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Koció³ jest powo³any do g³oszenia Ewangelii o zbawieniu w Jezusie
Chrystusie ró¿nymi metodami. Ewangelizacja jest bowiem procesem wielowarstwowym, z³o¿onym z ró¿nych elementów, jakimi s¹: odnowa ludzkoci,
dawanie wiadectwa, otwarte przepowiadanie, przylgniêcie duchowe, wejcie
we wspólnotê, przyjêcie znaków, dzie³a apostolskie1. Choæ wszystkie te elementy odgrywaj¹ donios³¹ rolê w przekazie dobrej nowiny o zbawczym dziele
Syna Bo¿ego, to nie ma ewangelizacji bez g³oszenia s³owa, którego treci¹ jest
nauka, mieræ i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu.
Celem ewangelizacji nie jest jedynie wzbogacenie wiedzy odbiorców
Ewangelii o jakie (nowe) treci, lecz przemiana mylenia i postaw ludzkich,
a w konsekwencji ¿ycia ca³ych spo³eczeñstw. G³oszenie Ewangelii ma charakter performacyjny, tzn. jej proklamacja sprawia, ¿e ¿ycie ludzkie nabiera w³aciwego kszta³tu oraz przyjmuje odpowiedni kierunek rozwoju ku pe³ni cz³owieczeñstwa2. Ewangelia niesie bowiem prawdê, która tworzy fakty i zmienia
¿ycie3.
G³oszona przez Koció³ Ewangelia rozbrzmiewa zawsze w okrelonym
kontekcie, który w jaki sposób wp³ywa na kszta³t jej komunikowania. Dzisiaj
Adres/Addresse/Anschrift: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR, Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, reich-hart@wp.pl.
1 EN nr 24.
2 Por. J. Ratzinger, Comunicazione e cultura: nuovi percorsi per levangelizzazione nel Terzo
Millennio, Nuova Umanità 1 (2003), s. 46.
3 SpS nr 2.
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tym kontekstem jest wspó³czesny areopag, na którym chrzecijañstwo styka
siê nie tylko z innymi religiami i sektami, ale tak¿e z takimi dzisiejszymi
bo¿kami, jak konsumpcja, konkurencja czy postêp4. Dlatego te¿ Koció³ stoi
dzisiaj przed wyzwaniem, aby  wzorem w. Paw³a  g³osiæ Ewangeliê zawsze
w sposób zrozumia³y i dostosowany do uwarunkowañ kulturowych panuj¹cych w danym rodowisku (por. Dz 17,22-31)5.
We wspó³czesnym wiecie istotn¹ rolê odgrywa marketing, który jako
sposób rozumienia rodowiska i umiejêtnoæ udzielenia w³aciwej odpowiedzi
na rozpoznane w nim potrzeby sta³ siê istotnym elementem dzia³alnoci firm
handlowych i partii politycznych, ale tak¿e szpitali i uniwersytetów, organizacji artystycznych oraz grup spo³ecznych. W tej sytuacji wydaje siê zrozumia³e,
¿e równie¿ Koció³ mo¿e korzystaæ z technik marketingowych, aby jeszcze
bardziej zbli¿yæ siê do ludzi i dziêki umiejêtnemu przekazowi s³owa Bo¿ego
kszta³towaæ ich postawy religijne oraz moralne6.
Szczególne zainteresowanie Kocio³a wezwanego do g³oszenia Ewangelii
mo¿e wzbudziæ tzw. marketing narracyjny, który propaguje w Polsce Eryk
Mistewicz7. Marketing narracyjny polega na takim operowaniu s³owem, aby
tworzyæ opowieci zmieniaj¹ce mylenie ludzi, a co za tym idzie  ¿ycie spo³eczne. Zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykañskiego II, który poleca Kocio³owi
uznawaæ i stosowaæ w dostatecznej mierze nie tylko zasady teologiczne, lecz
tak¿e zdobycze nauk wieckich, zw³aszcza psychologii i socjologii, tak ¿eby
równie¿ i wiernych prowadziæ do rzetelniejszego i dojrzalszego ¿ycia wiary8,
w niniejszym artykule zaprezentowane zostan¹ podstawy marketingu narracyjnego (1), zasady jego wykorzystania w dzia³alnoci marketingowej (2) oraz mo¿liwoæ jego zastosowania w pos³udze g³oszenia Ewangelii (3). Celem artyku³u
jest zaznajomienie g³osicieli s³owa Bo¿ego z koncepcj¹ marketingu narracyjnego, aby mogli znaleæ w niej dodatkowe wskazówki u¿yteczne dla ich pos³ugi
b¹d te¿ przekonaæ siê, ¿e od dawna stosuj¹ w przepowiadaniu narracjê, która
obecnie staje siê popularna w wiecie marketingu.
4 Por. W. Michalke-Leicht, C.P. Sajak, Bitte nüchtern bleiben. Ein Plädoyer gegen die Überforderung des Religionsunterrichts, Herder-Korrespondenz 11 (2010), s. 589.
5 Por. RMi nr 37c.
6 Por. G. Barna, Marketing the Church. What They Never Taught You About Church Growth,
Colorado Springs 1988, s. 18; J.J. Considine, Marketing Your Church: Concepts and Strategies, Kansas
City 1995, s. 3; A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. U¿ywanie i nadu¿ywanie perswazji na co
dzieñ, Warszawa 2003. s. 16.
7 Niedawno ukaza³a siê ksi¹¿ka tego autora Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które
sprzedaj¹ (Gliwice 2011). Ideê marketingu narracyjnego propaguje on tak¿e jako felietonista tygodnika
Uwa¿am Rze.
8 KDK nr 62.
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1. Marketing narracyjny i jego siła oddziaływania
na ludzkie postawy

Marketing narracyjny opiera siê na za³o¿eniu, ¿e dzisiejszy cz³owiek
 zasypywany codziennie wieloma reklamami i wiadomociami  nie jest
w stanie ich przetworzyæ i zaabsorbowaæ. Z ³atwoci¹ za przyswaja sobie to,
co przybiera postaæ opowieci, które przykuwaj¹ jego uwagê, poruszaj¹ uczucia i wprowadzaj¹ w nieznan¹ dot¹d rzeczywistoæ9. Wykorzystanie opowieci
w dzia³alnoci marketingowej pozwala ludziom kultury, biznesu i polityki skuteczniej oddzia³ywaæ na swoje audytorium, pozyskuj¹c szybciej nowych widzów, klientów i wyborców.
Historia opowiedziana drugiemu cz³owiekowi pozwala nawi¹zaæ z nim
kontakt. Opowieci s³u¿¹ wytworzeniu bliskoci miêdzy opowiadaj¹cym a s³uchaczem. Kto opowiada komu swoj¹ historiê, zachêca go do odnalezienia
w niej prawdy o sobie i swoim ¿yciu. Przekazuj¹c treci w formie opowiadania, mówca os³abia w swoich s³uchaczach opór wobec ich przyjêcia. Opowieæ
wp³ywa na zmianê percepcji okrelonych osób i sytuacji oraz buduje wiê
porozumienia co do prezentowanego stanu rzeczy10.
Opowiadanie jest najlepszym sposobem wyjanienia rzeczywistoci.
Przekazuj¹c drugiemu cz³owiekowi jak¹ historiê, mówca otwiera przed nim
mo¿liwoæ nadania nowego znaczenia temu, co zna ze swojego dowiadczenia.
Otrzymuje w niej sformu³owan¹ nie wprost podpowied, jak ¿yæ i jakie podejmowaæ decyzje. W ten sposób uwalnia siê od chaosu oraz zagubienia i uzyskuje wiêksz¹ pewnoæ w poruszaniu siê po wiecie11.
Ka¿dy naród, organizacjê czy firmê wyró¿nia sporód innych niepowtarzalna historia. Jej opowiadanie gwarantuje wszystkim, którzy do nich nale¿¹,
zachowanie w³asnej to¿samoci. Opowieæ o pocz¹tkach narodu lub korporacji,
czyli tzw. mit za³o¿ycielski jest dla ludzi ród³em dumy i daje satysfakcjê
z przynale¿noci do okrelonej grupy. Gdy naród zapomina o swojej przesz³oci,
przestaj¹c powracaæ do opowieci o swoich bohaterach, traci swoj¹ godnoæ,
rezygnuje z ambitnych planów w³asnego rozwoju i traci szacunek u innych12.
9

Por. E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj¹, Gliwice
2011, s. 739; A. Gersie, N. King, Drama. Tworzenie opowieci w edukacji i terapii, Warszawa 1999,
s. 29.
10 Por. E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 43; J. Mandelbaum, How to Do Things with
Narrative. A Communication Perspective on Narrative Skill, w: J.O. Greene, B.R. Burleson (red.),
Handbook of Communication and Social Interaction Skills, Mahwah 2003, s. 624.
11 Por. E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 49; H. Fischer, Gegenwärtiges Erzählen als Weltdeutung durch Glauben, Theologie der Gegenwart 3 (1994), s. 190.
12 Por. E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 199.
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Opowiadania oddzia³uj¹ na wszystkie zmys³y. Dziêki narracjom cz³owiek
mo¿e wyobraziæ sobie rozmaite osoby i sytuacje. Plastycznoæ opowieci sprawia, ¿e s³uchacze w sposób twórczy anga¿uj¹ siê w jej s³uchanie, wchodz¹c
w jej akcjê, rozwijaj¹c j¹ i poddaj¹c refleksji. Wizualizacja uzyskana dziêki
opowiadaniu pozwala s³uchaczom ³atwiej skupiæ uwagê i zapamiêtaæ przekazywane w nim treci, a tak¿e zdecydowaæ siê na ich przyjêcie13.
Opowieci dotykaj¹ ludzkich têsknot, marzeñ, a zw³aszcza pragnienia
nadziei. Wpisuj¹ siê mocno w pamiêæ, gdy nios¹ z sob¹ jakie istotne przes³anie, które wp³ywa na zachowanie cz³owieka. Aby s³uchacz przej¹³ siê histori¹
i odpowiednio na ni¹ zareagowa³, opowiadanie musi trafiæ prosto w serce,
a wiêc nie tylko zainspirowaæ do mylenia, ale tak¿e poruszyæ uczucia. Wówczas w ¿yciu cz³owieka mo¿e nast¹piæ wewnêtrzny wstrz¹s i w konsekwencji
zmiana postrzegania rzeczywistoci14.
Przez wieki opowieci pomaga³y ludziom nadaæ ¿yciu spo³ecznemu okrelony kszta³t. S¹ one podstawowym sposobem komunikacji, która s³u¿y przekazowi kultury, uporz¹dkowaniu wiedzy spo³ecznej oraz nadaniu okrelonej
struktury ludzkiemu dowiadczeniu. Wszystkie kultury zosta³y stworzone i s¹
podtrzymywane przez narracje. Ich si³a sk³ania³a ludzi do podjêcia donios³ych
dla ich losu decyzji, podtrzymywa³a ¿ycie religijne i umacnia³a funkcjonowanie w³adzy politycznej. Dzisiaj opowieci przyczyniaj¹ siê wydatnie do osi¹gania celów marketingowych, gdy¿ narratywnoæ w marketingu pomaga ludziom
uznaæ okrelone produkty za sposób wyrazu ich osobowoci oraz ich indywidualnego stylu ¿ycia15.
Pozwalaj¹c na zbudowanie relacji ze s³uchaczem, opowiadania staj¹ siê
narzêdziem ³agodnej perswazji. Wci¹gaj¹ one bowiem odbiorców w proces
osi¹gania celu, który przywieca opowiadaj¹cemu historiê. S³uchacze, którzy
pozwalaj¹, aby dziêki opowiadaniu inna rzeczywistoæ wniknê³a w ich wiadomoæ, staj¹ siê w pe³ni przekonanymi do swych racji aktywnymi propagatorami ludzi, idei czy produktów, o których by³a mowa w narracji. W ten sposób
ronie liczba tych, którzy gotowi s¹ zmieniæ swoj¹ postawê i zaanga¿owaæ siê
w budowanie nowej rzeczywistoci16.
13
14
15

Por. ibidem, s. 213; A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, s. 152154.
Por. E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 56; A. Gersie, N. King, Drama, s. 28.
Por. M. Dahlén, F. Lange, T. Smith, Marketing Communications. A Brand Narrative Approach, West Sussex 2010, s. 13; J. Mandelbaum, How to Do Things with Narrative, s. 595; P. Ballard,
J. Prichard, Practical Theology in Action. Christian Thinking in the Service of Church and Society,
London 2006, s. 137.
16 Por. M. Dahlén, F. Lange, T. Smith, Marketing Communications, s. 397; E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 175; A. Gersie, N. King, Drama, s. 29.
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2. Zasady korzystania z opowieści w świetle
marketingu narracyjnego

W opowieci u¿ywanej w marketingu musz¹ znaleæ siê problemy,
z którymi zmagaj¹ siê jej adresaci. Nie mo¿na opowiadaæ ludziom o jakich
rzeczach tylko dlatego, ¿e maj¹ one okrelon¹ wartoæ. Ludzie nie s¹ bowiem
zainteresowani ideami czy produktami, lecz poszukuj¹ rozwi¹zania dla swoich
problemów. Z tego te¿ wzglêdu, aby dotrzeæ z opowieci¹ do umys³ów i serc
s³uchaczy, trzeba znaæ ich potrzeby, motywacje i dylematy. Historia winna
uwiadomiæ adresatom, ¿e w jej treci znajd¹ to, czego od dawna szukaj¹17.
Narracje wykorzystywane w celach marketingowych musz¹ byæ prawdziwe. Tylko opowieæ oparta na prawdzie jest w stanie przetrwaæ w stanach
kryzysowych, przekonaæ ludzi do przyjêcia g³oszonych pogl¹dów i sk³oniæ ich
do dzia³ania. Jeli opowiadanie o osobie, organizacji spo³ecznej czy firmie
zawieraæ bêdzie k³amstwa, prêdzej czy póniej zostanie zdemaskowane jako
fa³szywe i bêdzie odrzucone przez adresatów. Kto w narracji pos³uguje siê
nieprawd¹, nara¿a siê na utratê reputacji i zaufania, które potem niezwykle
trudno jest odbudowaæ18.
W historii przekazywanej s³uchaczom bohaterem powinien byæ kto,
z kim mog¹ siê zidentyfikowaæ. Dlatego nale¿y go tak przedstawiæ, aby mo¿na
by³o go sobie bez trudnoci wyobraziæ. Bohater opowieci winien zmagaæ siê
z przeszkodami, które wymagaj¹ od niego wielkiego wysi³ku. Walka z przeciwnikami wzmacnia u s³uchaczy zainteresowanie losami bohatera opowieci
i sk³ania ich do emocjonalnego zaanga¿owania siê w jego perypetie. Zwyciêstwo, którym koñczy siê historia bohatera, przyczynia siê do jego przemiany
oraz do przeobra¿enia siê otaczaj¹cego go rodowiska19. W ten sposób s³uchacze otrzymuj¹ zachêtê do naladowania jego postawy lub do udzia³u w jego
sukcesie.
W opowiadaniu historii nale¿y trzymaæ siê zasadniczego w¹tku i jemu
podporz¹dkowaæ wszystkie inne elementy. Trzeba unikaæ pretensjonalnoci
i podstêpnych chwytów. Opowieæ powinna brzmieæ w sposób naturalny,
a jednoczenie cechowaæ siê oryginalnoci¹, czyli wychodziæ poza zwyczaje,
slogany i konwencje. Mówca powinien tak przemawiaæ, aby przedstawiane
przez niego obrazy przemawia³y mocniej ni¿ pojedyncze s³owa20.
17 Por. E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 81; C. Hilker, Kunden gewinnen und binden.
Mehr verkaufen durch innovatives Marketing, Karlsruhe 2009, s. 12.
18 Por. E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 66, 121 i 216.
19 Por. ibidem, s. 99101.
20 Por. ibidem, s. 68.
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Narracje wykorzystywane w marketingu nie powinny byæ podporz¹dkowane przekazywaniu kolejnych porcji informacji. S¹ one narzêdziem do skupienia uwagi s³uchaczy i wzbudzenia w nich zaufania do mówcy. Przeszkod¹
na drodze do osi¹gniêcia tak sformu³owanego celu jest nagromadzenie w opowieci zbyt wielu szczegó³ów. Przesadna iloæ detali nie pozwala s³uchaczom
dotrzeæ do sedna sprawy. Dlatego wa¿ne jest, by skupiæ siê w opowiadaniu na
kilku istotnych punktach, powracaj¹c do nich i pozwalaj¹c im wybrzmieæ21.
Aby opowiadane historie zosta³y przyjête, musz¹ byæ opowiadane z pasj¹. W ten sposób wyró¿niaj¹ siê sporód tysiêcy podobnych do siebie, bezbarwnych komunikatów, które wype³niaj¹ przestrzeñ publiczn¹, nie przyci¹gaj¹c ju¿ w³aciwie niczyjej uwagi. Ludzie zwracaj¹ siê ku pasjonatom
z pragnieniem, by móc dzieliæ ich pasjê. Osoby przejête tym, co mówi¹, wywo³uj¹ u innych zainteresowanie i budz¹ pragnienie ich naladowania. Pasja
nadawcy komunikatu wskazuje jego odbiorcom, gdzie i w jaki sposób mog¹
zrealizowaæ swoje marzenia22.
Historia to nie s³owa, obrazy czy gesty, lecz wydarzenia, sytuacje i zachowania wyra¿one s³owami, obrazami i gestami23. Opowieci nie tyle s³u¿¹ przekazowi treci, co dowiadczenia. Daj¹ one opowiadaj¹cemu mo¿liwoæ podzielenia siê swoim dowiadczeniem z odbiorcami, pozwalaj¹ na uzyskanie
poczucia kolektywnego udzia³u i wzmacniaj¹ zaanga¿owanie siê o charakterze
psychologicznym. Dobrze skonstruowane opowiadania anga¿uj¹ emocjonalnie
zarówno mówcê, jak i s³uchacza, przyci¹gaj¹ uwagê, budz¹ zainteresowanie
i u³atwiaj¹ absorpcjê przes³ania24.
Opowiadanie niczego s³uchaczom nie narzuca. Jest ono wolne od moralizatorstwa, które zamyka adresatów na przyjêcie komunikatu. Narracja ma tê
w³aciwoæ, ¿e pozwala odbiorcom na samodzielne wyci¹gniêcie wniosków
z opowiedzianej historii. Marketing narracyjny nie chce ujarzmiæ adresatów
opowieci, ale przy ich pomocy poruszyæ ich dusze25.
Na si³ê przekonania w komunikacji znacz¹cy wp³yw ma wiarygodnoæ
ród³a, czyli w przypadku marketingu narracyjnego szlachetnoæ mówcy. Dlatego nadawca winien jawiæ siê adresatom jako kto godny zaufania, dobrze
poinformowany i ¿yczliwie usposobiony do ludzi. Wiarygodny jest ten, kto
mówi w sposób zrozumia³y i nie próbuje manipulowaæ swoimi odbiorcami.
21 Por. H. Porter Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative, Cambridge 2008, s. 52;
E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 78 i 216.
22 Por. ibidem, s. 76 i 99.
23 Por. H. Porter Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative, s. 21.
24 Por. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, s. 49; E. Mistewicz, Marketing narracyjny,
s. 115; J. Mandelbaum, How to Do Things with Narrative, s. 625.
25 Por. E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 68 i 216.
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Zaufanie u s³uchaczy rodzi siê dziêki autentycznej postawie mówcy, który
w sposób emocjonalny i osobisty opowiada o sprawach wa¿nych dla wielu
ludzi. Wtedy te¿ mo¿liwa staje siê komunikacja, dla której zaufanie jest warunkiem sine qua non26.
3. Posługa słowa wsparta zasadami marketingu narracyjnego?

Teoria marketingu narracyjnego jest dla g³osicieli s³owa Bo¿ego impulsem do refleksji nie tylko nad sposobem przekazu Ewangelii, ale tak¿e nad
zawartoci¹ orêdzia chrzecijañskiego i tradycj¹ jego komunikowania wiatu.
W kontekcie wyk³adu o donios³oci narracji we wspó³czesnym marketingu
mo¿na przekonaæ siê, jak wielkim i ci¹gle aktualnym bogactwem Kocio³a jest
jego opowieæ o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Zasady korzystania z opowieci w celach marketingowych pozwalaj¹ tak¿e g³osicielom s³owa Bo¿ego
pe³niej uwiadomiæ sobie, w jaki sposób dotrzeæ z orêdziem Ewangelii do
dzisiejszych ludzi.
3.1. Głoszenie Ewangelii a marketing narracyjny

Na d³ugo przed pojawieniem siê koncepcji marketingu narracyjnego, bo
od dwóch tysiêcy lat wierz¹cy w Chrystusa tworz¹ wspólnotê narracji27.
W chrzecijañstwie wiara przekazywana jest z pokolenia na pokolenie w postaci opowieci. Opowiadanie historii jest uprzywilejowanym sposobem komunikowania siê wierz¹cych w Chrystusa, a tak¿e g³oszenia Go wiatu. Chrzecijañstwo jest bowiem religi¹ historyczn¹ i dlatego przekazuje prawdê w postaci
opowieci o tym, co siê wydarzy³o. Chrzecijañstwo najpierw jest histori¹,
a potem refleksj¹ teologiczn¹28.
W chrzecijañstwie sposób przekazu s³owa Bo¿ego jest z natury narracyjny, gdy¿ u pocz¹tku bycia chrzecijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiej
wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹, która nadaje
¿yciu now¹ perspektywê, a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie29. T¹
osob¹ jest Jezus, którego jedyna i szczególna historia jest ostatecznym s³o26 Por. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, s. 4849; H. Fischer, Gegenwärtiges
Erzählen als Weltdeutung durch Glauben, s. 197.
27 Por. H. Weinrich, Théologie narrative, Concilium 5 (1973), s. 4950.
28 Por. P. Hitz, Lannonce missionnaire de lÉvangile, Paris 1954, s. 79; O. Fuchs, Narrativität
und Widerspenstigkeit. Strukturanalogien zwischen biblischen Geschichten und christlichen Handeln,
w: R. Zerfaß (red.), Erzählter Glaube  erzählende Kirche, Freiburg i. B. 1988, s. 105; A.C. Rueter,
Making Good Preaching Better, Collegeville 1997, s. 61; D. McBride, The Parables of Jesus, Leeds
1999, s. 17.
29 DCE nr 1.
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wem, jakie Bóg kieruje do ludzkoci30. Obcuj¹c z osob¹ samego Jezusa,
Aposto³owie staj¹ siê wiadkami Jego tajemnicy. W Jego Osobie i dziejach,
zw³aszcza w Jego mierci i zmartwychwstaniu, dostrzegaj¹ wydarzenia decyduj¹ce dla historii zbawienia. O tym wszystkim, co widzieli, opowiadaj¹
w kerygmacie, czyli w opowieci o mi³oci Boga, która objawi³a siê w osobie
Jezusa Chrystusa. S¹ zmuszeni tak czyniæ tak¿e z tego powodu, ¿e Bóg jest
Osob¹, a osobê ludzie mog¹ poznaæ tylko wtedy, gdy kto opowiada o niej
i dotycz¹cych jej faktach31.
Marketing narracyjny s³u¿y przekonaniu odbiorców, aby dokonali okrelonego wyboru produktu, firmy us³ugowej czy opcji politycznej. Jakkolwiek
tego rodzaju decyzja mo¿e mieæ dla ludzi istotne znaczenie, to nigdy nie dorówna donios³oci¹ decyzji, do której wzywa Koció³, g³osz¹c Jezusa i prowadz¹c do spotkania z Nim. Opowieæ o królestwie Bo¿ym i odkupieniu w Jezusie Chrystusie jest cile z³¹czona z wezwaniem do nawrócenia, czyli apelem
o przyjêcie Bo¿ego daru zbawienia. G³osiciele s³owa opowiadaj¹ o wielkich
dzie³ach Boga z uwagi na mi³oæ i moc zbawcz¹, jaka objawi³a siê w ¿yciu,
mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa32. G³osz¹ tym samym wartoæ, która
nie ma sobie równych i której nie da siê zast¹piæ ¿adnym produktem czy ide¹
 mi³oæ Boga pragn¹cego obdarzyæ cz³owieka pe³ni¹ szczêcia na wieki.
W marketingu narracyjnym si³a przekonania zale¿y w du¿ej mierze od
wiarygodnoci mówcy. Tymczasem g³osiciele s³owa Bo¿ego s¹ wiadomi, ¿e
nie najwa¿niejsza jest si³a ich perswazji oraz ich osobista wiarygodnoæ, lecz
autorytet samego Boga, w imieniu którego przemawiaj¹. Si³a g³oszenia s³owa
wyp³ywa nie tyle z umiejêtnoci narracyjnych mówcy, co z mocy Ducha Bo¿ego, dziêki któremu ¿ywy g³os Ewangelii rozbrzmiewa w Kociele, a przez
Koció³ w wiecie33. Przepowiadanie chrzecijañskie opiera siê ostatecznie na
wewnêtrznym wiadectwie Boga, który objawi³ siê w Chrystusie Jezusie
i ci¹gle objawia siê w sercach ludzkich. W proklamacji s³owa dzia³a Bóg,
pos³uguj¹c siê cz³owiekiem jako instrumentem przekazu zbawczego orêdzia.
Mówca nie mo¿e siê tylko ograniczyæ do g³oszenia tego, co sam prze¿y³.
Czerpie on z bogactwa dowiadczeñ ca³ego Kocio³a i g³osi s³owo Bo¿e
w cis³ym zjednoczeniu z nim. Jego osobista si³a przekonania wyp³ywa st¹d,
¿e wiara Kocio³a sta³a siê jego w³asn¹ wiar¹34.
30
31

VD nr 11.
Por. J. Ratzinger (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 150; P. Hitz, Lannonce
missionnaire de lÉvangile, s. 76; M. Lütz, Gott. Eine kleine Geschichte des Größten, München 2009,
s. 196197.
32 Por. P. Hitz, Lannonce missionnaire de lÉvangile, s. 112.
33 KO nr 8.
34 Por. J. Ratzinger, Dogma e predicazione, Brescia 1974, s. 1820.
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Zgodnie z teori¹ marketingu narracyjnego skutecznoæ zale¿y od tego,
w jaki sposób nadawca zastosuje zasady gwarantuj¹ce sukces w komunikacji.
W przepowiadaniu s³owa Bo¿ego funkcjonuje rozró¿nienie pomiêdzy komunikacj¹ skuteczn¹ a udan¹35. G³osiciele s³owa Bo¿ego maj¹ wprawdzie prawo
stosowaæ znane w retoryce rodki perswazji, ale zdaj¹ sobie przy tym sprawê,
¿e w ¿aden sposób nie wolno im sterowaæ ludmi ze wzglêdu na koniecznoæ
osi¹gniêcia sukcesu. Ich zadaniem jest osi¹gn¹æ porozumienie ze s³uchaczami,
które polega na tym, ¿e odbiorcy w pe³ni rozumiej¹, o co chodzi mówcy
 jakie im przekazuje wartoci, co im obiecuje i do przyjêcia jakich postaw ich
wzywa. Nawet jeli s³uchacze nie odpowiedz¹ pozytywnie na apel wyp³ywaj¹cy z opowieci o wielkich dzie³ach Boga, g³osiciele Ewangelii osi¹gaj¹ swój
cel, docieraj¹c do ludzi z opowieci¹ o Chrystusie.
3.2. Przepowiadanie narracyjne

Marketing narracyjny zawiera wiele wskazañ, które formu³owano ju¿
w pocz¹tkach chrzecijañstwa i które do dzisiaj obecne s¹ w teorii przepowiadania s³owa Bo¿ego. Zarówno w teorii marketingu narracyjnego, jak i w proklamacji Ewangelii istotn¹ rolê odgrywa rozeznanie potrzeb, pragnieñ i nastawieñ adresatów komunikatu. Wiedzieli ju¿ o tym pierwsi chrzecijañscy
heroldowie g³osz¹cy zbawienie w Chrystusie, gdy opowiadaj¹c o wielkich
dzie³ach Bo¿ych, starali siê wyjæ naprzeciw wszystkim podstawowym potrzebom swoich s³uchaczy36. Tak¿e wspó³czesna homiletyka podkrela, ¿e trzeba
najpierw poznaæ pragnienia i zainteresowania s³uchaczy, aby mo¿na by³o zaproponowaæ im pomoc w realizacji ich potrzeb. G³osiciel s³owa Bo¿ego winien
zapomnieæ o sobie, aby wype³niæ swoje myli ich preferencjami, zrozumieniem
czy zainteresowaniami37.
We wspó³czesnej homiletyce wiele uwagi powiêca siê tak¿e samej narracji w przepowiadaniu, podkrelaj¹c jej walory komunikacyjne38. Historie pozwalaj¹ na przekazywanie prawdy w taki sposób, ¿e cz³owiek nie czuje siê
atakowany, dziêki czemu nie musi przyjmowaæ postawy obronnej z obawy
35 Por. R. Hajduk, Leczyæ rany serc z³amanych. Przyczynek do kaznodziejstwa terapeutycznego,
Kraków 1996, s. 82.
36 Por. E.G. Hinson, The Evangelization of the Roman Empire. Identity and Adaptability, Macon
1981, s. 27.
37 Por. A.C. Rueter, Making Good Preaching Better, s. 28.
38 Por. H.-D. Knigge, Erzählend predigen?, w: H. Nitschke (red.), Erzählende Predigten, Gütersloh 1977, s. 815; H.W. Dannowski, Kompendium der Predigtlehre, Gütersloh 1985, s. 155157;
D. Hook, Effective Preaching. How to Prepare Good Homilies Today, Newtown 1991, s. 5258;
L. Maldonado, La homilía. Predicación. Liturgia. Comunidad, Madrid 1993, s. 158160; R. Hajduk,
Pos³ani g³osiæ dobr¹ nowinê. Podstawowy kurs homiletyczny, Kraków 2007, s. 177188.
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o koniecznoæ dokonania jakiej zasadniczej zmiany w ¿yciu39. Ludzie nie
dadz¹ sobie nic powiedzieæ, ale opowiedzieæ mo¿na im o wszystkim (B. von
Brentano). Historie przekazuj¹ prawdê i prowadz¹ do konfrontacji, która nie
dokonuje siê bezporednio. Stanowi¹ one bowiem medium, które ods³ania istniej¹ce w rzeczywistoci konflikty i w niedyrektywny sposób proponuje ich
rozwi¹zanie. Nie zostaje wówczas zburzona relacja pomiêdzy nadawc¹ a odbiorc¹, gdy¿ opowieæ pozwala s³uchaczowi z pewnego dystansu przyjrzeæ siê
poruszanej kwestii i podj¹æ takie decyzje, które uzna za najw³aciwsze40.
Opowiadanie jest wykorzystywane przez g³osicieli s³owa Bo¿ego, aby
przy jego pomocy co siê wydarzy³o w ¿yciu s³uchaczy. W opowieciach
tkwi wielka si³a performacyjna: chocia¿ niczego siê nie domagaj¹ ani nie nakazuj¹, to jednak dzia³ania i postawy wystêpuj¹cych w nim bohaterów tak s¹ ze
sob¹ powi¹zane, ¿e ostatecznie jasn¹ staje siê intencja opowiadaj¹cego, którego zamiary s³uchacze mog¹ zaakceptowaæ albo im siê przeciwstawiæ. Historie
nie tylko przekazuj¹ dobre rady, ale równie¿ pozwalaj¹ cz³owiekowi zakosztowaæ poczucia wolnoci i sk³aniaj¹ go, by zrobi³ to, co czyni¹ ich bohaterowie
 otworzy³ siê na dzia³anie Boga i zmieni³ swoje ¿ycie41.
Historie maj¹ znaczenie diagnostyczne: pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ rzeczywistoæ, ods³aniaj¹ mo¿liwoæ zbudowania nowych relacji i pobudzaj¹ kreatywnoæ s³uchaczy w dziedzinie poszukiwania nowych rozwi¹zañ ¿yciowych.
Za porednictwem narracji chrzecijañstwo odwo³uje siê do ludzkiej wyobrani, która wznosi siê ponad wszelkie czysto rozumowe kalkulacje. W opowiadanych historiach apeluje siê najpierw do serca, zmniejszaj¹c intelektualny opór
wobec prawdy Ewangelii. Ich plastycznoæ sprawia, ¿e przekazywane treci
mog¹ ³atwiej zakotwiczyæ siê w ludzkiej pamiêci42.
Podobnie, jak sugeruje to marketing narracyjny, opowiadania wykorzystywane w g³oszeniu s³owa Bo¿ego pozwalaj¹ ludziom odnaleæ i umocniæ
swoj¹ to¿samoæ. Dziêki opowieciom utwierdza siê ich poczucie przynale¿noci do wspólnoty wierz¹cych, która posiada d³u¿sz¹ historiê ani¿eli historia ich
¿ycia. Opowiadania ukazuj¹ce dzia³anie Boga, który przemienia ¿ycie ludzi,
pozwalaj¹ adresatom s³owa Bo¿ego w specyficzny sposób patrzeæ na wiat
39 Por. R. Hajduk, Bóg lubi opowiadania
(i s³uchacze kazañ te¿!), Revertimini ad fontes
1 (1994), s. 82.
40 Por. D. McBride, The Parables of Jesus, s. 17; R. Hajduk, Leczyæ rany serc z³amanych, s. 168.
41 Por. J.B. Metz, Petite apologie du récit, Concilium 5 (1973), s. 62; E. Arens, Wer kann die
großen Taten des Herrn erzählen? (Ps 106,2). Die Erzählstruktur christlichen Glaubens in systematischer Perspektive, w: R. Zerfaß (red.), Erzählter Glaube, s. 24.
42 Por. D.V. Twomey, The End of Irish Catholicism?, Dublin 2003, s. 6566; L. Wachinger, Der
Mensch ist ein Geschichtenerzähler (S. Minouchin). Zur therapeutischen Funktion des Erzählens,
w: R. Zerfaß (red.), Erzählter Glaube, s. 136.
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oraz na siebie samych. Historie ods³aniaj¹ce znaczenie wiata w wietle wiary
wspieraj¹ ludzi w wyzwalaniu siê z alienacji, gdy¿ to, co dokona³o siê
w przesz³oci, pomaga im odnaleæ siê w teraniejszoci43.
3.3. „Postulaty kaznodziejskie” w marketingu narracyjnym

Zasady uprawiania marketingu narracyjnego pozwalaj¹ w sposób krytyczny spojrzeæ na pos³ugê s³owa, pe³nion¹ w czasach nat³oku komunikatów i propagandy, usi³uj¹cej pozyskaæ serca i umys³y wspó³czesnych ludzi. Jeli jest prawd¹,
¿e dobre opowieci przykuwaj¹ uwagê, nadaj¹ sens i moc jednym wiadomociom, inne spychaj¹c z porz¹dku dnia44, to nale¿y wykorzystaæ w przepowiadaniu moc historii, aby dotrzeæ z dobr¹ nowin¹ o zbawieniu w Jezusie do dzisiejszego cz³owieka. Podstawowym argumentem za korzystaniem z opowieci
w g³oszeniu s³owa Bo¿ego nie bêdzie jednak jej skutecznoæ komunikacyjna, lecz
przyk³ad, jaki daje nam Jezus opowiadaj¹cy przypowieci i aposto³owie u¿ywaj¹cy narracji w przekazywaniu ludziom prawdy o zbawczej mi³oci Boga.
W marketingu narracyjnym istotna jest taka forma opowieci, która pobudza do s³uchania, we w³aciwy sposób przekazuje treæ i pozwala mówcy
zrealizowaæ zamierzony cel. Dla g³osicieli s³owa Bo¿ego oznacza to troskê
o odpowiedni dobór opowieci, a tak¿e ich dramaturgiê. Narracje winny byæ
¿ywe i buduj¹ce, zachêcaæ do opowiedzenia siê za Jezusem i wzywaæ do zmiany
postawy. Ze wzglêdu na swój praktyczny charakter powinny pe³niæ funkcjê modeli etycznych, które inspiruj¹ adresatów dobrej nowiny do refleksji nad swoim
¿yciem i sk³aniaj¹ do przyjêcia ewangelicznych postaw moralnych45.
Nie ma marketingu bez znajomoci sytuacji, w której ¿yj¹ ludzie, ich
pragnieñ i potrzeb. Podobnie i przepowiadanie s³owa Bo¿ego musi uwzglêdniaæ sytuacjê, ukazuj¹c dzisiejsze problemy i równoczenie przenikaæ j¹
i oczyszczaæ w wietle wiary. Dlatego obok opowieci biblijnych w homiliach
powinny byæ obecne opowiadania mówi¹ce o dzisiejszym ¿yciu, aby ka¿dy ze
s³uchaczy móg³ bez trudu rozpoznaæ, ¿e w proklamacji kaznodziejskiej chodzi
o jego wiat i o niego samego. Mo¿na wówczas opowiadaæ o rzeczywistoci,
w której ¿yj¹ s³uchacze: o relacjach, które istniej¹ pomiêdzy ludmi; o problemach, które wystêpuj¹ w ich rodowisku i na które nie maj¹ wp³ywu; o wielkich
dylematach wiata; o w³asnych g³êbokich prze¿yciach i dowiadczeniach46.
43

Por. H. Fischer, Gegenwärtiges Erzählen als Weltdeutung durch Glauben, s. 194; D. McBride,
The Parables of Jesus, s. 17.
44 E. Mistewicz, Marketing narracyjny, s. 45.
45 Por. R. Hajduk, Mit Jesus auf dem Weg in die Praxis der Gottesherrschaft. Evangelium,
kommunikatives Handeln und Moralverkündigung, Studia Moralia 1 (1998), s. 175.
46 R. Hajduk, Pos³ani g³osiæ dobr¹ nowinê, s. 183.
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W marketingu narracyjnym wa¿ny jest równie¿ jêzyk stosowany w opowiadaniu. W perspektywie pos³ugi s³owa wa¿ne jest, aby g³osiciele Ewangelii
przekazywali w opowieciach tylko to, co istotne, unikaj¹c podawania zbyt
wielu szczegó³ów. Dlatego nale¿y oszczêdnie u¿ywaæ przymiotników, a obficie
korzystaæ z czasowników. Trzeba tak¿e zwracaæ uwagê na to, by w narracji nie
pojawia³y siê slogany i ¿argon teologiczny, które jako pusto brzmi¹ce s³owa
nie nios¹ z sob¹ ju¿ ¿adnych treci i na które ludzie s¹ uodpornieni.
Uprawiaj¹c marketing narracyjny, mówca musi byæ autentyczny i ogarniêty pasj¹, co dla dzie³a ewangelizacji oznacza entuzjazm i wiadectwo. Tylko
ten, kto jest ca³ym sercem zaanga¿owany w to, co opowiada, mo¿e poruszyæ
opowieci¹ swoich s³uchaczy. wiadectwo za niekoniecznie musi oznaczaæ,
¿e g³osiciel Ewangelii mówi tylko o tym, co sam widzia³. wiadkiem jest ten,
kto zosta³ pos³any przez Boga i z pe³nym przekonaniem przekazuje Jego orêdzie. Opowiadane z pasj¹ opowieci powinny spe³niaæ funkcjê mistagogiczn¹,
tzn. byæ dla s³uchaczy wzorem, jak w wydarzeniach dnia codziennego dostrzegaæ dzia³anie Boga47.
* * *
Koció³ jest wezwany do g³oszenia Ewangelii za pomoc¹ takich metod
i rodków, które pozwol¹ mu dotrzeæ do jak najwiêkszej rzeszy ludzi z orêdziem zbawienia. B³êdem, jaki jako katolicy stale pope³niamy w komunikacji,
jest przewiadczenie, ¿e skoro posiadamy najlepszy z mo¿liwych »produktów«
(orêdzie Ewangelii), to musimy zabiegaæ o marketing komunikacyjny48. Tymczasem wspó³czesna komunikacja wymaga, by nie tylko zwracaæ uwagê na jej
treæ, ale tak¿e nie zaniedbaæ troski o w³aciwy sposób jej przekazu.
Przyczyn niepowodzeñ w komunikacji prawdy chrzecijañskiej próbuje
siê na ogó³ dopatrywaæ w tzw. czynnikach zewnêtrznych, np. w wiatowej
konspiracji przeciwko wartociom g³oszonym przez chrzecijan. Tymczasem
powodem takiego stanu mo¿e byæ i to, ¿e brakuje dobrze przemylanego marketingu s³u¿¹cego proklamacji zbawczego orêdzia; a zatem potrzeba wysi³ków, aby dobr¹ nowinê o zbawieniu w Jezusie Chrystusie przekazaæ wiatu
w sposób zrozumia³y dla kultury wspó³czesnej.
Bóg objawia siê ludziom nie abstrakcyjnie, lecz pos³uguj¹c siê jêzykami,
obrazami i wyra¿eniami typowymi dla danej kultury49. Od pocz¹tku Ewangelia
47
48

Por. ibidem, s. 262264.
W. Uranga, Comunicación, Iglesia y sociedad. Visión socio-eclesiológica de la comunicación,
w: G. Ravasi, J. McDonnell, W. Uranga (red.), Evangelización y Comunicación, Caracas 1994, s. 159.
49 Por. VD nr 109.
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korzysta z ludzkiej kultury, aby mog³a byæ przekazywana wiatu. Dlatego
i dzisiaj poszukuje takich rodków wyrazu, dziêki którym nie tylko stanie siê
dla wspó³czesnych ludzi zrozumia³a, ale tak¿e wp³ynie na ¿ycie cz³owieka
i jego rozwój. Dlatego te¿ wszystko to w kulturze, co mo¿e s³u¿yæ przekazywaniu Ewangelii nale¿y badaæ, a to, co dobre zachowywaæ (por. 1 Tes 5,21)
i stosowaæ w misji zbawienia. Ta regu³a odnosi siê tak¿e do marketingu narracyjnego.
Wprawdzie istniej¹ wyrane ró¿nice pomiêdzy dzie³em ewangelizacji
a dzia³alnoci¹ marketingow¹, to jednak mo¿na w marketingu narracyjnym
odnaleæ wiele sugestii, które s¹ obecne w publikacjach teologicznych.
W tradycji Kocio³a bowiem od samych jego pocz¹tków narracja, która jest
jedn¹ z powszechnych form ludzkiego komunikowania, odgrywa istotn¹ rolê
w przekazie orêdzia zbawienia. Nie oznacza to jednak, ¿e odwo³anie siê
w g³oszeniu Ewangelii do marketingu narracyjnego nie ma ¿adnego znaczenia.
Zasady, na których opiera siê marketing narracyjny, upewniaj¹ jej g³osicieli, ¿e
pos³uga przepowiadania s³owa Bo¿ego z zastosowaniem opowiadañ wpisuje
siê we wspó³czesny nurt komunikacji spo³ecznej. Ponadto wyp³ywa z nich
zachêta, by z nale¿yt¹ starannoci¹ podejæ do pos³ugi s³owa, troszcz¹c siê
o dostosowanie jej formy do wra¿liwoci estetycznej i mo¿liwoci percepcyjnych s³uchaczy.
Do ewangelizacji trzeba u¿yæ wszystkich mo¿liwych, godziwych rodków. Tak jak od wieków siêga siê po zasady retoryki wypracowane w pogañstwie czy w naszych czasach stosuje siê najnowsze rodki masowego przekazu,
aby dotrzeæ z dobr¹ nowin¹ o zbawieniu w Jezusie do ludzi przebywaj¹cych na
wspó³czesnym areopagu, tak równie¿ w dziele ewangelizacji mo¿na skorzystaæ z zasad marketingu narracyjnego. Co warte podkrelenia, g³oszenie zbawienia za pomoc¹ narracji nie jest jedn¹ z wielu opcji, ale jest Kocio³owi
zadane z uwagi na historyczny charakter objawienia siê odwiecznego S³owa
Ojca  Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego.

PROCLAMATION OF THE GOSPEL AND NARRATIVE MARKETING
(SUMMARY)

The Church is called to proclaim the Gospel. It should do it with all the means and methods
that guarantee the transmission to all people of the message of salvation in Jesus Christ. For this
purpose, it can use todays marketing communications, which not only emphasizes the role of the
contents of the message but also highlights the style of its transfer. In order to preach the Gospel to
people in the contemporary Areopagus, the Church can put into practice the rules of narrative
marketing. It refers to the human ability to redefine itself through a narrative and to establish
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relationships with others using stories. In the theory of narrative marketing, stories teach the
listeners to see reality and stimulate the human imagination. They are able to suggest a particular
solution in an indirect mode and they reduce the resistance to changes in the life of the recipients.
Stories help people to anchor something in the memory for a long term. They influence the
listeners by moving their emotions and allow them to make ethical decisions according to the
Gospel. The narrative preaching of the Good News is not one of many options for the Church, but
a task that grows out of the historic character of the revelation of God in Jesus Christ, his Son.

DIE VERKÜNDIGUNG DES EVANGELIUMS UND NARRATIVES MARKETING
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Kirche ist berufen das Evangelium zu verkünden, indem sie Methoden und Mittel
verwendet, die garantieren, mit der Botschaft vom Heil in Jesus Christus alle Menschen zu erreichen.
Dazu kann sie sich das heutige Kommunikationsmarketing zunutze machen, das nicht nur die
Rolle des Inhalts der Botschaft betont, sondern auch ihre Vermittlungsart hervorhebt. Die Regeln des narrativen Marketings können der Kirche helfen, den Menschen auf dem gegenwärtigen
Areopag das Evangelium zu verkünden. Das narrative Marketing bezieht sich auf die menschliche Fähigkeit, sich durch das Erzählen zu definieren und zu anderen Personen Beziehungen zu
schaffen. Geschichten regen die menschliche Vorstellungskraft an und lehren, die Wirklichkeit neu
zu sehen. Sie ermöglichen es, eine bestimmte Lösung indirekt zu suggerieren und erlauben den
Widerstand gegen irgendeine Veränderung bei den Empfängern der Nachricht zu verringern.
Erzählungen helfen dabei, etwas auf Dauer im Gedächtnis zu verankern. Sie wirken sich auf die
Hörer aus, indem sie sie etwas erfahren lassen und zu ethischen Entscheidungen im Geiste des
Evangeliums bewegen. Die frohe Botschaft narrativ in der Welt zu verkünden scheint keine der
vielen Optionen für die Kirche zu sein, sondern eine Aufgabe, die aus dem historischen Charakter
der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, seinem Sohn, erwächst.

