
DESPRE CICLICITATE
sesiunea a 14-a

17.04.2018

Seminarul științific interdisciplinar 
MODELE ALE GLOBALIZĂRII

Raportor: Emil Dinga



SUMAR

1. Categoriile schimbării (2 slide-uri)

2. Conceptul de ciclicitate (2 slide-uri)

3. O tipologie a ciclicității (6 slide-uri)

4. Parametrii unui sistem ciclic (ai ciclului) (1 slide)

5. Specificul sistemelor sociale/economice în raport cu ciclicitatea 
(2 slide-uri)

6. Impactul sistemelor sociale culturale asupra ciclicității (1 slide)

17.04.2018 Emil Dinga - Despre ciclicitate 2



Categoriile schimbării (1/2)

• (def) schimbare: alterarea identității

• schimbarea de ordinul 1 este o schimbare de posibilitate generală, adică o 
schimbare care este „disponibilă” oricărui obiect din Univers. Schimbarea de 
ordinul 1 poate fi de trei categorii:

– modificare (𝑺𝟏𝟏): definită ca alterare a identității cantitative a unui obiect (a 
unei entități); modificarea poate fi, la rândul său, de două feluri:

• mișcare (𝑺𝟏𝟏𝟏): alterare a identității spațiale (deplasare în spațiu)

• creștere (𝑺𝟏𝟏𝟐): alterare a identității dimensionale (deplasare dimensională)

– evoluție (𝑺𝟏𝟐): alterarea identității calitative

– dezvoltare (𝑺𝟏𝟑): evoluție generată de creștere (salt calitativ generat de 
acumularea cantitativă), adică 𝑺𝟏𝟏𝟐 → 𝑺𝟏𝟐

• schimbarea de ordinul 2: definită ca o schimbare de posibilitate locală, 
condiționată de prezența subiectului cultural în schema de cauzalitate. 
Schimbarea de ordinul 2 este, la rândul ei, de două categorii:

– transformare (𝑺𝟐𝟏):  evoluție generată de scop

– progres (𝑺𝟐𝟐): evoluție generată de valori
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Categoriile schimbării (2/2)
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Conceptul de ciclicitate (1/2)
• ciclicitatea este proprietatea structurală a unei schimbări de a se repeta în timp, într-

un pattern cinematic observabil și recognoscibil

– ciclicitatea este o specie de schimbare de ordinul 1

• consecința 1: nici o schimbare de ordinul 2 (transformare sau progres) nu poate fi ciclică

• consecința 2: replicarea identității nu este ciclicitate (ex.: un Dumnezeu imuabil nu 
poate fi considerat ca fiind ciclic)

• întrucât, chiar și în ciclicitate (adică în schimbările de ordinul 1) există ființe culturale, 
ciclicitatea în domeniul social este de două feluri:

– ciclicitatea conservativă: ciclicitatea care conservă o parte definitorie a unei entități în două 
momente de timp diferite, în același spațiu

• există două entități observabile și comparabile:

– entitatea temporal-înghețată (benchmark-ul): 𝑬𝑻𝑭

• entitatea temporal-indexată (actualul): 𝑬𝑻𝑰

• NB: ciclicitatea conservativă se produce atunci când 𝑬𝑻𝑭 ≡ 𝑬𝑻𝑰

– ciclicitatea non-conservativă: ciclicitatea în cazul căreia 𝑬𝑻𝑭 ≢ 𝑬𝑻𝑰 dar gap-ul se situează 
sub un prag de semnificație pre-acceptat

• (def) ciclicitatea este proprietatea unui sistem de a-și menține identitatea cinematică 
prin repetarea (punctuală sau în interiorul unor vecinătăți pre-acceptate, centrate 
punctual), a traiectoriei asociate (sau a procesului asociat) pe un număr semnificativ 
de secvențe temporale egale (în limita unei marje pre-acceptate).
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Conceptul de ciclicitate (2/2)
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O tipologie a ciclicității (1/6)

• criteriile de clasificare a ciclicității sunt:

– criteriul replicării (criteriul A)

• sisteme ciclice

• sisteme non-ciclice
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O tipologie a ciclicității (2/6)
– criteriul originii structurale (criteriul B)

• (a) sisteme cu ciclicitate derivată din ciclicitate

• (b) sisteme cu ciclicitate derivată din non-ciclicitate

• (c) sisteme cu non-ciclicitate derivată din ciclicitate

• (d) sisteme cu non-ciclicitate derivată din non-ciclicitate

• (e) sisteme cu ciclicitate care-și păstrează calitatea

• (f) sisteme cu ciclicitate care-și pierde calitatea

• (g) sisteme cu non-ciclicitate care-și păstrează calitatea

• (h) sisteme cu non-ciclicitate care-și pierde calitatea
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O tipologie a ciclicității (3/6)
– criteriul originii cauzale (criteriul C)

• sisteme cu ciclicitate de tip durabil

– conțin, structural, principii de generare, respectiv de menținere a ciclicității 
(ceea ce face ca aceste sisteme să fie sisteme care nu „permit” subiecți culturali)

• sisteme cu ciclicitate de tip sustenabil

– nu conțin, structural, principii de generare, respectiv de menținere a ciclicității 
(ceea ce face ca aceste sisteme să fie sisteme care „permit” subiecți culturali)
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O tipologie a ciclicității (4/6)
– criteriul cinematicii fenomenologice (criteriul D)

• sisteme cu ciclicitate amortizată: sisteme cu comportament ciclic care își pot reduce, 
pe măsură ce numărul replicărilor lor crește, amplitudinea parametrului lor de 
referință

• sisteme cu ciclicitate amplificată: sisteme cu comportament ciclic care își pot mări, pe 
măsură ce numărul replicărilor lor crește, amplitudinea parametrului lor de referință
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O tipologie a ciclicității (5/6)

– criteriul cinematicii esențiale (criteriul E)

• se referă la existența unei ciclicități a ciclicității (ciclicitate secundă/de ordinul 2)

• propunem ca punct esențial al traiectoriei ciclice pentru identificarea unei ciclicități 
de ordinul 2: punctul de întoarcere într-un ciclu

• avem, astfel, conform acestui criteriu: 

– sisteme cu ciclicitate liniară crescătoare

– sisteme cu ciclicitate liniară descrescătoare

– sisteme cu ciclicitate ciclică

• propunem ca ciclicitatea ciclicității să fie măsurată de curba care unește punctele de 
inflexiune ale traiectoriei unui sistem ciclic

• consecință:

– există un ciclu fenomenal: ciclul de interes științific și de politică economică

» este observabil în mod nemijlocit

– există un ciclu fundamental: ciclul care conferă ciclicitate ciclicității

» este detectabil prin analiză
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O tipologie a ciclicității (6/6)
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Parametrii unui sistem ciclic (ai ciclului)
• perioada: reprezintă intervalul temporal, măsurat cu timpul de ceas, la care sistemul este 

replicat (𝑷),

• amplitudinea: reprezintă valoarea extremă (fie minimă, fie maximă) atinsă de parametrul 
definitoriu al ciclului (𝑨)

• trendul: reprezintă panta dreptei care unește două valori succesive ale amplitudinii unui 
parametru descriptiv semnificativ al ciclului (𝑫)

• unghiul evolutiv: reprezintă unghiul format de dreptele care unesc, pe de o parte, două maxime 
succesive (care țin de două perioade succesive) ale ciclului, iar pe de altă parte, două minime 
succesive ale ciclului (𝑼)
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Specificul sistemelor sociale/economice în raport cu ciclicitatea (1/2)

• predicatele de suficiență ale unui sistem social (SS) sunt:

– predicatul e sistem (membrană, elemente intra-membranatice verificând cel 
puțin un parametru comun, conexiuni intra-membranatice și conexiuni trans-
membranatice)

– predicatul conține subiecți între elementele intra-membranatice

• consecință: deci, de fapt, avem de-a face cu un supra-sistem format din sistemul 
obiectelor și sistemul subiecților

– predicatul experiențează existența comunitară a subiecților adică:

• coexistență spațială localizată (densă) a subiecților

• ierarhie de putere (de decizie) confirmată între subiecți

• comunizarea resurselor integrative ale sistemului

• predicatele de suficiență ale unui sistem social „dotat” cu subiecți culturali 
sunt:

– predicatul e sistem orientat teleologic

– predicatul e sistem determinat axiologic

– predicatul e sistem angajat praxeologic
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Specificul sistemelor sociale/economice în raport cu ciclicitatea (2/2)

• (def) sistemicitate: o proprietate a sistemelor privind capacitatea de conservare, 
replicare, perpetuare și sustenabilizare a caracteristicilor de sistem

• astfel, sistemele pot fi clasificate după gradul lor de…sistemicitate

– NB: se pare că cele mai „sistemice” sunt sistemele artificiale (ex.: teoriile științifice, mai 
ales cele axiomatice); cele mai puțin „sistemice” par a fi sistemele naturale

• între sistemicitate și rețelitate există un raport de inversă proporționalitate

– creșterea sistemicității se face pe seama pierderii rețelității și invers
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Impactul sistemelor sociale culturale asupra ciclicității

• există trei clase de impact pe care subiecții culturali le exercită asupra 
ciclicității din sistemele societale/economice:

– alterarea necesității în dinamica proprie a SSC: prin prezența și acțiunea liberului 
arbitru, specific subiecților culturali, SSC pot evolua în direcții, cu amplitudini și 
cu intensități care nu sunt complet predictibile din simpla analiză a necesității

• aceasta înseamnă că ciclicitatea în asemenea sisteme are cauzalități care nu pot fi 
detectate decât prin analiza intenționalității (deci a valorilor și scopurilor) aferente 
subiecților culturali

– alterarea necesității în dinamica sistemelor sociale naturale (SSN):
interconexiunile dintre SSC și SSN conduc la alterarea necesității și în aceste din 
urmă sisteme

– alterarea necesității în sistemele naturale non-subiectuale (SN): impactul (direct 
sau indirect) al evoluției SSC se produce și asupra sistemelor naturale non-
subiectuale, conducând la modificări în caracterul inexorabil (generat de 
necesitatea pură) al cinematicii acestora
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