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KONSTANTY M. GÓRSKI
(ur. w Woli Pękoszewskiej 1862. — urn. w Krakowie 6. III. 1909).

W szyscy szlachetui b ra ta  w nim stracili 
Transkrypcye z Horacego.

Jak tu dzisiaj, gdy grób ledwie się nad nim zamknął, oceniać 
chłodno wartość i zasługę człowieka, co sercu był tak blizki; jak 
odmierzać mu i wyznaczać należne miejsce w pamięci społeczeń
stwa, gdy przed oczyma przesuwają się najrzewniejsze wspomnienia 
długoletniej przyjaźni; jak określać, ile w nim traci polska poezya, 
nauka i sztuka, gdy się przedewszystkiem widzi szczerbę w swojem 
własnem życiu?

Pisząc o kim innym, kto schodzi z pola syty lat i dokonanych 
dzieł, kto z siebie zdążył dać wszystko, co miał do dania — byłoby 
może i lepiej zgnieść w sobie żal osobisty i kreślić wizerunek zmar
łego, bez względu na to, jakim go znali najbliżsi. Ale tak pisać
0 Konstantym Górskim nie można, bo z nim razem w przedwcze
sny cień śmierci zapadają niezużyte jeszcze, a świetne zasoby ta
lentu i wiedzy ; bo plon jego pracy — choć tak różnorodny i tak 
cenny — nie wyczerpał bogactw jego ducha ; bo wreszcie istotną
1 nie mniejszą częścią wartości jego i zasługi był wielki, osobistym 
czarem poparty, uszlachetniający wpływ kulturalny, który ten umysł 
wywierał dokoła siebie.

Ktokolwiek zbliżał się doń, uledz musiał urokowi, dusza to 
bowiem była pełna jakiegoś miękkiego wdzięku, głęboka i przyci
szona w swoich uczuciach, które z dna jej samego im bujniej wy
rastały, tem nieśmielej rozkwitały na powierzchni, a na zewnątrz 
objawiały się raczej spojrzeniem, dźwiękiem głosu, niż słowem.

A jednak ta natura wytworna i w uczuciowości swej tak dy
skretna, była zarazem i prosta bardzo i na wskroś przejrzysta, bo 
dwa tylko miała wykładniki. Jeden z nich, to dobroć : nie zadać 
nikomu cierpienia; na cudze rany, odniesione w życiu, kłaść dłoń 
kojącą tak niepostrzeżenie, by nawet wdzięczności nie zbudzić; naj
mniejszy dowód życzliwości ocenić i w pamięci zachować, a doznaną 
krzywdę przełknąć w milczeniu; szczęściem cudzem radować się
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naprawdę i szczerze, bardziej może niźli własnem ; talent czy za
sługę uznać w każdym, choćby w nieprzyjacielu — to wszystko 
umiał on, jak u nas mało kto, jak w naszych literackich i artysty
cznych kołach prawie nikt Nie dziw, że lgnęli doń wszyscy, ujęci 
tą niezwykłą dobrocią.

Ale prócz niej miał w sobie drugi jeszcze, niemniej drogocenny 
talizman : pragnienie i cześć piękności. To była najgorętsza jego 
żądza i niewyczerpane, kto wie, czy nie główne źródło rozkoszy, 
którą jemu dać było zdolne życie. Piękności szukał ciągle w przy
rodzie, w poezyi, w sztuce, a gdziekolwiek ją znalazł, tam korzył 
się przed nią w cichem uwielbieniu i wchłaniał ją w siebie całą 
duszą Wrodzony zmysł piękna, czujny i wykwintny, rozwinął w so
bie i rozszerzył usilną pracą i rzetelną wiedzą, tak, iż nie było ni 
stylu ni epoki, którejby nie rozumiał i nie odczuwał. Wolny od 
płytkiego dyletantyzmu, który niczego nie pojmując gruntownie, dla 
wszystkiego ma tesame zdawkowe zachwyty, wolny od ciasnego 
snobizmu, który stosownie do chwilowej mody gotów kolejno lekce
ważyć najwspanialsze dzieła i najwyższych mistrzów, byle tylko iść 
przeciw utartym poglądom — Górski miał to prawdziwe znawstwo, 
które żadnego kierunku w sztuce czy w poezyi nie odrzuca samo
wolnie, dla każdego znaleźć umie w swojem wszechstronnem wy
kształceniu kąt widzenia za każdym razem inny, a temsamem je
dynie właściwy i do niego dostosowuje swą wrażliwość artystyczną. 
Nie przeszkadzały mu w tem bynajmniej do pewnych epok czy 
pewnych twórców szczególniejsze zamiłowania, do czego przyzna
wał się otwarcie : helleński antyk zarówno w sztuce jak w litera
turze, gotycyzm, Dante, wczesne Odrodzenie włoskie, Dürer, starzy 
mistrzowie flamandzcy, z XVII w. Rembrandt i Velasquez, oto do 
czego wiecznie i z największym zapałem powracał. Szeroki więc 
i różnorodny był zakres tych zamiłowań, a wybór ich najlepiej 
chyba świadczy o wysokości umysłu. Ale nikt może nie oddziałał 
nań silniej, nikt jego duszy całej tak nie ukształtował jak Góthe ; 
to był najwyższy mistrz jego, wychowawca i umiłowaniec obok 
polskich wielkich poetów sercu najbliższy. — Kobiecym wdziękiem 
rzewną melancholią swoją pociągała go także, jemu tak bardzo 
pokrewna poezya Musseta. Trzeba było słyszeć, jak swoim przyja
ciołom Górski ukochanych poetów — nie deklamuje — ale poprostu 
m ó w i ,  cichym i dźwięcznym głosem wydobywając najsubtelniejsze 
akcenty ; trzeba go było słyszeć w rozmowie o malarstwie, rzeźbie 
czy budownictwie i przeglądać z nim jednę z tych niezliczonych tek 
z wybornemi reprodukcyami dzieł sztuki: każda godzina taka czuć 
i myśleć uczyła, choć piękności nie apostołował świadomie; on nią 
żył i oddychał, więc mimowoli jej cześć i zrozumienie przechodziły 
z niego na innych. Przyjaciele i uczniowie, artyści i literaci, wszyscy 
tak wiele mu zawdzięczają, że gdyby nawet nic więcej nie pozo
stało po nim nad to, co z siebie dał bezpośrednio, już miałby tem
samem niepoślednią zasługę kulturalną. Obraz człowieka nie byłby
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zupełny, gdyby w nim pominąć jeden jeszcze rys istotny: uczucie 
narodowe, które w tern sercu było zawsze bijącem tętnem i zawsze 
krwawiącą raną.

* *
*

Rozróżnić nie łatwo, co w tej pięknej duszy było zdobyczą 
jej własną, a co skutkiem starannego wychowania i szlachetnej 
atmosfery domowej na Woli Pękoszewskiej nieopodal Warszawy, 
gdzie Konstanty Górski przyszedł na świat w r. 1862 jako najstar
szy syn ś. p. Jana i Maryi z hr. Łubieńskich. Należał do rodziny 
znanej i zasłużonej, żeby tylko wspomnieć zmarłych niedawno: 
stryja Ludwika, długoletniego prezesa Towarzystwa rolniczego, pa- 
tryarchę ziemian w Królestwie, wzór niezłomnych zasad polskich 
i katolickich — i stryjecznych braci, Piotra, wybitnego polityka 
w parlamencie wiedeńskim i Franciszka, obywatela i działacza spo
łecznego na Podlasiu. Skończywszy gimnazyum św. Anny, Konstanty 
Górski zapisał się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie słuchał wykła
dów Szujskiego, Tarnowskiego, Smolki, poczem na dalsze studya 
udał się na uniwersytet berliński. Najznakomitszy znawca świata 
greckiego, wielki odkrywca ruin Olympii, Ernest Curtius dał mu 
głębokie zrozumienie antyku ; profesor Hermann Grimm, autor słyn
nego dzieła o Michale Aniele wykładał mu historyę sztuki włoskiej 
i wywarł rozstrzygający wpływ na cały dalszy kierunek swego ucznia, 
z którym łączyła go serdeczna przyjaźń. Górski z razu miał zamiar 
poświęcić się literaturze, zgromadził materyały i częściowo napisał 
już większych rozmiarów książkę o Franciszku Karpińskim, teraz 
jednak stosunek z Grimmem pociągnął młodego badacza ku historyi 
sztuki. W roku 1888. ś. p. Konstanty na podstawie rozprawy p. t. 
Die Fabel von Löwenanteil zdobywa berliński doktorat filozofii. 
Osiadłszy na stałe w Krakowie, odrazu daje się poznać jako wybitna 
siła umysłowa, z którą liczy się i na którą liczy cały krakowski 
świat naukowy, artystyczny i literacki. Po śmierci Kliszewskiego, 
do spółki z Ignacym Rosnerem, a później sam prowadzi recenzye 
teatralne w Czasie i stawia krytykę teatralną na poziomie, na jakim 
nie stała w Krakowie od czasów, gdy ją w Przeglądzie Polskim  
uprawiali Szujski i Tarnowski. W publicznych odczytach okazuje 
niezwykły dar wymowy i obejmuje wykłady historyi sztuki w Mu
zeum Baranieckiego, a wkrótce także i w Akademii Sztuk Pięknych. 
Ucząc drugich, nie przestaje usilnie pracować nad sobą; uzupełnia 
swą wiedzę częstemi podróżami artystyczno - naukowemi, z których 
przywozi zawsze bogaty materyał do prac dalszych. Akademia po
wierza mu kierownictwo stacyi naukowej i Biblioteki polskiej w Pa
ryżu. Na tern nowem a tak odpowiedzialnem stanowisku, ś. p. Górski 
oddaje naukowemu światu polskiemu najlepsze usługi — jako nie
strudzony informator i pośrednik między naszymi a paryskimi uczo
nymi. Uporządkowanie Biblioteki polskiej było przeważnie jego 
dziełem.
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Gdyby nawet nie liczyć wcale mnóstwa przygodnych, ale zawsze 
wytrawnie pisanych artykułów sprawozdawczych i krytycznych, to 
jeszcze pozostaje po Konstantym Górskim cały szereg prac, które 
będą miały zawsze trwałą wartość, jak nagrodzona przez Akademię, 
choć dotychczas niedrukowana, rozprawa Jan III w poezyi współ
czesnej, studya nad Bajkami Krasickiego, Polska sztuka współ
czesna, Nowoczesne budownictwo krakowskie, stanowiące osobny 
rozdział w roczniku Towarzystwa miłośników, poświęconym opisowi 
miasta, Krakau w zbiorowem wydawnictwie jubileuszowein Die 
oesterreichische Monarchie in Wort und Bild , a wreszcie dwa 
obszerne studya, niestety niedoprowadzone do końca, Franciszek 
Karpiński i Jan Matejko, którego tylko część pierwsza ukazała 
się w Bibliotece warszawskiej, w końcu z historyi polskiego ma
larstwa książka, która cały jeden okres obejmować miała i nad 
którą zastał go przedwczesny zgon.

Nie mówiłem dotąd o poecie, choć na tem polu pozostawia 
po sobie non multa sed multum. Istny poemat prozą, nowella za
tytułowana Biblioman i jeden tomik wierszy — oto wszystko Ale 
w tej nielicznej swojej puściźnie twórczej, Górski okazuje się praw
dziwym artystą. Nie nabyta kultura literacka, nie odblask od cu
dzych natchnień odbity, był źródłem jego poezyi. Ona ma własną, 
niepoźyczaną nutę bo płynie z głębi duszy,

Pieśni z łez w stają i boleści.

Z pod serca je dobywał, więc jak cała jego istota, tak i one 
przyciszone były, proste, nie chodziły na szczudłach emfazy, nie 
udawały teatralnych grzmotów, nie wiły się w pseudo-tytanicznych 
konwulsyjnych podrygach Wymagał od nich bardzo wiele, bo żądał, 
by dostrajały się do jego wysokiego zmysłu piękności, nie przeba
czał im najlżejszego odstępstwa od czystej i wyrazistej linii stylisty
cznej, od formy pełnej i nieskazitelnej. Zdawał sobie jasno sprawę 
z dostojeństwa i świętości mowy polskiej, tej „zaczarowanej kró
lewny, — która przed ludzką przemocą ucieka, i zda się czasem, 
że jutra niepewna“... Więc im bardziej widział ją prześladowaną, 
tem ją głębiej czcił, jak panią swoją, tem ją goręcej kochał i pieścił 
jak matkę; nigdy jej duchowi gwałtu nie zadał, nigdy zuchwałą 
ręką nie łamał jej i nie poniewierał. Ale choć umiał dobywać z niej 
melodyjne fale dźwięków i obrazy malowane tęczą, to jednak czuł — 
jak wszelki prawdziwy artysta — stokroć więcej w sobie, niż mogła 
wyrazić jego sztuka ; wszystko, cokolwiek z siebie dał, cieniem tylko 
wydawało mu się w porównaniu z tem, co dać pragnął:

Sprzykrzyły mi się biedne słowa,
K tóre się w tw arde wiersze kowa.

Więc chwilami uczuł,
Ze hańbą sercu je s t szalona 
Pieśń, co się rwie jak  potok z łona
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A wpada w zwykłe rytmów morze 
I  żadnej duszy nie pomoże.

W odpowiedzi na tę skargę mógł wyczytać o sobie zdanie 
bardzo poważne, które powinno było dodać mu wiary i odwagi :

— „Niech się uspokoi — pisze o nim Tarnowski w swojej 
Literaturze  — wstydzić się nie potrzebuje: ten ból, co mu serce 
krwawił, słyszy się dobrze z jego słów, a jego śpiew nie jest ja 
skrawy, krzyczący „ale nie jest wcale, jak się obawiać zdaje — 
blady“. — Nie można trafniej ocenić poezyi Górskiego, jak Tarnow
ski : „Dużo tęsknoty, czasem echo jakiegoś bolesnego zawodu, ale 
w żalu goryczy nie ma, jest jakiś spokój zobojętnienia. To zaś, co 
może przynieść boleść, ale nie przyniesie zawodu, zwątpienia : mi
łość piękności i miłość ojczyzny, to nie odzywa się hucznie i krzykli
wie, ale ma ton głębszy, jędrniejszy, niż wyrazy i zwierzenia uczuć
osobistych“.

Wszak miał za sobą w tym tomiku całą wiązankę poezyi li
rycznych, śliczne Panateneje, wytworne Transkrypcye z Horacego, 
miał drogę własną jasno wytkniętą, czemuż nią dalej nie poszedł, 
on, który zrazu tak ufnie sięgał po lutnię

I  składał śpiew dla siebie, zdała ciżby tłumnej,
Na jej sąd obojętny, za cichy, za dumny...

Natura jego tak szlachetna, tak bogato we wszystko wyposażona 
nie umiała zdobyć się na konieczny w życiu hart woli

I  trochę w iary w siebie, trochę siły,

Trochę nadziei i otuchy męskiej,
Ze burze przejdą, że się przetrw a klęski.

Zwątpił o sobie. To była jego tragedya. I choć duszę pełną miał 
poezyi, nie śmiał już palców położyć na struny. Przedwczesny zgon 
nie pozwolił mu zostać w całej pełni, czemby być mógł, przetrwa 
jednak po nim pamięć nietylko w sercach przyjaciół, bo kochać 
umiał wszystko, co kochania warte, nigdy nie cofnął się przed pracą 
i poświęceniem i zawsze pamiętał, że

...trzeba wielu ofiar, by zostawić 
Smutek po sobie, albo imię wsławić.

Lucy an By del.

Druk ukończono 17 kw ietnia 1909 r.


