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SISTEME GEOGRAFICE LA RISC 

I. MAC, D. PETREA 

ABSTRACT. - Geographical systems at risk. Taking into account the narrow 
manner in which terms such as “hazards”, “risks”, “disasters” etc. are traditionally 
defined, one of the goals of the study is to argue the necessity to interpret these 
concepts within the frame of the systems approach. Complexity is the basic 
property which allows the deep understanding of the role of those attributes that 
diversificate and radicalize the system’s behavior: the structural, relational and 
functional variability, the incertitude and the nonlinear processes that occurs in the 
system’s dynamics. Hazards, risks and disasters are considered as states or 
phenomena which have a strongly physical objective support and therefore to 
reduce their interpretation exclusively to their social dimensions represent an 
idealization which increase the confusion and misunderstanding of  their real 
meanings. As a consequence confusions between concepts and inadequate 
message and utility are often observed. Therefore another aim of the present study 
was to interpret the dynamics of the geographical systems using the recent 
concepts and scientific theories which describe the nonlinear events such as: the 
theory of Dissipative Systems, Catastrophe theory and bifurcation, Chaos and 
turbulence theory etc. Finally geographical equivalencies were found to argue the 
hazardous deterministic behavior of the geosystems and possibilities to describe 
with accuracy the abrupt changes induced by risks were also explored      

1. Starea de risc i cunoa terea sa: între modelele conceptuale i
realitatea geografic

Necesitatea abord rii problematicii fenomenelor extreme din perspectiv
sistemic  se impune de la sine dac  avem în vedere faptul c  în geneza i
manifestarea hazardelor i  riscurilor un rol determinant îl de ine condi ia de 
“interfa  cauzal ”. Aceast  condi ie presupune poten ializarea fenomenelor 
extreme în cadrul unui ansamblu de factori i deopotriv , prin actualizare, 
diversificarea lor considerabil  în ceea ce prive te “ inta” i efectele. Drept urmare, 
atribute prin excelen  sistemice, precum complexitatea, integralitatea, unitatea, 
func ionalitatea .a. sunt, inerent, profund implicate în manifestarea neliniarit ilor
evolutive ale sistemelor.  

Cu toate acestea, demersurile ce vizeaz  fenomenele geografice extreme, 
de i în vizibil  cre tere în ceea ce prive te frecven a preocup rilor i varietatea 
instrumentelor de analiz , r mân înc  tributare la capitolul obiectivitate i relevan
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în raport cu problematica întregului teritorial. Ele sunt elaborate precump nitor
într-o manier  reduc ionist , derivat  din aderen a excesiv  la individualitatea 
particular  a fenomenului ori, dimpotriv , deta at  de contextul real, excesiv 
generalizat .

Se remarc , în acest sens, abunden a elabor rilor conceptuale (f r  a aduce 
cu sine elocven a necesar  accept rii unanime), coroborat  cu eterogenitatea i
utilitatea limitat  a abord rilor metodologice privind procesele i fenomenele de 
risc. În cadrul acestora, în majoritatea situa iilor, se procedeaz  la separarea 
cvasitotal  a fenomenului de contextul genetic, structural i evolutiv. Accentul se 
pune pe determinarea m rimilor definitorii ale procesului sau fenomenului în sine 
sau pe descriere prin intermediul efectelor sale. Desigur, simplificarea faptelor 
r spunde nevoii cercet torului de a idealiza obiectul investiga iei în vederea 
în elegerii mai facile a realit ii studiate îns , simplificarea, modelizarea, presupun 
doar eliminarea detaliilor pu in semnificative ale faptului studiat i nicidecum 
subestimarea complexit ii sale intrinseci i a celei contextuale deopotriv .

De aceea, consider m aria conceptual i metodologic  a sistemului drept 
cadrul de referin  susceptibil s   faciliteze demersuri explicative cuprinz toare i
utile cu privire la fenomenele geografice de risc. Individualitatea i implica iile 
acestora nu se dezv luie îndeajuns pentru a fi explorate pragmatic dac  explica ia
se cantoneaz  doar la  precizarea naturii lor i a efectelor prezumtive asociate unor 
valori prag. Cunoa terea propriu-zis  implic , cu necesitate, studiul suporturilor 
structurale, rela ionale i func ionale ale sistemului, a condi iilor în care opereaz
cauzalitatea fenomenologic  de tip extrem i a modului în care aceasta, prin 
efectele antrenate, modific  respectivele suporturi generând astfel premisele 
diversific rii i amplific rii fenomenelor înse i, inclusiv prin tranzien e între 
“normal” i “extrem”. Satisfacerea acestor necesit i presupune respectarea unor 
exigen e de cunoa tere, dintre care re in aten ia urm toarele: 

- cerin a de a interpreta semnifica ia fenomenului prin dialectica general-
particular-singular: un fenomen poate fi extrem (deci particular) în raport cu o 
anumit  categorie de componen i, rela ii i st ri (în func ie de manifestare, 
percepere, efecte etc.) dar, într-o holarhie, semnifica ia se diversific  (zgomot-în 
raport cu întregul sistem, general-în raport cu anumite subsisteme); 

- evaluarea obiectiv  a importan ei relative a fiec rui proces i fenomen,
factor sau condi ie, întrucât atributul “extrem” poate fi rezultatul îmbin rii, al 
asocierii unor elemente sau conjuncturi “discrete”; 

- cunoa terea modului în care interac ioneaz  sc rile spa io-temporale mici 
cu cele mari, a felului în care spa iul, timpul, substan a i energia fuzioneaz  în 
procese spa iale cu manifest ri contrarii: de la banal, previzibil i rezonabil, la 
inedit, nea teptat i necontrolabil;

- anticiparea faptului c  apari ia unor mici diferen ieri în raport cu 
circumstan ele ini iale sau condi iile de limit  ale sistemului pot conduce la 
modific ri de amploare, imprevizibile prin ocuren i efecte;  
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- interpretarea fenomenului extrem drept form  de materializare a 
interac iunilor dintr-o realitate eminamente complex , cu diferite grade de 
predictibilitate, a c rui analiz  necesit  drept urmare precizarea unui num r sporit 
de atribute, tr s turi i caracteristici exprimate adecvat prin defini ii i parametri; 

- trecerea de la “adev r” la descrieri aproximative; accep ia sistemic
admite c  toate conceptele i teoriile au limite inerente i comport  aproxima ii; 

- acceptarea punctului de vedere potrivit c ruia fenomenele extreme 
generatoare de st ri de risc cu impact poten ial antropic, de i reprezint  manifest ri
importante în dinamica sistemului, aceast  ultim  latur implic  un spectru 
comportamental mult mai cuprinz tor ce se cere i el a fi evaluat; ignorarea sa 
determin  caracterul local, subevaluat sau incomplet al predic iilor realizate de pe 
pozi ii exclusiv antropocentriste. 

2. Definirea sistemelor la risc.

Definirea sistemelor geografice “la risc” este o problem  pe cât de 
necesar , pe atât de dificil . Necesitatea deriv  din efectele riscurilor asupra st rilor
naturale, bunurilor i oamenilor care sunt negative pentru nivele de existen  la 
care se raporteaz . În afar  de perturbarea mersului firesc al fenomenelor (naturale, 
cvasinaturale, umane), riscurile pot provoaca pagube materiale i chiar pierderi de 
vie i omene ti (cu excep ia celor proiectate, asumate i finalizate în scopuri 
profitabile).
 Dificultatea cunoa terii riscurilor decurge dintr-un ansamblu de cauze în 
cadrul c ruia o pondere major  o de in cele derivate dintr-o tr s tur  fundamental
a sistemului i anume complexitatea.

Fiind un concept generic, contextul de fa  nu îng duie i nici nu î i
propune analiza multiplelor ipostaze i implica ii ale complexit ii sistemice. Se 
cuvine subliniat  totu i prevalen a i totodat , insuficien a unor puncte de vedere, 
devenite veritabile locuri comune în abordarea sa. Se remarc , în acest sens, 
tendin a de a interpreta adeseori complexitatea drept o tr s tur  echivalent  cu 
diversitatea structural  a sistemului, determinat  de num rul mare de 
geocomponen i ce posed  propriet i dintre cele mai diferite. Alteori, 
complexitatea sistemului este derivat  din multitudinea rela iilor ce determin
procesualitatea intern i pe cea presupus  de integrarea sa într-un ansamblu 
organizatoric ierarhizat. Rareori, complexitatea sistemic  este evaluat  din 
perspectiva st rilor rezultate din interac iunile dintre structur i rela ii. Chiar i
atunci când respectivul aspect este abordat, analiza sa tinde spre axiomatizare. 
Astfel, este bine cunoscut faptul c  în analiza func ional  interesul este focalizat 
asupra categoriilor antagoniste de stare, considerate definitorii: echilibru-
dezechilibru, sta ionar-nonsta ionar, stabilitate-instabilitate etc. Privite îns  din 
perspectiva unei sc ri spa io-temporale cuprinz toare, adecvat  surprinderii 
devenirii plenare a sistemului, aceste st ri nu sunt posibile decât pentru perioade 
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foarte scurte de timp i adesea, chiar în cadrul acestor intervale restrânse, 
generalizarea spa ial  a uneia sau alteia dintre respectivele st ri definitorii este 
improbabil .

În realitate, perceperea obiectiv , de ansamblu, a manifest rilor reale ale 
geosistemului va releva ca st ri definitorii, cel pu in în egal  m sur , i situa iile 
insuficient decantate, incerte, neclarificate. Chiar dac  din perspectiva unui 
observator (având limitat timpul existen ei i al experien ei) ele par a se înscrie 
într-o relativ i acceptabil  constan  a mediului, aceste st ri “nel murite” posed
susceptibilitate la evolu ii nea teptate, surprinz toare prin natura muta iilor, 
amploare, direc ii de propagare, circumstan e de manifestare i efecte asupra 
sistemului.  

Incertitudinea ca proprietate sistemic  fundamental  este un produs al 
complexit ii. Num rul mare de variabile, continua modificare a m rimii 
parametrilor care le definesc i implicit, permanenta modificare a rela iilor de 
interac iune dintre subsisteme, respectiv dintre sistem i mediul exterior, nu permit 
cunoa terea sistemului decât pân  la o anumit  limit .

Esen a rolului pe care complexitatea unui sistem îl joac  în introducerea în 
sistem a unui anumit grad de incertitudine, a fost formulat  astfel: pe m sur  ce 
complexitatea unui sistem cre te, capacitatea noastr  de a prevedea comportarea 
sa descre te i este con inut  în principiul incompatibilit ii (L. A. Zadeh, 1973, Fl. 
St nciulescu, 1982).

Imprevizibilitatea, incertitudinea, aparenta nedeterminare i caracterul 
surprinz tor în  edificarea i succesiunea st rilor, reprezint  tr s turi incontestabile 
ale unui sistem aflat la risc. Ele exprim  caracterul nedecis i deopotriv
plurivalen a c ilor de solu ionare a dezechilibrelor energetice ce survin pe 
traiectoria evolutiv  a sistemului. 

Într-o formulare larg  putem defini ca fiind “la risc” acel geosistem a 
c rui stare este periclitat  de iminen a producerii unor muta ii energetice de 
amploare rela ionate dezechilibrului func ional instalat prin dep irea de valori 
limit  (praguri) în manifestarea uneia sau mai multor variabile, ale c ror efecte sunt 
dificil de anticipat. Într-un sistem complex, muta ia energetic  are sensuri diferite: 
înc rcare/desc rcare, accelerare/întârziere, blocare/stimulare etc. ce conduc la risc 
atunci când afecteaz  infrastructuri i rela ii critice (vitale pentru men inerea 
func ionalit ii sistemului): fluxuri de transport, centre de coordonare sau control, 
bucle de feed-back etc.Esen ial r mâne i faptul c  muta ia energetic  antreneaz
cu sine redefinirea structural , rela ional i func ional  a sistemului, implicit 
reajustarea permanent  a configura iei energetice într-una mereu susceptibil  s
genereze evenimente, adic  transform ri purt toare de sensuri i semnifica ii noi, 
oricând capabile s  rup  liniaritatea tendin ei evolutive. Intre acestea, inclusiv cele 
apte s  transforme un eveniment local (minor) într-o bulversare radical   ce poate 
invada i chiar compromite sistemul în totalitatea sa.  
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Ce anume face ca imaginea stabilit ii, perenit ii, armoniei i echilibrului, 
atât de mult i consecvent cultivat  în tiin a modern , s  fie zdruncinat  de valen a
contradictorie i surprinz toare a devenirii dialectice a naturii, apt  s  contrapun ,
în ponderi, locuri i momente nea teptate consacratul cu ineditul, firescul cu 
anormalul, suportabilul cu inacceptabilul?. În ce mod geosisteme având grad înalt 
de structurare i cert  abilitate func ional  î i pierd valen ele organizatorice 
esen iale i parcurg trasee evolutive de cotitur  marcate de hazarde, riscuri i
catastrofe?. Care este semnifica ia acestor muta ii i cum sunt ele percepute 
anticipativ  dar i post-factum de c tre sistemul aflat la risc, sunt doar câteva dintre 
problemele a c ror cunoa tere este capital  din perspectiva gestion rii fluctua iilor
periculoase ce pot surveni în existen a sa. 

Un r spuns sintetic la aceste întreb ri presupune cu necesitate interpretarea 
dinamicii geosistemice din perspectiva teoriilor morfogenetice i evolu ioniste 
actuale, afirmate îndeosebi în cadrul termodinamicii neliniare, mecanicii cuantice, 
matematicii formale etc. sau pe scurt, în cadrul a ceea ce recent se consider  a fi
“ tiin a complexit ii”. Implica iile acestor puncte de vedere sunt numeroase i de 
mare utilitate din perspectiva în elegerii i valorific rii comportamentului 
sistemului în context decizional. 

3. Starea de risc ca proprietate sistemic .

i la ora actual , caracterizarea sistemelor este operat  aproape exclusiv cu 
atribute sau propriet i conexe stabilit ii i durabilit ii precum: individualitatea 
structural i organizatoric , unitatea, autoreglarea, adaptabilitatea, finalitatea .a. 
În mod paradoxal, tocmai acele propriet i care, prin efectele lor radicale, le pot 
pune la îndoial  pe toate celelalte men ionate mai sus, de in un loc secundar sau 
chiar sunt ignorate. Incertitudinea, instabilitatea, tranzien a func ional ,
senzitivitatea, vulnerabilitatea .a. sunt îns  propriet i la fel de relevante pentru 
comportamentul sistemului. Cu toate acestea, ele sunt frecvent abordate fie ca 
aspecte subsidiare ale evolu iei parcurse de sistem pe un traseu marcat de stadii 
succesive de echilibru, fie ca “tulbur ri” trec toare ce afecteaz  mecanismele de 
autoreglare sistemic .

Dac  acest  realitate este acceptabil i de în eles în cazul sistemelor 
deterministice, ce posed  un grad înalt de previzibilitate (sisteme simple, rigide, 
mecanisme etc.), situa ia este evident diferit  în contextul sistemelor mari (large 
scale systems). Între acestea, geosistemele se înscriu neîndoielnic printre sistemele 
având cele mai dinamice i imprevizibile comportamente. Stabilitatea, perenitatea, 
durabilitatea i alte atribute asociate tr iniciei, sunt doar iluzii generate de 
îngustimea sc rii timpului de observa ie sau de unilateralitatea modului de 
abordare. Aparen e, derivate i din eviden a faptului c  timpul necesar construc iei, 
edific rii este incomparabil mai lung decât cel necesar distrugerii, neg rii. Îns , de 
îndat  ce etaloanele de analiz  dep esc condi ia local  sau individual  de 
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percepere, printr-o flexibilitate adecvat  sesiz rii problematicii “ansamblului”, ele 
pot surprinde mai bine faptul c  între cele dou  extreme  (construc ie-distruc ie)
ceea ce troneaz  efectiv este “trecerea”, “declinul”, “afirmarea” i inevitabil, 
“schimbarea”. Dincolo de conota ia sa termodinamic , procesul posed  un grad 
mare de incertitudine întrucât, de i indic  sensul evolu iei, con ine pu ine indicii  ce 
ar putea preciza în care “punct” sau “moment” al devenirii vor surveni “saltul”, 
“schimbarea”, “ruptura”, “bifurca ia” ce vor impune un nou sens evolu iei.

Existen a incertitudinii, a necunoscutelor în devenirea sistemelor reprezint
veritabile provoc ri pentru cunoa tere, în general i pentru tiin , implicit pentru 
cea geografic , în special.

Dezvoltat  ferm de-a lungul istoriei sale ca tiin  a continuit ii, ce opera 
predilect cu structuri stabile, procese i fenomene animate de rela ii deterministice, 
ast zi tiin a geografic  se afl  în ipostaza necesar  de a- i reconsidera modelele 
clasice de abordare cu ajutorul teoriilor tiin ifice ce permit analiza minu ioas  a 
cauzelor i mecanismelor ce antreneaz  schimb ri substan iale în existen a “real ”, 
“tr it ” a geosistemelor. Astfel, dup  ce a asimilat, în perioada preclasic , temele 
haosului catastrofist, inspirate de gândirea lui G. Cuvier i a fost apoi subjugat  de 
dogmatismul determinismului mecanicist (laplacean) în perioada clasic i
modern , ast zi Geografia trebuie s  exploreze noile orizonturi pe care le deschide 
un nou curent de gândire rezultat prin interferen a celor dou  pozi ii, pân  nu 
demult, ireconciliabile. Este vorba de concep ia haosului…determinist.

Exist  ra iuni i motiva ii considerabile în acest sens. Între acestea, înainte 
de toate, faptul c  amploarea i importan a comenzii sociale adresate geografiei 
prezentului sunt f r  precedent. Dar, solu ii la problemele de planificare teritorial ,
dezvoltare regional , diagnoz i prognoz  environmental .a. nu pot fi ob inute 
din perspectiva evolu ionist  clasic  sau istoric , ale c rei traiectorii temporale, 
apreciabile ca lungime, estompeaz  sau oblitereaz  numeroase schimb ri, pline de 
semnifica ii pentru ansamblul procesului evolutiv. De aceea, timpul investiga iei 
trebuie corelat cu timpul specific manifest rii fenomenelor ce definesc sistemul i
în primul rând cu manifestarea fenomenelor care interfereaz  perspectiva i
interesele componen ilor care percep i experimenteaz  sistemul într-un mod 
specific.

În acest scop s-au pus bazele abord rii dinamice (sau func ionale) ale c rei
demersuri se concentreaz  asupra nivelului spa ial microscalar. Departe de a 
îngloba sisteme simple i omogene, nivelul microscalar este categoria 
organizatoric  unde “transform rile au loc în mod real” sau “locul unde se 
întâmpl  totul” (I. Iano , Claudia Popescu, 1997). Aici pot fi analizate minu ios
configura iile structurale, rela iile de ordine, procesele autoorganizatorice etc., nu 
numai ca st ri de fapt cât, mai ales, ca tendin e dinamice mereu susceptibile de 
reînnoire, relansare, multiplicare, extinc ie .a.m.d. În acest context pot fi sesizate 
fidel raporturile de cauzalitate dintre componen i i totodat , se pot aprecia obiectiv 
i direct efectele ce decurg din diferitele tipuri de interac iuni. Este un nivel 
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compatibil cu timpul experien ei umane i cu interesele practice ce trebuiesc 
satisf cute în virtutea acestei experien e; nivelul în care “experien a de zi cu zi i
imaginea lumii reale au devenit obiecte legitime de studiu” (J. Gleick, 1987)”. 

Desigur, toate schimb rile care au loc la nivel de microscar  se reflect  în 
sistemele mezoscalare i macroscalare conform principiului holografic (întregul se 
reflect  în parte) îns , privite retrospectiv, dinamica acestora din urm  nu 
înglobeaz  suficient  informa ie specific  despre sistemele nivelurilor de baz . Ori, 
tocmai acestea, de i punctuale prin raportare la primele, posed  o sensibilitate 
sporit  fa  de numeroasele tipuri de agresiuni la care sunt supuse sau care rezult
din propriile lor interac iuni (interne sau cu mediul înconjur tor). Pentru structurile 
geoplanetare sau de anvergur  continental  (structuri cratonice sau de orogen, zone 
biogeografice, zone climatice etc.) disfunc iile regionale sau locale de tipul 
inunda iilor, furtunilor, secetelor, avalan elor, accidentelor tehnogene etc., nu sunt 
decât evenimente izolate a c ror dep ire i între esere nu face decât s  sporeasc
soliditatea i solidaritatea ansamblurilor de mezo i macroscal . Pulsa iile majore 
tectonice, oscila iile climatice, eustatice etc. se înscriu în liniaritate prin ciclicitatea 
desf ur rii i prin timpul lung de relaxare disponibil pentru instalarea noilor st ri.

Dimpotriv  nivelul de microscar  este “sediul” schimb rilor multiple, 
adeseori profunde, frecvent imprevizibile, al efectelor contradictorii (directe, 
evidente sau dimpotriv , discrete, voalate; trec toare sau de durat ; reversibile sau 
tranziente), al evenimentelor abrupte, de natur  s  pun  orice sub semnul îndoielii, 
al poten ialelor restructur ri în structura, rela iile i func ionalitatea sistemului.  

Iminen a producerii evenimentelor, înso it  sau nu de con tientizarea 
existen ei unor pericole poten iale ce decurg din acestea, instaureaz  starea de risc. 
Ea este proprie componentelor ce posed  capacitate de percepere în cadrul 
sistemului îns , incontestabil, ea se obiectiveaz  în ansamblul proceselor 
autoorganizatorice ce se desf oar  în sistem. Dimensiunea organizatoric  a 
riscului (cea proiectat  de perceperea i interpretarea senzorial-cognitiv  specific
omului) este conferit  de identificarea, evaluarea i mai ales de previziunea i
gestionarea sa. Este îns  evident c  riscul este o categorie integral  a c rei 
în elegere profund  necesit i cunoa terea suporturilor structurale i a 
propriet ilor dinamice pe care se grefeaz i prin care se manifest .

Opiniem c  putem considera starea de risc ca fiind una dintre propriet ile
definitorii ale (geo)sistemului datorit  ipostazelor multiple în care procesele i
fenomenele pot trece din liniar în neliniar i a incertitudinii ce planeaz  asupra 
modului în care componen ii mai vulnerabili ai sistemului vor traversa  
evenimentele antrenate în acest fel. 

A a cum s-a mai ar tat, dominan a perspectivei antropocentriste în studiul 
fenomenelor extreme se reflect i în maniera reduc ionist  de a le interpreta. Îns ,
dac  suntem adep ii unei viziuni cuprinz toare, cea în care dificult ile omului i
ale societ ii pot fi optim i durabil solu ionate,  vom putea admite c  riscul, ca 
stare asumat  (con tient sau nu) de c tre comunit ile umane, pericliteaz i alte 
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componente ale geosistemelor a c ror dinamic  proprie poate determina efecte 
inedite i noi riscuri poten iale. 

Prin urmare, conceptul de “risc” nu este unul în întregime abstract, dar 
nici în totalitate fizic. Privit global, conceptul de “risc” este construit social dar 
suporturile sale procesuale i fenomenologice sunt prin excelen  obiective, fiind 
de factur  fizic , chimic , fizico-chimic , geografic ,  geologic , geofizic ,
biochimic , biologic , social , tehnogen , geopolitic  etc. 

Rezult  de aici necesitatea interpret rii riscului ca proprietate sistemic
definitorie i a solu ion rii problemelor specifice pe care le poate genera prin 
mediere i dialog inter i multidisciplinar, prin cunoa terea adecvat i evaluarea 
tuturor laturilor esen iale de manifestare. Riscul trebuie deci abordat nu numai pe 
calea identific rii probabilit ii fenomenul extrem care îl poten ializeaz , a 
determin rii modului eficient (pe cât posibil) de asimilare sau atenuare a efectelor 
anticipate (latura social ) ci, în egal  m sur , i pe aceea a determin rii 
circumstan elor de ini iere i a condi iilor în care pot surveni bifurca ii de natur  s
induc  diversificarea sau amplificarea st rii de risc (latura genetico-func ional ). În 
concluzie, cunoa terea dimensiunii sociale a riscului este condi ionat  evident de 
interpretarea aspectelor dinamice prin prisma rela iilor dialectice dintre necesitate 
i hazard, liniar i neliniar, categorii susceptibile s  surprind  cu fidelitate dinamica 

sistemelor cu grad înalt de integrare, a a cum sunt i cele geografice. 

4. Riscul ca extensie a neliniarit ii geosistemice.

Riscurile i catastrofele ca evenimente în dinamica sistemic  sunt expresia 
unor st ri de “ oc” ce survin în transferul i conversia energiei  sub comanda 
disparit ilor existente în câmpul informa ional. Contrastele, divergen ele se 
obiectiveaz , la rândul lor, în continua varia ie a parametrilor ce definesc factorii 
(componen ii, condi iile, morfologia etc.), varia ie determinat  îndeosebi de 
caracterul deschis al sistemelor i de interdependen ele dialectice dintre forme i
procese.

Modificarea formelor prin intermediul proceselor i implicit, schimbarea 
proceselor aferente formelor modificate, genereaz  în permanen  circumstan e
inedite ce trebuie surmontate prin mecanismele de autoreglare. Grefarea acestora 
pe un câmp structural, în cazul geosistemelor, prin excelen  eterogen st  la baza 
neliniarit ilor dinamice ale comportamentului sistemic. Proprietate complementar
liniarit ii, garant  a stabilit ii, echilibrului i previzibilit ii deterministe, 
neliniaritatea implic  o permanent  redefinire a echilibrului prin transform ri ale 
c ror ritmuri, direc ii i intensit i stau sub semnul incertitudinii. 

Abordarea sistematic  a dinamicii neliniare este o tendin  recent  în 
tiin  care încearc  s  relanseze demersurile anterioare din diferitele domenii 
tiin ifice (inclusiv din geografie) privind previziunea diferitelor fenomene în 
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sensul amelior rii acesteia prin integrarea rolului factorilor aleatori (hazardul 
determinist).  

Cunoa terea tiin ific  acumulat  în ultimele decenii a acreditat ideea c
procesele i fenomenele de mare complexitate nu pot fi în elese din spa iul restrâns 
al unui singur domeniu tiin ific. În cazul concret al geografiei acest fapt are o 
semnifica ie suplimentar  dac  avem în vedere faptul c  procesul geografic 
asociaz   într-o infinitate de combina ii i propor ii procese fizice, chimice, 
biochimice, geofizice, sociale etc., înl n uite într-o manifestare divers i
complementar  (I. Mac, D. Petrea, 1994).  

Deschiderile principale pentru abordarea holist  a complexit ii reale a 
naturii s-au operat îndeosebi în fizic , matematic i mecanica cuantic . Ulterior, 
au fost intuite pun ile de leg tur  posibile între teoriile novatoare elaborate în 
aceste domenii  i întredeschiderea lor virtual  spre a facilita în elegerea 
fenomenelor complexe, dintre cele mai diverse ca origine. A a se explic  faptul c ,
la ora actual , teoria catastrofelor (R. Thom, 1975), teoria haosului i a 
atractorilor stranii (J. York, 1960, D. Ruelle, 1970, J. Gleick, 1987), teoria 
sistemelor disipative (I. Prigogine, 1986) i teoria fractalilor (B. Mandelbrot, 1975, 
1982) formeaz  osatura unui ansamblu tiin ific performant i cuprinz tor cunoscut 
sub numele de tiin a Complexit ii, la care se articuleaz  noi teorii, aparent la fel 
de criptice: sinergetica, teoria algoritmilor genetici, teoria criticit ii dinamice, 
teoria cogni iei, teoria alegerii, teoriile computa ionale, etc. 

Denumirea acestui domeniu este legat  de numele primului institut de 
cercet ri dedicat explicit studiul complexit ii fenomenelor neliniare. Fondat  în 
1983 la Santa Fe, SUA, prin ini iativa  unui grup de personalit i ale vie ii
tiin ifice (printre care i trei laurea i ai premiului Nobel: Phil Anderson, K. Arrow 

si J. Holland) institutul î i propune s  asigure cadrul organizatoric  necesar unei 
abord ri interdisciplinare a cercet rii fenomenelor biologice, geografice, sociale, 
economice, psihologice, istorice etc. De asemenea se urm re te valorificarea prin 
aplica ii concrete  a noilor teorii. 

Incontestabil, veridicitatea noilor teorii este, în bun  m sur , conferit  de 
faptul c  ele sunt ferm ancorate în lumea real . Departe de a fi doar generaliz ri 
teoretice sau “produse” de laborator, ele frapeaz , printre altele, i prin frecven a
mare a argument rilor i exemplific rilor extrase din “lumea” geografiei. Nu este 
mai pu in adev rat c i geografii au transferat i utilizat într-o manier  fertil  noile 
concepte i idei care au antrenat schimbarea profund  a percep iilor recente despre 
natura i legit ile schimb rii geografice. 

Astfel, dac  în accep iile tradi ionale sursele generatoare de schimbare erau 
considerate eterogenitatea structural  (în sens de varietate interdependent  a 
substratului, climatului, factorilor hidrici, biogeografici, sociali etc.) i marile 
desc rc ri energetice necontrolabile (mi c ri tectonice, erup ii, conflagra ii etc.), 
viziunea actual  diversific  dar i nuan eaz  considerabil aceste posibilit i.
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În primul rând, constat m perimarea no iunii clasice de echilibru; 
conceptul obsesiv invocat în contextul penepleniz rii, al v ilor “graded”, al 
evolu iei rmurilor, al finalit ilor sociale i economice etc,. este irevocabil 
perimat în contextul teoriei sistemelor disipative. Aparentul echilibru al sistemelor 
este de fapt nonechilibru aflat într-o perpetu  “c utare” sau “balans” între posibile 
st ri “aproape”, respectiv “departe” de echilibru. Sistemele în care energia este 
disipat  în scopul men inerii ordinii în st ri care nu se afl  la echilibru au fost 
denumite sisteme disipative (Culling, 1985) sau structuri disipative (Prigogine,
1980, 1982).  

Din punct de vedere termodinamic geosistemele sunt, prin excelen ,
sisteme de tip disipativ. Unele etaleaz  st ri “aproape de echilibru”, caracterizate 
printr-o rat  mic  a entropiei, relativ  autonomie în raport cu geosistemele limitrofe 
i o rezisten  sporit  la fluctua iile energetice exterioare (de ex. suprafe e

structurale, glacisuri, terase fluviale, v i epigenetice, teritorii “închegate” sub 
aspect socio-economic etc.); altele, dimpotriv , sunt situate “departe” de echilibru,
datorit  produc iei mari de entropie, racord rii i dependen ei viguroase fa  de 
mediu (de ex. versan i mobili, interfluvii subminate, faleze, culoare de meandrare, 
v i necompetente, sisteme teritoriale “critice”sub aspect socio-economic sau 
geopolitic .a.). Ambele tipuri de echilibru sunt susceptibile de fluctua ii ale st rii 
interne îns  probabilitatea fluctua iilor periculoase este mare la sistemele aflate 
“departe” de echilibru. Materia nu este “oarb ”, iar “departe” de echilibru ea 
dobânde te propriet i noi, esen ial  fiind capacitatea de a percepe mai stringent 
câmpurile externe i de a- i redefini propriile limite în raport cu acestea. Cu cât 
distan a fa  de echilibru este mai mare, cu atât cre te posibilitatea ca fluctua iile de 
stare s  se amplifice i s  î i schimbe regimul de la liniar la neliniar. 

Rezult  din cele de mai sus importan a elabor rii criteriilor de identificare 
a tipului definitoriu de echilibru, a metodelor de determinare a punctului sau 
momentului în care echilibrul dinamic, în permanenta sa ajustare, poate traversa un 
episod metastabil, echivalent unei fluctua ii neliniare (periculoase) a regimului de 
func ionare, precum i a direc iei spre care duce noul tip de echilibru. Cel din urm
aspect conduce la necesitatea interpret rilor din perspectiva teoriei haosului i a 
atractorilor stranii.

Geografii s-au deprins s  opereze (chiar dac  nu neap rat la modul 
propriu) diferen ierea între atractorii structural stabili i atractorii stranii.
Atractorii structural stabili sunt defini i ca subansambluri din spa iul dinamicii 
sistemului c tre care converg traiectoriile din toate punctele vecin t ii sale. Astfel, 
depresiunile, nivelele de baz  ale eroziunii, ariile de subsiden , convergen ele 
hidrografice, nodurile de comunica ii, centrele de polarizare economic , turistic
etc. sunt exemple de atractori structural stabili, defini i prin st ri “aproape” de 
echilibru ce “atrag” sau “captureaz ” traiectoriile poten iale din dinamica 
sistemului (cursuri de ap , fluxuri de sedimente, materii prime, finan e etc.) într-o 
manier  determinist , previzibil . Dar, în strâns  leg tur  cu ace tia, opereaz i
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atractorii “stranii”, supu i incertitudinii, comportamentului haotic, defini i de c tre
David Ruelle ca mul imi fractale complexe situate în vecin tatea undelor 
cvasiperiodice pe un tor, acolo unde apare turbulen a (A. Boutot, 1997). Exemple, 
în acest sens, constituie ciclonii, curgerea turbulent  a apei, evacuarea materialelor 
pe versan i, tranzi ia economic i alte st ri sau procese care survin legic în 
dinamica sistemelor complexe, dar a c ror direc ie (solu ionare) nu poate fi 
anticipat , ea fiind supus  hazardului. 

Acest aspect se datoreaz  faptului c  atractorii stranii au, la rândul lor, o 
mare dependen  fa  de condi iile ini iale. Aceast  proprietate, numit
supersensibilitate la condi iile ini iale este o no iune a teoriei haosului, sinonim  cu 
neprev zutul ce semnific  c “un sistem depinde sensibil de condi iile ini iale 
atunci cînd curbele sale integrale, la început foarte apropiate, se îndep rteaz
unele de altele exponen ial, odat  cu trecerea timpului" (A. Boutot, 1997). 
Supersensibilitatea la condi iile ini iale se manifest  atunci cînd dou  condi ii
ini iale foarte asem n toare dau na tere unor comportamente calitative diferite. 
Geosistemele înregistreaz  frecvent asemenea evolu ii. De exemplu, sisteme rurale 
situate în aria carpatic  în condi ii foarte apropiate sub aspectul a ez rii, condi iilor
fizico-geografice, resurselor, modului de via  socio-economic etc. recepteaz noul
într-un mod foarte diferit datorit  relativei izol ri, mentalit ilor sau altor factori 
discre i-de pild , reac ia extrem de diversificat  fa  de “adoptarea” turismului 
rural ca forma complementar  de activitate economic  a dus la mari contraste între 
arii teritoriale cu poten ial comparabil. 

Prin urmare,“o cauz  mic  ce trece neobservat  poate determina un efect 
considerabil foarte vizibil. De i spunem c  acest efect se datoreaz  hazardului, 
cauza exist  îns !” (H. Poincare, 1929). Sistemele haotice i atractorii stranii ce 
modeleaz  comportamentului acestora prezint  aceast  permanent  dependen  fa
de un ansamblu continuu de condi ii ini iale. Aceast  legitate este sugestiv 
subliniat  de celebra sintagm  cunoscut  sub numele de “Lorentz’s Butterfly”: 
“Dac  un fluture a ezat pe o floare, bate sau nu bate ast zi din aripi, nu are 
importan  asupra vremii de azi, de mâine sau de poimâine, dar are o importan
colosal  asupra vremii de peste 5, 10 ani” (J. Gleick, 1987).  

Haosul posed  deci principii organizatorice proprii a c ror natur  este greu 
de deslu it, evident  fiind doar supersensibilitatea la condi iile ini iale. De aceea, 
observarea unui proces haotic nu poate oferi informa ii despre comportamentul 
sistemului în  viitor, dar ne poate ajuta s  descoperim, a posteriori, condi iile
ini iale. “Haosul nu mai este gîndit ca o pierdere de informa ie, ci devine el însu i
o surs  de cunoa tere” (A. Boutot, 1997).  

Valen ele creatoare i novatoare ale procesualit ii geografice nu sunt îns
dependente în totalitate de condi iile la limit , oricât de sesizabile sau 
imperceptibile ar fi acestea. Caracterul deschis i complexitatea structural i
func ional  stau la originea unei alte tr s turi esen iale a dinamicii sistemice i
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anume, neliniaritatea, ale c rei implica ii sunt analizate  (printre altele) de c tre
teoria catastrofelor.

Sunt considerate neliniare acele sisteme în care cel pu in una dintre 
func iile sale manifest  neliniaritate. Trebuie admis c , sub aspect dinamic, 
geosistemele comport  neliniarit i dintre cele mai diverse: tectonice, hidrice, 
climatice, geomorfice, demografice, economice etc. Nu toate îns  au la origine 
fluctua iile condi iilor de limit . Adeseori, incertitudinea izvor te din propria 
complexitate a sistemelor macroscopice, din rela iile de nedeterminare intern , de 
permanent  rea ezare, ceea ce face ca schimb ri infinitzecimale ale acestora s
poat  determina schimb ri enorme în evolu ia sistemului; acestea sunt sinonime 
“catastrofelor”. 

În teoria lui R. Thom, catastrofa apare atunci când  o varia ie continu  a 
unor cauze (parametri) produce o varia ie discontinu  a efectelor (comport rii), 
ideea central  fiind cea a discontinuit ii, spre deosebire de “catastrofa” din 
limbajul obi nuit ce presupune un eveniment neprev zut i tragic (Fl. St nciulescu, 
1989). În limbajul sistemic “parametru” este echivalent cu “intrare” iar 
“comportare” este echivalent cu “ie ire”. Discontinuitatea sau catastrofa deriv  din 
faptul c  atractorul dinamicii într-un anumit punct înceteaz  s  mai fie stabil 
(ini ierea unui atractor straniu, potrivit teoriei haosului). Solu ionarea 
dezechilibrului necesit  metabolizare (prin transfer, înc rcare, desc rcare, 
concentrare disipare etc.) de mas i energie, printr-o serie de procese abrupte, 
neliniare ce conduc la redefinirea formelor i prin acestea, implicit, a celorlate 
dimensiuni energetico-informa ionale ale sistemului. În func ie de modul de 
organizare, specificitatea manifest rilor i transpunerea spa io-temporal  a 
evolu iilor neliniare, R. Thom a precizat mai multe categorii de catastrofe 
elementare. Ele pot fi considerate drept categorii arhetipale în care se origineaz
ipostazele fundamentale ale devenirii realit ii, implicit ale celei geografice (vezi 
tabelul 1). 

Viziunea actual  despre dinamica geosistemic  integreaz  în accep iile sale 
problematica fenomenelor evolutive de tipul atractorilor stranii, catastrofelor, 
fluctua iilor neliniare etc. în diferitele sale demersuri. Se remarc  astfel, 
preocup rile legate de studiul fenomenelor geografice de discontinuitate (R. 
Brunet, 1968), cele aferente teoriilor asupra pragurilor i bifurca iilor (dezvoltate 
cu prec dere în disciplinele de geografie fizic ) i de dat  mai recent , interesul 
pentru cunoa terea fenomenelor geografice extreme. Totodat  s-au ob inut 
progrese substan iale în ceea ce prive te evaluarea efectelor asupra st rii sistemice 
sau geocomponentale (de risc).  
Trebuie subliniat îns  c  ignorarea resorturilor obiective i logice privind 
desf urarea fenomenelor neliniare, puse în eviden  de teoriile amintite mai sus, 
(despre care se consider  c  ar reprezenta a treia mare revolu ie în tiin a ultimului 
secol, dup  teoria relativit ii i cea cuantic ) a condus la în elegerea, definirea i
interpretarea precar , a conceptelor (hazarde, riscuri, catastrofe .a.), la simplific ri
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excesive i la amânarea elabor rii unor instrumente metodologice de abordare 
eficient  (aspectul a fost analizat mai amplu într-un studiu anterior; 10). 

Tabel. nr. 1. Catastrofele elementare în domeniul spa iu-timp cvadridimensional  
(sursa: Fl. St nciulescu, 1982, fragmentar) 

Codimensiunea 
Denumirea 
catastrofei
elementare 

Interpretarea spa ial Interpretarea
temporal

0 Simplu Fiin
Lucru

A fi 
A dura 

1 Plin Limit
Sfâr itul 

A sfâr i
A începe 

2 Cuspida (catastrofa 
Riemann-Hugomiot) 

Pliu 
Defect

A spera 
A uni 
A captura 
A genera 
A transforma 

3 Coad  de rândunic Despic tur
Cut

A despica 
A rupe 
A t ia

Corangul
1

4 Flutura
Fulg
Buzunar 
Solz

A umple 
A goli 
A da 
A primi 

3 Ombilic hiperbolic Creasta (unei unde) 
Cupol

A sparge (o und )
A  se pr bu i

3 Ombilic eliptic 
Ac de cusut 

eap
Fir de p r

A perfora 
A umple 
A în epa 

Corangul
2

4 Ombilic parabolic 
Jet (de ap )
Ciuperc
Gur

A întrerupe 
A deschide 
A închide 
A str punge 
A t ia, a ciupi 
A lua, a alunga 
A arunca 

 Ruperea fenomenelor de suporturile procesuale, abordarea îngust ,
preponderent din perspectiva antropic  sau a unor domenii cu interes precis 
delimitat (economic, financiar, drept, politologie etc.), incoeren ele i
inconsecven ele lingvistice .a. duc inevitabil la ignorarea faptului c fenomenele 
extreme, st rile asociate i efectele acestora sunt extensii ale unei excep ionale
diversit i evolutive care continu agregarea informa iei pe noi paliere 
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organizatorice des vâr ind astfel complexitatea sistemic , implicit valen ele sale 
dinamice. 

Drept urmare, în elegerea acestei tendin e nu poate fi rezultatul unor 
idealiz ri ci doar acela al respect rii echivalen elor procesuale existente între nivele 
organizatorice ale sistemelor complexe i precizarea descriptorilor cei mai adecva i
pentru descrierea mi c rii i caracterizarea st rilor i efectelor pe care le pot 
antrena procesele i fenomenele neliniare. 
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