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Książka ta stanowi zbiór artykułów przedstawionych na konferencji Kant wobec 
problemów współczesnego świata, która odbyła się w dniach 21–23 maja 2004 
roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Konferencja ta została zorga-
nizowana przez Zakład Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ we współpracy 
z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładem 
Filozofii i Etyki Politechniki Krakowskiej, zaś wzięli w niej udział – oprócz 
badaczy polskich – uczeni z innych krajów Europy oraz ze Stanów Zjednoczo-
nych. Przygotowane przez Autorów do publikacji referaty zostały zamieszczone 
w niniejszej książce w dwóch językach: polskim lub angielskim, zgodnie z tym, 
jak były one wygłaszane podczas konferencji. 

Zorganizowana w dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta konferencja 
była poświęcona przede wszystkim analizie Kantowskiej filozofii politycznej, 
etyki i teorii państwa, chociaż w referatach uwzględniona została też problema-
tyka antropologiczna i teoriopoznawcza. W toku obrad zastanawiano się nad 
znaczeniem tych koncepcji dla rozwiązywania problemów politycznych, jak 
również etycznych, stojących przed współczesną Europą i światem. Okazało się, 
że myśl królewieckiego filozofa może odegrać inspirującą rolę w procesie 
kształtowania się społecznych ocen i postaw wobec toczących się obecnie mię-
dzynarodowych konfliktów, pomaga ona także ustalić zakres wolności jednostki 
w demokratyczno-liberalnym państwie, a nade wszystko przybliża nas do celu 
urzeczywistnienia wspólnoty międzynarodowej – postulatu zawartego przecież 
w dziełach Kanta.  

Obrady toczyły się w maju 2004 roku, kiedy to Polska wraz z krajami Euro-
py Środkowej stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jednym 
z celów konferencji było wykazanie, że filozofia polityczna Kanta jest znakomi-
tym narzędziem refleksji nad tym, czym ma być Unia Europejska wraz z jej 
szczegółowymi rozwiązaniami politycznymi: jej konstytucją oraz zakresem 
uprawnień poszczególnych państw członkowskich. Zamiarem Autorów za-
mieszczonych w tym zbiorze tekstów było więc ukazanie aktualności wizji poli-
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tycznej obecnej w filozofii Kanta – idei zjednoczonych i współpracujących ze 
sobą narodów Europy i świata. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania konferencji, a szczególnie prof. dr. hab. Eugeniuszowi Szuma-
kowiczowi i dr. Zbigniewowi Stawrowskiemu. Słowa wdzięczności należą się 
także mgr Bożenie Kuśnierz, magistrom Jarosławowi Olesiakowi i Jakubowi 
Szczepańskiemu – bez których pomocy przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe.  

 
 
 




