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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI 
Paraqitje e përgjithshme 

 

 

Seminari do të mbahet nga lektorja e Fushës Frojdjane, Myriam Mitelman, 

anëtare e ECF (Ecole de la Cause Freudienne) dhe e 

Shoqatës Botërore të Psikanalizës (AMP). 

Ky cikël seminaresh organizohet nga Judith Miller, presidente e Shoqatës së 

Fondacionit të Fushës Frojdjane, vajza e psikanalistit Jacques Lacan. 

Seminari do të zhvillohet sipas kalendarit të paracaktuar: 

8 nëntor 2014 Myriam Mitelman është anëtare e ECF-it dhe e AMP-së. 

Psikanaliste e Spitaleve Universitare të Strasbourg-ut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regjistrimet kryhen në adresën elektronike rrethilakanian@nyjelakim.net 

Tarifa hyrëse për seminarin – 15 euro, për studentët nën 26 vjeç – 7 euro. 
 

Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë zyrtare www.nyjelakim.net 

http://www.nyjelakim.net/


 

ARGUMENTI 
 

 

Dy komente nga libri i Jacques Lacan ‘Mësimet e Mia’, ku do të trajtohet: 
 

1. Raporti midis të vërtetës dhe seksualitetit 

“ Duhet t’i marrim gjërat me rradhë, natyrisht. Hapi i parë, është i së vërtetës.  [...] E 
vërteta psikanalitike ishte se kishte diçka jashtëzakonisht të rëndësishme në fund të saj, në 
gjithçka që sendërgjohet kur vjen puna për interpretimin e së vërtetës, dhe pikërisht jeta 
seksuale. [...] Mirëpo, prapë se prapë, diçka ka ndryshuar. Seksualiteti është bërë shumë më 
publik. [...] Mund të fillojmë duke i thënë vetes se duhet të ketë pasur vërtet një arsye pse 
seksualiteti dikur mori përsipër funksionin e së vërtetës [...] Çfarë mund të rroket mendërisht, 
pra, është fakti që seksualiteti ia hap një vrimë së vërtetës. Seksualiteti është pikërisht lëmi 
ku, nëse mund të shprehem kështu, askush nuk di çfarë të bëjë me të vërtetën. [...] Prandaj, 
kur unë flas për një vrimë në të vërtetën, kjo nuk është një metaforë trashanike. Nuk është si 
vrima që ke në xhaketë, por aspekti negativ që shfaqet në gjithçka që lidhet me seksualitetin, 
dhe pikërisht me paaftësinë e tij për t’u vërtetuar. Ja, me këtë merret psikanaliza. [...] mund ta 
marrim me mend edhe se, çfarë Freud-i quante seksualitet, merr një kuptim të ri që në krye “ 

 

2. Dëshira e Tjetrit 

“ Pse e përmenda funksionin e subjektit si diçka të ndryshme nga gjithçka që ka të bëjë 
me psikizmin? Nuk mund t’ju jap ndonjë shpjegim teorik, por mund t’ju tregoj sesi kjo lidhet me 
funksionin e subjektit në gjuhë, i cili është i dyfishtë si funksion. [...] Stoikët e quanin 
‘shënjuesi’. Çfarë e dallon këtë nga shenja është se ‘shënjuesi është ajo çka përfaqëson 
subjektin kundrejt një shënjuesi tjetër’, jo për një subjekt tjetër. [...]Çfarë ka rëndësi, në këtë 
mes, është se ajo lyp ...  një farë rrafshi, të cilin le ta quajmë ‘Rrafshi T’. Ndonjëherë e quajnë 
edhe ‘Tjetri’ [...] Për t’u orientuar pak në lëmin e funksionimit të subjektit, ky Tjetër duhet 
përkufizuar si selia e ligjërimit (parole). Jo si vendi ku shqiptohet fjala, por vendi ku merr vlerën 
e ligjërimit ose, me fjalë të tjera, ku përuron përmasën e së vërtetës. [...] Tani, kjo seli e së 
vërtetës merr një kuptim shumë të ndryshëm. [....] Kjo na shpie te një e vërtetë tepër e 
veçantë: e vërteta e dëshirës. [...] Regjistri i dëshirës duhet ndërtuar patjetër në nivelin e 
Rrafshit T, me fjalë të tjera, që dëshira është gjithnjë pasojë e nyjëtimit të gjuhës në nivelin e 
Tjetrit. 

 

 

*** 
 

Ç’është të dëgjosh ?  Fillimi i një analize 
 

Dy fjalët e këtij titulli tregojnë një korelacion midis dëgjimit të propozuar dhe 
mundësisë për një subjekt për t’u angazhuar në një proçes analitik. Me këtë 
nënkuptohet kompleksiteti i kushteve që i paraprijnë fillimit të një analize. Koncepti i 
dëshirës së Tjetrit i konceptuar nga Lacan-i, do të na lejojë që të përcaktojmë disa nga 
këto kushte nëpërmjet punës klinike me një rast. 
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PROGRAMI 
 

Paradite 09h00-13h30 
 

09h00 – 09h30 :   Hapja e Regjistrimeve 
 

09h30 – 09h45 :   Hapja e seminarit nga Myriam Mitelman 
 

09h45 - 10h45 :    Koment teksti : "raporti mes të vërtetës dhe seksualitetit" 

      (Jacques Lacan, Mësimet e Mia, fq. 28-35)  

      Anjeza Senja-Tafaj 
      Diskutim 

 

10h45 - 11h45:    Koment teksti mbi dëshirën e Tjetrit  

     (Jacques Lacan, Mësimet e Mia, fq. 51-60)  

     Jolka Nathanaili-Penotet 
     Diskutim 
 

11h45 - 12h00:   Pushim 

 

12h00 – 13h30:  Diskutim teoriko-klinik nga Myriam Mitelman. 

 
 

Pasdite 15h00-17h00 
 

15h00 – 15h30 :    Prezantim klinik “Në botën e sikur-ave”, 

     Elvana Agushi, psikologe, Qendra Komunitare e Shëndetit        

       Mendor Nr.3. 
 

15h30 – 16h00:    Diskutim nga Myriam Mitelman. 
 

16h00 - 16h30:     Prezantim klinik “Joyce’s best friend” 

      Eva Filaj, psikologe, Tiranë. 
 

16h30 - 17h00:     Diskutim dhe mbyllje nga Myriam Mitelman.  
 
 


