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GHEORGHE DUCA  
ŞI STRATEGIA 
SCHIMBĂRII:

CONTRIBUŢII LA 
SOCIETATEA BAZATĂ 

PE CUNOAŞTERE

Ion Hadârcă

According to the author of the article the book 
of acad. Gh. Duca „Contribution to the knowledge 
based society”, is an exclusive editorial premiere 
in our area. It ardently pleads for a decisive and 
irreversible evolution from society based on lack 
of knowledge (in which we are now and which 
makes possible the dictatorship of ignorance and 
plutocracy) to a modern society, a competitive 
one, based on the cult of Books, of education and 
culture, producing of authentic values and worthy 
of  the harvest of such values. 

Recunosc din start că nici atunci când am fost 
solicitat să vorbesc despre această nouă şi importan-
tă apariţie editorială Georghe Duca, Contribuţii la 
societatea bazată pe cunoaştere, [KNOWLEDGE 
SOCIETY], Ed.Ştiinţa, 2007 dar nu citisem lucra-
rea ca să-mi formulez o opinie coerentă despre ea, 
nici ceva mai târziu, după ce am ascultat opiniile  
unor notorietăţi, precum academicienii I.Bostan, 
T.Furdui, P.Soltan, M.Cimpoi ş.a. şi nici chiar acum, 
după  ce am citit şi recitit impunătorul volum, nu 
aş putea spune că mi-au fost accesibile toate idei-
le cuprinse în carte. Acolo unde savantul operează 
cu noţiuni, scheme şi formule specifi ce unor dome-
nii de ştiinţă pură (chimie, matematică, energetică, 
transfer de tehnologii sau ecologie) cartea îşi îngus-
tează într-un sens anumit sfera operaţională lectori-
ală, fi ind mai mult un apanaj al iniţiaţilor, dar poate 
că tocmai în aceasta rezidă farmecul indubitabil al 
acestei cărţi: de a oferi surpriza cunoaşterii pentru 
un număr cât mai divers de cititori din diferite do-
menii, de a prezenta un evantai cât mai desfăşurat al 
panoramei scientologice moderne şi de a provoca, a 
spori neîncetat setea de cunoaştere a enigmelor lu-
mii înconjurătoare şi universale.

În această ordine de idei, prin complexitatea  şi 
amplitudinea sa problematică, cartea academicianu-
lui Gheorghe Duca este chiar o premieră editorială, 
cum puţine cărţi de o asemenea anvergură şi ponde-
re au fost lansate în spaţiul nostru de către alţi au-
tori autohtoni. Apărută într-o prestigioasă colecţie, 
Strategia schimbării  a Editurii Ştiinţa, incumbând 

o seamă de opere şi nume ale ştiinţei mondiale con-
temporane (Herbert A.Simon, Douglass C.North, 
Gerald A.Cole ş.a.) noua Contribuţie…răspunde 
onorabil, în datele sale esenţiale, exigenţelor elitare 
ale contextului. Cred, totuşi, că la o eventuală re-
editare, după o triere mai riguroasă, s-ar putea re-
nunţa la anumite intervenţii, discursuri şi conspecte 
periferice, de ocazie. În ansamblu însă, împărtăşim 
întru totul ideea strategică a cărţii care pledează cu 
ardoare pentru o evoluţie decisivă şi ireversibilă de 
la societatea bazată pe ne-cunoaştere (în care ne 
afl ăm acum şi care face posibilă dictatura ignoranţei 
şi a plutocraţiei) la societatea modernă, competitivă 
bazată pe cunoaştere, pe cultul Cărţii, al instruirii 
şi al culturii, pe ierarhia unor valori autentice într-o 
societate producătoare de valori şi demnă de roadele 
unor asemenea valori. Este inutil să mai subliniem 
că numai în sânul comunităţii europene se poate re-
aliza un asemenea deziderat!

Problematica diversă abordată în acest studiu 
polimorf, precum şi durata temporală de circa zece 
ani, care coincide cu traiectoria ascendenţei ie-
rarhice a autorului, au determinat în mare măsură 
structura cărţii compartimentată în cinci capitole: 
Strategia dezvoltării durabile; Knowledge society, 
Reforma ştiinţei, Mediul şi omul; De vorbă cu aca-
demicianul Gheorghe Duca. Titlurile vorbesc de la 
sine, exprimând plenar conţinutul cărţii, dar, în ace-
laşi timp, marchează etapele preocupărilor şi pro-
fi lează portretul spiritual al autorului acestei cărţi. 
Este bine încondeiată şi schiţa de  portret din prefaţa 
cărţii Ştiinţa e putere, aparţinând redutabilei publi-
ciste Viorica Cucereanu, precum sunt bine-venite şi 
cele câteva caracteristici succinte din aceeaşi prefaţă 
dintre care, fără a subestima alte ecouri, aş evidenţia 
cuvântul Preşedintelui Academiei Române, acad.Io-
nel Haiduc: Academicianul Gheorghe Duca este un 
prieten personal apropiat, dar, mai important, este 
un prieten al Academiei Române (…). 

Colecţia Strategia schimbării. Editura Ştiinţa
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Knowledge society

Relaţiile dintre academiile noastre au fost totdeauna 
excelente, dar de când academicianul Gheorghe Duca se 
afl ă la cârma Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova 
ne-am întâlnit mai des, am discutat mai mult, am făcut 
mai multe planuri de viitor pe care sperăm să le putem 
îndeplini. Cunoştinţele şi experienţa sa în domenii de 
mare importanţă ale ştiinţei contemporane pot fi  utile şi 
pentru colegii din România. Vrem ca tinerii şi cercetă-
torii noştri să se întâlnească mereu, să lucreze mai mult 
împreună şi astfel să se apropie mai mult. Iar contribuţia 
sa la întărirea relaţiilor şi colaborării noastre frăţeşti 
poate fi  covârşitoare. 

Avem o limbă şi o istorie comună, care trebuie să ne 
asigure şi un viitor comun. Faptul că România a aderat la 
Uniunea Europeană nu trebuie să ne despartă în niciun 
fel, ci să ne îndemne să visăm să realizăm un viitor în care 
şi Republica Moldova va fi  împreună cu noi în comunita-
tea care se dezvoltă pe continentul nostru. Prin talentul, 
priceperea şi munca sa, academicianul Gheorghe Duca 
poate contribui la realizarea acestui scop (sublinierile ne 
aparţin).

O contribuţie de referinţă, credem, este şi cartea în 
cauză. Or, Cap.I, Strategia dezvoltării durabile, toc-
mai relevă, precum accentuează autorul „perspective-
le restructurării societăţii şi necesitatea reorganizării 
ştiinţei şi cercetărilor efectuate de savanţi în legătură 
cu tranziţia la economia de piaţă şi integrarea euro-
peană”. La fel, Cap.II, Knowledge society, şi Cap.IV, 
Mediul şi omul, (mai puţin, Cap.III şi V, de o impor-
tanţă locală) pun în evidenţă rolul cercetării şi inovării 
drept pârghii decisive pentru evoluţia oricărei socie-
tăţi orientate spre creativitate şi cunoaştere, precum şi 
stringenţa crescândă a îmbunătăţirii climatului ecolo-
gic nu doar în spaţiul nostru, care, oricum, raportat la 
parametrii globali, este infi nitezimal, dar coroborat cu 
spaţii limitrofe, poate contribui, odată cu asigurarea 
securităţii ecologice a zonei pruto-nistrene, şi la echi-
librul ecologic regional. Din nou fără a subestima alte 
compartimente, credem că în acest capitol, de abor-
dare metodică a relaţiilor omului cu mediul ambiant, 
autorul se afl ă cel mai în apele sale, contribuţia şco-
lii ecologice a academicianului Gheorghe Duca fi ind 
larg recunoscută pe mapamond. Întâmplarea a făcut 
să citesc cartea dlui Gheorghe Duca paralel cu investi-
gaţia ecologică planetară a ex-vicepreşedintelui ame-
rican Al Gore Adevărul incomod (Неудобная правда, 
СПб.:  Амфора, 2007), pentru care a fost menţionat 
cu Premiul Nobel, dar, rămânând impresionat de car-
tea lui Al Gore, am avut prilejul de a constata cu satis-
facţie şi unele avantaje substanţiale ale ecologistului 
nostru mai avizat în detalii.

De asemenea, aş evidenţia din primul compar-
timent al cărţii comunicarea savantului la şedinţa 
Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Mol-
dova, din martie 2006, Probabilitatea exploziei mu-
niţiilor din Transnistria (din anumite considerente, 
reprodus în limba rusă, cu un rezumat în română). 
Îmi amintesc de rezonanţa pozitivă în mass-media la 
timpul difuzării acestei comunicări, dar cred că tra-
ducerea în limbile de circulaţie europeană şi o mai 

bună mediatizare diplomatică a studiului ar avea, la 
rându-i, efectul unei bombe!

Precum rezultă din studiul efectuat, la depozitul 
din Colbasna, afl at sub controlul separatiştilor, se mai 
afl ă circa 20 000 tone de armament inclusiv cca 20 
000 tone de material explozibil! O posibilă explozie 
(zona fi ind periodic accidentată) a întregului arsenal 
de la Colbasna ar echivala, precum se concluzio-
nează,  cu explozia a zece kilotone de trinitrotoluen 
(trotil), similare ca putere cu bomba aruncată asupra 
Hiroshimei în august 1945, cu o rază de nimicire 
cuprinsă între 20 şi 500 km. Cataclismul ar putea fi  
însoţit de o catastrofă ecologică de proporţii, de afec-
ţiuni geologice şi chiar de o imprevizibilă catastro-
fă umană. Iată, zicem noi, Hiroshima de sub coasta 
Europei, care coastă europeană, din nefericire, sun-
tem tocmai noi! Împărtăşim întru totul îngrijorarea şi 
pledăm pentru evacuarea acestui arsenal apocaliptic. 
Salutăm, în acelaşi timp, curajul autorului de a fi  pla-
sat cu luciditate accentele, solicitând, în concluziile 
investigaţiilor sale, inspectarea internaţională; infor-
marea populaţiei şi a opiniei publice mondiale; de-
militarizarea şi democratizarea zonei. Totuşi, părerea 
noastră subiectivă este că tergiversarea intenţionată 
(de atâţia ani!) a retragerii arsenalului militar impe-
rial şi renunţarea de facto la respectarea Acordului 
de la Istambul de către Federaţia Rusă, pune Repu-
blica Moldova (şi nu numai!) în situaţia captivului 
care doar cu forţele proprii nu-şi va putea dobândi 
eliberarea. De aceea numai renunţarea la neutralitate, 
aplicarea monitoringului internaţional al ONU asu-
pra zonei şi aderarea Republicii Moldova la NATO 
pot dezamorsa pericolul.

Ar mai fi  multe de evidenţiat după lectura acestei 
cărţi valoroase, cu multe subiecte antrenante, bogat 
susţinute de argumente precise şi comentarii conclu-
dente. Formula oralităţii, stilul viu şi desfăşurat fac 
parte din strategia ambientală de captare a cititorilor 
cu diferit nivel de pregătire informaţională, iar unele 
abateri seci şi formulări de ocazie nu ştirbesc, totuşi, 
ansamblul ideatic impresionant. Avea dreptate publi-
cistul Efi m Josanu într-o cronică la această carte din 
Literatura şi arta (nr.51, 2007) subliniind că este „o 
carte  ce merită să fi e citită. Şi nu doar de experţi”.

Precum se arată, lucrarea acad. Georghe Duca, 
Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere, 
[KNOWLEDGE SOCIETY], Ed.Ştiinţa, 2007, este 
o contribuţie valoroasă la dezvoltarea ştiinţei acade-
mice naţionale şi o pregătire riguroasă către o abor-
dare monografi că, sub aspect interdisciplinar-fi lozo-
fi c, a ştiinţelor şi a gândirii moderne într-o societate a 
viitorului globalizant.

Deopotrivă cu virtuţile scientiste şi umaniste ale 
acestor Contribuţii…înnoitoare, volumul mai com-
portă şi sufi cienta  consistenţă pentru a risipi îndoie-
lile unora în probitatea unui intelectual şi verticali-
tatea unui savant de primă mână în contextul ştiinţei 
şi spiritualităţii naţionale.
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