SAMUEL PUFENDORF (1632-1694)

Há três grandes princípios do direito natural: a religião, que inclui todos os
deveres do Homem perante Deus; o amor de si mesmo; e a sociabilidade
De origem saxónica, estuda em Leipzig, Jena e Leiden. Professor em
Heidelberg (desde 1660, por convite do Eleitor do Palatinado contra o parecer
da universidade) e em Lund, na Suécia (desde 1667). Governante da Suécia
(desde 1677) e da Prússia (desde 1687).
No plano teológico insurge-se tanto contra a perspectiva neo-aristotélica dos
autores da contra-reforma como contra a teoria luterana da revelação.
Desenvolve os princípios de Hobbes e Grócio, através de um modelo sintéticocompendiário que será uma espécie de magna glosa do despotismo iluminado,
principalmente, depois da tradução francesa de 1706, levada a cabo pelo jurista
suíço J. Barbeyrac .
Segundo o autor haveria três grandes princípios do direito natural: a religião,
que inclui todos os deveres do Homem perante Deus; o amor de si mesmo e a
sociabilidade, que diz respeito ao próximo.
Ao contrário de HOBBES, não segue as sendas naturalísticas da mera explicação
mecanicista da sociedade segundo os impulsos fisiológicos, por exemplo, na
consideração da socialitas e da imbecillitas humanas, visualizando-as como
axiomas éticas que estariam na base do conceito geral da dignidade moral da
pessoa humana.
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publicação)
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