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Rezumat: Strategia militară, azi, este, deopotrivă, un concept care
sintetizează expresia unui vârf de lance inteligent, flexibil, ingenios, abil și chiar
ascuns, cu iz de vector al șireteniei și înșelăciunii strategice legitimate de diferența
dintre viață și moarte, care au echipat dintotdeauna realitatea și arta războiului.
Aceste trăsături caracterizează, în general, acțiunea umană, dar, aplicate
pregătirii și ducerii războiului, tușează deja filosofia și fizionomia riscului extrem.
Astăzi, mai mult ca ieri, strategia militară, în complexitatea ei, este o creație strict
condiționată, un fel de comprimare primejdioasă al unui infinit între extreme. Așa
a fost mereu, dar, astăzi, înalta tehnologie, tehnologia informației și epoca
hipersonică revoluționează din nou datele problemei. Oricum, această problemă a
generării unei strategii ideale și infailibile nu a fost rezolvată vreodată.
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Abstract: Military strategy today is also a concept that synthesizes the
expression of a smart, flexible, ingenious, skillful and even hidden spearhead, with
a vector scent of cunning and strategic deception legitimized by the difference
between life and death, which have always equipped the reality and art of war.
These features generally characterize human action, but, applied to the
preparation and conduct of war, they already touch on the philosophy and
physiognomy of extreme risk. Today, more than yesterday, military strategy, in its
complexity, is a strictly conditioned creation, a kind of dangerous compression of
an infinity between extremes. This has always been the case, but today, high
technology, information technology and the hypersonic era are revolutionizing the
data of the problem again. However, this problem of generating an ideal and
infallible strategy has never been solved.
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