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Muzician, profesor de muzic i filosof, Alexandru Bogza s-a n scut la 10 iulie
1895, la Br ila, Geo Bogza i Radu Tudoran (Nicolae Bogza) fiind fra ii s i. A urmat
cursurile Conservatorului de Muzic din Bucure ti (unde a fost studentul profesorului
Dimitrie Cuclin), dup care este profesor de muzic la diferite licee din ar , între
1923 i 1951. S-a stins din via la 30 decembrie 1973, în Câmpulung Moldovenesc.
Opera filosofic a lui Bogza, r mas nepublicat în cea mai mare parte a sa,
const în principal din lucrarea Realismul critic, ce însumeaz peste 4000 de file de
manuscris, precum i din scrierea Philognosius i Kalegnosis (2 volume), expus
sub forma unui dialog în care intervin personaje alegorice. Fragmentele publicate
pân acum, postume, au fost selectate în principal din Realismul critic, ce se
constituie într-o permanent raportare la tradi ia filosofic european – Aristotel,
Kant, Hegel, Comte, Spencer –, dar i la problemele de actualitate, care reprezint
ceea ce autorul nume te „criza spiritului contemporan” (din prima jum tate a
secolului al XX-lea), criz ce se manifest atât în planul gândirii tiin ifice, deci în
plan teoretic, cât i în acela al moralei, deci în plan practic. De altfel, o preocupare
constant a lui Alexandru Bogza fost aceea de a edifica o concep ie care s se
raporteze atât la tradi ie, cât i la problemele de actualitate. Bogza î i origineaz
demersul în constatarea situa iei de criz ce se produce în domeniul fizicii
teoretice, situa ie generat de un conflict între legea conserv rii energiei i
principiul entropiei. Principiul entropiei, sus inând c Universul va ajunge într-o
stare final de echilibru energetic i de distribu ie uniform a energiei – când
aceast energie nu mai poate produce lucru mecanic, întrucât în starea de echilibru
nu se mai pot produce transferuri de energie –, contrazice principiul conserv rii
energiei, în eleas ca o capacitate de a produce lucru mecanic. Pe de alt parte,
legile termodinamicii pot fi considerate particulariz ri ale celor trei analogii ale
experien ei, formulate de c tre Kant. Analogiile experien ei sunt legi ale unei naturi
în genere, iar principiile termodinamicii sunt legi ale unei naturi determinate.
Astfel, trecând de la general la particular, principiul kantian al permanen ei
substan ei devine principiul conserv rii energiei, principiul succesiunii în timp
dup legea cauzalit ii devine legea entropiei, iar principiul simultaneit ii dup
legea ac iunii reciproce, sau al comunit ii, devine legea interac iunii diferitelor
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forme de energie. Odat ce între legile fizicii, care sunt cazuri particulare ale
principiilor kantiene, exist un conflict, rezult c înse i aceste principii sunt puse
la îndoial . Fizica nu- i mai poate g si o întemeiere principial în filosofia
kantian . Bogza mai aduce înc un argument în sprijinul acestei idei, i anume c
din legea entropiei, caz particular al principiului kantian al succesiunii, se deduce
ipoteza „mor ii termice” a Universului, deci ideea unui ultim inel al lan ului cauzal,
ceea ce contravine concep iei kantiene. Este necesar, de aceea, „un nou criticism
filosofic la baza tiin ei”, la fel de riguros precum cel kantian, care s întemeieze
teoretic ipoteza tiin ific a unui Univers reversibil, evitându-se astfel perspectiva
„mor ii termice”. Alexandru Bogza construie te modelul unui „Univers
oscilatoriu”, care anticipeaz în mod surprinz tor ipoteza big bang – big crunch,
care propune imaginea unui Univers aflat într-o expansiune urmat de o mi care
invers , de condensare. Pentru a întemeia principial acest model, la baza noii
concep ii filosofice trebuie s se afle o nou logic , dialectico-speculativ , singura
care poate funda un discurs tiin ific despre procesualit i i totalit i, precum
i despre situa ii ce reprezint transcenden a spa io-temporal . Aceasta va fi logica
Realismului critic.
Logica dialectico-speculativ propus de Bogza are la baz conceptele
„antipolare” de real pur i opozi ie pur , ni te principii originale (al echivalen ei i
al producerii), în baza c rora autorul construie te un model al devenirii universale,
dup o schem dialectic pentadic . Momentele devenirii, conform acestei scheme,
sunt: 1. non-opozi ia sau realul pur, 2. opozi ia progresiv , 3. opozi ia pur ,
4. opozi ia regresiv i 5 = 1. realul pur. Acest model reprezint mecanismul dup
care are loc devenirea în toate planurile, atât în acela al existen ei, cât i în acela al
gândirii, astfel c vom întâlni în toate domeniile acelea i legi ale evolu iei. A a
cum o descrie Bogza, devenirea universal se desf oar de-a lungul unor cicluri
care reproduc acela i model, asemenea unei mi ri de vibra ie. Fiecare dintre
aceste cicluri, la rândul lui, comport dou mi ri, una cu sens ascendent, cealalt
cu sens descendent, care reprezint ni te mi ri oscilatorii între cei doi poli ai
devenirii, desemna i prin conceptele antipolare. Un ciclu al devenirii începe din
polul superior i parcurge primul sens, cel descendent, care se încheie în polul
inferior, dup care urmeaz sensul ascendent, la sfâr itul c ruia Universul revine la
starea sa ini ial , care devine origine a unei noi mi ri. Lipsa opozi iei este cauza
ini ial a mi rii, iar iner ia este aceea care-i asigur durata.
Devenirea universal va urma o schem dialectic pentadic , ale c rei
momente sunt: 1. Non-opozi ia = unitatea pur = realul pur = existen a necesar
necondi ionat . Aici se g se te originea i cauza prim a mi rii; 2. Opozi ia
progresiv = totalitatea = materia = existen a necesar condi ionat . Acesta este
domeniul existen ei, unde se constituie materia ca sintez , ca totalitate, constituire
de-a lungul c reia gradul unit ii i cel al simplit ii scad, pe când cel al pluralit ii
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i cel al diversit i cresc; 3. Opozi ia pur (maxim ) = pluralitatea pur = haosul =
existen necesar condi ionat . În acest moment are loc o disociere complet a
materiei, o dispari ie total a unit ii; 4. Opozi ia regresiv = totalitatea = materia =
existen a necesar condi ionat . Universul trece din nou la existen , este materie,
totalitate, dar de data aceasta se afl într-un proces în care gradul unit ii cre te, iar
cel al pluralit ii scade; 5=1. Non opozi ia = unitatea pur = realul pur = existen a
necesar necondi ionat . În acest moment, Universul revine la starea sa ini ial , punct
în care un ciclu al devenirii se închide, f când astfel posibil începutul unui nou ciclu.
a cum, la Hegel, modelul evolu iei triadice a gândirii este paradigmatic
pentru devenirea în genere, tot astfel, Bogza consider c legile devenirii în genere
sunt cel mai bine exemplificate de legile armoniei muzicale. El nu deduce legile
devenirii din legile muzicii, ci doar le consider pe acestea din urm drept cea mai
gr itoare concretizare a legilor generale ale devenirii, de îndat ce acelea i principii
se aplic pe toate planurile. De aceea, Bogza i denume te propria concep ie o
„filosofie a muzicii”. Ea nu este o estetic , o teorie a artei muzicale, ci o teorie a
fiin ei întemeiat pe o logic speculativ , în care legile devenirii î i g sesc cea mai
bun concretizare în „legile dup care se înl uiesc func iunile armonice”. Bogza
consider c între muzic i filosofie exist o rela ie deosebit : muzica aduce
judec ilor filosofice „profunzimea intui iilor” artistice, „dându-le sev
i
con inut”, iar filosofia confer principiilor teoretice ale muzicii „în imea
punctului de vedere ce se g se te la baza judec ilor dinamice, f când ca aceste
principii s coincid cu principiile mecanismului universal”. Astfel edificat , logica
va fi aplicat la descrierea tuturor domeniilor existen ei i gândirii, autorul oferind
solu ii originale atât pentru problemele tiin ifice, cât i pentru chestiunile legate de
crea ia cultural sau de domeniul moralei. Spre exemplu, cartea a IV-a a
Realismului critic, Evolu ia spiritului omenesc, descrie, dup modelul amintit, atât
evolu ia spiritual a individului uman, cât i pe aceea a culturii europene, în
ansamblul ei, interpretând procesele de trecere de la o etap la alta în termenii legilor
armoniei muzicale. Aceast perspectiv are la baz ideea lui Bogza conform c reia
între evolu ia gândirii individuale, aceea a diferitelor domenii ale culturii, a spiritului
uman în genere i, în cele din urm , chiar aceea a Universului, exist doar o diferen
„de scar ”, în timp ce legitatea care le prescrie este aceea i. O alt consecin
important a instituirii acestui model dialectic este anularea diferen elor de natur
dintre fizic i metafizic , precum i o legitimare deplin a acesteia din urm .
Cu referire la evolu ia individului uman, Bogza întreprinde i o critic a
psihanalizei freudiene, despre care consider c simplific în mod nepermis atât
mecanismele crea iei culturale, cât i pe acelea care descriu dezvoltarea psihicului
individual. Devenirea spiritului uman începe, conform modelului propus de Bogza,
cu o mi care a spiritului care î i are originea în unitatea pur (care e totuna cu
divinitatea) i e îndreptat c tre diversitate, c tre pluralitate. În acest sens, evolu ia

496

Studii de istorie a filosofiei române ti, II

spiritului uman e în eleas ca devenire istoric , ea începe, ca i la Mircea Eliade, cu
desacralizarea primordial , cu c derea omului în timp, prin catul originar. Acest
gest de „alterizare” a omului reprezint sciziunea unit ii primordiale dintre uman
i divin i începutul drumului c tre pluralitatea din ce în ce mai accentuat , ceea ce
Bogza denume te „mi care descendent ”. Ea trebuie s fie urmat de o mi care
ascendent , de reintegrare a unit ii, deci în termenii lui Eliade, de recuperare a
sacrului. În cadrul acestei mi ri oscilatorii a Spiritului în ansamblul s u, se
„s vâr esc o serie de oscila ii intermediare, fiecare dintre aceste oscila ii având
unul dintre cele dou procese contrare mai extins decât cel lalt, astfel c seria
succesiv a oscila iilor constituie totodat o mi care de transla ie, c reia i se zice
«progres»”. Istoria omenirii ar cunoa te, astfel, o serie de îndep rt ri i apropieri
succesive de polul superior al devenirii. Antichitatea greco-roman ar reprezenta
punctul inferior al primului ciclu, îns , datorit unei „disonan e”, nu-i urmeaz
imediat sensul ascendent. Acesta debuteaz , prin „dezlegarea sensibilei depresive”,
care este reprezentat de sfâr itul antichit ii, o dat cu apari ia cre tinismului, i î i
atinge culmea la finalul Evului Mediu, dup care începe un nou sens descendent.
Noul sens este reprezentat de Rena tere (iar în plan politic, de Revolu ia francez )
i continu , prin pozitivism i scientismul contemporan, pân în zilele noastre,
parcurgând ceea ce Bogza a numit „sensul descendent al lui Zarathustra”. În acest
context, autorul vorbe te despre „drama” sau „criza spiritului omenesc”
contemporan. Aceast criz const atât într-o „disonan depresiv ”, care nu
permite angajarea spiritului în sensul firesc, cel ascendent, cât i într-o „antinomie
tonal ”, care nu-i permite s sesizeze dificultatea în care se afl . Drama omului
contemporan este drama desacraliz rii, produs de o „dualizare”, o pervertire a
ceea ce Bogza denume te „instinct gnosic”, adic o n zuin c tre cunoa tere, care
s-a scindat în „antignosis” i „eukalegnosis, form ideal de cunoa tere, constituit prin
sinteza dintre tiin , Art i Moral ”, care reprezint facultatea ce face posibil
dobândirea „Idealului moral al con tiin ei: Paradisul”. În calea exercit rii acestei
din urm facult i st îns tendin a contemporan c tre divizare, c tre abordarea de
tip analitic, c tre pluralizare, pozitivism i relativism moral. Muzica ar putea
reprezenta o solu ie a dificult ii în care se afl spiritul, întrucât ea, dispunând de
aparatul teoretic necesar, poate „restabili sensuri” acolo unde ast zi „ac iunea de
confuzie a stabilit non-sensuri”. Calea indicat de muzic , calea sintezei, ar trebui
urmat de toate modalit ile spiritului, de filosofie, dar i de tiin i religie. În acest
sens, Realismul critic i propune s opereze, din perspectiva filosofiei muzicii, o
sintez între spiritul tiin ific i cel religios, f subordonarea unuia fa de cel lalt.
De i observa iile sale asupra crizei spiritului contemporan se confirm ,
solu iile pe care le propune Bogza sunt totu i destul de neclare i de fanteziste. La
accentuarea caracterului obscur al expunerii contribuie i faptul c ultima carte a
manuscrisului, care trateaz despre problemele men ionate aici, este scris , în cea
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mai mare parte, într-un stil alegoric, de forma unui dialog platonician, în care,
al turi de personaje istorice reale, apar personaje simbolice, precum Antignosis sau
Philognosis, care argumenteaz îndelung în contradictoriu. Concluzia final pare a
fi aceea a necesit ii constituirii a ceea ce Bogza nume te „pancalism critic”, ca o
solu ie a crizei spiritului contemporan. Termenul „pancalism” – de la pan kalon – a
fost propus de Baldwin (în lucrarea Genetic Theory of Reality), desemnând „o
doctrin care const în a concepe frumosul drept norm categoric de care depind
toate celelalte, iar realul ca fiind totalitatea a ceea ce poate fi organizat sub form
estetic ”. F când preciz rile de-acum cunoscute asupra a ceea ce trebuie s se
în eleag prin „real”, Bogza instituie un raport special între real i estetic, „prin
aceast rectificare constituindu-se Pancalismul critic, acesta revelând des vâr ita
concordan între etic i estetic”.
utând s cuprind în sfera explica iei toate domeniile existen ei i ale
spiritului, concep ia filosofic a lui Bogza dobânde te un caracter de sistem, fapt
pozitiv care compenseaz din plin anumite stâng cii ale expunerii sau lacune de
informa ie, fire ti pentru un nespecialist care se angajeaz într-o întreprindere de
astfel de dimensiuni, care a lucrat absolut izolat i f a publica vreun rând.
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