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Postawienie nonkonformizmu w centrum zainteresowania tej pracy podyktowane 
zostało potrzebą podjęcia interdyscyplinarnej i transdyscyplinarnej refleksji w ujęciu 
nauk społecznych (Nowak, 2012; Wróbel, 2014) nad podmiotowością człowieka 
w neoliberalnych czasach. Można „zachowywać” określony stan cywilizacji, czyli być 
uznanym społecznie konformistą – jak twierdził Erich Fromm (1970), ale prawem 
człowieka jest indywidualny rozwój – jak wskazywał Carl Rogers (1959). Można być 
posłusznym indywidualistą, jak stwierdził eksperymentalnie Salomon Asch (1956), 
ale aby zmieniać świat, potrzebni są twórczy nonkonformiści (Popek, 2001). Nie-
którzy ludzie zrobią coś dla uznania albo dla sławy (Erikson, 1980) i chociaż pozor-
nie te potrzeby się nie wykluczają, istnieje między nimi jakościowa różnica, jak na 
przykład między artystą a celebrytą. Współczesny człowiek, żyjący w neoliberalnym 
społeczeństwie i kulturze rywalizacji, posiada wolność (re)kreowania własnej toż-
samości i zarządzania nią tak, aby odnosić sukcesy (Melosik, 2001, 2013). Angażuje 
w to podmiotowość i system wartości (Cybal-Michalska, 2006), ale może się też ukie-
runkowywać na neurotyczne dążenie do sukcesów (Horney, 1981), redukować swoje 
aspiracje do kategorii ekonomicznych (Gromkowska-Melosik, 2011) i obciążać się 
osobistą odpowiedzialnością za efekty (Bauman, 2006). W aktualnej rzeczywistości 
społecznej medialno-upozorowanej (Baudrillard, 1988; Melosik, 2013) promowana 
jest kultura narcyzmu (Twenge, Campbell, 2010), „ideologia rynkowego liberalizmu” 
(Witkowski, 2010) oraz „psychiczny merkantylizm”, w którym to wartości materiali-
styczne motywują człowieka w różnych sferach jego funkcjonowania (Lizurej, 2010). 

Konstytutywny dla niniejszej dysertacji termin nonkonformizm jest kategorią 
pogranicza, usytuowaną na styku dyscyplin i subdyscyplin: pedagogiki, psycholo-
gii – zwłaszcza społecznej, ale też psychologii twórczości czy kultury – oraz socjo-
logii. W ostatnich latach nonkonformizm, podobnie jak wiele pojęć w kulturze 
postmodernistycznej w procesach komercjalizacji, uległ szybkiemu zrelatywizowa-
niu, tracąc oryginalność znaczenia i swoją pierwotną moc (Agger, 1991). Zgodnie 
z ideą pedagogiki dryfowania (Melosik, 2013) można poprzestać na stwierdzeniu, 
że występuje zmiana w zakresie nonkonformizmu, ale niniejsza praca ma ambicje 
stać się próbą zrozumienia, która „zachęca i wręcz wymusza potrzebę integracji 
wiedzy, skłania do przekraczania sztucznych podziałów pomiędzy dyscyplinami 
i subdyscyplinami naukowymi…” (Hejnicka-Bezwińska, 2004, s. 33).

Współczesne teorie socjalizacji zakładają, że choć społeczeństwo wpływa na 
rozwój człowieka, ma on zdolność działania, realizowania ról społecznych i roz-

Predyktory nonkonformizmu pozornego, Ryszarda Ewa Bernacka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017



Wstęp8

wijania różnych strategii adaptacyjnych (Borowicz, 2002). Należy podkreślić, że 
dążność jednostki do nonkonformizmu wypływa z uwarunkowań podmiotowych, 
są one jednak współkształtowane zarówno przez cele wiodące w danej epoce spo-
łeczno-kulturowej i cele edukacyjne, jak też przez samego człowieka, który dąży 
do samorealizacji (Kozielecki, 2001; Muszyński, 2002; Popek, 1989, 2001; Schulz, 
1989). Rola kultury popularnej w kształtowaniu świadomości ludzi bez względu na 
ich wiek jest współcześnie tematem aktualnym (zob. Melosik, 2013). Popularyzo-
wane w mass mediach różne formy szokowania, prowokacji czy ekshibicjonizmu: 
fizycznego, psychicznego, społecznego traktowane są jako przejawy nonkonformi-
zmu. Coraz częściej zatem nonkonformizm jest przez ludzi utożsamiany z kata-
lizatorem natychmiastowej sławy medialnej i rozgłosu, do uzyskania której nie 
są potrzebne specjalne uzdolnienia i kompetencje (Melosik, 2013). Trafne w tym 
kontekście wydaje się stwierdzenie, że źródłem tworzenia znaczeń nie jest treść, 
ale pragnienia ludzi, którzy ową treść interpretują (Fiske, 1987). W czasach neo-
liberalnych, kiedy „nikogo nic nie dziwi”, obok konstruktywnego nonkonformi-
zmu (Popek, 2001), w dwustronnie sprzężonej interakcji: człowiek i jego otoczenie 
kulturowo-społeczne, kształtuje się nowy typ nonkonformizmu, a  mianowicie 
nonkonformizm pozorny. Ludzie żyją w kulturze upozorowania, co wspomaga for-
mowanie się „autentycznej nieautentyczności” jako postawy wobec siebie, świata 
i życia (Melosik, 2013). Nonkonformizm pozorny stanowi swego rodzaju esencję tej 
postawy jako rezultat uwarunkowań wewnętrznych – podmiotowych i zewnętrz-
nych – specyfiki neoliberalnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Dla potrzeb 
pracy zaproponowano autorską definicję, zgodnie z którą nonkonformizm pozorny 
to intencjonalne ukierunkowanie i wykorzystanie – oraz konkretyzowanie w dzia-
łaniu zgodnie z preferowaną wartością władzy – potencjału twórczego człowieka. 
Nonkonformista pozorny neguje, przeciwstawia się, podważa, kwestionuje normy, 
wartości, autorytety, ale też wytwarza, realizuje w działaniu pomysły w celu prio-
rytetowego zdobycia prestiżu, wysokiej pozycji społecznej i sprawowania kontroli 
– nad ludźmi czy „zasobami”. 

Biorąc pod uwagę przytoczone ustalenia, należy stwierdzić, że niniejsza praca 
podejmuje zagadnienie nonkonformizmu w kontekście postawy twórczej i ujęć 
typologicznych. Wprowadza pojęcie nonkonformizmu pozornego do psychope-
dagogicznej przestrzeni teoretycznej, badawczej, edukacyjnej. Celem pracy jest 
próba stworzenia teoretycznych założeń do wyróżnienia typu nonkonformizmu 
określonego jako pozorny oraz jego empirycznego sprawdzenia. 

W polskiej i światowej literaturze naukowej brakuje modeli teoretycznych oraz 
pogłębionych badań nad zagadnieniem nonkonformizmu pozornego. Dotychcza-
sowy dorobek badawczy uznano za fragmentaryczny oraz niewystarczający do zro-
zumienia roli predyktorów tego typu nonkonformizmu. Zaproponowano ogólny 
model predyktorów nonkonformizmu pozornego, będący podstawą przeprowadze-
nia procesu badawczego, w którym wyodrębniono: podłoże biologiczne, przesłanki 
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osobowościowe i emocjonalne oraz społeczny kontekst nonkonformizmu. Uzy-
skane rezultaty pozwalają w przekonaniu autorki na opis i wyjaśnienie predyktorów 
tytułowego pojęcia nonkonformizmu pozornego, co można uznać za wkład poznaw-
czy niniejszej pracy, wzbogacający teoretyczną wiedzę naukową nad zagadnieniem 
w początkowym etapie jego eksploracji. Celem pracy jest również wskazanie per-
spektyw wykorzystania wiedzy na temat nonkonformizmu pozornego i ich prze-
słanek w przestrzeni edukacyjnej. Kwestie te mają znaczenie zarówno w wymiarze 
społecznym, szkolnym, jak też rodzinnym. Wyniki teoretyczne i badawcze doty-
czące nonkonformizmu pozornego korespondują z szerokim rozumieniem teorii 
pedagogiki/wychowania (Czerepaniak-Walczak, 2011; Górniewicz, 2008; Wróbel, 
2014), a zatem: opisują i wyjaśniają badane zjawiska, poddają je ocenie, prognozują 
kierunki rozwoju tych zjawisk, następnie zaś konstruują projekty działań eduka-
cyjnych.

Niniejsza praca nie powstałaby bez pomocy wielu osób. Szczególną wdzięczność 
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prof. APS dr. hab. Macieja Karwowskiego, prof. UMCS dr hab. Barbary Gawdy, prof. 
UMCS dr hab. Doroty Turskiej, prof. UP dr hab. Marii Tietze oraz moich koleżanek 
i kolegów z uczelni. 




