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Abstract

The Ingenious Artist in the Theories of Immanuel Kant and Konrad Fiedler

Analyzing the figure of the “ingenious artist” as presented in the theories of formal 
aesthetics, I confront the ideas of Immanuel Kant with their original continuation de-
veloped by Konrad Fiedler. In both theories, the artist endowed with artistic genius is 
the most important factor in the process of creating an original and unique work of 
art. Nevertheless, despite Kant’s own statement that the artist needs to be constricted 
by the rules of art and strictly follow them, the Kantian philosophical framework allows 
for another, very different vision of artistic genius, according to which the artist is able 
to act without any boundaries. This concept of an infinite artistic freedom was created 
by Konrad Fiedler and developed in his theory of “pure visibility”. In Fiedler’s theory, 
the artist makes some new spheres of reality visible, and he does so in a completely 
unhampered way. In this manner, he extends the area of mutual experience.

Słowa kluczowe: artysta, estetyka formalna, geniusz artystyczny, Konrad Fiedler, 
Immanuel Kant
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W Kantowskiej Krytyce władzy sądzenia pojęcie „geniuszu artystycznego” sta-
nowi jedno z ważniejszych narzędzi filozoficznej analizy zagadnień twórczości 
plastycznej i dzieła sztuki pięknej. Obdarzony genialnością twórca jest najważ-
niejszym warunkiem powstania oryginalnego i unikatowego dzieła. Dowarto-
ściowanie znaczenia samego twórcy łączy się z koniecznością istnienia ścisłych 
reguł pracy twórczej, poza które artystyczny geniusz nie może wykroczyć, jeżeli 
jego dzieła mają zostać uznane za sztukę piękną.

Jednakże, filozofia Kanta w sposób nieoczywisty umożliwia również rady-
kalnie odmienną koncepcję genialności, w której artyście pozostawiony może 
być nieograniczenie szeroki margines swobody artystycznej. Twórcą takiej 
teorii jest Konrad Fiedler, autor napisanej w latach 80. XIX wieku inspirującej 
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pracy zatytułowanej Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit1 (O źródle 
twórczości artystycznej). Chociaż swoją teorię artystycznej czynności twórczej 
zbudował, opierając się na założeniach i rozwiązaniach filozofii kantowskiej, 
to nie wywodził ich z rozważań zawartych w poświęconej zagadnieniom ściśle 
estetycznym Krytyce władzy sądzenia. Wypracowanie idącej w kontrze do teorii 
Immanuela Kanta własnej koncepcji geniuszu artystycznego, umożliwił sobie 
Fiedler, sięgając bezpośrednio do epistemologii przedstawionej przez Kanta 
w Krytyce czystego rozumu2.

I

Pierwsza z Krytyk została napisana przez Kanta w jasno sprecyzowanym celu: 
uratowania sensowności i prawdziwości poznania naukowego przed krytyką 
ze strony współczesnych Kantowi sceptyków. W umyśle ludzkim wyodrębnił 
on trzy obszary: naoczność odpowiadającą za ujmowanie danych zmysłowych, 
intelekt, który za pomocą kategorii te dane porządkuje, oraz rozum, który do-
konuje ich syntezy w pojęciu. Materia zmysłowa, którą naoczność dostarcza 
wyższym władzom poznawczym, sama jest bez nich niewiele warta: „Myśli bez 
treści naocznej są puste, dane naoczne bez pojęć – ślepe”3 – pisał Kant. Z jed-
nej strony, intelekt potrzebuje więc danych dostarczanych przez zmysłowość, 
ponieważ treść wszelkiej wiedzy pochodzić musi z doświadczenia; z drugiej 
zaś znaczy to, że sama zmysłowość nie może powiedzieć nam nic o świecie, 
ponieważ jedyne, co przyjmuje ze świata, to nieuporządkowana mgławica 
wrażeń, która dopiero w wyniku porządkującej pracy intelektu i zawartych 
w nim apriorycznych kategorii zyskuje swoje prawdziwe znaczenie poznawcze.

W O źródle twórczości artystycznej Fiedler wykazuje jednakże istnienie innego, 
równoległego i równie pewnego, co naukowy, schematu poznania: zmysłowe 
poznanie twórcze. W postulowanym przez Fiedlera twórczym poznaniu zmysło-
wym, władza zmysłowej naoczności zostaje uwolniona od podlegania wyższym 
władzom intelektu w znaczeniu kantowskim, co pozwala na nawiązanie bez-
pośredniej łączności ze światem pozbawionym narzuconych mu przez intelekt 
i rozum ram kategorialnych i pojęciowych. Jest to świat „czystej widzialności”4.

„Czyste widzenie” polega na intensyfikacji pracy władzy zmysłowej naocz-
ności w taki sposób, by dane zmysłowe nie zostały poddane represyjnej władzy 
intelektu. Jak sądził Fiedler, kategorie intelektu i pojęcia rozumu są w stanie 
wykorzystać jedynie niewielką część bogactwa materii zmysłowej, jakiej dostarcza 
im naoczność. Dzięki zintensyfikowaniu pracy naoczności, podmiot poznający 
może pozostać na poziomie samej zmysłowości. Pozwala to odzyskać bogactwo 
rzeczywistości widzialnej i otwiera przed nami niemożliwy do zbadania przez 

1 K. Fiedler, Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit, [w:] tegoż, Schriften über Kunst, hrsg. 
H. Konnerth, R. Piper & Co., München 1913.

2 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, 2 t., przeł. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957.
3 Tamże, t. 1, s. 139.
4 O pojęciu „czystej widzialności” pisałam w artykule „Czysta widzialność” w estetyce formalnej 

Konrada Fiedlera, „HYBRIS”, nr 39 (2017), s. 142-163, http://magazynhybris.com/index.php/archive/
63-hybris-39-2017 [dostęp: 14.02.2019].
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naukę obszar „czystej widzialności”, czyli nieustrukturyzowanego jeszcze obrazu 
świata. Jak pisał Konrad Fiedler, świat jest w istocie

niezmierzoną, bezładną i wielobarwną mieszaniną naszych postrzeżeń i przedstawień, które 
pojawiają się i znikają to naszemu widzeniu zewnętrznemu, to naszemu oku wewnętrznemu. 
Pobudzają nas one swoim zagęszczeniem, ale nie pozostawiając śladu znikają tak szybko, jak 
tylko wyda nam się, że ujęliśmy je intensywnością naszego uczucia albo jasnością poznania 
pojęciowego. Jest to potężne królestwo światła, w którym ukazuje się nam nieskończona seria 
nieskończonych kombinacji obrazów. Wydaje nam się, że bez wysiłku możemy stać się jej posia-
daczami, jednakże nawet przed najskromniejszą próbą wglądu badawczego, cała jej obfitość, 
i cała jej doskonałość, przedstawiają nam się w formie niepewnej, niedokładnej i zmiennej. 
Widzialność ta podobna jest do prezentu, który został nam wręczony bez naszej zasługi5.

O przedmiotach zwykliśmy sądzić, że są one pewnymi „gotowymi”, syntetycznymi 
całościami złożonymi z różnorodnych jakości zmysłowych. Natomiast oderwana 
od przedmiotu „czysta widzialność” to już wyłącznie czysto wzrokowe wraże-
nie światła i koloru. W spotkaniu ze światem w każdej chwili konfrontujemy 
się z rzeczywistą pustką, nicością rozumianą jako chaotyczna wielość danych 
wrażeniowych, którą z całych sił usiłujemy ująć przy pomocy naszych wyższych 
władz poznawczych. Wynurzające się z owej pustki formy (Gestalt) są tymczasem 
jedynie stającymi się w konkretnym momencie widzialnymi fragmentami tego, 
co może się dla nas widzialnym dopiero stać.

W teorii Fiedlera pojęcie „widzenia” nabiera więc nowej jakości: zamiast 
„myśleć” chodzi o to, żeby „widzieć”, zamiast wykraczać poza widzialność 
w stronę pojęć – na widzialności się zatrzymać i poddać przemożnej mocy 
jej oddziaływania. Możliwością nie intelektualnego, ale czysto zmysłowego 
doświadczania i poznawania świata obdarzony jest każdy człowiek, jednakże 
edukacja nastawiona na poznanie naukowe i wypracowanie praktycznego 
podejścia do świata sprawia, że zatracamy naszą dziecięcą zdolność bezpo-
średniego, czystego widzenia6. Nieustrukturyzowany chaos wrażeń wytrąca 
nas bowiem z codziennego nurtu życia i sprawia, że grunt usuwa nam się spod 
stóp, a my całkowicie tracimy poczucie stabilności świata. W przeciwieństwie 
do poznania intelektualnego, które towarzyszy nam na co dzień, poznanie 
zmysłowo-intuicyjne pozostaje ostatecznie domeną tych, u których wrodzona 
wszystkim wrażliwość na to, co zmysłowe, nie uległa neutralizacji. Jak sądził 
Konrad Fiedler, w najwyższym stopniu są nimi artyści.

II

Teoria Kanta oraz neokantowska teoria Fiedlera stawiają przed artystami i sztu-
ką zupełnie różne zadania. Zdaniem Kanta sztuka piękna jest unaoczniającym, 
a więc zmysłowym przedstawieniem pewnej idei estetycznej, czyli wytworu 
twórczej wyobraźni, którego nie można ująć za pomocą żadnego określonego 
pojęcia. Co prawda dzieło sztuki może, jak czytamy, w sposób nieograniczony 

5 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 313.
6 Tamże, s. 282.
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rozszerzać estetycznie znaczenie pojęcia7, za pomocą którego próbujemy dys-
kursywnie ująć przedstawienie artystyczne, to jednak sztuce nie zostaje nadany 
status poznawczy. Sztuka jest czymś innym niż nauka w tym sensie, że nie 
dostarcza nam żadnej pewnej wiedzy o świecie i dlatego jej obszar nie może 
zostać powiększony. Podczas gdy w nauce następuje stały przyrost wiedzy, 
o tyle sztuka „ma gdzieś swój kres, gdyż ma ona swą wytkniętą granicę, której 
nie może przekroczyć i która została przypuszczalnie osiągnięta i nie może już 
być więcej rozszerzona”8.

Poprzez wykazanie, że poznanie oparte na zmysłowości dostarcza równie 
pewnej wiedzy, co poznanie naukowe, Konrad Fiedler postawił przed artysta-
mi zadanie o wielkiej doniosłości. Przy pomocy twórczości artystycznej czynią 
oni widzialnym to, co niedostępne jest badaczom korzystającym w swej pracy 
z aktywności czysto intelektualnej. Kant sądził, że wrażenia niezapośredniczone 
przez intelekt nie mogą być z konieczności niczym więcej, jak tylko złudą, „ma-
rzycielskim urojeniem w czystej postaci, pokrewnym pomieszaniu zmysłów”9. 
Jednakże, wbrew pozorom, które kazałyby przyjąć, że pozostając na biegunie 
przeciwnym nauce, artyści znajdują się w odrealnionym świecie marzeń, Fiedler 
argumentuje: 

jest zjawiskiem zastanawiającym, że ludzie, których w życiu i profesji cechują powaga i obiek-
tywność, popadają w sentymentalizm w chwili, gdy tylko zbliżą się do sztuki. Nie rozumieją, 
że czynność artystyczna opiera się na obiektywności i  jasności tak oddalonych od orgii ich 
uczuć, jak od suchości i trzeźwości tych, którzy sądzą, że można zbliżyć się do sztuki za pomocą 
narzędzi dostarczanych przez dyscyplinę naukową10.

Tym, do czego ma dostęp świadomość artysty, jest więc obiektywna prawda 
o rzeczywistości, inna od tej dostarczanej nam przez wiedzę naukową i dlatego 
też mogąca wydawać się niektórym „nonsensowną”11. Wrażliwość zmysłowa, 
zdolność poznawcza i wyjątkowa umiejętność artysty polegająca na tym, że po-
trafi on uzewnętrznić wyniki swego poznania rzeczywistości sprawiają, że obszar 
widzialności natury zostaje w każdym dziele sztuki w sposób nieograniczony 
rozwijany i poszerzany. Sztuka nie ma swojego kresu i z konieczności zawsze 
jest częściowa12, ponieważ ogrom świata widzialnego, chociaż możliwy do za-
mknięcia w pojęciu, w sztuce ujawnia się tylko we fragmentach.

7 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1964, s. 243-244.
8 Tamże, s. 234-235.
9 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wydawnictwo 

IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 37.
10 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 287-288.
11 Kant pisał, że „bogactwo wyobraźni nie tworzy w swej pozbawionej praw wolności nic prócz 

nonsensów” [I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 251]. Fiedler zaś twierdził, że „jeśli artysta 
podczas wykonywania swych działań wydaje się innym znajdować w stanie przypominającym sen, to 
dla niego samego właśnie w tej czynności dokonuje się jego rzeczywiste przebudzenie” [K. Fiedler, Über 
den Ursprung, dz. cyt., s. 297].

12 Tamże, s. 327.
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III

Jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, sztuka zaczyna się tam, gdzie kończy się praca 
naoczności. Artysty nie wyróżnia ani wyjątkowość jego oglądu zmysłowego, ani też to, że może 
widzieć więcej albo widzieć w sposób bardziej intensywny, że jego oczy posiadają szczególną 
umiejętność wyróżniania, ogólnego ujmowania, zmiany kształtu, udoskonalania czy jasnego 
przedstawiania. Gdyby tak było, to w swych dziełach artysta nie ukazywałby nic innego, jak tylko 
osiągnięcia własnego widzenia. Artysta wyróżnia się raczej tym, że jego wyjątkowy, naturalny 
talent pozwala mu dokonać bezpośredniego przejścia od oglądu zmysłowego do graficznego 
wyrazu: jego relacja z naturą nie opiera się na zmysłowej naoczności, ale na ekspresji. Na tym 
właśnie polega prawdziwy cud sztuki13

– pisał Konrad Fiedler. Wielkość i wyjątkowość artysty polega nie tyle na tym, 
że widzi on świat w pewien określony, niedostępny większości ludzi sposób, ile 
na tym, że wychodząc od czystego widzenia, potrafi stworzyć materialne dzieło 
sztuki będące bezpośrednim wyrazem tego, co zostało przez niego ujęte za po-
mocą widzenia. W wyrażeniu „bezpośrednia ekspresja widzialności” daje swój 
wyraz filozoficzna oryginalność Fiedlerowskiej reinterpretacji myśli kantowskiej.

Artystyczna „genialność jest talentem, […] wrodzoną dyspozycją umysłu, 
za pomocą której przyroda ustanawia prawidła dla sztuki”14 – brzmi pierw-
sza definicja genialności przytoczona przez Kanta. Obdarzony genialnością 
artysta potrafi wykonać dzieło, które odbiorcy wyda się „drugą przyrodą”, ale 
bez równoczesnej utraty świadomości tego, że wciąż jest to sztuka15. Sztukę 
piękną można zrozumieć analogicznie do tego, jak daje się również zrozumieć 
przyroda, czyli poprzez rozpoznanie rządzących nią praw. Artysta, którego 
natura obdarzyła talentem, potrafi nieświadomie stosować ustanawiane przez 
nią prawa i to w taki sposób, że w jego dziele trudno poznać, by było ono 
wykonane zgodnie z jakimiś odgórnie narzuconymi prawidłami. Nie znaczy to, 
że dzieło jest prawideł pozbawione, są one w nim immanentnie obecne i moż-
na dokonać ich wtórnego rozpoznania. O ile jednak nauka poznaje przyrodę 
za pośrednictwem pojęcia, o tyle sztukę piękną zrozumieją jedynie ci, którzy 
zostali obdarzeni smakiem, za pomocą którego można rozpoznać w dziele 
ideę estetyczną. Obdarzony nim powinien być również sam twórca, ponieważ 
pozbawiony smaku artysta nie potrafiłby stwierdzić, czy tworzony przez niego 
przedmiot zyskał już odpowiednią formę.

Również praca artysty fiedlerowskiego nie jest pozbawiona swych we-
wnętrznych praw. Działanie artystyczne wiąże się z wysiłkiem poznawczym, 
który prowadzić ma do obiektywnego ujęcia świata widzialnego, poznania 
immanentnych mu praw. Dzieło sztuki, jako wynik artystycznego poznania 
rzeczywistości, zdaje z nich sprawę: 

Nie może chodzić o to, by narzucać aktywności artystycznej odgórne prawa, których powinna 
przestrzegać, jeżeli tylko chce tworzyć prawdziwe dzieła sztuki, a nie jedynie wydające się ta-
kimi. Jeśli tylko praca artystyczna pozostanie sobie wierna, nie spocznie, póki jej wytwory nie 
przyjmą formy zgodnej z prawami. I, jako że dzieła są wytworami widzialności, reguły te ukażą 

13 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 288-289.
14 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 231.
15 Tamże, s. 230.
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się w tych jakościach, które przynależą do wzroku. Wszystkie inne wymagania dotyczące sztuki, 
jakimikolwiek by nie były, powinny być przez artystę bezwzględnie odrzucone, jeśli hamują go 
i ograniczają jego własne dążenia16.

Jednakże w przeciwieństwie do Kanta, Fiedler nie pisze nic o władzy smaku, 
która miałaby dokonywać osądu dzieł sztuki. Nie pisze też nic o pięknie, które 
zdaniem Kanta nie jest niczym innym, jak formą adekwatnego unaoczniającego 
przedstawienia idei estetycznej17. Proces twórczy polega na coraz większym 
zrozumieniu rzeczywistości widzialnej, dlatego jedynym, co zdaniem Fiedlera 
podlega w dziele osądowi, jest jego zgodność z funkcją polegającą na wyrażaniu 
coraz jaśniejszego zrozumienia świata widzialnego przez świadomość artysty. 

W wypadku artysty kantowskiego istota aktywności twórczej i genialność 
polegają na umiejętności wprowadzenia wyobraźni i intelektu w swobodną grę, 
w wyniku której odpowiednio zestrojone obie władze – intelekt oraz swobod-
na wyobraźnia – wytwarzają ideę estetyczną, która może zyskać trafny wyraz 
w sztuce pięknej. W swej koncepcji artysty, z całego zbioru kantowskich narzę-
dzi teoretycznych Fiedler pozostawił wyłącznie te, które odnoszą się do sfery 
zmysłowości, czyli naoczność i wyobraźnię, która w żadnej mierze nie podlega 
już dyscyplinującej władzy intelektu. Równocześnie nie poprzestaje on na rede-
finicji znaczenia zmysłowości dla procesu twórczego. Prawdziwy talent twórczy 
polega na tym, że w niedostępny innym ludziom sposób, artyści potrafią swoją 
świadomością opanować mnogość wrażeń, pojawiającą się w każdej chwili 
przed ich oczyma. Dzieje się to zarazem wyłącznie dzięki temu, że w geście 
ekspresji artystycznej przenoszą przedstawienie wewnętrzne bezpośrednio 
na materialny wytwór sztuki:

Jeśli wcześniej myśleliśmy, że ta mechaniczna czynność kształtowania zależy od mentalnego 
procesu przedstawiania, tak teraz rozumiemy, że cała możliwość postępu w rozwoju przedsta-
wień zależy od tej mechanicznej czynności18.

W artystycznym procesie osiągania coraz większej świadomości i jaśniejszego 
zrozumienia powstaje dzieło będące jego koniecznym dopełnieniem. W kon-
sekwencji zewnętrzna czynność plastyczna jest o wiele bardziej znacząca dla 
aktu twórczego, niż wszelka zdolność widzenia i powstające w jego wyniku 
przedstawienie wewnętrzne19.

IV

Najważniejszym wyróżnikiem każdego artysty obdarzonego genialnością jest 
jednak przede wszystkim oryginalność jego dzieł. Pomimo tego, że w obydwu 
omawianych teoriach wiąże się ona z radykalnym antymimetyzmem, to zarówno 

16 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 324-325.
17 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 239.
18 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 280.
19 Tamże, s. 290.
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oryginalność, jak i antymimetyczność sztuki Kant i Fiedler także interpretują 
w różny sposób.

Utwór oryginalny cechuje się tym, że nie powstał w wyniku naśladownictwa. 
Nie może być więc kopią nie tylko innego dzieła, lecz także żadnego wytworu 
natury. Zdaniem Kanta, dzieło oryginalne jest jednocześnie egzemplaryczne, 
co znaczy, że może stać się wzorem i służyć za kryterium wydawania sądów 
estetycznych o innych dziełach20. Zarazem jednak oryginalność wytworu ge-
nialności zostaje poddana przez Kanta dyscyplinującemu działaniu intelektu 
i władzy sądzenia. Pisze o „oryginalnym nonsensie”21, który powstaje wtedy, gdy 
materiałowi dostarczonemu przez genialność nie zostanie nadana odpowied-
nia forma22, podlegająca ocenie estetycznej. Istnieje więc dosyć silne napięcie 
pomiędzy swobodną grą wyobraźni i  intelektu a koniecznością wytworzenia 
adekwatnego w formie unaoczniającego przedstawienia pojęcia, powstałego 
w wyniku tej gry. Osiągnięcie artystycznej formy, powiada Kant, jest wynikiem 
„powolnego, a nawet skrupulatnego ulepszania po to, aby dostosować ją 
do myśli, a mimo to nie dopuścić do wywierania przez nią ujemnego wpływu 
na wolność tych władz w ich wzajemnej grze”23. Artyście pomaga w tym smak, 
który, dodaje, jest

dyscypliną (czyli karnością) genialności, podcina mocno jej skrzydła, ogładza ją i szlifuje, ale 
zarazem udziela jej takich wskazówek, czym i w jakim zakresie ma się ona zająć, aby pozostać 
celową, a wnosząc jasność i ład w bogactwo myśli sprawia, że idee te stają się trwałymi, że na-
dają się do stałej, a zarazem powszechnej aprobaty […]. Jeśli więc w razie konfliktu między tymi 
dwiema właściwościami coś ma w jakimś dziele być złożone w ofierze, to musiałoby to dotyczyć 
raczej genialności; władza sądzenia zaś, która w sprawach sztuki pięknej orzeka na podstawie 
własnych zasad, dopuści raczej do tego, by uszczerbku doznała wolność i bogactwo wyobraźni 
niż intelekt24.

Genialny artysta nie będzie w stanie wykorzystać swego daru w odpowiedni 
sposób, jeśli nie wykształci dostatecznie talentu artystycznego i nie ujarzmi formy 
graficznej za pomocą zasad wyznaczanych przez intelekt i smak. Genialności 
nauczyć się nie można, ale każdy artysta genialny musi posiąść umiejętność 
korzystania z niej we właściwy sposób.

W teorii Konrada Fiedlera, oryginalność dzieła stanowi jeden z ważniejszych 
wyznaczników jego wartości. O oryginalności dzieła artystycznego należy mówić 
przede wszystkim w kontekście jego statusu poznawczego. Oryginalny wytwór 
dostarcza odbiorcy unikatowe wyniki poznania osiągnięte przez świadomość 
artysty. Nie chodzi więc bynajmniej ani o przeniesienie na płaszczyznę obrazu 
malarskiego owej nieuformowanej wielości wrażeń, z którą konfrontuje się 
wpierw oko artysty, ani nie chodzi także o takie przedstawienie, które polega-
łoby na stworzeniu materialnej kopii obrazu mentalnego, czyli formy, w jaką 
świadomość artysty ujęła ową wielość.

20 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 232.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 236.
23 Tamże, s. 240.
24 Tamże, s. 251.
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[T]ylko postawa aktywna może prowadzić do większego rozwoju naszych przedstawień rzeczy-
wistości widzialnej. Powinno być dla nas wyzwalającym odkrycie w sobie możliwości dokonania 
w dziedzinie wzroku czegoś zabronionego w innych przestrzeniach zmysłowych: uczynienia 
rzeczywistym dla oka tego, czego oko dostarcza świadomości. W ten sposób wkraczamy w ob-
szar czynności ekspresyjnej, która nie przeciwstawia się procesom wewnętrznym, w których 
dzieje się życie zmysłu widzenia, ale bezpośrednio się z nimi łączy i przedstawia się jako ich 
kontynuacja w obszarze czynności zewnętrznej25.

Zamiast o kopii, należałoby więc mówić o wykroczeniu i rozszerzeniu tego, 
co wewnętrzne na to, co zewnętrzne, czyli o uzewnętrznieniu świadomości 
w powstającym w wyniku aktywności cielesnej, dostępnym zmysłowo mate-
rialnym wytworze sztuki. Mechaniczny ruch ręki artysty z konieczności dopełnia 
percepcyjną aktywność jego oka. 

W procesie pracy artysta doświadcza wznoszenia się i rozwijania swej wewnętrznej świadomo-
ści […]. Chociaż jego aktywność okazuje się daleka od świadomego życia tych, którzy nie są 
do niej zdolni, dla artysty jest to praca w pełni świadoma. Poszerza się, domaga wszystkich sił, 
wypiera wszelkie inne czynności aż do skraju granic świadomości i staje się życiem świadomym, 
któremu artysta zdolny jest się poświęcić. i wtedy, gdy artysta roztapia się w tym, co robi, gdy 
zapomina o sobie samym, to znaczy o wszystkim tym, co mogłoby zajmować jego świadomość 
poza tą czynnością, gdy już nie potrafi odróżnić tego, co mogłoby mu się wydawać mentalnymi 
procesami postrzegania, wyobrażania, pamiętania itd., od tego, co mogłoby mu się wydawać 
mechaniczną czynnością zewnętrznych organów ciała, wtedy, gdy proces zapoczątkowany 
postrzeżeniami oka zawładnie powoli całością człowieka i wprawi go w ruch, wtedy właśnie 
artysta doświadcza wznoszenia świadomości na wyżyny i wierzy, że dzięki tej czynności może 
zacząć prawdziwie rozumieć zjawisko widzialne26.

To, co wydaje się w akcie twórczym szałem uczuć, jest w istocie momentem 
osiągania największej jasności rozumienia. Chwile, w których wydaje się, że ar-
tysta traci świadomość i bezwolnie poddaje się pasji i twórczym uniesieniom, są 
takimi wyłącznie dla tych, którzy nie zostali obdarzeni talentem artystycznym. 

Z takim ujęciem aktu twórczego, jako czynności niepodlegającej żadnym 
zewnętrznym względem siebie zasadom, łączy się również nowatorskie podej-
ście Fiedlera do kwestii techniki pracy artystycznej. Gdy Kant pisał o pewnego 
rodzaju mechaniczności koniecznej w pracy twórczej, miał na myśli konieczność 
wykształcenia odpowiedniej techniki malarskiej:

Skoro zaś istotną […] cechą charakteru geniusza jest oryginalność talentu, to płytkie umysły 
sądzą, że nie ma lepszego sposobu wykazania, że jest się kwitnącym geniuszem niż odrzucenie 
przymusu wszelkich szkolnych prawideł, sądzą, że lepiej paraduje się na koniu narowistym niż 
na ujeżdżonym27.

O ile więc dla Kanta „mechaniczny ruch ręki” jest czymś w rodzaju urządzenia, 
które należy wykształcić w sposób akademicko poprawny, aby uniknąć puszcze-
nia wodzów nieskrępowanej fantazji, inaczej mówiąc czymś, co należy usidlić 
w ramach akademicko poprawnego wyszkolenia, o tyle dla Fiedlerowskiego 
artysty niewykształcona w akademii dłoń zyskuje nowy wymiar. Ręka artysty 

25 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 273.
26 Tamże, s. 299-300.
27 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 236.
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zostaje przez Fiedlera uwolniona, przestają krępować ją akademickie zasady, 
dzięki czemu może dokonać bezpośredniej ekspresji widzialnej rzeczywistości.

Uczynienie rzeczywistości widzialną polega na kształtowaniu i upostaciowie-
niu tego, co nieuformowane, jednakowoż czynność ta odbywa się na zupełnie 
innych zasadach, niż reguły poprawności akademickiej. Świadomość artysty 
posługuje się innymi prawami, niż kierująca ruchem wyszkolonej dłoni świa-
domość wykształcona akademicko, w tym więc sensie mechaniczna nie jest 
i tylko nam wydaje się, że ruch ten zachodzi w sposób wyuczony. Ruch ten jest 
jednak równocześnie absolutnie dowolny, ale dowolność ta nie jest dowolnością 
całkowicie przypadkową, kierują nią pewne wewnętrzne zasady, wywodzące 
się z zupełnie innego niż akademicki porządku. Mają bowiem inny cel: nie służą 
przedstawieniu w trafny, niesplamiony nieskrępowaną fantazją sposób idei este-
tycznej, ale polegają na wytworzeniu zupełnie nowej rzeczywistości widzialnej, 
nowego, niezależnego sposobu widzenia świata, które równocześnie cały czas 
do tego świata przynależy. Dzięki działaniu artysty widzialność świata zostaje 
uwolniona i staje się niezależna od tego, co ją wcześniej determinowało; rów-
nocześnie jej malarska ekspresja nie dodaje jej żadnych wartości estetycznych 
ani nie ubarwia emocjami. Obraz malarski jest wytworem czysto formalnym28, 
dzięki czemu może stać się przestrzenią bezpośredniego doświadczania świata 
widzialnego.
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