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Recensão à obra Hans Kelsen. Biographie eines
Rechtswissenschaftlers, de Thomas Olechowski
José Lamego*

Identificação da Obra: tHoMas olecHoWsKi, Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers,
tübingen, Mohr siebeck, 2020, 1027 págs.

esta é, com toda a certeza, a biografia definitiva de Hans Kelsen (1881-1973).
dispúnhamos já do livro de Rudolf aladár Métall (1903-1975), discípulo, confidente
e curador do espólio de Kelsen, intitulado Hans Kelsen. Leben und Werk (viena,
1969), bem como de dois textos autobiográficos de Kelsen: a Autoapresentação
[selbstdarstellung] enviada por Kelsen a Gyula Moór, em 1927, por ocasião da
publicação de um dos seus escritos em língua húngara (texto muito sucinto que, mais
do que aspectos biográficos, apresenta um conspecto geral da obra de Kelsen) e a
Autobiografia [autobiographie], de outubro de 1947, escrita por alturas da eleição
de Kelsen como membro correspondente da academia das ciências da Áustria1.
a criação, por decisão do Governo Federal austríaco, em 14 de setembro de
1971, do instituto Hans Kelsen, sob a forma de fundação de direito público,
contribuiu para uma investigação mais aprofundada e sistemática sobre o pensamento
de Hans Kelsen. thomas olechowski (1973- ), o autor desta biografia, é historiador
do direito e professor na universidade de viena, e tem a seu cargo, conjuntamente
com clemens Jabloner (1948- ), anterior Presidente do supremo tribunal administrativo
e vice-chanceler austríaco, a direcção executiva do instituto, que até ao presente
publicou já 40 volumes sobre os mais diversos aspectos da obra de Kelsen.
contamos hoje, igualmente, com a edição histórico-crítica integral da obra
de Kelsen (foi publicado já o 8º volume, que abrange a produção até 1922),
supervisionada por Matthias Jestaedt (1961- ), em cooperação com o instituto Hans
Kelsen de viena, que, para além das obras académicas, reúne projectos legislativos,
*

Professor catedrático da Faculdade de direito da universidade de lisboa.
existe tradução em língua portuguesa, a cargo de Gabriel nogueira dias e José ignácio Mendes,
Autobiografia de Hans Kelsen, 4ª edição, são Paulo, 2012.
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pareceres e artigos de opinião publicados por Kelsen na imprensa da época e que
dão conta da intensa participação do nosso autor na vida cívica e política do seu
tempo.
esta biografia não é apenas o relato da vida e do percurso intelectual do maior
jurista do século XX: as vicissitudes da sua vida pessoal são-nos apresentadas tendo
como pano de fundo a História política da primeira metade do século passado,
marcada pelo deflagrar de duas Grandes Guerras, pela ascensão e derrota do
nazi-fascismo e, finalmente, pela confrontação geopolítica e ideológica entre as
democracias liberais e o modelo soviético. Por outro lado, thomas olechowski
desenvolve, nesta biografia, um porfiado trabalho oficinal de consulta de documentação
e recolha de informação (incluindo entrevistas com interlocutores do círculo pessoal
e familiar de Kelsen), que é acompanhado por uma finura analítica na apresentação
dos diversos aspectos da obra do biografado. o resultado final, um volume de
1027 páginas, torna improvável o aparecimento (e a própria utilidade!) de uma
outra biografia geral, que possa vir a ser considerada, verdadeiramente, a biografia
canónica de Hans Kelsen.

784

