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Krotka i pi~lma kariera Zenana Ziembiewicza, zakonczona tak groteskowo i tragicznie, dala si~ teraz od
strony tego niedorzecznego finalu rozwazaé calkiem na nowo. Jego powszechnie znana sylwetka, troch~
pochylona, przemykaj~ca prawie co dnia dlugim, odkrytym autem przez ulice miasta, jego twarz 0 garbatym
profilu i ascetycznie wydluzonej dolnej szcz~ce, dIajednych przyjemna i nawet rasowa, dIa innych jezuicka i
nienawistna, jego zachowanie si~ w roznych poszczegolnych sytuacjach, jego niektore zapami~tane slowa - to
wszystko otrzymalo teraz zupelnie inne kwaliftkacje.

Katastrofa, ktora zwalila si~ na dom Ziembiewiczow, wydawala si~ niczym nie przygotowana, jak
spadaj~ca na glow~ z otwartego olma doniczka z pelargoni~. Nie wyjasniala sytuacji, raczej zaciemniala j~ do
reszty. Istotne przyczyny wypadku nie daly si~ latwo wyrozumieé - zwlaszcza jezeli wzi~é pod uwag~, ze
Ziembiewicz prowadzil zycie spokojne i dobrze zorganizowane, nie zdawal si~ poszukiwaé zadnych przygod,
a w lepszych kolach towarzyskich uchodzil nawet za czlowieka bardzo pod kazdym wzgl~dem przyzwoitego
- mima pogl,!dow nowoczesnych i przynaleznosci politycznej raczej nieprzyjemnej.

Umiera si~ w byle jakim miejscu zycia. 1dzieje czlowieka zawarte mi~dzy urodzeniem jego a smierci~
wygl~daj~ niekiedy jak nonsens. Ktoz bowiem jest w mo~nosci 0 kazdej chwili przemijaj~cej pami~taé, by
mogla oua byé na wszelki wypadek jego gestem ostatnim ? Smieré nieraz chwyta czlowieka in flagranti, zanim
zd~zyl przedsi~wzi,!é jakiekolwiek srodki ostroznosci. Najbardziej logiczny plan zycia, najscislej
wyprowadzona formula jego wartosci rozpada si~ nagle, gdy ujawniona zostanie ostatnia niewiadoma.

W wypadku Zenona Ziembiewiczabylo to moze tylko zobiektywizowanie. Bo poki Zyl- od strony siebie,
umieszczony posrodku swego Zycia,zabezpieczony sw~ swiadomosci~ i ni~ jakos usprawiedliwiony - wygl~dal
na pewno inaczej. Mial swoje zasady, racje i motywy post~powania w taki wlasnie sposob, nie inny. Nawet
stosunek do moze przystojnej, ale ostatecznie calkiem pospolitej dziewczYllYmusial mieé jakis sens w jego
rozumieniu. Teraz wszelkie przeslanki subiektywne, motywy, koniecznosci, wszelkie imponderabilia zapadly
si~ wraz z nim. Byl widziany juz tylko od zewn'!trz, od strony tej ulicy, ktora go s~dzila z jego czynow, z jego
publicznych slow, ktora znala tylko fakty. Nie bylo juz czego temu przeciwstawié. Sprawa byla taka, jak
wygl~dala : pospolity skandal, ujawnienie si~ romansu z wychowank~ czy protegowan~ wlasnej zony, rzecz
niesmaczna, ktorej nie umial przyzwoicie ani dorzecznie, po m~sku zalatwié.
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