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Ekonomika kultury to młoda dyscyplina naukowa, którą w latach 60. XX wieku za
początkowały debaty poświęcone przede wszystkim problemowi finansowania kultury 
ze środków publicznych w warunkach gospodarki rynkowej. Debaty te były prowa
dzone zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Trzeba 
jednak przyznać, że to właśnie w Stanach intensywność rozwoju dyscypliny była więk
sza. Przyczyniły się do tego fakty o charakterze instytucjonalnym, powołanie Stowa
rzyszenia Ekonomistów Kultury (z siedzibą w Bostonie) i wydawanie przez nie pisma 
naukowego o nazwie Joumal for Cultural Economics. Po dzień dzisiejszy Stowarzy
szenie Ekonomistów Kultury jest na świecie wiodącą instytucją w tej dziedzinie, a na 
łamach wydawanego przez nie pisma regularnie ukazują się artykuły uznanych na
ukowców z całego świata.

Jeszcze zanim w Polsce rozpoczęto transformację gospodarki centralnie planowanej 
w rynkową na początku lat 80. Stanisława Golinowska pisała:

„Współczesność przynosi liczne pytania dotyczące kosztów i efektów różnych dziedzin ludzkiej 
aktywności, które są oddalone od gospodarki. (...) Analizom poddaje się działalność na rzecz zdrowia, 
oświaty, a także kultury. Także ekonomika kultury stała się w naukach ekonomicznych uznawaną i po
ważną specjalnością”.

Po dwudziestu latach od tej wypowiedzi dysponujemy dużym dorobkiem i nowymi 
doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia działalności kulturalnej w warunkach 
gospodarki rynkowej. Studenci Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim 
mają wykłady z przedmiotu ekonomika kultury, w Instytucie Kultury w Warszawie już 
od wielu lat działa Zakład Ekonomiki Kultury, prowadzący systematyczne badania 
w tej dziedzinie. Zmieniło się też podejście do kultury, która nie jest już wyłącznie 
traktowana jako oddalona od gospodarki, wymagająca wsparcia dziedzina. Rachunku 
kosztów i efektów nie prowadzi się wyłącznie po to, aby odpowiednio określić wyso
kość udzielanego kulturze wsparcia. Kultura stanowi nowy obszar do inwestowania, 
miejsce tworzenia nowych miejsc pracy, dziedzinę od której można nauczyć się ela
styczności działania, innowacyjności, umiejętności przetrwania w różnych - nie zaw
sze korzystnych warunkach. Stąd wynika wieloaspektowe definiowanie ekonomiki 
kultury i mnogość zagadnień rozpatrywanych w jej ramach. W ten nurt pojmowania
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kultury dobrze wpisuje się praca niemieckiego badacza Petera Bendixena zatytułowana 
Ekonomia kultury.

W kolejnych siedmiu rozdziałach pracy autor stopniowo zapoznaje czytelnika 
z problemem współistnienia gospodarki i ekonomii. Podkreśla konieczność odejścia od 
pojmowania kultury, jako dziedziny kojarzącej się z rozrywką, doznaniami estetycz
nymi i pozostającej w oddzieleniu od gospodarki. Nie tylko zwraca uwagę na koniecz
ność, jak już wyżej napisałam, współistnienia i wzajemnego przenikania obydwu dzie
dzin ale też na charakter wzajemnych interakcji. Tak jak kultura nie może istnieć bez 
uwzględniania gospodarczych realiów, tak współczesna gospodarka rynkowa nie mo
głaby się rozwinąć bez kultury. Stworzenie współczesnych zasad gospodarowania 
wymagało bowiem odpowiedniego poziomu kultury od uczestników procesów wymia
ny: zaufania do dłużnika, solidności w pracy, przestrzegania zasad umowy itp. Takie 
poglądy autora dowodzą, że kulturę pojmuje on w niezwykle holistyczny sposób.

Stosunek autora do wielu zastanych teorii z dziedziny ekonomii i kultury jest pole
miczny. Jak już pisałam, polemizuje on z teorią o samowystarczalnej gospodarce ryn
kowej kierowanej niewidzialną ręką rynku, regulowanej wyłącznie przez popyt i po
daż. W przekonujący sposób polemizuje z teorią Adama Smitha zaliczającego kulturę 
do sfery „nieproduktywnej”, która w przeciwieństwie do sfery „produktywnej” nie 
tworzy żadnych nowych wartości. Co więcej - zdaniem Smitha - sfera nieproduktyw
na istnieje tylko i wyłącznie Jako produkt zarobkowej pracy wypracowany w gospo
darce i przekazany państwu w formie podatków”. Nie trzeba dodawać jak duże i ne
gatywne znaczenie wywarła tego typu interpretacja na poziom finansowania kultury 
ze środków publicznych. Tymczasem autor ostrzega za Weberem:

„Jeżeli kapitał raz wygra, nie będzie już więcej potrzebował ducha (czytaj: kultury)”.
I dalej:

„(...) chociaż pojedyncza osoba może (a nawet w biedzie musi) na jakiś czas zrezygnować z kultu
ry, to przecież nie całe społeczeństwo. Taka - wynikająca ze złej koniunktury - sytuacja będzie miała 
trwałe skutki. Ani w przyrodzie, ani w kulturze nie jest możliwe cofnięcie powstałych zniszczeń”.

Autor proponuje aby nie poprzestawać na dotychczas stosowanym w ekonomice 
kultury podejściu empirycznym i uzupełniać go (jeśli nie zastąpić)

„(...) dogłębną analizą sił i potrzeb tworzących wewnątrz społeczeństwa konkretne sytuacje i pro
blemy. ...Celem tej analizy jest utrwalenie rozumienia ekonomii kultury jako ciągłego aktywnego pro
cesu kultury, by mieć możność przewidywania jego sil twórczych”.

Polemiczny stosunek autora dotyczy również samej istoty przedmiotu rozprawy. 
Proponuje używanie terminu ekonomia kultury zamiast ekonomika kultury, który, jego 
zdaniem, ma wyraźnie anglosaskie korzenie (cultural economics) i nie może być sto
sowany, gdyż - jak dowcipnie zauważa - uprawiający tę dziedzinę nauki zwani byliby 
ekonomikami, a nie ekonomistami. Tymczasem w języku polskim istnieją przynaj
mniej trzy powody stosowania terminu ekonomika kultury. Zaliczamy do nich: upo
wszechnienie pojęcia, ścisłość i poprawność językową. W najnowszych słownikach 
języka polskiego dyscyplina ekonomiczna badająca zjawiska i prawidłowości ekono
miczne występujące w kulturze to ekonomika kultury, a nie ekonomia kultury (patrz: 
Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, 1998; Nowy słownik popraw
nej polszczyzny pod red. A. Markowskiego, PWN, 1999). Propozycja autora może 
wynikać z przyjętego przez niego sposobu pojmowania tej dyscypliny przede wszyst
kim w aspekcie związków kultury i rynku.



RECENZJA PRACY PETERA BENDIXENA EKONOMIA KULTURY 225

W centrum zainteresowania autora znajdują się kulturowo-ekonomiczne uwarun
kowania finansowania kultury. Odrębne miejsce poświęca kształtowaniu związków 
rynku i kultury w wypadku: literatury, sztuk plastycznych i widowiskowych. Te cie
kawe i erudycyjnie prowadzone rozważania zawarte są w piątym rozdziale pracy. Tutaj 
też umiejscowiona jest polemika z ważną dla ekonomiki kultury teorią Baumolla, zna
ną jako choroba kosztów. Niestety za mało w niej przekonujących argumentów i do
ciekliwości co ostatecznie rozczarowuje. W końcowym szóstym rozdziale pracy od
najdujemy uporządkowane podsumowanie dotychczasowych rozważań i wnioski na 
przyszłość. Przyszłość ekonomii kultury.

Poznawcza wartość książki jest duża. Można się z poglądami autora zgadzać, bądź 
nie. Nie można jednak im zarzucić bezzasadności. Tym bardziej, że zazwyczaj poparte 
są licznymi przykładami z praktyki. Proponowałabym zatytułować ją wstępem do eko
nomii kultury, bo jako wstęp do rozwoju teorii ekonomiki kultury jest znakomita. Po
lemiczna, refleksyjna, miejscami prowokacyjna, poparta analizą historyczną. Historia 
stanowi zresztą jej mocną stronę.

Ocena pracy samej w sobie to jedno zagadnienie, zaś kwestia jej przetłumaczenia 
na język polski to sprawa druga. Przede wszystkim decyzja o przetłumaczeniu książki 
na język polski jest ze wszech miar słuszna i zasługuje na pochwałę. Nie ma bowiem 
w polskiej literaturze - oryginalnej czy tłumaczonej - pozycji, która tak bezpośrednio, 
jak omawiana, skupia się na zagadnieniu ekonomiki kultury. Wykłady z ekonomiki 
kultury siłą rzeczy odwołują się do różnorodnych źródeł literaturowych, w których - 
poza nielicznymi chlubnymi wyjątkami - problemy ekonomiki kultury stanowią za
zwyczaj tylko część większej całości. Ekonomia kultury takim podręcznikiem się ra
czej nie stanie. Przesądzają o tym nie tylko jej charakter (polemiczny, teoretyzujący) 
i jednostronność ujęcia badawczego, ale także pozbawienie - zgodnie z zamysłem 
autora - wyników najnowszych badań empirycznych. Co nie znaczy, że wykładowcy 
nie powinni się do tej rozprawy odwoływać. Na pewno zaś w znakomitym stopniu 
Ekonomia kultury może przyczynić się do powstania podręcznika do ekonomiki kultu
ry. Tak samo jak pobudza do dyskusji na temat roli kultury we współczesnej gospodar
ce rynkowej.

Summary

A review of the book by Peter Bendixen Economy of culture.
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