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Ce este complexitatea? 

1. Prolegomenon 

În primul rând, se pune problema referențialului conceptului de complexitate. Când spunem 
complexitate, la ce anume ne referim în scopul de a identifica complexitatea (sau lipsa ei, după 
caz)? În general, în lume există obiecte1, proprietăți și relații (relațiile pot fi între obiecte, între 
proprietăți, între obiecte pe de o parte și proprietăți pe de altă parte). Aceste trei categorii de 
entități existențiale pot fi cunoscute (ca fenomene) sub două forme existențiale fundamentale2: a) 
agregate; b) sisteme; c) rețele. Așadar, considerăm că putem vorbi despre complexitate numai cu 
privire fie la agregate, fie la sisteme, fie la rețele. Evident, va trebui să definim, mai întâi, cele trei 
forme existențiale fundamentale, în cel mai general (abstract) mod.  

În al doilea rând, complexitatea este văzută, în general, sub două accepțiuni alternative (într-o 
anumită măsură, cele două accepțiuni au o zonă de interferență semantică, totuși): a) ca bogăție de 
conexiuni interne (între elementele componente ale unui sistem sau ale unei rețele); b) ca 
emergență3 (apariția de predicate noi într-o entitate care agregă entități componente, predicate 
care nu sunt proprii nici unei entități componente luate separat). Considerăm că nici una dintre cele 
două descrieri ale conceptului de complexitate nu poate fi reținut și, pe baza unei analize critice, 
vom propune o altă descriere a complexității. 

În al treilea rând, de ce este nevoie de conceptul de complexitate? Care este motivația, și de ce 
natură este aceasta, care ne conduce la introducerea conceptului de complexitate? Desigur, aceasta 
se reduce, în fond, la a demonstra că însuși predicatul de complexitate există. Așadar, vom da o 
atenție specială dezbaterii predicatului de complexitate. 

2. Agregat 

Ce este un agregat? Numim agregat un set (o mulțime) de componente (obiective, subiective sau de 
ambele categorii4) care au cel puțin o proprietate comună (predicat comun). Termenul încetățenit 
pentru acest concept este cel de mulțime, dar pentru a pune în evidență caracterul simplu al acestui 
concept, îi vom spune agregat. Desigur, așa cum am arătat mai sus, putem avea agregate bazate pe 
obiecte (de exemplu, agregatele fizice), agregate bazate pe proprietăți (de exemplu, agregatele 
matematice), agregate bazate pe relații (de exemplu, agregatele sociale). Dar ce este un agregat în 
general, într-un mod abstract, independent de baza sa (obiecte, proprietăți sau relații)? Singurul 
predicat de suficiență pentru existența unui agregat este ca acesta să fie o entitate decompozabilă 

                                                           
1 Ceea ce numim, îndeobște, subiecți, sunt, din perspectivă ontologică, tot obiecte. Așadar, la momentul potrivit, vom 
separa, în cadrul clasei obiectelor, între obiecte genuine și obiecte auto-reflexive (obiectele auto-reflexive le vom numi 
subiecți). 
2 Există autori (de exemplu, Jason Shaw, în lucrarea Theory of Thought. Symbolism (second edition), Portrait ebook, 
Canada, 2012), care consideră că avem patru categorii de forme existențiale: a) sisteme; b) cooperări; c) relaționări; d) 
rețele. Să remarcăm, mai întâi, faptul că cooperarea este un gen de relaționare, deci poate rămâne, ca formă 
existențială distinctă doar relaționarea. La rândul său, relaționarea este de natură funcțională, nu de natură strict 
existențială. În opinia noastră, relaționarea nu este un concept primitiv, ci unul derivat, dacă acceptăm ideea că 
relaționarea este necesară odată ce o formă existențială este dată. Așadar, ca forme existențiale și, în același timp, ca 
forme existențiale primitive, nu avem decât sisteme și rețele. Alți autori introduc, tot ca o propunere de formă 
existențială, procesul. Dar, și în acest caz, procesul este tot un concept derivat, ca și relaționarea: nici sistemele, nici 
rețelele nu-și conservă identitatea (fie și ca urmare a legii a doua termodinamicii), or, alterarea identității este posibilă 
doar prin intermediul proceselor, care chiar așa se definesc. 
3 Acest tip de emergență mai este cunoscut sub denumirea de sinergie. 
4 Numim realitate obiectivă acea existență independentă de subiect (deși una dintre pretinsele consecințe ale mecanicii 
cuantice este aceea că realitatea pe care  numim obiectivă este doar o ipostaziere a unei potențialități, iar această 
ipostaziere este cauzată de subiect, imediat ce emite o interogare adresată lumii potențialităților), iar realitate 
subiectivă acea existență dependentă în mod continuu și permanent de subiect. Problema inter-subiectivității ca 
generatoare de realitate obiectivă (de exemplu, lumea a treia a lui Karl Popper) o lăsăm, pentru moment, neexplorată. 
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(notăm acest predicat de suficiență cu 𝐷). Decompozabilitatea unui agregat poate merge până la 
componentele indivizibile ale sale. Conceptul de componentă indivizibilă nu poate primi o definiție 
în mod absolut, ci doar una în mod relativ. În funcție de stadiul cunoașterii și în funcție de interesul 
subiectului (cognitiv sau praxiologic) o anumită componentă avută în vedere poate fi considerată 
indivizibilă sau nu. De exemplu, dacă suntem interesați de aspectele chimice ale unei entități, 
probabil că vom considera atomul ca fiind componenta indivizibilă5, dar dacă suntem interesați de 
aspectele fizice ale acelei entități, atomul va fi considerat un sistem format din nucleoni și electroni, 
abia aceștia fiind considerați componente indivizibile, ș.a.m.d. Odată, însă, fixat interesul subiectului 
(fie cognitiv, fie praxiologic), caracterul indivizibil al entității avute în vedere este dat în mod 
necesar. Notăm acest predicat de suficiență cu 𝐷. Dacă decompoziția agregatului inițial nu merge 
până la componentele indivizibile, atunci obținem un agregat format din subagregate. Conform 
definiției agregatului, un subagregat este un agregat la care indivizibilitatea acceptată a 
componentelor acestuia este cu un grad mai mică decât cea acceptată pentru agregatul care 
conține acel subagregat6. Aceasta înseamnă, pur și simplu, că un subagregat este un agregat la care 
relevanța indivizibilității este cu un ordin de mărime inferior celei asociate agregatului din care face 
parte subagregatul. În felul acesta, putem avea o clasificare a agregatelor după numărul nivelurilor 
de subagregate pe care le conține. Astfel, putem asocia fiecărui agregat un număr, pe care am 
putea să-l numim cardinal de intensitate (𝛼) și care să exprime numărul de ierarhii succesive de 
subagregate pe baza unui criteriu dat. Cardinalul de analiticitate exprimă un fel de „adâncime” a 
agregatului în cauză. Întrucât, desigur, un agregat poate fi descris, din perspectiva ierarhiei sale 
structurale, pe baza mai multor criterii, numim numărul acestor criterii cardinal de extensivitate (𝛽). 
Rezultă imediat că un agregat dat are un număr 𝛽 de 𝛼. În plus, fiecare 𝛼 depinde de 𝛽. De aceea, 
un agregat dat poate fi descris complet sub forma spectrului său structural7, astfel: 

𝒮𝐴 =

(

 
 
𝛼1
𝐴

𝛼2
𝐴

…
𝛼𝛽
𝐴

)

 
 

 

Aceasta înseamnă că, în cazul agregatului 𝐴 avem 𝛼1 subagregate după criteriul 1, 𝛼2 subagregate 
după criteriul 2, ș.a.m.d., 𝛼𝛽 subagregate după criteriul 𝛽. Desigur, atât 𝛼, cât și 𝛽 sunt dependente 

de nivelul cunoașterii, pe de o parte și de interesul (cognitiv sau praxiologic) al subiectului, pe de 
altă parte.  

3. Sistem 

Ce este un sistem? Considerăm că predicatele de suficiență ale unui sistem sunt: 

(a) existența unui agregat. Notăm acest predicat de suficiență cu 𝐴. 

(b) existența sinergiei. Prin sinergie înțelegem proprietatea unui agregat ca, odată format, 
să apară proprietăți care înainte de agregare nu existau la nici una dintre componente 
luate separat. Acest predicat (numit de unii autori și emergență) necesită, însă, o 
discuție mai detaliată care va fi propusă mai jos. Notăm acest predicat de suficiență cu 
𝐸. 

                                                           
5 Cum se știe, a existat o anumită perioadă în istoria cunoașterii științifice în care atomul chiar a fost considerat 
indivizibil în mod absolut (atom însemnând chiar care nu poate fi tăiat). 
6 Evident subagregatul cu cel mai mic grad de indivizibilitate acceptată este echivalent (identic) cu componenta 
indivizibilă. 
7 Denumirea de spectru structural (și nu, pur și simplu, de spectru) este justificată de faptul că sistemele mai pot fi 
caracterizate și de un spectru funcțional (comportament intern, relaționare externă, evoluție etc.). Științele analitice 
studiază mai ales spectrele structurale (aspectele de invarianță, conservabilitate), în timp ce științele evoluționiste (sau 
evolutive) studiază cu precădere spectrele funcționale (aspectele procesuale). 
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Așadar, o formă existențială care verifică simultan cele două predicate de suficiență va fi numită 
sistem. Dacă notăm cu 𝑆 sistemul, atunci generarea lui logică este: 𝑆 = 𝐴 ∧ 𝐸 (unde „∧” semnifică 
conjuncția logică). În cuvinte, se poate spune că un sistem este un agregat sinergic. 

Dacă cel puțin unul dintre predicatele de suficiență menționate (𝐴 sau 𝐸) nu este verificat, atunci nu 
avem de-a face cu un sistem. Astfel, dacă nu este verificat predicatul de suficiență 𝐴, atunci avem 
de-a face cu o componentă indivizibilă8. Dacă nu este verificat predicatul de suficiență 𝐸, atunci 
avem de-a face pur și simplu cu un agregat. O discuție suplimentară ar necesita consecința 
neverificării predicatului de suficiență 𝐴. Neverificarea acestui predicat de suficiență anulează 
posibilitatea verificării predicatului de suficiență 𝐸. Într-adevăr, efectul de sinergie, așa cum a fost 
definit, necesită existența (și interacțiunea) a cel puțin două componente (indivizibile sau nu). Or, 
neverificarea predicatului de suficiență 𝐴 anulează și posibilitatea predicatului de suficiență 𝐸. 
Această situație este interesantă din punct de vedere logic, deoarece pare că cele două predicate de 
suficiență nu sunt independente între ele. Totuși, lucrurile nu stau așa: predicatul de suficiență 𝐸 
este independent de predicatul de suficiență 𝐴, deoarece putem avea agregate care nu devin (nu 
comută în) sisteme, ci rămân simple agregate, adică deși se verifică predicatul de suficiență 𝐴, nu se 
verifică predicatul de suficiență 𝐸. 

Desigur, și sistemele au spectru structural, care se definește în mod identic cu cel al agregatelor: 

  

𝒮𝑆 =

(

 
 
𝛼1
𝑆

𝛼2
𝑆

…
𝛼𝛽
𝑆

)

 
 

 

Oare tranziția unui agregat la starea de sistem modifică spectrul structural al acestuia, sau spectrul 
structural este un invariant la „operațiunea de sinergizare”? Aceasta este o întrebare esențială, atât 
din punct de vedere logic, cât și din perspectivă praxiologică. Am văzut mai sus că tranziția de la 
starea de agregat la cea de sistem implică manifestarea sinergiei. Aceasta implică apariția a cel puțin 
o proprietate nouă (inexistentă în starea de agregat). Sinergia este un efect al stării de agregare, dar 
nu este un efect necesar, ci unul contingent. Să presupunem că avem de-a face cu un efect sinergic 
care se manifestă prin faptul că sistemul deține, începând de la un moment dat, o proprietate nouă. 
Fiind o proprietate a sistemului care există doar ca urmare a stării de agregare, conchidem că 
această proprietate nouă este comună tuturor componentelor sistemului. Dar, în felul acesta, a 
apărut un nou criteriu de ierarhizare a subsistemelor, care este tocmai această nouă proprietate. Cu 
alte cuvinte, spectrul structural al sistemului s-a îmbogățit cu o unitate (𝛽′ = 𝛽 + 1), așadar vom 
avea: 

𝒮′𝑆 =

(

 
 
 
 
 

𝛼1
𝑆

𝛼2
𝑆

…
𝛼𝛽
𝑆

𝛼𝛽+1
𝑆

…
𝛼𝛽+𝑘
𝑆
)

 
 
 
 
 

 

unde cu 𝑘 s-a notat numărul de proprietăți noi9 generate de efectul de sinergie. Așadar, trecerea de 
la agregat la sistem mărește, în mod necesar, spectrul structural al entității care suferă această 
schimbare. În felul acesta, dacă am avea la dispoziție o metodă de comparare a spectrelor 

                                                           
8 Aici și în continuare, vom numi componentele indivizibile: elemente. 
9 Proprietățile noi trebuie să fie distincte casant între ele, deși pot să nu fie independente între ele. 
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structurale ale unui agregat în două momente de timp diferite, vom spune că s-a născut un sistem în 
momentul în care constatăm o modificare a spectrului structural10. 

4. Rețea 

Ce este o rețea? Propunem ca predicatele de suficiență ale unei rețele să fie: 

(a) existența unui sistem. 

(b) existența noutății. 

Așadar, în sensul cel mai general, rețeaua este un sistem „prevăzut” cu noutate. Vom discuta 
conceptul de noutate. În cel mai general mod, noutatea vizează o apariție contingentă. Această 
apariție contingentă se poate referi la oricare dintre cele trei entități existențiale: obiecte, 
proprietăți, relații. Întrucât contingența este o posibilitate non-necesară, rezultă că noutatea apare 
doar în domeniul non-necesarului. Întrucât necesarul este complet derivabil (predictibil), rezultă că 
noutatea implică impredictibilul. Așadar, un sistem care nu este complet predictibil este o rețea. 
Precizăm că impredictibilitatea nu are grad: dacă cel puțin un obiect sau o proprietate sau o relație 
apare fără ca această apariție să poată fi explicată (inclusiv ex post), adică să poată fi derivată în 
cadrul unui mecanism explicativ (adică a unui mecanism de tip cauzal), atunci avem de-a face cu 
noutate11, deci cu o rețea.  

Tranziția de la sistem la rețea nu modifică spectrul structural al sistemului, deoarece sinergia 
predictibilă (în cazul sistemului) și sinergia impredictibilă (în cazul rețelei) sunt indistincte din punct 
de vedere cantitativ. Schema generală a parcursului agregat – sistem – rețea este prezentată în 
figura 1: 

 

Figura 1. Tranzițiile asociate agregatului 

5. Entitate complexă 

Pe baza conceptelor introduse mai sus, putem trece acum la discutarea conceptului de 
complexitate.  

În primul rând, vom discuta un termen operațional utilizat frecvent în literatura de specialitate și 
anume termenul de complicat. Termenul de complicat pare a fi utilizat pentru a exprima o anumită 
dificultate de a descrie structural, funcțional sau cauzal o anumită entitate. Această dificultate este, 

                                                           
10 Nu discutăm aici finețea grilei temporale pe baza căreia se efectuează măsurarea spectrului structural. În principiu, 
totuși, nu vom putea, probabil, stabili decât intervalul temporal în interiorul căruia s-a petrecut tranziția entității de la 
starea de agregat la cea de sistem, și nu momentul efectiv al acestei tranziții. 
11Pot exista, desigur, accidente epistemologice în urma cărora să se considere noutate o apariție care, de fapt, este 
derivabilă în cadrul mecanismului cauzal al sistemului avut în vedere. Aceste accidente pot fi determinate de 
incompetență, de incompletitudinea sau in-acuratețea instrumentarului științific de măsurare, de ne-onestitatea 
subiectului cognitiv etc. Accidentele în identificarea corectă a noutății conduc la rețele false, dar acestea sunt 
reversibile, adică pot face tranziția inversă de la rețea la sistem, imediat ce accidentul cognitiv este eliminat. 
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însă, de natură pur praxiologică și nu principială și, în plus, ea are un evident caracter istoric: ceea ce 
azi este numit dificultate cognitivă, mâine poate să nu mai primească acest calificativ. Cu toate 
acestea, dorim să „salvăm” acest termen și anume prin asocierea lui unui concept real. În acest 
context, vom numi complicat un sistem cu un spectru structural foarte bogat. Fiind sistem, el va 
avea un spectru structural mult mai „populat” decât agregatul din care a provenit prin verificarea 
efectului sinergic, deși toate ierarhiile suplimentare pe subsistemele componente sunt complet 
derivabile logic și observabile praxiologic. Punctul începând de la care vom numi complicat un 
sistem dat este relativ și el va depinde, ca și spectrul structural însuși, de stadiul cunoașterii 
științifice la momentul respectiv. Desigur, se pot face propuneri (care sunt, însă, absolut arbitrare) 
care să lege apariția „complicatului” de ponderea părții suplimentare a spectrului structural, parte 
generată de efectul sinergic12, dar nu ni se pare că un asemenea demers ar avea vreo semnificație 
științifică relevantă în acest material. Reținem doar că, din punct de vedere conceptual, complicat 
poate fi doar un sistem, în timp ce un agregat rămâne întotdeauna simplu, deoarece el nu 
reprezintă decât manifestarea unei aditivități non-calitative. 

În al doilea rând, vom aserta că putem vorbi despre complexitate numai în cazul rețelelor, adică 
numai în cazul acelor sisteme caracterizate de sinergie contingentă, adică de producerea de 
noutate. Aceasta înseamnă că asertăm o legătură directă între complexitate și impredictibilitate13. 
Pentru noi, complex este numai un sistem care nu este complet predictibil în interiorul unui model 
de cauzalitate de care dispunem pentru a deriva logic spectrul structural suplimentar generat de 
efectul sinergic. Din această asertare derivăm următoarele puncte de dezbatere: 

 (1) incompletitudinea derivării logice a spectrului structural suplimentar al unui sistem este 
accidentală sau principială14? 

Considerăm că aici este cheia întregii probleme: dacă putem demonstra că efectul sinergic nu este 
complet predictibil, atunci vom trage concluzia că, în cazul respectiv, avem de-a face cu 
complexitatea. Această impredictibilitate trebuie demonstrată într-un mod cât mai de-
contextualizat, cât mai de-localizat. Forțând limbajul, am putea spune că trebuie demonstrată o 
impredictibilitate necesară. Pentru asta vom dezvolta următoarea serie de considerații: 

1.1. când anume se pune problema predictibilității? Evident în cazul în care formele 
existențiale în cauză suferă alterări ale identității (nu sunt invariante). Desigur, asta se 
poate întâmpla atât în cazul agregatelor, cât și în cazul sistemelor sau al rețelelor. 
Alterarea identității înseamnă tranziția entității în cauză de la o identitate (de exemplu, 
stabilită printr-un vector de stare observabil) la o altă identitate, diferită15, așa încât, 
pe axa uni-dimensională a timpului, identitatea inițială se află în stânga (cuantificată cu 
un număr real mai mic) identității ulterioare (cuantificate cu un număr real mai mare).  

1.2. ce anume ne asigură asupra posibilității predictibilității16?  Tranziția unei entități de la 
o identitate la alta presupune examinarea celor două condiții clasice: a) condițiile 

                                                           
12 Aici apare eterna și inevitabila problemă a pragului cantitativ la care avem  o modificare calitativă. Această chestiune 
este atât de fundamentală încât, în opinia noastră, probabil că cunoașterea științifică ar fi complet descrisă dacă s-ar 
spune că se ocupă cu identificarea și măsurarea pragurilor. 
13 În acest punct ne diferențiem casant de majoritatea punctelor de vedere exprimate de analiștii din domeniu, conform 
cărora simpla emergență (sau, ceea ce este același lucru, simplul efect sinergic) conferă predicatul de complexitate. 
Emergența predictibilă (sau, ceea ce este același lucru, emergența necesară) nu conferă caracter complex ci doar, 
eventual, caracter complicat entității analizate. 
14 Prin accidental înțelegem contingent, iar prin principial înțelegem necesar. 
 
15 Vom admite că există o săgeată a timpului (de exemplu, dată de creșterea entropiei globale), univoc orientată și 
ireversibilă. 
16 Nu complicăm discuția separând între traiectorii (reversibile la schimbarea semnului algebric al variabilei timp) și 
procese (ireversibile sau, în cel mai bun caz, non-ergodice). 
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inițiale (vectorul de stare al identității inițiale) și b) legea de tranziție care asigură 
generarea unei noi identități17. Presupunând că avem o cunoaștere adecvată asupra 
entității în cauză, identitatea ulterioară este o consecință necesară a aplicării legii de 
tranziție la identitatea inițială. Așadar, ceea ce ne asigură asupra posibilității 
predictibilității este, pur și simplu, certitudinea cu privire la cunoașterea identității 
inițiale, respectiv cu privire la cunoașterea legii de tranziție18.  

1.3. oare este posibilă cunoașterea (inclusiv măsurarea) adecvată a condițiilor inițiale, 
respectiv a legii de tranziție a unei entități oarecare? Aici dorim să facem o precizare 
crucială, legată de conceptul de liber-arbitru. Așa cum am spus, impredictibilitatea 
„locuiește” în teritoriul contingentului (posibilului non-necesar). Opusul necesarului 
este libertatea, deci vom aserta că impredictibilitatea implică liberul arbitru. Prin liber 
arbitru vom înțelege, așadar, o opoziție la necesar, o negare a necesarului sau, cel 
puțin, o evitare a necesarului19. Dar care sunt condițiile de apariție a liberului arbitru, 
adică al unui teritoriu al posibilului non-necesar? Considerăm că liberul arbitru este 
introdus în ontologie de subiect20. Apariția subiectului generează liberul arbitru în mod 
necesar21. Acest postulat nu este nici de natură vitalistă, nici de natură religioasă, iar 
cititorul va remarca imediat că el nu este impus de raționamentul în desfășurare, 
întrucât chiar un caracter contingent al apariției subiectului ar putea menține 
caracterul necesar al liberului arbitru, dar am dorit să-l menționăm pentru a ne 
poziționa în cazul unor interogări cu privire la apariția subiectului. Dacă se acceptă 
necesitatea apariției subiectului, atunci apariția liberului arbitru este o necesitate intra-
necesitate, iar dacă se acceptă contingența apariției subiectului, atunci apariția 
liberului arbitru este o necesitate intra-contingentă22. 

1.4. așadar, complexitatea poate apărea numai în formele existențiale care sunt „dotate” 
cu subiecți23. Rezultă imediat că complexitatea poate fi un parametru atât al unei 
forme existențiale simple, cât și al uneia complicate (în terminologia utilizată aici), fiind 
suficient să avem liber arbitru în acea formă existențială. Obiceiul de a numi complexe 
formele existențiale care sunt doar complicate este neriguros și dăunător din punct de 
vedere științific, deoarece o formă existențială, oricât de complicată, este, în principiu, 
complet predictibilă. 

                                                           
17 Recunoaștem aici cele două condiții laplaciene, dar avem în vedere orice tranziție, nu o simplă mișcare mecanică. 
18 Există, în literatura dedicată, o foarte savantă dezbatere privind imprecizia măsurării identității (condițiilor) inițiale, 
ceea ce ar determina comportări haotice ale unor entități. Însă, dacă nu se demonstrează că această imprecizie este 
necesară și nu contingentă, dezbaterea este complet lipsită de sens, deoarece impredictibilitatea derivată de aici este 
una accidentală, generată de incompetență sau de insuficienta acuratețe a instrumentarului de măsurare. 
19 Nu este vorba despre o opoziție, negare sau evitare în sensul propriu al termenului, deoarece necesitatea și libertatea 
nu se pot întâlni niciodată. Ontologia este reuniunea, de intersecție vidă, dintre necesitate și libertate. Prin exprimarea 
de mai sus, dorim doar să punem în evidență faptul că liberul arbitru se află în afara sferei necesității (relația dintre 
conceptele de necesitate și libertate nu va fi dezvoltată aici mai mult de atât). 
20 Prin subiect înțelegem obiectul care sesizează alteritatea (și, implicit, pe sine ca distinct de celelalte obiecte, inclusiv 
ca distinct de mediul său). 
21 Dar oare ar trebui să considerăm că apariția subiectului este necesară? Propunem ca necesitatea apariției subiectului 
să fie acceptată ca un postulat, ca un principiu fundamental al ontologiei: ontologia tinde să devină conștientă de sine. 
Postulatul nu este departe de concepția hegeliană, cu excepția faptului că nu se introduce nici o referință primitivă, cum 
ar fi ideea de Dumnezeu. 
22 Există, desigur, și contingențe intra-contingențe, respectiv contingențe intra-necesitate. De exemplu, funcționarea 
liberului arbitru (nu apariția lui!) poate fi gândită și ca o contingență intra-necesitate. 
23 Pentru moment nu insistăm asupra distincției fundamentale dintre subiecți a-culturali (a-subiecți) și subiecți culturali 
(c-subiecți). Vom spune doar că a-subiecții sunt capabili exclusiv de percepții (forme subiective ale senzațiilor), pe când 
c-subiecții sunt capabili atât de percepții cât și de reprezentări (adică de percepții care nu implică prezența in actu a 
cauzei eficiente a senzațiilor). 
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1.5. dar care sunt formele existențiale în care apare complexitatea? Conform celor spuse 
până cum, complexitatea apare doar în formele existențiale caracterizate de 
impredictibilitate. Impredictibilitatea apare doar acolo unde apare noutatea, care este 
de natură contingentă. Așadar, complexe pot fi doar rețelele, în terminologia și 
clasificările din prezentul studiu. Nici agregatele, nici sistemele nu pot fi complexe, ci, 
cel mult, complicate. 

1.6. sursa impredictibilității este prezența subiectului; așadar, orice rețea este o formă 
existențială „dotată” în mod necesar cu subiecți, și invers, orice formă existențială 
dotată cu subiecți este, în mod necesar, o rețea24. 

1.7. oare mai există și alte surse de impredictibilitate, în afara subiectului? Această 
întrebare poate face, desigur, tema unui întreg studiu separat. În opinia noastră, 
răspunsul este negativ. Luat în sensul său cel mai abstract (obiect capabil de sesizarea 
alterității), subiectul rămâne singurul depozitar al noutății, adică al impredictibilității 
necesare. Întrucât cunoașterea presupune, iarăși cu necesitate, un subiect, rezultă că 
avem predictibilitate doar în cazul formelor existențiale care fac obiectul unei 
cunoașteri exterioare: subiectul cognitiv este nu numai neinclus în obiectul cunoașterii 
dar, în procesul cognitiv, subiectul nu interferează în nici un fel cu obiectul cognitiv25. 

1.8. cum împăcăm considerațiile de la pct. 1.4 cu ceea ce se petrece la nivelul 
microstructurilor studiate de mecanica cuantică? Se știe că percepția macroscopică26 a 
unei entități reale se produce doar dacă se realizează efectiv (fizic sau mental) un 
experiment care vizează acea percepție. Conform modelărilor acceptate din mecanica 
cuantică, realitatea supusă unui experiment de percepție există, înainte de realizarea 
experimentului, doar ca potențialitate (distribuție de probabilitate), ea căpătând 
actualitate doar ca urmare a experimentului în cauză. În principiu, asta ar însemna că 
subiecții sunt cei care „produc” realitatea27.  

Obținem, așadar, un rezultat important: complexitatea apare doar în rețele. O rețea este, în mod 
necesar, complexă, indiferent dacă este o formă existențială simplă sau complicată. Rezultă, de aici, 
că antonimul complexității nu este simplitatea28, așa cum se consideră în mod eronat. Propunem ca 
antonimul conceptului de complex să fie conceptul de simplex, care semnifică absența subiectului 
din forma existențială analizată. Astfel, o formă existențială poate fi simplă și complexă (dacă 
conține subiecți) sau complicată și simplexă (dacă nu conține subiecți).  

 

                                                           
24 Pentru cititorul pasionat de logică, predicatul unei rețele de a fi „dotate” cu subiecți este un predicat necesar (sau un 
predicat de necesitate). Predicatele necesare sunt o consecință logică a verificării predicatelor suficiente (sau de 
suficiență). 
25 În opinia noastră, relația de imprecizie a lui Heisenberg (și nu de nedeterminare, așa cum este vehiculată, în mod 
neglijent, în literatura de specialitate) este extrem de discutabilă, din moment ce sugerează o impredictibilitate 
necesară generată nu de prezența subiectului în obiect, ci de simpla interferența dintre subiect și obiect în procesul 
cognitiv. Cazul mai general este, desigur, cel menționat de Kant și anume că nu cunoaștem lucrul în sine (numenul, das 
Ding an sich) ci doar forma în care acesta se prezintă percepției noastre (așa-numitul fenomen). 
26 Din ceea ce știm până în prezent despre subiecți, aceștia sunt obiecte macroscopice. 
27 Aici religiile vor găsi, printr-o interpretare forțată, un nou argument „științific” pentru crearea lumii de către un 
subiect (de exemplu, Dumnezeu) pre-existent acesteia. 
28 După cum este, deja, evident, antonimul simplității este complicatul, nu complexul. 
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  (2) care este legătura dintre complexitate și non-linearitate? 

Deși majoritatea autorilor care cercetează problematica complexității nu au nici o ezitare să accepte 
aproape o echivalență între complexitate și non-linearitate29, această echivalare, luată ca atare, 
este, în opinia noastră, falsă. Conform celor discutate mai sus, o formă existențială poate avea o 
dinamică30 neliniară dar care să fie complet predictibilă, atâta timp cât în acea formă existențială nu 
se generează noutate, adică nu există subiecți31. Fiind predictibilă, dinamica non-lineară nu este 
complexă, ci simplexă (iar ea apare, așa cum am arătat, doar în agregate sau în sisteme). Adevărata 
problemă este alta, aici: dacă prezența subiecților într-o formă existențială generează, în mod 
necesar, neliniaritate. Opinia noastră este că răspunsul la această întrebare posibilă este negativ. 
Noutatea se poate foarte bine înscrie într-o dinamică lineară, dar, desigur, impredictibilă32. 
Impredictibilitatea dinamicii liniare a unei forme existențiale este, să recunoaștem, șocantă. Întrucât 
acceptarea unei asemenea aserțiuni este mai dificilă, să o examinăm mai în detaliu: 

2.1.  neliniaritatea unui fenomen (fie ca simplă traiectorie, fie ca proces33) poate exista atât 
în prezența subiectului în acel fenomen, cât și în absența lui; aceasta înseamnă, pur și 
simplu, că un sistem nelinear poate fi atât perfect predictibil (atunci când nu conține 
subiecți), cât și impredictibil (atunci când conține subiecți) 

2.2. considerațiile de la pct. 2.1. pot fi reluate, perfect simetric și pentru cazul liniarității unui 
fenomen: un fenomen cu o dinamică liniară poate fi atât perfect predictibil (atunci 
când nu conține subiecți), cât și impredictibil (atunci când conține subiecți) 

Așadar, non-linearitatea nu este, câtuși de puțin, un „predictor” pentru complexitate, deși pot exista 
fenomene non-lineare care sunt complexe, dar această corelație nu este necesară, ci contingentă. 
Doar prezența subiectului în fenomen conferă complexitate acelui fenomen, dar condiționarea 
complexității de non-linearitate este eronată. 

 (3) care este legătura dintre complexitate și haos? 

Problematica haosului este destul de neriguros abordată și tratată în diverse lucrări de specialitate. 
Din punct de vedere logic, un fenomen (indiferent de forma sa existențială: agregat, sistem, rețea) 
ar trebui considerat haotic atunci când gradul său de diferențiere este sub un anumit prag, 
considerat minimal pentru perceperea structurii fenomenului. Așadar, cu alte cuvinte, un sistem 
este haotic atunci când este lipsit de structură34. Aceasta este și rațiunea pentru care se consideră 

                                                           
29 Nu contează dacă ne referim la traiectorii sau la procese, pentru ambele cazuri această legătură este cel mai adesea 
invocată. 
30 În sensul cel mai general, prin dinamica unei forme existențiale înțelegem un flux, ordonat de săgeata timpului, al 
identităților succesive pe un orizont temporal de interes (cognitiv sau praxiologic). 
31 Este foarte interesant de discutat dacă prezența noutății este un semn pentru prezența subiectului sau invers. 
32 Aserțiunea că dinamica lineară poate fi impredictibilă pare, deja, o blasfemie la statu quo-ul din materie. Mulți 
epistemologi echivalează, de exemplu, simplitatea metodologică cu linearitatea. În modelarea cantitativă există multe 
metode de liniarizare a unor dinamici (de exemplu folosirea logaritmărilor unor operatori multiplicativi), fie din rațiuni 
de simplitate instrumentală, fie din rațiuni de simplitate epistemologică. Nu suntem de acord cu o asemenea echivalare 
mecanică între linearitate și simplitate epistemologică: linearitatea nu este, în opinia noastră, inconsistentă cu 
complexitatea epistemologică. 
33 Chiar și distincția care se operează, îndeobște, între traiectorie și proces ar putea fi considerată forțată: în fond, ceea 
ce deosebește o traiectorie de un proces este reversibilitatea traiectoriei (la schimbarea semnului algebric al variabilei 
timp din legea de mișcare a acelui fenomen) în opoziție cu ireversibilitatea procesului. Dar oare un fenomen care se 
caracterizează prin traiectorialitate nu se desfășoară în același Univers „prevăzut” cu entropie, la fel ca un fenomen 
caracterizat prin procesualitate? De ce ar fi fenomenul caracterizat prin traiectorialitate reversibil? În opinia noastră, 
această distincție casantă între traiectorie și proces este exclusiv de tip formal și nu are corespondent în realitate. Ca 
urmare a săgeții timpului, indicată de creșterea entropiei globale, nici o traiectorie reală nu este riguros reversibilă. 
34 Să observăm imediat că această caracterizare a naturii haotice a unui fenomen este relativă la capacitatea noastră 
(conceptuală, metodologică și instrumentală) de a sesiza structura (adică diferențierea). De exemplu structura atomului 
nu a putut fi observată mult timp. La fel s-a întâmplat cu structura nucleonilor (protoni și neutroni). Așadar, un fenomen 
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că legea entropiei va conduce, în cele din urmă, Universul nostru, la o stare de non-diferențiere din 
punct de vedere termic (moartea termică a Universului). Or, această stare de non-diferențiere este 
propriu-zis o stare haotică. Să examinăm câteva aspecte specifice: 

a. majoritatea autorilor stabilesc o corelație directă și puternică între complexitate și 
haos, mai exact între natura complexă a unui fenomen și natura haotică a acestuia; din 
câte ne dăm seama, aici avem de-a face cu confuzia (destul de răspândită) între 
atributul de complicat și cel de complex. Să presupunem, totuși, că autorii în cauză vor 
să spună că există o corelație directă și puternică între atributul de complicat și cel de 
haotic. Aceasta însemnă că fenomenele complicate sunt, în mod necesar, haotice 
(adică au un comportament haotic35) și reciproc. Dar aceasta revine la a considera 
fenomenele haotice ca fiind fenomene complicate, or complicativitatea unui fenomen 
implică un grad ridicat de diferențiere structurală a acestuia, ceea ce este inconsistent 
cu haoticitatea sa. Așadar, postularea (sau acceptarea tacită) a unei corelații directe și 
puternice între complicativitate și haoticitate este o eroare epistemologică; 

b. să corectăm confuzia evocată mai sus (între atributul de complicat și cel de complex) și 
să examinăm posibila corelație logică dintre complexitate și haoticitate. Dacă acceptăm 
că un fenomen este complex, atunci acceptăm, implicit36, că el conține subiecți. 
Rezultă de aici vreo sugestie privind structura fenomenului (gradul său de 
diferențiere)? Răspunsul este, evident, negativ. Așadar, complexitatea nu implică, din 
punct de vedere logic (adică în mod necesar) haoticitatea, dar nici nu o respinge. 
Imediat, însă, ce putem face o precizare (prin intermediul unei propoziții sintetice, de 
data aceasta) cu privire la gradul de diferențiere a fenomenului în cauză, vom putea 
aserta în legătură cu existența concomitentă a complexității și a haoticității. Rezultă, 
așadar, că complexitatea este consistentă și cu fenomenele haotice, și cu fenomenele 
non-haotice37. De aici rezultă imediat că este „nelegal” să postulăm că un fenomen 
(agregat, sistem sau rețea) complex este, ipso facto, haotic sau invers, că un fenomen 
haotic este, ipso facto, complex; 

c. să mai examinăm consecința faptului că fenomenele complexe (fie că sunt simple, fie 
că sunt complicate) conțin subiecți. Oare prezența subiecților este consistentă cu 
haosul, adică cu lipsa de structură (diferențiere)? În opinia noastră, răspunsul la 
această întrebare este, fără echivoc, negativ. Subiectul este un generator necesar de 
structură (de diferențiere)38, de aceea concluzia noastră este că asocierea (considerată 
de majoritatea autorilor ca indiscutabilă) între atributul de complex al unui fenomen și 
atributul de haotic al acestuia este tot o eroare epistemologică, generată de 
insuficienta clarificare conceptuală a conceptului de complexitate, pe de o parte și a 
celui de haos, pe de altă parte. 

 

                                                                                                                                                                                                    
poate fi considerat haotic numai într-un mod provizoriu, și anume până când capacitatea noastră analitică (de 
discriminare) se îmbunătățește și reușește să identifice structuri (diferențieri) acolo unde, până la acel moment, nu 
putuseră fi identificate. 
35 Cum o să vedem imediat, aici se produce o altă confuzie epistemologică și anume între natura haotică a unui fenomen 
și impredictibilitatea sa necesară. 
36 Aici avem de-a face cu ceea ce Kant a numit propoziții analitice: predicatul este inclus în subiect. 
37 Poate că ar fi util să denumim fenomenele non-haotice ca fiind fenomene cu structură internă observabilă (FSIO). 
38 De altfel, simpla prezență a subiectului într-un fenomen induce deja o primă diferențiere a acestuia: între subiect și 
obiect, fără să mai punem la socoteală vocația structurantă a subiectului, prin definiție. 


