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Był rok 1889. Od czterech la t W arszawa co tydzień otrzym yw ała no
w y num er „Głosu”, tygodnika, którego niedaw ne pojawienie się na rynku 
prasow ym  wywołało wiele poruszeń. Pismo nosiło podtytuł „Tygodnik 
literacko, społeczno-polityczny”, a w w yniku swej program owej, bardzo 
zresztą ogólnikowej deklaracji zostało przez opinię publiczną zaliczone 
do obozu postępowego.

Pewnego dnia w redakcji zjawił się m łody praw nik, absolw ent Uni
w ersy tetu  Kijowskiego oznajm iając chęć podjęcia współpracy z tygod
nikiem. Przedstaw ił się jako przygodny korespondent „Głosu” pisujący 
pod nazwiskiem W. Głuchowski, jako pilny jego czytelnik, jako etnograf, 
k tó ry  oddał właśnie do d ruku pracę monograficzną o wsi Jagodne, a tak 
że jako członek zakonspirowanego Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. 
Obecni członkowie redakcji w osobach Józefa Potockiego, Jana  Ludw ika 
Popławskiego i Józefa Hłaski nie odmówili więc zaproszenia do współ
działania. Tak zaczynał swą niepospolitą karierę  dziennikarską Zygm unt 
W asilewski (1865— 1948). W „Głosie” powierzono m u re fe ra t korespon
dencji prowincjonalnej, za co otrzym yw ał po jednym  groszu od w iersza 
napisanego osobiście lub poprawionego do druku. W swych późniejszych 
wspom nieniach napisze: „Dawało mi to nie więcej jak 3 ruble miesięcz
n ie”. Trochę za mało, aby utrzym ać się n a  gruncie warszawskim. Musiał 
więc jednocześnie podejmować pracę u rejen ta , udzielać pryw atnych  lek
cji, przyjąć stanowisko kustosza M uzeum Etnograficznego, a w  końcu 
funkcję pomocnika sekretarza Biblioteki U niwersyteckiej.

W rezultacie niewiele czasu pozostawało młodemu praw nikow i na 
pracę w „Głosie”. Niezbyt więc imponująco przedstaw iał się jego wcze
sny dorobek dziennikarski. W ciągu czterech la t zamieścił w tygodniku 
kilka recenzji z kolejnych tomów w ydaw nictw a etnograficznego „W isła”
i parę przypadkow ych artykułów . Razem z Józefem  Potockim  opracował
i opublikował także w piśmie pro jek t ankiety  w  spraw ie czytelnictw a 
ludowego.

W tej sytuacji trudno byłoby mówić o skrystalizow aniu się zaintere
sowań zawodowych, a tym  bardziej o stabilizacji m aterialnej W asilew-
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skiego. Coraz też m niej nęcąca była dla niego „perspektyw a dziennikar
skiego w yrobku w zakresie przez cenzurę dozwolonym”. Z radością przy
jął zatem  propozycję Jan a  Karłowicza objęcia stanowiska bibliotekarza 
w Rapperswilu. Pobyt w Szwajcarii trw ał dwa lata. Tam właśnie rozwinęły 
się historyczno-literackie zainteresowania Wasilewskiego, koncentrujące 
się głównie wokół polskiego rom antyzm u.

W W arszawie w tym  samym czasie na rynku prasowym  zaszły pewne 
zmiany. W kw ietniu 1894 r. zawieszony został „Głos” . Powodem  zam
knięcia pisma był udział członków jego redakcji w m anifestacji w rocz
nicę powstania Jana Kilińskiego, w w yniku czego zostali oni aresztow ani
i osadzeni w  więzieniu. Inform acje o tych wydarzeniach dotarły  wkrótce 
do Rapperswilu. Napłynęły tam  też listy  nam aw iające nowego biblitekarza 
do powrotu i podjęcia zabiegów o wznowienie zawieszonego pisma. Jak  się 
okazało, namowy odniosły pożądany skutek i „Głos” w  zmienionym nie
co układzie graficznym  i znacznie zmniejszonym formacie ukazał się po
nownie 5 października 1895 r. Z powodu stw ierdzonej jeszcze podczas 
studiów „nieprawomyślnośei” W asilewski nie mógł sam oficjalnie f ir
mować wznowionego pisma. Jego w nim obecność, a faktycznie właściwe 
kierownictwo zasygnalizowano czytelnikom  w następującej form ie: „Przy 
sposobności nadm ieniam y, że kierunek literacki »Głosu« powierzyliśm y 
p. Zygm untowi W asilewskiemu”.

Z okresu wcześniejszego przejął nowy redaktor zwyczaj wciągania 
do współpracy nie tylko znanych poetów i prozaików, ale także przed
stawicieli młodego pokolenia pisarzy polskich. Działalność wydawniczą 
widział zresztą szerzej niż tylko w ydaw anie samego pisma. P rzy  „Głosie” 
wychodzą także książki, głównie autorów zamieszczających swe u tw ory 
w tygodniku, a również przekłady. W prowadza jako novum kronikę lite 
racką i artystyczną, sam wielokrotnie zabierając w niej głos. Pojaw iają 
się też jego pierwsze artyku ły  trak tu jące o literaturze XVIII i XIX w. 
oraz recenzje ze sztuk teatralnych. W asilewski stawiał wówczas również 
wstępne kroki jako felietonista. Najczęściej jednak wypowiadał się w 
form ie krótkich notatek, kom unikatów, zapowiedzi w  specjalnym  dziale 
zatytułow anym  „Głosy”. Pow staw ały one w w yniku obserwacji codzien
nego życia kulturalnego i społecznego W arszawy i dotyczyły aktualnych 
wydarzeń. Były przejaw em  spontanicznej reakcji słownej, typowo dzien
nikarskiej. Dla sygnowania swoich w ystąpień prasowych używał W asi
lewski następujących kryptonim ów : (x), X, Z.W., Z. Was., Zyg. Was.

Nie bez udziału nowego kierownictw a pism a krystalizuje się coraz 
wyraźniej linia ideowopolityczna tego ostatniego. W 1893 r. utworzono 
Ligę Narodową, k tórej powstanie uważa się za narodziny polskiego ruchu 
nacjonalistycznego. Mimo że jego główni przywódcy działali od 1895 
w Galicji, to terenem  pierwszoplanowym  ich zainteresowań pozostawało 
Królestwo Polskie, a sam „Głos” pod kierownictw em  Wasilewskiego do
trzym yw ał Lidze kroku w kształtow aniu i propagowaniu ideologii de-



Z Y G M U N T  W A S IL E W S K I 163

m okratyczno-narodowej, oczywiście z uwzględnieniem  specyficznych w a
runków  zaboru rosyjskiego.

W ydawać by się mogło, że rozstrzygnięty został ostatecznie u W asi
lewskiego w ybór politycznej i zawodowej drogi życiowej. Nie potwierdził 
tego jednak w pełni rok 1899, w  k tórym  ówczesny kierow nik „Głosu” 
zrezygnował z dalszego prowadzenia pisma, i co ciekawsze dopiero w te
dy zapada decyzja o wyborze kariery  dziennikarskiej. Następstwem  jej 
było rozpoczęcie współpracy z „Gazetą Polską” i „Tygodnikiem Ilustro
w anym ”. W świecie dziennikarskim  nie przyjęto go jednak jak  nowi
cjusza, jeżeli za „każdy a rtyku lik” w tym  ostatnim  piśmie zdecydowano 
m u się płacić 25 rubli.

W styczniu 1900 r. Zygm unt W asilewski przy jął nowe stanowisko. 
Został sekretarzem  redakcji największego dziennika w Królestw ie Pol
skim, posiadającego dwa w ydania, „K uriera W arszawskiego”. W raz z tym  
m usiał zdecydowanie zmienić ry tm  i technikę pracy. Należy naw et przy
puszczać, że to dopiero w „K urierze” przeszedł daw ny redaktor „Głosu” 
praw dziw ą szkołę nowoczesnego dziennikarstw a. Nie była to jednak tylko 
postaw a biernego ucznia. W asilewski potrafił w dzienniku zaprezentować 
własną inicjatywę. Przejaw ił ją m.in. w propozycji ankiety do num eru 
noworocznego 1901 r., k tóra została przeprowadzona wśród kilkuset w ar
szawskich naukowców, literatów , artystów , udzielających odpowiedzi na 
pytanie o najlepsze dzieła XIX w., a celem jej było uzyskanie obrazu 
warszaw skiej elity  um ysłowej o upływ ającym  stuleciu. A nkieta okazała 
się nowością i spotkała się z dużym zainteresowaniem . Przy jej kon
struow aniu  i opracowywaniu przydaw ały się na pewno W asilewskiemu 
doświadczenia z „Głosu” .

W spółpraca z warszaw skim i pismami nie trw ała  jednak długo. W krót
ce, w początkach 1902 r., W asilewski opuścił W arszawę przyjąw szy no
w ą propozycję, uw zględniającą niew ątpliw ie zarówno jego świeże do
świadczenia redaktorskie, jak i dawne związki ideowe. Powołano go bo
wiem  do kierowania najw iększym  dziennikiem  galicyjskim, lwo.wskim 
„Słowem Polskim ”. Miało to ścisły związek z przyjęciem  pism a przez 
Narodową Demokrację, chcącą w ten sposób umocnić swoją pozycję po
lityczną w zaborze austriackim . Opanowanie dziennika nie należało 
z pewnością do łatw ych, tym  bardziej że dotychczasowa redakcja pism a 
nie aprobując zmiany kierunku ideowego opuściła je rozpoczynając w y
dawanie konkurencyjnego „Nowego Słowa Polskiego”.

Zygm unt W asilewski zdawał sobie spraw ę z wyjątkow o skompliko
w anej sytuacji. Trzeba jednak przyznać, że potrafił nie tylko zapewnić 
dalszą egzystencję prowadzonem u przez siebie dziennikowi, ale i zatrzy
mać przy nim zdecydowaną większość dotychczasowych czytelników. 
Służyły tem u celowi uspokajające zapewnienia o kontynuow aniu linii 
ideowej „Słowa Polskiego” oraz spraw ne zorganizowanie nowej redakcji. 
Odpowiedni dobór pracowników prowadził w konsekwencji do zm iany
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charakteru  pisma, przede wszystkim  od strony techniki dziennikarskiej. 
Czuwał nad tym  osobiście nowy redaktor naczelny, pozostawiając troskę
0 oblicze polityczne dziennika Janow i Ludwikowi Popławskiem u, prze
byw ającem u we Lwowie dłużej, bo od 1895 r. W czasie swego pobytu 
w  Galicji doczekał się już W asilewski pochlebnej, co nie znaczyło pane- 
girycznej, oceny swych działań, tak  sform ułow anej przez innego zresztą 
dziennikarza, W ojciecha Dąbrowskiego: „Dwie zalety łączą się w osobie 
obecnego naczelnego redaktora: pracowitość, dzięki k tórej jest zajęty  od 
wczesnego ranka do późnej nocy, i oprócz tak tu  i spokoju um iejętność 
zyskiw ania współpracowników z zewnątrz, co w raz z faktem , że inne 
dzienniki galicyjskie, o ile potrzeba czerpać m ateriał z innych pism, 
opierają się wyłącznie na dziennikarstw ie niemieckim, a naw et powiedz
m y otwarcie, wyłącznie niem al niemieckim, podczas gdy »Słowo« skłania 
się przeważnie do pism francuskich i angielskich — nadaje »Słowu Pol
skiemu« pewną cechę świeżości i oryginalności'’. Dodać do tego trzeba, 
że to właśnie w okresie kierow ania pismem przez W asilewskiego dokona
ły się w nim olbrzymie zm iany w sposobie łam ania kolum n, przejaw ia
jące się w specjalnym  w yodrębnianiu tytułów  doniesień, podkreślaniu 
n iektórych inform acji w ew nątrz artykułów  i rezygnacji z wyróżniania 
działów. „Słowo” jako pierwsze pismo polskie wyprowadziło również ru 
brykę sportową.

Wokół pisma skupiali się oczywiście ludzie akceptujący bądź sym 
patyzujący z ruchem  dem okratyczno-narodowym . W asilewskiemu zależało 
także na tym, aby nie zabrakło w tym  gronie nazwisk znanych w lwow
skim życiu społeczno-kulturalnym . Stale pogłębiane własne zainteresow a
nia historyczno-literackie i duża aktywność w różnych przedsięwzięciach 
społecznych (wszedł m.in. w skład pierwszego zarządu Związku Dzienni
karzy Polskich powstałego w 1909 r.) stw arzały m u wiele okazji do po
znawania najw ybitniejszych przedstaw icieli intelektualnego Lwowa i po
zyskania ich współpracy. Właściwie u jął to jeden z najbliższych jego 
współpracowników po 1906 r., Stanisław  Grabski: „Zygm unt W asilewski 
uczynił ze »Słowa Polskiego« nie tylko najpoczytniejszy we Lwowie
1 całej Galicji dziennik, ale zarazem  najpow ażniejszą publicystyczną try 
bunę, z k tórej zwracali się do społeczeństwa ze swymi inicjatyw am i czy 
ostrzeżeniam i zarówno w ybitni uczeni, jak i artyści, kry tycy  literaccy, 
pracownicy społeczno-narodowi rozmaitych, poglądów. W asilewski był 
pod tym  względem wysoce liberalny. Z całą świadomością umieszczał 
on w swym dzienniku artyku ły  głoszące zapatryw ania mocno nieraz od
biegające od doktryny  narodow o-dem okratycznej, byle były dobrze, in
teresująco napisane. Był on bowiem sam zgoła nie doktrynerskim  um y
słem i cenił nade -wszystko samodzielność m yśli i ta len t literacki” .

Faktem  jest, że do poziomu i obsługi działu literackiego przyw iązywał 
redaktor naczelny „Słowa Polskiego” dużą wagę. W krótce po przyjeździe 
do Lwowa zdecydował się naw et na wprowadzenie literackiego dodatku 
niedzielnego do dziennika. Dodatek ten redagował Jan  Kasprowicz.
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W pierwszym  okresie kierowania pismem sam W asilewski niewiele 
czasu poświęcał publicystyce. Plonem  kilku miesięcy pobytu we Lwowie 
było jedynie 12 felietonów ogłoszonych w „Słowie” w 1903 r. i, co cie
kawsze, zaw ierających charakterystykę życia społecznego i ku ltu ra lne
go W arszawy. Nie najlepiej widocznie czuł się ich autor w  now ej dla 
niego galicyjnej problem atyce. Dopiero w tedy, gdy poznał bliżej stosunki 
panujące w zaborze austriackim , a zbiegło się to z wyjazdem  w  1906 r. 
Popławskiego do W arszawy, zaczął pisywać także artyku ły  wstępne, jed
nocześnie kierując codziennie od początku do końca pracam i nad num e
rem. Ale i pozycja polityczna redaktora naczelnego „Słowa Polskiego” 
była już wówczas znacząca. Członkostwo K om itetu Centralnego Ligi Na
rodowej musiało ją niew ątpliw ie wzmocnić.

Pojaw iły się też w tedy  nowe elem enty w publicystyce W asilewskie
go. Zarysow ały się one w yraźnie m.in. w jego uwagach o kulturze ducho
w ej narodu, przygotowanych w 1905 r. do specjalnego, jubileuszowego 
w ydania teoretycznego organu prasowego Narodowej Dem okracji „Prze
glądu Wszechpolskiego”. Zapoczątkowują bardzo charakterystyczne dla 
późniejszej twórczości publicystycznej rozważania o narodzie na pogra
niczu ideologii, lite ra tu ry  i psychologii. M iały duży stopień ogólności
i były, jak mówiono wtedy, „mało realnym i w treści”. Tego typu w ystą
pienia nie mogły w  dzienniku o wielotysięcznym  nakładzie dominować. 
W iedział o tym  i redaktor naczelny, kiedy w yjaśniał: „Usiłowałem po
stawić dziennik na takiej stopie, aby idea narodowa, k tórej on służył, 
nie nadaw ała m u charakteru  akadem ii dla elity ideowej, lecz by czytany 
był przez w szystkich”.

Trzeba przyznać, że la ta  pracy w „Słowie” to okres najbardziej ważki 
w  życiu Wasilewskiego. W czasie pobytu we Lwowie nastąpiło pełne 
ukształtow anie się jego osobowości zarówno politycznej, jak  i dzienni
karskiej. Sam zresztą przyznawał, że był to dla niego okres najin tensyw 
niejszej pracy. Dodać tylko jeszcze należy, że dużo czasu zajm ują wów
czas W asilewskiemu studia nad twórczością polskich rom antyków , a z 
częścią swych przem yśleń zapoznaje również czytelników „Słowa Pol
skiego” oraz powstałego w 1908 r. w W arszawie „Przeglądu Narodowego”.

W ybuch I w ojny światowej zastał go w  Galicji. W kroczenie Rosjan 
do Lwowa nie przerwało w ydaw ania największego ciągle dziennika ga
licyjskiego. Dopiero odw rót wojsk rosyjskich spraw ił, że redakcja pisma 
podjęła decyzję o zawieszeniu wydawnictwa. O statni num er ukazał się 
20 czerwca 1915 r. i zawierał inform ację o opuszczeniu Lwowa przez 
kierowników „Słowa Polskiego”.

W asilewski znalazł się w Kijowie. W sierpniu udało m u się naw et uzy
skać koncesję na w ydaw anie „Nowin” , ale dalsze plany przerwało nagłe 
wezwanie go przez Rom ana Dmowskiego do Piotrogrodu.

Powierzono m u tam  zadanie stw orzenia tygodnika politycznego, k tó ry  
byłby organem  Polskiego K om itetu Narodowego skupiającego głównie 
narodowych demokratów, a od 1915 r. przeniesionego z W arszawy do Pio-
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trogrodu. Tak narodziła się „Spraw a Polska”. I znowu swe um iejętności 
dziennikarskie oddawał W asilewski w służbę bliskiej m u od la t idei. Nie 
mogło więc dziwić, że lokal tygodnika stał się wkrótce m iejscem  pracy 
redakcji i klubem  Stronnictw a Dem okraty czno-Narodowego. Sam redak
tor naczelny zaś obok czuwania nad całością pisma przyjął jeszcze obo
wiązek pisania cotygodniowego felietonu pod stałym  ty tu łem  „Luźne 
k a rtk i” , w  którym  um iejętnie łączył coraz bardziej charakterystyczną 
dla jego pisarstw a głęboką refleksyjność z obserwacją przem ykających 
codziennie przed nim  spraw  i wydarzeń.

W ybuch Rewolucji Lutow ej, później Październikowej i coraz tru d 
niejsza dla w ydaw nictw a sytuacja zmusiły W asilewskiego do zwinięcia 
„Spraw y Polskiej”, opuszczenia Piotrogrodu i pow rotu do Kijowa w po
czątkach 1918 r. Zgodnie z poleceniami Rady Polskiej Zjednoczenia Mię
dzypartyjnego, pow stałej w lipcu 1917 r., w  której endecy odgrywali 
istotną rolę, przystąpił on do w ydaw ania w Kijowie w w yjątkow o nie
korzystnych w arunkach dziennika pod nazwą „Przegląd Polski”. Pismo 
wychodziło od lutego do października 1918 r. z pewnym i przerw am i, 
a jego redaktor naczelny pisywał głównie artyku ły  wstępne i prowadził 
dział „Głosy”. I tym  razem  jednak W asilewski nie zabawił długo w Ki
jowie. W początkach listopada z większością członków redakcji „Prze
glądu” znalazł się bowiem w W arszawie.

Przypadło m u tu  w udziale wznowienie zawieszonego w czasie w ojny 
centralnego organu prasowego Narodowej Demokracji, „Gazety W arszaw
skiej” .Do końca roku wyszły pod jego kierunkiem  44 num ery dziennika. 
W nowych w arunkach W asilewski świetnie potrafił odegrać rolę organi
zatora opinii publicznej wokół koncepcji politycznych obozu narodowego. 
Sam przy tym  starał się uczynić z „G azety” w ielki dziennik polityczny 
i kulturalny . Lista współpracowników liczyła kilkadziesiąt nazwisk, lu 
dzi aktyw nych nie tylko w życiu politycznym , ale także literackim , a rty 
stycznym , naukowym. Robił też wszystko, aby redakcja dziennika stała 
się ogniskiem towarzyskim  dla osób bliskich m u ideowo. Tę bliskość 
ideową, tak cenioną sobie przy pozyskiwaniu kontaktów  prasowych, upa
tryw ał w postawie aprobującej zasadę naczelnego interesu narodu we 
w szystkich działaniach jego członków. W konsekwencji stw arzało to duży 
m argines swobody dla publicystycznych wypowiedzi w „Gazecie W ar
szaw skiej”.

Sam W asilewski na łam ach pism a występował rzadko. Jako redaktor 
naczelny zabierał głos jedynie z okazji ważnych w ydarzeń w życiu obozu 
narodowego. Było nią m.in. ogłoszenie w grudniu 1918 r. deklaracji pro
gram owej Stronnictw a Demokratyczno-Narodowego. Omawiając jej tekst 
starał się uświadam iać „przeciętnem u konsum entowi idei polityczno-spo- 
łecznych” —■ tak  sam określał czytelników „Gazety W arszawskiej” — 
że m a on do czynienia w przypadku stronnictw a z objawem  wielkiego 
ruchu umysłowego o historycznie pierwszorzędnym  znaczeniu. Dalszy
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ciąg kom entarza nie bardzo był jednak przeznaczony dla zapowiedzianego 
adresata. A utor stw ierdzał bowiem: „Metoda widzenia narodowego i cały 
system  na niej oparty działania społecznego trak tu ją  życie narodu w 
jego ciągłości jako zjawisko historyczne, w masie zaś narodow ej biolo
gicznie jako pewien stan  samopoczucia ustrojowego, wyczuwania w  sobie 
siły żyw otnej”.

Inne teksty  redaktora naczelnego również pełne były tego rodzaju 
rozważań. Należały do nich także fragm enty  jego pracy O życiu  i ka
tastrofach cywilizacji narodowej drukowane w „Gazecie” przed pełnym  
w ydaniem  całości. Nie były one lek tu rą  łatw ą i dotrzeć m ogły tylko do 
nielicznych kręgów w yrobionej już publiczności prasowej. Nic też dziw
nego, że Tadeusz Grabowski, h istoryk lite ra tu ry  polskiej, a jednocześnie 
były członek Ligi Narodowej, dopatryw ał się w  pisarstw ie W asilewskie
go form ułow ania podstaw psychologicznych ruchu narodowego. C harak
terystyczną cechą prasow ych w ystąpień W asilewskiego było także obse
syjne wręcz upatryw anie we wszystkich niepowodzeniach polskiej dy
plom acji na  arenie m iędzynarodowej w pływ u Żydów i masonerii. Pozo
staną te cechy w jego publicystyce również po ustąpieniu z „G azety” 
w lu tym  1925 r.

Odejście to nie było przypadkowe. Władze Związku Ludowo-Narodo
wego, nowej parlam entarnej reprezentacji obozu narodowego, od dawna 
wykazyw ały tendencje do silniejszego podporządkowania sobie cen tral
nego dziennika. W zory działalności prasow ej przeniesione przez W asi
lewskiego z okresu redagow ania „Słowa Polskiego” nie bardzo odpowia
dały wymogom ówczesnej sytuacji. Poza tym  dotychczasowy redaktor 
naczelny pisma, uznaw any i akceptowany au to ry tet ideologiczny, nie 
bardzo skłaniał się do narzucania sobie koncepcji prasy  i dziennikarstw a 
niezupełnie zgodnych z jego wizją. Odejście z „G azety” nie oznaczało 
jednak zakończenia kariery  dziennikarskiej. W ypowiadał się bowiem w 
dalszym ciągu w niedawno jeszcze przez siebie kierowanym  piśmie, po
syłał publicystyczne „Luźne k a rtk i” do „K uriera Lwowskiego”, a od 1928 r. 
zaczął stale pisywać w „K urierze Poznańskim ”.

Głównym w arsztatem  jego pracy stała się jednak „Myśl Narodowa”, 
wychodząca już od 1920 r., a 1 października 1925 r. przekształcona w 
czasopismo poświęcone kulturze i twórczości polskiej, którego b rak  — 
jak  głosił prospekt — „w obozie narodowym  dotkliwie odczuwać się 
daw ał”. I znowu dzięki W asilewskiemu obok nazwisk znanych, cenio
nych w dziedzinie k u ltu ry  pojaw iły się nazwiska młodych, nieznanych 
jeszcze twórców, a sama „Myśl Narodowa” stała się wkrótce pewnego 
rodzaju organem  teoretycznym  ruchu narodowego. Oddanym pomocni
kiem  przy wydaw aniu pism a pozostawał do 1936 r. Jan  Rembieliński, 
k tóry  naw et razem  z W asilewskim firm ow ał oficjalnie tygodnik.

W ierny swym przyzwyczajeniom, a może już pewnej tradycji w pro
wadził też do „M yśli” dział „Głosy”, towarzyszący m u właściwie od po
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czątku kariery  dziennikarskiej. Obok obszerniejszych wypowiedzi o „na
turze i brakach psychiki i charakteru  narodowego” Polaków odczuwał 
bowiem potrzebę dzielenia się z czytelnikam i swym i uwagam i dotyczą
cymi spraw  bieżących, aktualnych.

Stałe pogarszanie się stanu wzroku nie osłabiało aktyw ności publi
cystycznej Wasilewskiego. I mimo że od 1935 r. tylko z pomocą lektora 
mógł wykonywać obowiązki redakcyjne, pow staw ały ciągle nowe felie
tony, głównie w rubryce „Na widowni” , a liczba ich była imponująca. 
„Myśl Narodowa” była ostatnim  posterunkiem  dziennikarskim  tego w y
bitnego publicysty narodowego, a do jego opuszczenia zmusił go w ybuch
II w ojny światowej. Pogarszający się stan  zdrowia nie pozwolił m u już na 
pow rót do czynnej pracy publicystycznej.

W tak  krótkim  szkicu nie sposób powiedzieć wszystkiego o Zygm un
cie W asilewskim. Celowe ograniczenia i skupienie uwagi na tej stronie 
jego życiorysu, k tó ra  nie pozwala pominąć jego nazwiska przy kreśleniu 
historii prasy polskiej XIX i XX w., nie mogą przesłaniać faktu , że 
znany był współczesnym sobie także jako w ybitny badacz lite ra tu ry  pol
skiego rom antyzm u, k ry tyk  literacki i ideolog polskiego ruchu nacjonali
stycznego. Dowodem uznania, jakim  go wówczas darzono, było nadanie 
m u przydom ka „ostatni z w ielkiej czwórki” i zaliczenie go obok Zyg
m unta Balickiego, Jana  Ludw ika Popławskiego i Romana Dmowskiego 
do grona najw ybitniejszych twórców, ideologów i przywódców obozu na
rodowego.

Pozostając jednak jeszcze przez chwilę w kręgu jego działalności p ra 
sowej w arto n a  zakończenie przypom nieć to, co napisał o sobie u schyłku 
swego niezwykle pracowitego życia: „Nigdy nie um iałem  nazwać swego 
zawodu jako fachu. Była to służba publiczna. Szczyciłem się nazwą dzien
nikarza”.


