
Jednym z powodów wyboru tematu niniejszej rozprawy 
jest luka w systematycznej prezentacji myœli poszczegól-
nych przedstawicieli formacji neokantowskiej w polskiej 
literaturze przedmiotu. Owa akademicka filozofia znana 
jest przede wszystkim z os³awionego has³a: züruck zu Kant, 
czyli powrotu do za³o¿eñ krytycznej myœli Immanuela Kan-
ta. Przedmiotem rozwa¿añ pojawiaj¹cych siê sporadycznie 
prac poœwiêconych odmianom tej filozofii s¹ z regu³y szko-
³a marburska i badeñska – uznane za g³ówne kierunki neo-
kantyzmu.

W stosunkowo nielicznych opracowaniach tego akademic-
kiego fenomenu myœli niemieckiej, jak¹ stanowi neokantyzm, 
najbardziej skrótowo i tendencyjnie jest przedstawiana jego 
wczesna faza. Okreœla siê j¹ jako psycho-fizjologiczny kie-
runek filozofii neokantowskiej i w jej ramach sytuuje siê 
pogl¹dy Hermanna von Helmholtza, Friedricha Alberta 
Langego oraz Hansa Vaihingera. Dwaj pierwsi myœliciele s¹ 
w mniejszym czy wiêkszym stopniu znani z powodu roli, 
jak¹ odegrali w zapocz¹tkowaniu nowego etapu historii filo-
zofii niemieckiej. Natomiast f ilozof ia trzeciego z nich – Hansa 
Vaihingera – pozostaje nieznana. Œwiadcz¹ o tym znikome, 
pobie¿ne i schematyczne sposoby jej przedstawiania, ponad-
to niemal na pró¿no szukaæ wspó³czesnych polskich prób jej 
ca³oœciowej prezentacji czy interpretacji. Warto zaznaczyæ, 
¿e w momencie powstawania niniejszej rozprawy liczba pol-
skich artyku³ów omawiaj¹cych koncepcjê Vaihingera (po-
mijaj¹c drobne wzmianki w ró¿norodnych podrêcznikach 
historii filozofii lub w opracowaniach dotycz¹cych neokan-
tyzmu) ogranicza³a siê do piêciu, przy czym cztery z nich po-

625 - Janaszczyk_sklad_CYFRA.indd   8625 - Janaszczyk_sklad_CYFRA.indd   8 2010-12-02   15:34:522010-12-02   15:34:52



9wstêp

chodz¹ z pocz¹tków XX wieku1, ostatni zaœ autorstwa Janusza 
Sztumskiego2 , ukaza³ siê w 1969 roku. Podobnie jest z prze-
k³adami prac Vaihingera, na jêzyk polski przet³umaczono 
tylko jego krótk¹ rozprawkê pt. Prawo rozwoju wyobrażeń 
o rzeczywistości (Das Entwicklungsgesetz der Vorstellungen 
uber das Reale)3  oraz fragmenty jego g³ównego dzie³a Die Phi-
losophie des Als Ob, dotycz¹ce religii4 . 

Mimo ¿e oryginalna myœl Vaihingera pozostaje nieznana, 
to jednak w historii filozofii zajmuje on wa¿ne miejsce jako 
wybitny i skrupulatny komentator dzie³ Kanta. Sporz¹dzi³ 
bowiem dwutomow¹ i niezwykle obszern¹ egzegezê pt. Kom-
mentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft (t. 1 – 1881, t. 2 
– 1892). Znany jest równie¿ jako fundator czasopisma „Kant-
studien. Philosophische Zeitschrift der Gesellschaft” wyda-
wanego od 1896 roku, a¿ po dzieñ dzisiejszy, a tak¿e jako za-
³o¿yciel funkcjonuj¹cego do tej pory „Kant-geselschaft” 
(1904). Na pocz¹tku XX wieku by³y to dwa g³ówne organy 
filozofii neokantowskiej, w których toczy³y siê ¿ywe dysku-
sje jej przedstawicieli. Ta wa¿na akademicka dzia³alnoœæ au-
tora Die Philosophie des Als Ob nie przyczyni³a siê jednak do 
uznania go za samodzielnego myœliciela. 

Do zaistnienia Vaihingera jako oryginalnego filozofa nie 
przyczyni³ siê równie¿ fakt, ¿e jego systematyczne dzie³o od 
pierwszego wydania w 1911 roku by³o wznawiane w jêzyku 
niemieckim przynajmniej piêæ razy (1913, 1918, 1919, 1920, 
1922, 1927). W 1924 roku zosta³o ono równie¿ prze³o¿one 
przez Charlesa Kaya Ogdena na jêzyk angielski (w 2001 roku 
doczeka³o siê wznowienia), do tego wydania do³¹czono po-
nadto unikaln¹ autobiografiê zawieraj¹ca historiê powstania 
dzie³a Die Philosophie des Als Ob. Nale¿y równie¿ wspo-
mnieæ, ¿e w celu propagowania swojej filozofii Vaihinger 
za³o¿y³ w 1919 roku czasopismo „Annalen der Philosophie”, 
w którym ukazywa³y siê artyku³y dotycz¹ce nie tylko filo-
zofii, ale i innych dziedzin nauki. G³ównym tematem by³o 
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