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Rozdział 3.

Zdefiniowanie
i osiąganie zwycięstwa

 ten czy inny sposób każda organizacja zabiega o zwy-
cięstwo. Może chodzić o zwycięstwo na wojnie, o prze-
jęcie rynku lub zdobycie funduszy na jakiś cel. Nie-

zależnie od tego, jak zwycięstwo zostanie zdefiniowane, każda
skuteczna organizacja musi je osiągać.

Podczas swej kariery MacArthur definiował zwycięstwo na
różne sposoby. Na stanowisku nadinspektora West Point zwy-
cięstwo oznaczało wypuszczanie z akademii nowych oficerów,
którzy znają się na nowoczesnych metodach walki i dowodze-
nia. Gdy był szefem sztabu wojskowego, zwycięstwo oznaczało
dla niego utrzymanie gotowości bojowej wojsk lądowych i kor-
pusu wojsk lotniczych. A na wojnie zwycięstwem było przeciw-
stawienie się agresji i zmuszenie wroga do kapitulacji. Jednak
zawsze pamiętał o jednej zasadzie: pierwszą rzeczą przy opraco-
wywaniu strategii jest zdefiniowanie zwycięstwa.

Właśnie definicja zwycięstwa w wojnie koreańskiej i idąca za
nią strategia wojskowa stały się przyczyną, dla której prezydent
Truman odwołał MacArthura. Administracja Trumana nigdy nie
ustaliła jednoznacznie definicji zwycięstwa w Korei. Zmieniała
ją w zależności od okoliczności. A po wkroczeniu do wojny

W
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komunistycznych Chin definicją zwycięstwa dla administracji
był defensywny impas.

Biorąc pod uwagę, ile ofiar w ludziach pochłania wojna, wy-
korzystywanie jej w ograniczonym zakresie według MacArthura
nie miało sensu. Zwracając się do Kongresu 19 kwietnia 1951
roku, powiedział:

Jeśli już jesteśmy zmuszeni do wojny, to nie ma innego wyjścia,
jak tylko zastosować wszelkie dostępne środki, aby szybko dopro-
wadzić do jej końca. Celem wojny jest zwycięstwo, a nie odkła-
danie decyzji na później. Na wojnie nic nie zastąpi zwycięstwa.

Niektórzy z różnych powodów chcą iść na ustępstwa z komuni-
stycznymi Chinami. Zamykają oczy na lekcje, jakich udziela nam
historia. A ona uczy z całym przekonaniem, że ustępstwa prowa-
dzą wyłącznie do nowych i jeszcze krwawszych wojen. Nie ma ani
jednego przykładu na to, że zastosowanie takiego środka było uza-
sadnione, żeby ustępstwa doprowadziły do czegoś więcej niż do
kruchego pokoju. Podobnie jak szantaż staje się podstawą do stawiania
nowych i coraz większych żądań aż — również na podobieństwo
szantażu — jedynym wyjściem pozostaje zastosowanie przemocy.
Żołnierze zadawali mi pytanie, po co rezygnować z przewagi i od-
dawać pole przeciwnikowi. Nie umiałem im odpowiedzieć.

Jako głównodowodzący Truman musiał wygrać spór z Mac-
Arthurem. Ten z kolei akceptował władzę i nigdy nie twierdził,
że Truman odwołał go bezprawnie. Dwa lata później kosztem
kolejnych dziesiątek tysięcy amerykańskich ofiar wojna zakoń-
czyła się na 38. równoleżniku, czyli w miejscu wyjścia. Minęło
ponad pięćdziesiąt lat, Korea nadal jest podzielona. Koreą Pół-
nocną rządzi dyktator, który twierdzi, że ma broń jądrową i grozi
jej użyciem, gdy chce uzyskać jakieś polityczne albo gospodar-
cze ustępstwa. Nadal pozostaje pytanie, czy definicja zwycięstwa
MacArthura zakładająca wystawienie wszystkich sił znajdują-
cych się w dyspozycji kraju byłaby w ostatecznym rezultacie
mniej czy bardziej kosztowna niż definicja ograniczenia wojny
przyjęta przez Trumana.
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Wyraźnie widać umiejętność, z jaką MacArthur koncentro-
wał intencje organizacji na zwycięstwie. Podczas drugiej wojny
światowej dowodził działaniami alianckimi na Oceanie Spo-
kojnym. Mało prawdopodobne, aby Filipiny zostały wyzwolone
przed końcem wojny, gdyby MacArthur nie skupił wysiłków ca-
łego świata na tym celu. Japonia — podobnie jak Niemcy i Ko-
rea — mogłaby zostać podzielona, gdyby nie jego jasno zdefi-
niowane cele okupacji.

Jedną z cech, dzięki której umiał skłonić swoich podwładnych
do podobnej koncentracji, było jego bezkompromisowe podej-
ście do definicji zwycięstwa. Ponadto bardzo skutecznie umiał
prowadzić swoich podwładnych do wiktorii. W następnych lek-
cjach zobaczymy, że potrafił wzbudzać u podwładnych także wolę
zwyciężania.

O umiejętności tej powiedział Williamowi Ganoe, szefowi
sztabu w West Point, po tym jak profesor próbował przekony-
wać, że w pewnych okolicznościach porażka drużyny futbolo-
wej jest zwycięstwem.

— Szefie — powiedział do Ganoe. — Nie można za pomocą
retoryki z porażki robić zwycięstwa. Na zwycięstwo trzeba sobie
zasłużyć konkretnymi osiągnięciami. Trzeba mieć tego ducha,
tę wolę zwycięstwa, tę umiejętność wyrzeczenia się siebie i po-
święcania do granic możliwości, bez względu na stawkę. Na-
wet remis jest porażką.

Stanowczości w dążeniu do zwycięstwa nie tracił do końca
życia. W 1962 roku podczas pożegnalnej mowy w West Point
opisywał szybkie zmiany, które zachodzą na świecie, i mówił
kadetom:

Pomimo rozwoju i wszystkich zachodzących przemian wasza misja
pozostaje taka sama, jasno określona i nietykalna — wygrywać
wojny. Wszystko inne w waszej karierze zawodowej jest podpo-
rządkowane temu celowi. Pozostałe cele publiczne, pozostałe pro-
jekty — duże i małe — mogą za was osiągać inni. Ale to wy zo-
staliście wyszkoleni do walki. Waszą profesją jest bronić…
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„Na wojnie nic nie zastąpi zwycięstwa.”

Do przemyślenia:

■ W jaki sposób jest zdefiniowane zwycięstwo w Twojej
organizacji?

■ Czy przekazujesz swoim podwładnym wolę zwyciężania?


