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RECENSIONES / BOOK REVIEWS / RECENZJE 

Zenon GROCHOLEWSKI, La filosofia del diritto di Giovanni Paolo 
II [Jana Pawla II filozofia prawa], Roma 2002, Editrice PALMA EDIUM, ss. 63. 

Autorem powyzszej pracy jest kardynal Zenon Grocholewski (ur. w 1939 r.), 
obecnie prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego i bliski 
wspölpracownik Ojca sw. 

Autor prezentowanej ksi^zki podĵ l ryzyko syntezy filozofii prawa i jej roli 
w twörczosci filozoficznej Jana Pawta II. Möwiy ryzyko, poniewaz uchwycenie 
istoty rzeczy na 63 stronach ksiê zki nie nalezy do rzeczy latwych. Metoda 
syntezy zastosowana przez kardynala Grocholewskiego zaklada bardzo dobr^ 
znajomosc calej twörczosci filozoficznej Jana Pawla II, a nie tylko samej filozofii 
prawa, ktöra nas tutaj interesuje. 

W pierwszym rozdziale Filozofia prawa Karola Wojtyly kardynal Grocholew
ski przedstawia roly filozofii prawa w twörczosci Karola Wojtyly, w latach od 
1950 r. do 1978 r. W drugim rozdziale Filozofia prawa Jana Pawla II dowiaduje-
my siy o roli filozofii prawa w filozofii Jana Pawla II. Chodzi tutaj o „czas 
rzymski" Karola Wojtyly jako Papieza, a wiyc od 1978 r. do czasöw wspölczes
nych. 

Na poczE t̂ku pierwszego rozdzialu autor ksi^zki podkresla, ze Karol Wojtyla, 
jako antropolog, nie zajmowal siy nigdy w sensie scislym i bezposrednio filozofiy 
prawa. Ale to nie oznacza wcale, ze w twörczosci filozoficznej Wojtyly filozofia 
prawa jest nieobecna. Jest ona obecna, „poniewaz prawo jest dla czlowieka", 
ukierunkowane na czlowieka, a wiyc pelni wobec niego roly sluzebn^ i niejako 
„dopelnia osoby ludzky w wymiarze wspölnotowym i spolecznym". Na uwagy za
sluguje przypomniane przez Grocholewskiego istotne pytanie w filozofii Karola 
Wojtyly: kim jest czlowiek? Autor daje na to pytanie syntetycznĝ  odpowiedz 
z punktu widzenia filozofii prawa. Dalej wskazuje na centralny aspekt filozofii 
Wojtyly, a mianowicie na problem podmiotowosci osoby ludzkiej, ktöra, zdaniem 
autora, jest fundamentem, filozofii prawa. W tym wyrazeniu znajdujâ  swoje 
uzasadnienie i z niego czerpi^ moc czyny, ktörych czlowiek dokonuje jako osoba 
i podmiot nie tylko w wymiarze indywidualnym lecz takze wspölnotowym 
i spolecznym. „Ich (tzn. czynöw) charakter spoleczny i wspölnotowy jest 
zakorzeniony w charakterze osobowym a nie odwrotnie". Trzeba jeszcze dodac, 
ze te czyny podmiot spelnia „razem z innymi podmiotami" (s. 31). 
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Nastypnie autor prezentuje aspekt wspölnotowy egzystencji ludzkiej i aspekt 
dzialania ludzkiego, co jest szczegolnie wazne dla filozofii prawa. Grocholewski 
zauwaza, ze Wojtyla, omawiajĝ c powyzsze zagadnienie, posluguje siy technicz-
nym terminem „uczestnictwa" (partecipazione). W ostatecznym rozrachunku 
czlowiek najpelniej realizuje siy „poprzez wymiar interpersonalny «ja - ty» 
i w relacji do dobra wspölnego" (s. 34). 

W dalszej czysci lektury pracy Grocholewskiego mozemy dowiedziec siy, ze 
powyzsze pojycie „uczestnictwa" w filozofii Wojtyly ma znaczenie normatywne, 
gdyz „kazdy czlowiek ma prawo substancjalne, wyplywaĵ ce z faktu, ze jest 
osob ,̂ do pelnienia czynöw i prawo do realizowania siy w nich". Dalej autor 
podkresla, ze kryterium „uczestnictwa" jest szczegolnym zrödlem prawa i obo
wiyzku, ktöre ma prowadzic czlowieka do pelnienia przykazania milosci bliz
niego. Kardynal Grocholewski zauwaza, ze zaprzeczeniem pojycia „uczestnictwa" 
jest wedlug Wojtyly pojycie „alienacji" (alienazione), ktöre oznacza „sytuacjy 
czlowieka nie pozwalajycy mu doswiadczyc innego bytu ludzkiego jako „drugie 
ja" (s. 36). I dalej czytamy: „Wlasnie dlatego problem wyboru miydzy uczestnic-
twem a alienacjy pozostaje zasadniczê  kwestiy dla naszych czasöw" (s. 37). 
W kohcowej czysci pierwszego rozdzialu autor zwraca uwagy na dwa niebezpie-
czehstwa grozyce naszej cywilizacji, na ktöre wskazuje Wojtyla: indywidualizm 
jako „brak uczestnictwa" i totalizm jako „niemozliwosc uczestnictwa". Jak im 
zaradzic? Postawy solidarnosci, mozliwosciy sprzeciwu i dialogu. Podsumowujyc 
pierwszy rozdzial, Grocholewski stwierdza, ze podstawowym kryterium filozofii 
prawa wedlug Wojtyly jest podmiotowosc osoby ludzkiej i zwiyzane z tym 
pojyciem „autodeterminacja, autorealizacja czlowieka w dzialaniu za pomocy 
kategorii uczestnictwa, ktörej zaprzeczeniem jest alienacja". 

W drugim rozdziale Grocholewski przedstawia Filozofia prawa Jana Pawta 
II. W papieskim okresie filozofowania Jana Pawla II nie znajdziemy systema
tycznego wykladu jego mysli. Jak sam Papiez stwierdza, jego misja ma 
charakter scisle religijny. Mysl filozoficzna jest jednak obecna w misji Jana 
Pawla IL Co wiycej, jest „otwarta na wymiar religijny czlowieka, wrycz jy 
postuluje, a takze stanowi stosowny preambuly do prawd zawartych w Ewange
lii". W sumie Grocholewski uwaza, ze w nauczaniu Jana Pawla II mozemy 
znalezc „tu i tam przerözne elementy jego mysli filozoficznej". (s. 43). Autor 
zaznacza, ze i w drugim okresie filozofowania Wojtyly centralne i fundamentalne 
miejsce zajmuje podmiotowosc osoby ludzkiej, do ktorej odwoluje siy takze 
filozofia prawa. Ciygle powracajycym refrenem w nauczaniu Jana Pawla II jest 
godnosc osoby ludzkiej. W tej godnosci - stwierdza Grocholewski - zakorzenione 
sy prawa czlowieka, ktöre powinny byc wszydzie podstawowym kr3^erium 
dzialania dla dobra czlowieka. Pogwalcenie tych praw prowadzi do profanacji 
osoby i do destrukcji zycia wspolnotowego i spolecznego. Dalej dowiadujemy siy, 
ze wolnosc czlowieka jest podstawy prawdziwej godnosci osoby ludzkiej, a takze 
koniecznym elementem integralnego i ludzkiego rozwoju spoleczehstwa. 

Jan Pawel II stwierdza na przyklad, ze praca nalezy do niezbywalnych praw 
czlowieka. Zrödlem godnosci pracy jest sam czlowiek jako podmiot. „Praca jest 
dla czlowieka, a nie czlowiek dla pracy",, Praca jest dobrem czlowieka i dziyki 
niej czlowiek „staje siy bardziej czlowiekiem". 
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Duze znaczenie dla filozofii prawa posiada pojycie rozwoju. Jan Pawel II 
möwi, ze chodzi o rozwöj osöb, a nie tylko o pomnazanie döbr, ktörymi ludzie 
mogy siy poslugiwac. Nie tyle chodzi o to, „zeby wiycej miec, ale zeby wiycej byc". 

W kohcowej czysci rozdzialu Grocholewski möwi o znaczeniu do solidarnosci 
i dialogu dla osoby ludzkiej. Solidarnosc i dialog to droga do pokoju i do rozwoju 
ludzkosci. Na koniec autor pracy przytacza slowa Jana Pawla II: „Czlowiek nie 
moze zyc bez milosci [...] nie ma sprawiedliwosci bez milosci". Styd wynika, ze 
cywilizacja milosci i jej realizacja nalezy takze do niezbywalnych praw 
czlowieka. Czlowiek wtedy jest autentyczny, kiedy kieruje siy milosciy 
w dzialaniu indywidualnym i wspölnotowym. 

W trzeciej czysci, w Podsumowaniu, autor uwydatnia roly sluzebny prawa 
wobec godnosci osoby ludzkiej. Ta zaleznosc powinna znalezc odzwierciedlenie 
w prawie stanowionym przez pahstwo. Jesli chodzi o relacje spoleczne 
i wspolnotowe, to zadaniem prawa jest regulowanie stosunköw miydzyludzkich, 
ktörych fimdamentem jest niepowtarzalna podmiotowosc osoby ludzkiej. Wtedy 
dopiero zaistniejy prawdziwe wspölnoty ludzkie, kiedy poszczegolni ludzie bydy 
respektowac niezbywalne prawa czlowieka i jednoczesnie przyczyniac siy do 
rozwoju dobra wspölnego. Ostatnie spostrzezenie Kardynala dotyczy niewystar-
czalnosci filozofii prawa i jednoczesnie möwi o potrzebie teologii prawa. Dla 
uzasadnienia tej tezy Grocholewski cytuje slowa Jana Pawla II: „Nie mozna 
zrozumiec czlowieka bez Chrystusa. Albo raczej czlowiek nie jest zdolny 
zrozumiec siebie samego bez Chrystusa". Aby prawo moglo sluzyc czlowiekowi 
w swym prawdziwym i pelnym wymiarze, to, wedlug Jana Pawla II, nie wystar
czy uprawianie samej filozofii prawa. Oznacza to, ze filozofia prawa wymaga 
dopelnienia w teologii. 

Aby odtworzyc filozofiy prawa Wojtyly i pözniej Jana Pawla II, kard. 
Grocholewski zdaje siy czytac „miydzy wierszami" mysl filozoficzny autora 
„Osoby i czynu" i analizowac nauczanie papieskie, poniewaz, jak powiedziano 
wyzej, krakowski filozof Karol Wojtyla jak i pozniejszy Jan Pawel II, bezposred
nio i w sensie scislym filozofiy prawa siy nie zajmowal. Ksiyzka, ktorej autorem 
jest kardynal Zenon Grocholewski, jest przejrzysty syntezy i dobrym compen
dium wiedzy na temat filozofii prawa w mysli filozoficznej Papieza Jana Pawla 
II. Na koniec nie pozostaje mi nie innego, jak zyczyc Autorowi napisania drugiej 
czysci La Teologia del diritto di Giovanni Paolo II, ktöra bylaby dopelnieniem 
recenzowanej tu publikacji. 

Tadeusz KUKULKA SJ 

Roman DAROWSKI SJ, Filozofia czlowieka, Zarys problematyki -
Antologia tekstöw [Anthropologie philosophique. Esquisse de la problematique 
- Anthologie de textes], 3̂""̂  edition elargie, Kraköw 2002, Editions Ignatianum 
- WAM, 276 pages. 

Uauteur de ce livre est depuis longtemps professeur de philosophie de 
I'homme ä la Faculte de Philosophie de TEcole Universitaire de Philosophie et 
de Pedagogic Ignatianum ä Cracovie. II a publie notamment deux ouvrages 


