
PROGRAM zAjęć seMinARyjnych i sPOtkAń FPPL w ROku 2022/2023

od 10.2022

do 06.2023

od 10.2022

do 01.2023 jOyce ARtystA LiteRy

czytAnie seMinARiuM XVii  
j. LAcAnA
„Odwrotna strona psychoanalizy”
L’envers de la psychanalyse 

kLinikA LAcAnOwskA: czyLi jAkA? 
Seria zajęć dla członków FPPL 
wokół przypadków klinicznych

sPOtkAniA LiteRAckie FPPL 
Spotkania otwarte – w tym roku zajmiemy się 
dramatami, które interesowały samego Lacana  
w procesie jego nauczania.

od 10.2022

do 01.2023

 GOście sPecjALni:
David Bernard (A.M.E. EPFCL, Kartel LIPP),  

Philippe Madet (A.M.E. IF-EPFCL, Kartel  LIPP)

od 10.2022

do 06.2023

czyM jest seks?
seminarium poświęcone  
najnowszej książce  
Alenki Zupančič,  
członkini tzw. Lublańskiej  
szkoły psychoanalizy

od 02.2023

do 06.2023

listopad

styczeń

sPecjALne 
sPOtkAniA  
z PsychOAnALizĄ 
Seminaria i wykłady  
psychoanalityków Szkoły EPFCL

od 11.2022

do 06.2023



w ramach kontynuacji wspólnego czytania wykładów J. Lacana, w tym roku 
zajmujemy się Seminarium XVII pt. „Odwrotna strona psychoanalizy” („L’envers 
de la psychanalyse”), które Lacan wygłosił w latach 1969-1970.
Zdecydowaliśmy się na pracę nad tym Seminarium ze względu na ważny 
moment, jaki zaznacza ono w nauczaniu Lacana, a jest nim nadanie kwestii 
rozkoszy (z fr. jouissance) centralnego miejsca w psychiczności podmiotu.
Wprowadzając w tym Seminarium swoją koncepcję czterech dyskursów, na 
bazie takich czterech elementów jak: S1 – znaczący mistrzowski, S2 - wiedza, 
$ - podmiot podzielony oraz a – obiekt nadwyżki rozkoszy, Lacan po pierwsze 
opisuje typy więzi społecznych. Po drugie, wychodzi poza ograniczony krąg 
indywidualnego leczenia psychoanalitycznego i mierzy się z kwestią zbiorowości, 
przez co pytanie o polityczność psychoanalizy nabiera nowej wagi. Co istotne, 
historyczny kontekst tego Seminarium we Francji to wydarzenia znane jako Maj 
1968 r.

Ponadto, wraz z wprowadzeniem pojęcia „pola lacanowskiego”, które figuruje 
w pełnej nazwie naszej międzynarodowej organizacji IF-EPFCL – całe pytanie  
o zakres języka zostaje postawione na nowo, choć w sposób bardziej ukryty,  
jak zauważa psychoanalityczka Colette Soler. Stosunek między rozkoszą  
a znaczącym zostaje tu bowiem naświetlony w nowej perspektywie –  
nie chodzi już o relację zakazu i transgresji, ale o użytek z rozkoszy płynący  
z samej struktury mówienia.

Poprzez umieszczenie czterech elementów (S1, S2, a, $) w precyzyjnie 
określonych pozycjach struktury dyskursu (takich jak: prawda, agens, adresat 
i produkt), Lacan uzyskuje jako wyjściowy dyskurs Pana, dalej dyskurs 
uniwersytecki, następnie histeryczny, a wreszcie dyskurs analityczny. W ramach 
szerokiego i szczegółowego omówienia opracowanych przez siebie dyskursów, 
Lacan interpretuje na nowo figurę pana i niewolnika, a także demonstruje, 
jakie implikacje niesie zmiana miejsc poszczególnych elementów oraz jakie są 
charakterystyczne aspekty i konsekwencje każdego z tych konstruktów. Dzięki 
takiemu ujęciu, lacanowskie spojrzenie na strukturę więzi społecznych skłania  
do refleksji i dyskusji nie tylko osoby z pola psychoanalizy, ale i tych, którzy na  
co dzień interesują się filozofią, socjologią, polityką czy kulturą.

Ale Lacan jest przede wszystkim psychoanalitykiem, więc opis dyskursów jest 
dla niego punktem wyjścia do podjęcia szeregu zagadnień klinicznych, istotnych 
dla osób praktykujących psychoanalizę czy to z fotela czy z kozetki. Lacan 
powraca tu bowiem m.in. do analizy struktury histerycznej, aby naświetlić relację 
między rozkoszą a pragnieniem nieusatysfakcjonowanego pragnienia, a także 
aby ukazać histeryczkę jako tę, która wytwarza mężczyznę (z fr. fait l’homme) 
lub Pana, którego jednocześnie przypiera do muru, aby wytworzył o niej wiedzę. 
Lacan proponuje też w tym Seminarium nowe ujęcie afektu wstydu, któremu 
psychoanaliza zwraca jego należyte, zatajone we współczesności miejsce, 
właśnie po to, aby umożliwić podmiotowi inne ustosunkowanie się do własnej 
rozkoszy. Wreszcie, po raz kolejny analizując kwestię przeniesienia  
w psychoanalizie, czyli tego, co może być motorem w doświadczeniu 
odnoszącym się do nieświadomego, Lacan stawia pytania – całkowicie 
wywracające podejście psychologów i filozofów - o to, jak u bytów mówiących 
wiedza może być wiedziana bezwiednie? Jak jest możliwa wiedza bez podmiotu? 
 
W celu ułatwienia pracy nad Seminarium XVII zapewniamy dostęp do 
przygotowanego przez FPPL tłumaczenia na język polski.

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL:  
79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
TyTuł przelewu: SeMINArIuM XVII (+ liczba zajęć)
potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres:  
szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIeJSCe zAJĘĆ: On-line – umożliwiamy udział  
w zajęciach przez platformę zoom,  
link u koordynatorki zajęć:  
szymanska.joannaaaa@gmail.com

KOOrdyNATOr KurSu: Joanna Szymańska
wIĘCeJ INfOrMACJI: szymanska.joannaaaa@gmail.com

„ODwROtnA stROnA  
PsychOAnALizy”
L’envers de la psychanalyse 

Październik 2022 – czerwiec 2023

KAleNdArz SpOTKAń:
październik: 10, 24
listopad: 7, 21
grudzień: 5,19
styczeń: 9, 23
luty: 6, 27

gOdzINy: 
20:30 – 22:30
zajęcia będą się odbywać 
co dwa tygodnie w poniedziałki 
przez platformę zOOM  

CENA:
pojedyncze zajęcia/2 godziny
40 zł; studenci: 30 zł
dla członków fppl wstęp wolny

czytAnie XVii seMinARiuM j. LAcAnA



Po rocznym seminarium wspólnej pracy nad książką Colette 
Soler „Lacan Reading Joyce” zaplanowaliśmy kontynuację w 
formie czterech spotkań, w trakcie których będziemy zgłębiać 
problematykę kliniki boromejskiej poprzez dalszą, bardziej 
precyzyjną analizę koncepcji Lacana odnoszących się do 
takich pojęć jak narcyzm, „krasełko” (fr. escabeau), „CZŁ.EK” 
(fr. LOM – pisownia Lacana) – analizę zawartą w suplemencie 
zatytułowanym „Następstwa”, jaki Colette Soler dołączyła do 
drugiego wydania książki. 
 Dzięki interpretacji twórczości Joyce’a, jaką 
przeprowadził Lacan w seminarium „Le Sinthome”, mogliśmy 
dostrzec wyraźnie jak nigdy dotąd, że konstytucja CZŁ.EKa 
jest podwójna. Z jednej strony jest to dźwiękowy wymiar 
języka, który słychać dzięki jego najmniejszym cząstkom, 
jaką są fonemy. Z drugiej strony pojawia się wymiar 
wyobrażeniowy własnego ciała, czyli coś co się widzi. Jako 
istota mówiąca, jako podmiot, CZŁ.EK ustanawia się̨ na bazie 
języka, w ramach rejestru Symbolicznego, który zawęźla się  
z porządkiem Wyobrażeniowym, czyli obsadzoną libidynalnie 
lustrzaną reprezentacją własnego ciała, którym CZŁ.EK jest 
zauroczony, ze względu na to, że widziany obraz jest  
w założeniu piękny (fr. beau). Alby dopełnić zawiązania trzech 
rejestrów, uwzględnić należy jeszcze lalangue, związane  
z rejestrem Realnym.
 U Joyce’a pojawił się lapsus węzła 
Wyobrażeniowego, wraz z ciężarem jego konsekwencji. 
Jednocześnie Lacan pokazał, jak Joyce, wytwarzając 
uzupełnienie (fr. suppléance), poradził sobie z lapsusem 
zawiązania boromejskiego i co osiągnął przez swoje 
mistrzowskie mówienie, nawet jeśli ostatecznie, w jego 
ostatnim dziele, sięga ono sproszkowanej mowy lalangue.
 W „Następstwach” Colette Soler powraca do 
pojęcia „krasełka” w odniesieniu do zwykłego CZŁ.Eka, 
a także do Joyce’a. Ostatecznie zobaczymy, jak Joyce ze 
swoim pisarstwem nie wpisuje się w żaden z dotychczas 
opracowanych przez Lacana dyskursów tworzących 
więź społeczną (mistrzowski, uniwersytecki, histeryczny, 
analityczny), a pomimo to taką więź udaje mu się nawiązać.  

FPPL dysponuje tekstem „Następstw” przetłumaczonym na 
język polski. Dlatego zamierzamy zachęcić uczestników do 
zapoznania się z fragmentem tekstu C. Soler przed każdym 
spotkaniem, dzięki czemu będziemy mogli o nim wspólnie 
dyskutować.

Pierwsze zajęcia będą skrótowym przypomnieniem 
zeszłorocznych zajęć, powrotem do wybranych koncepcji 
Lacana jako czytelnika Joyce’a.  Będzie to powrót do tych 
zagadnień, które prowadzący uznali za istotne.

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL:
79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
TyTuł przelewu: Joyce (+ liczba zajęć)
potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres:  
szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIeJSCe zAJĘĆ: On-line – umożliwiamy udział  
w zajęciach przez platformę zoom,  
link u koordynatorki zajęć:  
szymanska.joannaaaa@gmail.com

KOOrdyNATOr KurSu: Joanna Szymańska
wIĘCeJ INfOrMACJI: szymanska.joannaaaa@gmail.com

jOyce – ARtystA LiteRy
nAstęPstwA

październik  2022 – styczeń 2023
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KAleNdArz SpOTKAń:
październik: 15
listopad: 19
grudzień: 10
styczeń: 14

gOdzINy: 
10:00 – 12:00
zajęcia będą się odbywać zawsze  
w soboty przez platformę zOOM  

CENA:
pojedyncze zajęcia/2 godziny
40 zł; studenci: 30 zł
dla członków fppl wstęp wolny

prOwAdząCy:
Joanna Szymańska 
Marcin piotrowski



„Klinika Lacanowska: czyli jaka?” zakłada prezentację 
problematyki wynikającej z klinicznego doświadczenia przez 
członków Forum i omawianie jej w świetle teorii  
i praktyki psychoanalizy według J. Lacana.  
Pozwoli to wszystkim zainteresowanym bliżej przyjrzeć się 
praktyce, w której leczenie pojawia się jako efekt uboczny 
pracy analizującego się podmiotu, pod przeniesieniem wobec 
analityka.

KOOrdyNATOr KurSu: Joanna Szymańska
wIĘCeJ INfOrMACJI: szymanska.joannaaaa@gmail.com

W ramach stałej współpracy ze Szkołą 
Psychoanalizy EPFCL-Francja, będziemy mieli 
okazję pracować ze specjalnymi gośćmi z Francji, 
którzy poprowadzą dla nas seminaria, otwarte 
wykłady i odniosą się do klinicznej problematyki. 

seria zajęć dla członków FPPL 
wokół przypadków klinicznych

październik 2022 – czerwiec 2023

kLinikA LAcAnOwskA: czyLi jAkA?

sPecjALne sPOtkAniA z PsychOAnALizĄ

seminaria i wykłady  
psychoanalityków szkoły ePFcL
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Szczegółowe informacje będą ogłaszane przed 
spotkaniami.

Listopad – spotkanie na zoomie z davidem Bernard, 
psychoanalitykiem praktykującym w rennes, członekiem 
Szkoły psychoanalizy forów pola lacanowskiego 
(A.M.e. epfCl) oraz członkiem kartelu zajmującego 
się Seminarium XVII w ramach Międzynarodowego 
laboratorium polityki psychoanalizy (lIpp) poświęcone 
kwestii: dlaczego psychoanaliza nie może być 
światopoglądem. 

Styczeń – sspotkanie hybrydowe z philippem Madet, 
A.M.e. If-epfCl, psychoanalitykiem praktykującym 
w Bordeaux, członkiem kartelu lIpp. wykład na temat 
kwestii konsentu, rozumianego również jako zgoda na 
pragnienie w samej psychoanalizie, czytanie Seminarium 
XVII oraz omówienie przypadku klinicznego.

CzerwieC – spotkanie hybrydowe z Anastasią 
tzavidopoulos, psychoanalityczką Szkoły (Ae), członkinią 
Szkoły psychoanalizy forów pola lacanowskiego (epfCl) 
we francji poświęcone doświadczeniu przejścia (passe).



„nie jestem filozofem” mówi Lacan w 1974 roku w Rzymie, przerywa-
jąc dziennikarzowi. Kawałek dalej, gdy mówi o tym, na czym polega 
funkcja analityka i co robić, by analiza była poważna i skuteczna, dodaje 
„Nie uprawiam żadnej filozofii, przeciwnie, wystrzegam się jej jak dżumy”.  
Nic dziwnego! Przecież przede wszystkim psychoanaliza to pewna 
praktyka czy technika – albo jak Lacan określa ją w „Micie indywidual-
nym neurotyka”, sztuka (sic!) – za pomącą której można zajmować się 
mówieniem. Nieuchronnie pojęcia jakimi posługując się lacaniści (symp-
tom, pragnienie, diagnoza, rozkosz) odsyłają do nieabstrakcyjnej kliniki.
 Czy jest sens, a nawet czy istnieje możliwość filozofowania 
psychoanalizą?
 Mimo iż wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest 
przecząca, wielu autorów podejmowało i wciąż podejmuje próby nie 
tylko prowadzenia teoretycznych rozważań w ramach psychoanalizy, 
ale również wykorzystywania i łączenia psychoanalizy z krytyką 
kultury, badaniami społecznymi czy filozofią. Toż to blasfemia  
i wypaczenie nauk Lacana. Być może właśnie tak jest. Zanim jednak 
stwierdzimy, że Žižek, Badiou, Dolar czy Zupančič są zaledwie 
epigonami Mistrza, dobrze jest usiąść do książek i wyrobić sobie 
zdanie na temat przedwcześnie wykpionych autorów.

 Z tego względu zachęcamy do udziału w seminarium poświę-
conym czytaniu i omawianiu najnowszej książki – jak dotąd jedynej na 
polskim rynku wydawniczym – Alenki Zupančič (członkini tzw. Lublań-
skiej szkoły psychoanalizy) pt. „Czym jest seks?”. Czy ta filozofka ma 
nam coś do powiedzenia na temat seksu? Może tym, do czego nas 
zaprasza jest postawienie pytania, któremu razem z nią będziemy mogli 
się przyjrzeć. Czytając clickbaitowe podrozdziały, takie jak Chrześcijań-
stwo i polimorficzna perwersyjność, Niewidzialna masturbacja rynku, 
Od pępka Adama do pępka snu, przekonamy się na czym ma polegać 
związek filozofii i psychoanalizy. Jak sama autorka stwierdza: „Strony te 
narodziły się z podwójnego przekonania: po pierwsze, że w psychoanalizie 
seks jest przede wszystkim pojęciem, które pozwala sformułować tkwiącą  
w rzeczywistości uporczywą sprzeczność” oraz „po drugie, że owej sprzecz-
ności nie da się obejść ani zredukować do niższego poziomu (to jest sprzecz-
ności między już ustalonymi istotami czy bytami) lecz że jest ona – jako 
sprzeczność – zaangażowana w samo strukturowanie tych bytów, w samej 
ich istocie”.

Bibliografia: Alenka Zupančič, Czym jest seks?, przeł. Tomasz Sieczkowski, 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Warszawa 2021.

Do udziału w zajęciach zachęcamy wszystkich: wszystkie osoby 
zainteresowane psychoanalizą i filozofią, jak również sceptycznych 
klinicystów i sceptycznych filozofów. 

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: bkpokor@o2.pl. W zgłoszeniu 
prosimy o podanie przyczyny chęci dołączenia do zajęć, a w tytule 
wiadomości prosimy o wpisanie „Czym jest seks?”

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL:  
79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
TyTuł przelewu: CzyM JeST SeKS (+ liczba zajęć)
potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres:  
szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIeJSCe zAJĘĆ: On-line – umożliwiamy udział  
w zajęciach przez platformę zoom,  
link u koordynatora zajęć: bkpokor@o2.pl

KOOrdyNATOr KurSu: Bartosz Pokorski 
wIĘCeJ INfOrMACJI: bkpokor@o2.pl

„czyM jest seks?”
Alenka Zupančič 

 luty – czerwiec 2023

zajęcia konwersatoryjne poświęcone 
książce Czym jest seks? prowadzone 
będą przez Bartosza pokorskiego,  
wraz z osobą współprowadzącą.

IlOśĆ SpOTKAń:
od czterech do sześciu

zajęcia będą się odbywać raz  
w miesiącu przez platformę zOOM 

CENA:
pojedyncze zajęcia/2 godziny
30 zł; studenci: 20 zł
dla członków fppl wstęp wolny
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kolejny cykl spotkań literackich za nami, a więc spotkania odbędą 
się pod nowym motywem przewodnim. W tym roku zajmiemy się 
dramatami, a żeby było ciekawiej, dramatami, które interesowały 
samego Lacana w procesie jego nauczania. Będą to albo klasyki 
tragedii starożytnej Sofoklesa albo nowoczesna komedia Moliera 
czy też współczesny teatr absurdu Becketta. Wspólnie będziemy 
szukać połączenia dramaturgii z psychoanalizą, postaramy się 
prześledzić kroki stawiane przez Lacana, jak również spróbujemy 
znaleźć nowe ścieżki. Zajmiemy się podstawowymi pojęciami, 
jak miłość, pragnienie, jouissance, mądrość, pasja, etyka z trochę 
innej strony niż odbywa się to podczas innych seminariów 
prowadzonych w ramach Forum, starając się jednakowoż 
zachować z nimi spójność i zanurzyć się w materii psychoanalizy 
bardziej kompleksowo.

Nasze spotkania zaczniemy od „Cukrów” 
Doroty Kotas, które niestety nie mogły odbyć 
się w pierwszym planowanym terminie. 
Zapraszamy wszystkich chętnych na otwarte 
spotkanie literackie, podczas którego 
omawiać będziemy Cukry Doroty Kotas, 
której idiosynkratyczny styl pozwoli nam 
zanurzyć się w osobistym świecie autorki, 
jako że książka ma charakter autobiograficzny 
i wyjątkowo intymny. „Bohaterka jest 
dziewczyną i dostała diagnozę: zespół 
Aspergera. Ale co to właściwie oznacza?”. 

sPOtkAniA OtwARte

Spotkania na semestr letni zostaną opublikowane 
w styczniu.

gOdzINA: 
19:00 – 21:00
zajęcia będą się odbywać przez platformę zOOM 

wSTĘp wOlNy

Koordynator: Bartosz Niemier
więcej informacji: bartek@niemier.pl

sPOtkAniA LiteRAckie FPPL
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Jak krucha może być męskość budowana na 
glinianych nogach próżności. Pasja posiadania, 
bycia jedynym posiadaczem od początku do 
końca, pasja metonimiczna jak każda inna. 
Bohater krąży wokół obiektu, którego nie chce 
zrozumieć, tym samym starając się być jedynym 
nosicielem mądrości dla swojej ukochanej mimo 
woli. Och… jak złudne to nadzieje, że uda mu się utrzymać pragnienie 
w ryzach i mieć władzę nad rozkoszą młodej wybranki. Świadomie 
rozpisany przepis na papierze nieświadomego pochodzenia zawsze 
doprowadzi do tragedii. Czy też komedii, jeżeli akurat w tym czasie 
mamy komfort bycia widzem… jeszcze.

1 spotkanie: 09.10.2022  

„cukRy” DOROtA kOtAs

Tekst omawiany jeszcze 
w szkole, wiele razy 
wałkowany i przewijający 
się w większości dyskusji 
o komedii czy dramaturgii 
francuskiej. Ale czy to na 
pewno dramat nam znany? Jak wiele z niego 
jest obecne we współczesnych czasach, jak 
wiele osób daje się omamić manią własnej 
świątobliwości, a także zanurza się w tym 
komicznym tańcu hipokryzji? I nie myślmy, że my 
jesteśmy przed tym chronieni – to tylko utwierdzi 
nas w złudzeniu, że zasady nie są dla nasi nawet 
nie zauważymy, kiedy poniesiemy się w pląsającą 
tłuszczę z nie mniejszą przyjemnością.

3 sPOtkAnie - 15.01 .2023 

„świętOszek” 
MOLieR

2 spotkanie - 04.12.2022 

„szkOłA żOn” 
MOLieR


