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KOBIETY W ĩYCIU I TWÓRCZOĝCI SIERGIEJA JESIENINA
WOMEN IN THE LIFE AND POETRY OF SERGEI YESENIN

WAWRZYNIEC POPIEL-MACHNICKI

ABSTRACT. The literary criticism of Sergei Yesenin’s poetry notices what is most visible in it:
a description of Russia and the native Ryazan region imbued with the religion and rural
cosmogony of ancestors. His hedonistic character, which was his tendency towards alcohol
consumption and a rich erotic life, was frequently emphasized. This emphasis was to decrease the
importance of spirituality in his works. The present article is an attempt at describing the importance
of women in Sergei Yesenin’s life and works.
Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PoznaĔ – Polska.

Poezja Siergieja Jesienina (1895–1925) w percepcji badawczej związana jest
z analizą poĞwiĊconą, w przewaĪającej mierze, tematowi Ojczyzny, którą dla poety
była nie tylko szeroko pojmowana Rosja, ale i miejsce, z którego pochodził – gubernia riazaĔska. To właĞnie tam ulokował on swoją poetycką muzĊ, to tam zaczął
kształtowaü swój specyficzny Ğwiatopogląd, przepojony wiejską kosmogonią i wyniesioną z domu staroobrzĊdową religijnoĞcią1.
W okresie dominacji w literaturze rosyjskiej realizmu socjalistycznego krytyka
literacka, zwłaszcza radziecka, starała siĊ zanegowaü wpływy przekazywanej z pokolenia na pokolenie duchowej tradycji przodków, której wyraĨny Ğlad widoczny
jest w poezji Jesienina. Argumentem rzekomego ateistycznego podejĞcia riazaĔskiego poety do Īycia miał byü jego hedonistyczny sposób bycia, a zwłaszcza umiłowanie zakrapianych alkoholem libacji i towarzystwo kobiet. Polscy uczeni zajmujący siĊ twórczoĞcią Jesienina zwracali zawsze uwagĊ na jeszcze jeden aspekt
jego Īyciorysu – mianowicie upodobanie do związków homoseksualnych2. Taki
________________
1

Swoje badania nad religijnymi aspektami twórczoĞci Siergieja Jesienina rozpocząłem jeszcze na studiach rusycystycznych na seminarium magisterskim profesora Czesława Andruszki,
który póĨniej jako opiekun naukowy przyczynił siĊ do powstania mojego doktoratu o poezji Jesienina, opublikowanego w formie ksiąĪki. (Zob.: W. P o p i e l - M a c h n i c k i, ɉɨɷɬɢɤɚ ɋɟɪɝɟɹ
ȿɫɟɧɢɧɚ, PoznaĔ 2000, 121 s.).
2
Zob.: E. W a t a ł a, W. W o r o s z y l s k i, ĩycie Sergiusza Jesienina, Warszawa 1973, s. 81;
J. S z o k a l s k i, Poezja czasu próby, [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red.
A. Drawicza, Warszawa 1997, s. 187; W. P i o t r o w s k i, Bajeczna wersja Īyciorysu Nikołaja
Klujewa, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak,
GdaĔsk 1998, s. 125.
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pogląd podziela równieĪ Tadeusz Klimowicz, który w swojej ksiąĪce PoĪar serca.
16 smutnych esejów o miłoĞci, o pisarzach rosyjskich i ich muzach podkreĞla, Īe
związki autora Ʉɥɸɱɟɣ Ɇɚɪɢɢ z Nikołajem Klujewem, Leonidem Kannegiserem,
Anatolijem Marienhofem, Riurikiem Iwniewem i Wolfem Erlichem „były mimo
wszystko przemilczane, traktowane jako epizody w jego bogatej i obfitującej w skandale damsko-mĊskie biografii erotycznej”3.
Zwróciü naleĪy tutaj uwagĊ na kontakty Jesienina z Klujewem, który stał siĊ
dla młodego przybysza z riazaĔskiej guberni nie tylko przyjacielem, ale równieĪ nauczycielem i doradcą na początku jego poetyckiej kariery. Klujew był poetą, którego
bolszewicy z powodów przede wszystkim Ğwiatopoglądowych usunĊli na wiele dekad z rosyjskiego Īycia literackiego. MoĪna było o nim wspominaü tylko i wyłącznie w pejoratywnym Ğwietle, uznając go za niebezpiecznego mistyka, który starał
siĊ religijnie oddziaływaü na twórczoĞü Jesienina. To „negatywne” twórcze oddziaływanie Klujewa przypadło na lata 1915–1917, kiedy jego młodszy kolega zaczął
pojawiaü siĊ na literackich salonach Petersburga i Moskwy, chĊtnie korzystając zarówno z pomocy „zawodowej”, jak i goĞcinnoĞci Klujewa. Wspólne zamieszkiwanie w Petersburgu przyczyniło siĊ do doszukiwania siĊ w przyjaĨni poetów skłonnoĞci homoseksualnych.
Takie krytyczno-literackie rozwaĪania mogłyby mieü naukowe podstawy, gdyby znalazły swoje potwierdzenie w analizie twórczoĞci poetów. Nieliczne wiersze,
zwłaszcza Klujewa, wywołujące niejednoznaczne skojarzenia, pozwalają jednak
w procesie interpretacyjnym odwołaü siĊ do filozoficznych przemyĞleĔ Władimira
Sołowjowa, który pod koniec 1892 roku opublikował w „ȼɨɩɪɨɫɚɯ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ” swój traktat, zatytułowany ɋɦɵɫɥ ɥɸɛɜɢ. Ten wybitny myĞliciel,
widząc w samym akcie płciowym moralne zło, odgraniczał miłoĞü erotyczną od tzw.
miłoĞci seksualnej. Sołowjow był przekonany, Īe ludzkoĞü osiągnie kiedyĞ nieĞmiertelnoĞü (co zgodne było równieĪ z transhumanistycznymi filozoficznymi rozwaĪaniami Nikołaja Fiodorowa) i nie bĊdzie musiała siĊ rozmnaĪaü. Dla Sołowjowa
waĪna była platoniczna miłoĞü, prowadząca do „zjednoczenia w Bogu” – „duchowa
miłoĞü”, prowadząca do przemienienia kochających siĊ ludzi w jednego „całoĞciowego człowieka” o charakterze androgenicznym – na obraz i podobieĔstwo BoĪe4.
Taka myĞl przyĞwiecała Klujewowi, który zrezygnował z tradycyjnego modelu Īycia, zagłĊbiając siĊ w religijną kontemplacjĊ. Jego próby odgrodzenia Jesienina od
hulaszczego trybu Īycia, w którym nie brakowało erotyczno-intymnych sytuacji,
mogły byü chĊcią uchronienia przyjaciela właĞnie od specyficznie pojmowanego
przez Sołowjowa moralnego zła.
________________
3

T. K l i m o w i c z, PoĪar serca. 16 smutnych esejów o miłoĞci, o pisarzach rosyjskich i ich
muzach, PoznaĔ 2005, s. 198.
4
Zob.: ȼ. ɋ ɨ ɥ ɨ ɜ ɶ ɟ ɜ, ɋɦɵɫɥ ɥɸɛɜɢ, http://www.magister.msk.ru/library/philos/solovyov
/solovv21.htm (11.10.2012); M. Ł o s s k i, Historia filozofii rosyjskiej, przeł. H. Paprocki, KĊty
2000, s. 126–127.
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Siergiej Jesienin, bĊdąc u szczytu swojej sławy, pochwalił siĊ kiedyĞ swojemu
przyjacielowi Anatolijowi Marienhofowi, Īe miał trzy tysiące kobiet. Po stwierdzeniu przez kolegĊ, Īe to chyba przesada, Jesienin uĞmiechając siĊ sprostował, Īe
mogło byü ich trzysta albo tylko trzydzieĞci5.
To, Īe riazaĔski poeta uwielbiał towarzystwo kobiet, to fakt dowiedziony. Jednak jego bardzo liczne romanse nie pozostawiły szczególnego Ğladu w twórczoĞci,
zdominowanej przez inny ĪeĔski pierwiastek, którym była Rosja, widziana w aureoli specyficznej chłopskiej duchowoĞci. Przypatrując siĊ krótkiemu, ale bardzo bogatemu Īyciorysowi Jesienina moĪna jednak pokusiü siĊ o okreĞlenie wpływu kobiet
na jego losy i twórczoĞü.
Poeta wychował siĊ na wsi, która zobrazowana została juĪ w jego wczesnych
wierszach. Zapoznając siĊ z Īyciem w rodzimym Konstantinowie, czytelnik moĪe
spotkaü bohaterkĊ – „ɤɪɚɫɨɬɤɭ”, „ɦɢɥɚɲɭ”, młodą dziewczynĊ w chłopskim sarafanie, we wzorzystej chustce, z błĊkitnymi chabrowymi oczyma i „ɪɭɫɵɦ”
– jasnym warkoczem. WłaĞnie taki ludowy wzorzec kobiecego piĊkna widoczny
jest we wczesnych lirykach piĊtnastoletniego SierioĪy, który swoje pierwsze fascynacje opisał nastĊpująco w wierszu ȼɵɬɤɚɥɫɹ ɧɚ ɨɡɟɪɟ ɚɥɵɣ ɫɜɟɬ ɡɚɪɢ (1910):
[…] Ɂɧɚɸ, ɜɵɣɞɟɲɶ ɤ ɜɟɱɟɪɭ ɡɚ ɤɨɥɶɰɨ ɞɨɪɨɝ,
ɋɹɞɟɦ ɜ ɤɨɩɧɵ ɫɜɟɠɢɟ ɩɨɞ ɫɨɫɟɞɧɢɣ ɫɬɨɝ.
Ɂɚɰɟɥɭɸ ɞɨɩɶɹɧɚ, ɢɡɨɦɧɭ, ɤɚɤ ɰɜɟɬ,
ɏɦɟɥɶɧɨɦɭ ɨɬ ɪɚɞɨɫɬɢ ɩɟɪɟɫɭɞɭ ɧɟɬ.
Ɍɵ ɫɚɦɚ ɩɨɞ ɥɚɫɤɚɦɢ ɫɛɪɨɫɢɲɶ ɲɟɥɤ ɮɚɬɵ,
ɍɧɟɫɭ ɹ ɩɶɹɧɭɸ ɞɨ ɭɬɪɚ ɜ ɤɭɫɬɵ […] (1, 73)6.

Pierwszą prawdziwą, moĪna by rzec, miłoĞcią młodego poety, gdy był on jeszcze uczniem w szkole w Spas-Klepikach, była jego koleĪanka – Anna Aleksiejewna Sardanowska (1896–1921), wnuczka miejscowego popa, ojca Iwana Smirnowa. Jesienin poznał AnnĊ w 1906 roku, a uczucie, które ich połączyło, pchnĊło ich
do złoĪenia sobie przysiĊgi, Īe w przyszłoĞci siĊ pobiorą. Przyrzeczenie pierwsza
złamała Anna. Po jej zamąĪpójĞciu i tragicznej Ğmierci podczas porodu w 1921 roku Jesienin miał powiedzieü:
ɍ ɦɟɧɹ ɛɵɥɚ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɥɸɛɨɜɶ. Ʉ ɩɪɨɫɬɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ. ȼ ɞɟɪɟɜɧɟ. ə ɩɪɢɟɡɠɚɥ ɤ ɧɟɣ.
ɉɪɢɯɨɞɢɥ ɬɚɣɧɨ. ȼɫɺ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ ɟɣ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬ. ə ɞɚɜɧɨ ɥɸɛɥɸ ɟɺ. Ƚɨɪɶɤɨ
ɦɧɟ. ɀɚɥɤɨ. Ɉɧɚ ɭɦɟɪɥɚ. ɇɢɤɨɝɨ ɹ ɬɚɤ ɧɟ ɥɸɛɢɥ. Ȼɨɥɶɲɟ ɹ ɧɢɤɨɝɨ ɧɟ ɥɸɛɥɸ7.

________________
5

ȼ. Ɍ ɨ ɪ ɦ ɵ ɲ ɨ ɜ, ɀɟɧɳɢɧɵ ȿɫɟɧɢɧɚ, http://world.lib.ru/t/tormyshow_w_s/zhenshinyesenina.
shtml (12.10.2011.).
6
ɋ. ȿ ɫ ɟ ɧ ɢ ɧ, ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɜ 6-ɬɢ ɬɨɦɚɯ, ɬ. 1, Ɇɨɫɤɜɚ 1979, s. 73. Wszystkie
dalsze cytaty z tego wydanie bĊdą dokumentowane z podaniem w nawiasie numeru tomu
i strony.
7
ɋ.Ⱥ. ȿɫɟɧɢɧ ɜ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ ɜ 2-ɯ ɬɨɦɚɯ, ɬ. 1, Ɇɨɫɤɜɚ 1986, s. 352–
353.
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W 1925 roku wspomniał epizod miłosny z młodoĞci w wierszu Ɇɨɣ ɩɭɬɶ:
[…] ȼ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ
ȼɡɥɸɛɢɥ ɹ ɞɨ ɩɟɱɟɧɨɤ
ɂ ɫɥɚɞɤɨ ɞɭɦɚɥ,
Ʌɢɲɶ ɭɟɞɢɧɸɫɶ,
ɑɬɨ ɹ ɧɚ ɷɬɨɣ
Ʌɭɱɲɟɣ ɢɡ ɞɟɜɱɨɧɨɤ,
Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɠɟɧɸɫɶ […] (2, 142).

Trudno do koĔca daü wiarĊ tym słowom, gdyĪ krótko przed wyjazdem w 1912
roku do Moskwy Jesienin zaczął spotykaü siĊ w Konstantinowie z koleĪanką Anny
– Maszą Balzamową (1896–1950), z którą póĨniej do paĨdziernika 1913 roku wymieniał korespondencjĊ. Przekonanie o prawdziwej miłoĞci, którą zaczął Īywiü tym
razem do Marii, było na tyle pewne, Īe w młodzieĔczym zapale próbował siĊ nawet
oĞwiadczyü. Niestety musiał jednak pogodziü siĊ z rekuzą.
Niespełniona miłoĞü do Anny jak i do Maszy zaowocowała wierszami: ɉɨɞɪɚɠɚɧɶɟ ɩɟɫɧɟ (1910), ɉɨɞ ɜɟɧɤɨɦ ɥɟɫɧɨɣ ɪɨɦɚɲɤɢ...(1911), Ɍɟɦɧɚ ɧɨɱɟɧɶɤɚ, ɧɟ
ɫɩɢɬɫɹ… (1911), ɏɨɪɨɲɚ ɛɵɥɚ Ɍɚɧɸɲɚ, ɤɪɚɲɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜ ɫɟɥɟ... (1911), i póĨniej
utworami: Ɉɩɹɬɶ ɪɚɫɤɢɧɭɥɫɹ ɭɡɨɪɧɨ...(1916), ɇɟ ɛɪɨɞɢɬɶ, ɧɟ ɦɹɬɶ ɜ ɤɭɫɬɚɯ
ɛɚɝɪɹɧɵɯ... (1916), ȼɨɬ ɨɧɨ, ɝɥɭɩɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ... (1917), w których przewija siĊ
motyw dziewczyny-marzenia. Przebywając w Moskwie bądĨ Petersburgu, poeta
tĊsknił za wsią, gdzie pozostawił wspomnienia, o których mówią porównania: „ɧɚ
ɡɚɤɚɬ ɬɵ ɪɨɡɨɜɵɣ ɩɨɯɨɠɚ”, „ɤɚɤ ɫɧɟɝ, ɥɭɱɢɫɬɚ ɢ ɫɜɟɬɥɚ”; epitety: „ɧɟɠɧɚɹ ɞɟɜɭɲɤɚ ɜ ɛɟɥɨɦ”, „ɬɜɨɣ ɝɢɛɤɢɣ ɫɬɚɧ”; metafory: „ɡɚɩɚɯ ɦɟɞɚ ɨɬ ɧɟɜɢɧɧɵɯ ɪɭɤ”,
„ɫɨ ɫɧɨɩɨɦ ɜɨɥɨɫ ɬɜɨɢɯ ɨɜɫɹɧɵɯ”, „ɛɵɥɚ ɬɵ ɩɟɫɧɹ ɢ ɦɟɱɬɚ”.
W 1918 roku Jesienin napisał inny piĊkny wiersz, zatytułowany Ɂɟɥɟɧɚɹ ɩɪɢɱɟɫɤɚ, który zadedykował Lidii Kaszyn (1886–1937), jeszcze jednej kobiecie z lat
młodoĞci – córce bardzo bogatego moskiewskiego kupca i właĞciciela domów noclegowych Iwana Kułakowa. Lidia była dziedziczką folwarku w Konstantinowie,
a Jesienin czĊstym jej goĞciem. Pani Kaszyn latem przyjeĪdĪała do majątku z dzieümi (mąĪ – waĪny generał – nigdy jej nie towarzyszył) i, nudząc siĊ, organizowała
wieczorki literackie. Matka SierioĪy była niezadowolona z tego, Īe jej syn zaczął
spotykaü siĊ z bogatą włoĞcianką. Nie miała jednak wpływu na syna, który chĊtnie
dzielił siĊ z Lidią swoim zamiłowaniem do poezji8. Czy łączyła ich tylko miłoĞü do
literatury? Niewiadomo, ale wspomniany wyĪej, poĞwiĊcony dziedziczce wiersz
nosi znamiona erotyku. W 1925 roku Jesienin ukoĔczył pisanie poematu Ⱥɧɧɚ ɋɧɟɝɢɧɚ, w którym dom z mansardą, gdzie bohater utworu spotyka siĊ z Anną Snieginą, przypomina dom Lidii Kaszyn. Po rewolucji majątek Kaszynów przejĊty został przez władze bolszewickie. Lidia przeprowadziła siĊ do Moskwy, gdzie autor
Ɂɟɥɟɧɨɣ ɩɪɢɱɟɫɤɢ równieĪ bywał czĊstym goĞciem, zostawiając nawet znajomym
jej adres, aby tam właĞnie wysyłaü do niego listy.
________________
8

Por.: E. W a t a ł a, W. W o r o s z y l s k i, dz. cyt., s. 113–114.
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WczeĞniej, bo juĪ w 1912 roku, Jesienin jako siedemnastolatek przyjechał po
raz pierwszy „zdobywaü” MoskwĊ. UwaĪając siebie juĪ wtedy za poetĊ, zdecydował siĊ przyjąü posadĊ pomocnika korektora w typografii Iwana Sytina, licząc na to,
Īe bĊdzie mógł tam drukowaü równieĪ swoje wiersze. Nikt jednak nie zwracał
uwagi na jego utwory, oprócz, starszej od niego o cztery lata, Anny Izriadnowej
(1891–1946), równieĪ zatrudnionej w typografii.
Anna od razu zakochała siĊ w złotowłosym, przypominającym cherubina przybyszu z riazaĔskiej guberni i juĪ go nie wypuĞciła. Wkrótce, jako „cywilna Īona”
(ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɠɟɧɚ) – jak w Związku Radzieckim nazywano konkubinĊ – 21 grudnia 1914 roku urodziła mu syna Jurija. DziewiĊtnastoletniego Jesienina rozpierała
ojcowska duma, którą miał zacząü dzieliü z coraz szybciej rozwijającą siĊ pracą
twórczą. Poezja okazała siĊ silniejsza i juĪ w 1915 roku Siergiej zostawił AnnĊ
z dzieckiem i pojechał szukaü szczĊĞcia do Petersburga.
Izriadnownie Jesienin nie poĞwiĊcił Īadnego utworu, chociaĪ ostatnie słowa
wiersza Ƚɚɫɧɭɬ ɤɪɚɫɧɵɟ ɤɪɵɥɶɹ ɡɚɤɚɬɚ (1916): „ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɦɟɧɹ”
(4, 112) mogą wskazywaü, Īe poeta miał na myĞli swojego syna, z którym starał siĊ
utrzymywaü kontakt do koĔca swego Īycia. Jurij ukoĔczył technikum samolotowe,
a w kwietniu 1937 roku, w trakcie pełnienia słuĪby wojskowej na dalekim Wschodzie, został aresztowany i oskarĪony o działalnoĞü kontrrewolucyjną. Po przewiezieniu na ŁubiankĊ i po Ğledztwie przeprowadzonym przez pracowników NKWD
Jurij Jesienin podpisał obciąĪające go dokumenty. 13 sierpnia 1937 roku został rozstrzelany. Zrehabilitowano go w 1956 roku.
Latem 1917 roku Siergiej Jesienin wraz z kolegą, poetą Aleksiejem Ganinem
zdecydował siĊ na wyjazd na Północ. Towarzyszyła im znajoma – Zinaida Reich
(1894–1939), sekretarka w redakcji gazety „Ⱦɟɥɨ ɧɚɪɨɞɚ”. Wspólna podróĪ na
Wyspy Sołowieckie, i dalej do MurmaĔska, sprzyjała Jesieninowi w zacieĞnieniu
stosunków z przyszłą aktorką. Trzy miesiące znajomoĞci wystarczyły, Īeby autor
ɉɪɨɩɚɜɲɟɝɨ ɦɟɫɹɰɚ i Zinaida wziĊli przejazdem w Wołogdzie Ğlub cerkiewny,
wierząc, Īe szczĊĞliwie bĊdą mogli razem Īyü po kres swoich dni.
Reich była bardzo piĊkną kobietą i Jesienin, bĊdąc tego Ğwiadom, obawiał siĊ
wszystkich mĊĪczyzn, którzy znajdowali siĊ w otoczeniu jego Īony. Nie mogąc poradziü sobie z uczuciem zazdroĞci poeta urządzał kłótnie, powodując tym coraz
czĊstsze wyjazdy Zinaidy do rodziców do Orła. Tam, w maju 1918 roku, urodziła
siĊ ich córka Tatiana, którą Jesienin po raz pierwszy zobaczył dopiero w Moskwie.
Wybuchające pomiĊdzy małĪonkami ciągłe awantury doprowadziły do ostatecznego opuszczenia Jesienina przez ZinaidĊ. W lutym 1920 roku Reich zdąĪyła mu jeszcze urodziü syna Konstantina, którego poeta nie chciał w ogóle widzieü, twierdząc, Īe nie jest to jego dziecko (chłopczyk miał ciemne włosy9), a w paĨdzierniku
1921 roku sąd w Orle orzekł rozwód. Rozstanie obrazuje wiersz Jesienina ɉɢɫɶɦɨ
ɤ ɠɟɧɳɢɧɟ (1924):
________________
9

Zob.: TamĪe, s. 163.
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[…] ȼɵ ɝɨɜɨɪɢɥɢ:
ɇɚɦ ɩɨɪɚ ɪɚɫɫɬɚɬɶɫɹ,
ɑɬɨ ɜɚɫ ɢɡɦɭɱɢɥɚ
Ɇɨɹ ɲɚɥɶɧɚɹ ɠɢɡɧɶ,
ɑɬɨ ɜɚɦ ɩɨɪɚ ɡɚ ɞɟɥɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ,
Ⱥ ɦɨɣ ɭɞɟɥ –
Ʉɚɬɢɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ, ɜɧɢɡ.
Ʌɸɛɢɦɚɹ!
Ɇɟɧɹ ɜɵ ɧɟ ɥɸɛɢɥɢ.
ɇɟ ɡɧɚɥɢ ɜɵ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɧɦɢɳɟ ɥɸɞɫɤɨɦ
ə ɛɵɥ, ɤɚɤ ɥɨɲɚɞɶ, ɡɚɝɧɚɧɧɚɹ ɜ ɦɵɥɟ,
ɉɪɢɲɩɨɪɟɧɧɚɹ ɫɦɟɥɵɦ ɟɡɞɨɤɨɦ. […]
ɉɪɨɫɬɢɬɟ ɦɧɟ...
ə ɡɧɚɸ: ɜɵ ɧɟ ɬɚ –
ɀɢɜɟɬɟ ɜɵ
ɋ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ, ɭɦɧɵɦ ɦɭɠɟɦ;
ɑɬɨ ɧɟ ɧɭɠɧɚ ɜɚɦ ɧɚɲɚ ɦɚɟɬɚ,
ɂ ɫɚɦ ɹ ɜɚɦ
ɇɢ ɤɚɩɟɥɶɤɢ ɧɟ ɧɭɠɟɧ.
ɀɢɜɢɬɟ ɬɚɤ,
Ʉɚɤ ɜɚɫ ɜɟɞɟɬ ɡɜɟɡɞɚ,
ɉɨɞ ɤɭɳɟɣ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɫɟɧɢ.
ɋ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟɦ,
ȼɚɫ ɩɨɦɧɹɳɢɣ ɜɫɟɝɞɚ
Ɂɧɚɤɨɦɵɣ ɜɚɲ
ɋ ɟ ɪ ɝ ɟ ɣ ȿ ɫ ɟ ɧ ɢ ɧ (2, 107).

Reich wkrótce ponownie wyszła za mąĪ, za sławnego reĪysera Wsiewołoda
Meyerholda, który zajął siĊ wychowaniem dzieci Jesienina (Tatiana została pisarką,
mieszkała w Taszkiencie, gdzie była dyrektorem muzeum Jesienina. Zmarła w 1992
roku. Konstantin – znany piłkarski statystyk – mieszkał w Moskwie. Zmarł w 1986
roku).
SierioĪa nigdy nie wybaczył Zinaidzie, Īe wmawiała mu, iĪ był jej pierwszym
mĊĪczyzną. Posądzając ją o kłamstwa i niewiernoĞü riazaĔski poeta zaczął swoją
miłoĞü, przerodzoną w nienawiĞü, topiü w alkoholu. W 1923 roku włączył do swojego cyklu poetyckiego Ʌɸɛɨɜɶ ɯɭɥɢɝɚɧɚ wiersz ȼɟɱɟɪ ɱɟɪɧɵɟ ɛɪɨɜɢ ɧɚɫɨɩɢɥ,
w którym jego podmiot liryczny podkreĞla, Īe to nieszczĊĞliwe małĪeĔstwo wypaliło w nim prawdziwą miłoĞü, spychając go na margines:
[…] ɉɭɫɬɶ ɹ ɛɭɞɭ ɥɸɛɢɬɶ ɞɪɭɝɭɸ,
ɇɨ ɢ ɫ ɧɟɸ, ɫ ɥɸɛɢɦɨɣ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ,
Ɋɚɫɫɤɚɠɭ ɩɪɨ ɬɟɛɹ, ɞɨɪɨɝɭɸ,
ɑɬɨ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɹ ɡɜɚɥ ɞɨɪɨɝɨɣ.
Ɋɚɫɫɤɚɠɭ, ɤɚɤ ɬɟɤɥɚ ɛɵɥɚɹ
ɇɚɲɚ ɠɢɡɧɶ, ɱɬɨ ɛɵɥɨɣ ɧɟ ɛɵɥɚ...
Ƚɨɥɨɜɚ ɥɶ ɬɵ ɦɨɹ ɭɞɚɥɚɹ,
Ⱦɨ ɱɟɝɨ ɠ ɬɵ ɦɟɧɹ ɞɨɜɟɥɚ? (1, 225)
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Pod koniec Īycia Jesienin wspomniał jeszcze raz Reich w wierszu ɐɜɟɬɵ ɦɧɟ
ɝɨɜɨɪɹɬ ɩɪɨɳɚɣ... (1925), gdzie przewija siĊ motyw miłoĞci, zdrady i przebaczenia.
MoĪna przypuszczaü, Īe związek z Zinaidą zupełnie zmienił nastawienie riazaĔskiego poety do kobiet, przekształcając jego prawdziwe uczucia w zwykłe erotyczne fascynacje. Coraz liczniejszym skandalom i alkoholowym libacjom sprzyjaü
zaczĊły kontakty z ugrupowaniem imaĪynistów.
W 1920 roku do imaĪynistów przyłączyła siĊ poetka NadieĪda Wołpin (1900–
1998). Jesienin błyskawicznie zareagował na jej wystĊpy w „Kawiarni poetów”
i w „Stajence Pegaza”, gdzie Wołpin czytała swoje wiersze. Bardzo szybko ich
poetyckie, koleĪeĔskie stosunki przekształciły siĊ w przyjaĨĔ. SierioĪa starał siĊ
o wzglĊdy NadieĪdy, chciał nawet prosiü ją o rĊkĊ. Uwodzenie skoĔczyło siĊ tym,
Īe w 1924 roku urodził im siĊ syn Aleksander. Wołpin, widząc, jaki stosunek do
Īycia ma Jesienin, mimo przyjaĨni i sympatii, jaką do niego czuła, zaczĊła siĊ go
obawiaü. Nie chciała siĊ z nim wiązaü na stałe i dlatego ich drogi rozeszły siĊ. NadieĪda skutecznie zaczĊła unikaü poety – właĞciwie wymazała go ze swego Īycia.
Aleksander Jesienin-Wołpin został znanym uczonym-matematykiem. Był jednym
ze współzałoĪycieli (razem z Sacharowem) Komitetu Praw Człowieka. Aleksander
mieszka nadal w USA i pisuje równieĪ wiersze, sygnując je jednak tylko nazwiskiem matki.
Jesienin, mimo przyjaĨni z NadieĪdą Wołpin, spotykał siĊ w tym samym czasie
z innymi kobietami. WaĪne miejsce w jego biografii odegrała Galina Bienisławska
(1897–1926) – owoc przelotnej miłoĞci Gruzinki i Francuza. Rodzice wkrótce po
narodzinach dziewczynki rozstali siĊ, matka trafiła do szpitala psychiatrycznego,
cierpiąc na neurasteniĊ, a malutką Galinką zajĊli siĊ krewni – rodzina lekarzy Bienisławskich mieszkająca na Łotwie w mieĞcie Rezekne. W 1917 roku Bienisławska
ukoĔczyła w Petersburgu ĪeĔskie gimnazjum, a 19 wrzeĞnia 1920 roku po raz pierwszy spotkała Jesienina, prezentującego na wieczorze poetyckim swój wiersz ɏɭɥɢɝɚɧ
(1920). Dziewczyna straciła głowĊ dla poety. ZnajomoĞü Siergieja i Bienisławskiej
przetrwała do wiosny 1925 roku. Galina przez cały ten czas zapewniała pisarza,
równieĪ w listach, Īe jest mu oddana na zawsze i bezgranicznie go kocha. Jesienin
powtarzał jej, Īe jest ona dla niego zbyt dobra, Īe traktuje ją jako bliską przyjaciółkĊ, ale, niestety, miłoĞci do niej nie czuje. Galina jakby nie chciała wiedzieü, Īe
Jesienin, otwierając serce dla innych kobiet, takiej kobiety w niej samej nie widział.
Bienisławskiej nie zraĪało to, Īe autor ɉɟɫɧɢ ɨ ɫɨɛɚɤɟ miał poĞlubiü jeszcze dwie
kobiety – ona wiernie czekała.
MoĪna mówiü tutaj o wielkiej, nieszczĊĞliwej miłoĞci, albo o okolicznoĞciach,
o których zaczĊto pisaü stosunkowo niedawno. Z odtajnionych dokumentów wynika, Īe Bienisławska była pracownikiem GPU – bolszewickiej bezpieki. Niektórzy
badacze twórczoĞci Jesienina twierdzą, Īe „miłoĞü” Galiny była tylko umiejĊtnie
wykonywanym zadaniem, polegającym na nieustannym Ğledzeniu poety10. JeĞli tak
________________
10

Zob.: ȼ. Ɍ ɨ ɪ ɦ ɵ ɲ ɨ ɜ, Ƚɚɥɢɧɚ Ȼɟɧɢɫɥɚɜɫɤɚɹ, http://world.lib.ru/t/tormyshow_w_s/
galinabenislawskaja.shtml (28.11.2011).
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było, to jak moĪna wytłumaczyü fakt, Īe po Ğmierci Jesienina Bienisławska zrozpaczona trafiła do szpitala psychiatrycznego, a w grudniu 1926 roku, rok po wydarzeniach w hotelu „Angleterre”, zastrzeliła siĊ na grobie swego ukochanego, zostawiając list, w którym napisała, Īe Īycie bez SierioĪy nie miało dla niej dalszego
sensu. Czekistka Bienisławska została pochowana obok Jesienina, a na płycie nagrobnej widnieje napis „ȼɟɪɧɚɹ Ƚɚɥɹ”.
MiłoĞü Bienisławskiej nie była w stanie przeszkodziü znajomoĞci Jesienina
z amerykaĔską tancerką Isadorą Duncan (1877–1927). Ten nowy związek najlepiej
chyba odzwierciedlają słowa wiersza ɉɨɣ ɠɟ, ɩɨɣ. ɇɚ ɩɪɨɤɥɹɬɨɣ ɝɢɬɚɪɟ (1922):
[…] ɇɟ ɝɥɹɞɢ ɧɚ ɟɟ ɡɚɩɹɫɬɶɹ
ɂ ɫ ɩɥɟɱɟɣ ɟɟ ɥɶɸɳɢɣɫɹ ɲɟɥɤ.
ə ɢɫɤɚɥ ɜ ɷɬɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ ɫɱɚɫɬɶɹ,
Ⱥ ɧɟɱɚɹɧɧɨ ɝɢɛɟɥɶ ɧɚɲɟɥ […] (1, 198).

Koligacje Jesienina z Duncan opisane zostały niejednokrotnie. W 2006 roku
ukazała siĊ w przekładzie na jĊzyk polski ksiąĪka Caroli Stern Poeta i tancerka.
Isadora Duncan i Siergiej Jesienin, w której autorka postarała siĊ przeĞledziü historiĊ burzliwych stosunków amerykaĔskiej tancerki i rosyjskiego poety11.
Duncan została zaproszona do Rosji przez Sowiecki rząd, który w specjalnie
przeznaczonym dla niej studiu utworzył szkołĊ taĔca, gdzie Amerykanka miała
kształciü radziecką młodzieĪ. W 1921 roku w mieszkaniu scenografa Gieorgija Jakułowa Isadora poznała Jesienina. Taniec, deklamacja wierszy, alkohol – wszystko
to sprawiło, Īe Duncan i prawie dwa razy młodszy SierioĪa przypadli sobie do gustu.
JuĪ pierwszej nocy poeta wpadł w objĊcia tancerki, a nastĊpnego dnia wprowadził
siĊ do niej. Przyjaciele nie mogli uwierzyü, Īe ich niestroniący od towarzystwa kobiet przyjaciel zakochał siĊ. Nie dostrzegali, Īe to Duncan, chcąc zatrzymaü przy
sobie młodszego mĊĪczyznĊ, nie szczĊdząc pieniĊdzy, robiła wszystko, Īeby był on
szczĊĞliwy. W swoim domu urządzała dla niego i jego przyjaciół szampaĔskie imprezy, choü wiedziała, Īe nie słuĪą one Jesieninowi. Chcąc ratowaü staczającego siĊ
poetĊ, albo zatrzymaü go tylko dla siebie, postanowiła wyjechaü z nim z Rosji.
W tym celu w maju 1922 roku odbył siĊ ich cywilny Ğlub.
Jesienina najprawdopodobniej pociągała nie tyle sama Isadora, co jej Ğwiatowa
sława. Jak przystało na prawdziwego artystĊ on teĪ chciał sprawdziü siĊ poza granicami swojej Ojczyzny. SławĊ przecieĪ, co pokazała juĪ historia jego związków,
bardziej kochał niĪ swoje partnerki. Wspólny wyjazd najpierw do Europy, póĨniej
do Ameryki rozwiał mrzonki rosyjskiego poety. NieznajomoĞü jĊzyków obcych,
siĊdemnasto i pół letnia róĪnica wieku, bezgraniczna tĊsknota za Ojczyzną spowodowały, Īe związek Duncan i Jesienina nie mógł przetrwaü. Jeszcze za granicą
Siergiej zaczął wpadaü w alkoholowe ataki szału, po których padał przed Isadorą na
kolana, prosząc o wybaczenie. Takie sytuacje oddaje treĞü wiersza ɋɵɩɶ, ɝɚɪɦɨɧɢ________________
11

Zob.: C. S t e r n, Poeta i tancerka. Isadora Duncan i Siergiej Jesienin, przeł. U. Szymanderska, Warszawa 2006, 203 s.
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ɤɚ! ɋɤɭɤɚ... ɋɤɭɤɚ... (1923), poĞwiĊconego tej skandalicznej, pełnej dramatu, dziwnej miłoĞci. Jesienin nie mógł pogodziü siĊ z tym, Īe w Ameryce jest on tylko mĊĪem sławnej tancerki. Po powrocie do Rosji, jesienią 1923 roku, ich małĪeĔstwo
rozpadło siĊ.
Duncan juĪ nigdy wiĊcej nie wyszła za mąĪ i przeĪyła Jesienina raptem tylko
o półtora roku. 14 wrzeĞnia 1927 roku w Nicei tancerka zginĊła w kabriolecie
marki „Bugatti”. W szprychy tylnego koła samochodu wkrĊcił siĊ jej długi szal,
który, jak pisze Stern, jako „niezbĊdny rekwizyt w jej taĔcu i Īyciu, miał ostatecznie przynieĞü jej zgubĊ”12.
Jesienin natychmiast po rozstaniu siĊ z Duncan znalazł pocieszenie w ramionach innej partnerki. Była nią Augusta Miklaszewska (1891–1977), aktorka Moskiewskiego Teatru Kameralnego – kobieta, która mogła zawróciü w głowie niejednemu mĊĪczyĨnie. Nie oparł siĊ jej równieĪ autor ɉɢɫɶɦɚ ɤ ɠɟɧɳɢɧɟ, który
dopiero co wrócił z zagranicy. Augusta była Ğwiadkiem radoĞci SierioĪy z powrotu
do Rosji. Aktorka twierdziła w swoich wspomnieniach, Īe poeta cieszył siĊ jak
dziecko, patrząc nawet na rosyjskie, jak twierdził, niebo i ksiĊĪyc13. Ta radoĞü spowodowała, Īe Miklaszewska, ze „ɡɥɚɬɨ-ɤɚɪɢɦ ɨɦɭɬɨɦ” swoich oczu – jak pisał
Jesienin, stała siĊ pod koniec 1923 roku jego poetycką muzą.
Poeta poĞwiĊcił jej głoĞny cykl wierszy, zatytułowany Ʌɸɛɨɜɶ ɯɭɥɢɝɚɧɚ (1923),
gdzie na uwagĊ zasługują piĊkne liryki: Ɂɚɦɟɬɚɥɫɹ ɩɨɠɚɪ ɝɨɥɭɛɨɣ…, Ɍɵ ɩɪɨɯɥɚɞɨɣ ɦɟɧɹ ɧɟ ɦɭɱɚɣ…, czy ɉɭɫɤɚɣ ɬɵ ɜɵɩɢɬɚ ɞɪɭɝɢɦ.... Cały cykl został
opublikowany w zbiorku Jesienina Ɇɨɫɤɜɚ ɤɚɛɚɰɤɚɹ z dedykacją: „Ɇɢɥɨɣ Ⱥɜɝɭɫɬɟ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɧɟɠɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɷɬɨɣ
ɤɧɢɝɟ. ɋ. ȿɫɟɧɢɧ. 24.III.25 ɝ.”.
ZnajomoĞü z Miklaszewską przetrwała zaledwie kilka miesiĊcy. Aktorka nie
była w stanie ukoiü wyniszczonej duszy poety, której stan odzwierciedlają wersy
z utworu Ⱦɨɪɨɝɚɹ, ɫɹɞɟɦ ɪɹɞɨɦ...:
[…] Ⱦɨɪɨɝɚɹ, ɫɹɞɶ ɠɟ ɪɹɞɨɦ,
ɉɨɝɥɹɞɢɦ ɜ ɝɥɚɡɚ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ.
ə ɯɨɱɭ ɩɨɞ ɤɪɨɬɤɢɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ
ɋɥɭɲɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɶɸɝɭ (1, 219).

Pomóc nie mogła równieĪ poznana na przełomie 1924–1925 roku w Batumi
nauczycielka jĊzyka rosyjskiego, achalcyska Ormianka Szaganducht Terterian (1900–
1976) – znana z poezji Jesienina jako Szagane. Wyjazd na Kaukaz i towarzystwo
kobiety o południowych rysach zaowocowały cyklem przepojonych erotyką wierszy
ɉɟɪɫɢɞɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ, w których pojawił siĊ portret orientalnej niewiasty, nazywanej przez poetĊ najpierw „ɡɚɞɭɦɱɢɜɨɣ ɩɟɪɢ”, „ɞɨɪɨɝɨɣ Ʌɚɥɨɣ”, póĨniej „ɒɚɝɚɧɷ”. W wierszach widoczna jest poetycka uczuciowoĞü, której niestety zabrakło
________________
12

TamĪe, s. 193.
Zob.: ȼ. Ʉ ɭ ɡ ɧ ɟ ɰ ɨ ɜ, Ɍɚɣɧɚ ɝɢɛɟɥɢ ȿɫɟɧɢɧɚ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ). ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ Ⱥɜɝɭɫɬɵ
Ɇɢɤɥɚɲɟɜɫɤɨɣ, http://esenin.niv.ru/esenin/smert/tajna-gibeli/tajna_19.htm (14.10.2011).
13
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w realnym Īyciu14. Mimo iĪ orientalna piĊknoĞü to dziewczyna, której oczy jak
„ɹɯɨɧɬɵ” błyszczą, twarz „ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɡɚɪɸ”, a we włosach „ɟɫɬɶ ɡɨɥɨɬɨ ɢ ɦɟɞɶ”,
to uczucie do niej przeplata siĊ z tĊsknotą za północnymi klimatami. Widoczne jest
to wyraĨnie w wierszu ɒɚɝɚɧɷ, ɬɵ ɦɨɹ ɒɚɝɚɧɷ... (1924), w którym pojawia siĊ
motyw ojczystego pejzaĪu:
[…] ɉɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɹ ɫ ɫɟɜɟɪɚ, ɱɬɨ ɥɢ,
ɑɬɨ ɥɭɧɚ ɬɚɦ ɨɝɪɨɦɧɟɣ ɜ ɫɬɨ ɪɚɡ,
Ʉɚɤ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥ ɤɪɚɫɢɜ ɒɢɪɚɡ,
Ɉɧ ɧɟ ɥɭɱɲɟ ɪɹɡɚɧɫɤɢɯ ɪɚɡɞɨɥɢɣ.
ɉɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɹ ɫ ɫɟɜɟɪɚ, ɱɬɨ ɥɢ […],

a takĪe wspomnienie innej kobiety:
[…] ɒɚɝɚɧɷ ɬɵ ɦɨɹ, ɒɚɝɚɧɷ!
Ɍɚɦ, ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ, ɞɟɜɭɲɤɚ ɬɨɠɟ,
ɇɚ ɬɟɛɹ ɨɧɚ ɫɬɪɚɲɧɨ ɩɨɯɨɠɚ,
Ɇɨɠɟɬ, ɞɭɦɚɟɬ ɨɛɨ ɦɧɟ...
ɒɚɝɚɧɷ ɬɵ ɦɨɹ, ɒɚɝɚɧɷ (1, 277).

Tą kobietą, przypominającą piĊkną OrmiankĊ, mogła byü jego gruziĔska przyjaciółka Galina Bienisławska, do której wysłał ten wiersz. PamiĊü kaukaskiego wyjazdu i ta pojawiająca siĊ nostalgia dotyczyła jednak tylko poezji, poniewaĪ autor
ɉɟɪɫɢɞɫɤɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ uczuciowo czuł siĊ juĪ zupełnie wypalony.
Jesienin szukał uznania nie u boku kobiety. Pragnął jedynie uznania jako poeta.
I to jako poeta sławny. Czując siĊ zdradzony przez ZinaidĊ Reich, nie mogąc zdobyü
rĊki NadieĪdy Wołpin, nie kochając Galiny Bienisławskiej, postanowił jeszcze raz,
tak jak to było w przypadku Isadory Duncan, związaü siĊ z kobietą o bardzo sławnym nazwisku. Była nią Sofia Tołstoj (1900–1957) – wnuczka Lwa Tołstoja.
Sofia, którą Jesienin poznał w marcu 1925 roku, kierowała biblioteką Związku
Pisarzy. Jak wielu innych kochała ona twórczoĞü riazaĔskiego poety i, jak jej poprzedniczki, jego samego równieĪ. ChociaĪ moĪe to dziwiü, poniewaĪ Jesienin nie
zmienił swego postĊpowania po Ğlubie. Mimo Īe w jego Īyciu pojawił siĊ dom,
dbająca o niego i jego twórczą działalnoĞü Īona, poeta w dalszym ciągu nie stronił
od alkoholu i niedwuznacznych przygód z licznymi wielbicielkami. „ɑɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ? ɑɬɨ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɬɚɥɨɫɶ? // Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɥɟɧ” – pisał o sobie
Jesienin w grudniu 1925 roku w wierszu Ɇɨɠɟɬ, ɩɨɡɞɧɨ, ɦɨɠɟɬ, ɫɥɢɲɤɨɦ ɪɚɧɨ. U Sofii Tołstoj pociągało go tylko nazwisko i jej arystokratyczne pochodzenie.
Według wspomnieĔ przyjaciół15 Sofia była kobietą dystyngowaną, dumną, wyma________________
14

Por.: E. W a t a ł a, W. W o r o s z y l s k i, dz. cyt., s. 370.
Zob.: Ⱥ. Ȼ ɟ ɪ ɡ ɢ ɧ ɶ, ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɧɢ ȿɫɟɧɢɧɚ, ɩɪɟɞɢɫɥ., ɪɟɞ., ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ Ɋ. Ʉɢɪɲɨɧ,
„Ʉɭɛɚɧɶ” 1970, ʋ 7, s. 82–100; ȼ. ɇ ɚ ɫ ɟ ɞ ɤ ɢ ɧ, ȼɟɬɟɪ ɫ ɩɨɥɹ. ɋɬɢɯɢ, ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ȿɫɟɧɢɧɟ, ɍɮɚ 1978, 160 s.; ɋ.Ⱥ. ȿɫɟɧɢɧ ɜ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ ɜ 2-ɯ ɬɨɦɚɯ, Ɇɨɫɤɜɚ
1986, ɬ. 1, 511 s.; ɬ. 2, 446 s.
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gającą od otoczenia zachowania etykiety. Jej subtelny charakter nie pasował do
prostolinijnoĞci autora ɏɭɥɢɝɚɧɚ. Dlatego przypadł jej w udziale gorzki los: piekło
ostatnich miesiĊcy Īycia z Jesieninem i w grudniu 1925 roku kroczenie w kondukcie Īałobnym za jego trumną. O takim gorzkim losie mówią słowa utworu ȼɢɞɧɨ,
ɬɚɤ ɡɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚɜɟɤɢ... (1925), w którym przepowiedział poeta los swój i los swojej ostatniej Īony:
[…] Ʉɨɥɶ ɝɨɪɟɬɶ, ɬɚɤ ɭɠ ɝɨɪɟɬɶ ɫɝɨɪɚɹ,
ɂ ɧɟɞɚɪɨɦ ɜ ɥɢɩɨɜɭɸ ɰɜɟɬɶ
ȼɵɧɭɥ ɹ ɤɨɥɶɰɨ ɭ ɩɨɩɭɝɚɹ –
Ɂɧɚɤ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɧɚɦ ɫɝɨɪɟɬɶ […] (1, 258).

Sofia Tołstoj, jak i wszystkie inne kobiety, które pojawiły siĊ w krótkim Īyciu
Jesienina, próbowała dotrzeü do jego serca. Lecz niestety był on mĊĪczyzną, który
uczucie miłoĞci potrafił odzwierciedliü tylko w twórczoĞci.
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