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Od redakcji
Numer czwarty kwartalnika Chrześcijaństwo-świat-polityka poświęcamy jakże ak-
tualnej dzisiaj kwestii przeżywania niedzieli i świętowania w ogóle. Tradycja kultu-
rowa ukształtowana w euroamerykańskiej strefie cywilizacyjnej mocno akcento-
wała wyodrębnienie siódmego dnia jako: po pierwsze, dnia wolnego od pracy; po 
drugie skoncentrowanego na religijnym wymiarze święta. Judeochrześcijańskie 
korzenie naszej cywilizacji wskazują na święto jako na celebrację obecności Boga 
w życiu człowieka, zaś na niedzielę jako na dzień Paschy Jezusa Chrystusa, Jego 
przejście ze śmierci do życia. Wywodząc się ze święta Paschy żydowskiej (wyj-
ście z niewoli egipskiej do wolności prowadzącej ku Ziemi Obiecanej), niedziela 
i wszelkie święto chrześcijańskie oznacza aktualizację tamtych wydarzeń i uobec-
nienie tej samej mocy Boga dla ludu, który uczestniczy w święcie. Procesy seku-
laryzacyjne i laicyzacyjne społeczności europejskich i amerykańskich w znacznej 
mierze zakwestionowały nie tylko sam sposób spędzania dnia świątecznego, ale 
i sprowadziły go do wymiaru „czasu wolnego”, do zwykłego odpoczynku zamiast 
odpoczynku w Bogu. Co więcej, coraz bardziej widoczne sprowadzanie osoby 
ludzkiej do homo oeconomicus wywiera presję na traktowanie niedzieli jako dnia 
pracy. Zarazem jednak obserwujemy stopniowe skracanie tygodnia pracy – choć 
w niektórych krajach widoczna jest tendencja przeciwna z powodu nadmiernego 
rozrostu państwa opiekuńczego. 

Profesor Aniela Dylus w artykule wiodącym pt. ”Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie 
świętowania” rozważa tytułową problematykę w sposób spokojny, traktując jednocze-
śnie niedzielę jako element sposobu życia właściwy człowiekowi ze względu na jego 
istotę a nie tylko z powodów konfesyjnie pojmowanej religijności. Czy zapowiadany 
przez wielu myślicieli powrót religii w wieku XXI będzie zderzał się z laicyzacją święta 
i w jaki sposób? Czy demokracja, także demokracja ekonomiczna, będzie sprzyjać od-
zyskiwaniu niedzieli dla osoby i społeczeństwa? Jakimi drogami można oddziaływać 
na stanowienie prawa i zmianę mentalności społecznej w tej dziedzinie?

W numerze zamieszczamy również dwa głosy dyskusyjne: pana Marka 
Goliszewskiego, prezesa Business Center Club oraz dr Sławomira Sowińskiego 
z Instytutu Politologii UKSW. Ponadto czytelnik znajdzie wypowiedź  redaktora 
naczelnego „Więzi” Zbigniewa Nosowskiego z poprzedniego panelu związanego 
z 3 numerem „Zeszytów” dotyczącym „Żydowskiego wymiaru chrześcijaństwa”.
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