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Aproape toate ştiinŃele – de la cele naturale la cele sociale – au un loc al lor special şi în
domeniul militar. Mai mult, domeniul militar este unul dintre acele sectoare de vârf ale solicitării,
folosirii, stimulării şi, pe această bază, creării şi evoluŃiei tehnologiei înalte, tehnologiei informaŃiei şi
chiar tehnologiilor neconvenŃionale. Tocmai războiul – cea mai cumplită şi cea mai hulită dintre
acŃiunile umane, forŃa numărul unu a distrugerii – este cel care stimulează dezvoltarea tehnologică şi
informaŃională, adică domeniul de vârf al progresului şi, deci, al bunăstării? Cum ne explicăm acest
paradox? Desigur, nu lipsesc răspunsurile la aceste întrebări. Oricare om poate specula cât doreşte
el pe această temă, pentru că războiul nu rămâne la îndemâna cunoaşterii comune, dar nici nu este
lăsat pe mâna savanŃilor. Mai exact, cunoaşterea comună nu poate pătrunde în structurile şi
determinările complicate ale războiului şi cu atât mai puŃin în nivelul cunoaşterii cunoaşterii acestui
fenomen pe care oamenii şi-l interzic de fiecare dată când îi simt efectele şi în folosesc mereu atunci
când li se urcă sângele la cap. Oare? Numai atunci?
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Utmost all the sciences – from the natural to the social ones – have their special place in the
military field. Moreover, the military field is one of those top sectors of the solicitation, use, stimulation
and, on this background, creation and evolution of high technology, information technology and even
unconventional technologies.
Is just the war – the most awful and hated of the human actions, the number one force of
destruction – that stimulates the technological and informational development meaning the high field
of progress and, so, of welfare? How we can explain this paradox? Of course, the answers to these
questions don’t miss. Any human can speculate as he wishes on this theme because war isn’t at
common knowledge hand but neither is let only for savants. More exactly, the common knowledge
can’t intrude in the complicated structures and determinations of war and less in the level of
knowledge of this phenomenon knowledge which peoples forbid every time they sent its effects and
always use when they get nervous. Is it? Do they do this only then?
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