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Abraham Lincoln pozostaje jedn¹ z najbardziej niezwyk³ych postaci tak w œwiecie
miêdzynarodowej polityki, jak i dziedzinie przywództwa. Urodzony w ubogiej rodzinie,
nawyk³y do ciê¿kiej fizycznej pracy, z uporem wspina³ siê po drabinie spo³ecznej. Szybko
udowodni³, na co go staæ, pokazuj¹c siê œwiatu jako utalentowany prawnik, kongresman,
wreszcie szesnasty prezydent Stanów Zjednoczonych. To na jego kadencjê przypad³ jeden
z najtrudniejszych okresów w dziejach USA – wojna secesyjna, Wielki Kryzys i czas
prze³omowych spo³ecznych zmian.
Trudno doprawdy znaleŸæ równy mu autorytet w dziedzinie zarz¹dzania, zw³aszcza
w ekstremalnych warunkach. Wspó³czeœni mened¿erowie mog¹ czerpaæ pe³nymi garœciami
z krynicy wiedzy tego niezwyk³ego, nieszablonowo myœl¹cego cz³owieka. Zreszt¹ ksi¹¿ka
ta ma znacznie szersze pole oddzia³ywania. Studium przywództwa, jakie proponuje, czyni
j¹ doskona³ym elementarzem dla ka¿dego lidera – rodzica, polityka, dyrektora
przedsiêbiorstwa czy cz³onka organizacji studenckiej.
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1.

WYJD Z BIURA
I PRZEBYWAJ W RÓD
ODDZIA ÓW
Jego fundamentalnym bdem jest izolowanie si i unikanie spotka,
przez co nie ma pojcia o wydarzeniach z wasnej przecie dziedziny.
ARGUMENTACJA LINCOLNA, BD CA POD O EM DO ODWO ANIA GENERA A
JOHNA C. FREMONTA ZE STANOWISKA DOWÓDCY W MISSOURI (9 SIERPNIA 1861 R.)
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GU CZTERECH LAT swojej prezydentury Abraham Lincoln spdzi wiksz cz czasu w oddziaach wojskowych.
Byy dla niego numerem jeden; skaday si z ludzi, którzy zamierzali wykona swoj prac. Waciwie y w biurze telegraficznym
Departamentu Wojny, gdzie móg wykorzystywa kluczowe informacje do podejmowania szybkich i efektywnych decyzji. Spotkania
z generaami i czonkami gabinetu przeniós do ich domów, biur oraz
w teren, przede wszystkim by zapewnia wskazówki oraz nadzór.
Wizytowa Navy Yard i umocnienia w obrbie Waszyngtonu oraz
poza nim, badajc nowoczesne uzbrojenie, a wszystko po to, by zdoby rzeteln wiedz w zakresie dziaa i moliwoci si zbrojnych.
Te spotkania day mu równie bezporedni wiedz, potrzebn do
podejmowania wiadomych, precyzyjnych decyzji, bez potrzeby polegania wycznie na doradztwie. Odwiedza inne znaczce rzdowe
osobistoci, jak np. czonków Kongresu, a take wizytowa chorych
i rannych w szpitalach, co wiadczy o jego wspóczujcej i opiekuczej naturze. Lincoln uda si nawet na front, by obserwowa i przej dowodzenie w kilku bitwach, i przynajmniej raz znalaz si pod
ostrzaem (by to jeden z niewielu amerykaskich prezydentów,
którzy zdecydowali si na co takiego w trakcie kadencji).
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24 padziernika 1861 r. Lincoln odwoa generaa Johna C.
Fremonta ze stanowiska dowódcy Departamentu Zachodniego
(z siedzib w Missouri) i na jego miejsce mianowa generaa Davida
Huntera. Fremont midzy innymi wyda obwieszczenie (szybko
uniewanione przez Lincolna) wprowadzajce stan wojenny i nakazujce wyzwolenie niewolników w jego jurysdykcji. Fremont naduywa te funduszy publicznych, otacza si doradcami ignorujcymi zasady etyki i by cakowicie pozbawiony kontaktu ze swoimi
podwadnymi oraz biec sytuacj. Okaza si kompletnie niekompetentnym dowódc. W licie do generaa Huntera, napisanym
krótko przed odwoaniem Fremonta, Lincoln podsumowa swoje
stanowisko: „Wiara w niego [generaa Fremonta] sabnie. Wiara
ludzi, których wsparcia potrzebuje kady czowiek na jego stanowisku, by by efektywnym”. Pisa dalej: „Jego fundamentalnym bdem jest izolowanie si i unikanie spotka, przez co nie ma pojcia
o wydarzeniach z wasnej przecie dziedziny”.
List Lincolna jest swego rodzaju lekcj dla dzisiejszych przywódców. Nie tylko wyjani w nim na pimie podoe problemu Fremonta; udzieli te Hunterowi rad, jak rozwiza ów problem oraz
unikn popenienia tego samego „fundamentalnego bdu”. Genera
Hunter nie móg mylnie zinterpretowa da Lincolna, stawiajcych go na pozycji Fremonta. Co wicej, tym listem Lincoln ujawni rdze swojej osobistej filozofii przywódczej, podejcie, które
miao sta si czci rewolucji we wspóczesnej myli przywódczej,
sto lat póniej nazwanej MBWA (Managing by Wandering Around
— zarzdzanie przez przechadzanie si) przez Toma Petersa i Roberta Watermana w ich ksice z 1982 r. pt. Poszukiwanie doskonaoci w biznesie. Jest równie okrelana innymi nazwami, jak „zarzdzanie przez kontakt bezporedni” czy „dynamiczne zarzdzanie
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personelem”. Niezalenie od etykiety jest to po prostu proces wychodzenia do ludzi i wspódziaania z nimi, proces nawizywania
kontaktu midzyludzkiego.
Peters i Nancy Austin w A Passion for Excellence definiuj
MBWA jako „technologi tego, co oczywiste”:
„Jest to cigy kontakt z klientami, dostawcami, waszymi ludmi.
Uatwia wdraanie innowacji i pozwala na wpajanie systemu wartoci
kademu czonkowi przedsibiorstwa. Suchanie, uatwianie, uczenie
i umacnianie wartoci. Czyme to jest, jeli nie przywództwem?
A zatem MBWA jest technologi przywództwa. Przywództwo
to przede wszystkim zwracanie uwagi. Mistrzowie w stosowaniu
uwagi nie tylko perfekcyjnie posuguj si symbolami i dramaturgi,
ale równie opowieci i budowaniem mitów”.

Z ca swoj wiedz Peters i Austin mogli równie dobrze opisywa nie tylko metody wykorzystywane przez Abrahama Lincolna,
ale równie sam posta Lincolna: mistrza w stosowaniu symboli,
dramaturgii, a take opowieci i mitów.
Lincoln by urodzonym wdrowcem. Jako prawnik w Springfield
w stanie Illinois spdzi znaczn ilo czasu z dala od domu, nie
tylko biorc udzia w rozprawach sdu objazdowego, ale take poszukujc faktów i informacji istotnych dla aktualnej rozprawy. By
typem prawnika, który w pierwszej kolejnoci bada na wasn rk
okolicznoci sprawy. Bya to jedna z najwaniejszych cech czynicych go znakomitym prawnikiem. Nie ma nic bardziej potnego
(a zarazem frustrujcego dla przeciwnika) od obrocy zapoznanego
z faktami, a nawykiem Lincolna byo bezwzgldne posiadanie kluczowych informacji pod rk. Ta sama zasada odnosi si do dobrego
przywódcy. Lincoln zachowa to podejcie w okresie prezydentury.
Jego ciekawo , poczona z nowym pooeniem, jako osoby spoza
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zamknitego waszyngtoskiego krgu, moga sprawi , e po zoeniu przysigi sta si jeszcze bardziej dociekliwy ni zazwyczaj.
Lincoln poj, e ludzie s podstawowym ródem informacji i, aby
sta si dobrym przywódc, powinien trzyma si blisko nich. Bezsprzecznie jawno oraz polityka otwartych drzwi Lincolna podczas
prezydentury skadaj si na przykadowy model efektywnego przywództwa.
Jego podstawowa filozofia stanowia, e powinien spotyka si
jak najczciej z jak najwiksz iloci osób. John Nicolay i John
Hay, jego osobici sekretarze, zanotowali, e Lincoln spdza 75
procent swojego czasu na spotkaniach. Niezalenie od tego, jak by
zajty, zawsze znajdowa czas dla tych, którzy pragnli si z nim
spotka . W tym sensie prowadzi Biay Dom podobnie jak swoj
kancelari w Springfield, gdzie drzwi byy zawsze otwarte i kady,
kto chcia wej i porozmawia , by mile widziany. Czstokro
Nicolay i Hay mówili przybywajcym, e prezydent jest zajty i e
powinni przyj póniej, gdy nagle Lincoln otwiera drzwi do swojego gabinetu i zaprasza gocia mimo wszystko.
Prezydent Lincoln nie utrzymywa adnego dystansu midzy
sob a ludmi, co utrudniao prac jego ochroniarzom. Czsto narzeka na protekcj, cho powstaa ona w dobrej wierze: „Istotnym
jest, by ludzie wiedzieli, e krocz wród nich bez strachu”, jak
zwyk mawia , po czym próbowa umkn pilnujcym go andarmom bd odsya ich z powrotem do Departamentu Wojny. Lincoln nie sta si nigdy winiem wasnego biura. Utrzymywa elastyczno niezwyk dla czoowych wadz tamtych czasów. Czsto
ignorowa prezydenck etykiet i wkracza nagle w sam rodek spotkania którego z czonków gabinetu. Zwoywa równie spotkania
gabinetu w nietypowych miejscach, jak Navy Yard czy Departament Wojny. Ponadto Lincoln nie czeka na regularne spotkania
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z gabinetem w kade wtorkowe i czwartkowe popoudnie, zamiast
tego preferowa spotykanie si z czonkami na indywidualnych
zasadach, zazwyczaj w gabinecie sekretarza.
Dla Lincolna niezobowizujcy kontakt z podwadnymi by równie wany jak oficjalne zebrania, jeli nie waniejszy, a dzisiejsi
przywódcy powinni zwróci uwag na to podejcie. Preferowa, jeli
tylko byo to moliwe, dyskutowa z ludmi, gdy znajdowali si
w bardziej spokojnym i pozbawionym presji rodowisku.
Najczciej odwiedzanym czonkiem gabinetu by Sekretarz
Wojny Edwin M. Stanton. Niemal codziennie Lincoln udawa si
z Biaego Domu do biura Stantona w Departamencie Wojny, usytuowanego tu obok. Czasami, w trakcie trwania kluczowych walk,
Lincoln udawa si tam dwa lub trzy razy dziennie, nieraz nawet
spdza noc w biurze telegraficznym, oczekujc na wieci z frontu.
Barwne opisy zachowa Lincolna zostay odtworzone na podstawie wspomnie ludzi obserwujcych go w trakcie najwaniejszych
wydarze z okresu wojny. Dla przykadu, genera John Pope zapamita, jak w trakcie pierwszego etapu bitwy siedmiodniowej, gdy
Robert E. Lee zaskoczy i zaatakowa oddziay George’a McClellana,
prezydent spdzi wiele godzin na sofie Stantona, oczekujc wiadomoci, zdradzajc przygnbienie i niepokój. W trakcie kampanii
Wilderness1, kiedy przepyw informacji z frontu by zablokowany,
Lincoln chodzi od biura do biura, zbierajc wieci i pytajc ludzi,
czy nie syszeli jakichkolwiek doniesie na temat generaa Granta.
Istnieje take wiele zapisków wiadczcych o spdzaniu przez Lincolna caych nocy w Departamencie Wojny na nadzorowaniu planów i szczegóów strategicznych wikszych operacji wojennych.

1

Bardziej znana jako Overland Campaign — przyp. red.
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To praktyczne, osobiste podejcie byo typowe dla stylu przywództwa Lincolna. Jednake, gdy nie by w stanie opuci Biaego
Domu, pozwala innym „przechadza si” do niego. W istocie Lincoln prawdopodobnie by najbardziej dostpnym przywódc, jakiego
znay Stany Zjednoczone. Funkcjonariusze rzdowi, biznesmeni
i zwykli obywatele dosownie przepeniali pomieszczenia Siedziby
Wadz Wykonawczych w oczekiwaniu na spotkanie si z nim. Lincoln odmówi widzenia zaledwie kilku osób, a niektórych wrcz
zachca do ponownej wizyty. Do mczyzny ze stanu Indiana
Lincoln napisa w 1863 r.: „Nieczsto odmawiam spotkania ludziom,
którzy mnie odwiedzaj; najpewniej spotkam si z Panem, jeli tylko
Pan przyjdzie”.
Stara si by dostpny dla ludzi tak czsto, jak tylko obowizki
jego zawodu na to pozwalay. „Powiadam wam”, rzek pewnego razu,
„okrelam te wizyty mianem moich »kpieli w publicznej opinii«
— jako e nie mam wiele czasu na czytanie gazet i zapoznawanie si
z opini publiczn w ten sposób; i pomimo tego, e w niektórych
przypadkach nie s one przyjemne, efekt caociowy jest odwieajcy i krzepicy”.
Ten niemale zaskakujco atwy dostp do prezydenta, stworzony przez samego Lincolna, stanowi podstaw kolejnej zasady
istotnej dla wspóczesnych przywódców. Jeli podwadni (bd
ogólnie ludzie) s wiadomi rzeczywistego dostpu do swojego
przywódcy, wówczas tworzy si wród nich tendencja do spogldania na niego w bardziej pozytywnym, budujcym zaufanie wietle.
„Hej” — myl podwadni — „ten czowiek naprawd chce mnie wysucha — wiedzie , co myl i co naprawd si dzieje. Bez wtpienia chce, by rzeczy dziaay jak naley!”. A taki wanie by Lincoln.
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Poród wszystkich jego „kpieli w opinii publicznej” i spacerów
od biura do biura ley jeden kluczowy element stylu Lincolna,
którego nie powinno si przeoczy , a jest nim jego uprzejmo .
„Wszyscy, którzy mog pochwali si osobist znajomoci z panem Lincolnem”, napisano w pewnej ówczesnej gazecie, „zgodz si,
e jest penym ucielenieniem dobrego temperamentu i uprzejmoci.
Wszyscy owiadcz, e promieniuje yczliwoci, zachcajcym
umiechem i trzyma w zanadrzu artobliwe komentarze dla niemal
kadego, [kto zechce] si z nim spotka , a take i ledwie garstka
osób, o ile ktokolwiek, opuszcza jego pokój przyj bez silnej pozytywnej impresji o jego usposobieniu”.
Pozytywne pogldy i przyjemne usposobienie mog zdecydowanie zaprocentowa wartociowymi rezultatami dla kadego przywódcy, a Lincoln to wiedzia. „Kady lubi komplementy” — napisa
Lincoln do Thurlowa Weeda w 1865 r. Wiedzia, e ludzie lubi
otrzymywa komplementy, e czerpi przyjemno ze szczerych
pochwa, jak równie z rozmawiania i suchania o sobie. Jak zawsze,
dobrze wykorzysta swoj wiedz. Gdy by prawnikiem w Springfield,
jego komplementy byy ródem potnej siy motywacyjnej, uatwiajcej wykonywanie zada. W czasach prezydentury dziaay
jeszcze lepiej. Pewnego razu mody mczyzna poprosi Lincolna
o autograf na zdjciu i doda, e to pewnie denerwujce, gdy cigle
jest o to proszony. Jak wie niesie, Lincoln odpowiedzia: „Podejrzewam, e zdaje pan sobie spraw, i ludzie znios wiele, gdy im si
pochlebia”. Jest to lekcja warta zapamitania. Uprzejmo , pochlebstwa i przyjemne usposobienie id rami w rami z kontaktem
midzyludzkim, nie tylko dlatego, e sprawiaj, e ludzie potrafi
„wiele znie ”, jak uj to Lincoln, ale równie dlatego, e pozwalaj im poczu si swobodnie, beztrosko oraz dzieli si swoimi
mylami i uczuciami.
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Prezydent George H. W. Bush zyska zdecydowanie pozytywn
reputacj z powodu bycia przyjemn, uprzejm osob. Mimo to we
wczesnym okresie swoich rzdów by krytykowany za przebywanie
zbyt dugo poza Waszyngtonem. By oskarany o prowadzenie chaotycznej prezydentury i wielu jego krytyków zastanawiao si, zarówno w wypowiedziach, jak i w artykuach prasowych, czy czasem
nie ma alergii na Biay Dom. Niezalenie od tego, czy Bush zdawa
sobie z tego spraw, istnia znaczcy precedens dla jego podróy.
Jakkolwiek niezwyke mogo si to wydawa , w 1861 r. Lincoln
spdza wicej czasu poza Biaym Domem ni w jego obrbie. Jeli
onierz Unii zacign si we wczesnym okresie wojny secesyjnej,
mia spore szanse spotka prezydenta we wasnej osobie. Zasad
Lincolna bya osobista inspekcja kadego stanowego puku ochotników, który przewin si przez Waszyngton w drodze na front.
Lincoln mia zwyczaj przeprowadza inspekcje oddziaów, gdy te
rozbijay obóz na brzegach rzeki Potomac, bd salutowa onierzom z balkonu hotelu Willard, kiedy maszerowali ulicami. Pewnego
deszczowego dnia, w póniejszym stadium wojny, Lincoln przemók cakowicie, stojc na tym balkonie, podczas gdy onierze wiwatowali mu z entuzjazmem. „Jeli oni to znosz”, powiedzia, „to
myl, e i ja mog”. Przeglda równie oddziay na Kapitolu lub
na terenie Biaego Domu, w ssiednich stanach Wirginia oraz Maryland. Bywao te, e rozmawia z onierzami, gdy zatrzymywali
si pod Biaym Domem, by piewa dla niego. Gdziekolwiek byli
onierze, tam by Lincoln. „Zabiera si do tego z caym zapaem”,
napisano raz w „New York Timesie”, „i szybko […] wzbudza szczere wzruszenie, jakby taki by jego zamiar”.
Ten typ osobistego kontaktu pomóg Lincolnowi pokaza , e
rzd docenia starania onierzy. Przez cay okres wojny Lincoln
odwiedza swoich generaów i ludzi na polu bitwy. Czsto jedzi
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konno wzdu linii oddziaów, machajc swoim cylindrem, podczas
gdy onierze dziko wiwatowali. Ponadto zawsze mia dla nich kilka
yczliwych sów, czsto opowiada im o swojej wizji Ameryki
i o tym, jak bardzo istotni byli dla osignicia zwycistwa w sprawie, za któr walczyli. To wanie oni wykonywali „najcisz prac
przy utrzymywaniu rzdu”, jak zwyk mawia . To oni byli równie
ludmi, którym „naleao si najwiksze uznanie”.
Zasad Lincolna byy równie odwiedziny w szpitalach, gdzie
ranni onierze dochodzili do zdrowia. Dla przykadu, po pierwszej
bitwie nad Bull Run, prezydent, w towarzystwie ony i Sekretarza
Stanu Sewarda, kilkakrotnie odwiedzi rannych w okolicach Waszyngtonu. W 1862 r. wezwa do siebie porucznika Wordena, dowódc okrtu Monitor, niemal pozbawionego wzroku przez pocisk
w trakcie synnej potyczki z okrtem Merrimac. W trakcie spotkania
„rozpaka si podczas witania marynarza”, zapewne bdc wci
poruszony mierci swojego syna, Williego, ledwie kilka tygodni
wczeniej.
Lincoln czsto bra udzia w prywatnych pogrzebach, niezalenie od tego, czy by to pogrzeb synka Sekretarza Wojny (Edwina
M. Stantona), czy osiemnastu kobiet, które zginy podczas wybuchu federalnego arsenau. W trakcie swojej prezydentury Lincoln
odwiedza rannych w szpitalach i prywatnych mieszkaniach oraz
bra udzia w pogrzebach, jeli tylko by w stanie. Ten uderzajcy,
wyrazisty pokaz wspóczucia i opiekuczoci ze strony prezydenta
wzbudza zaufanie, lojalno i podziw, nie tylko w onierzach, ale
take w jego podwadnych cywilach.
Lincoln regularnie inicjowa spotkania Kongresu. Waciwie by
pierwszym urzdujcym prezydentem od ponad dwudziestu piciu
lat, który bra udzia w regularnych posiedzeniach Senatu. Wiedzia,
e potrzebuje wsparcia kongresmenów i senatorów, aby kampania
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bya skuteczna, a jaki moe by lepszy pocztek dla zdobywania
poparcia, jeli nie wystawienie si na widok publiczny? Wic nawiza z nimi kontakt — kontakt midzyludzki. Zwyk pracowa wespó z Kongresem, jeli ten popiera jego wysiki. Nie tolerowa
jednak zwoki ani stagnacji. To on by gównym dowodzcym i do
niego naleao kierowanie siami zbrojnymi oraz rzdem. Kongres
nie móg sta na drodze jego krucjaty ku utrzymaniu Unii.
Aby podejmowa jak najszybsze, a zarazem rzetelne decyzje,
Lincoln potrzebowa dostpu do informacji. Zasadniczo polega na
trzech gównych ródach: raportach od zaufanych powierników
i doradców, wasnych wyprawach na front oraz na telegrafie —
wówczas zaawansowanej technologii komunikacji.
Zamiast kry po biurze telegraficznym Departamentu Wojny,
Lincoln móg czeka w Biaym Domu na posaca, przynoszcego
wieci o postpach w kluczowych potyczkach. Wola jednak by
wanie tam, spoglda przez rami operatora i otrzymywa informacje w momencie ich nadejcia. Stawiao to Lincolna na pozycji,
w której móg podejmowa szybkie decyzje waciwie bez opónienia. Po otrzymaniu wieci od generaów móg napisa telegram
i wrczy go najbliszemu operatorowi, by przekaza jego rozkazy
na pole bitwy. Nie ma wtpliwoci, e metody Lincolna byy efektywne, podobnie jak nie ma wtpliwoci, e zwycia bitwy i ratowa niezliczonych ludzi od mierci dziki rychym i stanowczym
dziaaniom.
Wszyscy przywódcy musz poszukiwa i wymaga dostpu do
rzetelnych i aktualnych informacji. Lincoln nieustannie poszukiwa
kluczowych wiadomoci, aby móc podejmowa waciwe i efektywne
decyzje na czas. Potrzebowa dokadnych informacji, a najlepsz
drog do ich zdobycia jest wyjcie z biura i zdobycie ich na wasn
rk. Ponadto dla przywódcy istniej wymierne wartoci i efekty,
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które daje spotykanie si z ludmi poza codziennym rodowiskiem
biznesowym bd poza gabinetem przywódcy. W nieformalnym
otoczeniu ludzie zazwyczaj s bardziej spokojni, bezporedni i szczerzy, ni gdyby spotkanie twarz w twarz miao miejsce w Gabinecie Owalnym. Tego wanie chcia Lincoln — szczerej rozmowy
z ludmi. Musia zna prawd. Móg otrzymywa informacj nietknit przez mylowe filtry i uprzedzenia, przetworzy j, a nastpnie ogosi w jzyku zrozumiaym dla przecitnego obywatela.
Dla Lincolna najlepszym sposobem na ocen sytuacji byo
osobiste zbieranie danych. Zdarzay si jednak chwile, w których
potrzebowa informacji, lecz nie mia czasu na ich poszukiwania.
Wówczas wysya swoich zaufanych doradców, aby zebrali fakty
i wrócili z raportem. Raz za razem Lincoln uywa tej metody
zbierania potrzebnych mu danych, aby móc podj waciw decyzj.
Dla przykadu, podczas kryzysu w Forcie Sumter Lincoln zosta zasypany sugestiami, w jaki sposób go zaegna . Genera Winfield
Scott oraz Sekretarz Stanu William H. Seward optowali za poddaniem fortu; reszta najbliszego krgu prezydenta pragna utrzyma
Sumter za wszelk cen. Prezydent waha si, czy posya posiki
bd zaopatrzenie, obie opcje wszak oznaczay wojn na pen skal.
Aby podj waciw decyzj, Lincoln posa jednego ze swych
zaufanych wspópracowników, Stephena A. Hurlbuta, do Charleston. Mia si tam spotka z przywódcami konfederatów, oceni
sytuacj i wróci z raportem w cigu kilku tygodni. Gdy Hurlbut
powróci do Waszyngtonu z raportem na pimie, Lincoln wiedzia
ju, jak ciek powinien pody . Wojna w ocenie Hurlbuta bya
nieunikniona, chyba e Poudnie otrzymaoby pozwolenie na secesj.
Lincoln podj decyzj o posaniu zaopatrzenia do oblonego fortu;
jeli jego statki zostayby zaatakowane, oznaczaoby to, e wojn
rozptaa Konfederacja, a nie Unia.
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Lincoln wielokrotnie wysya jednego z czonków swojego gabinetu lub oficera wojskowego na teren, którego miaa dotyczy
jego decyzja. Tak byo te w przypadku, kiedy wysa dyrektora
generalnego poczty Montgomery’ego Blaira oraz kwatermistrza
Montgomery’ego Meigsa do Missouri, celem zbadania „fundamentalnego bdu” generaa Fremonta. Ponadto nie byo rzadkoci
przyzywanie przez Lincolna do Biaego Domu naocznych wiadków
wikszych potyczek, aby usysze relacje z pierwszej rki. Henry
Stoddard, który opiekowa si rannymi po drugiej bitwie nad Bull
Run (1862 r.), opisa prezydentowi wszystko, co widzia i sysza.
Genera Herman Haupt pospieszy z pola bitwy pod Gettysburgiem
w lipcu 1863 r., by rozmówi si z Lincolnem; w 1864 r. H.E. Wing
przyby specjalnym pocigiem o wczesnych godzinach porannych, aby przedstawi prezydentowi naoczn relacj z kampanii
Wilderness.
Styl wdrujcego przewodzenia Lincolna przedstawia rysunek 1.,
na który skada si wykres opisujcy cakowit ilo dni w miesicu,
które spdzi, cho by w czci, poza gabinetem. W 1861 r., podczas
wczesnego okresu swojej prezydentury oraz wojny secesyjnej, by
aktywny niemale cay rok. Musia rozezna si w sytuacji, okreli
uksztatowanie terenu oraz pozna swoich ludzi. Wiele decyzji
musiao zosta podjtych w cigu tego pierwszego roku. W kolejnych latach (1862 – 1864) Lincoln czsto przebywa w terenie, ze
szczytow aktywnoci w ciepych miesicach wiosny i lata, a nisk
w zimnych miesicach zimowych. Dwa najnisze punkty na wykresie w odniesieniu do okresu jego prezydentury przypadaj na
luty 1862 r., kiedy umar jego syn, Willie, oraz grudzie 1863 r.
i stycze 1864 r., kiedy dochodzi do zdrowia po zachorowaniu na
agodn odmian czarnej ospy. Poza tymi przypadkami ciko byo
utrzyma Abrahama Lincolna w obrbie Biaego Domu. Prawd

Rysunek 1. Praktykowanie MBWA przez Lincolna w okresie prezydentury
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mówic, w 1865 r., wraz ze zbliajcym si kocem wojny, Lincoln
spdzi poow marca i pierwsze dwa tygodnie kwietnia niemal wycznie na odwiedzaniu oddziaów na froncie. Wczeniej by wiadkiem utraty okazji do ostatecznego zwycistwa wanie z powodu
stagnacji bd braku nadzoru. Tym razem zamierza przej kontrol, ujrze wszystko na wasne oczy i z ca pewnoci doprowadzi
t wojn do rychego zakoczenia. Ten olbrzymi wysiek ze strony
Lincolna pod koniec wojny, poczony z jego silnym zaangaowaniem na pocztku konfliktu, pokazywa, e by on aktywnym przywódc, osobicie zajmujcym si tym, co najwaniejsze. By tam,
gdzie jego obecno si liczya — stanowczo przejmujc dowodzenie, jak równie wpywajc na poczynania swoich podwadnych,
prowadzc, uczc i kierujc. Sam take uczy si od innych. Robi
to, co przywódcy powinni robi . Zdobywa nowe umiejtnoci,
podpatrzone u swoich zwolenników poprzez czsty, osobisty kontakt. Lincoln uczy si w trakcie pracy.
Kiedy wojna secesyjna wreszcie dobiega koca, prezydent Lincoln by wci w terenie, wracajc z wyprawy, która doprowadzia
go do wieo zdobytej stolicy konfederatów w Richmond, gdzie
przemaszerowa przez miasto, zasiad na fotelu Jeffersona Davisa
i usysza, jak oddziay wiwatuj. Powracajc na pokadzie River
Queen w wieczornych godzinach 9 kwietnia 1865 r., Lincoln by
jedn z ostatnich osób, które usyszay o kapitulacji generaa Lee
przed generaem Grantem w Appomattox. Zgodnie z jego zwyczajem, pierwsz rzecz, któr Lincoln zrobi po powrocie, byo
udanie si prosto do rezydencji Williama Sewarda. Musia odwiedzi
swojego przyjaciela, sekretarza stanu, który uleg wypadkowi, gdy
Lincoln przebywa na froncie, i nie móg opuszcza mieszkania.
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Przykad Lincolna jest lekcj dla przyszych przywódców. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na zdobycie akceptacji
dla wasnej filozofii jest przejawianie jej w swoich codziennych
czynnociach. Aby wystawi przedstawienie o swoim stylu przywódczym, musisz posiada widowni. Poprzez wkraczanie w rodowisko swoich podwadnych — nawizywanie kontaktu midzyludzkiego — tworzysz poczucie zaangaowania, wspópracy oraz
komunikacji. Zyskujesz równie dostp do istotnych informacji,
koniecznych do podejmowania efektywnych decyzji. Ponadto, jeli
osobisty kontakt nie jest moliwy, moesz wysa w teren zastpców, aby zdobyli informacje.
Wielu przywódców w dzisiejszych skomplikowanych rodowiskach pracy polemizowaoby, czy s w stanie powici tak sam
ilo czasu swoim podwadnym, jak Lincoln. Przecie nie staraj
si wygra wojny. A moe jednak?
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ZASADY LINCOLNA
x Wyjanij na pimie swoje pogldy oraz przedstaw rady
dotyczce rozwizywania problemów.
x Istotnym jest, by ludzie wiedzieli, e kroczysz wród nich
bez strachu.
x D do niezobowizujcych kontaktów ze swoimi
podwadnymi. S równie wane, jak oficjalne zebrania,
jeli nie bardziej.
x Nie odmawiaj zbyt czsto ludziom, którzy pragn si
z Tob spotka.
x Zaywaj kpieli w opinii publicznej.
x Bd penym ucielenieniem dobrego temperamentu
i uprzejmoci.
x Pamitaj, kady lubi komplementy.
x Jeli Twoi podwadni to znosz, Ty równie moesz.
Dawaj dobry przykad.
x Musisz poszukiwa i wymaga dostpu do rzetelnych
i aktualnych informacji.
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