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Oświadczenie kierującego pracą 
 
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że 
spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. 
 
 
 
 
Data                                                   Podpis kierującego pracą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie autora (autorów) pracy 
 
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została 
napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z 
obowiązującymi przepisami. 
 
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur 
związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. 
 
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją 
elektroniczną.  
 
 
 
 
Data                                                   Podpis autora (autorów) pracy 
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Streszczenie 
 

Praca jest próbą analizy cyklicznie powstających filmów autorstwa Mateusza 

Grzesiaka, powszechnie uważanego za najsłynniejszego, polskiego coacha. Jej celem jest 

znalezienie odpowiedzi na pytanie: co poruszane przez Mateusza tematy oraz sposoby ich 

zaprezentowania mówią o współczesnej kulturze, do której należą odbiorcy tych wystąpień?.  

Pierwszy rozdział określa ramy komunikacyjne nagrań Grzesiaka zdefiniowanych za 

pomocą kategorii performance’u. Drugi jest próbą językowej analizy przemówień autora w 

perspektywie oralności i piśmienności. Trzeci rozdział ma na celu interpretację treści nagrań w 

odniesieniu do zjawisk kultury późnego kapitalizmu. Sposoby definiowania rzeczywistości 

przez Mateusza Grzesiaka zostały odniesione do kultury eksperckiej i indywidualistycznej. 

 
 
 
 
 
 

Słowa kluczowe 
 

coach, dialog, odbiorca, kapitalizm, korporacjonizm, narracja, oralność, performance, 

perswazja, sprawczość, Mateusz Grzesiak, „Pytanie do Mateusza”  

 
 
 
 
 
 

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus) 
 

14700 kulturoznawstwo 
 
 
 
 
 
 

Tytuł pracy w języku angielskim 
 

,,The king of Polish coaches” motivates. 
Ways of defining reality in the series ,,Pytanie do Mateusza” 
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WSTĘP 

Nikogo niczego nie nauczę – mogę jedynie sprawić, by myślał. 

[Sokrates] 

  

Coaching jest dyscypliną łączącą wiele dziedzin: komunikowanie, psychologię, 

socjologię, public relations, edukację czy kreatywne myślenie. Problem z wyjaśnieniem 

tego terminu wynika nie tylko z ukształtowania się tego zjawiska na ich pograniczu, lecz także 

z nikłej jego obecności w literaturze specjalistycznej1, a także z niejednomyślnego podejścia 

samych autorów do zdefiniowania go. Stosownie do liczby rodzajów2 coachingu istnieje 

odpowiednio dużo wyjaśnień znaczenia tego słowa (w wielu przypadkach pełnią one funkcję 

promocyjną obszaru działań danego twórcy-coacha). Zatem w celu ukucia definicji tej 

dyscypliny, proponuję odrzucenie wyjaśnień praktyków coachingu zajmujących się nim 

komercyjnie i powołanie się na autorytet International Coach Federation – największej, 

ogólnoświatowej i niezależnej organizacji zrzeszającej coachów i ich szkoły. Według niej pod 

tym pojęciem kryje się interaktywny proces wspomagający (jednostkę lub organizację) w 

przyspieszeniu tempa rozwoju, poprawieniu efektów działania i osiągnięciu zamierzonych 

celów. Informacje na polskiej stronie internetowej ICF kładą nacisk na skłonienie klienta do 

samodzielnego obrania takiej strategii działań, która pomoże mu w osiągnięciu 

satysfakcjonujących go celów. Definicja organizacji zakłada, że każdy z klientów posiada 

pewne zasoby umiejętności i kreatywności, a zadaniem empatycznego coacha jest nauczanie 

przez rozmowę i stawianie pytań ich używania i odpowiedniego wykorzystywania3. 

Wielu coachów uważa, że podwaliny modnego obecnie coachingu zostały zbudowane 

już w starożytności, przez samego Sokratesa, znanego ze słynnych dialogów Platona. Filozof 

stymulował Ateńczyków do myślenia poprzez umiejętne zadawanie pytań, na podstawie 

których rozmówcy sami dochodzili do wniosków i udzielali odpowiedzi na nurtujące ich 

kwestie. Sokrates nie podsuwał gotowych rozwiązań, a poprzez rozmowę naprowadzał jedynie 

uczestnika dialogu na rozwiązanie danego problemu intelektualnego w oparciu o własną 

                                                        
1 Mam na myśli literaturę polską. Z tego powodu tę część pracy opieram głównie na źródłach internetowych. 
2 Joanna Żukowska w swojej pracy Naukowe ujęcie coachingu wymienia 25 rodzajów coachingu (m.in. coaching 
indywidualny, coaching biznesowy, coaching zawodowy, coaching życiowy, coaching sprzedażowy, diet 
coaching itd.), wyjaśniając, czym zajmuje się każdy z nich. Zob. Joanna Żukowska, Naukowe ujęcie coachingu 
[w:] Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. Piotr Wachowiak, SGH, Warszawa 2012, s. 8, 
https://goo.gl/UV19j2; data dostępu: 4.11.2017 r. 
3 Zob. strona internetowa International Coach Federation Poland: https://icf.org.pl/coaching/; data dostępu: 
4.11.2017 r. 
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intuicję i doświadczenia – uważał bowiem, że w każdym człowieku tkwi wiedza, którą da się 

wydobyć4.  

Wbrew pozorom współczesny coaching wciąż mocno koreluje z nauką Sokratesa, co 

można dostrzec w fundamentach dyscypliny sięgających lat siedemdziesiątych ubiegłego 

stulecia, kiedy Timothy Gallwey wydał książkę Wewnętrzna gra: tenis5. Podzielił się w niej 

innowacyjną myślą: odkrył, że dawanie rad nie jest najlepszym sposobem pomagania w dążeniu 

do celu. Według autora o wiele skuteczniejsze jest zadawanie odpowiednich pytań, dzięki 

którym gracz – korzystając z własnego doświadczenia – sam znajdzie na nie odpowiedź6. Teza 

ta brzmi niezwykle sokratejsko. Mimo że Timothy Gallewey osadził ją w sporcie 

(ponieważ na co dzień tym właśnie się zajmował), znalazła swoje odzwierciedlenie również 

w biznesie dzięki jego uczniowi, Johnowi Whitemore’owi, autorowi książki Coaching 

for Performance7.  

Jednym z najważniejszych oficjalnych wydarzeń w historii tej dyscypliny było 

powstanie Coach University w 1992 r., co w następstwie przyczyniło się do tworzenia wielu 

innych szkół coachingu w Stanach Zjednoczonym i na całym świecie8. W tej chwili 

do najważniejszych światowych organizacji specjalizujących się w coachingu zaliczamy 

między innymi: International Coach Federation, Association in Coaching, International 

Institute of Coaching, International Coaching Community, European Mentoring and Coaching 

Council, East Mentoring Forum. W Polsce również istnieje wiele organizacji specjalizujących 

się w tej dyscyplinie: na przykład Stowarzyszenie Coachów Polskich (od kwietnia 2012)9 

czy Izba Coachingu (od marca 2009)10. Za sprawą wniosku tej ostatniej oraz decyzją Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej, 1 lipca 2014 profesja coacha została umieszczona w polskiej 

klasyfikacji zawodów i specjalności11, co świadczy o rosnącej popularności tej dyscypliny 

również na polskiej arenie zawodowej (zarówno ze strony osób wykonujących tę profesję, jak 

i korzystających z usług coacha). 

Laikowi, który nie zna dziedziny coachingu, łatwo pomylić tę specjalizację z 

zadaniami doradcy, szkoleniowca czy psychoterapeuty. Warto więc zaznaczyć, że coach 

                                                        
4 Joanna Żukowska, Naukowe ujęcie coachingu, s. 6. 
5 Timothy Gallwey, Wewnętrzna gra: tenis, tłum. Robert Madejczyk, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2015. 
6Aleksandra Holewa, Historia coachingu, 2013, strona internetowa: http://aleksandraholewa.com/blog/historia-
coachingu/; data dostępu: 4.11.2017 r. 
7 Tamże. 
8 Tamże. 
9 Oficjalna strona internetowa SCP: http://www.scp.org.pl/node/13; data dostępu: 4.11.2017 r. 
10 Oficjalna strona internetowa IC: http://www.izbacoachingu.com/; data dostępu: 4.11.2017 r. 
11 Zob. Zawód ,,coach” w klasyfikacji zawodów i specjalności, strona internetowa: http://swiatcoachingu.pl/2011-
09-27-04-13-15/definicja/440-zawod-coach-w-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci; data dostępu: 4.11.2017 r. 
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nie jest ekspertem w dziedzinie, której dotyczy rozwój klienta, jego rola nie polega na dzieleniu 

się doświadczeniem, lecz na odpowiednim sposobie motywowania. Podobnie jest w przypadku 

sportowca i trenera – ten drugi nie musi uprawiać danej dyscypliny, by skutecznie pracować 

nad ścieżką rozwoju swojego zawodnika. Ponadto relacje w coachingu mają być partnerskie, 

równorzędne, coach nie jest przewodnikiem w drodze do osiągnięcia celu, lecz kimś w rodzaju 

towarzysza12. Ta dyscyplina rozwoju wyklucza także pracę w oparciu o medycynę, ponieważ 

nie służy klinicznemu leczeniu zaburzeń o podłożu psychicznym ani psychologicznym. 

W języku polskim nie przetłumaczono słowa coaching ze względu na trudność 

w znalezieniu jego odpowiednika. Jaka jest więc jego etymologia? Według wyjaśnień coachów 

oraz organizacji specjalizujących się w tej dziedzinie, termin ,,coach” odnosi się do powozu i 

pochodzi od francuskiego coche, nawiązującego do węgierskiego miasteczka, w którym w XVI 

wieku powstał pierwszy zaprzęg. Od tego wydarzenia coachingiem nazywano przewóz ludzi13. 

Metaforyczne rozumienie tego terminu odnieść można zatem do podróży, jaką odbywa osoba 

korzystająca z usług specjalisty: startuje z pewnego punktu i chce znaleźć się w innym, który 

jest celem drogi. W czasie jej trwania napotyka różne trudności, ale wóz (coach) ma pomóc 

klientowi w ich pokonaniu i dotarciu do danego, ustalonego wcześniej miejsca.  

Takich metaforycznych ,,przewoźników” można znaleźć również w Polsce. Jednym 

z nich, a zarazem najbardziej popularnym, jest Mateusz Grzesiak, określany mianem „króla 

polskiego coachingu”14 i to właśnie jego działalności poświęcę tę pracę. 

Informacje o Mateuszu Grzesiaku zaczerpnęłam z jego oficjalnej strony internetowej 

(z zakładki ,,Wizytówka”15) oraz z Wikipedii16. Jak pisze w autobiografii na swojej stronie, 

jest przedsiębiorcą, trenerem i konsultantem. Ukończył studia magisterskie z prawa 

na Uniwersytecie Warszawskim w 2004 r. oraz z psychologii w Wyższej Szkole Psychologii 

Społecznej w 2008 r. W latach 2002-2003 był także stypendystą Uniwersytetu Reńskiego 

Fryderyka Wilhelma w Bonn, a w roku 2017 obronił tytuł doktora nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Jak widać, 

wśród zdobytych tytułów naukowych Grzesiaka brakuje specjalizacji z zakresu coachingu, a 

                                                        
12 Zob. Wielki sens metody coachingu w prostej historii, strona internetowa: http://mentormlm.biz/blog/wielki-
sens-metody-coachingu-prostej-historii/; data dostępu: 4.11.2017 r. 
13 Zob. Słowo ,,coach”, strona internetowa: http://swiatcoachingu.pl/2011-09-27-04-13-15/definicja/204-slowo-
coach; data dostępu: 4.11.2017 r. 
14 Urszula Poszumska, Krótki przewodnik dla aspirujących coachów, 2017, 
https://marketingibiznes.pl/biznes/coaching/; data dostępu: 22.07.2018 r. 
15 Zob. https://mateuszgrzesiak.com/#bio; data dostępu: 2.11.2017 r. 
16 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Grzesiak; data dostępu: 2.11.2017 r. 
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przede wszystkim również akredytacji w Izbie Coachingu17, mimo tego sam mianuje się 

coachem18, co jest częstym powodem krytyki wśród jego przeciwników. Nie przeszkadza to 

jednak Mateuszowi w działaniach w tym zakresie, skoro dotychczas wydał 14 książek na temat 

motywacji i psychologii rozwoju19, jest też autorem wielu publikacji prasowych20 (polskich i 

międzynarodowych). Od ponad 14 lat prowadzi szkolenia w siedmiu językach – głównie w 

Europie i USA, gościnnie wykłada też na wyższych uczelniach. Od roku 2017 jest adiunktem 

Katedry Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Został doceniony za 

napisanie najpopularniejszej książki psychologicznej roku (Success and Change, wyd. w 2015 

r.) oraz nagrodzony tytułem Optymisty Roku 2017. Jak pisze o sobie, na co dzień ,,pomaga 

ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele poprzez dostarczanie narzędzi 

komunikacyjnych w czterech obszarach biznesu i życia osobistego: sprzedaży i marketingu, 

samorealizacji i relacji, kultury i wartości, przywództwa i zarządzania”, a jego wizją jest 

,,dostarczenie światu narzędzi z zakresu mixed mental arts – systemu, który łączy 

psychologiczne techniki pochodzące z różnych dziedzin w celu stworzenia nowatorskich 

modeli zmiany w życiu osobistym i biznesie”21. 

Mateusz Grzesiak jest również gościem wielu programów telewizyjnych oraz audycji 

radiowych, w których wypowiada się na różne tematy – między innymi z zakresu psychologii, 

motywacji, rozwoju i marketingu. Oprócz strony internetowej prowadzi też własnego bloga 

(na którym pisze o życiu, biznesie i mediach)22 oraz telewizję internetową23. Obecny 

jest również w mediach społecznościowych: na Facebooku obserwuje go 320 395 osób24, 

na Instagramie ponad 39 20025 oraz 130 176 subskrybentów na YouTube26. 

Kluczową część swojej pracy oprę na działaniach Grzesiaka na tym ostatnim portalu 

internetowym, który jest przez autora systematycznie rozwijany. Z jego filmami na YouTube 

po raz pierwszy zetknęłam się w roku 2015, kiedy masowo polecali mi je znajomi, opowiadając 

o działaniach „króla polskiego coachingu”. Popularność Mateusza wydaje mi się fenomenem, 

który warto zbadać chociażby po to, aby dowiedzieć się, jaki jest sekret masowego 

                                                        
17 Taka akredytacja w tej instytucji jest potwierdzeniem profesjonalnego przygotowania do wykonywania zawodu 
coacha. Zob. https://www.izbacoachingu.com/akredytacja/akredytacja-coacha/; data dostępu: 22.07.2018 r. 
18 Na przykład na własnym profilu w serwisie LinkedIn. Zob. https://www.linkedin.com/in/mateuszgrzesiak/; data 
dostępu: 22.07.2018 r. 
19 Zob. https://mateuszgrzesiak.com/#ksiazki; data dostępu: 2.11.2017 r. 
20 Zob. https://mateuszgrzesiak.com/#media; data dostępu: 2.11.2017 r. 
21 Zob. https://mateuszgrzesiak.com/#bio; data dostępu: 2.11.2017 r. 
22 Zob. http://mateuszgrzesiak.pl/; data dostępu: 2.11.2017 r. 
23 Zob. https://www.mateuszgrzesiak.tv/; data dostępu: 2.11.2017 r. 
24 Stan z dn. 2.11.2017 r., zob. https://www.facebook.com/mateuszgrzesiak; data dostępu: 2.11.2017 r. 
25 Stan z dn. 2.11.2017 r., zob. https://www.instagram.com/drmattofficial/; data dostępu: 2.11.2017 r. 
26 Stan z dn. 2.11.2017 r., zob. https://www.youtube.com/user/grzesiakm; data dostępu: 2.11.2017 r. 
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zainteresowania tą osobą oraz poglądami, które głosi, we współczesnej kulturze. Z tego powodu 

głównym celem mojej pracy będzie analiza retorycznych środków przekazu w wystąpieniach 

motywacyjnych Mateusza Grzesiaka oraz kulturoznawcza interpretacja ich funkcji w oparciu 

o kategorie z zakresu antropologii słowa. Spróbuję zbadać fenomen popularności wystąpień 

motywacyjnych w postaci przemówień. Najważniejszym pytaniem, na jakie postaram się 

odpowiedzieć, będzie: co używanie (oraz skuteczność) danych metod perswazji mówi 

o współczesnej kulturze, w której uczestniczą odbiorcy tych wystąpień?. 

Materiałem, któremu się przyjrzę, będą polskie nagrania motywacyjne Mateusza 

Grzesiaka udostępnione w sieci na jego kanale na YouTube. Przeanalizuję wystąpienia z serii 

,,Pytanie do Mateusza”, w których odpowiada na pytania zadane przez jego fanów. Moim 

głównym zadaniem będzie analiza retoryki zastosowanej w wystąpieniach. W tym celu opiszę 

też autonarracje Grzesiaka będące częścią jego autoprezentacji, za pomocą których autor 

modeluje własny biogram, próbując odpowiadać na potrzeby odbiorców. W pierwszej części 

pracy przedstawię sytuację komunikacyjną cyklu, w drugiej przeanalizuję język Grzesiaka ze 

szczególnym uwzględnieniem kategorii oralności i piśmienności. W trzeciej zaś przyjrzę się 

treściom wystąpień Mateusza i postaram się odnieść je do zjawisk współczesnej kultury. 
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1. SYTUACJA KOMUNIKACYJNA CYKLU ,,PYTANIE DO MATEUSZA” 

 

1.1. Założenia serii ,,Pytanie do Mateusza” i ich realizacja  

 

,,Pytanie do Mateusza” to seria powszechnie dostępnych filmów szkoleniowo-

poradnikowych na oficjalnym kanale YouTube Mateusza Grzesiaka27. Większość z nich (18) 

można znaleźć w playliście pod nazwą cyklu28. Pierwszy film z tej serii został opublikowany 

31 maja 2014 r. (W jaki sposób pozbyć się poczucia winy?), po nim, do 9 marca 2018 r. powstało 

20 innych29 (chronologicznie są to: Jak wygląda Twój dzień? – 14 lipca 2014, Opinie i krytyka 

innych. Jak sobie z nimi radzić? –  23 sierpnia 2014, Jak młodzi ludzie mają odnaleźć się na 

rynku pracy? –  16 września 2014, Jak uczyć się języków obcych? – 16 października 2014, 

Książki, które przeczytałem i polecam – 8 listopada 2014, Jak zaczynałem i jakie kroki 

podjąłem, by osiągnąć sukces? – 15 grudnia 2014, Jak radzić sobie z kłótniami w związku? – 

17 stycznia 2015, Jak radzić sobie z brakiem pewności siebie? – 9 lutego 2015, Czym są 

umiejętności miękkie? – 5 kwietnia 2015, W jaki sposób się motywować? – 23 kwietnia 2015, 

Jakie cechy najbardziej ograniczają Polaków? – 30 czerwca 2015, Jak radzić sobie z trudnymi 

emocjami? – 21 sierpnia 2015, Jak dobrze wypaść na pierwszej randce? – 1 października 2015, 

Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? – 1 lutego 2016, Jakie błędy najczęściej 

popełniają polscy przedsiębiorcy? – 28 czerwca 2016, Responsibility – the most important 

competency – 28 lipca 2016, Jak inteligentnie interpretować rzeczywistość? – 16 kwietnia 

2017, Storytelling – jak zbudować historię osobistą? – 29 września 2017, Jak zmienić upadki 

w życiowe lekcje? – 13 listopada 2017, Czym jest Power Couple? – 9 marca 2018). Jak daje się 

zauważyć, w większości przypadków ich tytuły przybierają formę pytań, które mają 

przyciągnąć uwagę odbiorcy, zachęcić go do obejrzenia odcinka i rozwiązania zagadki. 

Sugerują, że widz natychmiastowo otrzyma gotową receptę na rozwiązanie problemu i jest ona 

na wyciągnięcie ręki, tak jak przepis kulinarny lub instrukcja obsługi wybranego urządzenia. 

Pytania zawarte w tytułach podkreślają, że filmy mają charakter poradnikowo-instruktażowy. 

Przez pierwsze dwa lata trwania tego cyklu Grzesiak publikował filmy regularnie (średnio co 

miesiąc lub dwa), ale od roku 2016 częstotliwość ich pojawiania się na kanale spadła na rzecz 

                                                        
27 Oficjalny profil Mateusza Grzesiaka na kanale YouTube znajduje się pod linkiem: 
https://www.youtube.com/channel/UCiG1yGQpJKRmy-KYCp1m_Zw; data dostępu: 24.03.2018 r.  
28 Większość filmów z serii ,,Pytanie do Mateusza” znajduje się pod linkiem: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe7vja4zg_prgCkeJCT6dh5rRYndcLOUM; data dostępu: 24.03.2018 r. 
29 Liczba filmów opatrzonych tym tytułem serii na oficjalnym kanale Mateusza Grzesiaka na dzień 24.03.2018 r. 
wynosi 21. Autor regularnie dodaje filmy na swoim kanale, więc liczba ta może ulec zmianie. 
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innych nagrań autora30. Z założenia filmy z tej serii mają być odpowiedziami na pytania, które 

nurtują fanów Mateusza i są przez nich zadawane w komentarzach pod dotychczas powstałymi 

nagraniami. Autor cyklu podkreśla, że zapoznaje się z sugestiami odbiorców co do kolejnych 

tematów filmów i spośród nich wybiera te, które powtarzają się najczęściej – kładąc nacisk na 

chęć pomocy jak najszerszej grupie jego fanów – lub takie, które on sam uważa za istotne dla 

społeczeństwa – stawiając się w roli eksperta z dziedziny psychologii i podkreślając swoje 

kompetencje w tym zakresie. Nagrywając filmy z tej pierwszej grupy, Mateusz na początku 

zazwyczaj zaznacza, kto jest autorem zadanego pytania, dziękuje tej osobie za zaangażowanie 

i pozdrawia ją, podkreślając w ten sposób, że jest to dla niego istotne działanie, dzięki któremu 

może nagrywać interesujące treści dla swoich fanów i budować z nimi relacje. Finał każdego z 

nagrań również jest powtarzalny: przed pożegnaniem Mateusz zachęca odbiorców do 

subskrybowania kanału i dzielenia się filmami ze znajomymi, aby i oni mogli korzystać z jego 

wiedzy i porad. Namawia także do dzielenia się opinią na temat poruszanych przez niego 

kwestii i zadawania kolejnych pytań pod bieżącym nagraniem, podkreślając, że to motywuje 

go do dalszego działania. W przedstawieniu powodów powstawania kolejnych odcinków serii 

,,Pytanie do Mateusza” autor podkreśla chęć dzielenia się swoją wiedzą i niesienia pomocy 

innym, często wskazując na to, że jego porady mogą zmieniać sposób postępowania 

poszczególnych jednostek, dzięki czemu w rezultacie świat stanie się lepszy.  

 

1.2. ,,Dekoracje” i ,,fasada”31 – o autoprezentacji Mateusza 

 

Wykonawca może być szczery lub nieszczery, ale  

musi być szczerze przekonany o swojej szczerości  

[…]32 

 

Zanim przejdziemy do analizy treści filmów Mateusza, warto przedtem powiedzieć 

kilka słów o samej sytuacji performatycznej33, z jaką bez wątpienia mamy tu do czynienia. Do 

wyjaśnienia tej tezy posłużę się aparatem pojęciowym zaproponowanym przez Ervinga 

                                                        
30 Obecnie są to głównie nagrania z wystąpień, konferencji i szkoleń prowadzonych przez Mateusza dla jego 
klientów. 
31 Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. Helena i Paweł Śpiewakowie, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 59-60. 
32 Tamże, s. 115. 
33 Zdecydowałam się na użycie formy ,,performatycznej”, a nie ,,performatywnej”, ponieważ to drugie 
sformułowanie mogłoby wskazywać na performatywność w ujęciu Johna L. Austina. W pracy stosuję natomiast 
pojęcie performance w rozumieniu Ervinga Goffmana. 



 13 

Goffmana w książce Człowiek w teatrze życia codziennego. Pozycja ta wydaje mi się o tyle 

trafna, że autor używa w niej zapożyczeń z porządku teatralnego, jednak osadza je kontekście 

struktury społecznych relacji oraz technik, dzięki którym ludzie w codziennym życiu radzą 

sobie z rzeczywistymi sytuacjami komunikacyjnymi34. Teatralność uruchamiana przez tego 

autora w analizie codziennych interakcji jest adekwatna w odniesieniu do Grzesiaka ze względu 

na charakter komunikacji, z jaką mamy do czynienia w filmach z serii ,,Pytanie do Mateusza”. 

Dotyczą one sytuacji, jakie spotykają odbiorców każdego dnia, radzenia sobie z problemami 

codziennego życia. Opowiadając o tych kwestiach Mateusz symuluje prowadzenie dialogu z 

widzami. Odpowiadając na ich pytania sprawia wrażenie, jakby rozmawiał z nimi w zupełnie 

zwyczajny sposób, używając np. potocznego słownictwa, co przyczynia się do skracania 

dystansu między nadawcą a odbiorcą. Należy jednak pamiętać, że ta sytuacja pozornie 

zwyczajnej rozmowy jest odpowiednio wyreżyserowanym i przemyślanym przedstawieniem, 

w skład którego wchodzą: obecność wykonawcy oraz odbiorcy, interakcje między nimi, sama 

inscenizacja oraz przekaz, jakiemu służy. Poszczególne elementy tego aktu komunikacji 

zostały przeze mnie wyodrębnione w niniejszym rozdziale.  

Według Goffmana o zaistnieniu występu (performance) możemy mówić w przypadku 

działania danego uczestnika interakcji w sytuacji, która służy wpływaniu w jakiś sposób na 

któregoś z innych uczestników35. Zastosowanie pojęcia performance w takim znaczeniu w 

odniesieniu do filmów z serii ,,Pytanie do Mateusza” trafnie wpisuje się w samą ideę sytuacji 

motywacyjnej, w której bierze udział osoba wpływająca swoim działaniem (w tym wypadku to 

Mateusz) na uczestników (odbiorców jego nagrań). Aby jednak wywierać na nich wpływ, 

niezbędne jest wywołanie wrażenia autentyczności. Jak dalej pisze Goffman:  

 
Na wyrazistość jednostki (i stąd na jej zdolność do wywierania wrażenia) składają się dwa 

zasadniczo odmienne rodzaje symbolicznej działalności: wrażenia, które ona przekazuje (gives) i 

które wywołuje (gives off). […] Bez względu na konkretny cel, jaki chce osiągnąć jednostka, i bez 

względu na przyczynę, dla której wybrała właśnie taki cel, w jej interesie będzie leżeć kontrola nad 

postępowaniem innych, a szczególnie nad reakcjami na jej działania. Ową kontrolę osiąga ona 

głównie przez wpływanie na formułowaną przez innych definicję sytuacji. Jednostka może tego 

dokonać, wyrażając siebie w taki sposób, aby odbierane przez innych wrażenie doprowadzało ich 

do dobrowolnego działania zgodnego z jej własnymi planami36. 

 

                                                        
34 Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, s. 326. 
35 Tamże, s. 52. 
36 Tamże, s. 36, 38. 
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Mateusz jako goffmanowski wykonawca (czyli wytwórca wrażeń) nie mógłby wpływać na 

swoich odbiorców, gdyby nie zadbał o odpowiednią dekorację, a także – a nawet przede 

wszystkim – o osobistą fasadę, na którą składają się powierzchowność (apperance) i sposób 

bycia (menner)37. Według Goffmana, jako uczestnicy codziennego performace’u:  
 

Oczekujemy nie tylko zgodności między powierzchownością i sposobem bycia, lecz również 

pewnego stopnia zgodności między dekoracją, powierzchownością i sposobem bycia. Zgodność 

tych trzech elementów tworzy typ idealny [...]. Dana społeczna fasada instytucjonalizuje się jako 

zespół wzbudzonych przez siebie abstrakcyjnych, stereotypowych oczekiwań i uzyskuje sens i 

trwałość niezależnie od swoistych zadań, jakie bywały w jej imię wykonywane. Fasada staje się 

zbiorowym wyobrażeniem, faktem niesprawdzalnym do żadnych innych faktów38. 

 

Zdaniem autora ,,środki służące wytwarzaniu i utrwalaniu osobowości nie znajdują się 

wewnątrz wykonawcy, często są one w posiadaniu instytucji społecznej”39. Dla skuteczności 

występu ważne jest zatem, aby Mateusz – jako wykonawca performacne’u w postaci 

wystąpienia motywacyjnego – spełnił społeczne oczekiwania dotyczące zgodności między 

scenerią, w jakiej występuje, wyglądem zewnętrznym oraz ogólnym sposobem bycia; wówczas 

jego rola zostanie odebrana jako autentyczna i będzie mógł wpływać na swoich odbiorców. 

Na początku zwróćmy uwagę na dekorację w nagraniach Mateusza. Każdy film 

zaczyna się od trzysekundowej czołówki przedstawiającej napis ,,Create Yourself” (,,stwórz 

siebie”). Towarzyszy mu sekwencja trzech dźwięków, które konsekwentnie są powtarzane na 

początku każdego z nagrań. W zdecydowanej większości odcinków po pojawieniu się na 

ekranie Mateusza aż do ostatnich sekund słyszymy tę samą, energiczną ścieżkę dźwiękową 

wywołującą pozytywny nastrój odbiorcy i motywującą do działania.  

W każdym z nagrań widoczna jest również staranność w doborze odpowiedniej 

scenerii, która w prosty sposób zostaje powiązana z tematem danego filmu. Np. odcinek Opinie 

i krytyka innych. Jak sobie z nimi radzić? został nagrany w kawiarni – miejscu publicznym, 

gdzie możemy spotkać wiele przypadkowych osób, Jak dobrze wypaść na pierwszej randce? – 

w parku, miejscu, do którego często wybieramy się na spacer podczas pierwszego wspólnego 

spotkania, W jaki sposób się motywować? – w niewielkim pomieszczeniu przy biurku 

wywołującym skojarzenie z domowym biurem, w którym pracujemy. Najbardziej 

rozbudowane pod względem dekoracji jest nagranie Jak zmienić upadki w życiowe lekcje?. Jego 

                                                        
37 Tamże, s. 322-323. 
38 Tamże, s. 63. 
39 Tamże, s. 324. 
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główna myśl skupia się na przekonaniu, że najważniejsze jest to, aby wziąć odpowiedzialność 

za własne działania i mimo porażek wciąż piąć się w górę. Przekaz ten został symbolicznie 

pokazany tuż po czołówce, w scenie, w której widzimy Mateusza wchodzącego na wysoki 

budynek i ruchem palca zachęcającego odbiorców po drugiej stronie kamery, aby podążali za 

nim.  

Kolejnym ważnym elementem goffmanowskiej dekoracji u Grzesiaka są napisy 

wyświetlane podczas trwania filmu. Ukazują się one w momentach, kiedy Mateusz mówi o 

kluczowych kwestiach – jak gdyby wypowiadane przez niego słowa znajdowały potwierdzenie 

na ekranie, np. ,,Umiejętności społeczne pomagają w budowaniu relacji” (w filmie Czym są 

umiejętności miękkie?), ,,Opisuj siebie na bazie dwóch ekstremów, a nie jednego” (Jak radzić 

sobie z brakiem pewności siebie?), ,,Nie identyfikuj się z emocjami, tylko je obserwuj” (Jak 

radzić sobie z trudnymi emocjami?). Hasła te odgrywają rolę informacyjną lub poradnikową, 

na wzór prowadzonych przez Mateusza szkoleń, więc wpisują się w ideę jego motywacyjnych 

wystąpień. 

W skład obrazu idealnego wytwórcy wrażeń oprócz dekoracji wchodzi także fasada 

osobista: powierzchowność i sposób bycia. Pod tym względem Mateusz również jest 

konsekwentny w swoich działaniach – jego wygląd wpisuje się w wyobrażenie świata, o jakim 

opowiada. Jak łatwo domyślić się już na podstawie tytułów nagrań, które przytoczyłam w 

rozdziale 1.1., głównymi tematami w jego filmach są: sukces, budowanie marki osobistej, 

marketing, pozytywne nawyki (w tym sport), relacje etc. Zewnętrzna fasada mówcy 

motywacyjnego świadczy o tym, że on sam jest przykładem osoby, która żyje w świecie 

związanym z tymi wartościami. Składają się na nią: elegancki ubiór (garnitur lub przynajmniej 

koszula), jaki nosi się w kulturze korporacyjnej, zegarek wskazujący na terminowość, szczupła 

sylwetka, która świadczy o prowadzeniu zdrowego stylu życia, okulary zwykle noszone przez 

osoby pracujące intelektualnie, we wcześniejszych filmach również zarost będący dowodem 

znajomości współczesnych trendów barberskich, obrączka dająca wiarygodności w kwestiach 

związanych z relacjami damsko-męskimi. Te wszystkie elementy doskonale współgrają nie 

tylko z tematami, jakie porusza Mateusz, lecz także z jego sposobem bycia, który prezentuje w 

swoich filmach. 

Jednym z elementów goffmanowskiego menner jest pewność siebie, o której mówi 

Grzesiak (np. w filmie Jak radzić sobie z brakiem pewności siebie?). Według jednego z 

poradników o komunikacji niewerbalnej – należącego więc do gatunku bliskiego poetyką 
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mowom Mateusza40 – Mowa ciała Joego Navarro, otwarta pozycja ciała, nieskrępowana poza 

na krześle, wyprostowana sylwetka, głowa trzymana wysoko i bogata gestykulacja są dowodem 

na brak kompleksów oraz swobodne samopoczucie41.  

Innym elementem jest pozytywne podejście Grzesiaka do jego fanów. O radosnym 

usposobieniu mówca często opowiada w swoich wystąpieniach, zachęcając do motywowania 

w ten sposób innych zamiast podcinania im skrzydeł krytyką i brakiem entuzjazmu. Związane 

jest to również z wizerunkiem całej serii ,,Pytanie do Mateusza”, którą reklamuje jako 

odpowiedź na potrzeby jego fanów w celu wspierania rozwoju jednostek, tworzenia ,,najlepszej 

wersji siebie” (ze skutkiem globalnym). Jak pisze Goffman, ,,wykonawca często ma potrzebę 

zdobycia sobie partnerów i widzów, więc taktownie okazuje względy ich zainteresowaniom”42. 

Mateusz często podkreśla, że umiejętności miękkie, w których się specjalizuje, są niezwykle 

istotne w budowaniu własnej marki i zainteresowanie jego fanów tą dziedziną wiedzy jest 

właściwym krokiem na drodze do sukcesu osobistego. Życzliwe podejście stanowi więc już na 

tym etapie element retoryki, który ma nie tylko budować wizerunek autentyczności, lecz także 

przyciągnąć i utrzymać jak najszerszą rzeszę widzów, która pozwala mu na budowanie własnej 

popularności.  

Innym stałym elementem filmów Grzesiaka jest odnoszenie porad do własnego życia 

prywatnego. Mateusz z dużym zaangażowaniem opowiada o własnych sukcesach, 

wykorzystując je jako case study i udowadniając w ten sposób, że ustalone cele można 

naprawdę osiągnąć. Dzieje się tak np. w filmie Czym jest Power Couple?, w którym przywołuje 

on metody budowania związku ze swoją żoną, Ilianą, czy też w całych odcinkach Jak 

zaczynałem i jakie kroki podjąłem, by osiągnąć sukces? i Książki, które przeczytałem i polecam. 

Grzesiak jako nauczyciel znajduje się w pozycji nadrzędnej w stosunku do widzów, którzy mają 

czerpać z jego wiedzy i doświadczenia. Warto zwrócić uwagę na to, że częstą praktyką w jego 

nagraniach bywa akcentowanie kompetencji, które posiada w dziedzinie psychologii i 

ekonomii oraz promowanie własnych książek. Podkreśla, że jego marzeniem jest to, aby 

uczniowie przerastali mistrza, otwarcie zatem sytuuje się wyżej w hierarchii i zachęca do 

zadawania pytań, na które on – jako nauczyciel, czyli ten, który wie więcej – odpowiada.  

                                                        
40 W swoich filmach Mateusz często odnosi się do poradników traktujących o programowaniu 
neurolingwistycznym i wywieraniu wpływu na innych, co pozwala na odczytywanie jego zachowania w takich 
kategoriach.  
41 Joe Navarro, Mowa ciała, tłum. Barbara Grabska-Siwek, Wyd. G + J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2011, s. 
135, 160, 171. 
42 Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, s. 324-325. 
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Wracając do kwestii wykorzystywania w tych odpowiedziach opowieści o własnym 

życiu prywatnym, warto podkreślić, że ta metoda tuszuje dystans, jaki tworzy Mateusz, 

stawiając się w pozycji mistrza. Przypomnijmy, że coach jest osobą, której relacje z klientem 

mają być równorzędne. Zawodowy motywator nie pełni funkcji nauczyciela wskazującego, 

która z dróg jest prawidłowa43. W związku z powyższym okazuje się, że Mateusz nie odgrywa 

roli coacha – nie tylko ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, lecz także 

brak podejścia partnerskiego. Zostaje to jednak ukryte dzięki wywołaniu przez niego wrażenia, 

że pozostaje w bliskich relacjach z odbiorcami, oraz odwoływaniu się do własnej prywatności 

i osobistych przeżyć.  

 

1.3. Odbiorca projektowany i realny 

 

Aby sprawdzić, jakie mechanizmy wpływają na fenomen popularności Mateusza, 

warto przyjrzeć się jego widowni, czyli odbiorcom nagrań. Informacji o nich dostarcza już sam 

dobór tematów, które Grzesiak prezentuje w swoich filmach. Jak młodzi ludzie mają odnaleźć 

się na rynku pracy?, Jak dobrze wypaść na pierwszej randce?, Jak dobrze wypaść na rozmowie 

kwalifikacyjnej? – te trzy tytuły najmocniej wskazują na to, że adresatami jego filmów są osoby 

młode. Mateusz urodził się w roku 198044, obecnie ma 38 lat i – jak podkreśla – zależy mu na 

tym, aby dzielić się z innymi wiedzą, którą sam zdobył. W odcinku Jak zaczynałem i jakie kroki 

podjąłem, by osiągnąć sukces? mówi:  

 
Wychodzę z założenia – jako nauczyciel pracujący z pasją – że każdy z was powinien przerosnąć 

– jako mój uczeń – mnie, w związku z czym marzy mi się, żebyście nie popełniali moich błędów 

i żebyście te wszystkie rzeczy, które chcecie osiągnąć, zrobili zdecydowanie szybciej [Jak 

zaczynałem i jakie kroki podjąłem, by osiągnąć sukces?; 0:42-0:56]45. 

 

Dalej opowiada o swoich studiach i własnych doświadczeniach zebranych aż do chwili obecnej. 

Z jego wypowiedzi wynika, że kieruje te słowa do osób, które tę drogę mają jeszcze przed sobą, 

więc są od niego młodsze. 

                                                        
43 W odróżnieniu od doradztwa. Zob. https://www.izbacoachingu.com/coaching/czym-jest-coaching/; data 
dostępu: 20.07.2018 r. 
44 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Grzesiak; data dostępu: 10.04.2018 r. 
45 Zdecydowałam się na przyjęcie takiej formy zapisu wypowiedzi Mateusza w celu wyróżnienia ich od innych 
cytatów, które pojawiają się w pracy. Po tytule podany został przedział czasowy filmu (minuty oraz sekundy), 
który dotyczy danej wypowiedzi. Spis wszystkich filmów znajduje się na końcu pracy. Transkrypcja 
przytoczonych fragmentów wystąpień Grzesiaka jest mojego autorstwa. 
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 Istotny jest także sposób, w jaki podkreśla on wysoką wagę poruszanych tematów, 

powołując się na zainteresowanie nimi szerokiej grupy odbiorców. Jak powtarza, wybiera te 

zagadnienia, o które fani pytają w komentarzach najczęściej. Odpowiadając na nie, Mateusz 

podaje imiona autorów, jak w poniższym przykładzie z filmu Jak młodzi ludzie mają odnaleźć 

się na rynku pracy?: 

 
Witam was bardzo serdecznie w sekcji ,,Pytanie do Mateusza”. Jak zawsze z ogromną 

przyjemnością czytam to, o co pytacie, zastanawiając się, która z odpowiedzi będzie dla was 

najbardziej korzystna. Angelika, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i której dziękuję za pytanie, 

zadała pytanie o coś niezwykle istotnego, co uważam, że rozwiąże wiele problemów każdego z 

was, kto ma podobną do niej sytuację – mianowicie: co my młodzi po tak wielu różnych kierunkach 

studiów mamy robić, gdy sytuacja na rynku pracy jest ciężka? Moja droga Angeliko, mówi do 

ciebie człowiek, który kiedyś wiele lat temu studiował [Jak młodzi ludzie mają odnaleźć się na 

rynku pracy?; 03-0:38]. 

 

Używając techniki bezpośredniego zwracania się do pytających po imieniu, Grzesiak staje się 

bardziej wiarygodny w swoich działaniach – przywołuje dane rzeczywistej osoby, która 

skierowała do niego swoje pytanie. Dzięki temu zabiegowi kreuje świat, w którym on – jako 

ekspert – rozwiązuje problemy swoich konkretnych, faktycznie istniejących fanów. W ten 

sposób stwarza wrażenie, że odpowiada na ich zapotrzebowania, wskazuje drogę 

poszukującym właściwej ścieżki prowadzącej do sukcesu. Sytuuje odbiorców w roli uczniów, 

którzy zgłaszają się po radę do swojego mentora; są młodymi, początkującymi, pracującymi, 

nastawionymi na rozwój i sukces zawodowy osobami, co wynika z zadawanych przez nich 

pytań. Tworząc taki obraz odbiorców, Mateusz podkreśla własne zasługi, jednocześnie 

promując swoje działania, w tym aktywność na YouTube. Przede wszystkim jednak uzasadnia 

istnienie swojego programu oraz akcentuje jego pomocność. Sugeruje, że nie kreuje potrzeb, 

lecz je zaspokaja. W goffmanowskim rozumieniu występu Mateusz performuje świat, w którym 

on i jego program niosą pożądane przez odbiorców korzyści oraz ,,wymaga od nich, by 

uwierzyli […], że w ogólności rzeczy mają się tak, jak je przedstawia”46. 

Przypomnijmy przytoczoną już w powyższych rozważaniach myśl Goffmana, według 

której wykonawca potrzebuje zdobyć sobie partnerów i widzów – z tego powodu okazuje 

względy ich zainteresowaniom47. Teza ta znajduje swoje potwierdzenie w działaniach 

Mateusza. Tematy, które interesują jego fanów, są jednocześnie polem pracy Grzesiaka, więc 

                                                        
46 Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, s. 54. 
47 Tamże, s. 324-325. 
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im szersza grupa osób zechce skorzystać z jego porad, tym bardziej będzie rosła jego 

popularność w sieci. Jak mówi w filmie Opinie i krytyka innych. Jak sobie z nimi radzić?: 

 
Świat sukcesu nie jest dla każdego – i nie pod kątem teoretycznym, bo z tym nie ma problemu, ale 

pod kątem praktycznym: większość ludzi będzie się przejmowała opiniami innych i prawdę 

mówiąc będą się tak przejmowali, że przestaną realizować swoje własne plany i marzenia. 

Spójrzmy prawdzie w oczy – ty nie jesteś normalny48: nikt nie ma takiego DNA jak ty, nikt nie ma 

takiej struktury siatkówki jak ty, nikt nie ma takich linii papilarnych jak ty, nikt nie nazywa się 

nawet tak jak ty i nikt nie ma takiej historii osobistej jak ty. Ty jesteś niepowtarzalny. Ty nie 

zostałeś stworzony do tego, żeby zostać klakierem, żeby być hejterem, żeby być takim jak inni; ty 

zostałeś stworzony do tego, żeby świecić [Opinie i krytyka innych. Jak sobie z nimi radzić?; 2:34-

3:04]. 

 

Tą wypowiedzią Mateusz stara się udowodnić, że jego fani są ponadprzeciętnymi jednostkami, 

których wyjątkowość polega na chęci odniesienia sukcesu. Mówiąc, że nie każdy jest gotów na 

podjęcie kroków, które przyczynią się do osiągnięcia pożądanych efektów, przekonuje, że jego 

odbiorca ma w sobie potencjał bycia kimś niezwykłym. Używa przy tym argumentów, które 

każdy człowiek na świecie może odnieść do siebie: kod DNA czy wzór linii papilarnych są 

cechami niepowtarzalnymi dla dowolnej jednostki, ale poczucie bycia z tego powodu 

wyjątkowym następuje w chwili, kiedy dana osoba jest tak określana przez Mateusza i skupia 

swoją uwagę na jego wypowiedzi, a więc w momencie, w którym jest jego odbiorcą. 

Komplement wpisany w przekaz sugeruje, że słuchacz Matusza jest ponadprzeciętną jednostką, 

w której drzemie potencjał umożliwiający odniesienie osobistego sukcesu. 

Powyższe spekulacje o widowni autora filmów są jedynie wyobrażeniami, jakich 

dostarcza nam sam mówca, wypowiadając się o osobach odwiedzających jego kanał oraz o ich 

aspiracjach. Mateusz kreuje ich na młodych ludzi, którzy poza marzeniami o sukcesie są w 

stanie zrozumieć, że osiągnięcie go wymaga gotowości do ciężkiej pracy oraz zmiany podejścia 

i podążania drogą, którą on – jako doświadczony mentor – wskazuje swoim głodnym wiedzy 

uczniom. Istotne jest zatem to, że muszą być osobami, które nie są w stanie samodzielnie 

osiągnąć zamierzonych celów w zakresie biznesu, ekonomii, kreowania własnego wizerunku 

czy relacji – o tych kwestiach Grzesiak wspomina najczęściej. 

O obrazie realnych odbiorców możemy mówić jedynie na podstawie komentarzy, 

jakie zostawiają oni po sobie w sieci. W ogromnej mierze są to ludzie, którzy rzeczywiście 

                                                        
48 W sensie: ty nie jesteś przeciętny. 
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traktują Mateusza jako mentora w drodze do realizacji własnych planów i marzeń. Dziękują za 

jego nagrania, dają świadectwa ich skuteczności i zadają kolejne pytania. Niekiedy nie tylko 

stawiają Grzesiaka za wzór godny do naśladowania w kontekście rozwoju osobistego, lecz 

także wyrażają opinie, że jego zakres kompetencji oraz życiowa mądrość powinny przyczynić 

się do obejmowania wysokich stanowisk społecznych – wśród nich wymieniana jest nawet 

funkcja prezydenta. Widzowie Mateusza pozornie nie są tylko biernymi odbiorcami, lecz 

aktywnymi uczestnikami tego aktu komunikacji, którzy dzięki możliwości umieszczania 

komentarzy mają wrażenie współudziału i prowadzenia dialogu z wykonawcą. Z perspektywy 

goffmanowskiej są więc widzami sterowanymi przez przekonania, które zostały narzucone 

przez nadawcę podczas spektaklu w celu osiągnięcia zamierzonych celów49, gdyż uwierzyli w 

powtarzaną przez Mateusza informację, że odcinki, które nagrywa, powstają w odpowiedzi na 

ich komentarze. Dzięki temu nie tylko pełnią funkcję podatnych na sugestie odbiorców, lecz 

także stanowią integralną część świata systematycznie kreowanego przez Grzesiaka. Jak pisze 

Goffman: ,,jednostka może starać się skłonić publiczność, aby oceniała ją i sytuację w 

określony sposób, oraz traktować zdobycie tej oceny jako cel sam w sobie”50. Wpisujący się w 

performance Mateusza widzowie potrzebni są zatem autorowi cyklu dla wzmacniania jego 

autorytetu i skuteczności wyreżyserowanego przez niego widowiska. 

Pośród nich zdarzają się jednak również tacy, którzy polemizują z jego poradami, 

krytykują ich zawartość merytoryczną i sposób przekazu: 

 
Szanowny Panie Mateuszu. Osobiście uważam, że w trzeciej minucie zaczął Pan gadać straszne 

głupoty. Ludzie są zwykłą szarą bezmyślną masą. A jeżeli kogoś to wkurza – to niech się wykaże. 

Nie lubię, jak ktoś mówi "wszyscy są super", bo to nieprawda. I teraz co? Taka osoba może sobie 

pomyśleć "ale ja jestem wyjątkowy" – a skoro jest taka super, to po co działać. Nie lubię tego 

motywacyjno-rozwojowego bełkotu, że wszyscy są wyjątkowi a upadki są po to, żeby zacząć 

działać. Nie: Chcesz być wyjątkowy? Bądź! Coś nie wyszło? Zapewne coś źle zrobiłeś (chociaż 

czasem to kwestia szczęścia). Możesz spróbować jeszcze raz, ale może warto spróbować inną 

drogą. Chociaż pewno i tak Pan uzna, że jestem hejterem, a Pan tu odnosi wielki sukces...51. 

 

To jest taki bullshit, że głowa mała. Nie bardzo w to wszystko wierzę, ale jeśli to prawda to 

strasznie współczuję. Gdzie tu jest swoboda? Czas na bycie spontanicznym, odpoczęcie? Brzmi 

                                                        
49 Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, s. 55. 
50 Tamże, s. 58-59. 
51 Komentarz użytkownika Damjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFDZgYyUxQI&lc=Uggxtf7hhoAJ4XgCoAEC; data dostępu: 8.04.2018 r. 
Wszystkie komentarze użytkowników zostały zapisane w tej pracy w formie oryginalnej. 
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jakby codziennie wstawał i powoli przygotowywał się do założenia maski. Codziennie musi 

odprawić rytuały wdzięczności, a potem powiedzieć sobie co mógł zrobić lepiej. Feedback z całego 

dnia. Czuję się w tym wszystkim jakąś wielką presję bycia idealnym człowiekiem. Wszystko to 

dla mnie jakieś sztywne, nie podziwiam tego i wręcz nie mogę pojąć dlaczego ludzie myślą, że to 

doprowadzi do jakiegoś sukcesu. Według mnie ufanie własnej intuicji, pozwalanie sobie na chwile 

swobody, nie planowanie niczego jest właśnie najbardziej kształtujące. A tak wstajemy rano i już 

wiemy co nas czeka, bo wiemy, że mamy schemat, którego musimy się ściśle trzymać i nic nas w 

tym dniu nie zaskoczy, a na chwilę przyjemności też sobie nie pozwolimy – bo znów, to na 

przykład kłóci się z naszym planem. Do d... z takim życiem52. 

 

niby fajne i motywujące (przekaz na pewno dobry, nastawiający na pozytywne efekty) ale sam 

sposób przekazu dla mnie jest średni. Wg mnie wszystko jest przedstawione jakby miało być 

"zaprogramowane i marketingowe". - choc moze tak jak mowil Mateusz dba o to by było wlasnie 

marketingowo. Życie to nie tylko cel (a czasem tak odbieram przekaz)a również droga do celu. 

Przeżywanie, chwytanie piękna danej chwili, a nie tylko parcie do przodu. Np. dla kogoś moze byc 

sukcesem podązanie za tym w czym czujesz się dobrze czyli bycie dobrym 

ojcem/mama/sprzedawcą w sklepie/studentem itp. Mam wrazenie ze w tych materiałach 

promowany jest przekaz sukces=bycie operatywnym/przedsiębiorczym/ bycie perfekcyjnym w 

jednej dziedzinie etc. Ja rozumiem (i nie kwestionuje tego) ze to my kreujemy wlasną 

rzeczywistość. Ale bardziej od motywowania do sukcesu powinno (wg mnie przynajmniej) 

nakierowywanie na podązanie za wlasną drogą nawet jesli Twoją drogą jest bycie "sprzedawcą". 

Wiadomo ze jesli nie czujesz sie dobrze w roli sprzedawcy dąż do tego by znaleźć swoje miejsce 

ale jesli "sprzedawca to twoje miejsce" badz jak najlepszy w roli sprzedawcy, nie musisz byc od 

razu kierownikiem jesli nie takie sa twoje predyspozycje. Nie trzeba byc Billem Gatsem, mistrzem 

by byc zwycięzcą w życiu. Może źle zinterpretowałam powyższy wyklad ale takie są moje 

odczucia [po] jego oglądnięciu53. 

 

Niby wszystko pięknie ładnie i mądrze powiedziane, ale słuchając tego wszystkiego miałam 

wrażenie, że mózg mi zaraz eksploduje ;) i gdybym miała to wszystko wcielić w życie, to za 

przeproszeniem - pierdzielca bym dostała i wpadła w deprechę przez to całe rozkminianie co mam 

robić, mówić, co kto o mnie myśli, co o mnie powie itd. Ludziska kochane błagam, wyluzujcie i 

bądźcie sobą :) Rozumiem, że czasem takie motywacyjne gadki, wskazówki, rady są potrzebne i 

komuś pomagają, ale teraz to już jakaś epidemia z całym tym coachingiem, budowaniem siebie, 

rozwojem osobistym za wszelką cenę i co tam jeszcze... Ześwirować można ;) Zmieniam pracę po 

paru latach gdy jeszcze w CV wystarczyły podstawowe informacje , a tu dowiaduję się, że teraz 

                                                        
52 Komentarz użytkownika ughlrats: 
https://www.youtube.com/watch?v=E7P0CS1kbCA&lc=UghU9E5k_NhvfXgCoAEC; data dostępu: 8.04.2018 r. 
53 Komentarz użytkownika Ola S: 
https://www.youtube.com/watch?v=_EzTFPu0VSM&lc=UghVF2BrFrjohXgCoAEC; data dostępu: 7.07.2018 r. 
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trzeba mieś super CV i zdjęcie biznesowe i znać swoje kompetencje miękkie, to tamto śramto... i 

myślę ok to poszperam w odmętach you tuba, posłucham, "dokształcę się" hehe Włączyłam 

powyższy filmik z myślą, że to może jeden z tych co podpowiedzą jak zaprezentować dobry 

"storytelling" na rozmowie kwalifikacyjnej odpowiadając na ulubiony tekst rekruterów "Proszę 

opowiedzieć o sobie" ;P ale po odsłuchaniu połowy -wymiękłam ;P Z całym szacunkiem dla 

twórcy, bo widzę, że jego akurat to wszystko kręci i ma filozoficzno-nadfilozoficzny umysł, ale ja 

wolę być normalna i nie mam zamiaru przejmować się opinią całego świata, a zwłaszcza ludzi 

którzy nie mają większego wpływu na moje życie czy wręcz żadnego. I nie mam zamiaru budować 

swojej wartości na nadruku kubka do kawy :P ani wybierać znajomych "bo są ładni" tylko po to, 

żeby inni mnie lepiej postrzegali. To chore jak dla mnie... I tak w tych czasach ludzie są 

wystarczająco sztuczni, dwulicowi i wytresowani, stosują masę manipulacji, jakiś 

psychologicznych zagrywek itp. Takie psycho-zombie nastawieni na sukces i "rozwój" za wszelką 

cenę... Tragedia jakaś. Powoli zaczynam zazdrościć tym ludziom żyjących gdzieś w dżungli, 

którzy totalnie nie mają pojęcia o tym co dzieje się w tej "oświeconej" "wykształconej" 

"rozwiniętej" itp. części świata. Ludziom którym słowa i pojęcia takie jak materializm, 

konsumpcjonizm, kariera, sława, bogactwo, nadgodziny, depresja, rozwój osobisty, podatki, 

filozofia, kredyt, kompetencje czy wspomniana – rozmowa kwalifikacyjna – są zupełnie nieznane 

:) Sami nie wiedzą jak bardzo są wolni :) Nie dziwię się Cejrowskiemu, że tak lubi jeździć do 

Amazonii... Pozdrawiam tych co tęsknią za normalnością, prostotą i naturalnością :)54. 
 

Zadziwia mnie popularność wszystkich tych "trenerów" uczących innych jak odnieść sukces w 

życiu, podczas gdy (o ile w ogóle) jedynym ich sukcesem jest osiągnięcie wystarczającej biegłości 

w autokreacji i posługiwaniu się bełkotem psychologicznym aby zacząć żyć ze sprzedaży tego 

shitu w postaci kursów, książek czy też audiobooków55. 

 

w skrocie: stworz iluzje osoby ktora z cala pewnoscia nie jestes, zmanipuluj pracodawce by 

przekonac go, ze jestes tym, kogo on szuka by ostatecznie dostac prace, do ktorej nie pasujesz, nie 

utorzstamiasz sie z tym, nie podoba ci sie to. XXI w calosci bedzie tak wygladac? nie chce byc 

podłym krytykiem i komus 'dowalać' w ten sposob, ale cala ta koncepcja 'kreowania sie' jest tak 

bardzo nieprawdziwa, wszystko wymuszone przeanalizowane, doprecyzowane, ze wlasciwie nie 

ma miejsca na spontanicznosc i naturalnosc56. 

 

                                                        
54 Komentarz użytkownika Iwsounds: 
https://www.youtube.com/watch?v=9T9OecQgY6A&lc=UgzMq22Ze7shFA0jNLx4AaABAg; data dostępu: 
7.07.2018 r. 
55 Komentarz użytkownika Kataleptyk: 
https://www.youtube.com/watch?v=_EzTFPu0VSM&lc=Ugg1MrioPpCATHgCoAEC; data dostępu: 7.07.2018 
r. 
56 Komentarz użytkownika artoniq: https://www.youtube.com/watch?v=Dhtr6oBTUOM&lc=UgjHkpUB9-
hv3HgCoAEC; data dostępu: 7.07.2018 r. 
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Mateusz, posługujesz się statystykami i wzorcami, sprawiasz wrażenie perfekcyjnego, 

nadczłowieka, superbohatera którym każdy chciał by być. Tylko że ta iluzja po jakimś czasie 

słabnie, i widzę coraz więcej wypracowanej mechaniki i coraz mniej człowieka co tworzy dystans 

i ciężko się z tobą utożsamić. Gonciarz jest świetnym kontrprzykładem, robi rzeczy duże, ale przy 

tym każdy może się z nim utożsamić, jest ludzki, nieprzysłonięty tą całą wiedzą jak być idealnym 

w każdej sytuacji. Naszła mnie taka refleksja bo coraz rzadziej Cie oglądam, i zastanawiałem się 

czemu :) Fajnie by było Cie zobaczyć bez tych staranie przygotowanych i dopracowanych masek 

próbujących odgrywać supermena w każdej sytuacji, ale zgaduje że to marzenia ściętej głowy, bo 

wiadomo pijar i te sprawy57. 
 

Panie Mateuszu, proszę jeszcze raz wczytać się w raport OECD. Wierząc w pana intelekt wiem, 

że dojdzie pan do wniosku, iż z niektórymi danymi jednak pan przesadził58. 
 

Też miałem wrażenie, że Mateusz podczas tego wywiadu jest jakoś sztucznie podekscytowany, 

nie było to dla mnie naturalne. Wiedza wartościowa, sposób przekazania (niby nieważny) nie 

przemówił do mnie.... Pozdrawiam z Filipin...59 

 

Przykłady powyższych negatywnych wypowiedzi widzów cyklu Grzesiaka są reprezentatywne 

dla ogólnej krytyki, jaka pojawia się na kanale YouTube szkoleniowca. Przeczą traktowaniu 

Mateusza przez wszystkich widzów jako wyroczni w kwestii rozwoju, ale co ciekawe, brak w 

nich charakterystycznego dla środowiska internetowego tzw. hejtu opierającego się głównie na 

używaniu obraźliwych sformułowań pod adresem osoby, której opinia nie jest zgodna z 

światopoglądem hejtera.  

Komentarze o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym w stosunku do działań 

Mateusza można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią wypowiedzi odnoszące się 

stricte do konkretnych tematów prezentowanych w poszczególnych odcinkach oraz do ich 

merytorycznej wartości. Ton tych wypowiedzi jest bardzo kulturalny i zawsze zostają poparte 

argumentami. To bardzo istotne, gdyż wskazuje na to, że osoby, które próbują zdemaskować 

błędy logiczne Grzesiaka, jednocześnie darzą go wielkim szacunkiem. W odniesieniu do tej 

sytuacji jestem skłonna założyć, że komentarze umieszczane przez odbiorców są na bieżąco 

moderowane przez Mateusza i starannie przez niego selekcjonowane (całkowity brak 

                                                        
57 Komentarz użytkownika Sharti: 
https://www.youtube.com/watch?v=op_BX0QSFb0&lc=UgjPd6ZOICsOA3gCoAEC; data dostępu: 7.07.2018 r. 
58 Komentarz użytkownika Max Czartoryski: 
https://www.youtube.com/watch?v=wUegAPMKUCU&lc=UgiovVz_2pBHX3gCoAEC; data dostępu: 
7.07.2018 r. 
59 Komentarz użytkownika WycieczkaDoRaju: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFDZgYyUxQI&lc=Ugg1gkjvfm3JXngCoAEC; data dostępu: 7.07.2018 r. 
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negatywnych komentarzy wyglądałby niewiarygodnie). Autor filmów buduje więc wizerunek 

siebie jako osoby o dużym poważaniu, nawet wśród osób, które nie zgadzają się z prezentowaną 

przez niego wizją świata. 

Druga wyodrębniona przeze mnie grupa negatywnych komentarzy krytykuje raczej 

całościowo zjawisko coachingu i dążenia do tego, by być najlepszym we wszystkich sferach 

życia. W tym wypadku komentarze są bardziej wulgarne (jednak wciąż nie tak bardzo, jak w 

innych miejscach internetu, np. na facebookowym fanpage’u o nazwie ,,Zdelegalizować 

coaching i rozwój osobisty”60 w całości poświęconemu krytyce coachów i trenerów osobistych 

i ich działań), ponieważ nie dotykają konkretnie Grzesiaka, lecz idei motywowania i podążania 

drogą sukcesu. Nie każdy z widzów pragnie więc rozwoju na polu zawodowym za wszelką 

cenę, aspiracje ludzi różnią się od tych, jakie zostały przedstawione w filmach, a perfekcyjnie 

ułożony plan dnia czy schemat działania w danej sytuacji jest dla części z nich drogą do 

odebrania szczęścia, a nie do zdobywania go – wbrew temu, co przekazuje w swoich filmach 

Grzesiak. Należy jednak podkreślić, że liczba negatywnych komentarzy użytkowników jest 

naprawdę małą częścią wszystkich wpisów internautów na kanale szkoleniowca. 

Zdecydowanie przeważają te pozytywne, wyrażające podziw i zachwyt osobowością trenera i 

prezentowanymi przez niego poradami. 

 

1.4. Medium i jego charakterystyka 

 

Według raportu przeprowadzonego przez Deloitte, z internetu korzysta ponad 25 

milionów Polaków61, a więc zdecydowana większość społeczeństwa. Jak wspominałam już 

wcześniej, Grzesiak publikuje swoje nagrania na YouTube – najpopularniejszym na świecie 

serwisie social media, który umożliwia bezpłatne umieszczanie, odtwarzanie, komentowanie i 

ocenianie filmów62. Jest to ciekawa opozycja do elitarystycznej idei coachingu opartej na 

ekskluzywności, w ramach której z usług trenera personalnego korzystają jedynie osoby, które 

są w stanie zapłacić za przeprowadzane sesje (spotkania). W ten sposób autor serii ,,Pytanie do 

Mateusza” realizuje wizję, o której wielokrotnie mówi w filmach: swoją wiedzą i 

doświadczeniem chciałby pomagać innym, a tym samym zmieniać świat. Dzięki 

powszechnemu dostępowi do internetu jest w stanie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, 

                                                        
60 https://www.facebook.com/zdelegalizowaccoaching/?ref=br_rs; data dostępu: 7.07.2018 r. 
61 Raport z kwietnia 2017: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/firmy-zbyt-wolno-w-
stosunku-do-oczekiwan-klientow-wdrazaja-technologie.html; data dostępu: 15.04.2018 r. 
62 Zob. Raport przygotowany przez IRCenter: https://ircenter.com/social-media-2017-zasiegi-i-intensywnosc-
korzystania/; data dostępu: 15.04.2018 r. 
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którzy mogą również dzielić się nagraniami z innymi, co najistotniejsze, bez względu na status 

społeczny, do czego Mateusz w swoich filmach zawsze zachęca. Rozpoznawalność w sieci, a 

tym bardziej na najpopularniejszym na świecie serwisie, jest również dobrym sposobem na 

reklamę, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy wiele czasu spędzają online. Nie bez 

znaczenia jest również znajomość trendów: rozpowszechniająca się metoda e-learningu, którą 

stosuje w swoim cyklu, sprzyja wygodzie odbiorców – mogą skorzystać z przygotowanych 

przez mówcę materiałów w dowolnym miejscu i w każdej chwili. 

Możliwość umieszczania komentarzy pod filmami Mateusza w celu dzielenia się 

własnymi refleksjami lub zadawania kolejnych pytań daje poczucie współuczestnictwa w akcie 

komunikacyjnym, o którym wspominałam już wcześniej, a także wskazuje na demokratyczny 

charakter internetu. Każdy z użytkowników może napisać to, co sądzi o publikowanych 

materiałach i sprawić, by jego opinia była widoczna dla innych internautów. Dodatkowo 

wzmacnia to poczucie współudziału w procesie powstawania kolejnych odcinków, 

uczestniczenia w partnerskiej relacji, a także daje pozór dialogu z twórcą cyklu. Pozorność 

polega tu na braku odpowiedzi ze strony Mateusza – autor robi to jedynie w kolejnych 

nagraniach, odnosząc się do wybranych przez siebie pytań (znowu stawiając się w roli 

autorytetu decydującego o ważności danego zapytania). Na próżno więc będziemy szukać pod 

jego nazwiskiem takich wpisów, które świadczyłyby o jego zaangażowaniu i chęci nawiązania 

dialogu z odbiorcami. Poza nagraniami, w których podkreśla tę wartość, nie prowadzi innych 

działań zmierzających do nawiązania relacji, mimo że ma w tym zakresie zdecydowanie więcej 

możliwości niż jego publiczność, której musi wystarczyć publikowanie – prawdopodobnie 

selekcjonowanych przez autora – komentarzy. 
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 2. RETORYKA ORALNOŚCI 

 

2.1. Przekaz oralny czy piśmienny?  

  

Język mówiony stanowi główne narzędzie w retoryce nagrań Grzesiaka. Jack Goody 

w książce Mit, rytuał i oralność pisze: ,,mowa żywa jest improwizacją, pisanie, chociażby przez 

to, że wiąże się z materializacją, wymaga «przemyślenia», refleksji […]”63. Korzystając z tych 

cech oralności, Mateusz stwarza dzięki niej wrażenie, że prezentowany przez niego 

performance jest spontaniczną rozmową z rzekomym uczestnikiem, bezpośrednim aktem 

komunikacyjnym, który ma miejsce tu i teraz. Złudzenie wspólnej czasoprzestrzeni nadawcy i 

odbiorcy w przekazie ustnym służy skróceniu dystansu między nimi, a cała sytuacja 

komunikacyjna – z fasadą w roli głównej – wspiera prezentowany przez Mateusza kontekst 

wypowiedzi. Zupełnie inaczej byłoby, gdyby autor cyklu zdecydował się na piśmienną formę 

odpowiadania swoim fanom. Pismo stwarza dystans64, zwłaszcza czasowy lub przestrzenny, a 

sytuacja komunikacyjna nie jest integralnym elementem przekazu, więc mogłaby zostać 

odczytana na wiele różnych sposobów65. Według Jacka Goody’ego informacja w formie 

pisanej jest bardziej podatna na interpretację niż słowo mówione, więc w takim wypadku 

odbiorca Mateusza miałby więcej czasu na przetworzenie przekazu i analizę. Wówczas łatwiej 

byłoby mu zauważyć błędy logiczne, nieścisłości oraz fałszywe lub zbyt uproszczone związki 

przyczynowo-skutkowe, które pojawiają się w wypowiedziach Grzesiaka: 

 
W jaki sposób to, że schudniesz 3 kilo zmieni świat? Być może po nitce do kłębka zobaczysz, że 

dzięki temu będziesz się lepiej czuł. W momencie, gdy będziesz się lepiej czuł, to będziesz milszy 

dla ludzi w twojej rodzinie. W momencie, gdy będziesz milszy i sympatyczniejszy, to w tym 

momencie oni pójdą do pracy, a jak pójdą do pracy, to będą lepiej pracowali. W momencie, gdy 

będą lepiej pracowali, to być może twój tata, który zobaczy, że ty jesteś dla niego sympatyczny, 

lepiej pracując zostanie zauważony przez szefa. A jak zostanie w kontekście kariery awansowany, 

wespnie się wyżej i wyżej, i wyżej, w pewnym momencie sam zostanie szefem. Jeżeli będzie 

szefem miłym i sympatycznym, to pracownicy będą chcieli dla niego pracować, bo będą również 

                                                        
63 Jack Goody, Mit, rytuał i oralność, tłum. Olga Kaczmarek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2012, s. 91.  
64 Walter J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. Józef Japola, Wydawnictwa 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, s. 144. 
65 Jerzy Lalewicz, Komunikacja językowa i literatura. Formy komunikacji językowej [w:] Społeczne funkcje 
tekstów literackich i paraliterackich, red. Stefan Żółkiewski i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
1974, s. 354, 358. 
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pod kątem emocjonalnym zmotywowani. W momencie, gdy będą chcieli dla niego pracować, to 

wtedy będą efektywniejsi. Jak będą efektywniejsi, będą lepiej zarabiali. I tym systemem 

dochodzimy właśnie do sytuacji, w której to, że ty schudłeś, doprowadza do tego, że świat jest 

lepszy [W jaki sposób się motywować?; 10:54-11:52]. 

 

Idąc tym tokiem myślenia, odbiorca dochodzi do wniosku, że zrzucenie przez niego kilku 

kilogramów wpłynie na to, że świat stanie się lepszym, bo przyczyni się do uszczęśliwienia 

ludzi wokół dzięki zdobyciu przez nich większej sumy pieniędzy. Ta wypowiedź Mateusza jest 

jednak błędem analitycznym powstałym na skutek niezależności logicznych przez użycie 

nieuzasadnionego ciągu zdań, w którym kolejne sformułowania nie wynikają z poprzednich, 

ale też nie wykluczają się wzajemnie66.  

Inny przykład błędu logicznego Mateusza dowodzi, że sukces mówcy wynika z 

obecności przy nim jego żony (bez uwzględnienia innych czynników wpływających na jego 

rozwój i powodzenie). To tzw. błąd rozdzielania, w tym wypadku polegający na przypisaniu 

zasług tylko jednemu składnikowi67. Oprócz tego w wypowiedziach Grzesiaka często dochodzi 

do niezależności logicznej: 

 
Power Couples wzajemnie się wspierają, mogą osobno dużo [osiągnąć], są niezależni, nie muszą 

być razem, ale razem mogą znacznie więcej, bo tam pojawia się wdzięczność za to, że druga strona 

w określony sposób nas wspiera. Pewnie zwróciliście uwagę, jak ja bardzo często publicznie 

wypowiadam się o tym, jak wiele zawdzięczam mojej żonie. Ta matematyka, ta ekonomia jest dla 

mnie prosta: jeżeli poznałem ją 10 lat temu i wcześniej zarabiałem mniej, a teraz zarabiam więcej, 

byłem mniej wykształcony, a teraz jestem bardziej, jeżeli byłem bardziej zestresowany, a teraz 

jestem spokojniejszy, to jest to oczywiste, że ona w jakiejś mierze – prawdopodobnie niepoliczalne 

w jakiej, bo nie ma tutaj prostego, linearnego wniosku przyczynowo-skutkowego, ale raczej 

trójwymiarowe założenie, że wszystko wpływa na wszystko – to ja jestem przekonany, że ona 

miała ogromną rolę do odegrania w kontekście mojego własnego rozwoju, ja sobie wyobrażam 

również, że dokładnie to samo mogłaby powiedzieć ona [Czym jest Power Couple?; 4:25-5:23]. 

 

W kolejnym fragmencie mamy do czynienia z tzw. błędem ekwiwokacji polegającym 

na zastosowaniu fałszywego sensu pojęcia, które odgrywa istotną rolę w wywodzie68 – w tym 

wypadku autor usiłuje wyjaśnić istotę samospełniającej się przepowiedni: 
 

                                                        
66 Teresa Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 37-38. 
67 Tamże, s. 99. 
68 Tamże, s. 100-101. 
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Trzecią cechą, która nas w ogromnej mierze ogranicza, to coś, co nazywam efektem debila. Jedzie 

sobie Polak samochodem, ktoś zajeżdża mu drogę, Polak myśli: ,,ale debil, podjadę, sprawdzę”. 

Podjeżdża, patrzy, mówi ,,ale debil, wiedziałem!” i zwycięsko przyśpiesza będąc przekonanym, że 

znowu trafił. My w psychologii wiemy, że nazywa się to samospełniającym się proroctwem, jest 

to fundamentalne prawo psychologiczne, ale ten Polak o tym nie wie. Ten Polak jest kolosalnie 

przeintelektualizowany [Jakie cechy najbardziej ograniczają Polaków?; 9:56-1-:28]. 

 

To tylko kilka wybranych przykładów błędów logicznych, ale w wypowiedziach 

Mateusza równie często pojawiają się też usterki językowe, składniowe i frazeologiczne. 

Przekaz ustny cechuje się ulotnością i brakiem czasu na interpretację, a Grzesiak mówi szybko 

i bardzo płynnie, co dodatkowo utrudnia słuchaczowi analizę i sprzyja przyjmowaniu sugestii, 

jakie podsuwa mu mówca. Efekt ten wzmacnia również ton głosu performera: opanowany, 

pewny siebie i nieznoszący sprzeciwu. Zdemaskowanie zastosowanych zabiegów 

perswazyjnych i niekompetencji Mateusza, prezentującego się i postrzeganego dodatkowo jako 

perfekcjonista, jest więc utrudnione.  

Wracając do sytuacji komunikacyjnej związanej z ustnym przekazem informacji, 

warto przypomnieć, że istotny jest również niewerbalny język Grzesiaka, a w nim bogata 

gestykulacja, która dodatkowo wspomaga retorykę performera i czyni ją bardziej autentyczną. 

W przekazie ustnym te elementy umykają nieostrożnemu odbiorcy, szczególnie, kiedy ogląda 

widowisko jednokrotnie. Jednak medium, które wykorzystuje Mateusz, pozwala na 

wielokrotne powracanie do wybranych fragmentów, dzięki czemu bardziej dociekliwy widz ma 

możliwość dokładniejszego przyjrzenia się im w celu analizy i wskazania zafałszowań, którymi 

posługuje się autor cyklu. Ta funkcja przypomina również o negacji aktu komunikacyjnego 

opartego na dialogu i dzieleniu wspólnej czasoprzestrzeni: odbiorca w każdej chwili może 

wrócić do wybranego filmu i uruchomić go w dowolnie wybranym przez siebie momencie – 

tak jak czytelnik ma możliwość powrotu do rozdziału książki. Pozorna sytuacja rozmowy 

skracającej dystans między nadawcą a odbiorcą okazuje się fałszywym przedstawieniem, w 

którym mówca nie jest obecny, a publiczność nie ma możliwości bieżącego wpływania na 

kształt aktu komunikacyjnego. To nie jedyne rozmycie granic między ustnością a 

piśmiennością podczas wystąpień Mateusza. Ciekawy pod tym względem jest sam sposób 

zwracania się wytwórcy wrażeń do widowni słuchającej jego przemówień. Mateusz nawiązuje 

swoimi wypowiedziami i formą ich wyrażania do struktury piśmiennego listu, co za chwilę 

postaram się udowodnić. 



 29 

List, jako rodzaj komunikatu stworzonego przez nadawcę, stanowi zamkniętą całość 

tekstową, która zostaje przekazana odbiorcy69. Krystyna Data, badaczka listów prywatnych i 

nieoficjalnych, tak opisuje sytuację komunikacyjną tego gatunku: 

 
Jeśli chodzi o relację osobową realizowaną w komunikacji listowej, jest to relacja pozornie taka 

sama, jak w wypowiedzi dialogowej (osoba – osoba). W tej sytuacji jednak […] odbiorca nie jest 

obecny przy tworzeniu tekstu przez nadawcę i na odwrót; nadawca nie jest obecny przy odbiorze, 

nie ma tu możliwości współtworzenia tekstu. Komunikat napisany przez nadawcę inicjuje relację 

komunikacyjną, podobnie jak odezwanie się do kogoś jest próbą nawiązania rozmowy. Jednak 

komunikat pisemny w danym kontakcie ma formę kompletnej całości tekstowej, jako całość 

zamknięta jest stworzony przez nadawcę i jako taka całość jest dany odbiorcy […]. Tak więc list 

ma charakter monologowy70. 

 

Opis ten mocno koreluje z sytuacją komunikacyjną w filmach Grzesiaka, które autor cyklu 

stylizuje na zwykłą rozmowę z odbiorcą. Brak możliwości realnego wpływania na jej kształt 

podaje w wątpliwość autentyczność tego aktu, co przypomina sytuację odczytywania 

zawartego w liście monologu nadawcy. Jak pisze Data, ,,ten typ komunikacji językowej często 

jest traktowany jako substytut rozmowy”71, podobnie jak w przypadku serii filmów ,,Pytanie 

do Mateusza”, w których autor stara się performować dialog.  

Autorka Struktury tekstu listowego wymienia w swoim wywodzie następujące 

elementy schematu kompozycyjnego tej formy wypowiedzi: data, zwrot grzecznościowy 

rozpoczynający list, treść listu, pożegnalny zwrot grzecznościowy kończący list, podpis oraz 

ewentualne post scriptum72. Podobne części wypowiedzi możemy wyodrębnić w nagraniach 

Grzesiaka. 

Data, czyli element wskazujący na czas opublikowania filmu online, widnieje tuż przy 

nazwie kanału autora (możemy uznać go za podpis nadawcy, po kliknięciu w który zdobywamy 

więcej informacji o twórcy). Dzięki jej umieszczeniu odbiorca może dowiedzieć się, w jakiej 

kolejności Mateusz udostępnia odcinki cyklu i zapoznawać się z nimi w kolejności 

chronologicznej. 

O zwrocie grzecznościowym rozpoczynającym list Krystyna Data pisze: 

  

                                                        
69 Barbara Ścigała-Stiller, Akty etykiety językowej na forach internetowych, rozprawa doktorska napisana pod 
kierunkiem prof. zw. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego na Uniwersytecie Śląskim, Katowice 2012, s. 36. 
70 Krystyna Data, Struktura tekstu listowego, ,,Język Polski” 1989, z. 3-5, s. 145-146. 
71 Tamże, s 146. 
72 Tamże, s. 146-147. 
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Tekst listu rozpoczynamy zawsze grzecznościowym zwrotem do adresata, zwrot ten może być 

prosty, jednowyrazowy lub też może się składać z kilku wyrazów. Jednowyrazowe zwroty do 

adresata to najczęściej różne formy imion lub nazwisk adresatów, mogą mieć one postać 

podstawową imienia lub nazwiska, mogą też wystąpić w postaci najróżnorodniejszych zdrobnień 

[…]73.  

 

Mateusz prawie każde ze swoich nagrań74 zaczyna kwestią: ,,witam was bardzo serdecznie w 

serii «Pytanie do Mateusza»”, czasami dorzucając ,,cześć” na początku zdania (np. w odcinku 

Czym są umiejętności miękkie?; 0:04-0:08). Zdarza się również, że zaraz po tej formule mówca 

zwraca się bezpośrednio do autora pytania, np. ,,moja droga Angeliko” (Jak młodzi ludzie mają 

odnaleźć się na rynku pracy?; 0:33) lub zbiorowo do wszystkich odbiorców słowami ,,moi 

drodzy” (W jaki sposób się motywować?; 0:30 oraz Jakie cechy najbardziej ograniczają 

Polaków?; 0:28). Jak dalej pisze Krystyna Data: 
 

Często dużą rolę przy wyborze określonego zwrotu rozpoczynającego list odgrywa także cel, w 

jakim dany list jest pisany, nadawca stara się użyć takiego zwrotu, który zapewni mu przychylność 

odbiorcy, albo też takiego, który […] wyraża sympatię, pozytywne nastawienie do odbiorcy75. 

 

To spostrzeżenie świetnie wpisuje się w tezę Ervinga Goffmana, w myśl której performer ma 

potrzebę zdobycia sobie partnerów i widzów, w wyniku czego taktownie okazuje względy ich 

zainteresowaniom76. Mateusz realizuje tę metodę przez zastosowanie form grzecznościowych 

w postaci przymiotnikowej: ,,drodzy”, ,,drogi”, ,,droga”, określających wysoką wartość 

odbiorcy, a zarazem oznaczających bliską relację z adresatem (w ten sposób zwracamy się do 

partnera, rodziny, przyjaciół etc.). Bezpośrednie zwracanie się do widowni ma na celu 

zbudowanie pozoru więzi, odbywa się również przez zastosowanie formy ,,ty”, czasowników 

w drugiej osobie liczby pojedynczej oraz zadawanie bezpośrednich pytań (na które jednak 

odbiorca może odpowiedzieć dopiero w komentarzu). Wybór takich struktur językowych służy 

skróceniu dystansu między nadawcą a odbiorcą, których dzielą czas i przestrzeń, oraz daje 

poczucie równorzędnej, partnerskiej relacji. Takie formy są też często spotykane w kulturze 

korporacyjnej i mają na celu zaakcentowanie braku struktur hierarchicznych w codziennej 

komunikacji. Zupełnie inne skutki miałoby użycie form oficjalnych typu ,,szanowni państwo”, 

                                                        
73 Tamże, s. 147. 
74 Oprócz nagrania Jak zamienić upadki w życiowe lekcje?, które rozpoczyna się nieco bardziej rozbudowaną 
czołówką, opisywanego przeze mnie w rozdziale 1.2. 
75 Krystyna Data, Struktura tekstu listowego, s 148.  
76 Pisałam o tym w rozdziale 1.2. 
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charakterystycznych dla podkreślenia formalistycznych stosunków. Świadome jest również 

użycie przez Mateusza powitania ,,cześć” zaczerpniętego z mowy potocznej, które przywodzi 

na myśl sytuację prowadzenia luźnej rozmowy ze znajomym lub inną osobą, z którą na ogół 

mamy bliskie stosunki.  

Charakterystycznym elementem treści listu jest podziękowanie za otrzymanie 

korespondencji, przeproszenie za długi czas odpowiedzi oraz informacje o powodzie pisania: 

 
We wstępie piszący zwykle dziękuje za otrzymany list lub kartkę (jeśli jest to odpowiedź), 

przeprasza za to, że długo nie odpisywał, informuje, jaki jest powód pisania, często też dołącza 

pozdrowienia. Elementy te mogą wystąpić wszystkie razem albo też każdy z niech pojedynczo, 

występują także po dwa lub trzy w różnych połączeniach77. 

 

Mateusz w każdym ze swoich nagrań dziękuje fanom za pytania zadawane w komentarzach i 

podkreśla, że zapoznaje się ze wszystkimi z nich, a następnie wybiera te, które uważa za 

najistotniejsze. Tłumaczy też, że nie na wszystkie z nich jest w stanie odpowiedzieć:  

 
Jak zawsze dziękując za to, że chcecie wiedzieć więcej i że zadajecie fascynujące pytania, na które 

wszystkie nie sposób odpowiedzieć, ale z których z całą pewnością można wybrać te, które 

najczęściej się powtarzają lub z jakiegoś względu są ważne [Jak dobrze wypaść na rozmowie 

kwalifikacyjnej?; 0:08-0:22].  

 

Argumentuje również wybory pytań, na które odpowiada:  

 
Jak wiecie i jak zawsze powtarzam – i nie przestanę – wybieram te pytania, które się najczęściej 

powtarzają, albo takie, które z jakiegoś względu zrobiły na mnie w danym momencie mojego życia 

największe wrażenie, kierując się tym, czy odpowiedzi będą dla was wartościowe i przydatne. I 

takie pytanie zadała mi Beata – Beata chciałaby wiedzieć, czym są umiejętności miękkie i w jaki 

sposób ich się uczyć […]. Odpowiem więc na to pytanie i bardzo dziękuję, Beata, za zwrócenie 

uwagi na tak istotną rzecz, bo zawsze należy zaczynać od fundamentów [Czym są umiejętności 

miękkie?; 0:08-0:31]. 

 

Jak wiecie, jeśli oglądaliście wcześniejsze odcinki, zawsze wybieram te pytania, które najczęściej 

się powtarzają lub takie, które z jakiegoś względu zrobiły na mnie największe wrażenie. Karol i 

Agata, jak również dziesiątki innych osób, chciały wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z 

pewnością siebie lub raczej z jej brakiem, w związku z czym stwierdziłem, że ten temat jest z 

                                                        
77 Krystyna Data, Struktura tekstu listowego, s 149. 
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jakichś względów dla was istotny i chciałem wam opowiedzieć co nieco, jak można tę pewność 

siebie jakoś wzmocnić i w jaki sposób ona funkcjonuje jako pewnego rodzaju w gruncie rzeczy 

jakieś podejście do życia, tudzież mechanizm poznawczy [Jak radzić sobie z brakiem pewności 

siebie?; 0:07-0:38]. 

 

Zawsze z przyjemnością słucham tego, o czym chcecie się dowiedzieć i w czym mogę wam pomóc 

– i wybieram takie pytania, które są najbardziej popularne albo takie, które z jakiegoś względu 

zrobiły na mnie również największe wrażenie. Coś, o co zapytał Michał w dniu 13 października, 

jest czym, co uznałem, że będzie dla każdego z nas przydatne. Chodzi mianowicie o to, od czego 

ja zaczynałem i jakiego rodzaju kroki podjąłem po to, żeby dojść do miejsca, w którym się 

znajduję. Opowiadanie o sobie zawsze ma wartość tylko i wyłącznie wtedy, gdy służy to komuś 

innemu i w jakiś sposób może im pomóc [Jak zaczynałem i jakie kroki podjąłem by osiągnąć 

sukces?; 0:07-0:41]. 

 

Jak pisze Krystyna Data, o kształcie językowym komunikatu decydują takie czynniki jak: 

dostosowanie formy do adresata, cel przesłania informacji, psychiczny stan nadawcy oraz 

sytuacja konkretnego aktu komunikacji78. Grzesiak opracowuje retorycznie kompozycję 

wypowiedzi w celu wywarcia odpowiedniego wrażenia, które pozwoli odbiorcy na 

zaakceptowanie treści komunikatów. Trzeci z wybranych przeze mnie fragmentów jest 

szczególnie ciekawy ze względu na użycie czasownika ,,słucham” zamiast ,,czytam”. Mateusz, 

posługując się takim sformułowaniem po raz kolejny, stara się wywołać wrażenie rozmowy, 

zamienić korespondencję w pozorną konwersację. To uzasadnia ponownie używanie 

goffmanowskiego określenia „wytwórca wrażeń” w odniesieniu do autora cyklu ,,Pytanie do 

Mateusza”.  

Psychiczny stan nadawcy, który ma wpływ na treść przekazu, również jest obecny w 

treściach wypowiedzi Grzesiaka. Ujawnia się w powtarzanych przez mówcę sekwencjach o 

wyborze pytań fanów, które w jakiś sposób wywarły na nim wrażenie. Świadczy to o tym, że 

Mateusz jako autor komunikatu ma pełną autonomię w podejmowaniu decyzji, które z 

komentarzy są warte jego odpowiedzi i jest to podyktowane jego subiektywną oceną i 

upodobaniami związanymi z jego zakresem zainteresowań. Być może używa też tego 

argumentu, aby uniknąć odpowiedzi na pytania, które są dla niego niewygodne (podobną 

strategię obiera w przypadku pojawiania się komentarzy pod opublikowanymi filmami – nie 

wchodzi w interakcje z autorami wpisów). Nie ukrywa jednak faktu, że decyzje o wyborze 
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danych pytań podyktowane są jego odczuciami i zamiłowaniem do poruszanych przez 

odbiorców kwestii. 

Po właściwej treści listu przychodzi czas na zakończenie: 

 
W zakończeniu piszący najczęściej prosi o szybką odpowiedź, ponawia przeproszenie, 

podziękowanie i pozdrowienie. Oczywiście w zakończeniu może wystąpić każdy z tych 

elementów oddzielnie albo wszystkie razem […].  

W grzecznościowej formule pożegnalnej kończącej list używane są przede wszystkim czasowniki 

typu: «pozdrawiam», «życzę». Poza tym cytowane są całe zwroty pożegnalne z języka 

mówionego, np.: «Do widzenia»; «Do zobaczenia»; «Bądźcie zdrowi» [...]. W zakończeniu listu 

może wystąpić tylko pozdrowienie lub tylko życzenie, lub obydwa elementy razem; zależy to od 

autora listu79. 

 

Elementy tej części wypowiedzi można spotkać również u Grzesiaka – prośba o odpowiedź w 

postaci komentarzy, podziękowania za uwagę, pozdrowienie i pożegnanie, np.: 
 

Śmiało zapraszam was do komentowania tego, czego się nauczyliście z tego […] i oczywiście do 

zadawania kolejnych pytań, na które z przyjemnością będę odpowiadał. Serdeczności [W jaki 

sposób pozbyć się poczucia winy?; 3:32-3:42]. 

 

Dziękuję ci bardzo. Jeżeli podobało ci się to, o czym opowiadałem i cię to zainspirowało, zostaw 

nam swojego maila, zasubskrybuj ten kanał klikając teraz tutaj w tym miejscu, zostaw swoje 

komentarze, propozycje kolejnych pytań, a ja z przyjemnością wybiorę te, które – wierzę – 

zainspirują nas wszystkich, żebyśmy mieli prawdziwsze życie […]. Do zobaczenia, cześć! [Opinie 

i krytyka innych. Jak sobie z nimi radzić?; 5:00-5:25]. 

 

Przykłady potwierdzające obecność struktury listu w nagraniach Mateusza świadczą o tym, że 

autor doskonale zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z wzorowania się na tej formie 

wypowiedzi. Z jednej strony przy jej pomocy stara się zatuszować dystans między nim a 

odbiorcą oraz zbudować pozór partnerskich relacji. Używa przy tym form zaczerpniętych z 

języka potocznego, by performować zwykłą pogawędkę. Z drugiej strony jednak takie 

nawiązanie do listu kojarzy się również z oficjalną formą komunikacji, jakiej używa się dziś w 

środowisku zawodowym. Mam tu na myśli strukturę oficjalnego listu e-mail, w której wciąż 

żywe pozostają podstawowe zasady epistolograficznego savoir vivre’u . Obecnie jest on chętnie 
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używany do komunikacji przez osoby pracujące na przykład w biurach przed komputerami, a 

więc w otoczeniu bliskim działaniom i tematom filmów Mateusza. W takim rozumieniu 

komponowanie wypowiedzi na wzór listu zyskuje charakter oficjalny, ale życzliwy, 

kurtuazyjny.  

Jednocześnie dzięki zastosowaniu tej formy Grzesiak ma możliwość zaprezentowania 

własnego wywodu w nieprzerwanym przez odbiorcę monologu, który jednak stylizuje na 

dialog, umożliwiając widzom komentowanie filmów w formie piśmiennej. Dzięki temu ma 

szansę na autokreację i zainscenizowanie siebie80, tak by przekonać publiczność o własnej 

autentyczności. 

Grzesiak używa więc formy oralnej uwikłanej w piśmienność, co przejawia się m. in. 

w nawiązaniu do formy listu, bardzo płynnej i poprawnej konstrukcji zdań wielokrotnie 

złożonych, brak skłonności do improwizowania. Te cechy przekazu potwierdzają autorytet i 

wiarygodność autora, który czerpie jednocześnie z języka mówionego performując 

przyjacielską relację między sobą a słuchaczami.  Mateusz stosuje jednak także technikę stricte 

piśmienną,  wspierającą jego retorykę: w większości nagrań podczas wypowiedzi mówcy na 

ekranie wyświetlają się teksty i hasła podsumowujące jego wywody i przedstawiające schematy 

działań, które Mateusz poleca w danej sytuacji, lub  w jakiś sposób istotne dla podejmowanego 

zagadnienia, np.: ,,poznaj cele i oczekiwania firmy” (Jak dobrze wypaść na rozmowie 

kwalifikacyjnej?; 4:33), ,,nie pozwól, by zakwalifikowano cię do kategorii, w której nie chcesz 

się znaleźć” (Storytelling – jak zbudować historię osobistą?; 4:54), ,,każda branża potrzebuje 

innowacyjności, aby się rozwijać” (Jakie błędy najczęściej popełniają polscy przedsiębiorcy?; 

17:24). Inne przykłady tego typu haseł przedstawiam w formie graficznej z wykonanych 

zrzutów ekranów filmów, aby lepiej zobrazować ich wygląd: 

 

                                                        
80 Elżbieta Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, ,,Teksty Drugie” 
2004, nr 4, s. 44. 
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Obraz 1: Jak radzić sobie z brakiem pewności siebie?, zrzut ekranu, 5:39. 

 

 
Obraz 2: Jak dobrze wypaść na pierwszej randce?, zrzut ekranu, 0:57. 
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Obraz 3: Jakie błędy najczęściej popełniają polscy przedsiębiorcy?, zrzut ekranu, 7:59. 

 

 

 
Obraz 4: Jak zmienić upadki w życiowe lekcje?, zrzut ekranu, 3:56. 

 

Teksty wizualne, których używa Mateusz w swoich filmach, oraz sposób ich 

umiejscowienia na planszy ekranu, przywodzą skojarzenia z prezentacjami przygotowanymi w 

programie Power Point. Są one szczególnie chętnie wykorzystywane w kulturze korporacyjnej 

podczas konferencji, szkoleń czy spotkań branżowych w celu usystematyzowania 

przekazywanej przez prelegenta wiedzy. Taka korelacja wywołuje w odbiorcy nagrań poczucie 
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eksperckości i profesjonalnego przygotowania wywodu. Dzięki temu widownia postrzega 

Grzesiaka jako osobę kompetentną w danej dziedzinie. Pomaga to wytwórcy wrażeń w 

budowaniu autentycznego wizerunku szkoleniowca, który zna branżowe trendy i potrafi 

przekazać swoją wiedzę w poukładany sposób, a w konsekwencji przekonać widzów do 

słuszności prezentowanej przez niego wizji świata. 

Jak wynika z powyższych rozważań, filmy z cyklu ,,Pytanie do Mateusza” opierają się 

na upiśmiennionej oralności i oralizowanej piśmienności w jednym. Techniki, jakimi posługuje 

się w ich obrębie Grzesiak, mają na celu wspomóc wrażenie spontanicznej pogawędki (oralność 

kulturowo jest kojarzona właśnie ze spontanicznością i naturalnością81), a także partnerskiego 

dialogu, równorzędnych relacji i performować sytuację komunikacyjną w taki sposób, aby 

sprawiała wrażenie jak najbardziej autentycznej. Pod tymi pozorami można znaleźć jednak: 

zamiast dialogu – monolog, zamiast konwersacji – korespondencję, zamiast równorzędnych 

relacji – hierarchiczną strukturę, na czele której stoi osoba decydująca absolutnie o kształcie i 

treści komunikatów, nie pozwalająca odbiorcy wpływać na ich prezentację. Zamiast 

spontanicznej rozmowy mamy więc do czynienia z wyreżyserowanym i bardzo dokładnie 

przemyślanym występem mającym na celu wykreowanie świata, w którym Mateusz odpowiada 

na potrzeby ludzi. Przekonanie w nim widzów do tego, że mają do czynienia ze spontaniczną 

sytuacją komunikacyjną, nadaje wywodowi cech prawdziwości. Przechwycenie w tym celu 

elementów struktury listowej wzmacnia poczucie autentyczności, gdyż kojarzy się ze sferą 

intymną, z tym, co wewnętrzne i głębokie82, wyrażane w korespondencji, dzięki czemu 

wykreowany przez Mateusza świat wydaje się bardziej rzeczywisty. 

 

2.2. Od sprawczej mocy słowa do władzy głosu 

 

Mimo ulotnego charakteru oralności, u Grzesiaka jest ona utrwalona w postaci filmu, 

dzięki czemu odbiorca ma możliwość ponownego odsłuchania przekazu. Taka forma zapisu z 

założenia efemerycznego słowa przyczynia się również do uwikłania go w piśmienność. W tym 

wypadku możemy śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z wtórnym rodzajem oralności83. 

Taka oralność, poddana porządkowi zapisu i logice piśmiennej, stwarza nowe możliwości 

obcowania ze słowem mówionym – odbiorca może wracać do poszczególnych wątków, 

przerywać przekaz, omijać niektóre partie etc. Sprawczy charakter takiego oralno-piśmiennego 

                                                        
81 Walter J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, s. 118. 
82 Elżbieta Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, s. 51. 
83 Walter J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, s. 29. 
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słowa znacznie różni się od przekazu o stricte pierwotnym pochodzeniu. Przede wszystkim, 

dzięki medium, w jakim się znajduje, daje możliwość łatwego rozpowszechniania 

prezentowanego przekazu, a także interpretacji. 

Sprawcza moc wystąpień Mateusza dotyczy nie tylko formy przekazu, lecz także 

poziomu narracji. Na jej performatyczy wymiar wskazywał m. in. Jerzy Trzebiński. Według 

jego teorii: 

 
narracja oznacza opowiadanie komuś o czymś, jest więc szczególnym rodzajem komunikacji 

między ludźmi. Stanowi także wytwór tej komunikacji: tekst, za pomocą którego wyrażamy 

opowiadane treści. Narracja ma też inne znaczenie: jest szczególną formą poznawczego 

reprezentowania rzeczywistości […]. Narracja jest więc sposobem rozumienia rzeczywistości. 

Można powiedzieć, że rozumiemy otaczające nas zdarzenia i sytuacje jako historie, a siebie i 

innych jako postaci z tych historii. Związki zaś między nami, to związki bohaterów powiązanych 

narracyjnym wątkiem. Można też stwierdzić, że nasza ogólna wiedza o świecie, w ramach której 

możemy rozumieć, przypominać sobie i wyobrażać zdarzenia, sytuacje i pojawiających się w nich 

bohaterów, ma formę narracyjną – modeluje rzeczywistość jako scenę, na której występują postaci 

z określonymi intencjami i spotykają w związku z tym określone problemy84. 

 

Takie postrzeganie świata wynika między innymi z faktu, że informacje, które przekazujemy 

sobie w komunikacji z innymi jednostkami, mają formę opowiadań. Jeśli otaczający nas świat 

rozumiemy przez pryzmat narracji, to również o poszczególnych zdarzeniach opowiadamy 

sobie i innym jak o historiach85. Elementami, które składają się na narracyjną strukturę 

wypowiedzi i nadają jej dramaturgii, są według Trzebińskiego: obecność bohatera z 

określonymi intencjami, możliwe trudności i komplikacje oraz istnienie celu, który zostaje 

przez bohatera osiągnięty lub nie. Te składniki schematu narracyjnego mogą być mniej lub 

bardziej zauważalne, ale zawsze są obecne w opowieści86.  

Przyjmując za teorią Trzebińskiego, że taki właśnie sposób rozumienia i ujmowania 

rzeczywistości jest najczęściej używaną formą w kulturze87, możemy uznać, że wypowiedzi 

Mateusza Grzesiaka są realizacją schematu narracyjnego. W jego filmach bohaterem historii 

najczęściej jest zmotywowany do działania odbiorca lub sam narrator (kiedy Grzesiak mówi o 

sobie – np. w filmie Jak zaczynałem i jakie kroki podjąłem by osiągnąć sukces?), intencją 

                                                        
84 Jerzy Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Sopot 2001, s. 13. 
85 Tamże, s. 13. 
86 Tamże, s. 22. 
87 Tamże, s. 13. 
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bohatera okazuje się osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu na polu zawodowym, 

osobistym, ekonomicznym, a przeciwnościami losu np. nieżyczliwi krytycy i hejterzy (Opinie 

i krytyka innych. Jak sobie z nimi radzić?), brak zaufania do innych ma zaś źródło w polskiej 

kulturze (Jakie błędy najczęściej popełniają polscy przedsiębiorcy?), konflikty wynikają z 

różnicy charakterów (Jak radzić sobie z kłótniami w związku?). Być może na pierwszy rzut oka 

elementy schematu narracyjnego nie łatwo dostrzec, są jednak stale obecne w wypowiedziach 

Mateusza, jeśli ujmować je jako opowieści. Jakie są tego konsekwencje?  

Jak pisze Trzebiński, schematy narracyjne zawierają wiedzę wynikającą z 

doświadczeń jednostki. Proces rozumienia i opowiadania opiera się więc na tym, czego 

dotychczas udało nam się dowiedzieć w wyniku namacalnego uczestnictwa w świecie, a 

historie odwołują się do osobistych doświadczeń88. Teza ta bliska jest rozważaniom Davida M. 

Bojego i Nazanina Tourani’ego na temat ontologicznego opowiadania – połączenia praktyki 

opowiadania z materialnością89. Zgodnie z myślą autorów o materialnym wymiarze opowieści 

możemy mówić ze względu na odwoływanie się w nich do namacalnego świata, który nas 

otacza i ma bezpośredni wpływ na powstawanie i snucie konkretnych historii90. W swoich 

filmach Mateusz odwołuje się też do namacalnych doświadczeń, znanych z autopsji również 

jego odbiorcom: do czynności czytania książek (Książki, które przeczytałem i polecam; od 

0:24), uprawiania sportu (Czym jest Power Couple?; 7:50-7:58), przygotowywania i 

spożywania posiłków (Jak wygląda Twój dzień?; 1:07-1:43), podróżowania (Książki, które 

przeczytałem i polecam; 2:07-2:32), przygotowania do rozmowy w sprawie pracy (Jak dobrze 

wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?; od 0:57) itd., a więc praktyk, z którymi z dużym 

prawdopodobieństwem obiorca miał do czynienia. Opowiadaniom Grzesiaka zawsze 

towarzyszy też materialność w postaci scenerii i rekwizytów pojawiających się w jej obrębie w 

poszczególnych odcinkach. Przedmioty te są częścią konstruowanego przez Mateusza świata i 

narracji o nim. Według Jerzego Trzebińskiego narracyjne konstruowanie zdarzeń 

odwołujących się do doświadczeń danej jednostki uruchamia jej bardziej personalne i 

emocjonalne podejście do opisywanej sytuacji. W konsekwencji zwiększa to jej potencjalne 

zaangażowanie w sytuację dziejącą się w świecie skonstruowanym w opowieści91. Wynika z 

tego, że używanie formy narracyjnej, która odnosi się do doświadczeń jednostki, może mieć 

                                                        
88 Tamże, s. 34. 
89 David M. Boje, Nazanin Tourani, Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania, tłum. Marta Höffner 
[w:] Dariusz Jemielniak (red.), Badania Jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2012, s. 217. 
90 Tamże, s. 220. 
91 Jerzy Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, s. 35. 



 40 

realny wpływ na działania odbiorcy (którym w przypadku autonarracji może być sam 

nadawca), a więc słowa układające się w historie powiązane z namacalnymi doświadczeniami 

mają sprawczą moc. Używana przez Mateusza narracyjność performuje zatem znany odbiorcy 

świat, w którym może się odnaleźć. Wówczas łatwiej jest mu uznać autentyczność 

skonstruowanej przez Grzesiaka rzeczywistości i poddać się wpisywanej w nią perswazji. 

Według Jeana Derive’a sprawcza moc słowa wynika z tego, że mowa sama w sobie 

stwarza rzeczywistość przez ogłaszanie jej92. Co prawda autor odnosi tę tezę do takich sytuacji 

rytualnych jak błogosławieństwo dziecka przez rodziców lub rzucanie klątwy, ale mówienie 

Mateusza również performuje świat, ponieważ stwarza go za pomocą słów. Rzeczywistość, w 

której Grzesiak przy pomocy filmów czyni świat lepszym lub umożliwia jego poprawę dzięki 

temu, że odbiorca jego filmów schudnie 3 kilogramy93, istnieje tylko w przemówieniach 

Mateusza, a mówca porusza się tylko w jego obrębie. 

Nie należy jednak zupełnie odrzucać skojarzenia sprawczej mocy słowa mówionego 

z rytualnością – a dokładnie świeckim rytuałem94 – w przypadku nagrań z serii ,,Pytanie do 

Mateusza”. O tej ostatniej możemy mówić również na podstawie powtarzalności, z jaką mamy 

do czynienia w przypadku każdego z filmów: najpierw jest powitanie, później przedstawienie 

wybranego pytania, następnie wyjaśnienie zagadnienia i na końcu zachęcenie do 

komentowania oraz pożegnanie. Ta przewidywalna forma jest stała i wierny fan Mateusza, 

który na bieżąco ogląda jego filmy, wie, jaka będzie struktura kolejnego odcinka. W tym 

wypadku na podstawie powtarzalności w wymiarze komunikacyjnym możemy mówić o 

rytualnym wymiarze performance’u Grzesiaka95.  

Istnieje też inny wymiar rytualizacji w cyklu ,,Pytanie do Mateusza”. Jak zauważa 

Mladen Dolar, oralność pełni ważną funkcję w procesach inicjacyjnych, co autor przedstawia 

na przykładzie rozprawy doktorskiej. Sama wiedza udokumentowana na piśmie nie wystarcza, 

istotna jest również umiejętność jej oralnego zaprezentowania, użycia głosu zaświadczającego 

o jej prawdziwości. Przypieczętowanie jej za pomocą mowy sprawia, że wiedza staje się 

oficjalna96. Na tej podstawie możemy uznać, że taki sposób prezentacji wywodu Mateusza ma 

na celu przywołanie skojarzenia z ważnym wydarzeniem – w tym przypadku ujawnieniem 

wiedzy, która (zgodnie z zapewnieniami Grzesiaka) zmieni postrzeganie świata przez 

                                                        
92 Jean Derive, Słowo i władza w kulturze oralnej, tłum. Agnieszka Kędzierska, [w:] Antropologia słowa. 
Zagadnienia i wybór tekstów, red. Grzegorz Godlewski i in., Warszawa 2003, s. 262.  
93 Dokładną wypowiedź Grzesiaka na ten temat przytoczyłam w rozdziale 2.1. 
94 Erving Goffman, Rytuał interakcyjny, tłum. Alina Szulżycka, PWN, Warszawa 2006, s. 96. 
95 Zob. Eric Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, tłum. Janusz 
Barański, Kraków 2003. 
96 Mladen Dolar, Polityka Głosu, tłum. Paulina Bożek i Grzegorz Nowak, ,,Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 244. 
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odbiorców i może wpłynąć na zmianę ich życia. Głos pomaga tutaj stworzyć pozór 

spektakularnego rytuału wtajemniczenia97 w rzeczywistość stworzoną przez Mateusza w 

trakcie performance’u. Wytwórca wrażeń wpływa więc na odbiorcę słowem mówionym, bo 

ma ono sprawczą moc. 

Użycie głosu w kontekście wiedzy przywodzi na myśl również skojarzenie z samą 

instytucją szkoły i funkcji nauczyciela, który prezentuje wiedzę przy pomocy słowa 

mówionego, o czym pisze Mladen Dolar: 

 
Najmniejszy mechanizm systemu szkoły […] zależy od głosu nauczyciela, który definiuje jego 

rytualny charakter […]. Nauczyciel staje się w nim przekaźnikiem Wiedzy, używając do tego 

własnego głosu, mimo że cała Wiedza została spisana w książkach może stać się produktywna 

tylko wtedy, gdy zostanie wypowiedziana na głos. Każda informacja może być dosłownie zapisana 

w podręczniku, wszelako nigdy nie będzie to wystarczające, dopóki nauczyciel nie wypowie tego 

swoim głosem, co wiedzy tej nada moc, nawet jeśli nauczyciel zaledwie przeczyta na głos fragment 

z książki. Cała Wiedza jest dostępna dla wszystkich w podręczniku, ale szkoła jako instytucja 

działa wyłącznie dzięki głosowi. Skoro w przypadku obrony widzimy studenta, który musi „wydać 

głos”, by potwierdzić swoje kwalifikacje do Wiedzy, to Wiedzę od samego początku musi 

inscenizować głos nauczyciela98.  

 

Mateusz w swoich przemówieniach również prezentuje wiedzę. Posiadanie jej przedstawia nie 

tylko w merytorycznych wystąpieniach, lecz także tautologicznie podkreślając swoje 

kompetencje: wielokrotnie mówi, że jest ekspertem w dziedzinie psychologii, ekonomii czy 

relacji. Prezentuje wiedzę przy pomocy głosu, tak jak robi to nauczyciel w szkole lub 

szkoleniowiec podczas konferencji. Dzięki skojarzeniom z takimi postaciami Grzesiak 

wzmacnia wizerunek eksperta, a co za tym idzie – własny autorytet i wiarygodność, a także 

swoje kompetencje. Nie bez znaczenia jest również sposób wypowiadania słów: Mateusz mówi 

pełnymi złożonymi zdaniami, w sposób płynny i poprawny językowo, nie waha się, nie 

zastanawia nad kolejnymi wątkami. Na próżno szukać też w jego przemowach zająknięć czy 

śladów improwizacji. Jego nieznoszący sprzeciwu ton głosu przejawia spokój i pewność siebie, 

wzmacnia niepodważalność wypowiadanych fraz. Takim upiśmiennionym sposobem 

mówienia (bez śladów improwizacji, brzmiącym jak odczytywanie długich i złożonych zdań, 

które zostały zapisane na kartce lub wyświetlone na prompterze) Mateusz potwierdza pewność 

swoich kompetencji, wiarygodność prezentowanego przekazu, ale także moc i autorytet 

                                                        
97 Tamże, s. 251. 
98 Tamże, s. 245. 
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związane z posiadaną wiedzą i jej wygłaszaniem. Ponownie stawia się w pozycji nauczyciela 

o większym zasobie umiejętności w stosunku do swoich słuchaczy. 

Autorytatywny charakter wystąpień Mateusza przywodzi na myśl również relację 

wiedzy i władzy opisaną przez Michela Foucaulta w książce Nadzorować i karać: ,,władza i 

wiedza wprost się ze sobą wiążą; […] nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola 

wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy”99. Wobec powyższego 

zawsze tam, gdzie istnieje wiedza, musi istnieć również władza i odwrotnie – władza nie może 

odpowiednio działać bez wiedzy. Zgodnie z tym stwierdzeniem Grzesiak, prezentując wiedzę, 

daje dowód również swojej władzy, wyższej pozycji w stosunku do odbiorcy, który go słucha. 

Efekt ten wzmacnia performowanie kompetencji przy pomocy głosu. Według Jeana Derive’a 

przywilej mówienia, podczas gdy inni muszą pozostać w milczeniu (lub odwrotnie: obowiązek 

mówienia, kiedy inni mają prawo do zachowania milczenia), jest ściśle związany z 

hierarchicznością, która wynika z organizacji społecznej100. Mateusz Grzesiak ma prawo do 

mówienia, bo w założeniu dysponuje wiedzą, którą wolno mu prezentować, podczas gdy jego 

odbiorcy – z niższego szczebla wtajemniczenia – nie mają takiej możliwości. Wynika to 

również z jego wyższej hierarchii społecznej, którą potwierdza opowiadając o własnym 

doświadczeniu dotyczącym szczęśliwej rodziny, wysokich zarobków, kariery zawodowej, 

podróży etc. Słuchając swojego nauczyciela, widzowie muszą pozostać w milczeniu. Jak pisze 

Derive: ,,praktykowanie słowa służy więc ukazywaniu i zaznaczaniu hierarchii władzy”101. 

Relacja wiedzy i władzy ujawnia się tu zatem w prawie do zabierania głosu. 

Słowo mówione nie tylko jest konsekwencją władzy, ale może być również 

narzędziem do jej wytwarzania102. Według Derive’a:  

 
Słowo stanowi pewną istotną siłę ideologiczną, do której wyłącznego posiadania i zachowania 

dąży się w każdym społeczeństwie. Ten, kto jako jedyny ma prawo mówić, gdy pozostali muszą 

słuchać, ma możliwość wpływania na opinie innych, przekonania ich do swoich poglądów […]103. 

 

Słowo mówione może być więc nie tylko przejawem, ale i nośnikiem władzy. Przy jego 

pomocy Mateusz podkreśla swoją pozycję w hierarchii, ale również przekonuje odbiorców do 

tego, że jest im potrzebny, aby mogli osiągnąć sukces i przyczynić się do zmiany świata na 

                                                        
99 Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Wydawnictwo 
Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 29. 
100 Jean Derive, Słowo i władza w kulturze oralnej, s. 257. 
101 Tamże, s. 257. 
102 Tamże, s. 262. 
103 Tamże, s. 258. 
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lepszy. Jego autorytatywny głos wynika z władzy społecznej (ściśle związanej z posiadaną 

wiedzą i statusem), ale jednocześnie władza nad odbiorcą rodzi się w momencie wypowiadania 

przez niego słów. Według Agnieszki Kempki: 

 
Jeśli pojmujemy władzę jako działanie (także) komunikacyjne – widać wyraźnie, jak silnie wiąże 

się z nią retoryka. Służy jej zdobyciu, sprawowaniu i utrzymaniu. Zwykli obywatele, ci, którzy nie 

rządzą i nie aspirują do rządzenia, stają się audytorium, przed którym rozgrywany jest spektakl 

definiowania rzeczywistości […]104.  

 

Powyższy cytat pozwala nam ponownie przypomnieć, że takie działania można odczytywać w 

kategorii performatyczności. Temu właśnie ,,spektaklowi definiowania rzeczywistości” oraz 

retorycznym środkom przekazu przyjrzę się – w oparciu o kategorie kulturowe – w kolejnym 

rozdziale. 

                                                        
104 Agnieszka Kempka, Retoryka jako manifestacja i uprawomocnienie władzy [w:] Między znaczeniem a 
działaniem. Retoryka i władza, red. Agnieszka Kempka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s. 20. 
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 3. ,,SPEKTAKL DEFINIOWANIA RZECZYWISTOŚCI’’ 

 

3.1. Świat performowany przez Mateusza 

 

Kluczowe dla kulturoznawczego zrozumienia rzeczywistości, którą kreuje w swoich 

przemowach Mateusz, są: analiza poszczególnych treści jego wskazówek dotyczących tego, 

jak osiągnąć sukces oraz określenie, jakimi kategoriami się w nich posługuje i jakim wzorom 

kultury105 możemy je przyporządkować. W tym celu wybrałam fragmenty wystąpień, których 

tematy pojawiają się najczęściej w serii ,,Pytanie do Mateusza”, są kluczowe dla danego 

odcinka lub warto im się przyjrzeć z innych powodów, np. dlatego, że stanowią 

reprezentatywną część świata performowanego przez Grzesiaka. Jednocześnie postaram się 

odpowiedzieć na pytanie, w jaki wzorzec kulturowy układają się cechy przedstawianego przez 

Mateusza człowieka sukcesu. 

 

3.1.1. W pogoni za pracą: projekt ,,życie” 

 

Aby zrozumieć cel działania odbiorcy projektowanego przez mówcę, należy 

podkreślić, że sukces w rozumieniu Grzesiaka opiera się przede wszystkim na powodzeniu 

osiąganym w polach zawodowym i ekonomicznym. Już w samych tytułach filmów Mateusza 

widoczny jest nacisk na sferę pracy i przedsiębiorczości: Jak młodzi ludzie mają odnaleźć się 

na rynku pracy?; Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?; Jakie błędy najczęściej 

popełniają polscy przedsiębiorcy?. W wypowiedziach autora cyklu często pojawiają się wątki 

związane z podejściem do zarabiania pieniędzy oraz prowadzenia biznesu, a także samego 

wykonywania zawodu: 

 
W naszej mentalności jest w gruncie rzeczy kilka takich bazowych przekonań, na których jest 

zbudowane całe polskie cierpienie. Pierwszym z nich jest nasze podejście do pieniędzy. […] W 

Polsce nie wypada mówić na temat pieniędzy. Mamy fatalne, bardzo stare, z poprzedniej epoki – 

i ustrojowej, i historycznej – przekonania dotyczące tego, czym finanse są. 75% Polaków uważa, 

że sukces można osiągnąć za pomocą kombinatorstwa, tudzież znajomości. 20% Polaków mówi 

głośno, że ten, kto ma pieniądze, jest złodziejem. Nie znajdziecie w innych krajach tłumaczeń 

                                                        
105 Andrzej Mencwel, Wstęp: wyobraźnia antropologiczna [w:] Antropologia kultury, red. Grzegorz Godlewski i 
in., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 15. Wzór kultury rozumiany jest tu jako ,,typ 
idealny”, który zawiera wszystkie cechy istotne dla danej tematyzacji. 



 45 

takich polskich powiedzeń jak: ,,pierwszy milion trzeba ukraść” albo ,,bogaty, bo złodziej”. Są to 

stare przekonania, które zupełnie nie pasują do naszej aktualnej rzeczywistości. Nie tylko 

negujemy sobie tymi przekonaniami możliwość zarabiania pieniędzy, cieszenia się nimi i 

zrozumienia tego, że pieniądze, owszem, szczęścia nie dają, ale dopiero wtedy, gdy komornik nie 

puka do twoich drzwi domagając się zapłaty zaległych rachunków, ale również nie możemy 

realizować siebie od strony gospodarczej jako kraj, bo nie tylko mamy kiepskie przekonania 

dotyczące pieniędzy, także nie odczuwamy adekwatnych emocji z nimi związanych. Przykładowo: 

50% Polaków o pieniądzach wstydzi się mówić, 30% gdy o nich rozmawia, czuje dyskomfort, a 

20% się po prostu boi [Jakie cechy najbardziej ograniczają Polaków?; 0:39-2:28]. 

 

Moi drodzy, czeka nas duża lekcja związana z tym, w jaki sposób myślimy o pieniądzach i 

zrozumienie tego, że pieniądze, owszem, nie dają szczęścia – w momencie, gdy się ma zaspokojone 

fundamentalne potrzeby finansowe, że jeżeli ktoś do pieniędzy doszedł, to wcale nie musiał ukraść 

ani zakombinować, tylko mógł po prostu być bardziej inteligentny niż inni. I istnieje umiejętność 

nazywana inteligencją finansową, która jest właśnie związana z tym, w jaki sposób pieniądze 

zarabiać [Jakie cechy najbardziej ograniczają Polaków?; 4:31-5:00]. 

 

W przytoczonych fragmentach wyraźnie podkreślane są aktywność zawodowa i zdolność do 

pomnażania finansów. Według wypowiedzi Mateusza status społeczny wynika z wysokości 

sumy zarabianych pieniędzy, więc aby go osiągnąć, należy położyć nacisk na systematyczną 

pracę, od której zależy rezultat zamierzonych celów. Grzesiak, stawiając się w roli autorytetu, 

często udziela wskazówek na podstawie własnej drogi do sukcesu: 

 
Zawsze dodatkowo jeszcze ciężko pracowałem. Ja pamiętam okresy, gdy prowadziłem 3 szkolenia 

dziennie z innymi trenerami, zaczynałem o godzinie 8 rano, trwałem do połowy dnia, zaczynałem 

drugie szkolenie, a w nocy wychodziłem jeszcze na kolejne i tego typu praca, która potrafiła zabrać 

12, 14 czy tam 16 godzin dziennie, gdy byłem zdecydowanie młodszy niż teraz (jakieś 8-10 lat 

temu), była dla mnie łatwiejsza, dzisiaj już byłoby mi trudniej, ale wciąż ta ciężka praca jest pod 

spodem. Ja nie mam w sobie naiwności w tym zakresie i wiem, że w momencie, gdy ktoś chce coś 

osiągnąć, to czeka go – wybaczcie słowo – zapieprzanie i z całą pewnością będzie musiał w 

określony sposób poświęcić się określonej dziedzinie, w której naprawdę chce być dobry [Jak 

zaczynałem i jakie kroki podjąłem by osiągnąć sukces?; 10:43-11:27]. 

 

Dopiero w momencie, gdy zjem śniadanie, to zaczynam się zabierać za pocztę, wtedy zaczyna się 

dzień mojej pracy – on trwa od minimum 6 do maksymalnie 12, czasem nawet 14 godzin i to już 

robię od 10 lat. W momencie, gdy kończę dzień, około godziny 16 czy 18, to wracam do domu i 

jest to czas dla mojej córki i dla mojej żony, wtedy staram się nie pracować. Powiedzieć, że zawsze 
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tak działam, byłoby naciągane, nie zawsze mi się udaje, ale oficjalnie jest to czas dla mojej rodziny 

[Jak wygląda Twój dzień?; 2:00-2:26].  

 

Przykładowo: ja pracuję z pasją i absolutnie kocham swój zawód. Jeżeli więc czasem pracuję tak 

długo, że mogłoby wchodzić to w wartości pracoholiczne, to zupełnie tego nie czuję, ponieważ 

uwielbiając to co lubię, tak naprawdę nie przepracowuję ani jednej godziny. Żeby osiągnąć taki 

poziom, musiałem pokochać swój zawód, a żeby pokochać swój zawód, musiałem zrobić taką 

motywację […], żeby połączyć miłość z pracowaniem [W jaki sposób się motywować?; 7:11-7:45]. 

 

Mateusz doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego poświęcenie dla kariery można 

przyporządkować kategorii pracoholizmu. W drugim fragmencie zwraca co prawda uwagę na 

czas poświęcany najbliższym, ale podkreśla jednocześnie, że nie zawsze udaje mu się go 

wygospodarować. W trzecim z kolei łączy pracę z miłością, czym tłumaczy długie godziny 

poświęcane wykonywaniu zawodu kosztem innych aktywności. Jak widać, ma świadomość 

istotnych dla odbiorcy – innych niż praca – aspektów życia, dlatego nie proponuje całkowitej 

rezygnacji z nich, lecz połączenie pasji z wykonywaną profesją. Taki brak rozgraniczenia 

między życiem zawodowym a prywatnym ma sprawić, że w rezultacie odbiorca poświęci 

swojej karierze i drodze do sukcesu więcej czasu niż w przypadku tradycyjnego, 

ośmiogodzinnego dnia pracy. 

Powyższe cechy człowieka sukcesu – osoby dążącej do pomnażania finansów ze 

skłonnościami do pracoholizmu – przywołują na myśl postać charakterystyczną dla 

współczesnej kultury: pracownika korporacji. Artur Szarecki w publikacji Ciało i władza w 

kulturze korporacyjnej pisze, że główną figurą kultury korporacyjnej jest osoba pracująca na 

stanowisku menedżera106, a dokładniej – menedżera średniego szczebla107, który czerpie 

satysfakcję z przedsiębiorczego stylu życia:  

  
Pod wpływem ekspertyzy psychologicznej przedsiębiorczość przekształca się w styl życia, stając 

się podstawowym, jeśli nie jedynym, źródłem osobistego spełnienia i tożsamości. Coraz częściej 

rozumiana jest jako „klucz do sukcesu” nie tylko w pracy czy działalności biznesowej, ale także 

nauce, życiu rodzinnym czy realizacji prywatnych zainteresowań. Zyskuje jakość 

transcendentalną, stając się stawką w grze o udane i szczęśliwe życie108. 

                                                        
106 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra 
hab. Rocha Sulimy na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2012, s. 222 (Artur Szarecki, Kapitalizm 
somatyczny. Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2017). 
107 Por. Jerzy Stachowiak, O koncepcji nowego ducha kapitalizmu w ujęciu Luca Boltanskiego i Ève Chiapello, 
Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, s. 29, https://goo.gl/GpgjmJ; data dostępu: 10.06.2018 r. 
108 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, s. 303. 
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Wizja Mateusza odnośnie do człowieka sukcesu spełnia więc powyższe wymagania, jest ona 

bowiem ukierunkowania na sukces ekonomiczny, choćby kosztem nadprogramowej pracy. To 

jednak nie jedyne warunki, które według Grzesiaka pomagają w osiągnięciu tego celu: 

 
Samo ciężkie pracowanie nie wystarcza, trzeba do tego dodać jeszcze pewnego rodzaju intelekt i 

pewnego rodzaju plany – po to, żeby to cały czas było nastawione na ekspansywność i na to, żeby 

zmieniać rozmiar. Ale zmieniać rozmiar nie dla siebie, tylko zmieniać rozmiar po to, żeby mieć 

większe możliwości: mieć większe możliwości od strony rynku, mieć większe możliwości 

finansowe, mieć większe możliwości emocjonalne, intelektualne, a do tego trzeba się mierzyć z 

różnego rodzaju wyzwaniami, więc ja nigdy nie unikam problemów, ja się z nimi konfrontuję, co 

zawsze mnie dużo kosztuje, bo w efekcie to życie jest zamiast łatwiejsze, coraz trudniejsze, ale z 

drugiej strony jest także bardzo owocne w wielu różnych kontekstach [Jak zaczynałem i jakie kroki 

podjąłem by osiągnąć sukces?; 11:27-12:03]. 

 

[…] To wszystko doprowadzi do tego, że stworzycie siebie jako jednostki, które od strony 

rynkowej są niezwykle atrakcyjne dla pracodawców, tudzież – jak chcecie robić swoją własną 

działalność – dla przedsiębiorczości, bo będziecie w stanie się dogadać, będziecie w stanie się 

skomunikować z ludźmi, bo będziecie w stanie nauczyć się każdej możliwej umiejętności, bo w 

świecie, w którym wiedza w internecie podwaja się aktualnie co 5 miesięcy, będziecie w stanie 

błyskawicznie zmieniać swoje przekonania i elastycznie dopasowywać się do zmieniającego się 

rynku [Czym są umiejętności miękkie?; 8:25-8:59]. 

 

Mateusz podkreśla, że istotną cechą człowieka sukcesu jest nie tylko systematyczna praca, lecz 

także chęć działania, elastyczność i możliwość dostosowywania się do otoczenia, do 

zmieniającej się sytuacji rynkowej. Oprócz tego ważna jest też gotowość do podejmowania 

ryzyka i znajdowania się w sytuacjach niekomfortowych. Przenosząc powyższe cechy na pole 

kultury korporacyjnej, nie trzeba długo szukać podobnych przykładów w życiu codziennym: 

na samym portalu infopraca.pl, służącym do wyszukiwania ofert pracy, po wpisaniu hasła 

,,menedżer” oraz zaznaczeniu kategorii ,,sprzedaż” i ,,marketing” – dziedzin pokrewnych do 

profesji wykonywanej przez Mateusza – w głównych wymaganiach kandydata na stanowisko 

widnieje między innymi: ,,dyspozycyjność oraz gotowość do wyjazdów służbowych”109, ,,silne 

nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów”110, ,,umiejętność pracy pod presją czasu i 

                                                        
109 https://www.infopraca.pl/praca/key-account-manager-branza-poligraficzna/warszawa/14328516; data 
dostępu: 10.06.2018 r. 
110 https://www.infopraca.pl/praca/key-account-manager-sea-air/warszawa/14300899; data dostępu: 10.06.2018 r. 
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wyników”111, ,,kreatywność i otwarcie na nowe obszary rozwoju”112, ,,entuzjazm, energia i 

chęć do pracy”, ,,własna inicjatywa, samodzielność i dynamika w działaniu”113, ,,nastawienie 

do zarabiania więcej niż inni i determinacja do bycia najlepszym”, ,,ciągłe wyprzedzanie 

konkurencji poprzez oferowanie klientowi więcej i lepiej niż inni”114. Powyższe oczekiwania 

znajdują też odzwierciedlenie w rozważaniach Artura Szareckiego w odniesieniu do funkcji 

menedżera. Zgodnie z nimi pożądanym typem pracownika staje się osoba, która najlepiej 

potrafi radzić sobie w chwiejnej i niestabilnej rzeczywistości – jest skłonna poszerzać swoje 

kompetencje, podejmować ryzyko i tolerować związany z nim stres. Idealny pracownik jest 

więc modelowany na podobieństwo innowacyjnego i elastycznego ciała, które błyskawicznie 

reaguje na zmiany otoczenia i potrafi dostosować się do nich115. 

Wynika z tego, że wskazówki Mateusza w założeniu przygotowują jego odbiorców do 

pracy na podobnych stanowiskach, w kulturze stricte korporacyjnej, w której do osiągnięcia 

sukcesu materialnego i zawodowego prowadzi niemały wysiłek. Elastyczność rozumiana jako 

dostosowywanie się do zmian sytuacyjnych oraz gotowość do nieustannego poszerzania 

wiedzy i umiejętności stanowi opresyjny wymóg podążania drogą sukcesu. Fakt zaprzestania 

rozwoju może spowodować wypadnięcie z obiegu116 i dyskwalifikację w wyścigu szczurów, w 

którym konkurencyjność i bycie lepszym od innych mają wysoką wartość rynkową. Za 

najbardziej wartościowe uznaje się pozostawanie w stałej aktywności, zaangażowanie w 

kolejne projekty oraz nieustanne dzielenie się nowymi pomysłami. W takim reżimie życie jest 

definiowane jako seria projektów, które wymagają gotowości do włączenia się w nie. Jak pisze 

Artur Szarecki: ,,nigdy nie należy pozostawać poza jakimś «projektem»”117. 

Ciągła aktywność i traktowanie życia jako serii projektów, w których strefa pracy nie 

jest wyraźnie oddzielona od życia prywatnego, są jednymi z najważniejszych wyznaczników 

standardów nowego kapitalizmu118 opisanego przez Jerzego Stachowiaka dla zaprezentowania 

                                                        
111 https://www.infopraca.pl/praca/flex-team-manager/warszawa/14303378; data dostępu: 10.06.2018 r. 
112 https://www.infopraca.pl/praca/brand-manager-f-m/krakow/14306836; data dostępu: 10.06.2018 r. 
113 https://www.infopraca.pl/praca/new-business-manager/warszawa/14328493; data dostępu: 10.06.2018 r. 
114 https://www.infopraca.pl/praca/przedstawiciel-menadzer-ds-odszkodowan/warszawa-radom-plock-siedlce-
ostroleka/14317321; data dostępu: 10.06.2018 r. 
115 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, s. 228. 
116 Tamże, s. 228. 
117 Jerzy Stachowiak, O koncepcji nowego ducha kapitalizmu w ujęciu Luca Boltanskiego i Ève Chiapello, s. 11. 
118 Dorota Rancew-Sikora, Analiza konwersacyjna audycji radiowej poświęconej coachingowi [w:] Analiza 
dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, red. Marek Czyżewski i in., Wydawnictwo 
Akademickie Sedno, Gdańsk 2017, s. 367. 
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kontekstu polskiego przedsiębiorstwa119. Kolejną z cech charakterystycznych tego systemu jest 

korzystanie z usług trenera personalnego, który wspiera rozwój bohatera kultury korporacyjnej:  
 

Wyznaczniki nowego stadium kultury kapitalizmu […] kondensują się zdaniem Boltanskiego i 

Chiapello w charakterystyce pracy i strategiach działania jednostek kształtowanych według wzorca 

„menedżera”, a ściślej „menedżera średniego szczebla”. Aby „zarządzać”, „menedżer” udziela i 

jednocześnie sam korzysta z rozbudowanych treningów interpersonalnych, warsztatów 

psychologiczno-emocjonalnych i coachingu, tworzy i sam uczestniczy w złożonych programach 

prowadzenia „sieciowej” pracy, równolegle kontroluje i „usamodzielnia” pracowników, a niekiedy 

restrukturyzuje zarówno przedsiębiorstwa, jak i samego siebie120.  

 

Korzystanie z usług specjalisty, który pomaga wyznaczyć drogę rozwoju, jest więc przejawem 

profesjonalnego podejścia do inwestowania we własne kompetencje. Do tego typu działań 

zachęca również sam Grzesiak, który podkreśla własne umiejętności i zachęca do czerpania z 

jego wiedzy profesjonalisty, który posiada kompetencje do tego, aby szkolić innych: 

 
Postanowiłem pomóc wam w kontekście zbudowania swojej własnej historii osobistej – jest to 

powiązane z konceptem, z zakresu którego ja robiłem badania naukowe i broniłem swój doktorat, 

a dotyczyło to kształtowania swojej własnej marki osobistej i tego, czym ta marka osobista jest 

[Storytelling – jak zbudować historię osobistą?; 0:38-0:56]. 

 

Dzisiaj z punktu widzenia psychologa i kogoś, kto kocha swoją żonę, mogę Wam dać bardzo dobre 

techniki z tym związane [Jak dobrze wypaść na pierwszej randce?; 0:32-0:39]. 

 
Beata chciałaby wiedzieć, czym są umiejętności miękkie i w jaki sposób ich się uczyć. I 

pomyślałem sobie, jakiego rodzaju błąd w cudzysłowie popełniałem, nie opowiadając od samego 

początku – pewnie dlatego, że każdy z nas, kto jest w czymś ekspertem, uważa, że oczywista 

oczywistość jest przecież tak oczywista, że każdy o niej oczywiście musi wiedzieć – że nie 

zacząłem od fundamentów, żeby wam autentycznie wyjaśnić, czym te umiejętności miękkie są, w 

jaki sposób one funkcjonują i jak należy je rozumieć, bo przecież w tym właśnie się specjalizuję i 

to cały czas tutaj uprawiam. Odpowiem więc na to pytanie i bardzo dziękuję, Beata, za zwrócenie 

uwagi na tak istotną rzecz, bo zawsze należy zaczynać od fundamentów [Czym są umiejętności 

miękkie?; 0:26-1:06]. 

 

                                                        
119 Artykuł powstał w oparciu o rozważania francuskich socjologów, Luca Boltanskiego i Ève Chiapello; zob. Luc 
Boltanski, Ève Chiapello, The new spirit of capitalism, tłum. Gregory Elliott, Verso, London 2005.  
120 Jerzy Stachowiak, O koncepcji nowego ducha kapitalizmu w ujęciu Luca Boltanskiego i Ève Chiapello, s. 29. 
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Z całą pewnością wiem, że znając języki obce, których się nauczyłem – bo mam umiejętność 

uczenia się języków obcych, z całą pewnością wiedząc, że potrafię robić biznes – bo zbudowałem 

firmę, która na wielu rynkach międzynarodowych odnosi sukces, z całą pewnością zdając sobie 

sprawę, że mam umiejętności relacyjne budowania kontaktów z właściwymi osobami – bo potrafię 

robić networking, rozwiązywania problemów emocjonalnych – dzięki czemu potrafię pomagać 

sobie oraz potrafię pomagać innym, poprzez dobre występy publiczne i adekwatne prezentowanie 

tego, co potrafię, jestem w stanie funkcjonować w życiu jako spełniony od strony sukcesu i 

spełniony od strony szczęścia człowiek. I jest to coś, do czego was zachęcam. Możecie wiele razu 

wracać do tego filmu, żeby dokładnie przestudiować, jakie dziedziny umiejętności miękkich was 

interesują, wybrać sobie taką, która was interesuje, proponuję zacząć od książki z określonej 

dziedziny – na przykład inteligencji emocjonalnej; psychologia, a dzisiaj szczególnie poznawcza, 

ma wiele fascynujących rozwiązań – zacząć wchodzić w świat rozwoju osobistego, rozwoju 

finansowego, rozwoju biznesowego, uczyć się, korzystać z kursów i szkoleń. Jeżeli macie zaufanie 

do mnie, to z całą pewnością możecie korzystać z tego, co oferuje moja firma, dbając o to, żeby 

miało to jak największą światową jakość i najzwyczajniej w świecie zdobywać te umiejętności, 

które – gwarantuję – po pierwsze zmienią wasze życie od strony jego emocjonalnej jakości, a po 

drugie dadzą wam bardzo konkretny fach w ręku, który spowoduje, że to, co merytorycznie 

potraficie, będzie w odpowiedni sposób pokazane, sprzedane, zaprezentowane, a wam osobiście 

da gwarancję poczucia bezpieczeństwa i odpowiedniego realizowania i budowania swojego 

własnego życia [Czym są umiejętności miękkie?; 11:03-12:48]. 

 

Grzesiak w swoich filmach często podkreśla istotę treningów personalnych i odwołuje się do 

początków swojej kariery, przywołując własne zajęcia z coachami, którzy pomogli mu się 

rozwijać. Sukces utożsamia z korzystaniem z usług trenera-specjalisty i uważa, że jest to 

nieodłączny składnik pracy nad sobą w drodze do rozwoju, argumentując w ten sposób 

słuszność swoich działań. Powołuje się przy tym na autorytet krajów amerykańskich, w których 

coaching jest bardziej popularny niż w Polsce: 

 
Będziecie potrzebowali coachingu. Ponad 70% menedżerów średniego szczebla w Stanach 

Zjednoczonych z niego systematycznie korzysta. Ponad 90% menedżerów wyższego szczebla z 

niego korzysta. Czemu coaching? Bo chcecie wiedzieć, w jaki sposób zadawać sobie mądre 

pytania, żeby potencjalizować wasze możliwości, jak możecie uczyć się z każdej sytuacji, w jaki 

sposób ulepszać to, co robicie, w jaki sposób dawać feedback i sobie, i swoim bliskim czy też 

przyjaciołom, czy zawodnikom w firmie, w jaki sposób uczyć się na błędach po to, żeby ich później 

nie popełniać, w jaki sposób robić coś z większą skutecznością – i nauka tego typu rzeczy […] 

doprowadzi do tego, że stworzycie siebie jako jednostki, które od strony rynkowej są niezwykle 

atrakcyjne dla pracodawców, tudzież […] dla przedsiębiorczości [Czym są umiejętności miękkie?; 

7:27-8:39]. 
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Obraz 5: Czym są umiejętności miękkie?, zrzut ekranu, 7:32. 

 

Jak pisze w swoich rozważaniach Jerzy Stachowiak, cechą charakterystyczną nowego 

kapitalizmu jest nacisk na emocje (zarówno te pozytywne, jak i negatywne), rozwijanie pasji i 

poczucie twórczej wolności. Współcześni menedżerowie zostali zdefiniowani jako 

,,przeciwieństwo dawnych administratorów biznesu” i zobowiązani do tego, aby rozwijać i 

doskonalić kompetencje miękkie oraz społeczną inteligencję. Z kolei kariera coacha i trenera 

osobistego została doceniona jako profesjonalna pomoc w ,,drodze na szczyty” i utożsamiona 

z sukcesem życiowym121. 

Zgodnie z powyższym działania Mateusza wręcz podręcznikowo wpisują się w ducha 

kultury nowego kapitalizmu. Idea rozwoju osobistego, nad którym czuwa trener osobisty, 

doskonalenie umiejętności miękkich i praca nad emocjami są silnie widoczne w jego 

przekazach.  

Co ciekawe, w wypowiedziach Grzesiaka jednocześnie daje się zauważyć duży wpływ 

słownictwa zaczerpniętego z branży marketingowej i ekonomicznej. Mimo że autor cyklu 

kładzie duży nacisk na umiejętności miękkie, w zdaniach, które wypowiada, często spotykamy 

się z takimi sformułowaniami jak: inwestycja, spółka, wizerunek, konkurencja, marka osobista, 

produkt, innowacja, brand, personal branding, np.: 

 

                                                        
121 Tamże, s. 20.  
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Największą inwestycją jesteś ty, to jesteś ty – spółka akcyjna – i tam powinnaś mieć najwięcej 

udziałów [Jak młodzi ludzie mają odnaleźć się na rynku pracy?; 4:13-4:21]. 

 

To wewnętrznie wspiera dynamikę małżeństwa, a zewnętrznie staje się określonego rodzaju 

brandem, który ma przepotężną siłę [Czym jest Power Couple?; 8:53-9:05]. 

 

Przygotowanie twarde to jest zebranie wszystkich tych informacji, które mają kluczowe znaczenie 

z punktu widzenia poznania pracodawcy i dostarczenia mu dokładnie tego, czego on potrzebuje, 

co by – zgodnie z zasadą personal brandingu – przedstawić siebie jako adekwatny dla niego 

produkt czy też kategoria, która rozwiąże określonego rodzaju jego problemy [Jak dobrze wypaść 

na rozmowie kwalifikacyjnej?; 1:01-1:21]. 

 

Przechwycenie przez Grzesiaka takiego słownictwa i używanie go w kontekście codziennych 

sytuacji wynika z chęci podkreślenia własnych kompetencji z zakresu danej dziedziny. To czyni 

go bardziej wiarygodnym doradcą i podnosi jego autorytet jako eksperta. Podobną funkcję mają 

też zawiłe konstrukcje słowne, które stosuje, np.: ,,eksplorowanie obszaru randkowego” (Jak 

dobrze wypaść na pierwszej randce?; 0:14), ,,migracja umiejętności między kontekstami” 

(Jakie błędy najczęściej popełniają polscy przedsiębiorcy?; 13:00), ,,skalibrowanie problemu” 

(Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?; 2:53). Takich skomplikowanych zbitek 

słów nie używa się w języku codziennym, podczas rozmowy z kolegą, będącej formą 

komunikacji, na którą Mateusz kreuje swój cykl filmów. Trudno jest też określić ich 

merytoryczną wartość – mają służyć raczej wywołaniu odpowiedniego wrażenia niż 

przekazaniu konkretnych informacji. Wyraźnie widać więc rozdźwięk między próbą 

stworzenia bliskiej relacji z odbiorcą a chęcią zaprezentowania siebie jako profesjonalisty – 

człowieka sukcesu, który osiąga swoje cele przy pomocy stałego rozwoju i podążania za 

nowymi kompetencjami. Taka forma wypowiedzi dowodzi też płynności granicy między 

życiem zawodowym a prywatnym i przenikania się tych sfer w kulturze korporacyjnej. 

 

3.1.2. ,,Create Yourselfe”: figura self-made mana 

 

Jak wskazuje już logo cyklu serii ,,Pytanie do Mateusza” – ,,Create Yourselfe” – 

ważnym celem autora i tematem jego odcinków jest pomoc odbiorcom w tworzeniu ,,najlepszej 

wersji siebie”122, a nieodzownym elementem tego procesu ma być praca nad własnym 

                                                        
122 Mateusz często używa tego sformułowania, na przykład w odcinku Jak radzić sobie z brakiem pewności siebie?; 
12:35-12:37. 
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wizerunkiem. Temat dbałości o sposób autoprezentacji jest jednym z najważniejszych, na które 

Mateusz zwraca uwagę w swoich filmach. Często podkreśla, że każdy produkt potrzebuje 

odpowiedniej reklamy, odnosząc to również do przedstawiania własnych kompetencji i 

umiejętności, np.: 

 
Czy znacie się na sprzedaży? Czy potraficie tak perswadować i opisywać, mówiąc o usługach i 

produkcie, żeby wybijać się ponad swoją konkurencję i żeby do waszej pięknej i głębokiej 

merytoryki dodać również odpowiednie opakowanie? Wiadomo, że ten, co nie sprzedaje – nawet 

gdy jest świetnym w czymś ekspertem – to skończy wybitnie sfrustrowany [Czym są umiejętności 

miękkie?; 6:30-6:52]. 

 

Sprzedaj siebie. To, w jaki sposób wypadasz i jak robisz pierwsze wrażenie, jest niezwykle istotne. 

33% pracodawców w ciągu 90 sekund uzna, czy ciebie zatrudnić, czy nie. Zwykle chodzi o 

pierwsze wrażenie, dlatego tak wiele uwagi tutaj mu poświęciliśmy [Jak dobrze wypaść na 

rozmowie kwalifikacyjnej?; 4:55-5:11]. 

 

Grzesiak mocno podkreśla realny wpływ odbiorcy na przebieg jego życia. Twierdzi, że przy 

odpowiedniej motywacji każdy może wypracować swój własny sukces. Takie przedstawienie 

odbiorcy jako kowala własnego losu z potencjałem do odniesienia życiowego sukcesu 

przywołuje na myśl kulturową figurę self-made mana123 – człowieka zawdzięczającego 

wszelkie powodzenia wyłącznie sobie, własnym umiejętnościom, decyzjom i pracowitości. 

Mateusz stawia siebie za wzór self-made mana podkreślając istotę ciężkiej pracy nad 

zdobywaniem kompetencji. Duży nacisk kładzie przy tym na budowanie własnego wizerunku. 

Poucza, że w kreowaniu siebie niezwykle istotną rolę pełnią wygląd zewnętrzny oraz 

materialność i przedmioty: 

 
[Znaczenie mają] przedmioty, jakimi się będziesz otaczał – począwszy od tego, jakim jeździsz 

samochodem, poprzez pryzmat tego, jakie masz pióro, jaką masz biżuterię, w jaki sposób 

konstytuujesz się pod kątem materialnym. Jeżeli jest sobie mężczyzna i on nakłada złoty łańcuch, 

no to wejdzie do określonej kategorii poznawczej, podobnie jak ktoś, kto używa komputera 

Apple’a albo smartfona tej, a nie innej firmy. Więc otocz się takimi przedmiotami, które wpłyną 

na to, w jaki sposób jesteś postrzegany. To są rzeczy czasem prozaiczne, ale w twoim biurze – 

jeżeli tam pracujesz – możesz postawić określonego rodzaju kubek i ten kubek będzie świadczył o 

                                                        
123 Kulturową figurą self-made mana jest Benjamin Franklin, który w autobiografii opisał własną drogę do sukcesu 
przez ciężką pracę. Zob. Benjamin Franklin, Żywot własny, tłum. Julian Stawiński, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1960. 
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czymś. Jeżeli na tym kubku jest jakiś tekst – a są takie kubki, na którym jest napisane 

,,najmądrzejsza na świecie” – to to zupełnie inaczej będzie ci budowało markę osobistą niż w 

momencie, gdy będziesz miał na przykład kubek – o, ja mam taki, dostałem go w prezencie od 

mojej żony – z Zygmuntem Freudem, który jest traktowany jako ojciec psychoanalizy, więc ten 

kubek również jako obiekt buduje mi markę osobistą. Każdy przedmiot bez wyjątku to robi. 

Następnym elementem jest wygląd. Jak powinieneś wyglądać, jak powinieneś się ubierać, jaka 

powinna być zarówno struktura twojego ciała – czy będąc trenerem fitnessu przydałoby się, żebyś 

wyglądał rewelacyjnie, jeśli chodzi o twoją strukturę mięśni, jeśli chodzi o kwestię bycia 

wysportowanym, natomiast w innym wypadku może być to niewskazane albo nawet ci szkodzić. 

Jeżeli jest sobie ktoś, kto z zamiłowania ćwiczy kulturystykę i pokazuje swoje zdjęcia w mediach 

społecznościowych, jak bardzo atrakcyjną osobą jest i jednocześnie prowadzi karierę naukową, 

musi liczyć się z tym, że jedno z drugim się będzie sabotować. Jest to również związane z ubiorem. 

Jeżeli ubierzesz się zbyt elegancko do określonej sytuacji, to stracisz grupę docelową; jeżeli 

ubierzesz się niezbyt elegancko, to również ją stracisz. Więc jaki wygląd jest dla ciebie adekwatny? 

Bo to jest również element twojej historii, element tego, kim jesteś [Storytelling – jak zbudować 

historię osobistą?; 6:03-8:00]. 

 

Oczywiście musisz wyglądać atrakcyjnie i ubrać się w odpowiedni sposób. Nie oszukuj się, że w 

momencie, kiedy pójdziesz źle zrobiona albo źle ubrany, to przebijesz się tam swoim niezwykle 

głębokim intelektem. Nie ma dostępu do intelektu, kiedy ktoś – przysłowiowo rzecz biorąc – nie 

umył zębów albo nie ubrał się w odpowiedni sposób. To jest ważne, będziesz oceniany poprzez 

ten pryzmat i również twoja własna klasa będzie miała okazję być zaprezentowana, bo ciuch tak 

naprawdę świadczy o tym, co pod spodem ciebie motywuje i w jaki sposób funkcjonujesz [Jak 

dobrze wypaść na pierwszej randce?; 3:35-4:07]. 

 

Taki sposób budowania własnego wizerunku jest według Artura Szareckiego spojrzeniem 

marketingowym. Polega ono na oglądaniu siebie oczami innych osób, które w kulturze 

korporacyjnej mają znaczenie dla danej branży124. Wynika z tego, że celem odpowiedniego 

zaprezentowania siebie jest przypodobanie się innym w celu zdobycia zamierzonych korzyści 

(zawodowych, finansowych itd.).  

Dla Mateusza istotną grupą obserwujących jego działania są potencjalni klienci, 

wobec czego skupia się na takiej autoprezentacji, która ukazuje go jako eksperta i 

                                                        

124 Artur Szarecki, Zaangażowany pracownik: kontrola emocjonalna i kolonizacja ciała pracującego w kulturze 
korporacyjnej, Warszawa 2012, s. 99, http://docplayer.pl/69362404-Zaangazowany-pracownik.html; data 
dostępu: 22.06.2018 r. 
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profesjonalistę w dziedzinie, o której mówi. Dodatkowo daje dowód własnym kompetencjom 

za pomocą adekwatnego wyglądu i przedmiotów, np. w filmie Czym jest Power Couple? 

gestykuluje tylko prawą ręką (lewa w ogóle nie znajduje się w kadrze kamery), dzięki czemu 

widoczniej eksponuje swoją obrączkę, dając dowód posiadania doświadczenia w zakresie 

relacji damsko-męskich. 

 

 
Obraz 6: Czym jest Power Couple?, zrzut ekranu, 2:19. 

 

W powyższym filmie Mateusz wyjątkowo występuje w koszulce, jednak w większości 

odcinków ma na sobie garnitur lub koszulę z kołnierzykiem. Taki elegancki ubiór 

jednoznacznie kojarzy się z figurą biznesmana lub pracownika korporacji. Warto również 

zaznaczyć, że są to ubrania o modnie skrojonym wzorze, więc świadczą o znajomości trendów, 

co znowu wpisuje się w cechę osoby, która na bieżąco śledzi wszelkie zmiany i stara się do 

nich dostosować. Uzupełnieniem wyglądu wskazującego na wysoką pozycję społeczną i 

ekonomiczną są, przypomnijmy, np. zegarek, który daje wrażenie punktualności oraz okulary 

przywodzące na myśl figurę inteligenta125. Przedmiotem, który doskonale wpisuje się w 

powyższy obraz jest również komputer Mateusza. Macbook firmy Apple to jeden z 

najdroższych modeli na rynku126, więc według społecznej opinii na posiadanie sprzętu tej marki 

                                                        
125 O tych atrybutach pisałam już w rozdziale 1.2. w odniesieniu do fasady według rozumienia Goffmana. 
126 Ceny komputerów różnych modeli przykładowo można porównać w internetowym sklepie Saturn: 
https://saturn.pl/komputery-i-tablety/laptopy-laptopy-2-w-1?page=19&sort=price_asc&limit=20; data dostępu: 
24.06.2018 r. Po ustawieniu sortowania ,,cena – rosnąco” macbooki firmy Apple sytuują się na końcu listy. 
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stać jedynie osoby o wysokich zarobkach127. Mateusz dumnie eksponuje swoje urządzenie w 

filmie Książki, które przeczytałem i polecam, dając wyraz własnej wysokiej hierarchii 

ekonomicznej, którą ściśle wiąże z życiowym sukcesem. 

 

 
Obraz 7: Książki, które przeczytałem i polecam, zrzut ekranu, 3:17. 

 

Szczupła sylwetka Grzesiaka również nie jest bez znaczenia w kreowaniu wizerunku 

człowieka sukcesu i self-made mana. W filmie Jak wygląda Twój dzień? podkreśla, że 

przykłada dużą wagę do swojej diety, aby wpływała pozytywnie zarówno na jego 

samopoczucie, jak i wygląd fizyczny. Na podstawie innych filmów, spoza serii ,,Pytanie do 

Mateusza”, opowiada o swojej metamorfozie, która polegała na zrzuceniu przez niego ponad 

30 kilogramów i systematycznym uprawianiu sportu128.  

Jak czytamy u Artura Szareckiego, w kulturze kapitalizmu na stanowisku menedżera 

nie mają znaczenia sprawność i siła (ważne dla pracy fizycznej), lecz wizerunek i wygląd, które 

są podporządkowane estetycznym wymogom kultury konsumpcyjnej129. Utrzymywanie ciała 

w dyscyplinie i kontrola jego wyglądu stanowią o systematycznej pracy jednostki. 

Wywoływane wrażenia związane ze szczupłym wyglądem mają w dobie nowego kapitalizmu 

wyższą wartość od funkcjonalności ciała i jego fizycznej sprawności130. W obrębie tej 

                                                        
127 Zob. Tomasz Kulesa, Posiadasz sprzęt od Apple? Ty pieprz*** burżuju!, http://onetech.pl/posiadasz-sprzet-od-
apple-ty-pieprz-burzuju/; data dostępu: 24.06.2018 r. 
128 Można posłuchać na ten temat na przykład tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=lXgXM6Ijjy4; data 
dostępu:  24.06.2018 r. 
129 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, s. 222-223. 
130 Artur Szarecki, Zaangażowany pracownik: kontrola emocjonalna i kolonizacja ciała pracującego w kulturze 
korporacyjnej, s. 103. 
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normatywizacji mile widziane jest regularne uprawianie sportu, korzystanie z usług siłowni i 

trenerów personalnych specjalizujących się w pracy nad ciałem:  

 
Pojawienie się menedżerów w kulturze korporacyjnej […] uruchamia także nowe formy władzy, które 

roztaczają kontrolę nad ciałem. Stopniowo obejmują one także innych uczestników kultury 

korporacyjnej, choć nie w jednakowym stopniu. Odpowiedni wygląd staje się jednym z 

podstawowych wymagań stawianych pracownikom niezależnie od miejsca zajmowanego w 

hierarchii131. 
 

Mimo tego, że pracownik kultury korporacyjnej wykonuje swój zawód przy pomocy umysłu, 

paradoksalnie przepustką do znalezienia przez niego miejsca pracy jest właśnie cielesność132. 

Dlatego utrzymywanie ciała w dyscyplinie i poddawanie go tresurze stanowi tak ważny element 

osobistego wizerunku, na który Mateusz zwraca szczególną uwagę. 

Kolejnym istotnym czynnikiem dla autoprezentacji jest według Grzesiaka sposób 

bycia, na który składa się szereg zachowań jednostki. Mateusz podpowiada konkretne, 

najbardziej według niego właściwe, schematy działań w zależności od konkretnych 

okoliczności. Najbardziej widoczne jest to w odcinkach: Jak dobrze wypaść na pierwszej 

randce?; Jak radzić sobie z kłótniami w związku?; Jak dobrze wypaść na rozmowie 

kwalifikacyjnej?; Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?; Storytelling – jak zbudować historię 

osobistą?. Autor wymienia w nich konkretne wskazówki, które pomogą odbiorcy w osiągnięciu 

celu zawartego w tytule filmu. Te gotowe recepty i schematy działania są starannie poukładane 

i w uporządkowany sposób przedstawiane przez Mateusza, a także utrwalane na ekranie w 

postaci wyświetlanych napisów. Dzięki temu jego wiedza sprawia wrażenie jeszcze bardziej 

wiarygodnej i niepodważalnej oraz kojarzy się z formą profesjonalnego wykładu 

wspomaganego prezentacją. Odbiorca ma szansę utrwalić wskazówki Grzesiaka i lepiej je 

zapamiętać. 

 

                                                        
131 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, s. 223. 
132 Tamże, s. 103.  
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Obraz 8: Jak dobrze wypaść na pierwszej randce?, zrzut ekranu, 4:20. 

 

 
Obraz 9: Jak radzić sobie z kłótniami w związku?, zrzut ekranu, 3:46. 
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Obraz 10: Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?, zrzut ekranu, 3:10. 

 

 
Obraz 11: Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?, zrzut ekranu, 12:36. 

 

Dbałość o autoprezentację i nacisk na tę kwestię przejawia się nie tylko w poradach 

Mateusza, lecz także w jego własnym sposobie bycia. Istotność prezentowanych przez niego 

tematów zostaje podkreślana przez poważny ton wypowiedzi, a elegancki wygląd uzupełnia 

wrażenie obcowania z kompetentnym ekspertem i profesjonalistą. Konsekwencja w trzymaniu 

kindersztuby widoczna jest nawet w momentach, kiedy Grzesiak próbuje skrócić dystans z 

odbiorcami i w swoje wypowiedzi wplata żarty oraz mniej oficjalne słownictwo, np.: 
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Wyobraźcie więc sobie, że żyjemy w permanentnym schemacie133 […], że ktoś nas – wybaczcie 

zupełnie nieprofesjonalną nomenklaturę, ale jest jak najbardziej adekwatna – wydyma [Jakie cechy 

najbardziej ograniczają Polaków?; 5:19-5:35]. 
 

Takie uprzedzenie odbiorcy o tym, że za chwilę usłyszy wulgarne sformułowanie, ma zapobiec 

odebraniu Mateusza jako osoby nieprofesjonalnej. Przesadna dbałość o każdy szczegół oraz 

przerysowana powaga Grzesiaka sprawiają wrażenie wręcz karykaturalnych, a przez to 

groteskowych – szczególnie w przypadku tematów, które traktują o prozaicznych i 

niezawodowych sprawach (np. sytuacja randki). Ta nieprzystawalność kontekstu do języka 

stawia odbiorcę w niejednoznacznej sytuacji.  

Perfekcyjne dopracowanie każdego elementu wchodzącego w skład prezentacji 

własnych kompetencji nie przewiduje miejsca na spontaniczność – wszelkie jej przejawy są 

równie wykalkulowane jak inne składniki wizerunku autora filmów. Dobrze widać to również 

na przykładzie prób skracania dystansu z odbiorcą, np. przez zwracanie się do niego w drugiej 

osobie liczby pojedynczej oraz niezmienne używanie we wszystkich odcinkach tego samego 

nieoficjalnego powitania i pożegnania: ,,cześć”. Ta niekonsekwencja między zachowaniem 

wskazującym na obcowanie z profesjonalnym szkoleniowcem a przejawami bycia jego bliskim 

kolegą ujawnia brak autentyczności performera i wskazuje na to, że stosowane przez niego 

zabiegi są wcześniej wyreżyserowane. 

Kolejnym ważnym elementem, jaki podkreśla mówca, ucząc odbiorców budowania 

własnej marki, jest ukazywanie pozytywnego nastawienia do świata. Szczególnie mocno 

zwraca uwagę na takie czynniki jak: optymizm, entuzjazm, uśmiech, energia i motywacja do 

pracy oraz samorozwoju. W odcinku Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? mówi: 

 
Przygotowanie twarde jest oczywiście wspierane przez przygotowanie miękkie, czyli wszystkie 

rzeczy związane z tym, jak psychologicznie wywrzeć pierwsze pozytywne wrażenie. Po pierwsze 

skup się bardzo uważnie na tym, żeby się uśmiechać, być optymistą, mieć otwartą pozycję ciała 

[…], uważać na patrzenie spode łba [Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?; 3:17-3:37]. 

 

Powyższe wskazówki Mateusza bardzo dobrze wpisują się w rozważania Artura Szareckiego, 

który pisze, że takie właśnie cechy jak entuzjazm, optymizm i pogoda ducha są uznawane w 

kulturze korporacyjnej za czynniki ściśle związane z sukcesem. Takiemu pozytywnemu 

                                                        
133 Bardziej adekwatnym słowem byłoby w tym wypadku „przeświadczenie”. 
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nastawieniu przypisywana jest wręcz magiczna moc sprowadzania pomyślnych zdarzeń. 

Optymistyczne nastawienie daje jednostce więcej pewności siebie, dzięki czemu łatwiej jest jej 

osiągnąć zamierzone cele134. Grzesiak również namawia do pozytywnego nastawienia i 

tłumaczy, że ma ono realny wpływ na rzeczywistość. Wymóg optymistycznego i 

entuzjastycznego podejścia w kulturze korporacyjnej dotyczy nie tylko tych osób, które dążą 

do realizacji celów, lecz także tych, których spotkała seria niepowodzeń – powinni postrzegać 

swoją sytuację w kategoriach szansy, a nie porażki, dawać z siebie wszystko i mieć nadzieję na 

lepsze jutro135. Pozytywne myślenie jest więc imperatywem obowiązującym bez względu na 

okoliczności, w jakich znajduje się dana osoba. Optymistyczne nastawienie wymaga pracy 

emocjonalnej ze strony jednostki, dlatego dotyczy zarówno jej pola zawodowego, jak i 

osobistego. Tu znowu kariera przeplata się z życiem prywatnym, dzięki czemu łatwiej 

manipulować tymi dwiema sferami na korzyść zwiększonej ilości czasu poświęcanego pracy. 

To do niej dostosowuje się nie tylko styl bycia, lecz także sposób myślenia pracownika. 

Poza entuzjastycznym podejściem i ogólną otwartością Grzesiak podkreśla też kwestię 

konkurencyjności: 

 
Patrząc na to z punktu widzenia marketingowego, a z całą pewnością w przypadku wypadania – 

szczególnie w przypadku pierwszego wrażenia – musicie zadać sobie pytanie, jaka jest wasza 

przewaga konkurencyjna – czyli co odróżnia ciebie od innych osób? To się nazywa unfair 

advantages w świecie marketingu – czemu jesteś nie do podrobienia. Dlatego przygotuj sobie 

zawczasu minimum 3 (a najlepiej 5) takich historii, które w jakiś sposób zmieniły twoje życie. One 

muszą być autentyczne, prawdziwe, konkretne i pokazać ciebie jakoś kogoś, kto jest totalnie nie 

do podrobienia [Jak dobrze wypaść na pierwszej randce?; 2:44-3:17]. 

 

Jak wynika więc z tego fragmentu, samo bycie ,,najlepszą wersją siebie” nie wystarcza w 

codziennych sytuacjach. Ważna jest też przewaga nad innymi, nawet w opisanym wyżej 

przypadku pierwszej randki. Znaczenie ma zatem nie tylko kształtowanie własnego podejścia 

oraz praca nad sobą, lecz także stałe obserwowanie konkurencji i obejmowanie nad nią 

przewagi. Wymóg bycia lepszym od innych wpisuje się w ideę korporacyjnego wyścigu 

szczurów o lepszy status społeczny, zawodowy czy ekonomiczny. Mateusz podkreśla w swoich 

filmach, że bycie samcem alfa jest ważnym czynnikiem w drodze do sukcesu, korzysta z opisu 

cech lidera, a więc osoby, która w hierarchii ma wyższą pozycję od innych. To uwypuklenie 

                                                        
134 Artur Szarecki, Zaangażowany pracownik: kontrola emocjonalna i kolonizacja ciała pracującego w kulturze 
korporacyjnej, s. 105. 
135 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, s. 293. 
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elementów wyróżniających jednostkę spośród innych widoczne jest również w autoprezentacji 

samego Mateusza. Wskazują na to takie czynniki jak np.: stawianie się w roli nauczyciela i 

autorytetu, który ma kompetencje do tego, aby uczyć innych czy też stałe podkreślanie 

własnych powodzeń, wysokiego statusu społecznego i ekonomicznego. Mimo tego, że 

Grzesiak wydobywa w swoich przemówieniach demokratyczny dostęp do prezentowanej przez 

niego wiedzy, a także zaangażowany jest w promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet136, 

sugeruje jednocześnie, że odpowiednie miejsce w hierarchii społecznej ma duże znaczenie w 

procesie budowania własnego sukcesu. Takie rozumienie jest ściśle związane z patriarchalnym 

modelem kultury, w którym wygrywa ten, kto jest silniejszy i ma większą władzę. Wynika z 

tego, że równe szanse na osiągnięcie upragnionych celów to wartości, które jedynie brzmią 

szlachetnie w filmach z cyklu ,,Pytanie do Mateusza”, ostatecznie ich autor promuje zupełnie 

inny model dążenia do realizacji zamierzeń: podporządkowany kulturze korporacyjnej i 

patriarchalnej, w której wysoka pozycja społeczna jednostki wynika z dominacji nad innymi. 

Tytułowy tekst cyklu ,,Pytanie do Mateusza” – ,,Create Yourself” – ma duży potencjał, jeśli 

chodzi o realizację dążenia do celu zgodnie z figurą self-made mana, człowieka, który 

zapracował na sukces i własny wizerunek ciężką pracą i konsekwencją w działaniu, jednak 

takie rozumienie ,,tworzenia siebie” jest u Grzesiaka mylące. Kryje się pod nim głównie gra 

pozorów, na której opiera się sposób postrzegania jednostki przez innych. Autor podaje gotowe 

schematy działań, które powinny sprawdzić się w danej sytuacji i wywołać pozytywny odbiór 

u osób trzecich. Tworzenie „najlepszej wersji siebie” nie jest rozumiane jako promowanie czy 

wyrabianie autentycznych cech danej jednostki (np. pracowitości), lecz jako naśladowanie 

autokreacyjnych wzorców działania przedstawionych przez Mateusza – niezależnie od tego, 

kim jest jego odbiorca. Zamiast figury self-made mana mamy więc do czynienia z sylwetką 

,,Grzesiak-made mana”, człowieka o zafałszowanym wizerunku zbudowanym na wyuczonych 

schematach działań, które zostały zarekomendowane przez szkoleniowca. Co ciekawe, nie 

porusza on w ogóle kwestii związanych ze startowymi różnicami klasowymi i społecznymi 

osób, do których się zwraca. Na podstawie tego, że trudno znaleźć wśród jego wypowiedzi 

wzmianki na ten temat, można założyć, że sukces, o którym mówi, jest demokratyczny – 

możliwy do osiągnięcia zarówno przez biedaka pochodzącego ze wsi, jak i inteligenta 

                                                        
136 W jednym z wywiadów mówi: „Kobiety mają niezwykły biznesowy potencjał i dlatego angażuję się między 
innymi w takie wydarzenia jak Global Woman Summit, podczas których przekonuję przedsiębiorcze panie z 
całego świata, by uwolniły się od ograniczeń płynących z modeli kulturowych, które nakazują im, jakie mają być. 
Przekonuję, że swój potencjał wykorzystują świadomie, budując siebie, i w tym celu dostarczam im narzędzi mojej 
dyscypliny Mixed Mental Arts. Uczę tego na całym świecie zarówno kobiety, jak i mężczyzn” (pisownia 
oryginalna). Zob. https://www.gala.pl/artykul/szkola-szczescia; data dostępu: 20.07.2018 r. 
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mieszkającego w stolicy. Mimo pozoru równości szans będącej asem w rękawie w drodze do 

sukcesu, ostatecznym rezultatem paradoksalnie jest odtworzenie właśnie hierarchicznej – a nie 

demokratycznej – struktury kapitalistycznej, w której wygranym jest ten, kto zdoła prześcignąć 

pozostałe osoby. 

Powyższe wnioski wiążą się z tezą postawioną przeze mnie na początku pracy, 

zgodnie z którą działania Mateusza wpisują się w schemat działań zaplanowanego 

parformance’u. Samo przedstawienie funkcjonuje również w szeroko pojętej sferze kultury 

korporacyjnej, co dobitnie podsumowuje Artur Szarecki, pisząc o spektaklu dziejącym się w 

przestrzeni przedsiębiorstwa: 

 
Sukces spektaklu w dużej mierze zależy od uświadomienia sobie, że każda, nawet najdrobniejsza 

czynność ma istotny wkład w całościowe doznanie, które jest inscenizowane przez korporację. 

Dlatego każdy uczestnik obsady, od reżysera po wykonawcę, musi nauczyć się przekonująco grać 

swoją rolę. Praca aktora staje się więc modelem pracy w ogóle. Jedynie dzięki zdolności do 

wpływania na percepcję innych poprzez występ można bowiem wykreować autentyczne i 

zapadające w pamięć przeżycia137.  

 

Powyższe rozważania można skorelować z przemyśleniami Rocha Sulimy, zgodnie z którymi 

żyjemy obecnie w czasach kultury prezentacji, a nie konwersacji138, co oznacza, że autorytety 

i pogłębiona wiedza mają mniejsze znaczenie niż pozory, które stwarzamy, gdyż we 

współczesnej kulturze to one ostatecznie decydują o tym, w jaki sposób jesteśmy odbierani 

przez innych. Również w przypadku Mateusza marketingowe postrzeganie wygrywa z istotą 

funkcji coacha, jaką ma być rzeczywista rozmowa z klientem, na której powinny opierać się 

sesje z trenerem osobistym, schodzi na dalszy plan, zostawiając miejsce wyreżyserowanej 

autoprezentacji performera. 
 

3.2. Jednostka w kulturze nowego kapitalizmu  

 

Według Artura Szareckiego charakterystyczną wizją dla zarządzania grupą ludzi w 

kulturze kapitalistycznej jest przekonanie, że produktywność pracowników jest uzależniona od 

poczucia sensu wykonywanej pracy przez poszczególne jednostki139, a więc sukces danego 

przedsiębiorstwa zależy od poziomu motywacji osób w nim pracujących. Z tego powodu 

                                                        
137 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, s. 308. 
138 Roch Sulima, Brutalizacja języka w sferze publicznej, „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 2, s. 110.  
139 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, s. 294. 
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instytucja charakterystyczna dla nowego kapitalizmu – korporacja – daje szansę na rozwój 

osobisty, jest pełna wyzwań i oferuje realizację indywidualnych pasji140. Powyższe wartości 

znajdują odzwierciedlenie w figurze opisywanego przez Mateusza człowieka sukcesu, który 

powinien wciąż dążyć do rozwoju, być gotowym do podejmowania nowych zadań i poświęcać 

czas swoim zainteresowaniom (związanym z życiem zawodowym). Wartościowym 

pracownikiem jest zatem zmotywowana jednostka, dążąca do samorealizacji. 

 

3.2.1. Samodyscyplina, praca emocjonalna i techniki stwarzania siebie 

 

Skłonność do samorealizacji jest odpowiedzią na nowokapitalistyczny wymóg 

utrzymywania się ,,na dobrej drodze”141 – ciągłego rozwoju i zdobywaniu nowych kompetencji. 

Niezbędnym krokiem w drodze po te wartości jest zdobywanie takich kwalifikacji jak: 

inteligencja emocjonalna, inteligencja duchowa, inteligencja seksualna, elastyczność, zdrowie 

czy sprawne ciało (a więc umiejętności, które regularnie pojawiają się w filmach Grzesiaka) 

przez podporządkowanie się duchowi utylitaryzmu – systematycznej pracy, ćwiczeniom i 

dyscyplinie142. Taka postawa podkreślająca istotę ćwiczeń i treningów widoczna jest również 

w poradach Mateusza – np. wtedy, kiedy mówca przywołuje znany cytat Bruce’a Lee: 

 
Nie boję się tego, kto przećwiczył 10 000 różnego rodzaju kopnięć jeden raz, boję się tego, kto 

przećwiczył jedno kopnięcie 10 000 razy [Czym są umiejętności miękkie?; 1:09-1:19]. 

 

Samodyscyplina jest ważną cechą człowieka sukcesu, o czym możemy przeczytać także u 

Małgorzaty Jacyno w kontekście funkcjonowania w kulturze przedsiębiorczości. Element ten 

stanowi o samowystarczalności jednostki, która potrafi sobą zarządzać i nie wymaga pomocy 

z zewnątrz. Taka osoba ma przewagę nad innymi, którym brakuje autonomiczności143. W dobie 

późnego kapitalizmu skłonność do samokontroli jednostek wypracowuje wcześniejsze 

kontrolowanie ze strony osób zajmujących wyższe stanowisko w strukturze firmy. Taka 

kontrola emocjonalna jest szczególnie przydatna i skuteczna podczas nadzorowania pracy 

intelektualnej, gdzie pozostawienie pracownikom dużego marginesu samodzielności jest 

                                                        
140 Jerzy Stachowiak, O koncepcji nowego ducha kapitalizmu w ujęciu Luca Boltanskiego i Ève Chiapello, s. 17. 
141 Tamże, s. 20. 
142 Małgorzata Jacyno, Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 210. 
143 Tamże, s. 217. 
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konieczne, ponieważ przyczynia się do większego zaangażowania w wykonywane zadania144. 

W nowej odmianie systemu paradoksalnie więc zniewolenie realizuje się właśnie przez 

autonomiczne regulowanie własnego postępowania145. 

Jak pisze Artur Szarecki: 

 
W późnym kapitalizmie powszechnie przyjmuje się, że do skutecznego wykonywania niemal 

każdej pracy konieczne jest wzbudzanie lub tłumienie w sobie uczuć, tak by uzewnętrzniły się one 

w ekspresji cielesnej i wytworzyły odpowiedni stan emocjonalny u innych146. 

 

Taki rodzaj działania nazywamy pracą emocjonalną, która jest stosowana głównie w zawodach 

wymagających osobistego kontaktu z klientem147. Pojęcie to odpowiada także wystąpieniom 

Mateusza, którego celem jest przekonanie odbiorców o słuszności głoszonych przez niego idei. 

Na zarządzaniu emocjami opiera się ważna dla świata korporacji komunikacja, o której pisała 

Eva Illouz w książce Uczucia w dobie kapitalizmu. Dla jej prawidłowego funkcjonowania 

kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób jednostka jest postrzegana przez innych. Aby móc na 

nich wpływać, niezbędna jest umiejętność patrzenia na siebie samego z zewnątrz. W tym 

wypadku ważną rolę odgrywają: refleksja nad własną osobowością, biegłość w interpretowaniu 

zachowania innych, zdolność do współodczuwania i utożsamiania się z cudzym punktem 

widzenia oraz panowanie nad negatywnymi emocjami148. Sfera emocjonalna stała się więc 

ważna dla pola zawodowego, gdyż dostarcza kompetencji, które pozwalają wesprzeć realizację 

własnych interesów danej osoby przez perswazyjne nakłonienie innych do realizacji 

zamierzonych przez jednostkę celów149. W związku z tym atrakcyjny dla przedsiębiorcy 

pracownik powinien wykazywać się nie tylko chęcią do poszerzania umiejętności twardych, 

lecz także pogłębiać wiedzę na temat sfery emocjonalnej oraz dyscyplinować własne uczucia.  

Jak czytamy u Małgorzaty Jacyno: 

 

                                                        
144 Artur Szarecki, Zaangażowany pracownik: kontrola emocjonalna i kolonizacja ciała pracującego w kulturze 
korporacyjnej, s. 101-102. 
145 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, s. 271. 
146 Tamże, s. 283. 
147 Tamże, s. 283. 
148 Eva Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, tłum. Zygmunt Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 
31-33.  
149 Tamże, s. 35. 
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Wraz z ,,nową klasą średnią” pożądany […] staje się nowy rodzaj kwalifikacji: zdolność do 

doświadczenia osiągniętego sukcesu. Odczuwalne szczęście z osiągniętego sukcesu to ostateczny 

i krytyczny, rozstrzygający o odrębności tej klasy rys tożsamości150. 

 

Zdolność do odczuwania szczęścia jest więc kolejną cenioną umiejętnością w świecie 

menedżerów, która ma swoje źródła w pracy emocjonalnej i zarządzaniu własnymi uczuciami. 

Od idealnego pracownika oczekuje się nie tylko mierzalnych efektów i osiągnięć, lecz także 

pozytywnych reakcji na odniesione sukcesy, gdyż świadczą one o autentycznym i pełnym 

zaangażowaniu w wykonywane zadania. Są także dowodem na nowokapitalistyczną płynność 

granicy między sferą osobistą a zawodową, co znowu znajduje swoje odzwierciedlenie w 

prezentowanych przekonaniach Mateusza. 

Wyżej opisane działania ściśle wiążą się z technikami stwarzania siebie – takim 

sposobem zarządzania sobą i programowania własnych myśli, które pomogą w osiągnięciu 

pewnego stanu szczęścia jednostki. Zwykle opierają się na wyeliminowaniu pewnych 

zachowań i nawyków lub wprowadzeniu takich, których dotychczas w nim brakowało, w celu 

osiągnięcia samospełnienia czy jedności z samym sobą151. Jak pisze Małgorzata Jacyno, 

,,techniki siebie” ustalają trzy porządki odnoszenia się do siebie: poznawczy, despotyczny i 

troskę o siebie. Porządek poznawczy to techniki zrozumienia własnych pragnień oraz 

przeszłości, która jest z nimi związana. Porządek despotyczny polega na ustalaniu reżimów 

gimnastycznych, dietetycznych, zdrowotnych, związanych z higieną i sprawnością psycho-

fizyczną, planowaniu życia, zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji, unikaniu pokus, 

walce z nałogami, pracą nad relacjami i pozytywnym nastawieniem, zmianą sposobu myślenia 

itd. Z kolei troska o siebie polega na luzowaniu przyjętych reżimów oraz fundowaniu sobie 

przyjemności152.  

W promowanym przez Mateuszu stylu życia oraz w kulturze korporacyjnej, w którą 

wpisują się idee Grzesiaka, najbardziej widoczny jest porządek despotyczny, który skłania do 

systematycznej pracy nad sobą na różnych obszarach: kariery zawodowej, zarabiania 

pieniędzy, odpowiedniego wyglądu, sposobu myślenia, relacji z otoczeniem itd. Opisane przez 

Jacyno ,,techniki siebie”, przejawiające się również w cyklu ,,Pytanie do Mateusza”, są 

charakterystyczne dla funkcjonowania jednostki w kulturze indywidualistycznej. 

Ukierunkowanie na doskonalenie siebie oraz dążenie do osiągnięcia pełni szczęścia przysłania 

                                                        
150 Małgorzata Jacyno, Kultura indywidualizmu, s. 211. 
151 Tamże, s. 219-220. 
152 Tamże, s. 220-221. 
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jej kontakt ze społeczeństwem i zmierza w kierunku narcyzmu. Wytworem kultury 

indywidualizmu jest więc skupiona na sobie jednostka, której relacje z innymi są kruche i 

pozorne153. Cechy te bez wątpienia znajdują swoje odzwierciedlenie w figurze człowieka 

sukcesu przedstawianego przez Mateusza, który większość swojego życia powinien poświęcić 

rozwijaniu własnych kompetencji oraz spełnianiu zamierzonych celów. Rodzina, która pojawia 

się w jego opowieściach, również wpisuje się w ten obraz:stanowi dowód osiągnięcia kolejnego 

sukcesu, tradycyjnie ważnego dla mężczyzny,  jakim jest realizowanie się w roli męża i ojca. 

Zaświadcza też ona w przypadku Grzesiaka o jego kompetencjach, na podstawie których może 

wzmacniać swój autorytet i nagrywać kolejne filmy oraz prowadzić szkolenia w oparciu o 

własne doświadczenia. 

Taka narcystyczna i skupiona na sobie jednostka jest według Małgorzaty Jacyno 

idealnym kandydatem na długofalowe korzystanie z terapeutycznych usług specjalistów154. 

Tym mianem można określić zarówno Mateusza, który w przeszłości korzystał z usług 

trenerów osobistych, jak i odbiorcę wcielającego w życie prezentowane przez niego porady. 

 

3.2.2. Ekspercki i terapeutyczny wymiar coachingu 

 

Odpowiedzią na zmienną współczesność rozumianą jako etap wzmacniania lęków i 

niepewności jest pojawienie się kultury eksperckiej, która wychodzi naprzeciw stanom 

chwiejności zagubionej jednostki i funkcjonuje jako drogowskaz w życiowych wyborach155. 

Głównym bohaterem tego porządku jest figura specjalisty-eksperta obecnego w mediach i 

uosabiającego naukową wiedzę oraz dysponującego autorytetem, który uprawnia go do 

udzielania porad i wskazówek w kwestii adekwatnego sposobu postępowania w danej sytuacji. 

Odbiorca jego komunikatów sam decyduje o tym, czy podejmie działania zgodne z sugestiami 

eksperta156. Specjalista oprócz doradcy przyjmuje również funkcję tłumacza, który objaśnia 

rzeczywistość w odpowiednio zrozumiały dla publiczności sposób. Oprócz relacjonowania, 

analizuje także dane zjawisko i opatruje je komentarzem, dobudowując własne poglądy, 

odczytania i dopasowując rozwiązania. Jego zadaniem jest poddanie sytuacji odpowiedniej 

                                                        
153 Tamże, s. 221-222. 
154 Tamże, s. 222. 
155 Przemysław Nosal, Kultura ekspercka w mediach, ,,Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: Kwartalnik Myśli 
Społeczno-Pedagogicznej” 2009, nr 4 (48), s. 90. 
156 Tamże, s. 94. 
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interpretacji, która w społecznej opinii będzie bardziej wartościowa niż ta autorstwa osoby 

nieposiadającej odpowiednich do tego kompetencji oraz naukowego autorytetu157.  

Powyższy opis eksperta funkcjonującego we współczesnej kulturze doskonale 

współgra z działalnością Grzesiaka, który mocno podkreśla, że cykl filmów ,,Pytanie do 

Mateusza” jest odpowiedzią na potrzeby osób, które zadają pytania pod jego odcinkami. Dzieli 

się z nimi swoimi wskazówkami, a także nie powstrzymuje się przy tym w wydawaniu 

osobistych osądów, np. mówiąc, że polskie społeczeństwo jest przeintelektualizowane. Co 

istotne, Mateusz odgrywa rolę eksperta-sternika, którego charakterystyczną cechą jest 

eksponowanie własnej osobowości oraz skupienie się na wyraźnym przewodzeniu swoim 

odbiorcom w oparciu o posiadane kompetencje158. Grzesiak mocno podkreśla własną wiedzę i 

umiejętności – prezentuje ją nie tylko w merytorycznych wystąpieniach, lecz także performuje 

za pomocą słów, z których wynika, że jest ekspertem.  

Warto również podkreślić, że poradnictwo specjalistyczne z rolą eksperta na czele jest 

nie tylko poświadczeniem autorytetu i rzetelności udzielanych przez niego wskazówek, lecz 

także dowodzi o istotności przekazywanego tematu159. Ten czynnik utwierdza odbiorców w 

przekonaniu, że słusznie poświęcają swoją uwagę danemu zagadnieniu i powinni 

systematycznie korzystać z porad opartych na wiedzy wykwalifikowanych specjalistów. 

Według Małgorzaty Jacyno ważną cechą doradztwa osobistego jest nacisk na 

konieczność indywidualizacji sposobów rozwiązywania problemów.  Jednostkowe podejście 

oraz dostosowanie działania do potrzeb konkretnej osoby jest przejawem profesjonalnego 

wykonywania pracy przez eksperta160. Inaczej jest w przypadku Mateusza: wybiera on takie 

pytania fanów, które pojawiają się najczęściej (a więc jest ich najwięcej) i układa do nich 

uporządkowane schematy działania, bez dostosowania do indywidualnej sytuacji danego 

odbiorcy. W tym wypadku brakuje jednostkowego podejścia do rozmówcy w celu rozwiązania 

problemu. Grzesiak skupia się raczej na jak największej liczbie osób, które może zadowolić 

swoimi jednorazowymi odpowiedziami na najbardziej nośne pytania. To nastawienie na 

odbiorcę masowego, ukierunkowanie na modne treści (psychologia emocji, inteligencja 

emocjonalna, rozwój osobisty itd.) oraz ich powszechna dostępność pozwala osadzić cykl pytań 

,,Pytanie do Mateusza” w kategorii popkultury. Z tego powodu zasadnym byłoby nazwanie 

jego alternatywnych działań „popcoachingiem” – serią treningów personalnych dla mas. 

                                                        
157 Tamże, s. 93. 
158 Tamże, s. 91. 
159 Tamże, s. 95. 
160 Małgorzata Jacyno, Kultura indywidualizmu, s. 212. 
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Jak dowiadujemy się z tekstu Przemysława Nosala, ekspertami nie mogą być osoby, 

które odgradzają się od społeczeństwa. Ekspert powinien pojawiać się w przestrzeni publicznej 

często, a media społecznościowe są narzędziami, które znacznie ułatwiają spełnianie tego 

oczekiwania odbiorców161; odpowiedź na nie jest również dowodem profesjonalnego podejścia 

i pomaga w budowaniu rzetelnego autorytetu. Silne zakorzenienie specjalistów w mediach i w 

internecie uczyniło z nich publicznych intelektualistów pełniących funkcję drogowskazów w 

kłopotliwych kwestiach. Ich działanie w dużej mierze opiera się na połączeniu roli naukowca i 

kolegi, który w przystępny sposób tłumaczy skomplikowane tematy162. Mateusz ze swoim 

cyklem odcinków doskonale wpisuje się w tę rolę: silnie kładzie nacisk na podkreślanie 

własnych kompetencji i kreowanie wizerunku wykwalifikowanego specjalisty, a także skraca 

dystans ze swoimi odbiorcami163. Jest to rodzaj autorytetu opartego nie tylko na wiedzy 

eksperta, lecz także na więzi emocjonalnej z nim, dlatego warto, aby kontakt między trenerem 

a odbiorcą odbywał się często. Z tego względu z założenia odcinki serii ,,Pytanie do Mateusza” 

pojawiają się na youtube’owym kanale autora systematycznie. 

Medialna obecność ekspertów stanowi część zjawiska, jakim jest rozwój kultury 

terapeutycznej164. Zgodnie z tezą Małgorzaty Jacyno kluczową cechą tego procesu jest 

uczynienie osobistych lęków i niepewności dziedziną profesjonalizacji wiedzy oraz systemów 

eksperckich165. Wielość i różnorodność obszarów życia, w które ingerują wykwalifikowani 

specjaliści, przyczynia się do powstawania w jednostce coraz silniejszego przeświadczenia, że 

każdą swoją aktywność powinna opierać na fachowej diagnozie. W związku z tym nawet 

proste, codzienne czynności stają się polami specjalistycznej wiedzy, co przyczynia się do 

wytwarzania w jednostce wrażenia o skomplikowanych regułach funkcjonowania w 

społeczeństwie i jego oczekiwaniach, którym nie sposób sprostać bez profesjonalnej 

pomocy166. Taka sytuacja budzi poczucie bezradności i zupełnej zależności od ekspertów, a 

także brak próby podejmowania przez jednostkę samodzielnych decyzji. W rezultacie mamy 

do czynienia z profesjonalizacją podmiotowości – zjawiskiem, które polega na ekspansji 

specjalistycznego poradnictwa w obszar tożsamości jednostki167. Paradoks tego procesu polega 

na rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami osoby, która korzysta z pomocy wykwalifikowanego 

profesjonalisty a rzeczywistym efektem tego typu działań: w założeniu porady specjalisty mają 

                                                        
161 Przemysław Nosal, Kultura ekspercka w mediach, s. 91. 
162 Tamże, s. 89. 
163 O skracaniu dystansu przez Mateusza pisałam w rozdziałach: 1.2., 2.1., 3.1.2., 3.2.2., 3.2.3. 
164 Przemysław Nosal, Kultura ekspercka w mediach, s. 98. 
165 Małgorzata Jacyno, Kultura indywidualizmu, s. 248. 
166 Przemysław Nosal, Kultura ekspercka w mediach, s. 100. 
167 Tamże, s. 98-99. 
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niwelować niepokój związany z poruszaniem się w niezrozumiałym świecie, a finalnie 

utwierdzają w przekonaniu, że tylko funkcjonowanie z oparciem w postaci zespołu 

przewodników daje pewność prawidłowego działania. Konsekwencją takiego przeświadczenia 

jest elitaryzacja wiedzy na wielu – nawet dość prozaicznych – obszarach codzienności, a co za 

tym idzie, silnie zaakcentowany podział na tych, którzy są wtajemniczeni w zasady 

prawidłowego funkcjonowania w świecie, oraz na tych, którzy potrzebują pomocy w tym 

polu168.  

 

3.2.3. Jednostka a dobro wspólne – rola autonarracji 

 

Jedną z cech współczesnego kapitalizmu jest dążenie do kształtowania w jednostce 

postaw pożądanych przez system169. W założeniu więc chodzi nie tylko o wykonywaną pracę, 

lecz także o sposoby bycia czy myślenia, które przyczynią się do sukcesu danej instytucji i 

dobra ogólnego. Jak pisze Artur Szarecki: 

 
Podstawowym celem polityki przedsiębiorstwa staje się zatem zmiana „norm”, „postaw” i 

„wartości” zatrudnionych pracowników, tak aby mogli oni jak najlepiej przyczynić się do sukcesu 

firmy. Zarządzanie w coraz większym stopniu ingeruje w życie jednostki, zmierzając do 

wytworzenia w niej określonego stosunku do siebie, dzięki któremu stanie się ona „dobrym 

pracownikiem”170. 

 

Jak zostało powiedziane już wcześniej, jednostka jest odpowiednio motywowana do takiego 

działania, np. przez obietnice rozwoju czy realizowania własnych pasji. Dzięki temu dystans 

między celami osobistymi a grupowymi zostaje zniesiony, a w konsekwencji granica między 

aspiracjami prywatnymi i etosem korporacyjnym staje się płynna171. 

Tendencja do takiego sposobu motywacji widoczna jest również w cyklu ,,Pytanie do 

Mateusza”. Autor zachęca swoich odbiorców do przyjęcia prezentowanych przez niego 

schematów działania, odwołując się do wyższych celów zbiorowych, jakimi są między innymi: 

rozwój polskich przedsiębiorstw, promocja kultury polskiej zagranicą, zmiana świata na lepszy. 

Przypomnijmy jeden z fragmentów wypowiedzi Mateusza w filmie W jaki sposób się 

motywować?: 

                                                        
168 Tamże, s. 101. 
169 Jerzy Stachowiak, O koncepcji nowego ducha kapitalizmu w ujęciu Luca Boltanskiego i Ève Chiapello, s. 11. 
170 Artur Szarecki, Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, s. 248. 
171 Tamże, s. 261. 
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W jaki sposób to, że schudniesz 3 kilo zmieni świat? Być może po nitce do kłębka zobaczysz, że 

dzięki temu będziesz się lepiej czuł. W momencie, gdy będziesz się lepiej czuł, to będziesz milszy 

dla ludzi w twojej rodzinie. W momencie, gdy będziesz milszy i sympatyczniejszy, to w tym 

momencie oni pójdą do pracy, a jak pójdą do pracy, to będą lepiej pracowali. W momencie, gdy 

będą lepiej pracowali, to być może twój tata, który zobaczy, że ty jesteś dla niego sympatyczny, 

lepiej pracując zostanie zauważony przez szefa. A jak zostanie w kontekście kariery awansowany, 

wespnie się wyżej i wyżej, i wyżej, w pewnym momencie sam zostanie szefem. Jeżeli będzie 

szefem miłym i sympatycznym, to pracownicy będą chcieli dla niego pracować, bo będą również 

pod kątem emocjonalnym zmotywowani. W momencie, gdy będą chcieli dla niego pracować, to 

wtedy będą efektywniejsi. Jak będą efektywniejsi, będą lepiej zarabiali. I tym systemem 

dochodzimy właśnie do sytuacji, w której to, że ty schudłeś, doprowadza do tego, że świat jest 

lepszy [W jaki sposób się motywować?; 10:54-11:52]. 

 

W powyższej wypowiedzi Mateusz zachęca odbiorcę do tego, aby przystosował swój wygląd 

do norm estetycznych współczesnego społeczeństwa i motywuje do osiągnięcia celu przez 

narrację o następstwach tego działania, osadzonych w kontekście wyższych wartości. 

Większość z nich dotyczy kultury pracowniczej, więc doskonale wpisują się w koncepcję 

korporacjonizmu, zgodnie z którą działania jednostki powinny być podporządkowane 

aspiracjom firmy. Ostatecznie jednak zrzucenie zbędnych kilogramów przez odbiorcę ma 

przyczynić się do tego, że świat stanie się lepszy.  

Przedstawiony wyżej schemat jest bardzo uproszczonym sposobem myślenia, ale 

ciekawe okazuje się w nim to, że osadza jednostkę w pewnej historii, która ma skłonić do 

podjęcia przez nią określonych działań. Taki sposób motywowania mieści się w kategorii 

autonarracji przywołanej przez Jerzego Trzebińskiego. Według koncepcji tego autora 

autonarracje (a więc opowieści, w których występuje podmiot ,,ja”) kształtują zachowania 

jednostki i mogą mieć funkcję motywacyjną ze względu na to, że są sposobem rozumienia 

własnej sytuacji na tle innych zdarzeń172. Jeżeli więc w wątku przytaczanej historii pojawia się 

jednostka oraz wyzwanie motywujące jej obecność, któremu powinna stawić czoła, wówczas 

czuje się ona bohaterem narracji, w rezultacie czego angażuje się emocjonalnie w daną 

sprawę173, jest bardziej konsekwentna w działaniach i w efekcie bardziej skłonna osiągnąć 

zamierzony cel174. Jak dowodzi Trzebiński, w takim wypadku łatwiej przychodzi również 

                                                        
172 Jerzy Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, s. 78. 
173 Tamże, s. 50. 
174 Tamże, s. 47. 
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planowanie określonych działań. Wyobrażenie sobie zamierzenia, które jest osadzone w danej 

historii, w jakim bierze udział podmiot, sprawia, że staje się ono bardziej zrozumiałe i możliwe 

do osiągniecia, dzięki temu wzrasta zaś motywacja do zrealizowania go175. Co ciekawe, takie 

rozumienie motywacji jest spójne z założeniami coachingu, które prezentuje Mateusz, 

zachęcając odbiorców do wyobrażania sobie efektów własnych planów i celów oraz tłumacząc, 

że to wpłynie na skuteczny rezultat działania. 

Grzesiak, projektując odbiorcę jako człowieka podążającego drogą sukcesu, 

przedstawia mu zamierzenia, które on odbiera jako własne – ze względu na to, że poddaje się 

perswazji Mateusza i utożsamia się z postacią opisywaną przez autora filmów. Mateusz osadza 

swojego widza w stworzonej przez siebie wizji rzeczywistości i utożsamia jego cel z 

górnolotnymi celami wyższymi dotyczącymi zbiorowości – jak np. zbudowanie lepszego 

świata. W ramach narracji o tych wyobrażeniach używa głównie dwóch rodzajów motywacji: 

promowania polskiej kultury zagranicą oraz rozwoju przedsiębiorstw w skali 

międzynarodowej. Stosuje przy tym zamiennie argumenty docierające do miłośników 

lokalności oraz przedstawia wizje przemawiające do osób uważających się za obywateli świata. 

Często odwołuje się do potrzeby czynienia polskiego społeczeństwa bardziej rozwiniętym pod 

względem ekonomicznym, ale też opiera się na amerykańskich wzorcach działania (np. w 

kontekście korzystania z usług coachów) wskazując, że te są właściwe i godne naśladowania. 

Wpływ kultury zachodniej widoczny jest również w używaniu anglojęzycznych sformułowań, 

np. brand zamiast „marka”, leadership zamiast „przywództwo”, public speaking zamiast 

,,wystąpienia publiczne”, a jeden z filmów (Responsibility – the most important competency) 

został nagrany w całości w języku angielskim – wbrew prezentowanym przez Mateusza 

wartościom patriotycznym. Ta niespójność i rozdarcie między umiłowaniem lokalności a 

byciem obywatelem świata i okazywaniem tego (również w opowieściach o czerpaniu z 

różnych kultur) wynikają z chęci dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców, którzy chętnie 

utożsamią się z wizją świata przez niego prezentowaną, niezależnie od wyznawanych przez 

odbiorcę poglądów. Trzeba też wspomnieć, że wartości związane z kosmopolitycznym 

podejściem wpisują się model kultury korporacyjnej (w obrębie której Mateusz projektuje 

zasady funkcjonowania rzeczywistości), otwartej na relacje na poziomie globalnym. Krótko 

mówiąc: widzowie z obu tych opcji, patriotycznej i kosmopolitycznej, będą w stanie znaleźć w 

filmach Mateusza cele tożsame z ich prywatnymi, więc narrację Mateusza mogą uznać za 
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własną autonarrację. Każdy z nich wybierze te wartości, które najbardziej odpowiadają ich 

osobistej wizji świata. 

Zgodnie z powyższymi rozważaniami autonarracje można wpisać w 

nowokapitalistyczne praktyki perswazyjne, które dążą do zjednoczenia celów wewnętrznych z 

zewnętrznymi. Kultura tego systemu silnie ingeruje w funkcjonowanie jednostki i dostosowuje 

sposób jej pracy, zachowania, a nawet myślenia, do realizacji potrzeb instytucji korporacyjnych 

przez próbę rozmycia granicy między sferą prywatną a zawodową. 
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ZAKOŃCZENIE 

Przeprowadzona analiza filmów Grzesiaka powstałych w ramach cyklu ,,Pytanie do 

Mateusza” jest jednocześnie próbą interpretacji współczesnej kultury polskiej, której 

uczestnicy są zainteresowani coachingiem oraz metodami motywacji i rozwoju 

umożliwiającymi odniesienie sukcesu. Przedmiotem moich badań były sposoby narracji 

stosowane przez autora nagrań oraz treści jego wystąpień. W celu zrozumienia przyczyn 

popularności odcinków, starałam się przedstawić ich perswazję z perspektywy antropologii 

słowa oraz odnieść je do współczesnych zjawisk kulturowych. 

W pierwszej części pracy skupiłam się na performatycznym wymiarze działań 

Mateusza. Widowiskowość jego filmów, zaprezentowana za pomocą tez Goffmana, dobrze 

ilustruje pęknięcia między autentycznością a projektowaną rzeczywistością, z jaką mamy do 

czynienia podczas oglądania poszczególnych odcinków. Uruchomiony przeze mnie wątek 

goffmanowskiej teatralności koreluje nie tylko z dokładnie przemyślaną formą wystąpień 

Grzesiaka, lecz również z ich treścią traktującą o sytuacjach komunikacji w społeczeństwie 

podczas codziennych sytuacji. Ukazuje dbałość o detale, które w założeniu mają wyglądać 

naturalnie i spontanicznie, ale w rzeczywistości są doskonale dopasowanym elementem 

dekoracji w narracjach Mateusza. Można uznać, że największy wysiłek został włożony w takie 

performowanie sytuacji komunikacyjnej, aby wyglądała ona jak najbardziej naturalnie i 

autentycznie. Świadczy o tym chociażby stylizacja wywodu na formę pogawędki z bliską 

osobą, która doradza w kwestiach poruszanych w pytaniach. Pozór dialogu daje odbiorcy 

poczucie uczestnictwa w akcie komunikacyjnym, w rzeczywistości jednak obdarza performera 

władzą, gdyż daje mu prawo do mówienia i wpływania na widownię za pomocą retoryki. Samo 

kreowanie własnego wizerunku przez Mateusza oparte jest na takiej grze pozorów, która daje 

mu sławę jako najbardziej znanemu polskiemu coachowi, jednak bez odpowiedniego 

wykształcenia przygotowującego do wykonywania tego zawodu. W związku z tym mamy do 

czynienia z niespójnością między wytycznymi stowarzyszeń zajmujących się promowaniem 

coachingu a opracowaniem tej profesji w ujęciu Grzesiaka. Świadczą o tym niewidoczne na 

pierwszy rzut oka: zastąpienie dialogu przez monolog, relacja autorytatywna zamiast 

równorzędnej, nastawienie na masowe – a nie jednostkowe i spersonalizowane – 

rozwiązywanie problemów oraz wyznaczanie konkretnych schematów działania zamiast 

motywowania do samodzielnego odnalezienia właściwej drogi. Propozycje sposobów, w jakie 

można dążyć do osiągnięcia sukcesu, są przez Mateusza dobrane odpowiednio do 

rzeczywistości, jaką kreuje i w ramach której on sam jest potrzebny odbiorcom do realizacji 
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ich marzeń i planów. Tylko czy rzeczywiście jest to wyraz troski o społeczeństwo i dobro 

jednostek, czy też dbałość o własną popularność i karierę zawodową? 

Odpowiedzi na to pytanie pomagają udzielić rozbieżności między słowami Grzesiaka 

a przekazem, który wyczytujemy między wierszami. Z jednej strony proponuje on długie 

wywody na temat demokratyczności i równych szans w osiągnięciu sukcesu, a z drugiej strony 

stawia się w roli autorytetu oraz sugeruje, że sukces życiowy zależy od zajmowanej pozycji 

społecznej i ekonomicznej. Innym dowodem na brak spójności w wystąpieniach autora cyklu 

jest zachęcanie odbiorcy do bycia sobą przy jednoczesnym wzorowaniu się przez Grzesiaka w 

kolejnych odcinkach na konkretnych sposobach ubierania się, zachowywania, a także 

nakłanianie go do inspirowania się „grzesiakowym” sposobem bycia, dobierania znajomych i 

jego poradami prezentowanymi w myśl hasła ,,Create Yourself”. Na pierwszy rzut oka Mateusz 

przedstawia więc modne dla współczesnej kultury europejskiej wartości liberalne dotyczące 

m.in. demokratycznego dostępu do wiedzy i rozwoju oraz prawa jednostki do bycia sobą, ale 

uważny obserwator dostrzeże, że są to jedynie pozory, pod którymi kryje się patriarchalny 

model społeczeństwa, w którym wygrywają mężczyźni zajmujący wyższą pozycję w hierarchii, 

a do jej zdobycia niezbędna jest gra pozorów i umiejętność dostosowania się do danej sytuacji. 

Idealnym przykładem człowieka sukcesu w rozumieniu Grzesiaka będzie więc jednostka o 

zafałszowanym wizerunku zbudowanym na wyuczonych schematach działań, które zostały 

zarekomendowane przez szkoleniowca. 

W treściach wystąpień Mateusza widoczny jest również wpływ kultury korporacyjnej 

i kapitalistycznej. Mówca kładzie duży nacisk na wartość pracy (a nawet pracoholizmu) i 

zachęca do łączenia jej z życiem prywatnym, co przyczynia się do zatarcia granic między sferą 

zawodową a osobistą. Taka praktyka jest jednym z najważniejszych przejawów nowego 

kapitalizmu176 i ściśle wiąże się z wymogiem inwestowania we własne kompetencje, również 

w formie korzystania z usług profesjonalnego trenera personalnego wspierającego rozwój 

zaangażowanego pracownika177. W tym miejscu wyjaśnia się powód zapotrzebowania na 

usługi ekspertów i terapeutów, którzy czuwają nad właściwą drogą rozwoju jednostki dążącej 

do osiągnięcia sukcesu. Ukazuje to również ważną cechę uczestników kultury ponowoczesnej, 

jaką jest niepewność własnych kompetencji i potrzeba podążania za drogowskazem, który 

paradoksalnie jednak pozbawia jednostkę zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji.  

Celem mojej pracy było znalezienie odpowiedzi na pytanie: co poruszane przez 

Mateusza tematy oraz sposoby ich ujęcia mówią o współczesnej kulturze?. Sądzę, że analiza 

                                                        
176 Dorota Rancew-Sikora, Analiza konwersacyjna audycji radiowej poświęconej coachingowi, s. 367. 
177 Jerzy Stachowiak, O koncepcji nowego ducha kapitalizmu w ujęciu Luca Boltanskiego i Ève Chiapello, s. 29. 



 76 

prezentowanych przez Mateusza wyobrażeń na temat współczesnej kultury oraz sposobów ich 

performowania dostarczają odpowiedzi na postawione przeze mnie pytanie. Wypowiedzi 

Grzesiaka oraz jego sposoby definiowania rzeczywistości w filmach doskonale wpisują się w 

myśl Rocha Sulimy – są dowodem na uczestnictwo w kulturze prezentacji, charakterystycznej 

dla współczesności178, w której relacje społeczne opierają się na grze pozorów. Pozory te w 

filmach Grzesiaka mają na celu doprowadzić jednostkę do osiągnięcia wysokiego statusu 

materialnego, będącego przejawem sukcesu w kulturze późnego kapitalizmu. Działania coacha 

pełnią funkcję podpory w tym świecie, w którym jednostki dążą do bycia lepszymi od innych 

oraz do stałej motywacji popychającej je do działania za wszelką cenę. Profesja trenera 

personalnego jest więc produktem kultury, w której zysk i sukces materialny są spełnieniem 

pragnień jej uczestników. 

                                                        
178 Roch Sulima, Brutalizacja języka w sferze publicznej, s. 110. 
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SPIS FILMÓW SERII ,,PYTANIE DO MATEUSZA” 

1. W jaki sposób pozbyć się poczucia winy?, 2014, https://goo.gl/ZZkNWM; data dostępu: 

17.07.2018 r. 

2. Jak wygląda Twój dzień?, 2014, https://goo.gl/FJeXcS; data dostępu: 17.07.2018 r. 

3. Opinie i krytyka innych. Jak sobie z nimi radzić?, 2014, https://goo.gl/rtcxcw; data 

dostępu: 17.07.2018 r. 

4. Jak młodzi ludzie mają odnaleźć się na rynku pracy?, 2014, https://goo.gl/Nde6zY; data 

dostępu: 17.07.2018 r.  

5. Jak uczyć się języków obcych?, 2014, https://goo.gl/5Xa58L; data dostępu: 17.07.2018 r. 

6. Książki, które przeczytałem i polecam, 2014, https://goo.gl/KKmCqE; data dostępu: 

17.07.2018 r. 

7. Jak zaczynałem i jakie kroki podjąłem, by osiągnąć sukces?, 2014, https://goo.gl/rtpZG4; 

data dostępu: 17.07.2018 r. 

8. Jak radzić sobie z kłótniami w związku?, 2015, https://goo.gl/au4kwV; data dostępu: 

17.07.2018 r. 

9. Jak radzić sobie z brakiem pewności siebie?, 2015, https://goo.gl/LE8F18; data dostępu: 

17.07.2018 r. 

10. Czym są umiejętności miękkie?, 2015, https://goo.gl/Y2ccz2; data dostępu: 17.07.2018 r. 

11. W jaki sposób się motywować?, 2015, https://goo.gl/dMjDoh; data dostępu: 17.07.2018 

r. 

12. Jakie cechy najbardziej ograniczają Polaków?, 2015, https://goo.gl/abbsUU; data 

dostępu: 17.07.2018 r. 

13. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?, 2015, https://goo.gl/drNJWz; data dostępu: 

17.07.2018 r. 

14. Jak dobrze wypaść na pierwszej randce?, 2015, https://goo.gl/5GwT9X; data dostępu: 

17.07.2018 r. 

15. Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?, 2016, https://goo.gl/DfHfTQ; data 

dostępu: 17.07.2018 r. 

16. Jakie błędy najczęściej popełniają polscy przedsiębiorcy?, 2016, 

https://goo.gl/ZXD6bW; data dostępu: 17.07.2018 r. 

17. Responsibility – the most important competency, 2016, https://goo.gl/UHqBYc; data 

dostępu: 17.07.2018 r. 
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18. Jak inteligentnie interpretować rzeczywistość?, 2017, https://goo.gl/b5LtFP; data 

dostępu: 17.07.2018 r. 

19. Storytelling – jak zbudować historię osobistą?, 2017, https://goo.gl/8FZqjo; data dostępu: 

17.07.2018 r. 

20. Jak zmienić upadki w życiowe lekcje?, 2017, https://goo.gl/hpt73N; data dostępu: 

17.07.2018 r. 

21. Czym jest Power Couple?, 2018, https://goo.gl/98gtwg; data dostępu: 17.07.2018 r. 
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