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Vaughan analizuje następujące zaburzenia osobowości: osobowość zależna, 
bierno-napastliwa, narcystyczna, histeryczna, schizoidalna, stroniąca, antyspołecz
na, obsesyjno-kompulsywna, paranoidalna, graniczna, schizotypalna i depresyjna.

W niniejszej recenzji nie jest możliwe, ani celowe omówienie tych dwunastu za
burzeń. Na uwagę zasługuje sposób ich prezentowania. D la każdego z zaburzeń 
A utor ustala w osobnej tabeli jego cechy charakterystyczne (zazwyczaj wymienia 7- 
10 tych cech), zaznaczając, przy zaistnieniu ilu z nich można już mówić o zaburze
niu, a nie tylko tendencji osobowościowej. Na przykład ktoś może mieć osobowość 
skłonną do samotnictwa, ale dopiero skrajne nasilenie tej skłonności można na
zwać zaburzeniem schizoidalnym.

W arto podkreślić walory praktyczne książki. A utor jako doświadczony doradca, 
po omówieniu każdego z zaburzeń, wskazuje na konkretne sposoby pomocy, uka
zuje trudności i przestrzega przed pułapkam i, które mogą przy danym zaburzeniu- 
przypadku zaistnieć. N a uznanie zasługuje rzeczowy język A utora i bardzo rzetel
ne tłumaczenie.

N iedoskonałością książki -  której należałoby uniknąć w ewentualnym następ
nym jej wydaniu -  jest brak ujednolicenia brzm ienia i kolejności punktów w spisie 
treści i w samym tekście. Chodzi o punkty 3 i 4 w spisie treści (s. 191) i odpow iada
jące sformułowania na stronach: 30, 32, 42, 47.

D la wszystkich zajmujących się poradnictwem, duchownych i świeckich, książka 
ta może być znakomitym przewodnikiem do działań pomocowych -  owocnych 
i skutecznych. Zachęcam  do lektury. A  Redakcję i Tłum acza ośmielam się zachę
cić do udostępnienia polskim czytelnikom innej, znakomitej, choć wcześniejszej 
pracy R.Vaughana -  Basic skills for Christian counselors. A n introduction for Pa
storal M inisters, Paulist Press, New York 1987. Od 10 lat, wiele korzystam z tej 
książki w prowadzeniu szkoleń i w praktyce terapeutycznej.

Książka Vaughana została wydana w pionierskiej serii „Psychologia i form acja”, 
w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy.

ks. Władysław Szewczyk

Marie-Jo Thiel, Vivere da vivi. Asterischi sulla terza eta,
Edizioni San Paolo 19951,181s.

„Żyć jak żywi”, oto treść książki M arie-Jo  Thiel zatytułowanej „Vivere da vivi. 
Asterischi sulla terza e ta”, opublikowanej w wersji włoskiej w 1995 r. Wydana przez 
Edizioni San Paolo książka jest 29 publikacją z interesującej serii zatytułowanej 
Progetto famiglia. D ata  wydania zdaje się sugerować, że książka jest zbyt „stara”,

1 Avancer en vie. Le troisièm e age, D esclée de Brouwer, Paris 1993.
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by pokusić się o jej recenzję. Jednak ważniejsze niż data  publikacji jest to, że książ
ka jest wciąż dostępna do nabycia, zaś problematyka, jakiej jest poświęcona niekie
dy bywa spychana na margines spraw traktowanych poważnie.

A utorka książki, M arie-Jo Thiel jest lekarzem i doktorem  teologii. Prowadzi 
kursy etyki fundam entalnej i bioetyki w Autonomicznym O środku Pedagogii R eli
gijnej na Uniwersytecie w M etz oraz badania dotyczące praw  człowieka w em brio
nalnym okresie życia. Zajm uje się problem atyką zdrowia z punktu widzenia religij
nego. Interesuje się także sprawami ludzi w podeszłym wieku, ich problemam i, ży
ciem osobistym i różnymi aspektami ich życia społecznego. Odkrywa to, co dotkli
we, lecz także piękno tego etapu życia człowieka, bogatego w doświadczenia i moż
liwości doskonalenia duchowego.

Starość ma swoje nadzieje i radości, a nie tylko smutki i cierpienia. U  niektórych 
ludzi budzi lęk, choć przecież nie jest chorobą. Człowiek współczesny tym bardziej 
boi się starości, im mniej się do niej przygotowuje. Co to znaczy zestarzeć się? D e
kadencja fizyczna i psychologiczna jawi się jako  zjawisko tajemnicze i niepokojące 
dla człowieka marzącego zawsze o „wiecznej” młodości.

Dzięki wieloaspektowemu spojrzeniu na starość, książka łatwo budzi za in tere
sowanie w czytelniku tym ciągle jeszcze mało znanym i mało popularnym  tem a
tem. Jej treść zawarta jest w pięciu rozdziałach.

Pierwszy zatytułowany „Zmierzch życia” jest kom petentnym , choć poniekąd 
wstępnym wprowadzeniem w problem atykę starzenia się. Inform uje czytelnika 
o współczesnych nieludzkich, groźnych zjawiskach, jakie należą do cywilizacji
śmierci. Ludzie starzy spotykają się coraz częściej w szpitalach i domach opieki 
z m entalnością eutanazji. A utorka przytacza dane statystyczne, wzbogacające pu
blikację w poważne argumenty.

Nieludzkie traktow anie starości polega przede wszystkim na nieludzkim trak to 
waniu ludzi starych. Przeciętnie 7 osób starszych na 10 um iera sam otnie w różnych 
instytucjach, poza rodziną. Ponad 70% osób przebywających w domach pogodnej 
starości nie jest odwiedzanych przez lekarza, nawet raz w roku.

Co pokazują liczby odnoszące się do statystyk demograficznych? Przybywa 
w E uropie ludzi w wieku starczym. W 1945 r. było 0,16%; w 1950 -16 ,20  %; w 1985 
-18 ,10% ; 1990 -1 9 % ; w roku 2000 -  20%. W  roku 2035 będzie ich -  od 27 do 29%. 
Powyższe dane statystyczne dotyczą przede wszystkim W spólnoty Europejskiej. 
O brazują one zjawisko przybywania ludzi w podeszłym wieku, choć dziś już nie są 
całkiem aktualne (W spólnota Europejska uległa powiększeniu, zaś A utorka powo
łuje się na statystyki dotyczące dawnego składu -  tylko 12 krajów -  W spólnoty).

Rozdział II ma charakter teologiczny, oparty o źródła biblijne. Starość zajmuje 
w Biblii miejsce szczególne. Przedstawiona jest tam nie tyle jako przypadłość życia, 
co raczej jako owoc spełnionego pragnienia służenia Bogu, realizowanego w ciągu 
całego życia. Starzec powołany jest do pozostania aktywnym do końca, ponieważ 
przyjął misję zawierzoną mu przez Pana. M ądrość związana ze starością jest czymś
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przeciwnym inercji, która przyspiesza nadejście śmierci. M ądrość jest pełna życia, 
nie jest czymś statycznym, przeciwnie, stanowi bodziec dla człowieka starego, by wy
wiązał się z obowiązku bycia na straży tradycji, by przypominał i przekazywał rodzi
nie, młodszemu pokoleniu i tym, którzy będą o nią pytać -  H istorię Świętą. W  ten 
sposób starzec przem ienia płodność fizyczną, na pełną życia płodność duchową. Bi
blia nie zna starości zepchniętej na margines życia doczesnego. Starość w aspekcie 
symboliki eschatologicznej i apokaliptycznej została przyobleczona w atrybuty 
wieczności. Starość jest w Apokalipsie symbolem wieczności. Ludzkie życie przy
chodzi i zdąża do Wiecznego, Alfy i Omegi, dzieląc życie ze swoim Stworzycielem.

W  rozdziale III zatytułowanym „Osoba starsza”, Autorka podejm uje problemy 
ludzi w wieku podeszłym z psychologicznego punktu widzenia, inspirowanego zresz
tą, jak cała książka, zdrowym ludzkim i chrześcijańskim szacunkiem dla ludzi starych.

W  książce M arie-Jo Thiel nie brakuje miejsca dla problemów interesujących oto
czenie ludzi w podeszłym wieku. Jest to tem atem  najobszerniejszego, IV  rozdziału, pt. 
„Starzeć się pośród asystujących”. Pierwsze i najważniejsze środowisko każdego czło
wieka -  rodzina, odgrywa niezastąpioną i najważniejszą rolę także w jesieni życia ludz
kiego. Nie brak w tej części książki również refleksji na tem at duszpasterstwa ludzi sta
rych, które solidarnie, zgodnie z ich specyficznymi potrzebami, powinno wielkodusz
nie i z miłością braterską stawać na wysokości trudnego, ale przecież tak naturalnego 
dla posługi Kościoła zadania. A utorka podejmuje także refleksję na tem at nadziei, 
której nieodłącznie potrzebuje każdy człowiek, zwłaszcza chrześcijanin w okresie ży
cia, szczególnie zasługującym na miano „przedsionka zmartwychwstania”.

Książka M arie-Jo Thiel jest udaną próbą przybliżenia czytelnikom ważnego za
gadnienia starości z punktu widzenia ludzkiego, chrześcijańskiego, naukowego -  
zwłaszcza z punktu widzenia teologii praktycznej. Publikacja ta opatrzona jest boga
tym aparatem  naukowym i źródłowym. Odwołuje się do M agisterium Kościoła, 
zwłaszcza do nauczania Jana Pawła II, a także sięga do źródeł literackich, filozoficz
nych i mądrości ludowej, które ubogacają refleksję Autorki, dobrze współbrzmiąc 
z optymistycznym przesłaniem  o starości, jakie zawiera ta wartościowa książka.

Omawiana publikacja zasługuje na to, by być swoistym vademecum dla ludzi star
szych -  najbardziej zainteresowanych tematem. Może być także szczególnie pomocna 
dla tych, którzy pragną w sposób kompetentny służyć ludziom starym w ich twórczym 
i pięknym przeżywaniu okresu „przedsionka zmartwychwstania”.

Ics. Wiesław Jankowski

III Spotkanie przedstawicieli Akademickich Instytutów Studiów nad Rodziną 
i Centrów Bioetyki zorganizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny, Rzym.

W dniach 14-17 lutego 2000 r. w Rzymie odbyło się III Spotkanie Przedstawicie
li Akademickich Instytutów Studiów nad M ałżeństwem i R odziną i Centrów Bio


