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Ucz siê zwyciê¿ania i zarz¹dzania od jednego
z najwybitniejszych strategów wszechczasów
• Zdefiniuj cel i osi¹gnij go
• Wzbudzaj szacunek u ludzi
• Naucz siê delegowaæ odpowiedzialnoœæ
Genera³ Douglas MacArthur przeszed³ niemal do legendy jako wybitny strateg
i przywódca. Od pocz¹tku swojej kariery wykazywa³ niezwyk³e zdolnoœci przywódcze,
reorganizuj¹c akademiê w West Point, formuj¹c i szkol¹c wojsko na Filipinach
i dowodz¹c armi¹ podczas drugiej wojny œwiatowej oraz wojny w Korei. Bêd¹c szefem
sztabu, zmodernizowa³ i zreorganizowa³ ca³¹ amerykañsk¹ armiê. Genera³ MacArthur
nale¿a³ do najbardziej uhonorowanych oficerów w USA, a Winston Churchill nazwa³
go najlepszym amerykañskim dowódc¹ podczas drugiej wojny œwiatowej.
Ksi¹¿ka „Sztuka zwyciêstwa. Istota strategii i przywództwa wed³ug genera³a Douglasa
MacArthura” przedstawia postaæ genera³a Douglasa MacArthura oraz zasady strategii
i przywództwa, którymi siê kierowa³. Pokazuje, ¿e prawdziwe przywództwo jest oparte
na zasadach etycznych, wizji i fachowoœci. Przywódca bez tych cech nie osi¹gnie
sukcesu. Ucz¹c siê od genera³a MacArthura, poznajemy prawdziwe znaczenie s³ów
„honor” i „lojalnoœæ”, czêsto zapominanych w dzisiejszym œwiecie.
• Zrozumienie sytuacji
• Wykorzystywanie wszystkich dostêpnych œrodków
• Kreowanie w³asnego wizerunku i dawanie przyk³adu innym
• Sztuka przemawiania
• Umiejêtnoœæ realistycznego planowania
• Delegowanie zadañ na ni¿sze szczeble
• Rozwijanie relacji z ludŸmi
„Ksi¹¿kê „Sztuka zwyciêstwa. Istota strategii i przywództwa wed³ug genera³a Douglasa
MacArthura” musi przeczytaæ ka¿dy, kto chce byæ przywódc¹ spo³ecznym, dyrektorem
generalnym, dowódc¹ wojskowym, dyplomat¹, pedagogiem albo charyzmatycznym
liderem. Zawarta tu kwintesencja ¿ycia i czasów genera³a MacArthura sk³ada siê
na cenne lekcje dla wszystkich, którzy chc¹ i oœmielaj¹ siê coœ zmieniaæ.”
Fidel V. Ramos
by³y prezydent Filipin
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Rozdział 3.

Zdefiniowanie
i osiąganie zwycięstwa

W

ten czy inny sposób każda organizacja zabiega o zwycięstwo. Może chodzić o zwycięstwo na wojnie, o przejęcie rynku lub zdobycie funduszy na jakiś cel. Niezależnie 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 zwycięstwo oznaczało wypuszczanie z akademii nowych oficerów,
którzy znają się na nowoczesnych metodach walki i dowodzenia. Gdy był szefem sztabu wojskowego, zwycięstwo oznaczało
dla niego utrzymanie gotowości bojowej wojsk lądowych i korpusu wojsk lotniczych. A na wojnie zwycięstwem było przeciwstawienie się agresji i zmuszenie wroga do kapitulacji. Jednak
zawsze pamiętał o jednej zasadzie: pierwszą rzeczą przy opracowywaniu 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

72

Sztuka zwycięstwa

komunistycznych Chin definicją zwycięstwa dla administracji
był defensywny impas.
Biorąc pod uwagę, ile ofiar w ludziach pochłania wojna, wykorzystywanie 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 doprowadzić do jej końca. Celem wojny jest zwycięstwo, a nie odkładanie decyzji na później. Na wojnie nic nie zastąpi zwycięstwa.
Niektórzy z różnych powodów chcą iść na ustępstwa z komunistycznymi Chinami. Zamykają oczy na lekcje, jakich udziela nam
historia. A ona uczy z całym przekonaniem, że ustępstwa prowadzą wyłącznie do nowych i jeszcze krwawszych wojen. Nie ma ani
jednego przykładu na to, że zastosowanie takiego środka było uzasadnione, 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 oddawać pole przeciwnikowi. Nie umiałem im odpowiedzieć.

Jako głównodowodzący Truman musiał wygrać spór z MacArthurem. Ten z kolei akceptował władzę i nigdy nie twierdził,
że Truman odwołał go bezprawnie. Dwa lata później kosztem
kolejnych dziesiątek tysięcy amerykańskich ofiar wojna zakończyła się na 38. równoleżniku, czyli w miejscu wyjścia. Minęło
ponad pięćdziesiąt lat, Korea nadal jest podzielona. Koreą Północną rządzi dyktator, który twierdzi, że ma broń jądrową i grozi
jej użyciem, gdy chce uzyskać jakieś polityczne albo gospodarcze ustępstwa. Nadal pozostaje pytanie, czy definicja zwycięstwa
MacArthura zakładająca wystawienie wszystkich sił znajdujących 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 koncentrował intencje organizacji na zwycięstwie. Podczas drugiej wojny
światowej dowodził działaniami alianckimi na Oceanie Spokojnym. Mało prawdopodobne, aby Filipiny zostały wyzwolone
przed końcem wojny, gdyby MacArthur nie skupił wysiłków całego świata na tym celu. Japonia — podobnie jak Niemcy i Korea — mogłaby zostać podzielona, gdyby nie jego jasno zdefiniowane cele okupacji.
Jedną z cech, dzięki której umiał skłonić swoich podwładnych
do podobnej koncentracji, było jego bezkompromisowe podejście do definicji zwycięstwa. Ponadto bardzo skutecznie umiał
prowadzić swoich podwładnych do wiktorii. W następnych lekcjach 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 przekonywać, że w pewnych okolicznościach porażka drużyny futbolowej 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 poświęcania do granic możliwości, bez względu na stawkę. Nawet 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 podporządkowane temu celowi. Pozostałe cele publiczne, pozostałe projekty — duże i małe — mogą za was osiągać inni. Ale to wy zostaliście 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?

