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Descripció
De la primera edició de l’obra se’n va fer càrrec el 1863 la parisenca Hachette.
L’exemplar de la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès (BAB) és una tercera ed. de 1877
i va editar-se a les dependències de la parisenca La Philosophie Positive, publicació
periòdica codirigida per É. Littré i Grégoire Wyrouboff (1843-1913). Consta a la BAB
des de 1886-1887.
L’autor ja havia sistematitzat parcialment el seu pensament a l’opuscle Paroles de
philosophie positive (1859), publicat poc desprès de la mort del seu mestre
Auguste Comte (1798-1857). En aquella obra ja havia exposat què entenia per
filosofia positiva, quin era el medi social on podia desenvolupar-se i el servei que
podia prestar a la humanitat.
A Auguste Comte et la philosophie positive Littré insisteix i profunditza en algun
d’aquests aspectes. Estudia l’origen de l’ideari de Comte en el pensament de Turgot,
Kant i Saint-Simon, exposa els seus principis, el seu mètode filosòfic, retreu les que
considera que són les seves grans aportacions, exposa la seva trajectòria biogràfica
i, finalment, assenyala els punts en els quals mostra disconformitat amb el seu
mestre. El mateix autor afirma haver exercit d’historiador de la filosofia, de biògraf i
de crític de l'obra comtiana.
Littré, que es declara seguidor incondicional de la filosofia positivista i reivindica per
Comte un lloc en la posteritat, s’allunya explícitament de les aportacions fetes pel
mestre en la darrera fase de la seva vida, quan assajà de fonamentar un nou culte o
“religió de la humanitat”.
Entre altres materials d’interès el volum inclou una nombrosa correspondència
mantinguda per Comte amb personalitats com J. S. Mill (1806-1873).
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