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Morfologia rynku aukcyjnego
dzie³ sztuki w ujêciu systemowym
1.

Wprowadzenie

Zgodnie z paradygmatem kartezjañskim, który zacz¹³ obowi¹zywaæ w nauce
od XVII w., poznanie jest mo¿liwe poprzez roz³o¿enie okreœlonej ca³oœci na czêœci. Podzia³ obiektu lub problemu badañ na czêœci sk³adowe pozwala na zbadanie
tych czêœci, a nastêpnie na wnioskowanie o zachowaniu ca³oœci. Wspomniana koncepcja badania rzeczywistoœci zosta³a zmodyfikowana przez zwolenników podejœcia
systemowego, którzy twierdzili, ¿e suma czêœci nie tworzy jeszcze ca³oœci. W celu
poznania ca³oœci nale¿y badaæ nie tylko czêœci, ale równie¿ powi¹zania miêdzy
nimi, kontekst. Pocz¹tek ogólnej teorii systemów da³a praca austriackiego biologa
i filozofa L. von Bertalanffy’ego (1901–1971) pt. Kritische Theorie der Formbildung
(1928). Mówi¹c o podejœciu systemowym, nale¿y podkreœliæ, ¿e pozwala ono na
szerokie potraktowanie podejmowanych zagadnieñ i uwzglêdnienie osi¹gniêæ ró¿nych, niekiedy odleg³ych, dziedzin nauki. Dziêki niemu mo¿liwe jest przenoszenie
praw odkrytych w jednej dyscyplinie naukowej do drugiej.
Rozwa¿ania nad istot¹ rynku aukcyjnego dzie³ sztuki nie mog¹ byæ prowadzone na gruncie jednej dyscypliny naukowej. Obok ekonomii powinny uwzglêdniaæ
osi¹gniêcia m.in. takich dziedzin nauki, jak: estetyka, psychologia czy socjologia.
Wydaje siê zatem, ¿e zastosowanie systemowego ujêcia rynku aukcyjnego dzie³
sztuki mo¿e przynieœæ interesuj¹ce rezultaty. Celem artyku³u jest prezentacja systemu rynku aukcyjnego dzie³ sztuki, która bêdzie stanowiæ punkt wyjœcia rozwa¿añ
na temat wartoœciowania dzie³ sztuki.
Wed³ug teorii systemowej rzeczywistoœæ mo¿e byæ traktowana jako zbiór systemów, które zachowuj¹ swoj¹ to¿samoœæ i odrêbnoœæ, jednoczeœnie wzajemnie na
siebie oddzia³uj¹c1. Dziêki takiemu rozumieniu œwiata mo¿liwe staje siê wyró¿niePodejœcie systemowe jest szeroko stosowane nie tylko w ekonomii, ale równie¿ w socjologii, psychologii, biologii i innych naukach.
1
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nie z rzeczywistoœci fragmentów, czyli systemów oraz badanie ich jako jednostkowych obiektów o okreœlonej strukturze. Strukturê, tzn. budowê wewnêtrzn¹ systemu, tworz¹ elementy o okreœlonych w³asnoœciach (obiekty rzeczywiste b¹dŸ twory
abstrakcyjne) oraz relacje istniej¹ce pomiêdzy nimi i ich w³aœciwoœciami. System
definiuje siê jako zbiór wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ elementów, stanowi¹cy celowo
ukierunkowan¹ ca³oœæ2. Oznacza to, ¿e elementy systemu posiadaj¹ce pewne w³asnoœci (atrybuty) znajduj¹ siê w okreœlonych relacjach. Matematycznie mo¿na to
zapisaæ jako:
S = (E, A, R),
E = (E1, E2, E3, ..., Em), A = (A1, A2, A3, ..., An), R = (R1, R2, R3, ..., Rk),
gdzie:
S – system,
E – elementy,
A – atrybuty,
R – relacje.
Ujêcie obiektu badañ jako systemu pozwala na opisanie jego zadañ, procesów,
które siê w nim dokonuj¹ oraz wewnêtrznych i zewnêtrznych powi¹zañ. System
budowany jest zazwyczaj na podstawie trzech podstawowych zasad3:
– wyodrêbnienia systemu z otoczenia (system jest ca³oœci¹, która znajduje siê
w okreœlonych wzajemnych stosunkach z otoczeniem),
– budowy systemów z podsystemów, które oddzia³uj¹ na siebie wzajemnie, przy
czym interakcje te maj¹ istotny wp³yw na w³aœciwoœci systemu jako ca³oœci,
– ograniczonej zmiennoœci systemu w czasie (system podlega mniejszym lub
wiêkszym zmianom w czasie, ale zachowuje pewne w³aœciwoœci podstawowe, swoj¹
istotê).
Wyodrêbnienie systemu wymaga odgraniczenia poszczególnych elementów
systemu od otoczenia. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e wyznaczenie granic systemu
jest wzglêdne i uzale¿nione przede wszystkim od celu i zakresu przeprowadzanych
badañ. W podejœciu badawczym o charakterze strukturalnym analiza skoncentrowana jest na w³aœciwoœciach struktury systemu. Wyodrêbniane s¹ elementy sk³adowe danego systemu oraz okreœlane wspó³zale¿noœci miêdzy nimi. Inne podejœcie
do badania systemu to podejœcie funkcjonalne traktuj¹ce system jako podsystem
czy te¿ element systemu wy¿szego szczebla. Analiza dotyczy w takim wypadku wejœæ
i wyjœæ z systemu, czyli zwi¹zana jest z funkcjami zewnêtrznymi systemu.
2
Mimo du¿ego znaczenia pojêcia systemu dla wspó³czesnej nauki, nie ma jednej ogólnie przyjêtej
definicji systemu. Szeroko stosowana jest definicja systemu jako zbioru elementów wzajemnie na siebie oddzia³uj¹cych. Definiowanie systemu mo¿e polegaæ równie¿ na analizie jego zachowania. Funkcjonalne rozumienie systemu reprezentuje W.R. Ashby, bliscy takiemu rozumieniu s¹ W. Churchman,
R. Ackoff i L. Arnof. Zob. szerzej: S³ownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa
1985. S. Mynarski rozumie system jako „zbiór cech i w³aœciwoœci oraz wystêpuj¹cych miêdzy nimi sprzê¿eñ”. Zob. szerzej: S. Mynarski, Modelowanie rynku w ujêciu systemowym, PWN, Warszawa 1982.
3

W. Findeisen, Analiza systemowa – podstawy i metodologia, PWN, Warszawa 1985, s. 295.
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2. Rynek aukcyjny dzie³ sztuki jako system
Podejœcie systemowe mo¿e byæ równie¿ zastosowane do definiowania takiej
kategorii ekonomicznej, jak¹ jest rynek. Rynek traktowany jako system to zbiór
elementów podmiotowych i przedmiotowych wzajemnie powi¹zanych ze sob¹ za
pomoc¹ okreœlonych relacji oraz tworz¹cych pewn¹ wyodrêbnion¹ ca³oœæ. Elementami podmiotowymi rynku s¹ uczestnicy transakcji wymiennych, w roli których
wystêpuj¹ sprzedaj¹cy, oferuj¹cy do sprzeda¿y towary i us³ugi i reprezentuj¹cy poda¿
oraz kupuj¹cy, zg³aszaj¹cy zapotrzebowanie na towary i us³ugi i reprezentuj¹cy
popyt. Elementami przedmiotowymi s¹ natomiast konkretne dobra i us³ugi oraz
potrzeby, maj¹ce swe pokrycie w odpowiednim funduszu nabywczym. Poszczególne elementy systemu rynkowego oddzia³uj¹ na siebie wzajemnie, tworz¹c sieæ wielostronnych powi¹zañ i interakcji o zró¿nicowanym charakterze. Istnienie sieci
relacji w systemie powoduje, ¿e wykazuje on w³aœciwoœci jakoœciowo odmienne od
w³aœciwoœci poszczególnych elementów 4. Koncepcja systemowego ujêcia rynku
zosta³a zaprezentowana na rys. 1.

strona podażowa
konkurencja, współpraca

strona popytowa
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Sprzedający
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komplementarność
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Rys. 1. Struktura systemu rynkowego
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie: S. Mynarski, Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, AE
w Krakowie, Kraków 1993.

Rozwa¿aj¹c aukcyjny rynek dzie³ sztuki w ujêciu systemowym, nale¿y dokonaæ
okreœlenia poszczególnych elementów systemu, ich w³aœciwoœci oraz relacji zachodz¹cych miêdzy nimi. Elementami podmiotowymi bêd¹ uczestnicy rynku aukcyj4
Zob. szerzej: Elementy teorii systemów i informacji, pod red. S. Mynarskiego, AE w Krakowie,
Kraków 1989; S. Mynarski, Analiza rynku...
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nego dzie³ sztuki, natomiast elementami przedmiotowymi bêd¹ dzie³a sztuki
o okreœlonych obiektywnych cechach oraz potrzeby realizowane poprzez zakup
dzie³ sztuki, maj¹ce pokrycie w odpowiednim funduszu nabywczym.
Elementy podmiotowe rynku aukcyjnego dzie³ sztuki to sprzedaj¹cy (reprezentowani przez instytucjê aukcji) oraz kupuj¹cy, czyli uczestnicy sesji aukcyjnej.
W ich roli mog¹ wystêpowaæ nastêpuj¹ce podmioty: osoby fizyczne (w tym artyœci,
marszandzi), firmy, muzea, domy aukcyjne, antykwariaty, galerie sztuki itp.
Pierwszy przedmiotowy element systemu rynkowego stanowi¹ dzie³a sztuki,
przedmioty o unikatowym, niepowtarzalnym charakterze. Drugim przedmiotowym
elementem systemu rynkowego s¹ potrzeby ujawnione na rynku i maj¹ce swe pokrycie w odpowiednim funduszu nabywczym5. Omówienie kwestii potrzeb sk³aniaj¹cych jednostkê do zakupu dzie³a sztuki wymaga udzielenia odpowiedzi na dwa
pytania: po pierwsze – jakie s¹ to potrzeby w kontekœcie istniej¹cych w ekonomii
teorii potrzeb, a po drugie – jakie s¹ Ÿród³a tych potrzeb, jakie czynniki le¿¹ u podstaw ich pojawienia siê?
Próba sformu³owania odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytañ wymaga
spojrzenia na zagadnienie potrzeb przez pryzmat istniej¹cych typologii i hierarchii
potrzeb. Przegl¹d obszernej literatury, podejmuj¹cej zagadnienie potrzeb cz³owieka, pozwala na wyodrêbnienie kilku grup potrzeb, niezale¿nie od podejœæ ró¿nych
autorów6. Ujmuj¹c potrzeby jednostki jako kontinuum, od potrzeb podstawowych
zapewniaj¹cych homeostazê organizmu do potrzeb wy¿szego rzêdu, nale¿y stwierdziæ, ¿e zakup dzie³a sztuki pozwala na zaspokojenie potrzeb pojawiaj¹cych siê
dopiero po realizacji potrzeb biologicznych, a wiêc nale¿¹cych do grupy potrzeb
wy¿szego rzêdu. Przyjmuj¹c terminologiê proponowan¹ przez A.H. Maslowa, nale¿y rozwa¿aæ tzw. potrzeby wzrostu (rozwoju)7. Pierwsz¹ grup¹ potrzeb bêd¹ potrzeby o charakterze psychologicznym, immanentnie zwi¹zane z psychik¹ jednost5
Potrzeba jest definiowana jako stan psychofizyczny cz³owieka pojawiaj¹cy siê w subiektywnym
odczuciu braku czegoœ co jest niezbêdne do zapewnienia warunków rozwoju i funkcjonowania jednostki.
6
Próby konstruowania typologii potrzeb cz³owieka podejmowali m.in. J. Szczepañski, A.H. Maslow, T. Kocowski, B. Malinowski. Mimo istniej¹cych ró¿nic w proponowanych klasyfikacjach mo¿na
wyodrêbniæ kilka grup potrzeb. Pierwsza grupa to potrzeby o charakterze biologicznym (u A.H. Maslowa nazywane fizjologicznymi, u T. Kocowskiego potrzebami egzystencji i prokreacji, u B. Malinowskiego potrzebami metabolizmu, reprodukcji, wymogów organizmu, odpoczynku, ruchu, u J. Szczepañskiego – biologicznymi). Drug¹ grupê potrzeb stanowi¹ potrzeby psychologiczne (J. Szczepañski),
którym odpowiadaj¹ potrzeby bezpieczeñstwa, mi³oœci i przynale¿noœci u A.H. Maslowa, potrzeby psychiczne i rozwoju u T. Kocowskiego, potrzeba bezpieczeñstwa u B. Malinowskiego. Kolejna grupa to
potrzeby spo³eczne (J. Szczepañski, T. Kocowski), które mo¿na by odnieœæ do potrzeb presti¿u i uznania A.H. Maslowa czy przekazywania doœwiadczeñ u B. Malinowskiego. Nastêpna grupa potrzeb cz³owieka to potrzeby kulturowe (J. Szczepañski), samorealizacji (A.H. Maslow), kontrolowania losu
i przeznaczenia (magia i religia). Ponadto w niektórych klasyfikacjach pojawiaj¹ siê inne kategorie
potrzeb, np. potrzeby gospodarcze u B. Malinowskiego, potrzeby funkcjonalne u T. Kocowskiego, potrzeby instrumentalne u A.H. Maslowa. Zob. szerzej: J. Szczepañski, Zagadnienia socjologii wspó³czesnej, PWN, Warszawa 1965; B. Malinowski, Jednostka, spo³ecznoœæ, kultura, PWN, Warszawa 2000.
7
A.H. Maslow proponuje podzia³ potrzeb na potrzeby braku i potrzeby wzrostu. A.H. Maslow,
Motivation and Personality, Harper and Row, New York 1954.
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ki. Wœród potrzeb o charakterze psychologicznym mo¿na wymieniæ np. Maslowowskie potrzeby samourzeczywistnienia siê jednostki. Drug¹ grupê potrzeb stanowi¹
potrzeby spo³eczne, które pojawiaj¹ siê w wyniku funkcjonowania cz³owieka w zbiorowoœciach spo³ecznych. Grupê potrzeb spo³ecznych wyodrêbniaj¹ w swych pracach J. Szczepañski i T. Kocowski. O potrzebach spo³ecznych mówi te¿ A.H. Maslow, choæ nie pos³uguje siê bezpoœrednio takim terminem. Na trzecim szczeblu
skonstruowanej przez siebie hierarchii potrzeb wymienia potrzeby szacunku, presti¿u i pozycji. Z kolei B. Malinowski wyró¿nia potrzebê przekazywania doœwiadczeñ, która ma równie¿ charakter spo³eczny. Wœród potrzeb o charakterze spo³ecznym mo¿na wymieniæ: potrzebê wspó³uczestnictwa, potrzebê akceptacji spo³ecznej, potrzebê przynale¿noœci do grupy itp.
Omawiaj¹c potrzeby sk³aniaj¹ce jednostkê do zakupu dzie³a sztuki, nie mo¿na
pomin¹æ potrzeb o charakterze estetycznym. Warto zwróciæ uwagê, ¿e nie pojawiaj¹ siê one jako oddzielna kategoria w przytaczanych wy¿ej typologiach potrzeb.
Wyt³umaczeniem tego stanu rzeczy mo¿e byæ w pewnym stopniu fakt pokrywania
siê potrzeb estetycznych z innymi grupami potrzeb cz³owieka. Odwo³uj¹c siê do
najbardziej znanego modelu hierarchii potrzeb A.H. Maslowa, nale¿y podkreœliæ,
¿e równie¿ w jego koncepcji potrzeby estetyczne nie zosta³y wyodrêbnione w osobn¹ grupê. A.H. Maslow przyjmuje, ¿e potrzeby estetyczne mog¹ byæ zwi¹zane
z wszystkimi szczeblami hierarchii potrzeb. Uwa¿a jednak, ¿e z regu³y s¹ one zwi¹zane z klas¹ potrzeb samorealizacji wystêpuj¹c¹ na najwy¿szym szczeblu w hierarchii pilnoœci zaspokojenia. Wydaje siê, ¿e potrzeby estetyczne s¹ w du¿ym stopniu
powi¹zane zarówno z potrzebami o charakterze psychologicznym, jak i spo³ecznym.
Rozwa¿aj¹c, z kolei, Ÿród³a potrzeb sk³aniaj¹cych jednostkê do zakupu dzie³a
sztuki, konieczne jest odwo³anie siê do prawid³owoœci sformu³owanych na gruncie
psychologii i socjologii. Z psychologicznego punktu widzenia proces tworzenia siê
potrzeb przebiega nie tylko w warstwie œwiadomoœciowej jednostki, ale równie¿
dotyka sfery nieœwiadomoœci. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nieœwiadoma redukcja napiêæ
i stosowanie mechanizmów obronnych mo¿e prowadziæ do powstawania potrzeb
zaspokajanych przez zakup dzie³a sztuki. Wœród psychicznych mechanizmów obronnych, które mog¹ braæ udzia³ w tworzeniu potrzeb le¿¹cych u pod³o¿a zakupu dzie³a
sztuki, mo¿na wyró¿niæ sublimacjê, identyfikacjê czy kompensacjê8.
Na powstawanie potrzeb wywiera wp³yw psychiczna konstrukcja cz³owieka,
przejawiaj¹ca siê w jego osobowoœci. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e od zespo³u cech
charakteru cz³owieka, za pomoc¹ których jest opisywana osobowoœæ, w du¿ym stopniu zale¿y istnienie wra¿liwoœci artystycznej i zakres potrzeb estetycznych jednost8
Sublimacja to roz³adowywanie nie akceptowanych przez œrodowisko lub niemo¿liwych do osi¹gniêcia potrzeb. Przyk³adem mo¿e byæ freudowska sublimacja potrzeb seksualnych w potrzeby estetyczne. Identyfikacja to mechanizm polegaj¹cy na tym, ¿e jednostka zachowuje siê jakby by³a kimœ
innym, rozbudza w sobie potrzeby innych i korzysta z ich form i œrodków zaspokajaj¹cych potrzeby.
Kompensacja to wyrównywanie hipotetycznych lub rzeczywistych s³abych stron poprzez inne formy
aktywnoœci.
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ki. Przyjmuj¹c za P. Kotlerem podzia³ konsumentów z punktu widzenia ich cech
osobowoœci na nabywców impulsywnych, moralnych i rozwa¿nych, nale¿y uznaæ,
¿e potencjalnych nabywców dzie³ sztuki trzeba zasadniczo poszukiwaæ w drugiej
i trzeciej grupie9. Z osobowoœci¹ kupuj¹cego wi¹¿e siê jego wyobra¿enie o sobie,
postrzeganie „ja” realnego oraz „ja” idealnego. Wizerunek w³asnej osoby kszta³tuje potrzeby i mo¿e sk³aniaæ do dokonywania zakupów o okreœlonym charakterze
w celu prezentacji w³asnego „ja”. I tak postrzeganie siebie jako osoby kulturalnej
mo¿e pobudzaæ rozwój potrzeb estetycznych.
Z psychologicznego punktu widzenia, zakup dóbr luksusowych, w tym dzie³
sztuki, mo¿e byæ równie¿ uwarunkowany przeœwiadczeniem, ¿e ocena jednostki
jest uzale¿niona od posiadania b¹dŸ nieposiadania okreœlonych dóbr. T. Veblen
zwraca uwagê na dwa psychologiczne aspekty nabywania dóbr presti¿owych. Pierwszy to chêæ dorównania innym, drugi zaœ – chêæ przewy¿szenia innych10. Nasuwa
siê refleksja, ¿e wspomniane mechanizmy mog¹ byæ adekwatne w odniesieniu do
zakupu dzie³a sztuki.
Nie mniej wa¿nym od psychologicznego Ÿród³a powstawania potrzeb jest Ÿród³o spo³eczno-kulturowe. Warto zwróciæ uwagê, ¿e z jednej strony jednostka odczuwa wiele potrzeb, które mog¹ byæ zrealizowane w spo³ecznoœci, z drugiej zaœ
spo³ecznoœæ ta mo¿e oddzia³ywaæ na jednostkê i kreowaæ okreœlone potrzeby. Przynale¿noœæ jednostek do grup spo³ecznych wywiera na te osoby wieloraki wp³yw.
Przejawami konformizuj¹cego wp³ywu grup na zachowania jednostki s¹ efekty
nazywane na gruncie socjologii efektami grupowymi. Bior¹c pod uwagê bodŸce
sk³aniaj¹ce do zakupu dzie³a sztuki, nale¿y podkreœliæ znaczenie efektu facylitacji
spo³ecznej, efektu Asha czy efektu s¹siedztwa11. Oprócz efektów grupowych wa¿n¹ rolê w tworzeniu i oddzia³ywaniu na potrzeby jednostki odgrywa zjawisko naœladownictwa spo³ecznego. Nie wdaj¹c siê w dyskusje socjologów dotycz¹ce przyczyn naœladownictwa, nale¿y stwierdziæ, ¿e zjawisko to mo¿e niew¹tpliwie wystêpowaæ w trakcie podejmowania decyzji o zakupie dzie³a sztuki. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje w tym wypadku naœladownictwo „osób znacz¹cych” w danej spo³ecznoœci. Warto zwróciæ uwagê, ¿e potrzeby jednostki s¹ kszta³towane w kontekœcie miejsca zajmowanego przez ni¹ w spo³eczeñstwie. Jednym z motywów pojawienia siê
popytu na pewne dobra, w tym z pewnoœci¹ na dzie³a sztuki, mo¿e byæ manifestacja przynale¿noœci do okreœlonej grupy spo³ecznej. Posiadanie dzie³ sztuki przez
innych, a zw³aszcza wysoki stopieñ ich rozpowszechnienia w danej grupie spo³ecz9
Zob. szerzej: K. Mazurek-£opaciñska, Kultura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE we
Wroc³awiu, Wroc³aw 1997, s. 110.
10

T. Veblen, Teoria klasy pró¿niaczej, PWN, Biblioteka Socjologiczna, Warszawa 1971.

Efekt facylitacji spo³ecznej to wzajemne oddzia³ywania cz³onków grupy, które powoduj¹ nasilenie zachowañ okreœlonego rodzaju, np. dokonywanie zakupu okreœlonych dóbr. Efekt Asha to przejmowanie s¹dów, opinii, zachowañ (nie zawsze racjonalnych) pod wp³ywem nacisku grupy. Wp³yw grupy wywo³uje silne zniekszta³cenia w postrzeganiu rzeczywistoœci. Efekt s¹siedztwa – jednostka przejmuje od innych, pozostaj¹cych z ni¹ w kontakcie osób zewnêtrzny styl ¿ycia, pewne dobra i inne œrodki
zaspokojenia potrzeb nie identyfikuj¹c siê jednak¿e z ich systemem wartoœci.
11
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nej, obliguje innych cz³onków grupy do podobnych zakupów. Status w spo³eczeñstwie wyznaczany np. przez wykszta³cenie, dochody, zawód wymaga manifestacji
zajmowanej pozycji poprzez rozszerzenie skali potrzeb i dokonywanie „odpowiednich zakupów”. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nabywanie i posiadanie dzie³ sztuki bez w¹tpienia mo¿e podkreœlaæ wysok¹ pozycjê spo³eczn¹. Uczestnictwo w sesjach aukcyjnych dzie³ sztuki mo¿e wynikaæ z koniecznoœci przebywania w miejscach spotkañ
okreœlonej klasy spo³ecznej, pokazania siê w „œrodowisku”. Potrzeba le¿¹ca u podstaw zakupu dzie³a sztuki mo¿e siê zatem pojawiæ jako rezultat poczucia to¿samoœci grupowej. Innym czynnikiem kszta³tuj¹cym potrzeby jednostki mog¹ byæ tak¿e
grupy odniesienia, zw³aszcza wtedy, gdy jednostka nie nale¿y do danej grupy.
Koñcz¹c rozwa¿ania na temat potrzeb le¿¹cych u Ÿróde³ popytu na dzie³a sztuki, nale¿y podkreœliæ, ¿e maj¹ one swój pocz¹tek i mog¹ byæ zaspokojone w ro¿nych wymiarach egzystencji cz³owieka opisywanych na gruncie psychologii czy socjologii. Warto zwróciæ uwagê, ¿e realizacja potrzeb jest uwarunkowana przez czynniki ekonomiczne. Dopiero potrzeby ujawnione na rynku i znajduj¹ce pokrycie
w funduszu nabywczym mog¹ decydowaæ o wielkoœci popytu.
Uwzglêdniaj¹c w koncepcji specyfikê rynku aukcyjnego, wœród elementów
omawianego systemu mo¿na równie¿ wymieniæ aukcjonera, który poœredniczy
w zawieraniu transakcji miêdzy sprzedaj¹cymi i kupuj¹cymi. Elementy systemu
rynku aukcyjnego dzie³ sztuki zosta³y zaprezentowane na rys. 2.

Sprzedający

Aukcjoner

Dzieło sztuki

Kupujący

Potrzeby

Rys. 2. Elementy systemu rynku aukcyjnego dzie³ sztuki
Źród³o: opracowanie w³asne.

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale¿y wskazaæ, ¿e elementami
aukcyjnego systemu rynkowego s¹ sprzedaj¹cy, aukcjoner, kupuj¹cy, dzie³a sztuki
oraz ujawnione na rynku potrzeby. Po wyodrêbnieniu zbioru elementów systemu
mo¿liwe jest okreœlenie atrybutów, cech i w³aœciwoœci elementów rynku aukcyjnego (tabela 1).
Struktura wewnêtrzna aukcyjnego systemu rynkowego, oprócz omówionych
elementów podmiotowych i przedmiotowych, obejmuje równie¿ relacje, tzn. wszelkiego rodzaju zale¿noœci, powi¹zania i oddzia³ywania pomiêdzy nimi.
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Tabela 1. Cechy elementów rynku aukcyjnego dzie³ sztuki
Elementy systemu rynku
aukcyjnego dzieł sztuki

Cechy (atrybuty)

Sprzedający

Profil (typ) – osoba fizyczna (właściciel, artysta); osoba prawna
(dom aukcyjny, firma, instytucja)

Aukcjoner

Osobowość
Zachowanie

Kupujący

Profil (typ) – osoba fizyczna (płeć, wiek, narodowość, zawód,
wykształcenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania); osoba
prawna (np. muzea, domy aukcyjne, galerie)
Dochody, stan posiadania, gusty i upodobania, preferencje, tradycja,
nawyki, zamiłowania, pragnienia, dążenia

Dzieła sztuki

Twórca
Czas powstania
Format
Koszty materiału
Technika wykonania
Jakość wykonania
Stan zachowania
Sygnowanie

Potrzeby

Rodzaj
Pilność
Substytucja
Komplementarność

Źród³o: opracowanie w³asne.

W systemie rynku aukcyjnego dzie³ sztuki mo¿na wyró¿niæ m.in. nastêpuj¹ce
relacje: sprzedaj¹cy – aukcjoner – kupuj¹cy, sprzedaj¹cy – dzie³a sztuki, kupuj¹cy
– potrzeby, dzie³a sztuki – potrzeby, sprzedaj¹cy – aukcjoner, aukcjoner – kupuj¹cy, aukcjoner – dzie³a sztuki, aukcjoner – potrzeby, kupuj¹cy – dzie³o sztuki, sprzedaj¹cy – potrzeby.
Najwa¿niejsz¹ relacj¹ w systemie rynkowym jest relacja miêdzy sprzedaj¹cymi
i kupuj¹cymi, która dotyczy zawierania transakcji wymiennych i wyceny wartoœci
rynkowej dzie³a sztuki. W wypadku rynku aukcyjnego w zawarciu transakcji poœredniczy aukcjoner, który ustala ze sprzedaj¹cym cenê gwarancyjn¹ lub rezerwow¹, cenê obiektu zaœ wyznacza na podstawie przyjêtej techniki aukcyjnej. Sprzedaj¹cy w stosunku do oferowanych dzie³ sztuki reprezentuj¹ poda¿, z kolei kupuj¹cy
reprezentuj¹ popyt12. Relacja miêdzy sprzedaj¹cymi a dzie³ami sztuki wyra¿a stosunek podmiotowy sprzedaj¹cych do posiadanych dzie³. Relacja kupuj¹cy – potrzeby wyra¿a natomiast podmiotowy stosunek kupuj¹cych do odczuwanych poNa temat relacji pomiêdzy podmiotami i przedmiotami rynkowymi zob. szerzej: S. Mynarski,
Analiza rynku...
12
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Stosunek sprzedających do dzieł sztuki

Sprzedający

Technika aukcyjna
Techniki manipulacji

Aukcjoner

Odczucia
Emocje
Przeżycie
estetyczne
Preferencje
Ekspozycja

Obserwacja
Reklama
Informacja

Prezentacja
Informacja
Cena wywoławcza

Dzieła sztuki

Kupujący

Kreacja
Badanie potrzeb
Zdolność do zaspokajania potrzeb

Stosunek kupujących do potrzeb

Cena gwarancyjna
Cena rezerwowa

51

Potrzeby

Kreowanie dzieł przez potrzeby

Rys. 3. Wybrane relacje miêdzy elementami systemu rynku aukcyjnego dzie³ sztuki
Źród³o: opracowanie w³asne.

trzeb (w³asnych lub cudzych). Stosunki pomiêdzy kupuj¹cymi i dzie³ami sztuki mog¹
obejmowaæ np. orientacjê w mo¿liwoœci zakupu dzie³a danej szko³y artystycznej
czy te¿ subiektywne odczucia i emocje nabywcy zwi¹zane z danym dzie³em sztuki.
Charakter omawianej relacji bêdzie uwarunkowany nie tylko przez obiektywne
cechy b¹dŸ walory u¿ytkowe dzie³a, ale równie¿ przez dostêp do informacji czy
reklamê. Maj¹c na uwadze pogl¹dy estetyków, nale¿y stwierdziæ, ¿e relacja miêdzy
kupuj¹cym (odbiorc¹) a dzie³em sztuki mo¿e mieæ charakter prze¿ycia estetycznego stanowi¹cego o wartoœci estetycznej. Kolejne relacje w systemie rynkowym to
relacje na linii sprzedaj¹cy – potrzeby. Mo¿e to byæ znajomoœæ lub kreowanie potrzeb przez sprzedaj¹cych czy oddzia³ywanie potrzeb na sprzedaj¹cych. Z kolei
przyk³adem relacji miêdzy dzie³ami sztuki a ujawnionymi na rynku potrzebami
jest zdolnoœæ dzie³ sztuki do zaspokajania okreœlonych potrzeb kupuj¹cych czy te¿
wp³yw potrzeb na powstawanie nowych dzie³ sztuki. Relacje pomiêdzy elementami
systemu rynku aukcyjnego dzie³ sztuki zaprezentowano na rys. 3. Poza wymienionymi
relacjami dwucz³onowymi w systemie rynkowym mo¿na wyró¿niæ relacje trzy-, cztero- i piêciocz³onowe, stanowi¹ce podzbiory iloczynu kartezjañskiego odpowiednio
trzech, czterech b¹dŸ piêciu zbiorów13.
Relacje wystêpuj¹ równie¿ wewn¹trz poszczególnych elementów systemu rynku aukcyjnego. Bior¹c pod uwagê sprzedaj¹cych, mo¿na mówiæ o kszta³towaniu
13

Zob. szerzej: S. Mynarski, Modelowanie rynku...
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siê zjawiska konkurencji lub wzajemnego wspó³dzia³ania podmiotów po stronie
poda¿y. Z kolei relacja w ramach zbioru kupuj¹cych odnosi siê do wspó³dzia³ania
lub konkurencji podmiotów po stronie popytu, przejawiaj¹cych siê w kooperacji,
naœladownictwie, ostentacji itp. Relacja wewn¹trz zbioru dzie³ sztuki wyznacza substytucyjnoœæ lub komplementarnoœæ towarów, natomiast relacja wewn¹trz zbioru
potrzeb okreœla substytucyjnoœæ lub komplementarnoœæ potrzeb z punktu widzenia
ich zaspokajania14.
Zarys systemowego ujêcia rynku aukcyjnego dzie³ sztuki bêdzie stanowiæ punkt
wyjœcia do podjêcia próby powi¹zania rozwa¿añ na temat wartoœciowania dzie³a
sztuki na gruncie nauk estetycznych i ekonomicznych. W strukturze systemu rynkowego zostan¹ uwzglêdnione takie rodzaje wartoœci dzie³a sztuki, jak: artystyczna, estetyczna oraz rynkowa.
Wartoœæ artystyczna to „zespó³ w³asnoœci i œrodków swoistych dla danego rodzaju sztuki, w które artysta wyposa¿a swe dzie³o”15. Decyduje o niej kszta³t artystyczny dzie³a, czyli to wszystko co nale¿y do niego w sposób obiektywny i stanowi
o stopniu doskona³oœci artystycznej. Doskona³oœæ artystyczna jest rozumiana nie
tylko jako umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê materia³em przez artystê, tzn. sposób wykorzystania zastosowanego tworzywa czy kunszt wykonania, ale równie¿ w jej ocenie uwzglêdniany jest uk³ad kompozycyjny, faktura, zestawienie barw, œwiat³ocieñ
itp. Wartoœæ artystyczna jest przypisywana dzie³u sztuki na podstawie jego w³asnoœci zewnêtrznych (wizualnych), a tak¿e na podstawie takich kryteriów, jak: stopieñ
oryginalnoœci dzie³a, nowy sposób przedstawiania, donios³oœæ w dziejach sztuki.
Wartoœci artystyczne nie mog¹ byæ rozwa¿ane w izolacji od kontekstu historycznego; s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z epok¹, w której powsta³o dane dzie³o sztuki.
Z punktu widzenia systemowej koncepcji rynku dzie³ sztuki, wartoœæ artystyczna
jest zatem zwi¹zana z przedmiotowym elementem systemu rynkowego, jakim jest
dzie³o sztuki.
Z kolei wartoœæ estetyczna odnosi siê do reakcji odbiorcy na dzie³o sztuki w trakcie
procesu percepcji. Wartoœæ estetyczna jest uzale¿niona od wra¿liwoœci odbiorcy,
st¹d ocena dzie³a sztuki ze wzglêdu na intensywnoœæ prze¿ycia estetycznego jest
uwarunkowana przede wszystkim czynnikami natury subiektywnej. W literaturze
z zakresu estetyki wystêpuj¹ dwie propozycje odpowiedzi na pytanie o sposób poznawania wartoœci estetycznej. Wed³ug pierwszej wartoœæ dociera do cz³owieka na
zasadzie poznania pozaintelektualnego – dziêki intuicji i uczuciom; wed³ug drugiej wartoœæ estetyczna jest poznawana racjonalnie w procesach poznawczych analogicznych do poznania logicznego. Przy ocenie wartoœci estetycznej, kontekst historyczny i informacja o innych dzie³ach sztuki niekoniecznie musz¹ byæ uznane za
istotne. Maj¹c na uwadze systemow¹ koncepcjê rynku, wartoœæ estetyczna powstaje na poziomie relacji dzie³o sztuki – kupuj¹cy (przyjmuj¹c upraszczaj¹ce za³o¿enie, ¿e kupuj¹cy jest odbiorc¹).
14

Ibidem.

15

M. Go³aszewska, O naturze wartoœci estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, UJ, Kraków 1986.
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strona popytowa
wartość
rynkowa

Sprzedający

Kupujący

wartość
estetyczna

Dzieła sztuki
wartość artystyczna

Potrzeby

Rys. 4. Wartoœæ artystyczna, estetyczna i rynkowa na tle struktury systemu rynku
dzie³ sztuki
Źród³o: opracowanie w³asne.

Wreszcie trzeci rodzaj wartoœci dzie³a sztuki – wartoœæ rynkowa powstaje na
poziomie relacji sprzedaj¹cy – kupuj¹cy. Struktura systemu rynku dzie³ sztuki
z uwzglêdnieniem wartoœci artystycznej, estetycznej i rynkowej zosta³a zaprezentowana na rys. 4. Przyjêcie systemowej koncepcji rynku pozwala na obrazowe po³¹czenie wartoœciowania dzie³a sztuki na gruncie dwóch ró¿nych nauk – ekonomii
i estetyki.

3. Otoczenie systemu rynku aukcyjnego dzie³ sztuki
System rynku aukcyjnego dzie³ sztuki znajduje siê pod wp³ywem otoczenia16.
Otoczeniem systemu jest zbiorowoœæ wszystkich obiektów, których zmiany w³aœciwoœci wp³ywaj¹ na system lub których charakterystyki ulegaj¹ zmianie w wyniku
zachowania siê systemu17. Otoczenie zatem z jednej strony oddzia³uje na system,
z drugiej zaœ samo pozostaje pod jego wp³ywem. Oddzia³ywanie otoczenia na uk³ad
rynkowy odbywa siê za pomoc¹ wejœæ, a uk³adu rynkowego na otoczenie – za po-

16
„Otoczenie jest kategori¹ nieostr¹, do pewnego stopnia niedefiniowaln¹ i nie poddaj¹c¹ siê
œcis³emu sprecyzowaniu. Otoczenie mo¿e byæ okreœlone tylko ze wzglêdu na system [...], otoczenie to
wszystko to, co znajduje siê poza systemem. [...] Granica pomiêdzy systemem a otoczeniem nie zawsze
jest ostra, tak ¿e czêsto – zw³aszcza w odniesieniu do systemów o du¿ym stopniu komplikacji – pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci, czy dany element nale¿y do systemu, czy do jego otoczenia”. Zob. szerzej: Elementy
teorii systemów...
17

Zob. szerzej: S³ownik matematyki i cybernetyki...
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moc¹ wyjœæ. Powi¹zania uk³adu rynkowego z otoczeniem mog¹ mieæ charakter
materialny, energetyczny b¹dŸ informacyjny.

Otoczenie dalsze
Otoczenie bliższe
System rynku aukcyjnego dzieł sztuki

Rys. 5. Otoczenie bli¿sze i dalsze systemu rynku aukcyjnego
Źród³o: opracowanie w³asne.

Otoczenie systemu rynku aukcyjnego dzie³ sztuki mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje: otoczenie bli¿sze i dalsze (rys. 5). Otoczenie bli¿sze obejmuje ogóln¹ sytuacjê na rynku dzie³ sztuki (nale¿¹ do niego np. ceny dzie³ sztuki, import lub eksport dzie³ sztuki, promocja na rynku sztuki, opinie krytyków i historyków sztuki,
moda na okreœlone szko³y artystyczne). Do otoczenia dalszego mo¿na zaliczyæ elementy, które wywieraj¹ wp³yw zarówno na otoczenie bli¿sze, jak i sam system rynkowy, w tym sytuacjê demograficzn¹, koniunkturê gospodarcz¹, poziom dochodu
narodowego, dochody ludnoœci, wielkoœæ konsumpcji, poziom wskaŸnika inflacji,
poziom stóp procentowych, kursy walut, sytuacjê na gie³dzie papierów wartoœciowych itp.18

4. Zakoñczenie
W artykule zosta³o zaprezentowane ukszta³towanie rynku aukcyjnego dzie³
sztuki w ujêciu systemowym. Przyjêcie za³o¿eñ teorii systemów pozwoli³o na szerokie potraktowanie podejmowanych zagadnieñ i uwzglêdnienie osi¹gniêæ ró¿nych
dziedzin nauki, w tym ekonomii, estetyki, psychologii i socjologii. Elementami
podmiotowymi omawianego systemu s¹ uczestnicy rynku aukcyjnego, natomiast
elementami przedmiotowymi s¹ dzie³a sztuki oraz potrzeby realizowane poprzez
zakup dzie³ sztuki, maj¹ce pokrycie w odpowiednim funduszu nabywczym. Poszcze18
Przyk³ady oddzia³ywania elementów otoczenia dalszego na system rynku aukcyjnego – wzrost
PNB oznacza wzrost dochodów, konsumpcji i inwestycji, a w konsekwencji mo¿e wp³ywaæ na wzrost
zainteresowania zakupem dzie³ sztuki; wysoki poziom wskaŸnika inflacji, niekorzystny dla wzrostu gospodarczego kraju, powinien negatywnie oddzia³ywaæ na koniunkturê, natomiast zjawisko inflacji poci¹ga za sob¹ ucieczkê od pieni¹dza, co mo¿e prowadziæ do wzrostu popytu na dzie³a sztuki.
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gólnym elementom systemu mo¿na przypisaæ okreœlony zespó³ cech (atrybutów).
Struktura wewnêtrzna systemu rynku aukcyjnego obejmuje równie¿ relacje, tzn.
wszelkiego rodzaju zale¿noœci i interakcje pomiêdzy elementami. Zaprezentowana w artykule koncepcja dotycz¹ca relacji miêdzy elementami systemu pozwala na
po³¹czenie koncepcji wartoœciowania dzie³a sztuki (wartoœci artystycznej, estetycznej i rynkowej) na gruncie estetyki oraz w teorii ekonomii. Okreœlenie elementów
i relacji systemu rynku aukcyjnego mo¿e stanowiæ punkt wyjœcia rozwa¿añ nad jego
funkcjonowaniem.
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Systems Theory and the Morphology of the Artworks Auction Market
This article presents the artworks auction market in systemic terms. According to systems
theory, reality may be treated as a collection of systems which retain their own identity and
particularity, while at the same time interacting with, and affecting, each other.
In considering the artworks auction market in terms of systems theory, the article identifies its
various elements as well as their interaction. The subjective elements in the system are the market
participants, while the objective elements are the artworks themselves and the needs that are
satisfied by the purchase of artworks. These are supported by an appropriate bid fund. The internal
structure of the auction market also includes all the forms of interdependence and interaction
between the individual elements. The article also considers the immediate and secondary
environment in which the auction market functions.
It is worth emphasising that adopting a systems theory approach meant that the insights of
other disciplines, for example, economics, aesthetics, psychology and sociology, could be taken
into account, and a broader perspective achieved.

