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Гарвард, Принстон і Єль
Схема соціальних зв’язків тут
дуже проста. Усі усіх знають.
Йоссі Варді

Давид Амір зустрів нас у своєму єрусалимському домі, вдягнений у форму пілота, але він і близько не нагадував героїв
фільму «Найкращий стрілець». У нього лагідний голос, він виглядає вдумливою людиною, але схильний занижувати свої
успіхи та якості. Навіть в однострої він більше скидався на
американського студента-гуманітарія, ніж на типового пілота
з чіткою військовою виправкою. Але що довше він із гордістю розповідав, як ізраїльським військово-повітряним силам
вдається готувати найкращих у світі пілотів — згідно з результатами численних міжнародних змагань, а також їхніми
бойовими успіхами, — то легше було побачити, як саме він
вписується в цю картину1.
У той час, як школярів у інших країнах опосідають думки,
до якого ж коледжу їм вступити, ізраїльтяни зважують переваги різних військових підрозділів. І так само, як школярі
з усього світу замислюються над тим, що зробити, щоб вступити до найкращих вишів, багато ізраїльтян намагаються
зібрати такий досвід, який дасть їм змогу вступити в елітні
підрозділи ЦАГАЛу.
Коли йому було лише дванадцять років, Амір вирішив вивчати арабську, частково тому, що вже тоді знав, що це допоможе йому бути прийнятим до найкращих підрозділів розвідки.
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Але тиск щодо вступу у ці підрозділи по-справжньому підсилюється тоді, коли ізраїльтянину сповнюється сімнадцять
років. Щороку у старших класах шкіл по всьому Ізраїлю починає гудіти: кого запросили на випробування для вступу на
курси пілотів? кого — до різних «сайарот» (підрозділів спеціального призначення у морському флоті), до десантників, до
піхотних бригад, ну і до найвибірковішого з них усіх — «Саєрет
маткаль», підрозділу спецпризначення під командою начальника Генштабу?
А яких учнів запросять спробувати вступити до елітних підрозділів розвідки, як-от 8200, де служили Шват Шакед та його
колега — засновник Fraud Sciences? Хто піде до «Мамрам», відділу комп’ютерних систем ЦАГАЛу? А кого навіть розглядатимуть на прийняття до «Тальпіот» — підрозділу, в якому
технологічна підготовка поєднується з можливістю доступу
до всіх операцій найкращих підрозділів спецпризначення?
Приблизно за рік до досягнення призовного віку всі ізраїльські сімнадцятирічні юнаки та дівчата мусять з’явитися до
рекрутингових центрів ЦАГАЛу для першої одноденної перевірки, до якої входять академічні іспити, психологічні тести,
співбесіди та медичний огляд. Надвечір цього дня молодих
кандидатів класифікують за станом здоров’я та результатами
психометричних оцінок і в особистій співбесіді представляють їм різні можливості служби. Кандидатам, які відповідають вимогам до стану здоров’я, академічної підготовки
і особистісних характеристик, пропонують можливість пройти додаткові відбіркові тести на можливість служити в одному з елітних підрозділів чи відділів ЦАГАЛу.
Тести на службу у десантних військах, наприклад, проводяться тричі на рік, часто за багато місяців до терміну призову
кандидатів. Молоді цивілісти погоджуються на два дні прискіпливого фізичного та психологічного тестування, завдяки
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якому з первісної групи у приблизно чотири тисячі кандидатів залишається чотириста майбутніх призовників до різних
підрозділів. Ці чотириста десантників можуть зголоситися
взяти участь у польових випробуваннях і відборі до сил спеціального призначення. Протягом п’яти днів вони витримують
серію з одинадцяти тренувань, кожне з яких триває декілька годин і завжди проводиться у жорстких часових рамках
та в умовах дедалі сильнішого фізичного і психологічного
тиску. Весь цей час вони мають лише короткі перерви на перепочинок і можуть практично не розраховувати на сон, їжу або
на час, достатній для того, щоб її з’їсти. Учасники описують ці
п’ять днів як якусь круговерть, в якій навіть важко відрізнити день від ночі. Їм не дозволено мати при собі ані годинника,
ані мобільного телефона, бо метою інструкторів-перевіряльників є якомога більше їх дезорієнтувати. Наприкінці цих
п’яти днів складається рейтинг солдатів.
Двадцятеро найкращих солдатів кожного підрозділу негайно починають двадцятимісячний період тренувань. Ті,
хто разом проходив цей тренувальний курс, залишаються
командою протягом усього періоду служби в регулярних військах і в резерві. Їхній підрозділ стає другою родиною. Вони
залишаються у своєму резервному підрозділі, доки не досягнуть сорокап’ятирічного віку.
Хоча до найкращих університетів Ізраїлю вступити важко,
ізраїльським еквівалентом Гарварду, Принстону та Єлю є елітні підрозділи ЦАГАЛу. Підрозділ, у якому служив кандидат,
дає потенційним роботодавцям уявлення про те, через який
процес відбору він чи вона пройшли і якими навичками або
дотичним досвідом уже володіють.
«В Ізраїлі освіта людини чомусь має менше значення, ніж
досвід служби в армії. Одним із запитань, яке задають на
кожній співбесіді при прийомі на роботу, є “Де саме в армії
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ви служили?” — розповідає Ґіль Кербс, колишній розвідник,
який — присвятивши певний час мандрівкам шляхами
Книги — сьогодні працює в ізраїльській сфері венчурного
капіталу і спеціалізується на технологічних ринках Китаю. —
У деяких вакансіях в інтернеті й оголошеннях про пошук
працівників конкретно пишуть: “Шукаємо випускника
Підрозділу 8200”. Асоціація випускників 8200-го регулярно
збирається на зустрічі, але ці зустрічі присвячено не згадкам
про битви минулого й ностальгії за армією, а майбутньому.
Колишні розвідники націлені на розбудову мережі бізнес-контактів. Успішні підприємці, які вийшли з підрозділу 8200, на
цих зустрічах роблять презентації своїх компаній і галузей»2.
Як ми побачили, ізраїльські військово-повітряні сили
та елітні підрозділи спеціального призначення добре відомі своєю вибірковістю, складністю структури і проходження свого вишколу, а також якістю своїх випускників. Але
у ЦАГАЛі є підрозділ, який виводить процес крайньої вибірковості й усебічної підготовки на ще вищий рівень, особливо
в тому, що стосується сфери технологічних інновацій. Цей
підрозділ — «Тальпіот».
Назва «Тальпіот» походить із вірша у біблійній Пісні над
піснями, в якому йдеться про оборонні вежі на фортеці*; цей
термін несе у собі сенс вершини досягнень. «Тальпіот» відзначається тим, що цей підрозділ є найбільш вибірковим у доборі кандидатів і водночас вимагає від них найдовшої у ЦАГАЛі
підготовки — сорок один місяць, що є довше, ніж уся строкова
служба більшості солдатів. Ті, хто вступає на програму, підписують контракт на додаткові шість років в армії, тож мінімальний строк їхньої служби — дев’ять років.
*
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Ідеться про Пісню над піснями 4:4. Відповідний уривок у перекладі
Івана Огієнка звучить як «Давидова башта, на зброю збудована», де івритському «ле-тальпіот» відповідає «на зброю»; сучасні англійські переклади зазначають, що точний сенс цієї фрази неясний, і перекладають
цей зворот як «збудована рядами каменів» або «збудована шарами».
Тобто сенсом назви підрозділу може бути «Ряди каменів».
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Ця програма була дітищем Фелікса Дотана і Шауля Яціва, науковців із Єврейського університету. Її ідея зародилася в них
після тієї катастрофи, якою стала Війна Судного дня 1973
року. У той час країна все ще перебувала у стані очманіння
від того, наскільки непідготовленою вона виявилася перед
лицем несподіваного нападу, та від кількості людських втрат.
Ця війна стала недешевим нагадуванням про те, що Ізраїль
мусить компенсувати свій маленький розмір і нечисленне
населення перевагою в якості й технологіях. Професори звернулися до тодішнього начальника Генштабу ЦАГАЛу Рафаеля
«Рафуля» Ейтана з простою ідеєю: взяти купку найталановитішої ізраїльської молоді і дати їй найінтенсивнішу технологічну підготовку, яку тільки могли запропонувати і університети, і армія — разом.
Програма, що розпочалася як однорічний експеримент, існує безперервно вже тридцять років. Щороку найкращих два
відсотки ізраїльських школярів — дві тисячі осіб — запрошують випробувати свої сили. Із них лише одна десята успішно
складає низку тестів, здебільшого з фізики та математики.
Цих двісті школярів потім піддають інтенсивному тестуванню особистісних характеристик і нахилів, яке триває два дні.
Вступивши на програму, кадети «Тальпіот» прискореними
темпами отримують університетський ступінь з математики чи фізики, одночасно знайомлячись із технологічними
потребами всіх видів військ ЦАГАЛу. Рівень освіти, яку вони
здобувають, йде значно далі за той, що його отримав би типовий студент чи в Ізраїлі, чи деінде: вони вивчають більший
обсяг матеріалу за менший час. Вони також проходять базове тренування разом із десантниками. Ідея полягає в тому,
щоб дати їм розуміння функціонування всіх основних видів
військ у ЦАГАЛі, щоб вони розуміли їхні і технологічні, і військові потреби — а особливо зв’язки між ними.
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Але надання курсантам такого широкого спектра знань не
є кінцевою метою курсу. Метою є перетворити їх на лідерів,
орієнтованих на виконання завдань, і розв’язувачів проблем.
Досягають цього тим, що ставлять перед ними одне завдання за іншим, даючи при цьому мінімальне скерування
до дії. Деякі завдання є настільки банальними, як організація
конференції для своїх колег-кадетів, що вимагає координування запрошених промовців, приміщень, транспорту та їжі.
Інші бувають аж настільки складними, як проникнення у телекомунікаційну мережу активного осередку терористів.
Але зазвичай від солдатів вимагається знайти міждисциплінарний розв’язок якоїсь конкретної військової проблеми.
Наприклад, одна команда кадетів мусила розв’язати проблему
гострого спинного болю, який виникав у пілотів гелікоптерів
ЦАГАЛу від вібрацій під час польоту. Кадети «Тальпіот» спочатку знайшли спосіб виміряти вплив вібрацій гелікоптерів
на людський хребет. Вони спроектували спеціальне сидіння,
встановили його у симуляторі гелікоптера і проробили дірку
в його спинці. Після цього вони причепили на спину пілотові
ручку, дали йому «політати» у симуляторі та за допомогою високошвидкісної камери, встановленої у дірці в сидінні, сфотографували відмітки, спричинені різними видами вібрацій.
Урешті-решт, проаналізувавши комп’ютеризовані дані, зібрані на основі інформації про рухи сидіння з цих фотографій,
і вивчивши характеристики цих рухів, вони створили новий
дизайн сидінь для гелікоптерів.
Якщо кадети витримують перші два-три роки програми,
вони стають «тальпіонами» — позначення, яке несе у собі престиж і в армійському, і в цивільному житті.
Сама програма «Тальпіот» існує під парасолькою «Мафат»,
внутрішнього відділу досліджень і розробок ЦАГАЛу, еквівалента американського DARPA (Агентства передових
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оборонних дослідницьких проектів). Саме «Мафат» виконує
жадану і чутливу роль — приписує тальпіонів до певного підрозділу ЦАГАЛу на наступні шість років їхньої строкової
служби.
Гіперелітарність програми «Тальпіот» була об’єктом критики від самого початку існування програми. Її початок майже
висів на волоску, тому що військове керівництво не вважало,
що є сенс стільки інвестувати у таку маленьку групу. Не так
давно деякі критики почали стверджувати, що програма себе
не виправдала, бо більшість її випускників не залишається
в армії довше, ніж обов’язкові дев’ять років, і не піднімається
на вищі щаблі ЦАГАЛу.
Утім, хоча підготовку кадетів «Тальпіот» оптимізовано під
підтримку технологічної переваги ЦАГАЛу над ворогами,
така сама комбінація лідерського досвіду і технічних знань
ідеально пасує до завдання створення нових компаній. Хоча
за тридцять років її існування програму пройшли лише 650
осіб, з їхніх рядів вийшли деякі з найкращих ізраїльських
науковців та засновників найуспішніших ізраїльських компаній. NICE Systems, глобальну корпорацію, чиї системи моніторингу дзвінків використовують вісімдесят п’ять компаній
зі списку Forbes 100, заснувала команда тальпіонів. Те ж саме
стосується Compugen, лідера у сфері декодування генома людини та розробки ліків. Чимало з ізраїльських технологічних
компаній, чиї акції котуються на біржі NASDAQ, або засновані тальпіоном, або мають одного чи кількох тальпіонів на
ключових позиціях у менеджменті.
Тож творці «Тальпіот» Дотан і Яців енергійно відкидають
усі ці закиди. Їхній перший аргумент: міжвідомча конкуренція за тальпіонів усередині ЦАГАЛу, яку часом доводилося
уладнувати на рівні прем’єр-міністра, говорить сама за себе.
По-друге, стверджують вони, інвестиція у тальпіонів легко
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окуповується за ті шість років, що їх вони зобов’язані відслужити. Третя і, можливо, найважливіша причина — дві третини випускників «Тальпіот», які йдуть в академічну сферу або
в технологічні компанії, продовжують робити неймовірний
внесок в економіку та суспільство, тим самим зміцнюючи
країну у різні способи.
Тальпіони, можливо, й становлять еліту з еліт ізраїльського війська, але базова стратегія, закладена у програму, — дати
широку і ґрунтовну підготовку, що уможливлює інноваційний та адаптивний підхід до розв’язання проблем, — знаходить вияв практично всюди в ізраїльській армії і, схоже,
є частиною ізраїльського етосу: навчити людей бути дуже
хорошими спеціалістами в багатьох речах, радше ніж відмінними спеціалістами в чомусь одному.
Перевагу, що її мають ізраїльська економіка та суспільство
від цього рівною мірою розподіленого досвіду служби своїй
країні, особливо виразно донесла до нашої свідомості людина,
яка не є ані ізраїльтянином, ані американцем. Ґері Шейнберґ
більше схожий на моряка (із тих, невисоких, осадкуватих),
ніж на техноґіка — можливо, тому що він ветеран, який відслужив вісімнадцять років у британському флоті. Тепер він
віце-президент із технологій та інновацій у British Telecom,
а з нами він зустрівся якось увечері в одному тель-авівському
барі. Він був в одному зі своїх численних відряджень до
Ізраїлю, дорогою до Перської затоки — власне, до Дубаю.
«У ДНК ізраїльських інновацій є щось незбагненне, — сказав Шейнберґ. Але в нього вже був зародок теорії. — Гадаю,
справа у зрілості. Це тому, що більше ніде у світі люди, які
працюють в осередку технологічних інновацій, не мусять також обов’язково відслужити в армії»3.
У вісімнадцятирічному віці ізраїльтяни йдуть до війська мінімум на два-три роки. Якщо після цього вони не

110

Розділ четвертий. Гарвард, Принстон і Єль

продовжують службу на контрактній основі, то зазвичай
вступають до університету. «Порівняно з будь-якою іншою
країною відсоток ізраїльтян, які з армії йдуть до університету,
просто величезний», — каже Шейнберґ.
А точніше, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 45 відсотків ізраїльтян мають
університетську освіту, що є одним із найвищих показників у світі. А згідно з нещодавнім випуском щорічного огляду конкурентоздатності, що його випускає швейцарський
Міжнародний інститут управлінського розвитку, Ізраїль посів друге місце серед шістдесяти розвинених держав за критерієм того, «чи відповідає університетська освіта вимогам
конкурентоздатної економіки»4.
На момент закінчення вишу більшості студентів уже
близько двадцяти п’яти років; деякі з них уже мають ступінь
маґістра або захистили дисертацію, і багато з них уже одружені. «Усе це змінює розумовий рівень людини, — розмірковував Шейнберґ. — Вони значно зріліші; в них більше життєвого
досвіду. Сутність інновацій — у відшукуванні ідей».
Інновації дуже часто залежать від того, чи може хтось
подивитися на певне питання під іншим кутом. Кут зору
формується на основі досвіду. Справжній досвід зазвичай
приходить з віком або зрілістю. Але в Ізраїлі твій досвід,
кут зору і зрілість формуються у молодшому віці, тому що
суспільство запихає в ізраїльтян так багато трансформативних переживань, ледве вони встигають закінчити середню
школу. Доки вони зберуться вступати до вишу, їхнє мислення вже кардинально відрізняється від мислення їхніх
однолітків-американців.
«У тебе формується зовсім інший погляд на життя. Я гадаю,
це все ота пізня освіта, більш раннє одруження і військовий
досвід — а я вісімнадцять років служив на [британському]
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флоті, тож мені ці речі близькі, — вів далі Шейнберґ. — В армії
ти опиняєшся у середовищі, де треба думати на бігу. Треба
приймати рішення, від яких залежатиме чиєсь життя або
смерть. Ти вчишся дисципліни. Ти вчишся тренувати свій
мозок давати результат, особливо якщо ти на передовій або
маєш якесь специфічне завдання. А це дуже корисно і стає
в пригоді у бізнес-світі».
Ця зрілість має особливо потужний ефект у поєднанні
з майже дитячою нетерплячістю.
Від часу заснування своєї країни ізраїльтяни завжди гостро відчували, що майбутнє — і близьке, і віддалене — завжди під питанням. Кожна мить стратегічно важлива. Марк
Ґерсон, американський підприємець, який інвестував кошти у декілька ізраїльських стартапів, описував це так:
«Коли чоловік-ізраїльтянин хоче піти з жінкою на побачення, він запрошує її на побачення того самого вечора. Коли
підприємець-ізраїльтянин має бізнес-ідею, він почне втілювати її того ж тижня. Ідеї того, що для запуску проекту
треба зібрати якісь підтвердження своєї здатності це зробити, просто не існує. Це справді добре в бізнесі. Додатковий
час, відведений на щось, може лише навчити тебе того, що
може піти не так, а не того, що може спричинити справжню
трансформацію»5.
Амірові, як і багатьом іншим мобілізованим, ЦАГАЛ надав захопливу можливість випробувати свої сили і показати, на що він здатний. Але ЦАГАЛ пропонує призовникам
іще один цінний досвід: унікальний простір в ізраїльському суспільстві, де молоді чоловіки та жінки тісно й активно
співпрацюють зі своїми однолітками з різною культурною,
соціоекономічною та релігійною історією. В одному підрозділі можуть зустрітися молодий єврей із Росії, інший з Ефіопії,
світський сабра (народжений в Ізраїлі) із престижного району
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Тель-Авіва, студент єшиви* з Єрусалима і кібуцник із фермерської родини. Протягом двох-трьох років вони служитимуть
разом на повний час, а потім іще двадцять з лишком років
щорічно присвячуватимуть декілька тижнів службі в резервних силах.
Як ми побачили, ЦАГАЛ структуровано великою мірою
довкола ролі військового резерву, оскільки така маленька
країна аж ніяк не може тримати достатньо велику регулярну армію. Тож зв’язки, що складаються між бійцями за час
служби, постійно підтримуються завдяки довгим десятиліттям обов’язкової служби в резерві. Щороку ізраїльтяни на
декілька тижнів, а іноді лише на тиждень, полишають своє
професійне й особисте життя для навчань у своєму військовому підрозділі. Не дивно, що довгі години участі у військових
операціях, патрулюванні та навчаннях допомагають виникненню багатьох бізнесових зв’язків.
«Щоп’ять років Гарвардська бізнес-школа організовує збори
випускників, — каже Таль Кейнан, випускник ГБШ — ізраїльтянин. — Це приємне проведення часу. Це допомагає мережі
контактів не руйнуватися. Ми два дні спілкуємося зі своїми
однокурсниками та відвідуємо лекції. Але уявіть собі, що такі
збори відбуваються щороку і тривають від двох до чотирьох
тижнів. І цей час ти проводиш із людьми, з якими три роки
відслужив в армії. А замість сидіння на лекціях ти патрулюєш
кордон. Це зрощує абсолютно інший різновид міцного зв’язку,
що зберігається все життя»6.
*

Єшива — вищий навчальний заклад суто релігійного спрямування, в якому вивчають юдейський Усний закон (переважно Талмуд).
Навчання в єшиві вважається в юдаїзмі найповнішим виразом єврейського життя і є не обмеженим у часі. В Ізраїлі студентам єшив надається відстрочка від служби в армії, і достатня кількість «єшиботників»
на довгі роки зосереджується на вивченні Закону, не працюючи і не
служачи в армії, чим накликає на себе критику світської частини суспільства. Однак багато з них переривають навчання в єшиві та йдуть
служити до війська, вкладаючи в захист Землі Ізраїлю духовний сенс.
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По суті, стосунки, що складаються під час служби в армії, формують іще одну, додаткову мережу у країні, яка і без того дуже
маленька і пронизана взаємозв’язками. «У цій країні всі з усіма
на відстані не більше одного рукостискання», — каже Йоссі Варді,
хрещений батько десятка інтернет-стартапів і один із майстрів
використання мереж контактів. Як і Джон Медвед, Варді є одним
із легендарних в Ізраїлі послів доброї волі від бізнесу.
Варді каже, що знає ізраїльські компанії, які припинили
публікувати оголошення про вакансії: «Все йде через сарафанне радіо... Схема соціальних зв’язків тут дуже проста. Усі усіх
знають; кожен служив в армії з чиїмось братом; чиясь мати
була вчителькою у чиїйсь школі; чийсь дядько був командиром іще чийогось підрозділу. Ніхто не сховається. Якщо ти
погано поводився, ти не зможеш зникнути десь у Вайомінґу
чи в Каліфорнії. Усе дуже прозоро»7. Переваги такої щільності
взаємозв’язків не обмежуються Ізраїлем, хоча в Ізраїлі вони
особливо потужні та поширені.
Безумовно, ЦАГАЛ має багато спільного з арміями інших країн, у тому числі виснажливі вступні випробування до елітних
підрозділів. Однак процес відбору в більшості інших армій
відрізняється тим, що вони мусять обирати з-поміж кандидатів-добровольців. Вони не можуть перелопатити атестати
кожного школяра в країні та запросити тих, чиї результати
найкращі, поконкурувати зі своїми найталановитішими однолітками за жменьку таких бажаних місць.
У Сполучених Штатах, наприклад, армія може вибирати
лише з тих потенційних призовників, які виявили зацікавленість у службі. Або, як сказав один американський рекрутер: «В Ізраїлі армія має можливість обирати найкращих.
В Америці все навпаки. Ми можемо лише сподіватися, що
найкращі оберуть нас»8.
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Американська армія докладає значних зусиль, щоб віднайти найкращих, і сподівається, що їм буде цікава служба
у військових силах США. Візьміть свіжий набір Військової
академії США у Вест-Пойнті будь-якого року. Середня оцінка
вступників коливається біля позначки 90 %, і відділ зарахувань із готовністю відрапортує найрізноманітнішу статистику, яка допомагає хоч якось виразити лідерські здібності
нових кадетів у кількісному вимірі, включаючи кількість тих,
хто був капітаном шкільної спортивної команди (60 %), хто
був у школі президентом свого класу (14 %) і так далі. Відділ зарахувань також підтримує надзвичайно докладну базу даних
усіх потенційних абітурієнтів, які хоч колись поцікавилися
умовами вступу, іноді починаючи з початкової школи. Як
пише в книжці про Вест-Пойнт «Абсолютно по-американськи»
Дейвид Липскі: «Черкни рядок до Вест-Пойнту в шостому
класі — і отримуватимеш проспекти від відділу зарахувань
щопівроку аж до старших класів школи, коли їхня частота
подвоїться». Приблизно п’ятдесят тисяч учнів передостаннього класу школи щороку заглядають у проспекти Вест-Пойнту,
а за кульмінацію цього процесу правлять тисяча двісті кадетів, зарахованих на перший курс. Наприкінці п’ятирічного
терміну навчання вартість освіти, вкладеної в кожного випускника, оцінюється у чверть мільйона доларів9.
Але навіть за таких неймовірних залучальних зусиль, як
у Вест-Пойнті, низка чільних представників керівництва армії США дуже незадоволена тим, що не може отримати доступ
до табелів академічної успішності широкого зрізу американської молоді. А не маючи такого доступу, вони не можуть
правильно спрямувати привабливу саме для бажаних кандидатів інформаційно-рекламну кампанію.
Одна наша розмова з представником американської армії особливо підкреслює економічну цінність ізраїльської
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системи. Полковник Джон Лоурі, офіцер морської піхоти,
приєднався до морських піхотинців, закінчивши школу,
і присвятив минулі двадцять п’ять років активній військовій службі та резервним силам. Він отримав ступінь МВА від
Гарвардської бізнес-школи і після цього піднявся кар’єрними
щаблями до найвищих рівнів менеджменту у Harley-Davidson,
багатомільярдній компанії — виробнику мотоциклів класу
«люкс». Він зробив це одночасно з виконанням свого обов’язку
резервіста, відслуживши певний час на Сомалійському півострові, у Перській затоці та, ще до початку своєї бізнесової
кар’єри, в операції «Буря в пустелі». Лоурі командує тисячею морських піхотинців і щомісяця присвячує два вікенди поїздкам на різні резервні бази по всій країні на додачу
до щорічних призовів на місяць. Лоурі також наглядає за
низкою заводів Harley і керує приблизно однією тисячею
працівників10.
Удень він топ-управлінець, а ввечері тренує морпіхів, які
готуються до відряджень до Іраку. Перехід від одного із цих
світів до другого відбувається для нього легко і природно.
Але йому хотілося б, щоб військовий досвід такого штибу,
який здобув він, був так само поширений в американському бізнесовому світі, як він поширений серед ізраїльських
підприємців.
«Армія забирає тебе у молодому віці та вчить тебе, що коли
ти керуєш чимось, ти відповідальний за все, що відбувається...
і за все, що не відбувається, — розповів нам Лоурі. — Фрази “Це
не моя провина” у військовій культурі не існує». Ця ремарка
дуже нагадує згадане у другому розділі зауваження Фархі про
те, що ротні командири посвоюють все, що відбувається на їхній території, — це тепер їхня сфера відповідальності. «Жоден
досвід навчання у виші не привчить тебе мислити таким чином... коли ставки дуже високі, а тиск дуже сильний, — каже
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Лоурі, який здобув освіту у Принстоні. — Коли ти у такому віці
потрапляєш під такий тиск, це змушує тебе думати на тричотири шахові ходи вперед... у всьому, що ти робиш... на полі
бою... і в бізнесі».
Мережа зв’язків у Корпусі морської піхоти дуже важлива
для Лоурі. Його військові товариші є для нього такою собі
вбудованою консультативною радою. «Це інший світ дружби;
хоча він і поза роботою, багато з цих друзів пов’язані зі сферою
моєї роботи, — зазначає він. — Зовсім нещодавно я перетнувся з одним колегою-офіцером, який є менеджером Raytheon
і працює в Абу-Дабі. Багатьох із цих людей я знаю від п’яти до
двадцяти п’яти років».
Армія також значно краще, ніж коледж, прищеплює молодим лідерам відчуття того, що він називає соціальним спектром: «Люди, з якими ти разом служитимеш, походитимуть
з усіх прошарків суспільства; армія — це інституція, в якій
мають значення лише твої справжні заслуги. Вміння обходитися з людьми — хоч би звідки вони були — з великою віддачею стає мені в пригоді тепер, у бізнесі, у спілкуванні і з
постачальниками, і з клієнтами».
Якщо це звучить дуже схоже до нашого опису ролі ЦАГАЛу
в підживленні підприємницької культури в Ізраїлі, це недарма. Тоді як більшість ізраїльських підприємців зазнали
ґрунтовного впливу періоду своєї служби в ЦАГАЛі, військовий досвід дуже рідко трапляється у Кремнієвій долині і мало
поширений на найвищих щаблях корпоративного світу
Америки.
Як нам розповів ізраїльський підприємець Джон Медвед,
який продав декілька стартапів великим американським
компаніям: «У тому, що стосується резюме американських
військових, Кремнієва долина — повний невіглас. А шкода.
Яке марнування офігенних лідерських ресурсів таланту, які
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повертаються з Іраку та Афганістану. Американський бізнесовий світ не дуже розуміє, що з ними робити»11.
Цей розрив між бізнесом і армією є симптомом ширшого
провалля, яке зяє між військовим та цивільним сегментами американського суспільства і про яке ще понад десятиліття тому заявляло керівництво Вест-Пойнту. Якось улітку
1998 року генерал-лейтенант Деніел Крайстмен, суперінтендант Вест-Пойнту, та генерал-лейтенант Джон Абизейд, комендант Вест-Пойнту, їхали Нью-Джерсійською платною
автодорогою і зупинилися біля придорожньої заправки
та їдальні, щоб швиденько перекусити у Denny’s. Попри те,
що зірки на їхніх зелених армійських формах класу Б було
чітко видно, господиня зали усміхнулася їм та з ентузіазмом
подякувала генералам Крайстмену і Абізейду за чистоту в публічних парках. Вона прийняла їх за працівників паркового
управління12.
Попри зусилля армійського керівництва з наведення мостів із рештою суспільства, замало молодих американців нині
відчувають хоч якийсь зв’язок зі своїми однолітками-армійцями, не кажучи вже про те, щоб особисто знати когось, хто
служив. Навіть після відкриття двох нових фронтів війни сьогодні лише один американець із двохсот двадцяти одного перебуває на службі в армії. Порівняйте це з часом закінчення
Другої світової війни, коли служив один із десяти. Том Броко,
автор книжки «Найвидатніше покоління», розповів нам, що
після Другої світової війни молодий чоловік, який не відслужив у армії, мав би труднощі з влаштуванням на хорошу
роботу у сфері бізнесу. «Із ним щось не так» — ось як описав
Броко типову для тих часів реакцію роботодавців на неветеранів, які шукали роботу в приватному секторі13.
Але, за описами Дейвида Липскі, коли після В’єтнамської
війни 1975 року скасували загальну військову повинність,
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у суспільстві почав встановлюватися інший клімат: «Цивільна
культура і військова культура потиснули одна одній руки, обмінялися номерами телефонів і почали втрачати одна одну
з поля зору».
Економічні наслідки цієї тенденції нам добре пояснив Ел
Чейс, який керує рекрутинґовою фірмою, що спеціалізується
на розміщенні американських військових офіцерів у приватних підприємствах — від маленьких стартапів до великих компаній зі списку Fortune 100 на кшталт PepsiCo та GE.
Влаштувавши на роботу сотні ветеранів, він знає, якого штибу підприємницьке чуття і проникливість формується завдяки бойовому досвіду. Чейс каже, що військові у часи Холодної
війни були іншими. Молодий офіцер міг зробити кар’єру, так
і не набувши справжнього бойового досвіду. Але війни в Іраку
та Афганістані це змінили. Майже кожен молодий офіцер відслужив по декілька відряджень14.
Як ми наочно побачили в Іраку, війни, що велися після
терактів 11 вересня, здебільшого були контрповстанськими;
під час таких воєн критично важливі рішення часто ухвалюють командири з молодшого офіцерського складу. Наприклад,
контрповстанська стратегія генерала Дейвида Петреуса
в Іраку базувалася на тому, що американські військові не
просто мали присутність та патрулювали іракські житлові райони, забезпечуючи безпеку іракського цивільного населення, а й власне жили у цих районах. Це відрізняється від дій
більшості американських військ у попередніх війнах, у тому
числі й у перші роки війни в Іраку. Раніше американські солдати і морські піхотинці жили у так званих базах передового
розгортання, величезних автономних комплексах, які приблизно відтворюють військові бази у Штатах. На такій типовій базі могло жити декілька десятків тисяч військових, якщо
не більше. Але чисельність солдатів та морських піхотинців
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на місцевих базах в Іраку з 2007 року складала по декілька десятків або максимум пару-трійку сотень. Уже це дає меншим
підрозділам значно більше незалежності від рівня дивізії
у щоденних діях, і їхні командири, які належать до молодшого офіцерського складу, мають більше повноважень щодо
ухвалення рішень та імпровізації.
Нетеніел Фік був капітаном у корпусі морських піхотинців.
Він брав участь у війнах в Афганістані та Іраку, перш ніж вступити на навчання за подвійною програмою у Гарвардській бізнес-школі та Гарвардському інституті державного управління
ім. Джона Кеннеді, а також написати книжку про свій досвід,
яку він назвав «На відстані однієї кулі». Він розповів нам, що
його навчили мислити у контексті ведення «триквартальної
війни». За його словами, в Іраку та Афганістані «морські піхотинці могли роздавати рис в одному міському кварталі, другий квартал патрулювати з метою уникнення заворушень, а в
третьому кварталі вести повномасштабну перестрілку — і все
це в одному й тому ж районі»15.
Командири нижчих рівнів у нових війнах, що їх веде
Америка, у різні дні можуть опинитися в ролі мера невеличкого міста, координатора, що очолює процес економічного
відновлення, дипломата, перемовника-посередника між племенами, менеджера активів на мільйони доларів або начальника охоронної структури.
Також, як і у ЦАГАЛі, сьогоднішні командири нижчих рівнів більш схильні заперечувати старшим офіцерам у способи,
на які вони не пішли б у минулому. Почасти це є результатом
того, що вони відслужили по декілька відряджень, під час
яких бачили, як їхні товариші по службі вмирають унаслідок
того, що нижчі офіцери часто розглядають як погані рішення, відсутність стратегічного бачення або нестачу наданих
вищим керівництвом ресурсів. Як пояснив американський
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військовий аналітик Фред Кеґен, американські солдати
й морпіхи «наздогнали ізраїльтян у тому сенсі, що молодший
офіцер, який пройшов декілька відряджень, не буде особливо
церемонитися у спілкуванні з керівництвом». Між бойовим
досвідом і схильністю підлеглих кидати виклик своїм командирам є певна кореляція.
Враховуючи весь цей підприємницький досвід на полі
бою, ветерани, які повертаються з Іраку та Афганістану,
краще ніж будь-коли підготовлені до роботи у бізнес-світі — чи йдеться про розбудову стартапів, чи про те, щоб
допомогти більшим компаніям упоратися з теперішньою
нестабільністю.
Ел Чейс радить ветеранам не ніяковіти перед іншими
учасниками ринку праці, які вже мають досвід роботи у бізнесі та вільно володіють звичною для цього світу мовою. Він
каже, що ветерани здатні внести у будь-яку компанію те, про
що їхні колеги з бізнесу можуть тільки мріяти. Це, зокрема,
стосується відчуття пропорційності — що є по-справжньому
питанням життя або смерті, а що на це не тягне; способів мотивування працівників; шляхів пошуку консенсусу у складній ситуації; а також міцної етичної основи, яка пройшла
випробування у горні битви.
Брайан Тайс, офіцер піхоти, був капітаном в Корпусі морської піхоти США, коли вирішив, що хоче спробувати себе
у бізнесі. На той час йому було тридцять років, і він уже відслужив п’ять відряджень — включаючи період служби на Гаїті
та в Афганістані — і якраз був на середині шостого, в Іраку.
Есеї, які він мав додати до своєї заявки на програму MBA
у Стенфорді, він написав на ноутбуці у спаленій будівлі неподалік від авіабази Айн Аль-Асад, у збуреній насильством
західноіракській провінції Анбар. Він мусив працювати над
заявкою у нестандартні години, бо його завдання завжди
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припадали на глупу ніч. Саме Тайс, який був операційним
офіцером у підрозділі чисельністю у 12 морпіхів, мав складати «пакет» кожної операції проти повстанців та Аль-Каїди:
визначати, яке озброєння, скільки морпіхів і який обсяг підтримки з повітря були потрібні. Тож відпочивати та планувати майбутні операції він мав змогу лише удень16.
Перебуваючи за 13 тисяч кілометрів від кампуса Стенфорду,
він не міг виконати вимогу університету про особисту співбесіду. Тож відділ зарахувань призначив йому час для телефонної співбесіди, яку він провів між снайперськими операціями
і рейдами, стоячи десь у пустелі. Тайс попросив у представника відділу зарахувань вибачення за гудіння гелікоптерів, що
пролітали в нього над головою, і мусив різко закінчити співбесіду, коли неподалік почали падати міни.
Усе більше і більше американських офіцерів подають заявки на вступ до програм MBA і, як і капітан Тайс, заради цього йдуть на чималі зусилля. 2008 року із загальної кількості
MBA-абітурієнтів, які склали тест GMAT, п’ятнадцять тисяч
двісті п’ятдесят дев’ять, або шість відсотків, мали військовий
досвід. У Дарденській бізнес-школі Університету Вірджинії
кількість заявників-військових від 2007 до 2008 року зросла на 62 %. Набір 2008 року складався із 333 студентів, сорок
із яких були військовими, а тридцять восьмеро з них служили в Афганістані або Іраку.
Комісія, яка адмініструє проведення тесту GMAT, зробила своїм пріоритетом завдання краще організувати шлях
із фронтів війни до бізнес-школи. Вона запустила програму
«Операція MBA», яка допомагає військовослужбовцям знайти бізнес-школи, що скасовують плату за подання заявки
або пропонують щедрі пакети фінансової допомоги і навіть
відстрочки в оплаті за навчання ветеранам, фінансове становище яких буває не найкращим. Комісія навіть організовує
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центри тестування GMAT на військових базах, один із яких
2008 року відкрили у Форт-Худі в Техасі, а інший заплановано
відкрити на авіабазі Йокота в Японії.
Однак американські корпоративні рекрутери та управлінці все ще мають дуже обмежене уявлення про значення
бойового досвіду та його цінність у світі бізнесу. Як пояснив
Джон Медвед, більшість американських бізнесменів просто
не вміють правильно читати резюме військових. Ел Чейс розповідав нам, що низка ветеранів, з якими він працював, надавали кадровикам під час співбесіди детальні пояснення щодо
свого досвіду лідерства у бойових умовах, включаючи випадки прийняття рішень із надзвичайно високими ставками
і управління великою кількістю людей та обладнання у зоні
воєнних дій, а наприкінці співбесіди інтерв’юер казав щось
на кшталт: «Це дуже цікаво, але ви хоч колись працювали на
справжній роботі?»
В Ізраїлі все навпаки. Хоча ізраїльські компанії все-таки
цікавляться історією роботи у приватному секторі, військова
служба є ключовою стандартною шкалою для роботодавців,
усі з яких знають, що означає бути офіцером або пройти через
службу в елітному підрозділі.

