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Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (Central 
Intelligence Agency - CIA) od dawna ma obsesję na punkcie 
komunistycznego przywódcy kubańskiego, Fidela Castro. Trwa ona 
nieprzerwanie od roku 1959 do dzisiaj. Ta właśnie obsesja 
popychała bodaj największą tajną organizację współczesnego 
świata do podejmowania prób usunięcia Castro z użyciem 
wszelkich metod - od działań propagandowych poprzez 
organizowanie przewrotów aż po próby skrytobójczych zamachów. 
A jednak Castro nadal jest u władzy, najwyra~niej niewzruszony 
nieudanymi operacjami CIA, jakie zmierzały do obaleniu go. 
Akcja, określona oficjalnie kryptonimem Operacja "Mangusta" 
(Operation Mongoose), będąca spiskiem na życie ,i;' idela Castro, 
okazała się w rzeczywistości realizacją dziwacznego, 
desperackiego i nierealnego planu, 

W latach pięćdziesiątych Kubą rządził prawicowy dyktator 
Fulgencio Batista. Cieszył się on poparciem CIA, pozwalał 
amerykańskiej mafii czerpać zyski z lokalnych atrakcji 
turystycznych, kasyn, hoteli i szulerni. W 1959 roku przeciwko 
rządom dyktatora wybuchła na wyspie ludowa rewolucja, której 
przewodził Fidel Castro. Po odniesionym zwycięstwie nowe 
władze utrąciły wszelkie amerykańskie wpływy i przekształciły 
Kubę w państwo komunistyczne. Na skutek tych posunięć Castro 
natychmiast stał się wrogiem Stanów Zjednoczonych, a CIA 
zaczęła poważnie rozważać możliwości "usunięcia" kubańskiego 
przywódcy. Na konferencjach kierownictwa CIA w styczniu i 
marcu 1961 roku większość opowiedziała się za zabiciem Fidela 
Castro, a ponadto jego brata Raula oraz utalentowanego 
komunistycznego dowódcy, Ernesta Che Guevary. Chociaż kilka 
osobistości z elity CIA uważało, że decyzja o eliminacji Castra 
znajduje się w ich rękach, nie istnieją dowody na 
potwierdzenie, iż prezydenci Dwight Eisenhower czy John t' . 
Kennedy usankcjonowali plany zamachu. 

Gdy postanowiono już zabić kubańskiego lidera, CIA stanęła 
przed zadaniem opracowania szczegółów operacji. Okazało się to 
bardzo trudne, ponieważ agencja nie miała bezpośredniego 
dostępu do grona najbliższych współpracowników Castro, ani też 
w ogóle zbyt wielu swoich ludzi na Kubie. Rozważano 
zorganizowanie na koszt CIA kilku programów "prania mózgów". 
Zupełnie poważnie została potraktowana następująca koncepcja: 
zabójca miał dostać się w pobliże kubańskiego przywódcy i 
zamordować go; uczynić to winien w stanie swoistego 
oszołomienia, nie pamiętając ani samego czynu, ani osób, które 
zleciły mu zadanie. Utworzono tajny wydział do badań nad owym 
programem, któremu nadano kryptonim MKULTRA. Wkrótce jednak 
okazało się, że zabójca po praniu mózgu nie mógłby samodzielnie 
rozwiązać żadnego z problemów, jakie z pewnością pojawiłyby się 
w trakcie realizacji zadania. Pranie mózgu Co ile taki zabieg 
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udałoby się w pełni zrealizować) oznaczał całkowite ubezwłas
nowolnienie poddanej mu osoby, nad którą należałoby 
sprawować stały nadzór. Każde odstępstwo od zaplanowanej 
sekwencji wypadków, każde nieprzewidziane zdarzenie 
pogrzebałoby cały plan. Wszelka elastyczność myślenia czy 
swoboda wyboru "wgrana" w umysł potencjalnego zabójcy 
pociągnęłaby za sobą znaczną utratę kontroli nad nim. Według 
Johna Gittingera, agenta CIA uczestniczącego w programie 
MKULTRA, grupa badaczy doszła ostatecznie do następującego 
wniosku: "Dokładnie te same wyniki można osiągnąć z lud~mi 
hipnotyzowanymi na inne sposoby; osoby nie poddane hipnozie 
są w opisywanym przypadku bezużyteczne". Jeśli chodzi o 
Castro, to nie brakowało ludzi, gotowych go świadomie 
zamordować i, znów cytując Gi ttingera, "dobrze przeszkolony 
człowiek mógł to zrobić bez takich pseudonaukowych bzdur". 
Szefostwo agencji uznało, iż pomysł należy odrzucić. Pozostały 
dwie możliwości: l) wykorzystanie któregoś z Kubańczyków, 
jacy uciekli przed rewolucją na Florydę, lecz nadal mają 
liczne znajomości w ojczy~nie; 2) zwrócenie się o pomoc do 
mafii, bezceremonialnie wyrzuconej z Kuby przez Castro, by ta 
wskazała swojego człowieka, który pragnąłby powrócić na wyspę 
i zna dobrze tamtejsze społeczeństwo. 

Agencja postanowiła pójść obydwoma tropami, tworząc z 
kubańskich emigrantów zbrojne oddziały, które miały dokonać 
desantu na Kubę, nawiązała też kontakty z mafią. Agentom CIA 
byli potrzebni neutralni pośrednicy, którzy przedstawiliby 
ich bossom klanu. Wybór padł na Howarda Hughesa, nie 
lubiącego publicznego rozgłosu miliardera, który posiadał 
liczne znajomości w Las Vegas i kręgach chicagowskiego 
półświatka, kontrolującego lokalny hazard. Bliski przyjaciel 
i pracownik Hughesa, Robert Maheu, otrzymał zadanie 
wskazania potencjalnych zamachowców kierownictwu CIA. 
Niebawem doszło do spotkania Johnny 1ego Rosellego, bossa 
mafii z Las Vegas, z Jimem 0 1Connella z CIA. Roselli 
przedstawił 0 1Connella swemu szefowi, chicagowskiemu "ojcu 
chrzestnemu" Samowi Giancanie, oraz najważniejszemu mafioso 
na t 1 lorydzie, Santosowi Trafficantemu. Obaj bossowie 
przybrali na tę okazję pseudonimy - Giancana stał się Samem 
Goldem, Trafficante zaś - Joem Pecorą. Szefowie mafii 
wyrazili zgodę na udzielenie CIA pomocy w zorganizowaniu 
zamachu na ii1 idela Castro. Obydwaj ponieśli znaczne straty 
finansowe, odkąd Castro odciął ich od dochodów z hazardu i 
handlu narkotykami, jakie uzyskiwali w latach 
pięćdziesiątych. Uzgodniono, że jeżeli uda się przywrócić na 
Kubie amerykańskie wpływy, wówczas szefowie mafii będą mieli 
zagwarantowaną nietykalność na tej wyspie. 

Tak właśnie rozpoczęła się operacja "Mangusta", a wydział 
techniczny CIA skonstruował sporo zmyślnych gadżetów, za 
pomocą których zamierzano zlikwidować Castro. w lutym 1961 
roku Roselli otrzymał paczkę pigułek z toksyną jadu 
kiełbasianego, wcześniej pomyślnie przetestowaną na małpach w 
warunkach laboratoryjnych. Pigułki te miały rozpuścić się w 
zupie lub kawie kubańskiego przywódcy. Roselli przekazał je 
Trafficantemu, który z kolei miał je wysłać swojemu 
człowiekowi, pracującemu w sztabie Castro. Nim jednak plan 
wszedł w życie, kubański znajomy Trafficantego stracił 
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dotychczasowe stanowisko. Kolejny zamach (również z udziałem 
trucizny) na życie przywódcy Kuby miał się odbyć w kwietniu, w 
restauracji, regularnie odwiedzanej przez t' idela Castro. I 
znowu się nie udało; Castro zmienił zwyczaje i zaczął jadać 
gdzie indziej. 

W kwietniu 1961 roku prezydent Kennedy podjął katastrofalną 
w skutkach akcję militarną w Zatoce świń. Ta ~le zorganizowana 
inwazja uzbrojonych kubańskich emigrantów zakończyła się 
klęską, ze względu na brak wsparcia powietrznego, obiecanego 
wcześniej przez CIA. Nadzieje Amerykanów na przywrócenie na 
Kubie przyjaznych władz runęły w gruzy. Teraz agencja 
zdecydowała się wykorzystać amerykańską mafię. W przypadku 
zamordowania Fidela Castro przez gangsterów, CIA mogła wyprzeć 
się jakiegokolwiek związku ze sprawą. 

Ostatecznie mafia miała własne powody, by nienawidzić 
Castro, a także środki do dokonania zamachu. Jeden z mafiosów, 
Meyer Lansky, wyznaczył nawet milion dolarów nagrody za głowę 
komunistycznego przywódcy kubańskiego! Doszło do niemal 
surrealistycznych przetargów i pertraktacji; amerykańscy 
gangsterzy niespodziewanie odkryli, iż mogą targować się 
bezpośrednio, choć niejawnie, z osobistościami waszyngtońskich 
władz i nawet czasem dyktować własne warunki współpracy. 

Tymczasem uznano, że Sam Giancana i specjalista od 
"brudnych sztuczek" Maheu nie są wystarczająco "obliczalni", i 
zrezygnowano z ich udziału w operacji "Mangusta". Obecnie ster 
akcji przejął William Harvey, słynący z dosadnego języka i 
skłonności do alkoholu agent amerykańskiego wywiadu, który 
kierował supertajnym wydziałem egzekucyjnym CIA. Do zadań tego 
wydziału należało eliminowanie zagranicznych przywódców - w 
razie potrzeby poprzez zabójstwo. Harvey nawiązał kontakty z 
czołowymi postaciami z amerykańskiej mafii, przez których 
został zresztą uznany za nerwusa i postrzeleńca. Do następnej 
fazy planu należało sprokurowanie ładunków wybuchowych, broni 
snajperskiej, narkotyków i trucizn, jakich zamierzano użyć w 
zamachu. Jednakże żaden z planów się nie powiódł, a wiele z ł 
nich pozostało w sferze projektów. Liczne z nich przypominały, 
nawiasem mówiąc, chore wymysły trzeciorzędnego autora , 
sensacyjnych scenariuszy. 

Najsłynniejszy z owych projektów wiązał się z cygarami, za 
którymi, jak wiedziano, przepada Castro. Agencja nabyła 
pudełko jego ulubionego gatunku i spryskała cygara zabójczą 
toksyną, która w ciągu paru godzin miała zabić ofiarę. Pudełko 
zamierzano sprezentować kubańskiemu przywódcy podczas jego 
wizyty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, jednak z nieznanych 
przyczyn do tego nie doszło. Wedle jednego z raportów 
nowojorskiej policji wspomniane cygara miały eksplodować po 
zapaleniu ich przez Fidela Castro, masakrując mu twarz! 
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Inne pomysł'.y był'.y równie dziwaczne. Wiedziano, że Castro 
lubi nurkować u brzegów Kuby, i jeden z planów brał: pod 
uwagę tę wł'.a.śnie okoliczność. Otóż w trakcie nieudanego 
desantu w Zatoce Świń kilku kubańskich emigrantów dosta.ł'.o 
się do niewoli; pewien amerykański prawnik negocjował'. ich 
uwolnienie. Wedł'.ug planu tenże prawnik miał: sprezentować 
kubańskiemu liderowi kombinezon do nurkowania. - respira.tor 
ska.żono uprzednio pa.ł'.eczka.mi gru~licy, a. wewnątrz 
kombinezonu umieszczono kultury grzyba., powodującego rzadkie 
schorzenie skóry. Niestety, pra. wnik wręczył: t;idelowi Ca.str o 
inny kombinezon i tym samym zniweczył'. ca.ł'.y plan. 

CIA nie za.wa.ha.ł'.a. się więc użyć gro~nych mikrobów; 
następnie sięgnęł'.a. po popularny w kręgach tej organizacji 
narkotyk - LSD. Ten stosunkowo nowy specyfik już od 
ki lkuna.stu la. t był'. testowa.ny przez Cen tra.lną Agencję 
Wywiadowczą, której szefostwo liczył'.o, iż przyda. się on do 
sprawowania. kontroli na.d lud~mi i do uzyskiwania. zeznań 
podczas przesł'.ucha.ń. CIA wpa.dł'.a. na. pomysł: skompromi towa.nia. 
E;idela. Castro. Ra.z jeszcze postanowiono wykorzystać cygara. -
tym razem jednak na.sączone LSD. Amerykański wywiad żywił: 
na.dzieję, że trze~wo myślący kubański rewolucjonista. zbł'.a.~ni 
się publicznie - dla. wzmocnienia. efektu planowa.no rozpylenie 
LSD w studiu hawańskiej rozgł'.ośni radiowej. Wedł'.ug 
przewidywań "odlot" winien zdyskredytować Castro, co mogł'.o 
pociągnąć za. sobą próbę przewrotu lub personalne rozgrywki o 
wł'.a.dzę na. Kubie. 

Inny groteskowy koncept polegał: na. na.sączeniu butów 
kubańskiego przywódcy sola.mi ta.lu. Ten związek chemiczny ma. 
ba.rdzo silne dzia.ł'.a.nie depilacyjne; Castro po zetknięciu z 
nim za.czął'.by szybko tracić swe bujne owł'.osienie. Eksperci z 
CIA byli przekona.ni, że bez wł'.osów, brwi i sł'.ynnej brody 
Castro straci na. męskim uroku i za.razem osł'.a.bnie jego dotych
czasowy wpł'.yw na. kraj. Podobnie ja.k w przypadku LSD, plan 
ten nie wszedł: w stadium realizacji, pozostając w gł'.owa.ch 
obdarzonych najbujniejszą wyobra.~nią planistów agencji. Można. 
odnieść wrażenie, iż amerykański wywiad pragnął: usunąć 
Fidela. Castro ta.k usilnie, że gotów był: uciec się do każdego 
sposobu, ja.ki stwarzał'. choćby cień szansy - bez względu na. 
jego skuteczność czy realność. • CIA za.proponowa.ł'.a. na. 
przykł'.a.d, żeby u wybrzeży Kuby wystrzelić specjalne 
fajerwerki, które utworzył'.yby na. niebie obraz Chrystusa. - ja.ko 
znak, że Bóg nie lubi Castro. " 

Za.mił'.owa.nie Castro do nurkowania. sta.ł'.o się podstawą do 
opracowania. jeszcze jednego planu. Oto chciano umieścić w 
wielkiej muszli, ulokowanej następnie na. pł'.yci~nie w miejscu, 
gdzie Castro chętnie i często pł'.ywa.ł'., silny ł'.a.dunek 
wybuchowy, który eksplodowa.ł'.by, gdy komunistyczny przywódca. 
zna.la.zł'.by się w jego pobliżu. Wygląda.ł'.o na. to, że agencja. 
gotowa. był'.a. chwycić się każdego pomysł'.u, o ile tylko nie 
wiązał: się z wysł'.a.niem na. Kubę czł'.owieka. z za.da.niem 
likwidacji Castro. W istocie jednak CIA już wcześniej 
za.sugerowa.ł'.a. Rosellemu, a. by ten zorganizował'. zasadzkę "w 
stylu ma.fi i", z użyciem pistoletów ma.szynowych. Roselli 
wyka.zał'., że szanse ucieczki po takiej akcji są minimalne, a. 
żaden z morderców na. usł'.uga.ch mafii nie był'.by skł'.onny oddać 
życia. "za. spr a. wę". 
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W 1987 roku, podczas przesłuchań w sprawie tak zwanej afery 
Iran-Contras, były pracownik CIA Felix Rodriguez przyznał 
publicznie, że w swoim czasie brał udział w organizowaniu 
zamachów na życie r' idela Castro. W opublikowanej nieco pó~niej 
autobiografii wyjaśnił nadto, iż kilkakrotnie usiłował dostać 
się na Kubę w celu zamordowania marksistowskiego przywódcy 
tego kraju. Komitet do sprawy afery Iran-Contras zainteresował 
się, czy Rodriguez miał zatruć lub wypełnić materiałem 
wybuchowym cygara Castro. Odpowied~ przesłuchiwanego 
brzmiała: "Nie. Jednak w 1961 zgłosiłem się na ochotnika do 
zabicia tego sukinsyna z karabinu snajperskiego". 

W latach sześćdziesiątych w ramach operacji "Mangusta" 
powstawały coraz to nowe plany, a tymczasem Traffican te 
dostawał od CIA coraz więcej broni, .łodzi motorowych, 
nadajników radiowych i trucizn. Szef mafii brał, co mu dawano, 
na wszelkie sposoby tłumacząc się CIA z braku wyników: to jego 
ludzi zmuszono do odwrotu, a to znowu zostali wykryci na Kubie 
jego agenci, itd. Nie ma dowodów, by jakikolwiek sprzęt bąd~ 
broń, przekazane Trafficantemu, kiedykolwiek trafiły na Kubę; 
nie wiadomo, czy boss mafii w ogóle podjął jakąś próbę zamachu 
na Castro • .Bardziej prawdopodobne, że Trafficante zapoznał 
kubańskiego przywódcę z planami zamachów i podjął lukratywną, 
podwójną grę. Współcześni komentatorzy wskazują, że Trafficante 
czerpał stosunkowo niewielkie zyski z przedrewolucyjnego 
hazardu na Kubie i mógł przekazywać Fidelowi szczegółowe 
informacje na temat kubańskich uchod~ców na Florydzie • .Być 
może zdecydował się na to w nadziei, że Castro potraktuje go 
wyrozumiale, kiedy wreszcie zniesie zakaz uprawiania hazardu 
na wyspie. Owe spekulacje na temat motywów, jakimi kierował się 
Santos Trafficante, nie mają znaczenia. Istotniejsze, że 
wykorzystał swoją pozycję w rozgrywkach z amerykańskimi 
agencjami rządowymi. Mafia mogła bowiem zwrócić się o pomoc do 
CIA, twierdząc, iż może dojść do ujawnienia pewnych szczegółów 
operacji "Mangusta". 

Kennedy objął urząd prezydencki w styczniu 1961 roku i 
nadzorował zarówno inwazję w Zatoce Świń, jak i próby 
dokonania zamachów na życie Fidela Castro we wczesnych latach 
sześćdziesiątych. Tymczasem jego brat Ci prokurator generalny), 
Robert, prowadził postępowanie przeciwko amerykańskiej mafii. 
Prezydent odziedziczył operację "Mangusta" po poprzedniej 
administracji Eisenhowera i z pewnym zdumieniem odkrył, że 
rządowa instytucja zleciła zadanie o wymiarze międzynarodowym 
zorganizowanemu światu przestępczemu. Kiedy CIA szczegółowo 
zapoznała ze sprawą Roberta Kennedy 1ego, ów przekonał się, że 
szefowie mafii, których usiłował wsadzić za kratki, są opłacani 
przez legalne władze, i był, wedle słów prawnika z CIA, 
Lawrence 1a Houstona, "wściekły jak diabli"• .Brat prezydenta 
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miał: wręcz stwierdzić: "Wierzę, że jeżeli jeszcze raz 
spróbujecie wchodzić w konszachty ze światem zorganizowanej 
przestępczości - z gangsterami - to dacie o tym znać 
prokuratorowi generalnemu". 

W połowie lat sześćdziesiątych CIA w końcu zdała sobie 
sprawę, że jest wodzona za nos przez Trafficantego i jego 
zabijaków. Agencja próbowała zacierać kompromitujące ślady, 
nakłaniając mafię do zachowania w ścisłym sekrecie kwestii 
udziału w tym supertajnym przedsięwzięciu. Sam Giancana 
został: zamordowany w roku 197 5 - tuż przed tym, jak miał: 
zeznawać przed komisją senacką na temat tajnych planów 
zabójstw, opracowanych przez amerykańskie agencje rządowe. 
Wokół: jego śmierci nadal pozostaje wiele niejasności. Czy 
zginął: z rąk ludzi mafii, jak wielu jego poprzedników? A może 
raczej wiedział: zbyt wiele o planach likwidacji Castro? Czy 
CIA zabiła Giancanę, chcąc tym samym chronić własne interesy? 
Wreszcie - czy to czysty przypadek, że zaledwie rok pó~niej 
został: zamordowany także Johny Roselli 1 ' 

' Paul Elliott "Krwawa historia morderstw i zamachów 
po li tycznych", Warszawa 2001 

u Ronald Kessler "CIA od środka", Warszawa 1994 
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17 kwietnia 1961 roku CIA rozpoczę a w Zatoce Świń inwazję 
na Kubę. Zarząd Operacyjny był tak przejęty zachowaniem w 
tajemnicy przygotowań do akcji, że nie konsultował się z 
Zarządem Wywiadu w kwestii oceny, czy społeczeństwo kubańskie 
powstanie przeciwko Castro z chwilą rozpoczęcia inwazji. Gdyby 
to zrobił, wyciągnąłby wniosek, że Kubańczycy nie poprą 
inwazji. , 

Na krótko przed desantem analitycy CIA doszli do konkluzji, 
że Castro „w miarę upływu czasu wydaje się raczej rosnąć w siłę, 
niż słabnąć„. Jedno z memorandów CIA ostrzegało, że Castro 
"obecnie ustanowił potężną struktur kontro i nad codziennym 
życiem społeczeństwa kubańskie o" 

Częsc owo z ę ograniczeniom nałożonym w ostatniej chwili 
przez prezydenta Kennedy 1ego CIA nie miała wystarczającej siły 
ognia, aby podołać zadaniu. Podczas gdy Zarząd Operacyjny 
trzymał w tajemnicy wszystkie przygotowania do tej operacji 
przed pozostałymi ogniwami CIA, wiadomo~ci i tak przeciekły do 
reszty świata. Nawet "New York Times" o tym wiedział, ale 
zgodził się nie publikować gotowego artykułu. CIA miała przy 
tym nierealistyczne wyobrażenie, że inwazji mogą dokonać 
kubańscy uchodźcy i Kuba nie dowie się, że stoi za nimi rząd 
USA. 

- Moim zdaniem, najgorszy błąd popełniliśmy trwając w 
przekonaniu, że operację można przeprowadzić w sposób nie 
angażujący rządu USA - mówi Richard M. Bissell, Jr., były 
profesor ekonomii Yale University oraz MIT, który kierował 
inwazją jako zastępca dyrektora CIA do spraw operacyjnych. 

- Przywiązaliśmy się do myśli, że jeśli zrobimy to fachowo, 
to nikt nie będzie mógł niczego skojarzyć z rządem USA. Była to 
nadzieja całkowicie płonna i bardzo głupia. Za każde 
przedsięwzięcie na taką skalę zawsze odpowiadałby rząd USA, 
nawet gdyby akurat nie odgrywał żadnej roli. Zapłaciliśmy więc 
wysoką cenę za bezkrytycyzm operacyjny. Nie pozwolono nam 
wykorzystać amerykańskich ochotników jako załogi samolotów, 
dlatego nam ich brakowało. Nie wysłaliśmy więc wystarczającej 
liczby bombowców B-26. Nie mogliśmy startować z żadnych 
terytoriów kontrolowanych przez Amerykę, takich jak Puerto 
Rico. Było wiele takich spraw. Nie zgodzono się na 
uczestniczenie w desancie brygady ochotników amerykańskich, co 
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dałoby największe korzyści. Myślę więc, że od początku do 
końca popełniliśmy błędy. 

Mimo to, wskutek presji prezydenta Kennedy 1ego, CIA 
rozpoczęła w grudniu 1961 roku serię tajnych akcji przeciwko 
Castro, z których każda następna była głupsza od poprzedniej.• 

Namówiono Marię „Mari tę" Lorenz do zamachu na t ' idela za 
sporą sumę. Zgodziła się. Plan polegał na otruciu Fidela. 
Maricie wręczono dwie kapsułki z trucizną. Ukryła je w 
pojemniku z kremem do twarzy. 

Ciąg dalszy przedstawiał się następująco: Marita poleciała 
do Hawany. Odnowiła znajomość z t' idelem, co oczywiście 
musiało skończyć się w sypialni. Fidel kazał podać kolację do 
pokoju, a po posiłku zasnął z cygarem w zębach. Mari ta uznała, 
że to najlepszy moment na zrealizowanie planu. Cicho wysunęła 
się z łóżka, pobiegła do łazienki, sięgnęła po znane sobie 
pudełeczko, ale kapsułek nie znalazła. Rozpuściły się w 
kremie. "Do diabła z tym wszystkim" - zaklęła w duchu i 
wymknęła się z hotelu"• 

Byłoby najłatwiej - jak to robią niektórzy oficerowie CIA -
zwalić całą winę za nieprzemyślane tajne operacje na 
ówczesnych prezydentów, którzy ponaglali agencję do ich 
przeprowadzania. Prawie wszystkie były zatwierdzane przez 
prezydentów i polityków, którzy poszukiwali szybkiego 
rozwiązania bieżących problemów. 

"Trudno przecenić stopień poddawania się wysokich 
funkcjonariuszy agencji poważnej presji ze strony 
administracji Kennedy 1ego, a by zrobić coś z Castro i jego 
reżimem. Bezowocne i, patrząc wstecz, często nierealistyczne 
intrygi powinny być widziane w takim świetle." - czytamy na 
ten temat w raporcie inspektora generalnego CIA. 

Lecz to nie wszystko. Agencji często udawało się przekonać 
Biały Dom, że tajna akcja się powiedzie, i potem 
przygotowywała błędne plany jej wykonania. Zbyt często nie 
poświęcano należytej uwagi realizacji planu, kwestii jego 
wykonalności i jakie będą skutki, jeśli zaangażowanie CIA 
wyjdzie na jaw, jak to niezmiennie się zdarzało. W żargonie 
wewnętrznym CIA takie niepożądane nagłośnienie sprawy 
nazywa się rozdmuchaniem lub klapą. 

Oficerowie CIA często prowadzą tajne akcje tylko po to, aby 
coś robić, ale bez zastanawiania się nad możliwymi 
konsekwencjami.• 

• Ronald Kessler "CIA od środka", War sza wa 1994 
" William B. Breuer „Vendetta! Castro i bracia Kennedy", 

Warszawa 1998 
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Panie Prezydencie, nie ma tu bezrobocia, ale nikt nie pracuje. 
Nikt nie pracuje, ale zgodnie ze statystykami dotrzymywane są 
wszystkie plany produkcyjne. Dotrzymywane są wszystkie plany 
produkcyjne, ale nie ma n i c w sklepach. Nie ma nic w sklepach, 
ale wszyscy jedzą. Wszyscy jedzą, ale cały czas skarżą się, że 

nie ma jedzenia. Wszyscy cały czas się skarżą, że nie ma 
jedzenia, ale idą na Plac Rewolucji wiwatować na cześć Fidela. 
Panie Prezydencie, mamy wszystkie dane i żadnej konkluzji ... 
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