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Jolanta £agodziñska: Freud powiedzia³, ¿e motywacja jest wynikiem nieœwiadomych pragnieñ. Czy mo¿na
podobnie myœleæ o zaanga¿owaniu?
Wojciech Hañbowski: W szkicu o Leonardzie
da Vinci, Freud w fascynuj¹cy sposób analizuje jego
psychologiê i pasjê. Zwraca uwagê na moment,
w którym malarz, chc¹c lepiej poznaæ to, co maluje
przeistacza siê w badacza i od tej chwili w wiêkszym
stopniu staje siê odkrywc¹ i wynalazc¹, ni¿ artyst¹.
Freud widzi w tym przede wszystkim dzia³anie
instynktu poznawczego, który podporz¹dkowa³ sobie instynkty seksualne i umo¿liwi³ Leonardowi da
Vinci doskona³¹ sublimacjê. Nauka i sztuka sta³y siê
dla niego jedynym spe³nieniem. W tym studium nie
s¹ pominiête czynniki œrodowiskowe. Na przyk³ad
fakt wczesnego porzucenia bardzo ma³ego Leonarda
przez ojca i przebywanie we wczesnym dzieciñstwie
jedynie pod opiek¹ matki, jest wed³ug Freuda odpowiedzialny za "rozpuszczenie" ch³opca. To w³aœnie
dlatego Leonardo da Vinci nie zaznawszy za m³odu
"ograniczaj¹cej rêki ojca" móg³ póŸniej, bez ¿adnego
lêku eksplorowaæ "matkê naturê".
W tym studium Freuda mo¿na dopatrzyæ siê wyjaœnienia talentu "anga¿owania" siê, który móg³by
byæ rozumiany jako przejaw instynktu ¿ycia. Energii
i odwagi do siêgania po upragnione rzeczy oraz wiary w powodzenie w³asnych starañ.
J. £. Kiedy wzi¹³eœ za przyk³ad Freudowsk¹ analizê
Leonarda da Vinci, pomyœla³am o œwiecie jego obiektów
wewnêtrznych i ich powi¹zaniach z jego si³¹ zaanga¿owania w twórczoœæ, badania, z jego dociekliwoœci¹. Zastanawiam siê, czy to próby reparacji w stosunku do tych obiektów s¹ motywacj¹ do zaanga¿owania, czy raczej to naprawione jakoœ obiekty na to pozwalaj¹.
W. H. Myœlê, ¿e i tak, i tak. Obraz Mona Lizy i jej
macierzyñski uœmiech jest z pewnoœci¹ prób¹ zadoœæuczynienia têsknocie malarza za piêkn¹ i dobr¹
matk¹, ale z drugiej strony byæ mo¿e jest obrazem
jego dobrego wewnêtrznego obiektu. Mo¿na spojrzeæ na dzieciñstwo Leonardo da Vinci jako na okres
bardzo traumatyczny. Najpierw jest zostawiony

przez ojca i zostaje sam z matk¹, potem jest zabrany
przez ojca od matki i wychowywany z macoch¹
i z przyrodnim rodzeñstwem. Niemniej jednak, jeœli
te obiekty zewnêtrzne od³o¿y³y siê jako dobre obiekty wewnêtrzne, to mo¿na by to przypisaæ, ci¹gn¹c
myœl Freuda, nie tylko ró¿nym dobrym i opiekuñczym aspektom prawdziwych rodziców, ale równie¿
sile jego zdolnoœci naprawczych i instynktu poznawczego.
J. £. Wrodzonego?
W. H. Tak, wrodzonego i wyra¿aj¹cego siê w ciekawoœci po³¹czonej z optymizmem. Równie¿ w wierze w to, ¿e pomimo ró¿nych trudnoœci mo¿na próbowaæ zwracaæ siê do obiektu z przekonaniem, ¿e to
przyniesie satysfakcjê. Klein mówi³a o wrodzonych
zdolnoœciach ego do integracji i uwa¿a³a, ¿e ka¿dy
cz³owiek tê zdolnoœæ posiada. Dziêki temu ró¿nego
rodzaju traumy dzieciñstwa mog¹ byæ przezwyciê¿one. Oczywiœcie w ró¿nym stopniu u ró¿nych osób,
z powodu zarówno ró¿nych doœwiadczeñ ¿yciowych,
jak i ró¿nego wyposa¿enia Ego w zdolnoœci integracyjne. Leonardo da Vinci poza wszystkim mia³ jeszcze talent artystyczny i naukowy, którego pochodzenia nie poddaje siê w ca³oœci wyjaœnieniom psychologicznym. Jednak ten talent by³ jeszcze jednym
z czynników, które umo¿liwia³y przezwyciê¿enie
traumy i wyzwolenie optymizmu.
J. £. Czyli myœlisz, ¿e to bardziej talent implikuje zaanga¿owanie ni¿ zaanga¿owanie powoduje, ¿e cz³owiek
z czasem staje siê bardziej kreatywny, odkrywa w sobie talenty czy zdolnoœci, otwiera siê bardziej na innych, na nowe wp³ywy?
W. H. Wydaje mi siê, ¿e jeœli cz³owiek jest ciekawy œwiata i ma si³ê tolerowania tego co jego ciekawoœæ odkrywa i do tego jego doœwiadczenia traumatyczne by³y albo s³abe, albo w du¿ym stopniu naprawione, to mo¿e mieæ du¿e zasoby optymizmu. Jeœli
do tego ma jeszcze w³aœciwie rozpoznany talent, to
jego anga¿owanie siê w najrozmaitsze przedsiêwziêcia bêdzie nieuniknione.

J. £. Mówimy o takim rozwoju zdarzeñ kiedy z zaanga¿owania wynika coœ konstruktywnego, ale zdarzaj¹ siê
sytuacje, kiedy zaanga¿owanie przechodzi w coœ destrukcyjnego, jak¹œ obsesjê, maniê. Mamy aktualnie historiê
z obron¹ krzy¿a.
W. H. Tak, rzeczywiœcie. Zaanga¿owanie mo¿e
mieæ równie¿ charakter destrukcyjny. I tak jest zawsze wtedy kiedy napotykana rzeczywistoœæ zewnêtrzna lub wewnêtrzna nadmiernie dra¿ni i rozczarowuje. Wtedy zaanga¿owanie mo¿e przerodziæ
siê w obsesjê tworzenia rzeczywistoœci zgodnej
z w³asnym, wycinkowym punktem widzenia. Taka
obsesja musi mieæ zazwyczaj swój kontrapunkt: osoby lub pogl¹dy, które trzeba zwalczaæ poniewa¿ nastaj¹ na "dobry" porz¹dek, który chcia³oby siê wprowadziæ.
J. £. Pomyœla³am o tych artystach, którzy uparcie anga¿uj¹ siê w realizacjê swoich idei, maj¹ swoj¹ wizjê rzeczywistoœci, mimo ¿e wspó³czeœni mówi¹ im, ¿e siê myl¹.
Byli tacy twórcy, których wizje dopiero z czasem zyskiwa³y uznanie i wtedy okazywa³y siê wyprzedzaj¹ce swoj¹
epokê. Taka twórcza obsesja, która okazuje siê potem wielk¹ sztuk¹. Na przyk³ad Gaudi, którego projekty pocz¹tkowo wyœmiewano.
W. H. Podobna jest historia van Gogha. Bliskie
jest mi tu rozró¿nienie piêkna od kiczu oparte na
rozwa¿aniach Segal, dotycz¹cych autentycznej ekspresji i obron maniakalnych. Segal ciekawie zwraca
uwagê na to, ¿e w³aœciwie ka¿dy artysta w akcie
twórczym niejako odwraca siê od rzeczywistoœci zewnêtrznej, od odbiorców, od ludzi, po to ¿eby
uchwyciæ w swoim wnêtrzu jakiœ motyw. Przy czym
oczywiœcie to nie musi byæ œwiadomy akt, a nawet
bardzo trudno przeprowadziæ ten akt w sposób zaplanowany i œwiadomy. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e to
jest pewien motyw dzia³alnoœci artystycznej.
J. £. Masz na myœli coœ w rodzaju przymusu wewnêtrznego?
W. H. Czy impulsu? Segal zwraca uwagê na to,
¿e niektórym artystom udaje siê ten g³os wewnêtrzny uchwyciæ w sposób, który umo¿liwia im powrót
do odbiorców i do obiektów. Oni chwytaj¹ coœ takiego co koresponduje z jak¹œ nut¹ wewn¹trz ludzi,
którzy ogl¹daj¹ obraz czy s³uchaj¹ muzyki. Zgodnie
z myœl¹ Segal, mo¿na by to nazwaæ autentyczn¹ ekspresj¹, która polega na tym, ¿e cz³owiek wewn¹trz
siebie chwyta coœ autentycznego, co jest bliskie szerszej wspólnocie, co porusza jak¹œ g³êbiê, która jest
dostêpna równie¿ dla innych ludzi. W odró¿nieniu
od tego mo¿e byæ sytuacja, w której ktoœ zwracaj¹c
siê do swojego wnêtrza, chcia³by unikn¹æ ró¿nego
rodzaju autentycznych treœci, odczuæ, czy doœwiadczeñ, które tam odnajduje. Chcia³by je w jakiœ sposób upiêkszyæ, zdeformowaæ, zak³óciæ. My w swoim

¿argonie nazywamy to obronami maniakalnymi.
W takiej sytuacji powstaje twór, który trudno nazwaæ dzie³em, bo jest oparty na jakimœ maniakalnym
zaprzeczeniu, nie na oddaniu pewnej autentycznej
rzeczywistoœci, tylko zak³óceniu tej rzeczywistoœci.
Wtedy bêdziemy mieli do czynienia z kiczem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e kicz jest artystycznym odpowiednikiem tego, co my psychologicznie nazywamy obron¹ maniakaln¹.
J. £. Czy w takim razie mo¿na powi¹zaæ pozycje – paranoidalno-schizoidaln¹ i depresyjn¹, odpowiednio z zaanga¿owaniem destrukcyjnym i konstruktywnym?
W. H. Nie chcia³em u¿ywaæ tych okreœleñ, bo
one czêsto przybieraj¹ postaæ powierzchownego wytrycha, który stosuje siê do wszystkiego. Jednak Segal mówi¹c o prawdziwej sztuce, polegaj¹cej na
mo¿liwoœci artysty zwrócenia siê do swojego wnêtrza i tam odnalezienia autentycznego w¹tku, w istocie mówi³a o zdolnoœci do przebywania w pozycji depresyjnej. Autentyzm uzyskiwany z tego doœwiadczenia mia³by polegaæ na sile do tego ¿eby zmierzyæ
siê z ró¿nymi odcieniami uczuæ, czêsto ambiwalentnymi treœciami, które siê spotyka osi¹gaj¹c pozycjê
depresyjn¹. W odró¿nieniu od tego, pozycja schizoidalno-paranoidalna zawsze jest rezultatem zdeformowania widzenia rzeczywistoœci i wynika z d¹¿enia
do tego, aby nie widzieæ rzeczywistoœci w jej zró¿nicowanym bogactwie.
J. £. Myœlisz, ¿e tak te¿ jest w przypadku kiedy ktoœ
potrzebuje wyrzuciæ z siebie jakieœ nagromadzone treœci,
których nie jest w stanie przetworzyæ, a terapeuta albo
widz jest obsadzony w roli pojemnika na nie? Czy wyrzucaj¹c te treœci z siebie nie mo¿e stworzyæ sztuki? Na przyk³ad m³ody cz³owiek, który dosta³ kamerê kiedy mia³ 11
lat i krêci³ scenki z ¿ycia swojego i swojej chorej na schizofreniê matki, kiedy mia³ 20 lat w ci¹gu jednej z trudnych
nocy, kiedy matka mia³a po raz kolejny powa¿ny kryzys,
a on siê czu³ za³amany, zmontowa³ z tych materia³ów film,
wyrzuci³ to z siebie, jakby zwymiotowa³. Ten cz³owiek to
Jonathan Couette, a jego poruszaj¹cy film Tarnation, zosta³ doceniony przez widzów i filmowców.
W. H. Pytanie czy zwymiotowa³ czy zintegrowa³.
Nie widzia³em tego filmu, ale mówisz o sytuacji
gdzie surowy materia³, zebrany sporo lat wczeœniej,
doczeka³ siê swojego momentu. Cz³owiek go zbiera³, potem wróci³ do tego, przyjrza³ mu siê, zmontowa³, stworzy³ pewn¹ ca³oœæ, która przynios³a jemu
i ogl¹daj¹cym satysfakcjê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to
nie by³o proste wyrzucenie, tylko wieloletni proces
wewnêtrznego przepracowania tego. Spróbujmy to
o czym mówimy zastosowaæ do naszej dziedziny.
Kiedy analityk czy terapeuta s³ucha pacjenta i materia³, który s³yszy, budzi w nim ró¿norodne odczucia
i refleksje, i to powoduje niewygodê, mo¿na prze-

wiedzieæ dwie drogi. Powiedzmy, ¿e niewygoda terapeuty narasta i w zwi¹zku z tym pojawia siê impuls,
¿eby jak najszybciej zlikwidowaæ te niewygodê, jak
najszybciej uj¹æ materia³ w jak¹œ interpretacjê i jak
najszybciej powiedzieæ o tym pacjentowi. To czêsto
robimy i nie zawsze to ma efekt terapeutyczny. Czêsto to jest nasza aktywnoœæ, która w danym momencie likwiduje nasz niepokój i czêsto jest nawet tak,
¿e mo¿e zostaæ przyjêta przez pacjenta jako dobra
moneta. Ale po jakimœ czasie wraca i wtedy mo¿emy
zrozumieæ, ¿e czegoœ nie uda³o nam siê uj¹æ w tej interpretacji. Na szczêœcie psychoterapia analityczna,
czy analiza, jest bardzo d³ugim procesem, gdzie jest
mo¿liwoœæ korygowania tych wszystkich nieuniknionych potkniêæ. Mo¿emy te¿ mieæ sytuacjê odmienn¹, to znaczy tak¹ gdzie analityk, czy terapeuta,
daje sobie du¿o czasu, ¿eby móc siê rozeznaæ w tej
niewygodzie, która jest spowodowana s³uchanym
materia³em, i mo¿e próbowaæ znaleŸæ jakieœ sformu³owanie, które by ujmowa³o zarówno to co pacjent
mówi, jak i to, co jest Ÿród³em niewygody s³uchaj¹cego terapeuty czy analityka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
by³aby to w ka¿dym razie próba takiej interpretacji,
która jest bardziej autentyczna, poniewa¿ stara siê
uj¹æ pewne doœwiadczenie w³asne, które zarysowuje
siê podczas s³uchanego materia³u. Gdyby to powi¹zaæ z zaanga¿owaniem, to mo¿emy powiedzieæ, ¿e
w pierwszym przypadku mielibyœmy do czynienia
z pozornie bardzo du¿ym zaanga¿owaniem ze strony terapeuty, czy analityka: pacjent mówi – analityk
interpretuje. Zdarza siê, ¿e samo zaanga¿owanie
mo¿e pomóc wychwyciæ autentyczne nuty, ale czasami zaanga¿owanie nabiera pewnego maniakalnego
charakteru, to znaczy zmierza do tego, ¿eby zlikwidowaæ z miejsca jak¹œ niewygodê. Natomiast w drugim przypadku, kiedy analityk nic nie mo¿e powiedzieæ, myœli, zastanawia siê, daje interpretacjê, która nie likwiduje tej niewygody, na przyk³ad interpretacjê w ramach której mo¿e próbowaæ powiedzieæ,
¿e mo¿e pacjent czuje siê z czymœ niewygodnie, czy
mo¿e to, ¿e pacjent czuje, ¿e analityk czuje siê z tym
co mówi pacjent niewygodnie. To mo¿e nie jest piêkna interpretacja, która zmierza do tego, ¿eby z miejsca rozwi¹zaæ jakiœ problem, ale jest bardziej autentyczna. Taka, która nie stara siê zlikwidowaæ nieprzyjemnego stanu wewnêtrznego. Podobna jest sytuacja w licznych aktywnoœciach spo³ecznych, gdzie
ludzie maj¹ wra¿enie, ¿e anga¿uj¹ siê po to ¿eby rozwi¹zaæ jakiœ problem, ale w sumie okazuje siê, ¿e
nieœwiadomie chc¹ zlikwidowaæ jak¹œ swoj¹ niewygodê, z któr¹ nie mog¹ sobie poradziæ.
J. £. A sk¹d Ty czerpiesz energiê do ci¹g³ej aktywnoœci
i zaanga¿owania w psychoanalityczne idee?
W. H. Od razu chcê sprostowaæ: jestem, ¿e siê
tak nowoczeœnie wyra¿ê, produktem œrodowiska

i czasów, a nie odwrotnie. To nie œrodowisko jest
moim produktem. Co mam na myœli? Niedawno,
przy okazji wyst¹pienia za granic¹, zwróci³em uwagê na coœ, co mam wra¿enie, na co dzieñ nam umyka. Na to mianowicie, ¿e gdañskie œrodowisko analityczne, 10 lat temu liczy³o ok. 10 osób, a w tej chwili ok. 200. To oznacza, ze psychoanaliza w Polsce jest
bardzo popularna i ludzie chc¹ siê jej uczyæ.
W zwi¹zku z tym ktoœ kto lubi uczyæ, mo¿e siê dobrze odnaleŸæ w takich okolicznoœciach i w takiej
grupie. Mówimy tu zatem o zaanga¿owaniu bardzo
wielu ludzi przyci¹ganych si³¹ i skutecznoœci¹ idei
psychoanalitycznych.
J. £. Czasem s³yszê jak ktoœ przedstawia idee psychoanalityczne w sposób nie zjednuj¹cy psychoanalizie zwolenników. Twoje zaanga¿owanie ³¹czy siê ze sposobem mówienia prosto i przystêpnie o psychoanalizie i trudnych teoretycznych czy klinicznych zagadnieniach, co przyczynia
siê do zainteresowania psychoanaliz¹, postrzegan¹ wtedy
jako coœ zrozumia³ego i dostêpnego.
W. H. Pomówmy najpierw o sile idei psychoanalitycznych. Otó¿ kilka lat temu, w zwi¹zku z tym, ¿e
pracowa³em w Cassel, gdzie model leczenia oparty
jest na po³¹czeniu koncepcji analitycznej spo³ecznoœci terapeutycznej z indywidualn¹ psychoterapi¹
analityczn¹, by³em poproszony o konsultacje, zwi¹zane z tworzeniem oddzia³u w Szpitalu im. Babiñskiego w Krakowie. Zaproponowano mi pomoc konsultacyjn¹ przy wprowadzaniu tego modelu. Zgodzi³em siê chêtnie, ale z obawami. Kiedy pracowa³em
w Cassel, to dyrektorem by³ Hinshelwood, moim
bezpoœrednim prze³o¿onym David Bell, a oprócz tego pracowa³o tam jeszcze kilku psychoanalityków
i œwietnie wykwalifikowanych psychoterapeutów
psychoanalitycznych. Pielêgniarki rekrutowa³y siê
g³ównie spoœród osób, które mia³y swoj¹ terapiê
i by³y w trakcie swojego szkolenia w psychoterapii
psychoanalitycznej. Zastanawia³em siê wiêc, czy jest
w ogóle mo¿liwe przeniesienie tego modelu. Dorobek kolegów z Oddzia³u Leczenia Zaburzeñ Osobowoœci szpitala im. Babiñskiego jest œwietnym przyk³adem si³y idei psychoanalitycznych. Ludzie, którzy
stworzyli zespó³ tego oddzia³u mogli wykorzystaæ
swój talent, dlatego ¿e w ideach psychoanalitycznych znaleŸli coœ, co mia³o dla nich sens, co by³o pomocne w pracy. Stworzyli zespó³, który daje nie tylko bardzo dobr¹ indywidualn¹ terapiê analityczn¹,
ale równie¿ œwietnie wykwalifikowan¹ grupê pielêgniarsk¹, która bardzo dobrze potrafi rozumieæ
i pracowaæ z nieœwiadomymi aspektami kontaktów
z pacjentami. A wracaj¹c do Gdañska i do Polski – jeœli chodzi o psychoanalizê, dziej¹ siê pasjonuj¹ce
rzeczy. Wydaje mi siê, ¿e s¹ tylko dwa kraje na œwiecie, gdzie zainteresowanie psychoanaliz¹ i podejmowane kroki w szkoleniu psychoanalitycznym s¹ tak

du¿e i na tak du¿¹ skalê. To jest Rosja i Polska. Oczywiœcie psychoanaliza jest popularna w wielu krajach
i rozwija siê w ró¿nych postaciach ca³kiem dobrze,
ale na tak du¿¹ skalê trudno by by³o znaleŸæ miejsce
porównywalne z Polsk¹ i Rosj¹.
U¿y³aœ takiego przyk³adu, który œwiadczy³by
o tym, ¿e ja potrafiê ró¿ne rzeczy wy³o¿yæ w sposób,
który jest ciekawy dla innych. Oczywiœcie docieraj¹
do mnie ró¿ne g³osy wyra¿aj¹ce podobn¹ opiniê, ale
uwa¿am, ¿e korzenie tego s¹ bardzo prozaiczne.
Uczenie sprawia³o mi prawie zawsze du¿o trudu.
¯eby coœ zrozumieæ musia³em nies³ychanie mocno
to przetrawiæ i prze³o¿yæ sobie na jakieœ precyzyjne
i logiczne kategorie. Dlatego te¿ sam staram siê
uczyæ w sposób prosty. Poza tym wydaje mi siê, ¿e
jestem produktem tego, co nazywa siê pragmatyzmem brytyjskim. Anglicy lubi¹ okreœlaæ swoj¹ psychoanalizê, któr¹ odró¿niaj¹ od francuskiej, jako
pragmatyczn¹, a francusk¹ okreœlaj¹ jako romantyczn¹. Ten pragmatyzm, to jest taki nawyk przek³adania
myœli z wy¿szego poziomu, czy weryfikowania ich
natychmiast w oparciu o materia³ kliniczny. S³uchania tego, co pacjent mówi i zastanawiania siê, jak
mo¿na by to, co powsta³o w g³owie na poziomie bardziej abstrakcyjnym uj¹æ w kategoriach klinicznych.
Dawniej bardzo trudno by³o sobie wyobraziæ artyku³
brytyjskiego psychoanalityka bez materia³u klinicznego.
J. £. Jest jeszcze kwestia anga¿owania siê w aktywnoœæ
spo³eczn¹, na przyk³ad w dzia³alnoœæ w strukturze Towarzystwa. Z tego co zauwa¿am, to obok poczucia osobistego
rozwoju, satysfakcji ze wspólnej pracy i poczucia wp³ywu
na rzeczywistoœæ, niesie ona chwilami ze sob¹ zniechêcenie,
frustracjê i poczucie niedocenienia w³o¿onego trudu.
W. H. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e Towarzystwo jest dla
psychoanalityków, których praca przebiega w samotnoœci, nies³ychanie wa¿n¹ organizacj¹. Dla wiêkszoœci jest to jedyna grupa odniesienia, która daje swo-

im cz³onkom poczucie to¿samoœci, wyznacza standardy etyczne, kliniczne i teoretyczne. Jest te¿ miejscem œcierania siê ró¿nych wizji i pogl¹dów. Dodatkowo wszystkie towarzystwa analityczne prowadz¹
w ramach ró¿nie zorganizowanych instytutów szkolenie.
Z tych powodów zaanga¿owanie w ró¿ne formy
dzia³alnoœci towarzystw jest nieuniknione. Mo¿na
by na ten temat wiele mówiæ, ale ja przy tej okazji
chcia³bym zwróciæ uwagê na jeden czynnik, który
czêsto, w³aœciwie we wszystkich towarzystwach
utrudnia zaanga¿owanie. Pe³nienie ró¿nych funkcji
w organizacjach analitycznych zawsze wi¹¿e siê
z du¿¹ odpowiedzialnoœci¹ i koniecznoœci¹ podejmowania decyzji, w tym i ryzyka zwi¹zanego z tymi decyzjami. W zwi¹zku z tym istnieje ogólnoœwiatowy
trend do minimalizowania tego ryzyka poprzez tworzenie jasnych regu³ i zasad postêpowania oraz precyzyjnych regulaminów. Czêsto, p¹czkuj¹ce przepisy
zaczynaj¹ tworzyæ gorset, który byæ mo¿e nie traci
jeszcze funkcji reguluj¹cych, ale powoli niszczy zaanga¿owanie.
J. £. Towarzystwo siê rozwija, przybywa cz³onków,
miejmy nadziejê, ¿e równie¿ zaanga¿owanie bêdzie wzrastaæ.
W. H. Sporo mówiliœmy tutaj o tak zwanym dobrym wewnêtrznym obiekcie, który wspiera zaanga¿owanie. Myœlê, ¿e ci wszyscy, którzy maj¹ doœwiadczenie z pomocn¹ analiz¹ zgodz¹ siê ze stwierdzeniem, ¿e analiza daje rodzaj wiary w to, ¿e jeœli ró¿ne rzeczy robi siê uczciwie i wk³ada siê w nie du¿o
pracy, to prêdzej czy póŸniej musi to przynieœæ jakieœ
rezultaty. Ta wiara nie zmienia siê nawet pod wp³ywem ró¿nych rozczarowañ. Zatem psychoanaliza
bez w¹tpienia mo¿e rozwijaæ talent do anga¿owania
siê.
J. £. Bardzo Ci dziêkujê za rozmowê.

