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Motto: 

Nebunii înţelepţi o iau înaintea viitorului. 

 (Gabriel Garcia Marquez) 
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REZUMAT. Teoria sistemelor, care are o serie de aplicaţii tehnice, tinde să fie tot mai mult utilizată în domeniul 
ştiinţelor umaniste şi în artă. Abordarea sistemică a acestora oferă posibilitatea explicării unor fenomene 
inexplicabile până acum la nivelul calitativ sau chiar cantitativ. Se constată astfel, că aspectul alternativ al multor 
fenomene tehnice se transferă în explicarea ciclicităţii multor trăiri, creaţii artistice sau filozofice, extinzând 
ciclitatea spaţială intuită de Lucian Blaga la o evoluţie similară, dar în timp, a mai multor categorii de fenomene. 

Cuvinte cheie: sistem, tehnică, artă, trăire. 

ABSTRACT. Systems theory, which has a number of technical applications tends to be increasingly used in 
humanities and arts. Their systemic approach offers the possibility of explaining some unexplained 
phenomena in the qualitative or quantitative. It thus appears that alternative aspect of many technical 
phenomena in explaining cyclical transfer of many experiences, artistic or philosophical works, expanding 
space cyclicity of Lucian Blaga inferred a similar pattern, but over time, several categories of phenomena. 
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1. INTRODUCERE 

Odată cu progresele ştiinţelor exacte şi verificarea 
practică a rezultatelor acestora prin evoluţia tehnicii 
de calcul şi implicarea acesteia în tot mai multe 
domenii ale vieţii şi societăţii, asistăm la o tendinţă 
de trecerea a barierei de aplicabilitate a acestora spre 
ştiinţele umaniste şi domeniile artistice, precum şi 
spre încercarea de explicare a unor trăiri delicate 
precum cele din domeniile creaţie şi iubirii. De altfel 
marii deschizători ai domeniului tehnicii de calcul, 
Norbert Wiener şi Grigore Moisil au intuit încă din 
anii `50 că metodele nou create vor da rezultate 
remarcabile abia când vor pătrunde şi în domeniile 
netehnice precum viaţă, societate, gândireetc., iar 
Nae Ionescu, marele logician şi filozof interbelic îşi 
deschidea activitatea didactică de la Universitatea 
Bucureşti cu studiul epistemologiei iubirii [1, 6]. 

Marile personalităţi interdisciplinare ale istoriei, 
care au avut rezultate remarcabile şi în ştiinţele exacte 
şi în cele umaniste, au fost în acelaşi timp şi mari 
creatori de tehnică, inventatori, dar şi mari artişti, au 
intuit demult că există nişte legături între toate aceste 

domenii, că matematica şi trăirea pot avea multe în 
comun. Evoluţia ulterioară tinde să confirme acest 
tulburător adevăr. [3] 

2. BAZELE TEORETICE 

Teoria sistemelor introdusă de către Ştefan 
Odobleja în anul 1938, pentru explicarea unor feno-
mene din domeniul psihologiei, şi dezvoltată ulterior 
de către Norbert Wiener, a stat le baza unei explozii 
de aplicaţii, marea lor majoritate din domeniul tehnic. 
Reglarea temperaturilor, presiunilor, turaţiei, poziţiei, 
curenţilor, tensiunilor etc., cu o deosebită precizie, a 
devenit un fapt unanim acceptat ca posibilitate pe 
scară industrială. Schema generală a unui asemenea 
sistem este cea din (fig. 1) 

Orice mărime, notată cu valoarea ei de ieşire 
din sistem (e), poate fi reglată să ajungă la o valoare 
prescrisă a acesteia (i), dacă există un traductor al 
acesteia (T), este cunoscută regula de reglare im-
plementată printr-un regulator (R) şi există resursele 
necesare (E). Norbert Wiener mai denumise teoria 
sistemelor drept teoria atingerii ţintelor. 
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În funcţie de natura ţintelor propuse, răspunsul în 
timp, care reprezintă evoluţia în timp a mărimii 
reglate la ieşirea din sistem, este de tipul exponenţial 
(fig. 2), unde aceasta tinde să ajungă la o valoare 
ţintă şi se consideră că aceasta se întâmplă teoretic la 
infinit, practic după patru constante de timp (T), 
aceasta având semnificaţia din figură. Acest gen de 
sistem se mai cheamă şi de ordinul I, după ecuaţia 

matematică, în transformată Laplace, care îl modelează. 
Este cazul ţinelor imposibil de atins, după care alergi 
toată viaţa plasându-te totdeauna sub nivelul lor. 
După un astfel de model funcţioneză toate religiile, 
toate sistemele politice dogmatice. 

În figura 3 este prezentat cazul răspunsului în timp 
oscilant, ciclic, cu trei variante convergent, permanent, 
respectiv divergent, faţă de ţinta propusă. 

 
 

Fig. 1. Modelul unui sistem cu reacţie inversă 
 

 
 

Fig. 2. Răspunsul în timp, de tip exponenţial, al unui sistem de ordinul I. 
 

 
 

Fig. 3. Răspunsurile în timp, de tip ciclic, convergent, permanent respectiv divergent, ale unui sistem de ordinul II. 
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După ecuaţia matematică în transformată Laplace, 
acest tip de sistem ete unul de ordinul II. Acesta 
modelează tipurile de fenomene în care ţintele sun 
atinse, depăşite de mai multe ori, dar tot de atâtea ori 
se revine sub nivelul propus al acestora, importantă 
fiind situaţia după un anumit timp la care s-ar aştepta 
o stabilizare. 

3. APLICAŢIE ÎN DOMENIUL 
DESCRIERII TIPOLOGIEI UMANE 

3.1. Abordarea sistemică 

Dacă privim diferitele forme de activitate umană, 
constatăm că unele sunt de tipul cumulativ, când omul 
se formează şi tinde spre o ţintă definită sau auto-
definită, altele sunt repetabile, cu rezultate şi pozitive şi 
negative, dar care se desfăşoară într-un timp definit 
respectând curgerea convenţioanală a timpului. 

Activităţile de creaţie, în care omul pune multă 
pasiune, care tind adesea să-l rupă de viaţa curentă, 
îi crează acestuia sentimentul că nu mai trăieşte în 
timpul real ci s-a desprins de acesta într-un timp 
propriu, întorcându-se sau nu ulterior la o viaţă 
convenţională [2]. 

În figura 4 sunt prezentate grafic diferite tipologii 
umane, comportamente, evoluţii în timp real sau în 
afara timpului, utilizând, ca instrument de analiză 
matematică, teoria sistemelor, adică răspunsurile ex-

ponenţial, ciclic convergent, ciclic permanent şi ciclic 
divergent. 

Din punctul de vedere al relaţiei viaţă-divinitate, 
reprezentate în figură ca două drepre paralele, omul 
poate fi euclidian, viaţa lui ia contact cu divinitatea 
doar la infinit, adică niciodată, sau neeuclidian, care 
îşi popune să comunice cu divinitatea într-un timp 
fictiv inclus sau nu în viaţa sa. 

Curba (1) reprezintă evoluţia unui om perfecţionoist, 
care nu-i asumă niciun fel de riscuri, care tinde să-şi 
atingă ţintele propuse într-un timp real, curbele (2), 
(3) şi (4) repezintă un om intreprinzător, care îşi 
asumă riscuri, şi care, funcţie de riscurile asumate şi 
rezultatele obţinute, poate fi categorisit în echilibrat, 
oscilant sau dezechilibrat. 

Curbele (5), (6) şi (7) reprezintă omul care crează, 
şi care când intră pe aceste cărări, în momentele de 
intensitate extremă, se rupe de curgerea timpului real şi 
întră într-un timp propriu, punctele F, H, I, din (fig. 4), 
în care, în alternanţele pozitive, cele notate cu „+”, se 
află înaintea timpului real. Probabil la aceste momente 
se referea Gabriel Garcia Marquez!... 

Acestea sunt momentele de mare viziune şi pre-
moniţie, sunt momentele de inspiraţie maximă ale 
creaţiei. Dar există şi alternanţele negative, cele notate 
cu „-”, când omul intră în momente de depresie ex-
cesivă, din care poate ieşi, curba (5), unde viaţa îl 
recuperează şi reintră în timpul real, în punctul G, sau, 
în cazurile reprezentate de curbele (6) şi (7), omul 
ajunge ca la una din alternanţele negative, într-unul 
din momentele de depresie extremă, să ajungă la 
sinucidere, fără să mai reintre în timpul real niciodată. 

 

 
 

Fig. 4. Tipurile de oameni după modul de raportare la axele vieţii, activităţii şi divinităţii [5]. 
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Cazul din curba (5) este unul special, pentru că 
este omul care, ca decizie, acceptase ideia morţii, dar, 
ca fapt, s-a reîntors în timpul real, în ultimul moment. 
Este aşa zisul ”mort viu”!... Acesta are gustul amar 
al ratării dar pe cel dulce al conştientizării momen-
telor de sclipire şi viziune pe care le-a avut la un 
moment dat. 

Omul credincios este acela care, în oricare din 
momentele vieţii, îşi asumă o evoluţie exponenţială 
spre divinitate. Punctul J poate fi plasat oriunde pe 
axa vieţii! El este neeuclidian ca decizie, dar este 
euclidian ca faptă, pentru că şi el ajunge la divinitate 
la infinit, adică niciodată. Ordinea succedării tuturor 
acestor forme de trăire poate fi oricare pe parcursul 
vieţii unui om. 

Omul necredincios sau ateu este euclidianul pur, 
pentru că evoluează permanent pe axa vieţii paralel 
cu divinitatea, chiar dacă se perfecţionează şi este 
intreprinzător (curbele (2), (3), respectiv (4)). 

3.2. Abordarea poetică [4] 

Alternativele creaţiei 

Să vezi ce nu fac alţii 
şi să faci tu, e o onoare, 
se cheamă inovare, 
este sclipire, nu întâmplare, 
n-o poate face chiar fiecare, 
oboseşte, dar nu doare. 
Să observi ce alţii fac, 
să le aduni, 
să le pui cap la cap, 
adaugi ce faci tu, 
apoi le legi cu sufletu’, 
aştepţi, dacă citeşte cineva, 
şi îi va plăcea, 
proză se va chema. 
Este muncă multă, e sudoare, 
oboseşte şi chiar doare. 
Poezia, este altceva, 
nu poţi să scrii, 
oricâte vei vedea, 
vei observa 
sau vei sintetiza. 
Poezia nu-i un scris, 
poezia e un vis. 
Ai vrea ceva, nu poţi avea, 
ai vrea să fii, dar cum, nu ştii, 
ai vrea să faci, nu ai cu ce, 
şi te trezeşti, începi să scrii. 
O poezie iese, dacă ai har, 
dacă nu, strici somnul în zadar. 
 

Dacă nu am, nu fac, nimic nu mai pot fi, 
la ce folos atunci mai m-aş trezi?... 

Mă mai trezesc să scriu o poezie 
sau dorm somnul lung,... pe veşnicie!.. 
 
Creaţie divină 

Din nefiinţă în fiinţă, 
din dorinţă şi putinţă, 
ne-ai creat cândva pe toţi, 
ca să ne arăţi că poţi! 
 

Să ne fie nouă bine, 
ne-ai dat credinţă înTine, 
dovadă de prietenie, 
ne-ai lăsat Fiu’-n custodie! 
 

Să avem o viaţă plină, 
din puterea Ta divină, 
am putut crea şi noi, 
artă, ştiinţă, după nevoi. 
 

Cu învăţare şi insistenţă, 
fără a pierde din credinţă, 
ne-ai dat destulă competenţă, 
pentru o bună existenţă! 
 

Trufia noastră fără măsură, 
a rupt, cu Tine, orice legătură, 
al Tău fiu, dat garanţie, 
noi l-am ucis-o din lăcomie! 
 

Fiindcă te-ndoieşti de noi, 
Ţi-ai luat Fiu’-’napoi, 
şi ne dai din când în când 
câte-un semnal pe Pământ. 
 

Pământul verde, fost plin de viaţă, 
azi, un pustiu pierdut în ceaţă, 
asta-am putut face, noi, 
pentru îngustele nevoi! 
 

Ia-ne Doamne din dorinţe, 
ia-ne Doamne din putinţe, 
să nu mai putem strica, 
facă-se iar,... voia Ta!... 
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