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Tak to ju¿ czasami przekornie w ¿yciu bywa, ¿e dopiero po ukazaniu siê dzie³a
drukiem udaje siê badaczowi dotrzeæ do nieznanych mu wcze�niej �róde³, które do-
starczaj¹ nowej wiedzy o pewnej sprawie. Nie zawsze s¹ to �ród³a materialne w po-
tocznym ich rozumieniu, co wcale nie znaczy, ¿e ich warto�æ dowodowa czy interpre-
tacyjna jest nieistotna. Szczególnego znaczenia �ród³owego zaczynaj¹ bowiem
wspó³cze�nie nabieraæ tak¿e dane uzyskiwane za pomoc¹ nietradycyjnych metod po-
zyskiwania informacji, z których chêtnie, aczkolwiek wci¹¿ jeszcze niepowszechnie,
korzysta nawet tak wyspecjalizowana w dochodzeniu do prawdy obiektywnej nauka,
za jak¹ uwa¿a siê kryminalistykê1.

Samo pojêcie tradycyjno�ci lub nietradycyjno�ci okre�lonej metody okazuje siê
kryterium historycznym, albowiem zmienia siê ono w czasie i proces ten da siê bez
trudu prze�ledziæ w ka¿dej prawie dziedzinie nauki koresponduj¹cej w naturalny spo-
sób z epok¹, w której siê dan¹ dyscyplinê naukow¹ uprawia. Prêdzej czy pó�niej
odbiorcze �mechanizmy obronne� jako gwa³towna reakcja zachowawcza wobec inno-
wacji, nie zawsze przecie¿ znajduj¹cych wystarczaj¹ce wyt³umaczenie naukowe i po-
parte do tego dowodami materialnymi, musz¹ ust¹piæ oczywistym efektom praktyki

1 À. Êàâàëèåðèñ, Íåêîòîðûå ïðîáëåìû èñïîëüçîâàíèÿ è òàêòèêè ñïåöèàëüíûõ ñëåäñòâåííûõ

äåéñòâèé, Âåñòíèê êðèìèíàëèñòèêè 2007, nr 3(23), s. 53�57; À.Ë. Ïðîòîïîïîâ, Íåòðàäèöèîííûå

ìåòîäû ðàñêðûòèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé, Âåñòíèê êðèìèíàëèñòèêè 2008, nr 4(28), s. 4�11;

À. Êàâàëèåðèñ, Ë. Ìàêàíñ, Î âîçìîæíîñòÿõ èñïîëüçîâàíèÿ ãèïíîçà ïðè îïðîñå ïîòåðïåâøèõ

è ñâèäåòåëåé-î÷åâèäöåâ, Âåñòíèê êðèìèíàëèñòèêè 2009, nr 1(29), s. 60�62; M. Raiser, Handbook of
Investigative Hypnosis, Los Angeles 1980, s. 30.
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� niekiedy spektakularnym; praktyka dziêki zgromadzeniu wystarczaj¹co wielu prze-
konuj¹cych do�wiadczeñ bierze w koñcu górê nad sceptycyzmem.

Dobrze wiemy, ¿e sceptycyzm jest w znacznie wiêkszym stopniu cech¹ nauk
�cis³ych ani¿eli humanistycznych. Kryminalistyka lokuje siê zdecydowanie po stronie
do�wiadczenia i nieprzyjmowania rzeczy na wiarê. Ma te¿ za sob¹ wewnêtrzn¹ ewolu-
cjê, je�li chodzi  o podej�cie do tradycyjnych i nietradycyjnych metod kryminalistycz-
nych, wskazuj¹c¹ nie tylko na opory g³ównie natury ludzkiej przy traktowaniu wszel-
kiej innowacyjno�ci, lecz tak¿e na stopniowe prze³amywanie niechêci do �róde³
opartych na przyk³ad na zjawiskach paranormalnych. Pamiêtamy, ¿e jeszcze do nie-
dawna w³¹czanie efektów badañ grafologicznych, wariograficznych czy odorologicz-
nych do praktyki s¹dowej wywo³ywa³o wiele emocji w�ród ich zwolenników oraz
przeciwników, przechylaj¹c w koñcu szalê zwyciêstwa na stronê nowatorów. Podobnie
sprawy siê maj¹ dzisiaj z wykorzystaniem w pracy policji hipnozy, narkoanalizy, eks-
trasensoryki (parapsychologii) czy bioenergologii, to jest z informacjami uzyskiwany-
mi w sposób szczególny, jak na przyk³ad w ekstrasensoryce dziêki zdolno�ciom para-
normalnym okre�lonej grupy ludzi, jasnowidzeniu i jasnos³yszeniu. Na szczê�cie etap
wy�miewania i ignorowania wyników prac jasnowidzów mamy za sob¹, nie jest jed-
nak ich metodyka pozyskiwania danych powszechna ani mo¿liwa do zastosowania
przez ka¿dego. W tym sensie mo¿na wci¹¿ jeszcze mówiæ o niej jako o metodzie
nietradycyjnej, co wcale nie znaczy, ¿e nieprzydatnej i bezwarto�ciowej.

Wracaj¹c do zmodyfikowanej wersji wydarzeñ, chcia³bym zaznaczyæ, ¿e autowe-
ryfikacja jest �wietn¹ okazj¹ dla ka¿dego naukowca do dokonania sprostowania w³a-
snego do�wiadczenia pierwotnego i z faktu istnienia takiej mo¿liwo�ci nale¿y siê wy-
³¹cznie cieszyæ, albowiem zadaniem dobrze uprawianej nauki jest nieustanne
poszukiwanie prawdziwego, pe³nego i przekonuj¹cego obrazu eksplorowanego frag-
mentu rzeczywisto�ci, obudowanego argumentacj¹, eksperymentami i dowodami, a nie
nieracjonalne obstawanie przy raz podanych ustaleniach.

Przedstawiona poni¿ej zaktualizowana wersja zdarzeñ zwi¹zana z okoliczno�cia-
mi i przyczyn¹ �mierci Sergiusza Jesienina ró¿ni siê miejscami od tej, któr¹ opubliko-
wano  w ksi¹¿ce Zabójstwo Sergiusza Jesienina2, a tak¿e w serii artyku³ów zamiesz-
czonych  w czasopismach naukowych oraz drukach zwartych3. Przedstawiaj¹c dzi�
swego rodzaju aneks do wersji pierwotnej, usuwam w cieñ te nieliczne hipotezy, które
nie znalaz³y potwierdzenia, i ujawniam nieznane dane, które nie tylko wydobywaj¹ na

2 G. Ojcewicz, R. W³odarczyk, D. Zajdel, Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistycz-
no-historycznoliterackie, Szczytno 2009, s. 59�82.

3 Zob. np.: G. Ojcewicz, R. W³odarczyk, Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? �mieræ Sergiusza
Jesienina w �wietle wspó³czesnej wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej. Czê�æ 1, Przegl¹d
Policyjny 2008, nr 4, s. 5�39, Czê�æ 2, Przegl¹d Policyjny 2009, nr 1, s. 5�22; Ã. Îéöåâè÷,

Ð. Âëîäàð÷èê, Êðèìèíàëèñòè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò ñ ïðèìåíåíèåì îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ïðè

óñòàíîâëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ ñìåðòè ïîýòà Ñåðãåÿ Åñåíèíà, w: Kriminalistika ir teisto ekspertizë:
mosklas, studijos, praktyka. Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice.
Êðèìèíàëèñòèêà è ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà: íàóêà, îáó÷åíèå, ïðàêòèêà. Kolektyvinë monografija. Cor-
porate Study. Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ, sudarytojai H. Malevski, G. Juodkaitë-Granskienë, Vilnius
2009, s. 211�234.
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pierwszy plan nowe nazwiska i nowe motywy, lecz rzucaj¹ tak¿e dodatkowe �wiat³o na
tragiczne wydarzenia, jakie siê rozegra³y w dwóch po³o¿onych obok siebie leningradz-
kich hotelach � �Angleterre� oraz �Astorii� � noc¹ z 27 na 28 grudnia 1925 roku 4.
Najnowsza wersja wydarzeñ nie zmienia jednak rzeczy najwa¿niejszej, tej mianowicie,
¿e Sergiusza Jesienina zamordowano na zlecenie i ¿e poniós³ on �mieræ mêczeñsk¹
z r¹k pracowników policji politycznej � OGPU.

Tym razem logika wydarzeñ i udzia³ w nich poszczególnych osób uk³adaj¹ siê
w jeszcze bardziej przejrzysty ci¹g zdarzeñ oraz personalnych zale¿no�ci. Potwierdza
siê zarazem znana w kryminologii zasada, ¿e zabójców trzeba szukaæ w pobli¿u ofiary,
nie zawsze bowiem kto� ginie z r¹k przypadkowego przestêpcy. W przedstawianej
obecnie wersji postacie odgrywaj¹ce dot¹d role drugoplanowe, jak Iosif Stalin (1878�
�1953), Gieorgij Ustinow (1888�1932) i Wasilij Nazarow (1896�1942), zamieniaj¹ siê
miejscami, wzmacniaj¹c jednocze�nie te przekazy historyczne, które uniewinnia³y
Lwa Trockiego jako zleceniodawcê grudniowej tragedii oraz Jakowa Blumkina i Niko-
³aja Leontjewa jako zabójców Jesienina. Chocia¿ ca³a ostatnia trójka nigdy nie mia³a
czystych r¹k, tym razem nie bra³a bezpo�redniego udzia³u w morderstwie rosyjskiego
poety. Tak wiêc teza Wiktora Kuzniecowa o Blumkinie i Leontjewie jako egzekutorach
zostaje przez nas zanegowana i znajduje obecnie równowa¿n¹ przeciwtezê, zgodnie
z któr¹ realizatorami perfidnego planu Stalina s¹ ogiepeusznicy Gieorgij Ustinow oraz
Wasilij Nazarow. Zaprezentowane poni¿ej kalendarium wydarzeñ porz¹dkuje najnow-
sz¹ wiedzê o ostatnich dniach i godzinach ¿ycia Sergiusza Jesienina  i odsy³a miejsca-
mi czytelnika do �róde³ pozwalaj¹cych na konfrontowanie wersji wcze�niejszej
z obecn¹.

Zacznijmy od hipotetycznego planu intrygi. S³u¿by OGPU po otrzymaniu zlece-
nia z �wierchuszki�, by zlikwidowaæ Jesienina, zdaj¹ sobie sprawê, ¿e poeta przebywa
w moskiewskiej klinice psychiatrycznej nie dlatego, ¿e jest psychicznie chory, lecz
ukrywa siê przed s¹dem. Poniewa¿ Jesienin jest osob¹ publiczn¹, a jego s³awa siêga
daleko poza granice bolszewickiego pañstwa, porwanie go ze szpitala mo¿e wywo³aæ
nawet skandal miêdzynarodowy5. Dlatego intryganci odstêpuj¹ od radykalnego planu
i wybieraj¹ wariant znacznie bardziej perfidny, niejednokrotnie sprawdzony w innych
mistyfikacjach. Kieruj¹ bowiem do tej samej kliniki �na leczenie� agenta OGPU,
niejakiego Jegorowa, którego zadanie ma polegaæ na zasianiu niepokoju w poecie co
do metod jego hospitalizacji i gro¿¹cego mu w zwi¹zku z tym niebezpieczeñstwa
(otrucia, uzale¿nienia od �rodków psychotropowych, ubezw³asnowolnienia, zniszczenia

4 Dla dobra sprawy nie mo¿na w chwili obecnej ujawniæ zasadniczych �róde³ zmodyfikowanej inter-
pretacji. Autor ma jednak nadziejê, ¿e dopiero po zakoñczeniu prac miêdzynarodowej komisji ds. ekshu-
macji szcz¹tków Sergiusza Jesienina � je�li taka komisja zostanie powo³ana � stanie siê mo¿liwe zdanie
sprawy z tego, co obecnie nie jest jeszcze jawne. Istotne impulsy i wskazówki �ród³owe mo¿na wszak¿e
odnale�æ ju¿ teraz  w bardzo odpowiedzialnej pracy autorstwa archiwisty i historyka rosyjskiego Anatoli-
ja Prokopienki, by³ego zastêpcy przewodnicz¹cego Komitetu ds. Archiwów przy Rz¹dzie Federacji Ro-
syjskiej w latach 1991�1993. Zob. À. Ïðîêîïåíêî, Å¸ Áåçóìèå �Ãîñóäàðñòâåííàÿ òàéíà�, [online]
<http://esenin.ru/gibel-poeta/prokopenko-a-s-tayna-smerti-esenina.html>, dostêp: 23.08.2010.

5 Intryganci �wietnie wiedzieli, ¿e inwigilowanie Jesienina na sta³e przebywaj¹cego w Leningradzie
bêdzie znacznie bardziej utrudnione ni¿ regularne �ledzenie go w Moskwie.
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talentu itp.). Je�li sugestie Jegorowa odnios¹ skutek � my�l¹ intryganci � to Jesienin,
przy jego pomocy i innych agentów OGPU zatrudnionych w klinice, opu�ci potajem-
nie szpital, po czym zechce zrealizowaæ swój zamiar wyjazdu do Leningradu, by
rozpocz¹æ nowe twórcze ¿ycie. �mieræ poety w Moskwie nie jest po¿¹dana, mog³aby
skierowaæ uwagê na ludzi nale¿¹cych do najwy¿szego aparatu w³adzy, dlatego pierw-
sza zasadnicza decyzja osób odpowiedzialnych za mistyfikacjê dotyczy miejsca ka�ni:
bêdzie nim Leningrad, miasto sympatyzuj¹ce z Trockim. Teraz trzeba zdecydowaæ, kto
bêdzie zabójc¹. Propozycja pada na mieszkaj¹cego w leningradzkim hotelu �Angleter-
re� Gieorgija Ustinowa, tajnego wspó³pracownika OGPU, a przy tym bardzo dobrego
znajomego poety, którego Jesienin zna od dawna i któremu ufa, wiêc nie powinien
niczego podejrzewaæ, gdy Ustinow zaproponuje mu zatrzymanie siê w hotelu �Angle-
terre� do czasu znalezienia sobie mieszkania. A zatem miejsce zabójstwa i imiê zabój-
cy jest ju¿ znane: Leningrad, Ustinow. Teraz nale¿y �przekonaæ� kandydata na egzeku-
tora, by wykona³ to zadanie szybko i nie sprzeciwia³ siê, co raczej nie powinno
nast¹piæ, albowiem przekona siê Ustinowa, ¿e w ostatnim czasie powa¿nie podpad³
ideologicznie i zostan¹ mu przedstawione fikcyjne zarzuty o udzia³ w spisku kontrre-
wolucyjnym6. Ten argument zmiêkcza³ najtê¿szych nawet oponentów systemu, rezul-
tatem postawy nonkonformistycznej by³o najczê�ciej rozstrzelanie. Tak wiêc, pod pre-
tekstem konieczno�ci pilnego przes³uchania przez Centraln¹ Komisjê Kontroln¹,
22 grudnia 1925 roku Ustinow przybywa do Moskwy i staje przed kolegium partyj-
nym. Ceni¹c w³asne ¿ycie ponad wszystko, przyjmuje zlecenie. Ma dzia³aæ szybko,
skutecznie i profesjonalnie. Do pomocy wolno mu dobraæ tylko jednego zaufanego
cz³onka OGPU, zahartowanego w pozbawianiu ludzi ¿ycia, najlepiej administratora
hotelu, w którym sam przebywa, czyli Wasilija Nazarowa. Plan jest misterny. Intryga
zaczyna siê rozkrêcaæ. Ustinow powinien teraz poszukaæ kontaktu z Jesieninem, który
pojawia siê w ró¿nych miejscach w Moskwie, za³atwiaj¹c sprawy zwi¹zane z wyjazdem
ze stolicy, i spotkaæ siê z nim w jednej z kawiarni lub restauracji moskiewskich, gdzie
ustal¹ pewne szczegó³y zwi¹zane z jutrzejszym wyjazdem do Leningradu. Ustinow za-
proponuje wówczas Jesieninowi pomoc w znalezieniu mieszkania i opiekê w pierwszych
dniach pobytu w mie�cie nad New¹. Desperacja Jesienina zwi¹zana z chêci¹ dokonania
radykalnych zmian w swoim ¿yciu paradoksalnie sprzyja nie tylko zleceniodawcy per-
fidnego mordu, lecz tak¿e wszystkim wykonawcom tego ohydnego planu.

K a l e n d a r i u m  w y d a r z e ñ

21 grudnia 1925, poniedzia³ek. Niejaki Jegorow, tajny wspó³pracownik OGPU,
namawia Sergiusza Jesienina do samowolnego opuszczenia moskiewskiej kliniki

6 Intryganci przewidzieli zapewne i tê ewentualno�æ, ¿e je�li Ustinow odmówi wykonania zadania
specjalnego, wówczas oni przeka¿¹ delikwenta w rêce organów OGPU, które za³o¿¹ mu spreparowan¹
sprawê wagi pañstwowej, a s¹d ska¿e go na karê �mierci. W ten sposób pozbêd¹ siê niewygodnego
�wiadka planu i rozmowy.
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psychiatrycznej, w której poeta przebywa, ukrywaj¹c siê przed bolszewickim wymia-
rem (nie)sprawiedliwo�ci7.

21�23 grudnia 1925, poniedzia³ek � �roda. Poeta przygotowuje siê do wyjazdu
do Leningradu. Spotyka siê ze znajomymi, zw³aszcza literatami, odwiedza pierwsz¹
¿onê Annê Izriadnow¹ i pali u niej w domu plik dokumentów, które uznaje za bardzo
niebezpieczne dla siebie i swojej rodziny. O istnieniu owych dokumentów wiedzia³
Stalin i pragn¹³ je odzyskaæ, ale nie s¹dzi³, ¿e przed podró¿¹ do miasta nad New¹ poeta
pozbêdzie siê �miertelnego balastu.

22 grudnia 1925, wtorek. W Moskwie odbywa siê znacznie wcze�niej zaplano-
wana przez OGPU bardzo nieprzyjemna rozmowa dyscyplinuj¹ca na kolegium partyj-
nym w Centralnej Komisji Kontrolnej z udzia³em Gieorgija Ustinowa jako delikwen-
ta8. Konsekwencje przewinienia s¹ zapewne bardzo donios³e, skoro, byæ mo¿e
szanta¿owany, Ustinow przystaje na szansê zmazania swojej winy wobec partii i rz¹du
przez wykonanie zadania specjalnego. Zadanie to polega na przejêciu okre�lonych
dokumentów od Sergiusza Jesienina i nastêpnie skrytym jego zabójstwie. Na Ustino-
wie spoczywa obowi¹zek u³o¿enia planu zabójstwa i ewentualnie dobrania sobie
wspólnika9.

23 grudnia 1925, �roda. Wieczorem Jesienin wyje¿d¿a poci¹giem do Leningra-
du. Razem z nim � nieprzypadkowo � jedzie literat i dziennikarz w jednej osobie,
dawny jego znajomy, Gieorgij Ustinow, którego poeta uwa¿a za swego przyjaciela.
Jesienin nie ma pojêcia, ¿e jedzie ze swym zabójc¹, który otrzyma³ ju¿ od ludzi Stalina
brudn¹ tajn¹ misjê do wykonania w Leningradzie.

24 grudnia 1925, czwartek. Rankiem obaj mê¿czy�ni przybywaj¹ do Leningra-
du. Jesienin, chocia¿ pierwotnie nosi³ siê z zamiarem zatrzymania siê w lokalu wyna-
jêtym dla niego przez poetê leningradzkiego Wolfa Erlicha, ostatecznie � najprawdo-
podobniej za namow¹ samego Ustinowa � zamieszkuje w hotelu �Angleterre�.
Poniewa¿ Ustinow i administrator hotelu Wasilij Nazarow wiedz¹, na czym bêdzie
polegaæ ich pod³e zadanie, �wiadomie nie melduj¹ Jesienina, by ³atwiej by³o zatrzeæ
�lady ohydnego mordu i w przysz³o�ci utrudniæ ewentualne �ledztwo w sprawie �mier-
ci poety. W ten sposób da siê najbardziej logicznie wyja�niæ brak jakiegokolwiek

7 By niepotrzebnie siê nie powtarzaæ, tutaj i dalej nie podajê wszystkich szczegó³ów zwi¹zanych
z omawian¹ spraw¹, albowiem s¹ one czê�ci¹ ksi¹¿ki Zabójstwo Sergiusza Jesienina, do której odsy³am
Czytelnika. Jak podkre�la Anatolij Prokopienko, Jesienin najprawdopodobniej uleg³ namowom prowoka-
tora, który �leczy³ siê� razem z poet¹ w klinice prof. Piotra Gannuszkina i który zainicjowa³ bieg wyda-
rzeñ wed³ug misternego planu u³o¿onego przez ludzi Stalina. Zob. À. Ïðîêîïåíêî, op. cit.

8 Na fakt odbycia takiej nieprzyjemnej rozmowy zwraca uwagê A. Prokopienko, pisz¹c: �Òîâàðèùà

Óñòèíîâà, âåñüìà áëèçêîãî ê Òðîöêîìó, íàêàíóíå ïðèåçäà Åñåíèíà â Ëåíèíãðàä, ñåðü¸çíî

«ïðîïåñî÷èâàëè» íà ïàðòêîëëåãèè â Öåíòðàëüíîé êîíòðîëüíîé êîìèññèè àêêóðàò 22 äåêàáðÿ�

(À. Ïðîêîïåíêî, op. cit).
9 Warto mo¿e zauwa¿yæ, ¿e OGPU pos³ugiwa³o siê chêtnie w swoich perfidnych mistyfikacjach tak

zwanymi podwójnymi agentami, do których zalicza³ siê Jakow Blumkin i zapewne Gieorgij Ustinow.
Ludzie Stalina wybierali do realizacji swoich niecnych planów tych agentów, którzy jawnie sympatyzo-
wali z którym� z wa¿nych polityków � jak Blumkin i Ustinow z Trockim � by w czasie ujawnienia
sprawy o zabójstwo mo¿na by³o skierowaæ podejrzenia w kierunku okre�lonego cz³onka rz¹du czy partii.
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wpisu w ksi¹¿ce meldunkowej, który �wiadczy³by o pobycie Jesienina w apartamencie
numer 5 hotelu �Angleterre� w dniach 24�28 grudnia 1925 roku10.

24�27 grudnia 1925, czwartek � niedziela, od rana do godz. 18.00. Jesienin
mieszka w �Angleterre�. Spotyka siê ze znajomymi w hotelu i w mieszkaniach prywat-
nych w Leningradzie. Ustinow towarzyszy mu nieustannie. Narasta w nim zniecierpli-
wienie, albowiem czas p³ynie, Moskwa naciska, a Jesienin wci¹¿ ¿yje. W niedzielê
27 grudnia od samego rana Ustinow zdradza niepokój. Irytuje go blisko�æ i serdecz-
no�æ przyjaciela. Nie da siê wykluczyæ, ¿e dzieñ wcze�niej, w sobotê, znaj¹c zwyczaj
Jesienina porannej k¹pieli niedzielnej, podj¹³ razem z Nazarowem decyzjê o pozbyciu
siê poety i wyja�nieniu jego nag³ego zgonu nieszczê�liwym wypadkiem. W �wietle
nowej interpretacji wydarzeñ wydaje siê bowiem, ¿e pierwsza nieudana próba zabicia
Jesienina mog³a mieæ miejsce ju¿ w niedzielny poranek, gdy poeta uda³ siê do ³a�ni.
Zasta³ w niej rozgrzany do czerwono�ci piecyk k¹pielowy, gro¿¹cy w ka¿dej chwili
wybuchem, albowiem � jak siê domy�lamy, �wiadomie � odciêto dop³yw wody. Kurek
dop³ywu wody zakrêci³ najprawdopodobniej albo sam Nazarow, którego obecno�æ
jako administratora �Angleterre� w ró¿nych miejscach hotelu i o ró¿nym czasie nie
budzi³a u nikogo ¿adnych podejrzeñ, albo Ustinow. Jesienin, zorientowawszy siê w sy-
tuacji, uciek³ w pop³ochu z ³a�ni i narobi³ ha³asu. Potem d³ugo jeszcze opowiada³ tego
dnia znajomym, jak to �chciano go wysadziæ w powietrze�. Poeta intuicyjnie siê nie
myli³, ale nikt ze s³uchaczy � oprócz, oczywi�cie, Ustinowa i Nazarowa � nie potrakto-
wa³ tej opowie�ci serio, uznaj¹c reakcjê Jesienina za przewra¿liwienie i kwituj¹c j¹
�miechem11. Nieudany zamach na ¿ycie poety wymusi³ jednak na Nazarowie
i Ustinowie konieczno�æ wymy�lenia kolejnego planu zabójstwa.

27 grudnia 1925, niedziela, godz. 18.00�21.00. Po skoñczonej oko³o godz. 18.00
kolacji go�cie, w tym ma³¿onkowie Jelizawieta i Gieorgij Ustinowowie, wracaj¹ z poko-
ju Jesienina do swoich apartamentów albo domów12. Ustinow tymczasem, naciskany

10 Teraz staje siê jasne, dlaczego Wasilij Nazarow nie poniós³ absolutnie ¿adnych konsekwencji
s³u¿bowych za niedope³nienie obowi¹zku meldunkowego w stosunku do Sergiusza Jesienina. Gdyby Na-
zarow nie by³ wykonawc¹ planu Stalina, z ca³¹ pewno�ci¹ OGPU zajê³oby siê spraw¹ i ukara³o admini-
stratora najsurowiej, jak by tylko mog³o. Tak siê w rzeczy samej sta³o, lecz nieco pó�niej i z innej
oficjalnie przyczyny. Jeszcze jedna rzecz nabiera teraz szczególnego znaczenia, ta mianowicie, ¿e aparta-
ment numer 5 znajdowa³ siê na pierwszym piêtrze w samym koñcu korytarza, zapewniaj¹c przysz³ym
zabójcom znacznie wiêkszy komfort dzia³añ, ani¿eli w przypadku, gdyby z pokojem Jesienina s¹siado-
wa³y inne pokoje, w których zamieszkiwaliby go�cie hotelowi lub etatowi pracownicy hotelu. Z ca³¹
pewno�ci¹ lew¹ �cian¹ pokój Jesienina ³¹czy³ siê z hotelem �Astoria�,  a prawym � z dawnym sk³adem
aptecznym, pokojem, w którym nikt nie zamieszkiwa³. Warunki zatem do dokonania zbrodni mieli za-
bójcy prawie idealne.

11 Pisz¹ o tym zdarzeniu np. Elwira Wata³a i Wiktor Woroszylski. Zob. E. Wata³a, W. Woroszylski,
¯ycie Sergiusza Jesienina, wyd. 2, Warszawa 1983, s. 515.

12 Wiadomo, ¿e podczas kolacji poirytowany Ustinow parokrotnie opuszcza³ apartament Jesienina
pod ró¿nymi pretekstami. Czy nie spotyka³ siê wtedy z Nazarowem i wspólnie nie obmy�lali planu
zabójstwa? Zob. wspomnienia Ustinowa w ksi¹¿ce: E. Wata³a, W. Woroszylski, op. cit., s. 517�518.
Czytamy tam miêdzy innymi: �Ca³y ten ostatni dzieñ Jesienina by³ dla mnie ciê¿k¹ udrêk¹. Przebywa-
nie z nim sam na sam by³o nie do zniesienia, ale jako� nie sposób te¿ by³o go zostawiæ samego��
(podkre�lenia tu i w ca³ym tek�cie � G. O.). Koñcz¹cy zdanie wielokropek nabiera teraz zupe³nie innego
sensu interpretacyjnego.
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byæ mo¿e jeszcze silniej przez centralê moskiewsk¹, podejmuje decyzjê o za³atwieniu
sprawy jeszcze tej nocy. Poniewa¿ Jesienin po kolacji jest trze�wy, Ustinow zdaje
sobie sprawê, ¿e plan siê mocno komplikuje. Nie ma jednak wyboru i wykonuje
telefon do Nazarowa, który uda³ siê ju¿ do swojego domu, ka¿¹c mu stawiæ siê natych-
miast w hotelu. Poleca tak¿e, by ten powiedzia³ portierowi, ¿e Jesienin chce odpocz¹æ
i nie ¿yczy sobie, by ktokolwiek go odwiedza³. Nazarow wykonuje polecenia Ustino-
wa i razem z nim udaje siê nastêpnie do pokoju Jesienina13. Oko³o godz. 20.30 Usti-
now puka do apartamentu numer 5, s³yszy �Proszê!�, poniewa¿ drzwi nie by³y za-
mkniête na klucz, i otwiera je, mówi¹c na przyk³ad, ¿e zapomnia³ wzi¹æ ze sob¹
samowar14. Niczego niepodejrzewaj¹cy poeta dalej spokojnie pracuje przy biurku,
tymczasem Ustinow wchodzi do pomieszczenia razem z Nazarowem i zbli¿aj¹ siê do
Jesienina. Administrator hotelu zapewne ju¿ wcze�niej posiada³ przy sobie zestaw
specjalnych kluczy na ewentualno�æ konieczno�ci otwarcia drzwi apartamentu numer
5 w sytuacji, gdyby Jesienin zasn¹³, a klucz od jego pokoju tkwi³ w zamku od we-
wn¹trz15. Niewykluczone, ¿e w³a�nie na to liczyli zabójcy: �pi¹cego poetê ³atwiej
by³oby zamordowaæ, z ¿ywym musieli walczyæ.

13 Teraz wiadomo, dlaczego nie wpuszczono do pokoju Jesienina Wolfa Erlicha, który jeszcze tego
samego wieczoru, czyli 27 grudnia 1925 roku, próbowa³ siê spotkaæ z poet¹ po tym, jak w domu prze-
czyta³ otrzymany od niego w niedzielny ranek wiersz Do widzenia, przyjacielu, do widzenia� Jak
wspomina siostra Erlicha, jej brat, przeczuwaj¹c najgorsze, natychmiast uda³ siê z powrotem do hotelu
�Angleterre�, lecz tam portier stanowczo odmówi³ mu spotkania, t³umacz¹c zakaz wol¹ samego Jesieni-
na. Larysa Jerszowa pisze: �Wróciwszy do domu pó�n¹ noc¹, on [Erlich � G. O.] ju¿ w przedpokoju
wyj¹³ kartkê, przebieg³ po niej wzrokiem i, zblad³szy, krzykn¹³: »Mirka [siostra Erlicha � G. O.], przecie¿
on to napisa³ krwi¹!«. Od razu brat i siostra wybiegli na ulicê ³apaæ doro¿karza. Dotar³szy do hotelu

»Angleterre«, Erlich trafi³ na sprzeciw szwajcara: »Sergiusz Jesienin przykaza³, aby go nie niepo-

koiæ«. Nale¿a³o poprzeszkadzaæ, ale by³o ju¿ pó�no. Mirra Iosifowna wspomina³a, ¿e kilka miesiêcy po
�mierci Jesienina razem z matk¹ pilnowa³y Erlicha, boj¹c siê, ¿e pope³ni samobójstwo. Tym bardziej, ¿e
przyk³adów by³o mnóstwo. Wszyscy wypominali Erlichowi, ¿e nie ustrzeg³ Jesienina, a on sam naj-
bardziej katowa³ siê z tego powodu. Lecz nikt, powtarzam, nikt nie oskar¿y³ go wtedy o zabójstwo�
(Ë. Åðøîâà, Ñïëåòíÿ õîäèò âíå çàêîíà, Ìîíîìàõ 2007, nr 4(51), [online] <http://www.mono-
max.sis.net.ru/main/view/article/612>, dostêp: 23.08.2010; t³um. � G. O.).

14 Po ten sam samowar nastêpnego dnia oko³o godz. 10.30 przyjdzie ¿ona Ustinowa, Jelizawieta
(1892�1937). Nie mia³a ona jednak ¿adnego bezpo�redniego ani po�redniego zwi¹zku z zabójstwem
poety, chocia¿ po ca³ym zaj�ciu podejrzewa³a mê¿a o udzia³ w morderstwie. Dodajmy, ¿e 10 grudnia
1932 roku znaleziono Gieorgija Ustinowa martwego i uznano, ¿e pope³ni³ samobójstwo przez powiesze-
nie. W rzeczy samej s³u¿by OGPU zainscenizowa³y to zdarzenie, postêpuj¹c w ten sam sposób, jak
Ustinow wcze�niej z Jesieninem. W tym sensie zabójcê dosiêgnê³a dziejowa sprawiedliwo�æ. W zwi¹zku
z powy¿szym mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e Ustinow nie móg³ sobie poradziæ z wyrzutami sumienia i by³
gotów w grudniu, przed kolejn¹ rocznic¹ �mierci poety, ujawniæ ca³¹ prawdê o zaj�ciu w �Angleterre�.
Dlatego tragicznie zgin¹³. A poniewa¿ wcze�niej wpad³ w alkoholizm, ³atwiej by³o wyja�niæ motywy
jego postêpku na przyk³ad za³amaniem psychicznym i d³ugotrwa³¹ depresj¹. Oto co na ten temat pisze
Prokopienko: �Literat N. Jusow w jednym ze swoich dzie³ twierdzi, ¿e Ustinow, jedna ze z³owieszczych

figur w �miertelnej tragedii Jesienina, zamierza³ ujawniæ tajemnicê jego �mierci: »Zna³em Do³gowa,
który spotyka³ siê z Wierzbickim. [Wierzbicki � G. O.] twierdzi, ¿e przyszed³ do Ustinowa z ¿¹daniem
opowiedzenia, co siê sta³o z Jesieninem [9 grudnia � G. O.]. Ten poprosi³, aby przyj�æ nastêpnego dnia
[10 grudnia � G. O.]. Lecz nastêpnego dnia podali, ¿e Ustinow siê powiesi³«. Zdarzy³o siê to w 1932 roku
i, jak ca³kiem s³usznie przypuszcza pisarz W. Kuzniecow, Ustinowowi »pomogli« wyprawiæ siê w odpo-
wiednim czasie do swoich praojców� (À. Ïðîêîïåíêî, op. cit.; t³um. � G. O.).

15 W tym momencie staje siê zupe³nie jasne, dlaczego klucz od apartamentu Jesienina tkwi³ w zam-
ku od wewn¹trz, gdy rankiem 28 grudnia zastuka³a do pomieszczenia Jelizawieta Ustinowa. I staje siê
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Nieproszeni go�cie zatrzymuj¹ siê przy biurku. Ustinow przedstawia rzeczywisty
cel odwiedzin: ¿¹da, by Jesienin odda³ dokumenty, które zapewne przywióz³ ze sob¹
z Moskwy. Poeta podrywa siê z fotela i rozpoczyna siê ostra wymiana zdañ. Czuje siê
zdradzony i osaczony. Wpada we w�ciek³o�æ, widz¹c, jak Nazarow wyjmuje rewolwer
i celuje do niego. Go�cie szanta¿uj¹ i strasz¹ Jesienina, który uparcie twierdzi, ¿e nie
ma ¿¹danych dokumentów, lecz oni mu nie wierz¹ i ka¿¹ opró¿niæ po kolei wszystkie
kieszenie. Z wewnêtrznej kieszeni marynarki Jesienin wyjmuje fotografiê swoich dzie-
ci (lub dziecka), któr¹ Nazarow rwie na strzêpy i rzuca na pod³ogê. Po sprawdzeniu
wszystkich kieszeni oprawcy przechodz¹ do rêkoczynów. Na znak dany wzrokiem
przez Nazarowa Ustinow chwyta stoj¹cy na biurku kandelabr i w zamiarze og³uszenia
nim poety kieruje �wiecznik ku jego g³owie. Jesienin odruchowo zas³ania siê praw¹
rêk¹, metalowy przedmiot dosiêga jednak prawego przedramienia ofiary i zdziera skó-
rê w miejscu uderzenia16. Tymczasem Nazarow, który stoi po lewej stronie Ustinowa,
kieruj¹c rewolwer w stronê Jesienina, poleca Ustinowowi przytrzymaæ ofiarê od ty³u
za rêce, za³o¿ywszy jej blokadê, a sam uderza poetê po twarzy rêkoje�ci¹ nagana.
Uderzeñ jest co najmniej piêæ, a to, które trafia w czo³o i powoduje pêkniêcie ko�ci
czaszki, skutecznie osza³amia poetê, który natychmiast traci przytomno�æ i upada na
dywan17; krwawi prawe przedramiê i poraniona twarz.

Oprawcy, wykorzystuj¹c fakt nieprzytomno�ci ofiary, rozpoczynaj¹ gor¹czkowe
przeszukanie pomieszczenia w celu odnalezienia dokumentów, po które przyszli. Pod-
czas przeszukania Nazarow natrafia na broñ nale¿¹c¹ do Jesienina i wk³ada j¹ odru-
chowo do kieszeni swojego p³aszcza. Dokumentów jednak¿e nie znajduj¹ i, w�ciekli,
postanawiaj¹ zabraæ nieprzytomnego wci¹¿ poetê na �miertelne przes³uchanie do taj-
nego aresztu w piwnicach hotelu �Astoria�18. Przed wyj�ciem z pomieszczenia Naza-
row zabiera ze sob¹ sznur, którym by³a przewi¹zana walizka poety. Obydwaj oprawcy
wiedz¹ doskonale, ¿e nie ma rozwi¹zania alternatywnego: w my�lach Nazarowa doj-
rzewa ju¿ egzekucja. W ¿yciu Jesienina rozpoczyna siê wej�cie na Golgotê.

27 grudnia 1925, niedziela, godz. 21.00�22.00. Oprawcy narzucaj¹ na nieprzy-
tomn¹ wci¹¿ ofiarê koc z ³ó¿ka hotelowego, lecz nie po to, by uchroniæ j¹ od zimna,
lecz po to, by zamaskowaæ przede wszystkim krwawi¹ce zranienie na czole i prawym
przedramieniu Jesienina. Zleceniodawca zabójstwa zdawa³ sobie doskonale sprawê

jasne, dlaczego z tak¹ ³atwo�ci¹ Nazarow otworzy³ owe drzwi, mia³ bowiem nie tylko odpowiedni
i sprawdzony instrument, ale tak¿e osobiste do�wiadczenie: przecie¿ to on zamyka³ apartament nad ra-
nem o godz. 3.30.

16 W ten sposób wyja�nia siê pochodzenie rany dartej na prawym przedramieniu Jesienina. Nie by³a
to wiêc rana od uderzenia rêkoje�ci¹ nagana, lecz ramieniem lub podstaw¹ �wiecznika.

17 Zob. eksperyment kryminalistyczny przedstawiony w rozdziale �Mechaniczne urazy g³owy� w: G. Ojce-
wicz, R. W³odarczyk, D. Zajdel, op. cit., s. 176�193.

18 Poniewa¿ oprawcy nie znale�li dokumentu, na który czeka³ Stalin i który móg³by on wykorzystaæ
przeciwko Trockiemu, oficjalnie nie skierowano podejrzeñ na tego polityka, zw³aszcza ¿e w 1925 roku
pozycja polityczna Trockiego by³a jeszcze stosunkowo bardzo mocna. Dopiero po grudniowym zje�dzie
partii w 1925 roku, gdy Stalin poczu³ moc dyktatora, rozpocz¹³ siê etap systematycznego usuwania
z szeregów rz¹du i partii jego niewygodnych przeciwników. Stalin zainicjowa³ wówczas seriê nag³ych
zgonów wa¿nych osobisto�ci partyjno-rz¹dowych, które ginê³y w zamachach albo w niewyja�nionych
okoliczno�ciach na stole operacyjnym szpitala kremlowskiego.



243Najnowsza wersja okoliczno�ci i przyczyny �mierci Sergiusza Jesienina...

z faktu, ¿e Ustinowa i Nazarowa wszyscy w hotelu bardzo dobrze znaj¹, wiêc ich
obecno�æ na korytarzu nawet o tej porze nikogo nie powinna dziwiæ. Jak wiadomo
z historii kryminalistyki, nierzadko wyrafinowani mordercy uwzglêdniaj¹ ca³¹ masê
perfidnych szczegó³ów, zanim pope³ni¹ przestêpstwo. Kaci prowadz¹ zatem, a raczej
wlok¹ poetê po g³uchym nocnym korytarzu na pierwszym piêtrze, podtrzymuj¹c go
pod ramiona, gotowi przypadkowo napotkanym po drodze mieszkañcom hotelu mó-
wiæ, ¿e Jesienin znów siê spi³ i musz¹ go przewietrzyæ. Taka legenda jest bardzo
wiarygodna i ca³kowicie pasuje do ustalonej reputacji pisarza jako skandalisty, alkoho-
lika i awanturnika. W ten sposób po up³ywie prawie godziny Nazarow z Ustinowem
przedostaj¹ siê bez problemów do piwnic hotelu �Astoria�19. W koñcowym etapie
dochodzenia do aresztu Jesienin zaczyna odzyskiwaæ przytomno�æ, a gdy j¹ odzyskuje
w takim stopniu, by u�wiadomiæ sobie, co siê dzieje, wyszarpuje siê odruchowo
oprawcom i próbuje uciec. Udaje siê mu uwolniæ, ale tylko na krótko. Przewraca siê
bowiem i uderza lew¹ nog¹ o krawêd� wysokiego schodka piwnicznego, natychmiast
³ami¹c lew¹ ko�æ biodrow¹. Niewykluczone, ¿e dochodzi nawet do z³amania otwarte-
go, a to oznacza kolejn¹ ranê, kolejne krwawienie i kolejne uszkodzenia tkanek miêk-
kich20. Byæ mo¿e dochodzi podczas upadku do uszkodzenia (z³amania zamkniêtego?
pêkniêcia?) tak¿e lewej rêki, o czym �wiadcz¹ zmiany anatomopatologiczne widoczne
na fotografii przedstawiaj¹cej lewy profil denata na stole sekcyjnym w prosektorium
Szpitala Obuchowskiego. Cierpienie ofiary nie robi jednak na oprawcach ¿adnego
wra¿enia: tym razem w dos³ownym tego s³owa znaczeniu wlok¹ j¹ do katowni.

27 grudnia 1925, niedziela, godz. 22.00. Oprawcy docieraj¹ wreszcie z Jesieni-
nem do tajnego aresztu OGPU. Rzucaj¹ go na brudn¹ pod³ogê pozbawion¹ betonu,
wprost na ziemiê, a koc odrzucaj¹ na bok. Wiedz¹c, ¿e nie jest niebezpieczny, nie
ucieknie przecie¿ z miejsca ka�ni ze z³aman¹ nog¹, czekaj¹ i odpoczywaj¹ oko³o pó³
godziny, rozkoszuj¹c siê cierpieniem drugiego cz³owieka. Postanawiaj¹ przyst¹piæ do
�miertelnego przes³uchania. Zw³aszcza Nazarowa dra¿ni to, ¿e Jesienin wci¹¿ jêczy
z bólu, od czasu do czasu obrzuca oprawców niewybrednymi s³owami i udaje, ¿e nie
s³yszy zadawanych mu przez katów pytañ. Ci, równie¿ nie szczêdz¹c wulgaryzmów,
zniecierpliwieni, zaczynaj¹ brutalnie kopaæ le¿¹cego na ziemi poetê i ¿¹daæ od niego
ujawnienia informacji o potrzebnych im dokumentach. Prym w biciu wiedzie Naza-
row. Jesienin nie ma absolutnie ¿adnych szans na skuteczn¹ obronê: nie jest w stanie
siê podnie�æ, z³amana lewa noga nie pozwala siê poruszaæ, odpowiadaæ na ataki
oprawców; swobodne pozostaj¹ jedynie rêce (a mo¿e tylko prawa rêka, je�li za³o¿ymy,
¿e lewa by³a tak¿e uszkodzona), którymi poeta zas³ania rozpaczliwie twarz i korpus21 .

19 Przypomnijmy, ¿e Nazarow jako administrator hotelu �Angleterre� i wspó³pracownik OGPU mia³
zapewne klucze do s³u¿bowego aresztu po³o¿onego w piwnicach �Astorii�.

20 Tym faktem da³oby siê wyja�niæ brak ogólnodostêpnych fotografii denata na stole sekcyjnym,
ukazuj¹cych jego lewy profil w ca³o�ci, tak jak widzimy jego profil prawy, albowiem z³amanie otwarte
pozostawi³oby �lady na skórze i zdjêcia na pewno odzwierciedli³yby te zmiany anatomopatologiczne.

21 Nawet nieliczne ogólnodostêpne zdjêcia cia³a martwego Jesienina w prosektorium Szpitala Obu-
chowskiego ujawniaj¹ okrutn¹ prawdê o torturach fizycznych i znêcaniu siê sadystów Nazarowa oraz
Ustinowa nad poet¹.
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A oprawcy wci¹¿ bij¹, nie oszczêdzaj¹c ¿adnej czê�ci cia³a ofiary. S¹ g³usi na prawdo-
podobne pro�by o lito�æ, na zwierzêcy krzyk i p³acz. Zwyrodnialcy bij¹, napawaj¹ siê
cierpieniem, szydz¹ z bitego i znów zadaj¹ ciosy. Wiele silnych kopniêæ powoduje
odbicie prawej nerki, trwa³e uszkodzenie �ledziony i trzustki Jesienina22. Golgota trwa.

27 grudnia 1925, niedziela, godz. 22.00 � 28 grudnia 1925, poniedzia³ek,

godz. 0.30. Przez dwie i pó³ godziny Nazarow z Ustinowem torturuj¹ Jesienina.
Znacznie wiêksze zaanga¿owanie wykazuje psychopata Nazarow, zadaj¹c brutalne cio-
sy gdzie popadnie23. Najpewniej w³a�nie wtedy jeden z katów pozbawia Jesienina
lewego oka na skutek silnego kopniêcia czubem zimowego buta. Przed pó³noc¹
27 grudnia cia³o poety jest ju¿ zmaltretowane, lecz Jesienin wci¹¿ daje oznaki ¿ycia.
Le¿y twarz¹ do ziemi, brudny, we krwi, w poszarpanej odzie¿y. Nazarow u�wiadamia
sobie, ¿e katalog czekistowskich m¹k siê wyczerpa³ i nie wydobêdzie ju¿ od s³abn¹ce-
go z minuty na minutê Jesienina oczekiwanej informacji. Postanawia zatem przej�æ do
realizacji nastêpnego punktu ohydnego planu: czas ostatecznie rozprawiæ siê z ofiar¹.
Siêga wiêc po zabrany z apartamentu numer 5 sznur od walizki, sk³ada go podwójnie,
przyklêka, przygniata prawym kolanem plecy le¿¹cego wci¹¿ na brzuchu Jesienina
i bez trudu od ty³u zarzuca poecie pêtlê na szyjê, dusz¹c go z premedytacj¹24. Zbli¿a
siê godz. 0.30. Mimo dramatycznej obrony, za pomoc¹ prawej d³oni odci¹gaj¹cej
sznur, ofiara wkrótce siê poddaje i zakrwawiona g³owa martwego ju¿ Jesienina opada
na ziemiê, a prawe przedramiê i prawa rêka denata zastygaj¹ w nienaturalnym po³o¿e-
niu25. Zadzierzgniêcie jest skuteczne. Wyczerpany fizycznie Nazarow musi odpocz¹æ.
W czasie, gdy odpoczywa, cia³o Jesienina zaczyna szybko tê¿eæ. Wszyscy znajduj¹ siê
przecie¿ w piwnicy, na dworze i w pomieszczeniu tajnego aresztu panuje temperatura
je�li nie ujemna, to przynajmniej bliska zeru. Zabójca, zahartowany w mordach ogie-
peusznik, musi mieæ pewno�æ zbira: odwraca nog¹ cia³o Jesienina, który kurczowo
przytrzymuje stryk, pochyla siê nad ofiar¹ i strzela do niej zgodnie z bestialskim
zwyczajem s³u¿b specjalnych � dwukrotnie. Strzela do nie¿ywego Jesienina z jego
w³asnego rewolweru.

28 grudnia 1925, poniedzia³ek, godz. 0.30�3.30. Oprawcy jeszcze chwilê odpo-
czywaj¹, po czym zawijaj¹ stê¿a³e zw³oki w ten sam koc hotelowy z ³ó¿ka Jesienina,

22 W �wietle najnowszych danych nie sprawdzi³a siê hipoteza, zgodnie z któr¹ w czasie wstêpnych
tortur kaci trzymali g³owê poety w naczyniu z wod¹; lecz to, ¿e polewali go zimn¹ wod¹, by odzyska³
(lub odzyskiwa³) przytomno�æ, jest bardzo prawdopodobne, albowiem czynno�æ ta nale¿a³a do podstawo-
wego arsena³u czekistowskich (i nie tylko czekistowskich zreszt¹) sposobów otrze�wiania ofiar przes³u-
chania. Zob. eksperyment kryminalistyczny przedstawiony w rozdziale �Podtapianie� w: G. Ojcewicz,
R. W³odarczyk, D. Zajdel, op. cit., s. 145�147.

23 Zob. eksperyment kryminalistyczny przedstawiony w rozdziale �Chwyt czekisty� � ibidem,
s. 176�193.

24 Warto podkre�liæ, ¿e zarzucona przez Nazarowa pêtla nie znalaz³a siê nawet przez chwilê miêdzy
wargami ofiary, jak sugeruje to re¿yser filmu fabularnego Jesienin Igor Zajcew (2005). Zmiany w k¹ci-
kach ust denata s¹ najprawdopodobniej reakcj¹ skóry na p³yny po�miertne wydostaj¹ce siê z jamy ustnej
zmar³ego, a nie �ladami mechanicznymi od kontaktu sznura ze skór¹ twarzy w okolicach ust.

25 Zob. eksperyment kryminalistyczny przedstawiony w rozdzia³ach �Zadzierzgniêcie� oraz �Prawa
d³oñ denata� � ibidem, s. 155�165 i 165�175.
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w którym przywlekli go do aresztu, i rozpoczynaj¹ transport cia³a z powrotem do
�Angleterre�. Teraz zabójcy musz¹ wykazaæ znacznie wiêcej ostro¿no�ci ni¿ poprzed-
nio, gdy nie�li nieprzytomnego, lecz ¿ywego cz³owieka26. Nie da siê tego, co widaæ
go³ym okiem, wyt³umaczyæ upojeniem alkoholowym: zbyt widoczne s¹ zmiany
w ubiorze i wygl¹dzie Jesienina. O godz. 2.30 znajduj¹ siê z powrotem w apartamen-
cie. Rozwijaj¹ koc i wyrzucaj¹ martwe cia³o na dywan. Na dywanie natychmiast po-
wstaj¹ kolejne plamy krwi, pojawiaj¹ siê �lady pod³o¿a z miejsca przes³uchania
w �Astorii�. Zabójcy zamykaj¹ drzwi od wewn¹trz i gor¹czkowo rozpoczynaj¹ pod³¹
mistyfikacjê. W prawym rogu pokoju wieszaj¹ Jesienina, mocuj¹c jego cia³o do rury
grzewczej. Nie przebieraj¹ nieboszczyka: Jesienin jest w tym samym ubraniu, w któ-
rym go przes³uchiwano � brudny, zakrwawiony, z³achmaniony. Wygl¹da upiornie
i zdecydowanie straszniej ni¿ na rysunkach Wasilija Swaroga27. Powieszenie zajmuje
zabójcom ca³¹ godzinê28. O godz. 3.30 martwy Jesienin zostaje wreszcie przytwierdzo-
ny pod samym sufitem do rury grzewczej29. Oprawcy opuszczaj¹ miejsce zbrodni,
porz¹dkuj¹c w po�piechu pokój. Nazarow zamyka apartament za pomoc¹ specjalnego
instrumentu od zewn¹trz; klucz tkwi w zamku od �rodka30. Wszystko ma wskazywaæ
na samobójstwo pope³nione w desperacji31. Koñczy siê Golgota Jesienina.

28 grudnia 1925, poniedzia³ek, godz. 10.30�16.00. Zdarzenia przebiegaj¹ we-
d³ug scenariusza przedstawionego w ksi¹¿ce32. Przed godz. 16.00 zw³oki poety zostaj¹
odtransportowane do Szpitala Obuchowskiego33.

28 grudnia 1925, poniedzia³ek, godz. 16.00 � 29 grudnia, wtorek, noc, a¿ do

sekcji zw³ok. Przez ca³¹ noc z 28 na 29 grudnia zw³ok poety na polecenie OGPU

26 Zob. eksperyment kryminalistyczny przedstawiony w rozdziale �Transport zw³ok� � ibidem,
s. 193�198.

27 Zob. rozdzia³ �Rysunki Wasilija Swaroga� � ibidem, s. 155�165.
28 Zob. eksperymenty kryminalistyczne przedstawione w rozdzia³ach �Powieszenie i u³o¿enie pêtli

wisielczej� oraz �Kolumna� � ibidem, s. 248�267 i 267�281.
29 Ówczesne gazety donosi³y, ¿e �wed³ug opinii ekspertów, trup wisia³ ko³o sze�ciu, siedmiu go-

dzin� (cyt. za: E. Wata³a, W. Woroszylski, op. cit., s. 519). A zatem wszystko siê zgadza: zw³oki odkryto
mniej wiêcej o godz. 10.30, wiêc musia³y w takim razie zawisn¹æ oko³o godz. 3.30.

30 Jeden z tych instrumentów-wytrychów, byæ mo¿e ze wzglêdu na swoj¹ wielko�æ oraz zdolno�ci
operacyjne odpowiadaj¹ce zrêczno�ci zwierzêcia, nazywa siê po rosyjsku �óèñòèòè�, jak ma³a po³udnio-
woamerykañska ma³pka uistiti bia³oucha (mato³ka, marmozeta), o d³ugo�ci cia³a 12�15 cm. Instrumen-
tem tym s¹ szczypce z pó³okr¹g³ymi i wyd³u¿onymi koñcami, niekiedy z naciêciem na powierzchniach
wewnêtrznych. Szczypcami tymi chwyta siê koniec klucza pozostawionego w zamku od wewn¹trz i prze-
krêca w wybranym kierunku. Drugi instrument � to �òðóáêà�, czyli rurka wykorzystywana w tym sa-
mym celu, ale maj¹ca inn¹ budowê ni¿ poprzedni przyrz¹d. Zob. np. Êðèìèíàëèñòèêà. Êðàòêàÿ

ýíöèêëîïåäèÿ, àâòîð-ñîñòàâèòåëü Ð. Áåëêèí, Ìîñêâà 1993, s. 86, 88.
31 Prawdopodobnie zarówno dywan, jak i koc z apartamentu numer 5 nie zachowa³y siê do czasów

wspó³czesnych. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wkrótce po ca³ym tragicznym zaj�ciu w hotelu �Angleterre�
zosta³y one spalone przez s³u¿by OGPU, poniewa¿ dywan i koc by³yby niepodwa¿alnym dowodem rze-
czowym w sprawie o zabójstwo poety.

32 Zob. rozdzia³ �Prawdopodobna wersja wydarzeñ z 27 na 28 grudnia 1925 r.� w: G. Ojcewicz,
R. W³odarczyk, D. Zajdel, op. cit., s. 77�79.

33 Zapewne nie zachowa³y siê tak¿e ubrania, w których przywieziono Jesienina do kostnicy Szpitala
Obuchowskiego. Przys³ane w paczce do Moskwy z Leningradu, zosta³y odebrane od przewodnicz¹cego
komitetu pogrzebowego przez Wolfa Erlicha, tajnego pracownika OGPU, i zapewne pospiesznie spalone.
Jak widaæ, zleceniodawca zadba³ o staranne zacieranie wszelkich �ladów swego haniebnego czynu.
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pilnuje mierny poeta leningradzki Wasilij Kniaziew (1887�1937), zwany Czerwonym
Dzwonnikiem34. Jego zadaniem jest bezwzglêdne niedopuszczanie do zmaltretowane-
go cia³a ¿adnej osoby. Takie zachowanie Kniaziewa ma na celu nie tylko wspó³udzia³
w skrywaniu mordu, lecz przede wszystkim hañbi¹cego czynu, jakiego na zw³okach
poety dokonaj¹, byæ mo¿e, za chwilê specjalnie przys³ani z Moskwy przez Stalina
dwaj ogiepeusznicy35. W my�l wysuniêtej tutaj hipotezy to najprawdopodobniej oni
zbezczeszcz¹ zw³oki przez wykastrowanie denata i zawiezienie jego j¹der zlecenio-
dawcy36. Niewykluczone, ¿e sta³y siê one elementem rytua³u czarnej magii, pozwala-
j¹cej przenie�æ si³ê i talent cz³owieka, do którego nale¿a³y za ¿ycia, na inn¹ osobê37.

29 grudnia 1925, wtorek, sekcja zw³ok. Obducent, profesor Aleksandr Gilarew-
ski, dokonuje oglêdzin i otwarcia zw³ok Sergiusza Jesienina. Sporz¹dza dokument
znany pod potoczn¹ nazw¹ jako Akt Gilarewskiego38. W akcie tym zapisano, ¿e
wszystkie narz¹dy wewnêtrzne s¹ w normie. Medyk s¹dowy nic nie wspomina � ze
zrozumia³ych wzglêdów � o obra¿eniach wewnêtrznych i okaleczeniu fizycznym de-
nata, polegaj¹cym na pozbawieniu go j¹der. Jego akt jest jednak doskonale zaszyfro-
wany, niewidoczny dla s³abo wykszta³conych w dziedzinie medycyny s¹dowej ogiepe-
uszników, lecz mo¿liwy do odczytania po latach w poetyce przeciwieñstw,
intelektualnych aluzji oraz specjalistycznej wiedzy z dziedziny medycyny s¹dowej39.

29 grudnia 1925, wtorek, godz. 18.00. W Leningradzie, w ma³ym pokoiku na
Fontance nale¿¹cym do zwi¹zku pisarzy, ma miejsce po¿egnanie z Jesieninem. Isidor
Zo³otariewski robi maski po�miertne. Sofia To³stoj, ostatnia ¿ona Jesienina, na pami¹tkê

34 Zob. rozdzia³ �Tekst poetycki jako �ród³o wiedzy o przestêpstwie� w: ibidem, s. 478�504.
35 Ogiepeuszników tych Jesienin nie zna³ za ¿ycia.
36 Tym faktem da siê mo¿e wyt³umaczyæ brak jakichkolwiek ogólnodostêpnych fotografii wykona-

nych byæ mo¿e przez s³u¿by specjalne w prosektorium Szpitala Obuchowskiego, na których by³by wi-
doczny denat z góry oraz by³aby widoczna okaleczona okolica krocza.

37 Na bardzo interesuj¹cy szczegó³ ze zwyczajów dyktatora wskazuje Witalij Szentalinski, gdy pi-
sze, ¿e Stalin prowadzi³ ewidencjê talentów i osobi�cie wydawa³ polecenia egzekutorom co do sposobu
postêpowania z twórcami. Szentalinski �ledzi wprawdzie w swej niezwyk³ej ksi¹¿ce tragiczne losy zaled-
wie kilku pisarzy i filozofa, inwigilowanych na polecenie Stalina, jak Isaak Babel, Boris Pilniak, Osip
Mandelsztam, Michai³ Bu³hakow, Pawe³ F³orenski, ale nawet ten wycinkowy obraz nie pozostawia cienia
w¹tpliwo�ci co do patologicznych relacji wodza narodów ze �wiatem artystów i literatów. Szentalinski
zauwa¿a: �Je�li powiemy, ¿e ka¿dy talent by³ u nas skazany na represje � ju¿ z racji samej natury
twórczo�ci, nieznosz¹cej przymusu � to bêdzie to przera¿aj¹ca, ale jednak prawda. Celuj¹c w talent
� zabili duszê narodu� (W. Szentalinski, Wskrzeszone s³owo. Z �archiwów literackich� KGB, t³um.
H. Ch³ystowski, M. Kotowska, R. Niedzielko,  E. Niepokólczycka, J. Waczków, Warszawa 1996, s. 205
i 418). Wydaje siê, ¿e tytu³ orygina³u rosyjskiego � Ðàáû ñâîáîäû. Â ëèòåðàòóðíûõ àðõèâàõ ÊÃÁ

[Niewolnicy wolno�ci. W literackich archiwach KGB] � lepiej eksponuje ograniczenie wolno�ci twórczej
w czasach sowieckich za rz¹dów Stalina ani¿eli Wskrzeszone s³owo.

38 Zob. rozdzia³ �Analiza kryminalistyczna� w: G. Ojcewicz, R. W³odarczyk, D. Zajdel, op. cit.,
s. 83�135.

39 Niektóre istotne dokumenty w sprawie �mierci Jesienina � milicyjne i medyczny, na przyk³ad
protoko³y opisu i przes³uchañ czy wspomniany Akt Gilarewskiego � zosta³y w ten sam sposób mecha-
nicznie uszkodzone w dolnej �rodkowej czê�ci papieru, na jakim je sporz¹dzono. Zapewne dokumentem
g³ównym, wedle którego dokonano uszkodzenia przez mechaniczne wyrwanie, by³ akt obducenta, albo-
wiem brakuj¹ce czê�ci objê³y najwa¿niejszy jego fragment, to jest orzeczenie, w którym Gilarewski móg³
sformu³owaæ przyczynê �mierci poety.
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obcina pukiel w³osów zmar³ego mê¿a40. Kondukt kieruje siê ku dworcowi kolejowe-
mu. Po godz. 23.00 z Dworca Moskiewskiego wyrusza poci¹g do stolicy, w którym s¹
transportowane zw³oki poety.

30�31 grudnia 1925, �roda � czwartek, Moskwa. Ponowne po¿egnanie i �wiec-
ki pogrzeb Jesienina w Domu Prasy. Przed zamkniêciem trumny Wasilij Nasiedkin,
szwagier poety, za zgod¹ Sofii To³stoj spe³nia pro�bê Niko³aja Klujewa i zawiesza na
piersi zmar³ego przekazany przez Klujewa du¿y, miedziany, staroobrzêdowy krzy¿ na
czarnym ³añcuchu41. Na Cmentarzu Wagañkowskim, w obecnej alei 17, zostaje z³o¿o-
ne cia³o poety42.

1 stycznia 1926, pi¹tek, godz. 1.00. Najpewniej na polecenie samego Stalina na
Cmentarz Wagañkowski przybywa ekipa grabarska OGPU. Czê�æ cz³onków ekipy wy-
kopuje trumnê Jesienina i zdejmuje ze zmar³ego miedziany krzy¿ od Klujewa43; wybi-
ja godz. 2.00 w nocy. Tymczasem pozostali cz³onkowie ekipy wykopuj¹ inne cia³o
i dochodzi do zamiany nieboszczyków miejscami44. Do trumny ze szcz¹tkami innego
cz³owieka zostaje podrzucony miedziany krzy¿ na czarnym ³añcuchu. Organizator mi-
styfikacji przewidzia³ bowiem i tê ewentualno�æ, ¿e w bli¿szej lub dalszej przysz³o�ci
bêdzie mimo wszystko, mimo nieracjonalnej postawy prokuratury rosyjskiej, przeprowa-
dzona ekshumacja zw³ok Jesienina, a wówczas miedziany krzy¿ mo¿e byæ okoliczno�ci¹
przemawiaj¹c¹ na korzy�æ mistyfikatorów i �wiadczyæ o rzekomej autentyczno�ci
szcz¹tków. Poza tym mistyfikator musia³ wybraæ cia³o, które za ¿ycia fizycznie

40 Pukiel ten najprawdopodobniej siê nie zachowa³. Mo¿e siê okazaæ, ¿e w³osy, które widzimy
w sanktpetersburskim Domu Puszkina i które maj¹ uchodziæ za oryginalny pukiel, nie nale¿¹ w rzeczy
samej do Jesienina, a je�li tak, to nie pos³u¿¹ one w badaniach porównawczych DNA poety.

41 We wspomnieniach Anny Berziñ czytamy: �Krzy¿ by³ wielki, miedziany, staroobrzêdowy, na

czarnym ³añcuchu. Nak³adaj¹c krzy¿, poruszono skórê na czole, zmarszczy³a siê, okropnie zmieniaj¹c
twarz Sergiusza. Naraz szalenie siê zestarza³, a czo³o zrobi³o siê ma³e, w nienaturalnie g³êbokich
zmarszczkach. I wtedy Nasiedkin, zrêcznie zapinaj¹c koszulê, poci¹gn¹³ skórê z czo³a na g³owê, i Ser-
giusz znów odm³odnia³, i twarz znowu przybra³a wyraz spokojnego ¿alu� (E. Wata³a, W. Woroszylski,
op. cit., s. 529).

42 Na tym samym cmentarzu prawie naprzeciwko pomnika Jesienina, jakby u jego stóp, znajduje siê
zaro�niêta mogi³a� Gieorgija Ustinowa (23 maja 1888 � 10 grudnia 1932). W tym szczególnym usytu-
owaniu grobu po raz kolejny mo¿na by dopatrywaæ siê wype³nienia siê potocznego przekonania, zgodnie
z którym morderca powraca na miejsce zbrodni: tu � przybli¿a siê do postaci, któr¹ pozbawi³ ¿ycia. Po
raz pierwszy to przybli¿enie nast¹pi³o podczas po¿egnania w Leningradzie przy robieniu pami¹tkowej
fotografii przed trumn¹ Jesienina. Ustinow sta³ wówczas obok Klujewa w nieznacznej odleg³o�ci od
g³owy poety i zimno wpatrywa³ siê w oko kamery, a nie w nieboszczyka.

43 Zapewne informacja o krzy¿u na ciele denata musia³a pochodziæ od kogo� z uczestników po¿egna-
nia z nieboszczykiem w Moskwie, sceny rozgrywaj¹cej siê w �cis³ym gronie. �wiadkami za³o¿enia krzy¿a
byli: Sofia To³stoj, któr¹ raczej wypada wy³¹czyæ z krêgu podejrzanych � podobnie jak literatów Siergieja
Ma³yszewa, Michai³a Gierasimowa i W³adimira Kiri³³owa � nastêpnie Anna Bierziñ oraz Wasilij Nasied-
kin. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e Bierziñ i Nasiedkin mieli kontakty z OGPU, które� z nich mog³o siê staæ
�ród³em przecieku. Co ciekawe, niektóre osoby obserwuj¹ce zak³adanie krzy¿a lub go zak³adaj¹ce, a wiêc
realni �wiadkowie mordu politycznego, zginê³y na polecenie zleceniodawcy: Michai³ Gierasimow (1889�
�1937) zosta³ rozstrzelany 26 czerwca 1937 roku, W³adimir Kiri³³ow (1890�1937) � 16 lipca 1937 roku,
a Wasilij Nasiedkin (1894�1938) � 15 marca 1938. Zob. jeszcze: E. Wata³a, W. Woroszylski, op. cit., s. 528.

44 W tym �wietle ³atwo wyt³umaczyæ spostrze¿enie Swiet³any Pietrowny Jesienin, poczynione
w 1955 roku, w dniu pogrzebu jej babci, Tatiany Fiodorowny, matki Sergiusza Jesienina. Otó¿ po rozko-
paniu mogi³y, w której powinna siê znajdowaæ trumna Jesienina, osobom obecnym na cmentarzu ukaza³y
siê w dole inne trumny, w�ród których siostrzenica nie dostrzeg³a tej ze szcz¹tkami poety.
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(wiekiem, wzrostem, budow¹ ko�æca i innymi cechami anatomicznymi) przypomina-
³oby po latach szkielet Jesienina.

N a j w a ¿ n i e j s z e  w y d a r z e n i a  z  o s t a t n i c h  s z e � c i u
g o d z i n  ¿ y c i a  S e r g i u s z a  J e s i e n i n a

27�28 grudnia 1925:
1) 20.30 � przyj�cie zabójców do apartamentu Jesienina,
2) 21.00 � Jesienin traci przytomno�æ od uderzenia rêkoje�ci¹ rewolweru w czo³o,
3) 21.00�22.00 � przetransportowanie Jesienina do aresztu w �Astorii�,
4) 22.00�0.30 � �miertelne przes³uchanie.

28 grudnia 1925:
1) 0.30 � zadzierzgniêcie,
2) 0.30�2.30 � przetransportowanie martwego Jesienina do apartamentu numer 5

w hotelu �Angleterre�,
3) 2.30�3.30 � inscenizowanie samobójstwa,
4) 3.30 � zw³oki Jesienina zawis³y na rurze grzewczej.

Z e s t a w i e n i e  n a j w a ¿ n i e j s z y c h  r ó ¿ n i c  w  p i e r w s z e j
i d r u g i e j  w e r s j i  s p i s k u  p r o w a d z ¹ c e g o  d o  � m i e r c i  S e r -
g i u s z a  J e s i e n i n a
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N a j w a ¿ n i e j s z e  n o w e  u s t a l e n i a

1. Zadzierzgniêcia dokonano w momencie, gdy Jesienin le¿a³ twarz¹ do ziemi.
2. Zw³oki po zadzierzgniêciu le¿a³y na ziemi przez pewien czas, który wystarcza³,

aby prawe przedramiê denata i lewa z³amana noga stê¿a³y w nienaturalnych pozach.
3. Obra¿enia wewnêtrzne ofiary: odbita prawa nerka, odbita �ledziona, odbita

trzustka.
4. Z³amana lewa noga w wyniku upadku na brzeg wysokiego piwnicznego schod-

ka  w drodze do tajnego aresztu OGPU.
5. Kastracja denata z my�l¹, byæ mo¿e, o rytuale czarnej magii.
6. Dopuszczenie siê przez s³u¿by OGPU zbezczeszczenia dwóch grobów na

Cmentarzu Wagañkowskim w nocy 1 stycznia 1926 roku.
7. Niezachowanie siê dowodów przestêpstwa w postaci dywanu, koca i odzie¿y

denata, w której przywieziono go do kostnicy.

Warto mo¿e na zakoñczenie podaæ, ¿e tym, który jako jeden z pierwszych, ale na
pewno nie jedyny, podejrzewa³ Gieorgija Ustinowa o udzia³ w zabójstwie Sergiusza
Jesienina, by³ Borys Pasternak (1890�1960). W prywatnym li�cie do leningradzkiego
dziennikarza laureat literackiej Nagrody Nobla z 1958 roku pisa³, pos³uguj¹c siê bar-
dzo wymown¹ aluzj¹:

Íåñìîòðÿ íà îáúÿñíåíèå, äàâàâøèåñÿ ïå÷àòíî, è íà äîãàäêè, òàèìûå ïðî ñåáÿ, íåëüçÿ

îòäåëàòüñÿ îò âïå÷àòëåíèÿ êàêîé-òî âñ¸ æå òàéíû, êðîþùåéñÿ çà ýòîé ñìåðòüþ.

Ìîæåò áûòü, Âàì îäíèì èçâåñòíû è å¸ ðàçãàäêè45.

Znany z przenikliwego umys³u Pasternak nie odwa¿y³ siê jednak na bardziej ostry
i jednoznaczny ton, zdaj¹c sobie sprawê z niebezpieczeñstwa, które zes³a³by na siebie,
gdyby otwarcie wskaza³ na Ustinowa jako realizatora stalinowskiej zbrodni. Z czasem,
zw³aszcza po opublikowaniu za granic¹ powie�ci Doktor ¯ywago, sam Pasternak sta-
nie siê obiektem zabójczej nagonki ze strony ludzi Stalina i do�wiadczy na w³asnej
skórze losu, który bolszewicki system zgotowa³ wcze�niej Jesieninowi.

Trzeba uczciwie przyznaæ, ¿e czynno�ci mistyfikacyjne zwi¹zane z miejscem po-
chówku Jesienina �wiadcz¹ o realizowaniu przez zleceniodawcê planu opartego na
perfidii typowej dla mentalno�ci zwyrodnialców. Perfidia ta ma jednak cechy racjonal-
nej strategii. To miêdzy innymi znaczy, ¿e o nowej mogile poety najprawdopodobniej
s³u¿by specjalne nie zapomnia³y i zapewne przez najbli¿sze lata chowano w tym
samym grobie inne anonimowe osoby. A zatem, je�li zdarzenia takie mia³y miejsce,
szcz¹tki ofiar stalinizmu powinny zostaæ odkryte podczas kolejnej ekshumacji Sergiu-
sza Jesienina.

45 �Bez wzglêdu na wyja�nienia, które podaje prasa, i na domys³y, skrywane wewn¹trz siebie,
w ¿aden sposób nie mo¿na siê opêdziæ od wra¿enia jakiej� tajemnicy zwi¹zanej z t¹ �mierci¹. Byæ mo¿e

tylko Pan zna jej rozwi¹zanie� (cyt. za: À. Ïðîêîïåíêî, op. cit.; t³um. � G. O.).
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Niewykluczone, ¿e g³ówny re¿yser koszmarnego jesieninowskiego spektaklu
cmentarnego zak³ada³ i taki scenariusz, zgodnie z którym w jaki� sposób zostanie
jednak ustalone w³a�ciwe miejsce pochówku poety. Naiwnie wszak¿e zak³ada³, ¿e
zespó³ ekshumacyjny zaniecha badania miejsca spoczynku poety natychmiast po odna-
lezieniu pierwszych szcz¹tków, chocia¿ i tak, niestety, równie¿ mog³oby siê w najgor-
szym razie staæ. Wówczas badania genetyczne pierwszych od góry odkopanych szcz¹t-
ków nie potwierdzi³yby to¿samo�ci Jesienina, a zbrodniarze odnie�liby po raz kolejny
w¹tpliwy sukces.

Z przedstawionej antycypacji p³ynie zatem wskazówka dla przysz³ej komisji eks-
humacyjnej: nale¿y bardzo starannie sprawdziæ zawarto�æ ca³ej jamy, w której, zapew-
ne dopiero na samym dnie, pod co najmniej kilkoma innymi szcz¹tkami mê¿czyzn
bêd¹cych ofiarami systemu totalitarnego, znajduj¹ siê ko�ci Sergiusza Jesienina. Na
szczê�cie ³atwy do przewidzenia stan ich uszkodzeñ pozwoli medykom s¹dowym na
szybsze oddzielenie ko�ci innych osób od szcz¹tków w³a�ciwych.

W ten sposób zamyka siê kolejny rozdzia³ w wyja�nianiu okoliczno�ci i przyczy-
ny �mierci wielkiego rosyjskiego poety. Teraz wypada cierpliwie poczekaæ na drug¹
ekshumacjê jego szcz¹tków, która nie tylko potwierdzi � mam ogromn¹ nadziejê
� przedstawion¹ powy¿ej wersjê wydarzeñ, w tym rodzaj oraz rozleg³o�æ obra¿eñ
anatomicznych, bêd¹cych skutkiem torturowania Jesienina w tajnym areszcie OGPU
przez bezwzglêdnych oprawców, ale tak¿e pozwoli zdj¹æ piêtno samobójcy z cz³owie-
ka, który za ¿ycia sta³ siê mêczennikiem46.

Summary

The Latest Version of Circumstances and Cause of Death of Sergey Yesenin.
From Order to Exhumation

The article presents the latest version of circumstances and cause of death of Sergey Yesenin.
It should be seen as an edition as well as addition to the recently published monograph Murder of
Sergey Yesenin. Criminalistic, Historical and Literary Study (Szczytno 2009), where the primary
version of the poet�s murder was depicted. The following revised version reveals some new figures
which were directly involved in the tragic death of Yesenin, i.e. Iosif Stalin as the initiator or
Georgy Ustinov and Vasily Nazarov as the executors of that perfidious deed. The author projects
a plan of the plot, a calendar of the last days and hours of Yesenin�s life, brings out unknown facts
and hypotheses which prove a planned homicide committed by members of Soviet secret police
(Joint State Political Directorate) and, therefore, disqualify the official version of suicide.

46 Jak pisze Szentalinski, sowiecka Golgota poch³onê³a �oko³o dwóch tysiêcy literatów, z czego
oko³o pó³tora tysi¹ca zginê³o w wiêzieniach i obozach, nie doczekawszy wolno�ci� (W. Szentalinski,
op. cit., s. 9). W tym sensie Jesienin nie jest wyj¹tkiem, lecz jedn¹ z tysiêcy ofiar nieludzkiej machiny
sterowanej przez przywódców bolszewickiego pañstwa.


