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JABLKO  SIGMUNDA  FREUDA
 Jaká je pravda o objevu  tvůrce psychoanalýzy?

Kongres v Příboru ve dnech 27. a 28. května 2011
za předsednictví Jane Mac Adam Freud

Kulturní d ům města Příbor

     Myšlenka, vedoucí k tomuto mnohoznačnému podtitulu, je „ovocem“ jedné z diskusí,
které jsme vedli s českými kolegy v Příboru, rodném Freudově městě.
    Na severní Moravě je jablko symbolem plodnosti. V židovské kultuře je jablko ovoce
vytoužené a zároveň zakázané. Ve vědeckém světě je Newtonovo jablko u zrodu objevu
zemské přitažlivosti. Na počátku tohoto XXI. století, kdy je psychoanalýza nevídaným
způsobem napadána, ač tvoří integrální součást naší, tak zvané západní kultury, se rozhodl
redakční kolektiv revue Psy Cause, že se pokusí shromáždit ve Freudově rodném městě
účastníky kongresu na téma o pravdě a budoucnosti  objevu. Vždyť objevitel byl formován
v zemi, která je chápána jako křižovatka a zároveň most mezi kulturami : v dnešní České
republice.

    Pro upřesnění, jedná se o malé městečko, s náměstím s arkádami, s rakouskými
cibulovitými věžičkami, kde v roce 1856 žila  židovská německá komunita vzdělaných
obchodníků,  doslova v srdci dřívějšího království rakousko-uherského. Od středověku se tu
spojovaly tři země : Čechy, Morava a Slezsko.Toto rozkošné malé městečko, odpovídající
duchu názvu FREIBERG, leží v samém severovýchodě dnešní České republiky, na Moravě,
pár kilometrů od původních hranic slezských. Teprve v roce 2006 zde bylo ve Freudově
rodném domě otevřeno muzeum - u příležitosti oslav 150 let od  narození zakladatele a
objevitele psychoanalýzy. Teprve v  roce 2010 bylo však hlavní náměstí v městě Příbor
přejmenováno na „Náměstí Sigmunda Freuda“ - díky iniciativě společnosti Sigmunda Freuda,
která zde každoročně organizuje vzpomínkový folklorní festival.



   V květnu 2011 se bude tento  festival konat zároveň s naším kongresem. Paní Jane Mac
Adam Freud, v přímé rodové linii potomek  Sigmunda Freuda, vlastní  v současnosti malý a
právě opravovaný domek nedaleko od Freudova náměstí  a bude předsedat našemu kongresu.
Je dcerou Luciana Freuda a tedy pravnučkou autora psychoanalýzy. Její dědeček byl
Freudovým nejstarším synem, žil jako  architekt v Londýně a v roce 1938  přijal otce pod
svou střechu.

   Kongres v Příboru se bude konat dva dny, v pátek a sobotu poslední týden v květnu 2011.
Festivalu se účastníme v sobotu odpoledne. Hlavní myšlenkou naší práce bude zhodnocení
světového dosahu objevu fantasmu a jeho role v podvědomí, včetně nekontrolovatelné
implikace v psychiatrii, v psychologii a vlastně v celé péči o duševně nemocné. Budeme tak
moci odpovědět na současné teoretické tendence, které se domnívají, že je možné znovu
naprogramovat psychiku, aniž by bylo bráno v úvahu podvědomé přání, transfer atd….
Hlavně však těm, co tvrdí, že psychoanalýza je jen zevšeobecnění nemravných osobních
fantasií jejího tvůrce.

Partneři Psy Cause

V České republice:
- česká sekce Mezinárodní federace frankofonní psychiatrie
- psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích a v Opavě
- česká lékařská společnost Jana E. Purkyně
- Akademie literatury české
- Nadace Franze Kafky
- Společnost Sigmunda Freuda v Příboru
- Starosta města Příbor

Ve Francii:
- Nemocniční centrum v Montfavet
- Francouzsko – maďarská Asociace Piotr Tchadaeev
- Laboratoř klinické a transkulturální psychopatologie v Toulouse II

Spojení a přihlášky:
Tamara Pachtová – t.pachtova@pragoscan.cz
tel :  +420 222 322 288
fax : +420 222 328 540

Kongresový poplatek :  990,- Kč

Pokud chcete přihlásit své sdělení na kongres v Příboru :
- přímo na adresu Psy Cause
- nebo mail na Dr.J.P.Bossuat : jpbossuat@numericable.fr

Přihlášky pro české účastníky pouze do 15. března 2011.


