
Wprowadzenie do ćwiczenia (2) 

Wybór formy jako konieczność podporządkowana wartości.

* * *
Formy będące  dziełem  człowieka  i  towarzyszące  ludzkiej  obecności  w świecie,  nie  są  wynikiem  
prostego  determinizmu,  a  ich  logika,  jeżeli  w  ogóle  istnieje,  bywa  złożona  i  trudna  do  
jednoznacznego zdefiniowania. 

Teza  niniejsza  stanowi  punkt  wyjścia  do  rozważań,  których  celem  jest  rozwinięcie  zagadnień 
omawianych w odniesieniu do form i ukształtowań występujących w obszarze natury nieożywionej,  
podlegających  zasadzie  determinizmu.  W dalszej  części  niniejszego  wprowadzenia  podjęta  zostanie 
próba zdefiniowania zagadnienia  konieczności,  będącej  postawą właściwą dla kształtowania form 
przez  człowieka  i  procesu  twórczego  w  ogóle.  Warto  zatem  przyjrzeć  się  mechanizmom,  które 
towarzyszą ludzkiej twórczości. Warto poznać okoliczności towarzyszące procesowi powstania formy, 
by wychodząc od determinizmu w odniesieniu do form natury dojść do  wolności tworzenia formy 
uwarunkowanej jedynie koniecznością, ale po kolei ...

Determinizm – indeterminizm.
Przystępując do wyjaśnienia powyższych pojęć przywołam za profesorem Władysławem Stróżewskim 
dwie definicje Blansharda rozróżniające pojęcia determinizmu i indeterminizmu. 

Determinizm  jest  poglądem  wedle  którego  każde  zdarzenie  A  jest  tak  związane  z  późniejszym  
zdarzeniem B, że jeżeli zachodzi  zdarzenie A musi zajść również zdarzenie B.
Przez indeterminizm rozumiemy pogląd, zgodnie z którym istnieje pewne zdarzenie B, które nie jest  
tak związane z jakimkolwiek wyprzedzającym je zdarzeniem A, że jeżeli zachodzi A, zajść musi także  
B.1

Logika  form natury  wpisuje  się  w  ciąg  zdarzeń  regulowany  zasadami  przyczyn  i  następstw.  Fakt  
zdeterminowania  jest  dany  jako  obowiązujące  prawo  wykluczające  jakikolwiek  wyjątek  i  
jakąkolwiek  możliwość  wyboru.  To,  co  zdeterminowane  zdefiniowane  jest  jednoznacznie  i  
nieodwołalnie. Fakt zdeterminowania wymaga wyłącznie poddania się. [...] 

Przeciwieństwem  determinizmu  jest  indeterminizm,  polegający  na  braku  jakichkolwiek  praw  i  
jakichkolwiek uwarunkowań zewnętrznych. Wolność od praw oznacza tu absolutny chaos zachowań  
prowadzący między innymi do niemożności jakiegokolwiek przewidywania zjawisk następnych z  
wykorzystaniem znajomości stanów je poprzedzających. Wolność od uwarunkowań zewnętrznych  
jest  czystą  ‘wolnością  od’,  otwiera  nieograniczone  pole  możliwej  spontaniczności  podmiotowej,  
niczym nie regulowanej i niczemu nie podporządkowanej.2

Warto jednocześnie zauważyć, że  pełny indeterminizm nie polega na zmianie jednego ograniczenia  
na inne,  lecz  na odrzuceniu wszelkiego ograniczenia w ogóle.  Ale też  dlatego jest  niemożliwy w  
ramach  aktualnie  istniejącego  świata.3 Tak  więc  indeterminizm  pozostaje  postawą  możliwą  do 
rozważania jedynie teoretycznie, gdyż istniejąc fizycznie w świecie jesteśmy uwarunkowani choćby ową 
fizycznością świata oraz własną i nie jesteśmy w stanie w praktycznym działaniu od tych uwarunkowań 
abstrahować.  

Czy zatem koniec marzeń o wolności, przynajmniej o wolności w odniesieniu do stwarzania form, która 
to jest przedmiotem niniejszych rozważań? 
Czy  wobec  niemożliwości  praktycznej  realizacji  postawy  nieuwarunkowanej  twórczości  nigdy  nie 
osiągniemy twórczej wolności? 
Czy jako uwarunkowani, czy wręcz zdeterminowani w naszych poczynaniach rzeczywiście jesteśmy w 
stanie stwarzać rzeczy?

Odpowiedzi  na  postawione  powyżej  pytania  będziemy  poszukiwać  w  obszarze  kolejnej  pary 
przeciwstawnych pojęć dowolności i konieczności.

1 STRÓŻEWSKI. Dialektyka twórczości. s. 323
2 tamże. s.327
3 tamże.



Dowolność – konieczność

Przechodząc  do  omówienia  zagadnień  dowolności  i  konieczności  przywołam  za  profesorem 
Stróżewskim  definicję  Leibniza,  który  koniecznością  nazywa  to,  czego  przeciwieństwo  implikuje  
sprzeczność, czyli nie może być jasno rozumiane. 4

Przekładając powyższe nader jasne i czytelne sformułowanie na obszar zagadnień kształtowania formy 
możemy stwierdzić,  że podejmując decyzję projektową,  wybierając  uformowanie w sposób inny niż 
powodowany  koniecznością  popadamy  w  sprzeczność,  a  efekt  naszych  decyzji  nie  może  być  jasno 
rozumiany.

[...] Mędrzec wybiera to, co najlepsze, nie jest przez to wcale mniej wolny;  przeciwnie wolność 
najdoskonalsza  na  tym  właśnie  polega,  iż  nie  ma  przeszkód  aby  czynić  to,  co  
najlepsze.5

Taka wizja działań twórczych łączy w sobie pozornie biegunowo odległe pojęcia konieczności i wolności 
czyniąc ich nierozerwalny odtąd związek podstawą rzeczywistej twórczości tak,  iż nie ma przeszkód  
aby czynić to, co najlepsze. Słusznym zatem wydaje się twierdzenie, że tak rozumiana konieczność jest 
główną  okolicznością  i  siłą  sprawczą  towarzyszącą  twórczości  a  tym  samym  najwłaściwszą 
okolicznością powstawania formy. Forma warunkowana jest koniecznością, a twórca jest wolny do tego 
by powodowany ową koniecznością stwarzać najlepsze uformowania.

Doświadczenie konieczności wiąże się najściślej z poszukiwaniem tego, co być musi ze względu na  
wartość, którą się pragnie zrealizować. Idea konieczności podporządkowana jest idei wartości  - i to  
odróżnia ją zasadniczo od idei determinizmu.6

Konieczność  jest  koniecznością  drogi,  na  której  ma  być  realizowana  określona  wartość,  przy  
założeniu, ze pośród wielu możliwych dróg tej realizacji istnieje jedna, najlepsza.7

Zrozumienie  problemu  konieczności  w  powyższy  sposób  nie  wyklucza  twórczej  wolności  a  wręcz 
przeciwnie,  czyni ją niezbędnym elementem procesu twórczego.  Konieczność staje się bowiem 
przedmiotem poszukiwania, wyboru i ostatecznej afirmacji.  Odkrycie obszaru konieczności 
związanego z powstającym uformowaniem otwiera obszar wolności, drogę do znalezienia rozwiązania 
tak, iż  ma być realizowana określona wartość, przy założeniu, ze pośród wielu możliwych dróg tej  
realizacji istnieje jedna, najlepsza

[...]  konieczność  jest  koniecznością  wówczas  dopiero,  gdy  zostaje  odkryta,  uświadomiona  i  
zaakceptowana.8

Tak być musi nawet jeżeli może być nieskończenie inaczej!9 

Znalezienie tego jedynego, optymalnego rozwiązania w procesie twórczym jest zgodą na poddanie się 
konieczności jego wyboru. Konieczność przeciwstawia się temu, co możliwe jako wolności działającej w 
sferze  możliwego wyboru.  Konieczność dąży do dokonania  wyboru a  gdy wybór zostaje  dokonany, 
wolność „znosi” samą siebie i zespala się w jedno z koniecznością.

Wolność  wiąże  konieczność  z  wartością.  Uleganie  konieczności  uwarunkowanej  wartością  jest 
optymalną sytuacją  na drodze  poszukiwania  rozwiązań,  na drodze do znalezienia  właściwych  form 
przestrzeni.

Wybór nie naznaczony koniecznością jest  zawsze wyborem ‘na niby’,  możliwość akceptacji  jest  z  
góry prowizoryczna, gdyż nie znajduje żadnego autentycznego uzasadnienia.10

4 LEIBNIZ G.W. Wyznanie wiary filozofa. [w:] STRÓŻEWSKI WŁADYSŁAW. Dialektyka twórczości. 
Wydawnictwo Znak. Kraków 2007. s. 325
5 LEIBNIZ G.W. Polemika z S. Clarke”iem. Piąte pismo Leibniza. [w:] STRÓŻEWSKI. Dialektyka twórczości.  
s. 325
6 STRÓŻEWSKI. Dialektyka twórczości. s. 329
7 tamże.
8 tamże.
9 tamże. s. 331
10 tamże.



Podsumowanie:

• Formy będące dziełem człowieka i towarzyszące ludzkiej obecności w świecie, nie są wynikiem 
prostego determinizmu.

• Fakt zdeterminowania jest  dany jako obowiązujące prawo wykluczające jakikolwiek wyjątek i 
jakąkolwiek możliwość wyboru. Fakt zdeterminowania wymaga wyłącznie poddania się.

• Indeterminizm będący przeciwieństwem determinizmu, polega na braku jakichkolwiek praw i 
jakichkolwiek uwarunkowań zewnętrznych.

• Indeterminizm pozostaje postawą możliwą do rozważania jedynie teoretycznie, gdyż nie polega 
na zmianie jednego ograniczenia na inne, lecz na odrzuceniu wszelkiego ograniczenia w ogóle.

• Przeciwieństwem konieczności nie jest dowolność – wolność. Koniecznością nazywamy to, czego 
przeciwieństwo implikuje sprzeczność. (Leibniz) 

• Wolność najdoskonalsza na tym właśnie polega, iż nie ma przeszkód aby czynić to, co najlepsze.  
(Leibniz)

• Pojęcia  konieczności  i  wolności  są  ze  sobą  nierozerwalnie  związane.  Wybieranie  tego  co 
najlepsze jest koniecznością i jest jednocześnie przejawem wolności.

• Konieczność jest  główną okolicznością i  siłą sprawczą towarzyszącą twórczości  a tym samym 
najwłaściwszą okolicznością powstawania formy.

• Forma  warunkowana  jest  koniecznością,  a  twórca  jest  wolny  do  tego  by  powodowany  ową 
koniecznością stwarzać najlepsze uformowania.

• Idea konieczności  podporządkowana jest  idei  wartości   -  i  to  odróżnia  ją zasadniczo  od idei  
determinizmu. (Stróżewski)

• Znalezienie  tego  jedynego,  optymalnego  rozwiązania  w  procesie  twórczym  jest  zgodą  na 
poddanie się konieczności jego wyboru.

• Uleganie  konieczności  uwarunkowanej  wartością  jest  optymalną  sytuacją  na  drodze 
poszukiwania  rozwiązań,  na  drodze  do  znalezienia  właściwych  form  przestrzeni. Wybór  nie 
naznaczony  koniecznością  jest  zawsze  wyborem  ‘na  niby’,  możliwość  akceptacji  jest  z  góry 
prowizoryczna, gdyż nie znajduje żadnego autentycznego uzasadnienia. (Stróżewski).
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