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Descripció
(An Oriant -Lorient-, 1814 – París, 1896)
Polític i filòsof francès. Professor a l’École normale supérieure, va ser col·laborador
de Victor Cousin (1792-1867), a qui va succeir en la càtedra que aquest ocupava a
la Sorbona. Va ser diputat a l’assemblea constituent de 1848, i la seva oposició
manifesta al cop d’estat de desembre de 1851 va costar-li el càrrec acadèmic. Va
escriure aleshores algunes de les seves obres de matèria política i filosòfica més
destacades com Le Devoir (1854), La Religion naturelle (1856) o La Liberté de
conscience (1859), entre d’altres.
Cap de l’ala moderada del partit republicà, va formar part del Govern de Defensa
Nacional format després de la derrota de Sedan (1870), fou ministre d’instrucció
pública en el govern Thiers, i primer ministre, i alhora màxim responsable d’interior,
durant un curt període entre 1876 i 1877, sota la presidència del mariscal
Mac-Mahon. Senador vitalici des del 1875, va ocupar-se especialment de la reforma
de l’ensenyament i la qüestió religiosa. El 1890 va representar l’Estat francès a la
Conferència Internacional de Berlín dedicada a la regulació del món del treball fabril i
miner.
Col·laborador, entre altres capçaleres, de la Revue des Deux Mondes , Le Matin i
Le Temps , va ser cofundador de La Liberté de penser: Revue philosophique et
littéraire (1847).
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