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RECENZJA KSIĄŻKI RICHARDA E. NISBETTA

„MINDWARE. NARZĘDZIA SKUTECZNEGO MYŚLENIA”1

Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot

Krzysztof Szymanek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Richard E. Nisbett jest profesorem psychologii spo ecznej na Uniwersytecie Mi-
chigan w Ann Arbor, laureatem wielu nagród krajowych i mi dzynarodowych. Znacz-
ny rozg os przynios y mu wcze niejsze ksi ki: Geografi a my lenia (2003, wydanie 
polskie 2009) oraz Inteligencja. Sposoby oddzia ywania na IQ (2010, wydanie polskie 
2010), w ielokrotnie nagradzane, t umaczone na wiele j zyków. Nowe dzie o mówi
o uwarunkowaniach poprawnego, skutecznego my lenia. „Po lekturze tej ksi ki nie 
b dziesz mia  wy szego IQ, ale z pewno ci  b dziesz m drzejszy” zapewnia nas au-
tor we wst pie. S owo „m dry”, którym oddano tu angielskie smart, mo e by  nieco 
myl ce. Chodzi bowiem o t  „m dro ”, która owocuje efektywnym inwestowaniem 
czy sprawn  kalkulacj  strat i zysków w biznesie, ale która niekoniecznie pomo e
odpowiedzie  na pytanie, czy warto sp dza ycie na zbijaniu maj tku.

Ksi ka omawia podstawowe czynniki maj ce znaczenie dla skutecznego prze-
twarzania informacji i przekuwania ich na korzystne decyzje. Wiarygodne wniosko-
wanie i trafne decydowanie – taki has owy opis oddaje znacz c  wi kszo  tre ci
ksi ki. W ostatniej, szóstej cz ci podejmowane s  jednak e kwestie bardziej ogól-
nej natury budowy systemu wiedzy, warto ciowania teorii naukowych, wyja niania
wiata. Omówiono niezwykle szerokie spektrum zagadnie , od psychologii nie wia-

domo ci i kulturowego uwarunkowania my lenia przez zagadnienia ekonomiczno-
-spo eczne a  po statystyk , projektowanie eksperymentu i logik  formaln . Tak wi c
w jednym tomie dyskutuje si  zarówno prawo wielkich liczb czy pu apki regresji wie-
lokrotnej, jak i metod  dialektyczn , odkrycia ekonomii behawioralnej i sylogistyk
zda  kategorycznych. Wyk ad jest – uspokajam osoby usposobione amatematycznie – 
pozbawiony formalizmów, jedynie pogl dowy, apeluj cy raczej do rozs dku ni  wzo-
rów (dla niektórych to pewnie jest wad ). Wielk  warto ci  s  liczne, bardzo dobrze 
dobrane przyk ady ilustruj ce, pozwalaj ce na g bsze zrozumienie wywodów.

1 Przek ad polski Agnieszka Nowak-M ynikowska, Wydawnictwo Smak S owa, Sopot 2016, stron 376. Orygi-
na Mindware. Tools for smart thinking. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2015, stron 320.
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Pierwsza nauka wyp ywaj ca z lektury ksi ki jest taka, e nasze my lenie wa-
runkuje niezliczona liczba czynników, które cz sto poza nasz wiadomo ci  nie tyl-
ko utrudniaj  prawid owe rozumowanie i na ró ne sposoby zdradliwie wykrzywiaj
jego bieg, ale nawet blokuj  te nasze w adze mentalne, jak pami  czy motywacja, 
które decyduj  o samym podj ciu wysi ku rozwa a . Niekiedy pogl dy w naszych 
g owach pojawiaj  si  „same”, bo nie odczuwamy potrzeby ich uzasadniania, nie zda-
jemy sobie nawet sprawy z tego, e je bezzasadnie przyj li my. Zagro enia kryj  si
te  w stosowaniu standardowych narz dzi budowania przekona , takich jak u ycie
praw logiki, dyskusja czy mechaniczne stosowanie zasad statystyki. Jednak z ksi ki
dowiadujemy si  te , e istniej  sposoby przezwyci ania niebezpiecze stw. Sama 
zreszt  znajomo  zagro e  wraz ze zrozumieniem mechanizmów ich dzia ania
i typowych pu apek bardzo du o znacz .

Nisbett nie proponuje w tej ksi ce jakiej  nowej wizji, nowego punktu widzenia 
na omawiane kwestie. Jak pisze w recenzji dla „New York Timesa” Leonard Mlodi-
now: „Je li szukamy przegl du tych tematów, które zawarte s  w sze ciu rozdzia ach
tej ksi ki, jest to dobra pozycja. Dowiemy si  o naszej nadmiernej sk onno ci do 
dostrzegania regularno ci, pewno ci wstecznej, przesadnej tendencji unikania strat, 
iluzji losowo ci, wagi metody naukowej – to wszystko na nieca ych 300 stronicach 
tekstu. Ale nie ma w Mindware wiele rzeczy nowych. Kto przeczyta  pewn  liczb
spo ród mnóstwa ostatnio wydanych ksi ek o nie wiadomo ci, losowo ci, podej-
mowaniu decyzji czy pop-ekonomii, materia , który tu znajdzie, b dzie mu znany”.

Przechodz c do konkluzji: warto t  ksi k  przeczyta , jednych wprowadza ona 
w bardzo wa ny dla ka dego temat, innym porz dkuje zdobyte ju  niesystematyczne 
wiadomo ci. Dzi ki temu, e napisana jest znakomitym stylem, jasno i bardzo przy-
st pnie, wysi ek czytania jest nieproporcjonalnie ma y w stosunku do korzy ci.
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