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oraz czĊĞciej w przestrzeni publicznej,
oprócz i obok reklam komercyjnych czy
przekazów kampanii spoáecznych, pojawiają siĊ
reklamy kojarzone przez odbiorcĊ z religią, KoĞcioáem czy Bogiem. I nie są to juĪ tylko znane
kierowcom przydroĪne billboardy zachĊcające
do sáuchania Radia Maryja czy Radia Józef, ale
reklamy wykorzystujące symbolikĊ religijną,
odwoáujące siĊ do religii i wiary, komunikujące
siĊ z odbiorcą nie tylko sáowem, ale i obrazem.
JuĪ w 1975 roku papieĪ Paweá VI stwierdziá,
Īe „cywilizacja sáowa, jako nieskuteczna i nieuĪyteczna, juĪ siĊ przeĪyáa, a obecnie nastĊpuje
nowy styl Īycia, cywilizacja obrazu. Taki stan
rzeczy áatwo podsuwa myĞl, Īe do gáoszenia
Ewangelii trzeba stosowaü takie ĞwieĪe Ğrodki, jakimi dysponuje ta cywilizacja”1. Zdaniem
Jana Pawáa II „problem, przed którym […] stoi
KoĞcióá, to juĪ nie wątpliwoĞü, czy czáowiek
z ulicy jest jeszcze w stanie pojąü przekaz religijny, ale problem znalezienia takiego jĊzyka,
który pozwoli nadaü orĊdziu ewangelicznemu
wáaĞciwą mu siáĊ”2. Nic zatem dziwnego, Īe
KoĞcióá katolicki czy – szerzej – KoĞcioáy co-

raz czĊĞciej „gáoszą EwangeliĊ” takĪe z wykorzystaniem komunikacji wizualnej, reklamy religijnej, by „docieraü [z nią] do wielkiej liczby
ludzi”3. Reklama bowiem „jawi siĊ we wspóáczesnym Ğwiecie jako wszechobecna siáa, która
wpáywa na mentalnoĞü i zachowania ludzi”4.
Dostrzegając znaczenie i moĪliwoĞci ewangelizacyjne reklamy w komunikacji z KoĞcioáa
z wiernymi/poszukującymi, ks. dr hab. Krzysztof StĊpniak5 – kapáan Diecezji Páockiej; dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów (2001–2008);
dziekan Wydziaáu Socjologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora (2008–2017); pracownik Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW i pierwszy duchowny, który
w 2018 r. otrzymaá stopieĔ doktora habilitowanego nauk spoáecznych w zakresie nauk o mediach
– podjąá siĊ dzieáa pionierskiej analizy „fenomenu” reklamy religijnej. Uznaá ją bowiem za odrĊbny przekaz reklamowy, który moĪe pobudzaü
do bardziej lub mniej pogáĊbionej reßeksji religijnej i staü siĊ narzĊdziem wykorzystywanym
przez KoĞcióá katolicki do wypeániania jego misji. Dzieáa pionierskiego dlatego, Īe w polskim
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piĞmiennictwie brak opracowaĔ dotyczących reklamy religijnej6, jest ona jedynie przywoáywana w kontekĞcie relacji KoĞcióá–media, a przez
wielu autorów traktowana jako rodzaj reklamy
spoáecznej, choü autor recenzowanej pracy
z tym poglądem siĊ nie zgadza (s. 178).
Ksiądz StĊpniak w omawianej pracy, w peáni speániającej warunki studium medioznawczego, stawia tezĊ, Īe „reklama religijna to odrĊbny
typ reklamy, którego gáównym i konstytutywnym komponentem, wyróĪniającym go spoĞród
innych typów reklam, jest element sacrum. Jest
ona rodzajem komunikacji perswazyjnej, która
zawiera cechy i elementy róĪniące ją od innych
przekazów reklamowych, choü ma wiele stycznych, zwáaszcza z reklamą spoáeczną, a takĪe
z komercyjną czy korporacyjną. Reklama religijna jest rodzajem reklamy opierającej siĊ na
pewnej »potrzebie«, którą powinna wzbudziü
u odbiorców. Nie jest to reklama nakáaniająca do
zakupu towaru czy usáugi. Jej celem jest zmiana postawy czy podjĊcie konkretnego dziaáania
prowadzącego do zwrócenia uwagi na Boga,
wiarĊ czy KoĞcióá jako miejsce poszukiwania
odpowiedzi na egzystencjalne pytania czáowieka. KoĞcióá bowiem ma do zaproponowania coĞ
unikalnego, a jest nim Ewangelia oferująca zbawienie” (s. 12).
W rozdziale pierwszym autor formuáuje
wáasne deÞnicje reklamy religijnej. W znaczeniu ogólnym reklama religijna, uznawana za
zjawisko kulturowe, to dla niego „jeden z elementów komunikacji danej religii, KoĞcioáa czy
wyznania, którego celem jest przekazywanie
informacji oraz promocja wartoĞci, idei i usáug
o charakterze religijnym, a takĪe ksztaátowanie postaw i zachowaĔ wáaĞciwych dla danej
religii, KoĞcioáa czy wyznania” (s. 40). ZawĊĪając pojĊcie do reklamy religijnej w KoĞciele
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katolickim, bĊdącej gáównym problemem pracy, uznaje ją za „taki przekaz, który wpáywa
na ksztaátowanie postaw oraz zachowaĔ charakterystycznych dla osób wierzących w Boga,
który objawiá siĊ w osobie Jezusa Chrystusa.
[…] Przekaz zmierzający do promocji poznania
Boga i Jego objawienia, nauczania prawd wiary
i moralnoĞci, wáaĞciwych dla KoĞcioáa katolickiego oraz posáug religijnych za pomocą wszelkich infostrad, zawierający pewne elementy
sacrum” (s. 40–41).
Profesor StĊpniak dostrzega teĪ pojĊcie
szersze – reklamy koĞcielnej zlecanej przez
KoĞcióá w celu np. reklamowania prasy katolickiej, podkreĞlając jednoczeĞnie, Īe komercyjna reklama koĞcielna, w przeciwieĔstwie do
reklam religijnych, nie musi odnosiü siĊ do duchowych potrzeb odbiorców i element sacrum
nie jest w niej niezbĊdny (s. 212).
Jak siĊ wydaje, autor za konieczny element
reklamy religijnej uznaje sacrum – czerpiąc
z myĞli szkoáy fenomenologicznej takich autorów, jak Rudolf Otto, Gerard van der Leeuw
i Mircea Eliade, pogáĊbionych dociekaniami
Henri Huberta, Marcela Maussa i Émile Durkheima – rozumiane jako „coĞ ĞwiĊtego, duchowego, przekraczającego to, co immanentne czy
pewną transcendencjĊ, TajemnicĊ, która kryje
w sobie coĞ nieziemskiego” (s. 185).
Opierając siĊ na ustaleniach Philipa Kotlera
dotyczących celów reklamy, autor recenzowanej pracy wymienia wĞród jej celów: 1) uĞwiadomienie odbiorcom ich potrzeb duchowych
i rozbudzenie w nich chĊci ich zaspokojenia,
2) ukazywanie apetibilitas, czyli atrakcyjnoĞci
danej religii, 3) kreowanie preferencji i dostarczanie argumentów rozumowych za wyborem
danej religii czy KoĞcioáa, 4) ksztaátowanie
pozytywnego wyobraĪenia o nadawcy reklam,
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zachĊcenie do konkretnego dziaáania zgodnego
z celem przekazu reklamowego oraz 5) korzystanie z posáug.
Biorąc zaĞ pod uwagĊ treĞci i adresata reklamy religijnej, autor zaproponowaá wáasną typologiĊ reklamy religijnej, dzieląc ją na: 1) reklamĊ kerygmatyczną/ewangelizacyjną, 2) reklamĊ powoáaniową, 3) reklamĊ duszpasterską
oraz 4) reklamĊ charytatywną (fundraisingową)
(s. 179–180).
Teoretyczne rozwaĪania ks. StĊpniaka na temat reklamy religijnej, i immanentnie związanego z nią sacrum, staáy siĊ podstawą dla badaĔ
empirycznych przeprowadzonych przez niego
w Laboratorium BadaĔ Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego na przeáomie lutego
i marca 2016 roku na podstawie wybranego
materiaáu, czyli reklam, które zakwaliÞkowaá
do reklam religijnych wedáug typów przez siebie zaproponowanych (trzech dynamicznych
i trzech statycznych). Badania jakoĞciowe zostaáy przeprowadzone pod kierunkiem ks. StĊpniaka w czterech grupach fokusowych – Grupie Ekspertów, Grupie Niewierzących, Grupie
Duchownych i Grupie Wierzących. Byli w nich
zarówno specjaliĞci od reklamy, komunikacji
i teologii Ğrodków spoáecznego przekazu, jak
i odbiorcy reklam niebĊdący specjalistami. Materiaá empiryczny zostaá poddany klasyÞkacji
i hierarchicznej kategoryzacji na podstawie kluczowych zagadnieĔ i pytaĔ badawczych:
• „Gdzie przebiega teoretyczna i postrzegana
przez odbiorców granica okreĞlająca zakres
pojĊcia „reklama religijna”?
• Jakimi cechami charakteryzuje siĊ reklama
religijna? Jaka jest jej relacja do reklamy
komercyjnej, spoáecznej i innych typów reklam?
• Jak reklama religijna i marketing religijny
są odbierane przez róĪne grupy? Czy jest to
dziaáanie postrzegane jako wáaĞciwe z punktu widzenia misji i celów KoĞcioáa, czy jest
to dziaáanie skuteczne?
• Jak rozumiane są cele reklamy religijnej?
• Jak prezentowane jest sacrum w reklamie
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religijnej? Gdzie przebiega granica miĊdzy
sacrum a profanum?
• Jakie korelaty na poziomie przekazu wpáywają na skutecznoĞü reklamy religijnej?
• Jak kontekst prezentacji wpáywa na odbiór
„reklamy religijnej”? (s. 72–73).
Do opisu sposobu oddziaáywania reklamy religijnej autor zastosowaá w badaniu model
AIDCAS, bĊdący rozszerzoną wersją modelu
AIDA, stawiając kolejne pytania badawcze:
• Co w reklamie przyciąga uwagĊ, co jest wyjątkowe, nietypowe, rzucające siĊ w oczy?
• Co budzi zainteresowanie i skáania do obejrzenia caáej reklamy?
• Do jakiego zaangaĪowania skáania reklama?
• Do jakich potrzeb odwoáuje siĊ reklama?
• Jak reklama argumentuje korzyĞci z dziaáania?
• Jak reklama zwiĊksza satysfakcjĊ po podjĊtym dziaáaniu. Jakie szczególne korzyĞci na
poziomie spoáecznym, etycznym, osobistym
proponuje reklama?
Wyniki badaĔ autor przedstawiá w trzech rozdziaáach. Pierwszy – Reklama religijna w badaniu fokusowym. Wnioski cząstkowe – przynosi
wnioski dotyczące granic pojĊcia reklamy religijnej i jej deÞnicji. Drugi zawiera Mocne i sáabe strony reklam prezentowanych podczas badania w grupach fokusowych oraz ich znaczące
cechy, a trzeci – Wnioski syntetyzujące.
Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe nie
wszystkie reklamy przedstawione uczestnikom
zostaáy uznane przez nich za religijne, choü
przyznali oni, Īe „reklama religijna jest pewnym fenomenem i odrĊbnym typem reklamy,
który zawiera w sobie elementy sacrum, moĪe
prowadziü do bardziej lub mniej pogáĊbionej
reßeksji religijnej i moĪe byü narzĊdziem (medium) wykorzystywanym przez KoĞcióá do wypeániania jego misji” (s. 216).
Ostatecznie, w wyniku analizy literatury
i przeprowadzonych badaĔ, autor zaproponowaá
nastĊpującą deÞnicjĊ reklamy religijnej: „reklama religijna jest perswazyjnym przekazem
o charakterze religijnym, zawierającym pewne
elementy sacrum, którego celem jest przekazy-

Recenzje

134
wanie informacji oraz promocja wiary, wartoĞci, idei i posáug o charakterze religijnym oraz
ksztaátowanie postaw i poglądów zgodnych
z nauczaniem KoĞcioáa katolickiego” (s. 212).
Sacrum jest jej elementem sine qua non.
Ponadto autor, takĪe opierając siĊ na wynikach swoich badaĔ, wyodrĊbniá – stanowiące
zbiór otwarty – cztery kategorie sacrum: 1) kategorie podstawowe (ryty celebrowane przez
kapáana, odwoáania do Pisma ĝwiĊtego i doktryny nauczania KoĞcioáa, apokryfy i legendy
koĞcielne, Īywoty ĞwiĊtych, symbole religijne,
postacie ĞwiĊtych, báogosáawionych (bohaterowie religijni), osoby duchowne, cytaty i odwoáania do historii KoĞcioáa jako historii pewnej
instytucji; 2) estetyka religijna – ikonograÞa,
muzyka, która nie jest czĊĞcią rytu religijnego,
stroje, architektura i rzemiosáo; 3) etyka i wartoĞci – moralnoĞü páynąca z Biblii, a takĪe wartoĞci uniwersalne czy historyczne, przykáady
dziaáaĔ zgodnych z wartoĞciami chrzeĞcijaĔskimi oraz 4) styl Īycia – praktyki religijne i Ğwiadectwo Īycia czáonków wspólnoty KoĞcioáa
oraz styl Īycia duchownych.
KsiąĪkĊ uzupeániają reprodukcje reklam
uĪytych w badaniu, scenariusze badaĔ fokusowych, karty analizy reklamy oraz obszerna bibliograÞa.
Ogólny poziom merytoryczny pracy naleĪy oceniü wysoko. Recenzowanej ksiąĪce jest
wáaĞciwe przede wszystkim problemowe ujĊcie tematu. WartoĞciowy materiaá empiryczny,
sáuĪący gáównie ilustrowaniu myĞli ogólnych,
zostaá starannie uporządkowany, z zastosowaniem ogólnometodologicznej zasady poznania
naukowego, jaką jest przechodzenie od tego, co
ogólne, do tego, co szczegóáowe. Autor w peá-
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ni panuje nad zgromadzonym materiaáem, co
Ğwiadczy o jego intelektualnej dojrzaáoĞci,
zdolnoĞci samodzielnego myĞlenia z zachowaniem rygorów naukowych, porządkowania obszernego materiaáu empirycznego dotyczącego
záoĪonych zjawisk spoáecznych oraz formuáowania wniosków. MyĞl wyraĪa zaĞ w sposób
klarowny, z odwoáywaniem siĊ do siatki pojĊciowej wáaĞciwej naukom o mediach.
Na czwartej stronie okáadki recenzowanego Fenomenu reklamy religijnej wydawca
zamieĞciá fragmenty jej recenzji wydawniczej
autorstwa prof. GraĪyny Ulickiej. Pisze ona
o ksiąĪce Krzysztofa StĊpniaka: „Sygnalizowana […] perspektywa metodologiczna zostaáa
przedstawiona wrĊcz wzorcowo, jeĞli chodzi
o precyzjĊ analizy i jasne, przekonujące omówienie istoty problemu. Recenzowana praca
[…] powinna byü lekturą obowiązkową dla
osób zajmujących siĊ reklamą zawodowo oraz
dla sáuchaczy studiujących na kierunku »nauki
o mediach«. Recenzowana rozprawa zostaáa napisana bardzo dobrą polszczyzną, dziĊki przejrzystej konstrukcji i stosowaniu spójnej siatki
pojĊciowej jest ona interesująca dla czytelnika.
Warto podkreĞliü, Īe opracowanie jest dzieáem
samodzielnym, wskazującym na ogromną erudycjĊ autora, proponującym nowe rozwiązania
w obszarze badaĔ dotyczących reklamy”.
W peáni naleĪy zgodziü siĊ z tą opinią.
KsiąĪka moĪe byü dobrym przewodnikiem
zarówno dla osób zajmujących siĊ przekazem
reklamowym, jak i dla tych, którym zaleĪy na
tworzeniu wartoĞciowych i skutecznych przekazów reklamowych w KoĞciele katolickim.
Wojciech Jakubowski

t t

