
Richard E. Nisbett, Geografia myślenia,  
przekł. Ewa Wojtych, Smak słowa, Sopot 2015, ss. 181  

(Marcin Adamczyk)

Tytuł książki Richarda R. Nisbetta Geografia myślenia traktować należy metafo-
rycznie – nie o samej geografii traktuje, lecz o tym jak krąg kulturowy warunku-
je sposób postrzegania świata przez wywodzące się zeń jednostki. Na pierwszy 
rzut oka wydaje się, że to co chce przekazać nam w ten sposób autor, nie jest 
niczym nowym – któż nie słyszał o tyleż słynnym, co stereotypowym, podej-
ściu mieszkańców Południa do kwestii czasu?1 Jednocześnie, jak wskazuje autor 
książki, wśród większości przedstawicieli cywilizacji zachodniej panuje niczym 
nie uzasadnione przekonanie, iż mieszkańcy reszty świata postrzegają go do-
kładnie w ten sam sposób, co oni. Jednakże już podtytuł publikacji, czyli Dlacze-
go ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej? sugeruje, że jest to przeświadczenie 
błędne, zaś jej lektura powie nam, jakie są tegoż przyczyny2. Autor pojęciem 
„mieszkańcy Wschodu” określa członków społeczeństw azjatyckich, będących 
pod silnym wpływem starożytnej kultury chińskiej, zaś „mieszkańcami Zacho-
du” przedstawicieli „kultury europejskiej” rozumianej – jak się okazuje przez 
autora – jako to, co Huntington określa mianem cywilizacji zachodniej wywo-
dzącej się z antycznej Grecji. Jednocześnie w dalszej części książki autor mimo 
woli dokonuje podziału mieszkańców Zachodu na przedstawicieli społeczności 
wywodzących się z religii protestanckiej (głównie Amerykanów) i kontynental-
nych Europejczyków, będących – jak się okazuje w badaniach – pod ograni-
czonym wpływem Wschodu. Powyższe rozróżnienie ma istotne znaczenie jako 
punkt wyjścia dla poczynionych przez autora dywagacji, choć jednocześnie 
uproszczenie polegające na traktowaniu wszystkich Azjatów jakby byli Chińczy-
kami, okazuje się być pewną słabością książki, o czym zresztą pisze sam autor 

1 Słynna mañana.
2 Oryginalny angielski podtytuł How Asians and Westerners Think Differently… And Why 

zdecydowanie lepiej oddaje treść książki – wskazując konkretnie Azjatów jako grupę prze-
ciwstawioną mieszkańcom Zachodu (z naszej perspektywy stwierdzenie „ludzie Wschodu” 
przywodzi raczej na myśl przedstawicieli cywilizacji prawosławnej, niż mieszkańców Dale-
kiego Wschodu – co jednocześnie samo w sobie jest ciekawe w kontekście właśnie „geografii 
myślenia”), z drugiej zaś wskazuje, że nim dowiemy się, skąd biorą się różnice „w myśleniu” 
między przedstawicielami obu cywilizacji, poznamy na czym one polegają.
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w jej wstępie, składając jednocześnie przeprosiny pod adresem „mieszkańców 
Azji Wschodniej”. Z drugiej strony w stosownych momentach zwraca on uwagę 
np. na różnice, jakie wykazały badania między Japończykami a np. mieszkańcami 
Państwa Środka.

W pierwszym rozdziale autor, jak sam wskazuje, stara się udowodnić hipo-
tezę mówiącą, że intelektualne różnice między Zachodem a Wschodem mają 
swój początek właśnie w różnicach pomiędzy starożytną Grecją i Chinami, zaś 
te wynikają z odmiennej organizacji społeczeństwa. Nisbett wskazuje, że spo-
śród wszystkich starożytnych cywilizacji, tylko w Helladzie ludzie byli wolni. 
Jako jaskrawy przejaw tejże przytacza swobodę z jaką Grecy zawieszali swoje 
codziennie obowiązki i podróżowali, aby przyglądać się występom artystów 
czy sportowców – w organizmach państwowych rządzonych twardą ręką króla, 
w interesie władcy nie było to, aby poddani porzucali pracę na roli czy służbę 
wojskową dla estetycznych uniesień. Zdaniem autora Hellenowie ukształtowali 
w sobie nie tylko zamiłowanie do wszelakich sztuk, ale przede wszystkim to, co 
określa mianem „poczucia osobistej sprawczości”, czyli zdolności do podejmo-
wania decyzji odnośnie własnych losów. Potrzeba wolności, przekonanie o moż-
liwości kierowania własnym życiem i wreszcie dążenie do indywidualizmu wy-
kształciło jego zdaniem w Grekach tradycję polemik, ciekawość otaczającego ich 
świata czy szerzej umiłowanie nauki. Z drugiej strony starożytni Chińczycy nad 
estetyczne uniesienia i indywidualizm, przedkładali poczucie przynależności do 
wspólnoty (rodzinnej, klanowej itd.) i harmonię, czyli przywiązanie do relacji 
i dobre wypełnianie przydzielonej roli społecznej. Zdaniem Nisbetta, w Chinach 
pojęcie wolności osobistej w znaczeniu niezależności nie było znane, gdyż liczył 
się interes społeczności i relacje wewnątrz niej. Ponadto wskazuje, że dążenie 
do utrzymania harmonii szło w parze z utylitaryzmem – postęp naukowy był 
pożądany, o ile jego owoce można było wykorzystać w praktyce3, zaś greckie 
zamiłowanie do abstrakcji było niemile widziane. W dalszej części rozdziału au-
tor analizuje różnice pomiędzy grecką i chińską filozofią, która jego zdaniem 
jest odbiciem różnej organizacji społecznej w obu tych kulturach. Ta zaś zde-
finiowała wspomniany wcześniej rozwój nauki – grecka kultura była efektem 
przenikania się wpływów różnych ośrodków (polis, ale i Persji), polemik między 
obywatelami, zaś w Chinach panowało przekonanie o własnej wyższości nad 
otaczającymi ich barbarzyńcami, przez co kultura była mało podatna na wpły-
wy wewnętrzne. W Helladzie dążono do kategoryzowania i określania cech po-
szczególnych bytów, zaś w Chinach uważano, że świat jest zbyt złożony by pro-
ces ten miał cokolwiek ułatwić. Autor ponadto podkreśla, że Grecy umiłowali 
logikę, sprzeczności były dla nich dowodem błędu w rozumowaniu. Chińczycy 

3 Stąd słynne chińskie wynalazki jak proch czy magnetyzm, które zostały poczynione na wiele 
wieków przed tym, nim dokonano tego w Europie.
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woleli skupić się na poszukiwaniu kompromisu, niż na odrzucaniu czegokol-
wiek. Niewątpliwie rozdział sam w sobie stanowi bardzo ciekawe przeciwstawie-
nie rozwoju dwóch bardzo oddalonych od siebie (w sensie geograficznym i nie 
tylko) kultur.

Kolejne dwa rozdziały (drugi i trzeci) rozwijają wątek kultury kształtującej 
sposób myślenia ludzi w niej wychowanych4. Słowa krytyki pod adresem autora 
można skierować za zbytnią idealizację Hellady (głównie w pierwszym rozdzia-
le), która przedstawiona jest niczym kraina wiecznej wolności i pokoju, na jej 
czele stoją miłujący demokrację przywódcy, zaś większość Greków jawi się jako 
filozofowie i naukowcy. Nisbett niejako prześlizguje się nad kwestią licznych wo-
jen5, tyranii w wielu polis, czy zupełnie pomija fakt, że znaczną część ich populacji 
stanowili niewolnicy, którym raczej nie w głowach był rozwój filozofii czy mate-
matyki6. Brakuje również szerszego podkreślenia tego, jak społeczności Dalekie-
go Wschodu (a szczególnie Chińczycy) postrzegają czas czy chociażby koncept 
„twarzy”, które – moim zdaniem – mają istotny wpływ na pewne sfery ich aktyw-
ności społecznych, a co za tym idzie7, na sposób w jaki postrzegają świat.

Kolejne cztery rozdziały pracy Richarda R. Nisbetta to opis badań prowadzo-
nych na grupach mieszkańców Wschodu i Zachodu mających wykazać różnicę 
między nimi w postrzeganiu rzeczywistości (analitycznie lub holistycznie), skłon-
ności do popełniania tzw. „błędu atrybucji”8 czy posiadania „pewności po fakcie” 
oraz w kwestiach językowych rozróżnień (klasyfikacja różnych rzeczy i zjawisk ze 
względu na relacje między nimi, a nie ze względu na cechy zewnętrzne) czy zami-
łowaniu do logiki w opozycji do zdolności akceptowania sprzeczności. Wnioski 
z przedstawionych badań są o tyle ciekawe, co w relacji do pierwszych trzech 
rozdziałów dość przewidywalne. Czytelnik niniejszego artykułu recenzyjnego 
zapewne bez lektury książki amerykańskiego profesora będzie w stanie w powyż-
szych przypadkach wskazać, która cecha była charakterystyczna dla danej grupy. 
Choć nie sposób skrytykować metodologii badań, to wydaje się, że przewidywal-
ność ich wyników jest jednak wadą, choć raczej z rodzaju tych, które zmniejszają 

4 Kwestia wychowania jest tu – co dość oczywiste – nadrzędna wobec pochodzenia, co ujaw-
niają zamieszczone w dalszych rozdziałach badania prowadzone przez zespół badawczy au-
tora na grupie Azjatów urodzonych w USA (określanych przez niego mianem „Amerykanów 
wschodniego pochodzenia”) czy tych, którzy spędzili dłuższy czas na Zachodzie.

5 Moglibyśmy nieco przewrotnie wskazać, że przynajmniej jedną z nich (najbardziej znaną) 
stoczono z powodu rywalizacji o kobietę, zaś resztę z równie błahych powodów i bynajmniej 
nie była to kontynuacja polemik, które tak bardzo imponowały autorowi.

6 Choć niewątpliwie część z nich zostawała np. nauczycielami czy mentorami.
7 Trzymając się hipotezy autora o wpływie organizacji społecznej na „sposób myślenia” wyra-

stającej zeń cywilizacji.
8 Termin psychologiczny, określający skłonność do tłumaczenia zachowań poszczególnych jed-

nostek ich cechami wewnętrznymi, a nie zaś również czynnikami środowiskowymi.
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przyjemność odkrywania przez czytelnika, niż dyskwalifikują badacza9. Ostat-
nie dwa rozdziały książki (ósmy oraz epilog) przeznaczone są na refleksje autora 
nad praktycznym wykorzystaniem wiedzy płynącej z poczynionych obserwacji. 
Odrobinę skrótowo wskazuje on dziedziny relacji międzyludzkich (w pewnym 
sensie również międzycywilizacyjnych) jak stosunki międzynarodowe, relacje 
handlowe czy wreszcie postrzeganie praw człowiek i religii w różnych częściach 
świata. Wydaje się, że o ile refleksje są trafne (choć miejscami dość idealistycz-
ne), to ta część książki mogłaby być zdecydowanie bardziej rozbudowana. Tym 
bardziej, że w globalizującym się świecie relacje te będą coraz częstsze i bardziej 
intensywne – jak sam autor podkreśla, wbrew temu jak postrzega się ten proces 
w USA czy Europie, czyli jako unifikację na wzór zachodni. Nie bez znaczenia 
jest także rosnące znaczenie współczesnych Chin i innych krajów Azji Wschod-
niej dla światowej gospodarki, ale również powoli dla polityki i bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Bezsprzecznie lektura pracy Richarda R. Nisbetta pozwoli 
z jednej strony lepiej zrozumieć postępowanie decydentów z krajów azjatyckich10, 
z drugiej zaś uniknąć błędów w myśleniu czy badaniach naukowych, które mogą 
wynikać z europocentrycznej perspektywy. Mając to na uwadze, przydatne będzie 
zapewne zweryfikowanie zachodnich kryteriów wolności i demokracji przy pró-
bach oceny krajów nienależących do naszego kręgu kulturowego. Książka Nis-
betta ukazała się w Stanach Zjednoczonych już kilka lat temu, zaś teraz mamy 
do czynienia z drugim wydaniem polskim (poprawionym i uzupełnionym), co 
niewątpliwie świadczy o dużej popularności zagadnienia. Recenzowana pozycja 
jest zasadniczo ciekawą lekturą, która powinna ubogacić perspektywę każdego 
politologa zajmującego się relacjami międzynarodowymi.

9 W kontekście pracy Nisbetta moglibyśmy uznać, że jest to wada jedynie dla „potomków” 
Hellenów, gdyż ludzie Wschodu postrzegają jej zalety przez pryzmat utylitaryzmu, a nie samej 
ciekawości naukowej.

10 Chińskie przywiązanie do wspólnoty jest przyczyną, dlaczego lansowana przez przewodni-
czącego ChRL Xi Jinpinga koncepcja „Chińskiego marzenia” jest w istocie przeciwieństwem 
słynnego „American dream” – nie partykularne dążenie do bogactwa i samorealizacji jedno-
stek ma stworzyć „wielki kraj”, tylko poświęcenie i praca na rzecz ogółu.
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