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(tekst archiwalny)

KOPERTA
(lektura znaleziona w podróży)

     Pewnego dnia zmuszony zostałem znienacka do odbycia krótkiej wyprawy za granicę w celu załatwienia kilku poważnych interesów firmy, którą reprezentuję. Kupiłem więc bilet i w stosownym czasie znalazłem się na lotnisku. Pech jednak chciał, że tego dnia mgła całkowicie sparaliżowała ruch samolotów i w efekcie musiałem koczować kilka godzin na Okęciu.
     Znalazłem miejsce w zatłoczonej kawiarni na piętrze i sącząc leniwie jakąś podłą brandy obserwowałem zniecierpliwionych pasażerów, miotających się bezradnie po obskurnym budynku. Z początku i ja popadłem w tę znaną wszystkim podróżującym nerwowość oczekiwania, po jakimś jednak czasie zdałem się na los, i spokojnie czekałem aż uwolni mnie z pułapki meteorologicznej, jaką był zastawił.
     Wodząc wzrokiem po sali spostrzegłem pewnego elegancko ubranego dżentelmena - bez wątpienia cudzoziemca - który wywarł na mnie szczególne wrażenie. Siedział sztywny, naburmuszony, z wyraźnym niesmakiem na twarzy. Na stoliku leżała przed nim wytworna, czarna walizeczka, której nie spuszczał z oka. Całe jego zachowanie nacechowane było ową osobliwą wyniosłością człowieka “z lepszego świata”, który z pogardą przypatruje się harcom nieokrzesanych tubylców.
     To, co później nastąpiło, przypominało do złudzenia scenę z kiepskiego filmu. Z głośników rozległ się komunikat, obwieszczający start jednego z opóźnionych samolotów. Człowiek z walizeczką rozpoznał nazwę miasta, do którego miał odbyć się lot. Zerwał się z krzesła - ale było już za późno. Przed nim ruszył ku wyjściu z kawiarni tłum pasażerów, tratując po drodze wszystko, co się da. Mój dżentelmen wpadł w pośpiechu na to kłębowisko ciał, stłoczonych w wąskim przejściu przy szatni, i zniknął gdzieś w roju oszalałych ludzi. Po chwili dał się słyszeć jakiś krzyk - ni to wrzask, ni to skowyt. Podniosłem się z krzesła i zobaczyłem, że obcokrajowiec klęczy na podłodze, a wokół niego leżą porozrzucane papiery i dokumenty. Tłum nadal walił do przodu, depcząc po nim bezlitośnie, a on sam, trzymając się jedną ręką boleściwie za brzuch, drugą pospiesznie i skrzętnie zbierał  w plątaninie nóg rozsypaną zawartość swej dyplomatki. W końcu wstał - i domykając walizeczkę odpłynął, unoszony wartkim strumieniem spieszących do samolotu pasażerów.
     Po kilku minutach wszystko ucichło. Kto miał wyjść ten wyszedł, reszta zaś w oczekiwaniu na swoją kolej - wróciła do rozkosznego szczebiotania przy stolikach.
     Odwracając wzrok, kątem oka spostrzegłem na podłodze przy szatni, pod dyżurnym stolikiem kelnerów, jakąś dużą kopertę. Wstałem i podniosłem ją. Bez wątpienia należała do owego dżentelmena - miała nagłówek w obcym języku i opatrzona była cyfrą "5", starannie wykaligrafowaną w lewym górnym rogu. Zapewne nie dostrzegł jej przy zbieraniu rozsypanych dokumentów i w pośpiechu i rozgardiaszu nie zauważył poniesionej starty. Kto wie -  pomyślałem sobie - a może jest to coś, co ma dla niego wielką wartość, coś, co może zaważyć na jego karierze, na jego interesach lub na życiu osobistym.
     Postanowiłem dogonić domniemanego właściciela koperty i zwrócić mu ją - zbiegłem więc szybko na dół i przepychając się przez kłębowisko ciał dotarłem w końcu do punktu odprawy paszportowej. Niestety - spóźniłem się. Dostrzegłem tylko jego plecy, znikające w drzwiach, prowadzących do wyjścia na płytę lotniska.
     Zdecydowałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie oddanie koperty w biurze obsługi lotniska. Wokół panował jednak straszliwy harmider i nigdzie nie mogłem uzyskać jakiejkolwiek informacji, która pomogłaby mi zrealizować mój zamiar. Tymczasem głośniki obwieściły rychły start mojego samolotu - poniechałem więc prób rozstania się z przypadkowym znaleziskiem i poddałem się obrzydliwej procedurze, poprzedzającej odlot z naszego tzw. "dworca lotniczego".
     Podczas lotu przyszła mi do głowy myśl, aby zajrzeć do koperty (nie była zapieczętowana ani nawet zaklejona) i sprawdzić, czy nie znajdę tam jakiegoś adresu, pod który mógłbym ją odesłać prawowitemu właścicielowi. Po krótkiej chwili wahania otworzyłem ją i wyjąłem kilka luźnych - acz ponumerowanych - kartek gęstego, zwartego maszynopisu. Przerzuciłem je w poszukiwaniu danych, mogących naprowadzić mnie na ślad jakiegoś człowieka z imienia i z nazwiska lub jakiejś firmy. Nic takiego jednak nie znalazłem. Odruchowo przeczytałem kilka pierwszych zdań tekstu i ani się spostrzegłem, kiedy lektura wciągnęła mnie na dobre. Czytałem ze zdumieniem i z wypiekami na twarzy, gdyż treść okazała się być rzeczywiście niebywała. Było to coś na kształt raportu wywiadowczego czy też opracowania analitycznego - a właściwie ostatni jego fragment, zawierający już wnioski końcowe. Materiały szczegółowe musiały widocznie znajdować się w podobnych kopertach, opatrzonych cyframi od 1 do 4.
     Oto, co przeczytałem, lecąc na wysokości 10.000 metrów nad Europą - nad tą samą Europą, którą reprezentował autor mojej niespodziewanej lektury (tekst podaję we własnym tłumaczeniu).

Wnioski końcowe
     Zebrana dokumentacja, jak również zgromadzone raporty, opracowania, dane liczbowe oraz materiały, dostarczone przez naszych agentów, pozwalają sporządzić wiarygodny i całościowy obraz sytuacji w Polsce.
     Stan tego państwa w chwili obecnej dość dokładnie odpowiada temu, co przewidują nasze prognozy. Co więcej, analiza dynamiki procesu degradacji Polski dostarcza dowodów na to, iż realizacja naszych planów strategicznych może ulec nieznacznemu przyspieszeniu. Wnioski ogólne przedstawiają się następująco:
1. Państwo i władza.
     Państwo znajduje się w stanie rozpadu funkcjonalnego i strukturalnego. W zasadzie trudno jest mówić już o państwie w rozumieniu samoregulującej się struktury życia zbiorowego i wspólnoty obywateli. Władza centralna jest fikcją, a to z powodu braku możliwości - a można też sądzić, że i z braku chęci - uchwalania i egzekucji jakichkolwiek naprawdę przełomowych praw.
     Instytucje państwowe są w zasadzie tylko fasadą - parawanem, za którym odbywają się rozgrywki typu mafijnego, mające na celu przejmowanie przez poszczególne grupy wpływów jak największych zysków własnych. Celowe podtrzymywanie zamętu - przy jednoczesnym tworzeniu pozorów porządkowania stanu państwa - we wszystkich sferach gospodarki i finansów jest jedynym wspólnym celem rozmaitych ośrodków decyzyjnych na wszystkich szczeblach administracji. Zanika poczucie interesu zbiorowego - kwitnie korupcja – w tym agenturalna – , prywata i nepotyzm.
     Sprawowanie władzy - tożsame z uczestniczeniem w gromadzeniu zysków poprzez udział w dostępie do dóbr i do systemu ich rozdziału - odbywa się na modłę bizantyjską. Dwory, koterie, mafie, klany, rodziny, faworyci i faworytki, zhierarchizowane struktury quasi-feudalne - wszystko to przypomina plemienne lub średniowieczne formy rządów, nie mające nic wspólnego z czymkolwiek, co dałoby się przyrównać do cywilizowanych demokracji. Formalnie ukonstytuowane instytucje demokratyczne (parlament, prezydent, rząd, ciała decyzyjne i konsultacyjne) są jedynie karykaturą tego, czym - z założenia - powinny być. Ich istnienie stanowi jednak wygodny pretekst do propagandowych deklaracji o praworządności i europejskim rodowodzie Polski. Jednakże Polacy - z racji swych wrodzonych cech (o czym będzie mowa dalej) - nie są w stanie posługiwać się racjonalnie skonstruowanymi i wciąż udoskonalanymi mechanizmami organizacji państwa.
W Polsce nie istnieje w chwili obecnej żaden sprawnie funkcjonujący ośrodek władzy. Skorumpowani urzędnicy wszystkich szczebli, skłócone i walczące ze sobą (nieraz na śmierć i życie) mafie polityczne i gospodarcze, kunktatorskie gremia ogłupiałych pseudointelektualistów - wszystko to stanowi podatny grunt, na którym możemy spokojnie budować nasze plany na przyszłość. Umiejętne rozgrywanie chciwości, pychy i pyszałkowatości decydentów, kabotyńskich postaw pseudoelit, biedy pospólstwa, mafijnych walk i rozgrywek - wszystko to pozwoli skutecznie atomizować społeczeństwo i szerzyć wzajemną nieufność, podejrzliwość i agresję.
     Polska praktycznie przestała się liczyć jako siła militarna - nie ma więc powodu, rozwijać tego wątku. Wojsko jest skłócone, zdemoralizowane, biedne i całkowicie przestało się liczyć w rozgrywkach o władzę. Policja, zamiast podjąć walkę z szerzącym się bandytyzmem, na pokaz święci sztandary i pielgrzymuje do Częstochowy, faktycznie zaś współtworzy struktury korupcji na wszystkich szczeblach.
     Gospodarka kraju znajduje się w ruinie. Manipulowanie spekulacyjnym pieniądzem uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek rachunków ekonomicznych, a jednocześnie stwarza ogromne szanse dla wszelkiego rodzaju gigantycznych malwersacji. Dekapitalizacja przemysłu, blokowanie przedsiębiorczości, prymitywne polskie rolnictwo, niemal pełne wyhamowanie jakiejkolwiek sensownej i konkurencyjnej produkcji, skorumpowany handel zagraniczny, afery bankowo-finansowe - oto czynniki, wyznaczające stan państwa. Budżet praktycznie nie istnieje, panuje chaos i anarchia, pogłębiające się w wyniku rozkradania majątku narodowego. Umiejętne sterowanie tym procesem rozpadu gospodarki pozwoli osiągnąć nasz pierwszy i podstawowy cel strategiczny, jakim jest całkowite ubezwłasnowolnienie ekonomiczne Polski, jeszcze przed końcem 2000 roku (zgodnie z przyjętymi założeniami).
2. Ludność
     Polskie społeczeństwo znajduje się obecnie w stanie klęski biologicznej. Postępuje proces wyniszczania ludności (na niektórych obszarach posunięty on jest aż do zjawisk mutagennych) czemu sprzyja pogłębiająca się nędza coraz szerszych mas ludzkich, a także katastrofalna zapaść ekologiczna kraju. Takie czynniki psychologiczne jak długotrwały stres, podwyższony poziom agresji (a na drugim biegunie - apatii), poczucie nieustannego zagrożenia, frustracje itp, silnie wpływają na osłabienie aktywności i sprawności fizycznej oraz umysłowej populacji. Nieprawdopodobny wręcz alkoholizm oraz degradacja biologiczna i psychiczna Polaków - oto jedne z głównych przyczyn postępującego rozpadu państwa i narodu..
     Poziom umysłowy Polaków należy uznać w sumie za dość niski. Podczas ostatniej wojny zginęła większa część tzw. inteligencji pokoleniowej. Reszty dopełniła w ciągu ostatnich 50 lat naturalna selekcja negatywna. Z Polski bowiem wyemigrowało około 2.5 miliona osób - ludzi najzdolniejszych, psychicznie i społecznie silnych, najbardziej prężnych, aktywnych i przedsiębiorczych. W rezultacie na miejscu pozostał  drugi garnitur genetyczny - a i to mocno trzebiony kolejnymi falami emigracji.
     Polacy praktycznie od dwustu lat (z krótką, mało znaczącą przerwą) nie uczestniczyli - za wyjątkiem emigrantów, lub półemigrantów - w procesach cywilizacyjnych, zachodzących na świecie. Nie wykształcili więc własnych odmian powszechnie obowiązujących wzorców zachowań w życiu jednostkowym i zbiorowym. Brak im zatem praktycznie jakichkolwiek standardów funkcjonowania społecznego, ekonomicznego czy politycznego, które dawałoby im prawo do partnerskiego, równoprawnego współuczestnictwa - jako państwo i naród - w życiu dojrzałej i rozwiniętej społeczności międzynarodowej.
     Poziom oświaty jest bardzo niski - i wciąż się pogarsza. To samo można powiedzieć o szkolnictwie wyższym. Nieustanny odpływ wysokokwalifikowanych kadr naukowych w każdym pokoleniu oraz emigracja zdolnej młodzieży to kolejna przyczyna degradacji umysłowej tego narodu.
     Kultura polska przechodzi stan permanentnego kryzysu. Także i tu daje o sobie znać efekt odsiewu emigracyjnego - najlepsi polscy pisarze, muzycy, filmowcy, malarze żyją na stałe i tworzą w krajach Zachodu. Sytuacja kultury jest zresztą funkcją stanu państwa - atrofia potrzeb kulturowych uwarunkowana jest niskim stanem umysłu i świadomości, a także bardzo niskim poziomem kultury materialnej.
W Polsce wytworzył się pewien osobliwy i niepowtarzalny fenomen życia zbiorowego. Otóż ze zdumieniem przychodzi skonstatować fakt, iż Polacy są narodem, który nie lubi własnego państwa. Co prawda zawsze brakowało im poczucia wspólnoty oraz instynktu państwa i struktury społecznej niemniej przez wiele stuleci posiadali oni coś, co można by określić neurotyczno-emocjonalnym (w sensie pozytywnym) stosunkiem do miejsca, w którym żyli. Dziś tzw. polski romantyzm zastąpiła niechętna obojętność. Z punktu widzenia naszych planów strategicznych jest to okoliczność niezwykle nam sprzyjająca. Sprawna socjotechnika pozwoli dziś uzyskać zamierzone przez nas efekty bez szczególnego oporu z ich strony jako że ich stopień identyfikacji z własnym państwem jest bliski zeru. Ubezwłasnowolnienie więc tego państwa - powtarzam, przy umiejętnej manipulacji na poziomie psychologicznym, społecznym, ekonomicznym i politycznym - nie zostanie przez Polaków odebrane jako coś szczególnie zagrażającego czy w ogóle istotnego. Jeśli tylko spełniony zostanie warunek pozostawienia im własnej symboliki w sferze rytuałów, jeśli zaspokoi się ich potrzeby w zakresie efekciarstwa i fałszywie pojmowanej dumy narodowej, jeśli pozostawi się cały ów ozdobny - a jakże dziś fikcyjny - sztafaż suwerenności, niepodległości i europejskości - wówczas pogodzą się ze wszystkim.
3. Kościół
     Bardzo ważnym czynnikiem, którego nie wolno lekceważyć podczas opracowywania szczegółowych planów operacyjnych, jest wpływ Kościoła katolickiego w Polsce. Sprawę należy postawić jasno - oprócz naszych partnerów z którymi wespół realizujemy to przedsięwzięcie, Kościół również zmierza do utrwalenia swoich zdobyczy oraz do poszerzania strefy swych wpływów. Należy zatem już teraz rozpocząć delikatne rozmowy z hierarchią - musi ona wiedzieć, na co może w przyszłości liczyć.
     Rozmowy te powinny dać pozytywne rezultaty - wszak dla Kościoła liczy się nie tyle silne państwo (którego zresztą już nie będzie) ile sam naród, ubezwłasnowolniony w stopniu oczywiście, maksymalnym. Należy mu więc ten naród pozostawić, uzyskując w zamian gwarancję poparcia naszych interesów. Zdobyte naszymi kanałami informacje o odbytym ostatnio w Rzymie synodzie biskupów europejskich, będącym niczym innym jak zaczynem nowego pax europeica, dają podstawy do przyjęcia ostrożnego założenia, iż możliwe będzie zadzierzgnięcie delikatnych nitek porozumienia. Wspólnota celów powinna doprowadzić do wykształcenia się wspólnego języka, tym bardziej, że w pewnym momencie w Watykanie zasiądzie już nowy papież, bardziej skłonny brać pod uwagę proponowane nowe realia przyszłej Europy.
4. Zakończenie
     Rozpoczęte już działania przynoszą znakomite rezultaty. W świetle zebranych danych nadzwyczaj obiecująco przedstawia się sprawa tzw. Oderlandu - przyczółka, niezbędnego do podjęcia kolejnych kroków. Penetracja regionów północnych i północno-środkowych Polski przebiega zgodnie z planem. Wywiadownie ekonomiczne działają bez zarzutu, czego dowodem jest zdobycie niemal pełnej informacji o kluczowych działach polskiej gospodarki i polskich finansów. Rozpoczęto też selekcję kadr - zarówno spośród ludności miejscowej jak i naszej, rodzimej. Po ostatnich tzw. wyborach parlamentarnych zapewniliśmy sobie (podobnie jak i nasi pozostali sojusznicy) udział w Sejmie o wiele większej niż poprzednio grupy zwolenników naszych dalekosiężnych planów. Postępy w pozyskiwaniu - a raczej przekupywaniu - środowisk dziennikarskich i opiniotwórczych również wydają się być zadowalające. Zresztą, w ciągu czterech-pięciu najbliższych lat duża część mediów powinna być już w naszych rękach – bądź bezpośrednio, bądź przez podstawione grupy finansowe. W sumie umożliwi to kreowanie korzystnego dla nas obrazu rzeczywistości.
     Bliskie już reaktywowanie Prus Wschodnich, opanowanie basenu Bałtyku, a zwłaszcza regionu szczecińskiego oraz skuteczne podsycanie chaosu na Wschodzie - wszystko to znakomicie uzupełnia się z naszą działalnością wewnątrz Polski. Można mieć zatem nadzieję, że harmonogram naszej operacji, choć napięty - opracowany został prawidłowo.
     Na koniec zwracam uwagę, na szczególne znaczenie koordynacji naszych działań z poczynaniami naszych sojuszników i wszystkich, zainteresowanych pomyślnym zakończeniem całego przedsięwzięcia. Mimo bowiem całkowitej bezmyślności polskiej dyplomacji, braku jej przedmiotowości oraz uwikłań w gry wewnętrznych interesów, należy nadal zachowywać daleko posuniętą ostrożność w kontaktach międzynarodowych wszelakiego autoramentu. Ważne jest również silne zdeterminowanie naszej działalności, a także - co zrozumiałe - zwiększenie funduszy operacyjnych.

Warszawa, 20.03.1991
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