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Szczecin

Książka Jörga Lüera, której tytuł w języku polskim brzmi: Kościół kato-
licki i „znaki czasu”. Niemiecka Komisja Justitia et Pax po 1989 roku, stanowi 
cenny wkład naukowo-badawczy do badań natury teologiczno-społecznej, cha-
rakteryzujący się perspektywą historyczną, merytoryczną i systemową. Wydana 
w ramach serii naukowej „Teologia i pokój” Teologicznego Instytutu Badań nad 
Pokojem (Institut für Theologie und Frieden) w Hamburgu wpisuje się swoją 
tematyką w rozważania humanistyczno-fi lozofi czno-teologiczne nad pokojem 
jako wartością, która jest dana i zadana człowiekowi i wspólnocie ludzkiej. Autor 
monografi i, który od sierpnia 1996 roku pełni funkcję referenta w Niemieckiej 
Komisji Justitia et Pax do spraw zagadnień pokoju i polityki bezpieczeństwa, 
jest świadkiem toczących się wydarzeń, obrad, mającym dostęp do wszelkich 
materiałów umożliwiających analizę źródeł i literatury podstawowej oraz syntezę 
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wniosków. Jako świadek i pracownik Komisji dokonuje we wstępie monogra-
fi i słusznej autorefl eksji (zob. s. 14) na temat niebezpieczeństwa zbyt subiek-
tywnych czy osobistych opinii, których chciałby uniknąć poprzez weryfi kację 
własnego spojrzenia ze strony innych osób, znawców tematyki, co zresztą bardzo 
mu się udało dzięki akrybicznej staranności i wierności przyjętej metodologii. 
Ukazując materiał źródłowy i opracowania, sam zauważa, że stawiając sobie za 
cel opracowanie procesu rozpoznawania i uczenia się przez Kościół katolicki 
w Niemczech „znaków czasów”, wyrusza w drogę, której nie przeszedł jeszcze 
nikt, choć dostępne już monografi e i artykuły zajmują się Komisją w aspekcie 
historycznym (przy okazji 40-lecia zaangażowania na rzecz sprawiedliwości 
i pokoju) czy merytorycznym (dyskusja dotycząca listu biskupów niemieckich 
na temat pokoju z 2000 roku). Ta nowość i oryginalność jest wyróżnikiem mo-
nografi i przyczyniającym się z jednej strony do łatwiejszego dostępu do istnie-
jących źródeł zgromadzonych w Historycznym Archiwum Archidiecezji Koloń-
skiej, jak i dającym podstawy do dalszych badań i dyskusji. Nieco niezrozumia-
ły jest fakt, że w wykazie bibliografi i źródła zostały umieszczone po wykazie 
literatury przedmiotu, co narusza procedencję materiałów, z których korzystał 
Autor. Ponadto, bardzo cennym wyznacznikiem tego dzieła są podsumowania 
na końcu każdego z rozdziałów, które zawierają syntetyczne ujęcie „owoców” 
rozważań poszczególnych części, by na końcu monografi i ukazać jeszcze raz 
to, czego można nauczyć się, dokonując studium działalności Komisji Justitia 
et Pax w kontekście przemian społeczno-politycznych po 1989 roku.

Obok wstępu zawierającego cenne uwagi metodologiczno-formalne wraz 
z wyjaśnieniem procesu systemowego uczenia się i zakończenia wskazującego 
na zdolność Komisji Justitia et Pax do uczenia się „znaków czasu” wyrażone-
go w bogactwie nauczania Konferencji Episkopatu Niemiec, jak i dokumenta-
cji wszelkich projektów dokonywanych przez poszczególne agendy i gremia 
Komisji, monografi a składa się z sześciu rozdziałów ułożonych w logiczną ca-
łość ułatwiającą śledzenie głównych myśli Autora wraz z dołączonymi wyjaśnie-
niami w formie przypisów.

Pierwszy rozdział (s. 19–71) rozpatruje dwa punkty ciężkości w głównych 
nurtach rozwoju kościelnej nauki o pokoju. Z jednej strony opisany został rozwój 
nauczania papieży, począwszy od Benedykta XV, skończywszy na Janie Pawle II. 
Ze względu na chronologię i aktualność nauki omówione też zostały obrady So-
boru Watykańskiego II ze szczególnym odniesieniem do Konstytucji Duszpa-
sterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Odnosząc się do 
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tego dokumentu, Autor wyjaśnia, na czym polega soborowe wezwanie do odczy-
tywania „znaków czasów”, cytując jego czwarty punkt, w którym podana została 
defi nicja „znaków czasu” oraz imperatyw do ich badania i odczytywania, co tym 
samym wyjaśnia problem zawarty w głównym tytule monografi i. W piątym roz-
dziale tego dokumentu mamy wyraźne odniesienie „znaków czasu” w kwestii 
pokoju. Vaticanum II wiąże problem zachowania pokoju z odpowiednią wizją 
człowieka opartą na zachowaniu jego przyrodzonej i zarazem nadprzyrodzonej 
godności oraz odpowiedzialności. Również nauczanie papieży w tym względzie 
jest zgodne z przyjętą doktryną Kościoła, jednak każdy z nich stawia nowe ak-
centy wynikające z okoliczności historycznych i merytorycznych danego ponty-
fi katu. Drugim punktem ciężkości tego rozdziału monografi i jest troska o naucza-
nie na temat pokoju na terenie Niemiec po Soborze Watykańskim II ze szczegól-
nym uwzględnieniem sytuacji podzielonego kraju, a zarazem różnych wydarzeń 
kościelnych w danych częściach kraju. Na szczególną uwagę zasługują dwa syno-
dy toczące się prawie w tym samym czasie w RFN i NRD. Pierwszy z nich w jed-
nej ze swoich uchwał podejmuje opis wkładu, a zarazem zadania, które stoi przed 
Kościołem katolickim w RFN w kwestii rozwoju i pokoju. Synod duszpasterski 
w NRD podejmuje uchwałę dotyczącą służby Kościoła na rzecz pojednania i po-
koju, która jest wynikiem kompromisu wobec chęci wyraźnego określenia swojej 
pozycji w stosunku do panującego ustroju. Niezależnie od ostrożności w podję-
ciu krytyki wobec socjalistycznego reżimu udało się w tym dokumencie ukazać 
zasadę personalizmu jako fundamentu nauczania społecznego Kościoła. Autor 
w tym rozdziale poddaje również analizie list pasterski niemieckich biskupów 
Gerechtigkeit schafft Frieden (Sprawiedliwość daje pokój) z 1983 roku, w któ-
rym wyraźnie zaznaczono, że obok problemu wyścigu zbrojeń istnieją o wiele 
ważniejsze sprawy, które mają fundamentalne znaczenie dla wspierania pokoju, 
a zarazem jego zapewnienia.

Kolejny rozdział monografi i (s. 72–83) jest dedykowany opisowi i analizie 
powstania Niemieckiej Komisji Justitia et Pax. Obok genezy Autor wyekspono-
wał jej zadania, podkreślił mandat, który legitymizuje jej działania, oraz uwy-
puklił sposoby pracy. Bardzo ciekawym aspektem tych rozważań jest wyodręb-
nienie różnych losów powstania dwóch Komisji w podzielonych Niemczech. 

Następny rozdział (s. 84–176) uwydatnia najpierw fakt przemian następują-
cych w Europie w 1989 roku i zjednoczenia Niemiec w 1990 roku. Na skutek tych 
procesów podział na dwie Komisje Justitia et Pax w obu państwach niemieckich 
zostaje usunięty przez powstanie Wspólnej Komisji 15 marca 1991 roku. Szcze-
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gólnym akcentem działania Wspólnej Komisji do końca jej kadencji w 1993 roku 
stają się pytania dotyczące różnego rodzaju działań na rzecz pokoju oraz troski 
o politykę bezpieczeństwa. Bardzo ważnymi punktami ciężkości prac Komisji są 
następujące tematy: odmowa służby wojskowej, wojskowe posłuszeństwo wobec 
rozkazów zgodne ze współczesnymi warunkami, kwestia drugiej wojny w Zato-
ce Perskiej, obowiązek służby wojskowej, projekt Europejskiego Porządku Po-
kojowego, problemy wojen w byłej Jugosławii itp. Autor zauważa, że pomimo 
dalszego rozwoju zainteresowania tematyką pokoju i praw człowieka w dalszym 
ciągu zagadnienie rozwoju góruje nad obu problemami, co stanowi defi cyt, który 
musi zostać pokonany w następnej kadencji.

Dlatego w następnym rozdziale (s. 177–261) Autor rozważa działalność 
Komisji Justitia et Pax w kolejnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczyna się 
w roku 1994, zastanawiając się z jednej strony nad tym, czy w tym czasie zo-
staną pokonane wspomniane defi cyty, z drugiej zaś strony – czy zamiar kon-
tynuacji dotychczasowej działalności zostanie ubogacone dzięki nowym propo-
zycjom. Opis tych zagadnień poprzedza szczegółowa analiza problemów przy 
konstytuowaniu się nowego składu Komisji. Po pokonaniu wszelkich trudności 
genezo twórczych Komisja przystąpiła do pracy, zajmując się tematyką w po-
szczególnych grupach roboczych i grupach-projektach. Należały do nich stała 
grupa robocza Dienste für den Frieden (Działania na rzecz Pokoju), grupy-pro-
jekty: Gerechter Friede (Sprawiedliwy Pokój) i Versöhnung (Pojednanie). W ob-
liczu dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie krajowej, jak i europejskiej ta druga 
grupa podjęła się wypracowania odpowiedzi na ważkie pytania oscylujące wokół 
zagadnienia pojednania. Opracowano więc tematykę współczesnego rozumienia 
pojęcia „pojednanie”, form pojednania wypracowanych w Kościele, środków za-
stosowanych przy pojednaniu niemiecko-francuskim, sposobów pojednania nie-
miecko-żydowskiego w kontekście holocaustu, warunków pojednania niemiec-
ko-niemieckiego po zjednoczeniu, sytuacji miejsc zapalnych itp. Autor w bardzo 
trafny sposób szkicuje odpowiedzi na postawione kwestie, korzystając w umie-
jętny sposób z bogactwa źródeł.

W następnym, krótkim rozdziale (s. 262–265) daje on syntetyczny wgląd 
w przebieg kadencji 1999–2004 Komisji Justitia et Pax. Prace Komisji w tym 
czasie koncentrują się w dalszym ciągu na tematyce sprawiedliwego pokoju, 
pojednania i pokonywania traum oraz służby na rzecz szerzenia i zapewnienia 
pokoju.
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W ostatnim rozdziale monografi i (s. 266–287) poruszona została kwestia 
kulis powstania dokumentu Konferencji Episkopatu Niemiec Gerechter Frieden 
(Sprawiedliwy pokój) z 2000 roku, który miał się stać dzięki nowym impulsom 
rozszerzeniem i zarazem kontynuacją wspomnianego już listu Gerechtigkeit 
schafft den Frieden. Autor w bardzo ciekawy i szczegółowy sposób przedstawia 
wszystkie rozmowy, obrady poszukujące konsensusu, aby z jednej strony ukazać 
potrzebę dalszego rozwoju etyki pokoju, z drugiej zaś – podać wyważoną ocenę 
służby armii wojskowej i duszpasterstwa polowego. Poza tym uwypukla on kon-
cepcję etyki pokoju w kontekście wierności tradycji i potrzeby innowacji.

Reasumując, należy stwierdzić, że systematyzacja źródeł, wnikliwe i szcze-
gółowe opisy okoliczności czasowych i merytorycznych, dyskurs z istniejącą lite-
raturą przedmiotu wraz krytyką pozytywną i negatywną ich wyników badawczych 
sprawiają, że praca stanowi ważny wkład historyczno-teologiczny do współczes-
nego rozumienia działalności Komisji Justitia et Pax, stając się przyczynkiem 
i impulsem do następnych badań i opracowań na tym polu zainteresowań zgodnie 
z wyrażoną przez autora nadzieją, że niniejsza monografi a „dostarczy materiału 
dla przyszłego studium systemowego uczenia się Kościoła” (s. 13).

SONIA LIVINGSTONE, YOUNG PEOPLE AND NEW MEDIA. 
CHILDHOOD AND THE CHANGING MEDIA ENVIRONMENT,

LOS ANGELES–LONDON–NEW DELHI–SINGAPORE–WASHINGTON 
DC 2008, SS. 277.
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Sonia Livingstone jest profesorem psychologii społecznej w katedrze me-
diów i komunikacji społecznej w London School of Economics and Political 
Science. Wykładała na uniwersytetach włoskich, francuskich, skandynawskich 
i amerykańskich. Prowadzi szereg programów badawczych realizowanych 
w wielu krajach Unii Europejskiej (między innymi EU Kids Online). Owocem 
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prowadzonych badań jest szereg publikacji poświęconych przede wszystkim 
kontekstowi społecznemu korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. 

Również publikacja Young People and New Media. Childhood and the 
Changing Media Environment jest owocem programu badawczego realizowane-
go pod kierunkiem Livingstone. Program nosił tytuł Children, Young People and 
the Changing Media Environment. Sugestywny jest rysunek dziesięcioletniego 
chłopca, który Autorka prezentuje na początku swej pracy. Rysunek przedstawia 
dom przyszłości. Chłopiec umieścił w nim 26 telewizorów i innych urządzeń 
służących korzystaniu z nowych technologii. Dzieci i młodzież nie potrafi ą już 
sobie wyobrazić miejsca swojego zamieszkania bez wielu nowoczesnych urzą-
dzeń służących komunikacji. Są one w stanie ciągłej transformacji. Kultura mul-
timedialna integruje środki audiowizualne służące informacji oraz urządzenia 
telekomunikacyjne. Silnie wpływa na rozwój dzieci. Do tego stopnia, że dziecko 
ery internetu i telewizji cyfrowej można nazwać e-dzieckiem. 

Nowe media zmieniły środowisko życia dzieci. Są one najczęściej ich en-
tuzjastycznymi użytkownikami, natomiast nie zdają sobie sprawy z kontekstu 
społecznego ich funkcjonowania. Młodzi użytkownicy nowych technologii za-
zwyczaj są bardzo wrażliwi na design urządzeń. Pociąga ich to, co nowsze, z no-
wymi możliwościami. Napięcie wytwarzane przez układ „stare–nowe” prowadzi 
do intensyfi kowania konsumpcji. To, co stare, jest nudne. Potrzeba więc ciągle 
nowego, aby satysfakcja młodego konsumenta była pełna. Stąd ciągłe poszerza-
nie możliwości urządzeń o nowe funkcje i ich miniaturyzacja. Młodzi użytkow-
nicy wyraźnie odczuwają stratę, jeżeli pozbawi się ich możliwości korzystania 
z któregoś z mediów elektronicznych (na przykład telewizji), czego nie można 
powiedzieć o starych mediach (na przykład o książce).

Autorka w swoich badaniach poświęca sporo uwagi fenomenowi nudy 
wśród dzieci i młodzieży. Wielu młodych powtarza: „nic mi się nie chce”. I dla 
wielu lekarstwem stają media. Kiedy młodzi się nudzą, sięgają po internet, te-
lewizor czy telefon komórkowy. To, w jaki sposób młodzi wykorzystują media, 
jest warunkowane przez wiele czynników. Jest to między innymi pochodzenie 
społeczne, płeć, grupa etniczna, region zamieszkania itd. Tracą na znaczeniu tra-
dycyjne grupy socjalizacyjne, takie jak rodzina, szkoła czy wspólnota lokalna. 
Zyskują przede wszystkim grupy rówieśnicze oraz media. Brytyjska badaczka 
podkreśla, że mechanizmy socjalizacyjne są tutaj o tyle ważne, że w tym okresie 
rozwojowym młodzi ludzie nabywają tożsamości. To jest czas, kiedy kształtuje 
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się ich indywidualizm, a także model konsumpcji. Tworzy się indywidualny styl 
życia. 

Pod wpływem „kultury mediów” doszło do istotnych zmian społecznych 
wśród młodych ludzi. Nastąpiło odejście od „kultury ulicy” na rzecz domu. Ale 
w domu ma miejsce przesunięcie od wspólnego korzystania z mediów na rzecz 
„kultury sypialni”. Interakcja z wieloma mediami została przeniesiona w zacisze 
sypialni. Wydaje się, że prywatyzacja korzystania z mediów została poprzedzona 
demokratyzacją relacji w rodzinie. 

Livingstone szczególnie dużo uwagi poświęca rodzinnemu kontekstowi 
wykorzystania mediów przez młodych użytkowników. Dążenia dzieci w środo-
wisku domowym są zawieszone między pragnieniem niezależności a uzależnie-
niem od rodziców. W XX wieku mieliśmy do czynienia z emancypacją dzieciń-
stwa. Jej elementem stał się w ostatnich czasach także sposób wykorzystania 
nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Jest to o tyle łatwiejsze, że młodzi 
użytkownicy są dużo lepszymi ekspertami w tej dziedzinie niż ich rodzice. 

Funkcjonowanie systemu mediów w środowisku rodzinnym może prowa-
dzić do szeregu zmian, które owocują tak zwanym demokratycznym modelem 
rodziny. Z racji tego, że społeczeństwa zachodnie stały się bardziej zamożne, 
zwiększyła się liczba mediów w środowisku domowym. Ponieważ zmieniły się 
relacje międzypokoleniowe, styl wykorzystania mediów w środowisku rodzin-
nych jest negocjowany między młodymi użytkownikami a starszym pokoleniem. 
W wielu rodzinach, o ile można jeszcze mówić o doświadczeniu wspólnoty, 
częściej służy temu telewizor niż rodzinny stół. Media takie, jak na przykład 
telefon komórkowy przyczyniają się do atomizacji rodziny. 

Zmieniające się media zmuszają do przyswojenia sobie nowych umiejęt-
ności. Młodzi użytkownicy nabywają je zupełnie nową drogą. Można ją określić 
jako „uczenie się przez działanie” (learning by doing). Wydaje się jednak, że 
mimo niedociągnięć formalnej edukacji młodzi ludzie są mniej chętni do nauki 
niż pokolenie ich rodziców i nauczycieli. Ograniczanie sposobów wykorzysta-
nia mediów jedynie do rozrywki (mere entertainment) staje się wyzwaniem dla 
medialnej alfabetyzacji młodego pokolenia. Powinno się to dokonywać zarówno 
przez nabywanie właściwych kompetencji, uczenie się oraz regulowanie na róż-
nych poziomach (także rodzinnym).

Autorka ukazuje w swojej książce nowe paradygmaty funkcjonowania 
mediów w środowisku rodzinnym. Wpływają one na strukturę rodziny przede 
wszystkim przez wywieranie silnej presji na jej młodych członków. Przyczyniają 
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się do atomizacji wzajemnych relacji. Łatwiej o kontakt computer to computer 
niż face to face. To stanowi przede wszystkim wyzwanie socjalizacyjne dla po-
kolenia rodziców i nauczycieli, których umiejętności w zakresie posługiwania 
się nowymi mediami są zazwyczaj dużo skromniejsze niż pokolenia ich dzie-
ci. Badania takie jak S. Livingstone pozwalają nam zrozumieć strategie, jakie 
przyjmują młodzi ludzie w posługiwaniu się nowymi mediami. Jakie potrzeby 
zaspokajają te media i jakie niosą zagrożenia i korzyści dla rozwoju młodych 
użytkowników, a przede wszystkim dla ich socjalizacji. Jest to niezmiernie waż-
ne w dobie transformacji mediów, przede wszystkim ich cyfryzacji oraz integra-
cji. Dziś najsilniej współtworzą środowisko medialne młodych użytkowników 
internet oraz urządzenia mobilne. Stanowią one coraz bardziej znaczący element 
socjalizacyjny. Niewątpliwie do zrozumienia tego fenomenu przyczynią się ko-
lejne projekty i prace zrealizowane przez S. Livingstone, takie jak: Children and 
the Internet: Great Expectations and Challenging Realities (2009), Kids Online: 
Opportunities and Risks for Children (2009), Children, Risk and Safety Online: 
Research and Policy Challenges in Comparative Perspective (2012).


