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GOŁBA KAZIMIERZ MARIAN, pseudonim: Hum-bug, Jerzy
Róg (1904—1952), publicysta, poeta, prozaik, dramaturg, nauczy-
ciel.

Urodził się 28 stycznia w Rzeszowie jako syn prawnika Józefa
oraz Jadwigi z Zaborowskich. Kształcił się w gimnazjum św.
Jacka w Krakowie i tam w 1922 r. zdał maturę. W latach
1922—1927 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim
pod kierunkiem Wacława Sobieskiego. Studia zakończył egzami-
nem nauczycielskim i doktoratem na podstawie rozprawy Alek-
sander I wobec sprawy polskiej na Kongresie Wiedeńskim
1914—1915. Jako student brał udział w życiu intelektualnym i li-
terackim; a od 1922 r. współpracował z „Głosem Narodu”.
W 1924 r. w „Gońcu Akademickim” opublikował pierwszy utwór
poetycki. W rok później w „Gońcu Krakowskim” ogłaszał w odcin-
kach powieść historyczną Szlakiem honoru.

W 1923 r. pojął decyzję o osiedleniu się na Śląsku, w Katowi-
cach — była to decyzja o charakterze ideowym, gdyż pisarza fa-
scynowała przeszłość Śląska i jego dążenie do Polski. Wyznał
wprost: „Pociągała mnie wtedy praca nauczycielska na terenie tak
świeżo i tak krwawo przyłączonym do Polski [...]. Nie sposób ująć
w kilku słowach, jak odbywał się długi proces wrastania mojego
nie tylko w teren, lecz i w duszę Śląska. Studia historyczne przy-
wiodły mnie do odkrycia, że całe dzieje tej dzielnicy były tragicz-
nym dążeniem ku Polsce, wbrew Polsce” (K. Gołba: Pisarze polscy
na Ziemiach Odzyskanych. „Odra” 1946, nr 32). W przyszłości
dzieje Śląska staną się tematyką większości jego utworów, zarów-
no prozatorskich, jak i dramatycznych.

Od 9 października 1923 do 31 października 1934 r. nauczał
w Komunalnym Gimnazjum Koedukacyjnym w Roździeniu-Szo-
pienicach (dziś dzielnica Katowic), 27 października 1934 został
przeniesiony do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 15 w Katowi-
cach. Sporą popularność zdobył dzięki prelekcjom poprzedza-
jącym tzw. przedstawienia szkolne w Teatrze Polskim w Katowi-
cach. W tych latach odbywał też liczne podróże zagraniczne
w celach turystycznych i naukowych: do Francji (Paryż), Austrii
(Wiedeń), Włoch (Wenecja, Florencja). W latach 1931—1938 kilka-
krotnie odwiedził Czechosłowację.

Po przyjeździe na Śląsk Gołba związał się bliżej z partią
Chrześcijańskiej Demokracji oraz Wojciechem Korfantym, na-
tomiast był zdecydowanym przeciwnikiem sanacji i wojewody
Michała Grażyńskiego. Znajomość z Korfantym z czasem prze-
kształciła się w przyjaźń, co stało się źródłem jego późniejszych
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konfliktów z władzami szkolnymi. Wierny tej przyjaźni był także
w okresie uwięzienia Korfantego oraz jego przymusowej emigracji
do Pragi, dokąd pisarz jeździł, wspomagając również Korfantego
finansowo. Był zresztą zwolennikiem współpracy polsko-czeskiej
— w niewydanej nigdy powieści Z dwóch stron barykady prze-
strzegał przed konsekwencjami współudziału Polski w rozbiorze
Czechosłowacji.

Oprócz pracy w szkole rozwijał także na Śląsku działalność
polityczno-społeczną i kulturalno-oświatową. Ściśle złączył się ze
Związkiem Obrony Kresów Zachodnich, Związkiem Powstańców
Śląskich, Polskim Związkiem Zachodnim, Związkiem Kolejarzy.
Z tą działalnością wiązała się też jego publicystyka, która często
miała charakter interwencyjny. Z dużym ryzykiem graniczyły jego
wyjazdy do Bytomia i na Opolszczyznę, gdzie wielokrotnie wy-
głaszał odczyty.

Rozpoczętą w czasie studiów pracę literacką Kazimierz Gołba
kontynuował w czasie pobytu na Śląsku. Ogłosił tom wierszy Sal-
wa nad brukiem (1930), poprzedzony przedmową K.H. Rostwo-
rowskiego, oraz powieść historyczną W cieniu wielkiej legendy
(1932). Powieść tę, osnutą na tle dziejów syna Napoleona — Na-
poleona II, księcia Reichstadtu, porównywano z powieściami
W. Przyborowskiego. Aktywnie zaangażował się w kształtowanie
środowiska literackiego na Śląsku, w 1929 r. należał do Koła
Literatów na Śląsku, a później do Związku Artystyczno-Literac-
kiego; 3 października 1932 r. został przyjęty do Związku Zawodo-
wego Literatów Polskich.

Od 1934 r. datuje się w jego pisarstwie zwrot do tematyki
współczesnej. Najpierw powstał „raport historyczny w 5 obrazach
z epilogiem”, zatytułowany My, pierwsza kadrowa, poświęcony
wymarszowi w 1914 r. pierwszej formacji Legionów Polskich
z krakowskich Oleandrów. Następne jego utwory wiązały się już
z tematyką śląską, wątki początkowo czerpał głównie ze środowi-
ska szkolnego. Opracowywał je zarówno w twórczości powieścio-
wej, jak i dramatycznej. Pewnym powodzeniem cieszył się
wystawiony w 1935 r. w Teatrze Polskim w Katowicach (i powtó-
rzony w teatrze Comedia w Warszawie) satyryczny reportaż sce-
niczny Rekruci, będący atakiem na ówczesny system szkolny oraz
sytuację w śląskiej szkole. Postaci nauczycieli i rodziców przed-
stawił autor jako psychopatów. W wyniku interwencji władz
szkolnych wprawdzie reportaż po trzech przedstawieniach zdjęto
ze sceny, ale Rekrutom przysporzyło to rozgłosu. W Warszawie
sztukę tę wystawiono ponad 30 razy.
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W dniu 16 grudnia 1933 r. wicewojewoda T. Saloni przeniósł
Gołbę „w stan spoczynku” z powodu trwałej niezdolności do pra-
cy. Pisarz chorował na postępujące zesztywnienie kręgosłupa.
W 1938 r. wydał powieść Młodzieżowcy, w której wykorzystał
własne doświadczenia z pracy w szkole, tworząc jej groteskowy,
karykaturalny, skandalizujący obraz, podobnie jak we wcześniej-
szych Rekrutach. Ponieważ klucz, jaki w niej zastosował, był dla
wszystkich czytelny (ktoś o nazwisku Śliwa nazywał się Grusza),
utwór wywołał w Katowicach pewne poruszenie, zwłaszcza w krę-
gach nauczycielskich. W roku następnym, 1939, wydał — napi-
saną w 1934 r. — powieść Dusze w maskach, stanowiącą śląski
wariant Nikodema Dyzmy i będącą satyrą na śląskie drobno-
mieszczaństwo. Jej główny bohater — Robert Szyja, syn rzeźnika,
robi karierę w Warszawie, a jego droga zawodowa obfituje w sen-
sacje.

Z końcem lat trzydziestych zwrócił się, głównie w utworach
dramatycznych, ponownie ku śląskiej tematyce historycznej; były
to Legenda o św. Jacku, która nie została nigdy wystawiona w te-
atrze, oraz pierwszy szkic widowiska pt. Lompa, poświęconego
w całości Józefowi Lompie i budzeniu się polskości na Śląsku
w okresie Wiosny Ludów.

Po śmierci W. Korfantego pożegnał go wierszem Wodzu..., opu-
blikowanym w „Polonii” 29 sierpnia 1939 r. Stał się on przyczyną
aresztowania pisarza 9 września 1939 r. przez gestapo. W więzie-
niu na Montelupich w Krakowie w trakcie przesłuchań poddano
go okrutnym torturom, które spowodowały kalectwo do końca ży-
cia. W ciężkim stanie zwolniony został 14 października 1939 r.
i resztę okupacji spędził w Sosnowcu, skąd pochodziła rodzina
żony. Zaangażował się w tajne nauczanie oraz pracował nad ko-
lejnymi powieściami, które pozostały w rękopisach. Były to: Bitwa
o pokój (1939—1945), Dziennik Julii i Klątwa ludom (1943—1944)
oraz W sztabie pana Romana (1943). Przez całą okupację pro-
wadził szczegółowy dziennik, oparty w dużej mierze na
nasłuchach radiowych, który do dziś ma dużą wartość histo-
ryczną. W r. 1943 pisarz wraz z żoną Heleną przygarnęli pięcio-
letniego chłopca — Bolesława Musiałkiewicza, sierotę wojennego.

Po wyzwoleniu w r. 1945 Kazimierz Gołba powrócił do Kato-
wic, zamieszkał przy ul. Szafranka 1 i poświęcił się wyłącznie
pracy pisarskiej. Nawiązał bliską współpracę z prasą śląską,
publikując wiele utworów literackich i artykułów w „Odrze”,
„Ogniwach”, „Dzienniku Zachodnim”, „Niedzieli”, „Tygodniku Ka-
tolickim”, a przede wszystkim w „Gościu Niedzielnym”. Współpra-
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cował również z teatrami: w latach 1946—1947 był kierownikiem
literackim w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Opolu, później
w Teatrze Miejskim w Sosnowcu. Powrócił też do dramatopisar-
stwa związanego z historią Śląska. Z powstałych wówczas utwo-
rów, trzy wystawiły teatry śląskie. W 1945 r. Lompę zagrano
w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (spektakl
powtórzono w Teatrze Powszechnym im. Żołnierza Polskiego
w Krakowie w sezonie 1945/1946), tekst wydano drukiem
w r. 1947. W 1947 r. Diabła czy nie diabła wystawił Teatr Miej-
ski w Sosnowcu, a komedię Dziki książę (o Bolesławie Rogatce)
— Teatr Polski w Bielsku. Większe zainteresowanie publiczności
i uznanie krytyki zdobyło tylko widowisko o Lompie, wyreżysero-
wane przez K. Adwentowicza, w którym zagrał on główną rolę.
Inne utwory: Nad Odrą wstaje zorza, widowisko historyczne na-
pisane z okazji 25. rocznicy III powstania śląskiego i odznaczone
w 1946 r. I nagrodą w konkursie Instytutu Śląskiego, Namiestnik
króla Olbrachta, dramat nagrodzony w konkursie Ziemi Nyskiej
i drukowany we fragmentach w „Odrze”, „Dzienniku Zachodnim”,
oraz dramat pt. Zdrajca, podejmujący zagadnienie folkslisty, po-
zostały w formie rękopisów.

Najwybitniejszym osiągnięciem literackim Kazimierza Gołby
jest Wieża spadochronowa (1947), opowieść o harcerskiej i po-
wstańczej obronie Katowic we wrześniu 1939 r. Geneza książki
wiązała się z sytuacją na Śląsku w latach powojennych, gdy ata-
kowano Ślązaków za kolaborację i entuzjastyczne witanie wojsk
niemieckich. Ataki te pisarz odczuwał boleśnie i to wpłynęło na
decyzję podjęcia tematu powstańczej i harcerskiej obrony Kato-
wic, tematu rozumianego w kategoriach pisarskiego obowiązku.
Opowieść miała być świadectwem prawdy i autor szukał świad-
ków wrześniowych wydarzeń, nazwisk, faktów, szczegółów. Apel
do czytelników oraz ankieta, zamieszczone w numerze 41. „Gościa
Niedzielnego” z 1946 r., stanowią niezwykle cenny dokument. An-
kieta zawierała 10 pytań, w których dostrzec można schemat fa-
bularny przyszłej książki. Apel, który pisarz skierował do
czytelników, sygnalizował poważne zamierzenie twórcze. Prośba
pisarza przyniosła bogaty odzew czytelniczy. Ankiety zaginęły
w tajemniczych okolicznościach. Rodzina pisarza wiąże ten fakt
z dziwną rewizją przeprowadzoną przez osobników podających się
za pracowników Urzędu Bezpieczeństwa na kilka miesięcy przed
śmiercią pisarza. Bogaty materiał zebrany z ankiet, relacji świad-
ków, źródeł polskich i niemieckich stał się podstawą faktogra-
ficzną opowieści o Katowicach z września 1939 r. O trwałej
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wartości książki świadczą jej kolejne wznowienia w latach
1957—1995.

W latach 1945—1952 napisał Gołba również kilka tekstów pu-
blicystycznych, opowiadań i nowel na tematy śląskie, zarówno
historyczne, jak i współczesne, które ogłaszał w „Odrze”, „Ogni-
wach” i „Gościu Niedzielnym”. Po śmierci autora złożyły się one
na tom Obrazki śląskie (1954). Kazimierz Gołba zmarł w Katowi-
cach 27 kwietnia 1952 r.

Żonaty był od 1928 r. z Heleną ze Stachurskich, miał córkę
Marię oraz przybranego syna Bolesława Musiałkiewicza.
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