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Ciekaw ym  epizodem  w  życiu poety, pisarza, publicysty i znanego działacza społeczno- 
-kulturalnego, Paw ła K ubisza, jest jego praw ie dw uletni pobyt w  krajach bałtyckich na 
początku lat trzydziestych. O publikow ane hasła biograficzne o tym  okresie życia poety 
inform ują zaledw ie m arginesow o, np. Z enon Jasiński w  sw oim  leksykonie zamieszcza 
tylko jedno zdanie: W  latach 1930-1933 był korespondentem PAT w Prusach Wschodnich
i na Litwie. P odobną inform ację znajdujem y w  „Słow niku b iograficznym  Ziem i Cieszyń
skie j" Józefa G olca i Stanisław y Bojda, z tym  że autorzy podają, iż był korespondentem 
Polskiej A gencji Prasow ej. A bstrahując od innych nieścisłości zaw artych w  tych krótkich 
inform acjach, stw ierdzam y brak jakiejkolw iek w zm ianki o pobycie Kubisza na Łotwie, 
zakończonym  dość dziką aferą dyplom atyczną, która spow odow ała jego  natychmiastowe 
w ydalenie z kraju. Zespół dokum entów  złożonych w  A rchiw um  K rajow ym  w  Brnie może 
więc doskonale dopełn ić w izerunek tego sym patycznego burzyciela, jakim  bez wątpienia 
był w tym  okresie m łody poeta.

Pierw sze urzędow e notatki o pobycie Paw ła Kubisza w  krajach bałtyckich pochodzą 
z w rześnia 1931 r. Z korespondencji praskiego m inisterstw a spraw  w ew nętrznych wynika, 
że 18 w rześnia 1931 r. w  czechosłow ackiej am basadzie w  Kow nie zjaw ił się niejaki dzien
nikarz Kuszka z K ońskiej, korespondent czeskich gazet „N aśinec" i „D uch ćasu " i agencji 
Pragopress. Na Litw ę, jak  sam  ośw iadczył, przyjechał na okres około sześciu miesięcy, aby 
w tym czasie p isać artykuły o charakterze gospodarczym , a jednocześnie zbierać materiały 
do przygotow yw anej książki o Litw ie. A m basada zw róciła się do m inisterstw a o udziele
nie jej bliższych inform acji na tem at tej osoby. M inisterstw o spraw  w ew nętrznych za po
średnictw em  prezydium  U rzędu K rajow ego w  Brnie przekazało polecenie Powiatowemu 
Urzędow i w  Czeskim  Cieszynie. Tu od razu w yszło na jaw , że w zm iankow anym  Kuszką 
jest najpraw dopodobniej Paw eł K ubisz, niedoszły nauczyciel, obecnie redaktor, który zaj
m ował się „poezją" i niedaw no staw ał przed sądem  z pow odu pow iązań ze słowackimi 
irredentystam i. U rzędnicy dodali jeszcze do charakterystyki K ubisza informację, że 
„ze słyszenia" w iedzą, iż już na początku lata 1931 r. od jechał do Królew ca w Prusach 
W schodnich, skąd skierow ał się na Litw ę i na Łotw ę. Jego paszport był ważny do 
23 sierpnia 1936 r.

W  rok później z listu m inisterstw a spraw  w ew nętrznych dow iadujem y się, że Kubisz 
przebyw ał na Litw ie od początku w rześnia 1931 r. do 16 kw ietnia 1932 r. M eldunek infor
muje dalej: Jako podejrzany o szpiegostwo na rzecz Polski był na żądanie władz litew
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skich za pośrednictwem ambasady Republiki Czechosłowackiej wezwany do opuszcze
nia Litwy. M iał podobno pow iedzieć, że odjedzie, ale najpraw dopodobniej do Moskwy. 
Chyba chciał tym  tylko prow okow ać natrętne urzędy, ale ostatecznie M oskw a, choć 
w sposób nie bezpośredni, w płynęła jednak na jego dalsze losy.

Według kolejnych inform acji Kubisz odjechał do łotew skiej Rygi, gdzie zam ieszkał pod 
adresem Blau M ahla 12/7 Licia. Chociaż m iejscow e w ładze, podobnie jak  to m iało miejsce 
na Litwie, podejrzew ały go o szpiegostw o w ojskow e na rzecz Polski, na razie nie interwe
niowały. W szystko jednak zm ieniło się na początku 1933 r., k iedy w  łotew skiej prasie 
w Rydze pojaw ił się sensacyjny artykuł. Pow oływ ał się na inform ację agencji telegraficznej 
z Warszawy i w yw ołał takie poruszenie, że doprow adziło ono naw et do działań dyplo

matycznych.
Artykuł w  dram atyczny sposób opisyw ał krw aw y dram at, który w  tym  czasie miał się 

rozegrać na am basadzie A fganistanu w  M oskw ie. A fgański am basador naw iązał znajo
mość z piękną m łodą baletką opery m oskiew skiej. Ich m iłość doprow adziła do tego, że 
ambasador sprow adzał kochankę do siebie, na am basadę. Pew nego razu ambasador 
obudził się w  środku nocy i zauw ażył, że łoże kochanki jest puste. U słyszał natomiast 
podejrzany szelest, który dochodził z jego pracow ni. Zakradł się do drzw i gabinetu i zo
baczył, jak jego kochanka przeszukuje szuflady biurka, w  którym  przechow yw ał tajne 
dokumenty. O d razu zrozum iał, że m iłość kochanki jest tylko udaw ana, a tak naprawdę 
jest ona agentką bolszew ickiego GPU . W  przypływ ie gniew u bez w ahania ją  zastrzelił, 
a ciało zakopał w  ogrodzie am basady. G PU  w krótce zaczęło odczuw ać brak swej agentki, 
więc władze m oskiew skie zażądały od am basady w yjaśnienia tajem niczego zniknięcia 
„baletki". O dziw o, am basador afgański nie ukryw ał sw ojego czynu, lecz przyznał się do 
zbrodni. Argum entow ał tym , że było  to działanie zgodne z ustaw ą jeg o  kraju, która ze
zwala na ukaranie śm iercią każdego, kto zostanie przyłapany na zdradzie. Poniew aż do 
wydarzenia doszło na terenie eksterytorialnym , gdzie obow iązuje im m unitet dyplom aty
czny, nie musi się przed w ładzam i sow ieckim i tłum aczyć.

W kilka dni po opublikow aniu tego artykułu łotew ski am basador w M oskw ie, Bilman, 
telegrafował do sw ojego m inisterstw a spraw  zagranicznych, że am basada afgańska w M o
skwie czuje się głęboko dotknięta i oczekuje natychm iastow ych przeprosin. W  dementi, 
opublikowanym m .in  przez rządow ą agencję prasow ą Łotw y LTA, w ładze łotewskie 
stwierdzały, że w zm iankow any artykuł jest od początku do końca czczym  wym ysłem . 
Prasa łotewska broniła się sprostow aniem , że inform ację przejęła z w arszaw skich gazet, 
dokąd trafiła ona z oficjalnej polskiej agencji prasow ej PAT w  Rydze. Przeciw ko temu 
oskarżeniu o rozpow szechnianie zm yślonych inform acji, kom prom itujących inne państwa, 
ostro zaprotestował z kolei ryski przedstaw iciel tej agencji, Bogdan Z yndram  Kościał- 
kowski, który był rów nocześnie attache prasow ym  am basady polskiej.

Wkrótce w yjaśniło się, że inform acja pochodzi nie z agencji PAT, lecz z Agencji Telegra
ficznej Ekspress (ATE), która „rzekom o jest zbliżona do polskich kół w o jsk o w y ch "- tak 
podaje w sw oim  ośw iadczeniu na tem at afery czechosłow acki charge d 'affaires w Rydze, 
Lipa. Jedynym  przedstaw icielem  polskiej agencji ATE w  Rydze był w  tym  czasie obywatel

czechosłowacki -  Paw eł Kubisz.
Niedługo potem  w  ryskiej prasie pojaw iła się inform acja, że Kubisz, uznany za niepo

żądanego obcokrajow ca, został z Łotw y w ydalony. Na zapytanie am basady czechosłow a
ckiej Janis Seskis, szef sekcji prasow ej łotew skiego m inisterstw a spraw  zagranicznych, po
twierdził, że Kubisz był rzeczyw iście przez m inisterstw o spraw  w ew nętrznych wezwany
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do opuszczenia Łotw y w  term inie do 5 lutego, godziny 18. Stanow iskiem  ministerstwa 
zajm owała się i zaakceptow ała je  rów nież łotew ska Rada M inistrów . Pow odem  wydalenia 
Kubisza z kraju było  rzekom e niedokonanie w ym aganych form alności urzędow ych, obo
w iązujących każdego obcokrajow ca oraz jego działalność, dzięki której zaskarił sobie 
określenie m ianem  „niew ygodnego obcokrajow ca".

M inisterstw o spraw  w ew nętrznych dało do zrozum ienia, że K ubisz z pow odu uzasad
nionych podejrzeń o szpiegostw o w ojskow e jest ju ż od dłuższego czasu śledzony. Seskis 
naw et w  zaufaniu dodał, że podobne inform acje o osobie K ubisza osobiście udostępniły 
im  także urzędy litew skie, gdzie Kubisz w cześniej przebyw ał. D yplom ata Lipa w swoim 
raporcie dodaje: Z informacji ambasadora Seskisa wynika, że omawiana tu sprawa 
działalności dziennikarskiej Kubisza była przyczyną przebrania się miary dotychcza
sowej pobłażliw ości tutejszych organów i zmusiła ich do zdecydowanego działania.

Kubisz próbow ał w  urzędach łotew skich uzyskać uniew ażnienie decyzji o wydaleniu 
go z kraju, jed nak bezskutecznie. D opiero później zw rócił się z prośbą o pom oc do amba
sady czechosłow ackiej w  Rydze. U rzędnik Lipa zarzucił m u na w stępie, że do ambasady 
przychodzi dopiero wtedy, kiedy już wszystkie inne kroki zawiodły, to znaczy za późno, 
że wcześniej ambasady nie znał i nigdy nie uznał za słuszne je j informować. Jedno
cześnie w yjaśnił m u, że uznanie jego osoby za „niew ygodnego obcokrajow ca" nie po
zw ala am basadzie interw eniow ać w jego spraw ie. Kubisz bronił się tym , że łotewskie 
w ładze, oskarżając go o szpiegostw o, nie m ają przeciw ko niem u żadnych przykonywu- 
jących dow odów . Kiedy jednak Lipa przypom niał m u jego działalność irredentystyczną 
w Czechosłow acji, poczuł się dotknięty i zapow iedział, że w ystąpi ze skargą przeciwko 
niem u. W yszedł m ów iąc, że i tak u am basadora łotew skiego G rosvalda w  Warszawie 
wstaw i się za nim  polska prasa i że uzyska poparcie am basady polskiej w  Rydze.

W  spraw ie Kubisza w  am basadzie czechosłow ackiej zjaw ili się także przedstawiciele 
stow arzyszenia korespondentów  prasy zagranicznej w Rydze -  przew odniczący Donald 
Dayz z The C hicago Tribune i znany nam  ju ż B. Z. K ościałkow ski, sekretarz. Wyrazili 
obawy, że w ydalenie dziennikarza z kraju m oże stać się nieobliczalnym  w  skutkach prece
densem . Pracow nicy am basady poinform ow ali ich, że z urzędów  łotew skich dowiedzieli 
się, że kulisy spraw y są m roczne, w ięc próby jej w yjaśnienia nie m uszą prowadzić do 
happy endu. W  rezultacie dziennikarze postanow ili zaniechać dalszego interweniowania. 
W  przedpokoju am basady K ościałkow ski m iał naw et pow iedzieć biurow em u oficjałowi 
Hynćikow i, z którym  znał się ju ż od w ielu lat, że taki koniec Kubiszow i w różył i już kilka
krotnie go ostrzegał, żeby zaniechał podobnych głupstw . Trudno dziś orzec, czy miał na 
m yśli rzekom ą w spółpracę Kubisza z polską w ojskow ą służbą w yw iadow czą czy też tę 
solidnie w ypieczoną, soczystą kaczkę dziennikarską, która przyczyniła się do zakończenia 
łotewskiej kariery Kubisza.

Łotew skie urzędy dodatkow o zezw oliły K ubiszow i na przedłużenie pobytu w Rydze 
do poniedziałku 6 lutego 1933 r., godziny 15. W  tym  term inie zobow iązał się wyjechać do 
Warszawy.

Meldunek praskiego prezydium  M inisterstwa Spraw W ewnętrznych z 17 kwietnia 1933 r. 
stwierdza, że m iesiąc w cześniej w arszaw ska agencja ATE zrezygnow ała z usług Kubisza 
i znowu przebyw a on w  K ońskiej pod Trzyńcem.

Opracowano na podstawie dokumentów złożonych w Archiwum Krajowym w Brnie, zespół „Zem- 
sky ufad Brno -  prezididlni registratura", pudł. 284, inv.

112


