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Polska Solidarności w oczach dyplomatów USA –
rozmowa z dr. hab. Patrykiem Pleskotem
O reakcjach dyplomatów USA na „Karnawał Solidarności” z dr.
hab. Patrykiem Pleskotem, autorem książki „»Karnawał po
amerykańsku«. Placówki dyplomatyczne USA w PRL wobec
polskich wydarzeń od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r.”
rozmawia dr Rafał Leśkiewicz, redaktor naczelny portalu
przystanekhistoria.pl.

dr Rafał Leśkiewicz: Nakładem
wydawnictwa Instytutu Pamięci
Narodowej pojawiła się Pańska
najnowsza książka
zatytułowana „Karnawał po
amerykańsku”. Placówki
dyplomatyczne USA w PRL wobec
polskich wydarzeń od sierpnia 1980
do grudnia 1981 r. Jest to zbiór
dokumentów poprzedzonych
obszernym wstępem. Dlaczego właśnie
reakcje USA na wydarzenia w Polsce,
w okresie karnawału
„Solidarności” mogą być szczególnie
interesujące dla czytelników?

dr hab. Patryk Pleskot: Podobnie jak dziś, 40 lat temu Stany Zjednoczone stanowiły
najważniejsze ogniwo Paktu Północnoatlantyckiego, rywalizującego wówczas z Układem
Warszawskim w ramach „zimnej wojny”. Stąd też postawy Waszyngtonu śledzono
szczególnie uważnie w Moskwie. A skoro w Moskwie, to również w państwach satelickich,
w tym w PRL. Amerykańskie przedstawicielstwa dyplomatyczne – czyli ambasada USA
w Warszawie oraz konsulaty w Poznaniu i Krakowie – pozostawały „oczkiem w głowie”
kontrwywiadu PRL. Z dzisiejszej perspektywy ciekawe jest to, że USA z największego,
przynajmniej według ideologicznej wykładni, wroga stały się naszym głównym
sojusznikiem. Doskonale widać przy tym, jak ważną, i nierzadko kontrowersyjną, rolę
w bieżącej polityce polskiej odgrywa amerykańska ambasada.

RL: Co stanowi podstawową bazę źródłową Pańskiej książki?

PP: Odpowiedź na to pytanie jest nieco skomplikowana. Podstawową bazę tworzą
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dokumenty amerykańskie z lat 1980-1981, przede wszystkim chodzi o zawartość poczty
dyplomatycznej oraz korespondencję między trzema placówkami USA. To jednak, co
otrzymują czytelnicy, to polskie tłumaczenia tych dokumentów, sporządzane na bieżąco
przez specjalną komórkę kontrwywiadu PRL, który przez co najmniej kilkanaście lat (gdzieś
od 1975 r.), był w stanie podkradać ową pocztę dyplomatyczną, zresztą nie tylko
amerykańską, a czasem penetrować również same placówki, a przynajmniej jedną:
konsulat w Krakowie.

RL: W jaki sposób wewnętrzna korespondencja dyplomatyczna znalazła się
w rękach SB? 

PP: Sprawa pozostaje tajemnicza. Z pewnością mamy tu do czynienia z jednym
z największych sukcesów kontrwywiadu w całej jego historii. Kilkanaście lat regularnej
penetracji poczty dyplomatycznej różnych państw zachodnich – to robi wrażenie. Pocztę
przechwytywano na Okęciu, gdzie przesyłki lotnicze z pocztą musiały przejść przez
odprawę. Oficjalnie poczty dyplomatycznej nie można było rzecz jasna ruszać, jednak
funkcjonariusze kontrwywiadu zainstalowali się w specjalnej skrytce w jednym
z pomieszczeń celnych i – za wiedzą wtajemniczonych celników – łamali pieczęcie,
fotografowali, co się da, po czym szybko pieczętowali worki z pocztą za pomocą doskonale
podrobionych „zamienników”. Wydaje się, że przynajmniej Amerykanie nie zorientowali się
w tym procederze aż do końca istnienia PRL. Wciąż próbuję rozszyfrować cały ten
mechanizm, pozostaje jeszcze sporo niewiadomych. Poza tym, jak wspomniałem,
kontrwywiad był w stanie co jakiś czas włamywać się do pomieszczeń (a nawet sejfów)
konsulatu USA w Krakowie – zachowały się nawet zdjęcia z takich penetracji. Wciąż jednak
nie wiem, jak konkretnie tego dokonywano, z czyjej pomocy korzystano. Dla równowagi
należy dodać, że kontrwywiadowi najpewniej nie udało się przeniknąć do najbardziej
tajnych materiałów, produkowanych przez komórkę CIA w ambasadzie, której istnienie nie
było zresztą niczym niezwykłym.

►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl
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