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Descripció
(Eisenberg, Saxònia, 1781 – Munic, 1832)
Filòsof alemany. Va estudiar a la Universitat de Jena, on professaven Fichte
(1762-1814) i Schelling (1775-1854). No va acceptar, tanmateix, ni els sistemes
filosòfics d’aquests mestres ni el de Hegel (1770-1831), i va pretendre que la seva
filosofia fos l’autèntica continuadora del pensament kantià. Assajà una certa
harmonització entre l’idealisme alemany i el cristianisme, ideant l’anomenat
«panenteisme», doctrina a mig camí del panteisme i del teisme, que afirmava la
comunitat i reciprocitat, que no identificació complerta, entre el món i Déu. La seva
filosofia de la història concebia un estadi final en el qual la realització de l’Ideal
suposava l’Aliança global de la humanitat, el retrobament del gènere humà amb Déu.
Tot i que va comptar amb alguns deixebles a Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos i
Espanya, on les seves doctrines van ser propagades per Julián Sanz del Río, mai va
aconseguir consolidar-se definitivament en el món acadèmic i bona part de la seva
obra restava inèdita en el moment de la seva mort. La seva obra més destacada és
Das Urbild der Menschheit (L’ideal de la humanitat, 1811).
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