co dwa lata, i który odpowiada za wysłuchiwanie świadectwa przekazywanego przez passeurs, debatowanie oraz rozstrzyganie co do nominacji każdej poszczególnej passe, co odbywa się w
formie kartelu. Taki kartel jest „efemeryczny” o tyle, że powoływany jest na potrzebę każdego
poszczególnej passe i kończy się wraz z decyzją co do nominacji. Drugi rodzaj karteli tworzonych przez
członków CIG trwa przez kadencję CIG i służy badaniu zagadnień i kwestii, aktualnie związanych z
procedurą passe. (SRŚ)

