
Mija 26 lat, od kiedy Siergiej Anatoljewicz Torop przeżył 
objawienie w trolejbusie i obwieścił, że jest wcieleniem Chrystusa.
Razem z wyznawcami zamieszkał w syberyjskiej tajdze. Czemu

bezwarunkowo wierzą w swojego mesjasza?

W  W I O S C E  S Y B E R Y J S K I E G O  J E Z U S A
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tworzyć zwartą, trudno dostępną zieloną ścianę, to będzie
znak, że zbliżamy się do celu. Do Ziemi Obiecanej. Czyżby
biblijny raj się zmaterializował? 

26 LAT RZĄDU DUSZ
Siergiej Anatoljewicz Torop, były milicjant drogówki i ma-
larz samouk, w 1991 roku w Minusińsku ogłosił się proro-
kiem i reinkarnacją Jezusa Chrystusa. Nie minęło parę lat,
a skupił wokół siebie kilka tysięcy bezgranicznie oddanych
mu wyznawców. Sekta wissarionowców, czyli wyznawców
Kościoła Ostatniego Testamentu, zaczęła zasiedlać sybe-
ryjskie wsie Pietropawłowka, Czeremszanka, Żarowsk,
Mażorka oraz Tiuhtaty. A przecież w burzliwych latach 90.,
w czasach popierestrojkowej zawieruchy i wieloletniej 

oskonale pamiętam ten dzień: 22 marca 1992
roku. To wtedy po raz pierwszy spojrzałem 
w jego oczy. Od razu wiedziałem, że to on. 

– On, czyli… kto?
– Kobieto, co za pytanie?! Jezus! – niemal w ekstazie

wykrzykuje ponad 80-letni Andriej, rodowity moskwia-
nin, który teraz niewiele może powiedzieć o urokach 
metropolii, za to sporo o karczowaniu tajgi w ponad 40-
stop-niowym mrozie. W tym momencie leciwy już autobus
niebezpiecznie podskakuje na zakręcie. Właśnie wyjecha-
liśmy z Kuragino, sennej miejscowości na południu Kraju
Krasnojarskiego. Jeszcze kilkanaście kilometrów i asfal-
towa droga raptownie się urwie. Będziemy wolno to-
czyć się po wyboistej szutrówce. Gdy rzadki las zacznie 

żyjemy tu jak w bajce

D
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n Był ślusarzem, elektrykiem, biznesmenem, milicjantem,
malował obrazy. Teraz Siergiej Torop, jako kolejne wcielenie
Jezusa, uzdrawia i poucza. Używa imienia Wissarion, 
które oznacza Dający Życie. Jego uczniowie nazywani są
wissarionowcami (po lewej). We wsi Pietropawłowka wznieśli
Cerkiew Ostatniego Testamentu (obok). Podczas Święta Płodów
odwiedzają ich wierni rozproszeni po całym świecie (poniżej).

duchowej posuchy Torop miał niemałą konkurencję.
W samej Moskwie objawiło się wtedy 12 Jezusów. Ale tylko
on, Wissarion, przetrwał i od 26 lat niepodzielnie sprawuje
rząd dusz. Fenomen Wissariona i jego wyznawców nie daje
mi spokoju tak bardzo, że pewnego sierpniowego dnia ob-
juczona kilkunastokilogramowym bagażem, po pokonaniu
ponad 5 tys. km każdym z dostępnych środków trans-
portu, przyjeżdżam do Pietropawłowki. 

– Idź do Minusińskiego Domu. To miejsce uświęcone
przez Nauczyciela. Sypiał w nim w latach 90., gdy zaczynał
swoją bożą misję – wyjaśnia Andriej, a ja w tym samym
czasie zastanawiam się, czy od razu nie sprawdzić, kiedy
odjeżdża powrotny autobus. Najlepiej tego samego dnia,
bo niejasno przeczuwam, że to Ziemia Obiecana, ale nie
dla mnie. – My żyjemy tu jak w raju. Co ci będę opowia-
dać, sama się o tym przekonasz – z niezbitą pewnością
oznajmia na pożegnanie mój nowy znajomy z autobusu.

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI ŚPIĄ OSOBNO
To miejsce, gdzie drzwi nigdy się nie zamykają. Duchowe
i logistyczne centrum, prędzej czy później trafiają tutaj
wszyscy wissarionowcy, a według niepotwierdzonych sta-
tystyk jest ich już około 10 tysięcy. Bezpłatny dach 
nad głową na kilka dni oraz ciepły posiłek mogą otrzymać
nie tylko oni, lecz także turyści. Jeśli uśmiechnie się 
do nich szczęście, trafią pod skrzydła Zoi, od kilku lat 
opiekującej się Minusińskim Domem. Zanim jednak Zoja

zaoferuje łóżko, kubek herbaty i prosty, ale pyszny posi-
łek, surowym głosem opowie o zasadach panujących we
wspólnocie.

– Kobiety i mężczyźni śpią osobno. Jeszcze raz pod-
kreślę: osobno. Poza tym my tutaj nie pijemy alkoholu, 
nie palimy papierosów, nie jemy mięsa, staramy się unikać
przetworzonych produktów, a jeść tylko to, co sami wy-
hodujemy w przydomowych ogródkach. Ci, którzy nie sto-
sują się do tych zasad, muszą nas opuścić.

– Zoju, a poranny kubek mocnej kawy to także sprze-
niewierzenie się waszym zasadom? – pytam z rozpaczą 
w głosie. – Ja też od czasu do czasu popijam kawę – Zoja
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uśmiecha się zawadiacko, ale gdy jej wzrok trafia na 
wiszący na ścianie portret Wissariona, poważnieje. – Nau-
czyciel radzi jednak, by pozbyć się wszelkich uzależniają-
cych nawyków. To część codziennej pracy nad sobą.

Wkrótce przekonam się, że to, co swoim wyznawcom
mówi Wissarion, jest dla nich świętością. Zresztą po co
dyskutować, skoro na wszelkie pytania można uzyskać od-
powiedź? Wystarczy sięgnąć po jeden z 16 opasłych
tomów „Ostatniego Testamentu”, w których zebrano nauki
nauczyciela. Jego magnum opus to nic innego jak odpo-
wiedzi na pytania zadawane przez wyznawców. A pytają
o niemal każdy aspekt życia, począwszy od spraw ducho-
wych przez prowadzenie gospodarstwa domowego po
wychowywanie dzieci i relacje małżeńskie. „Jak mam się
zachować, gdy moja żona oznajmia: Podoba mi się inny
mężczyzna, chcę spróbować z nim żyć. Jeśli okaże się, że
to uczucie jest iluzoryczne, wrócę do ciebie. Teraz nie jes-
tem w stanie określić, który w was jest mi bliższy duchowo.
Nauczycielu, czy prawidłowo postąpię, pozwalając żonie
odejść?”, „Wykonałem swoją pracę, zbudowałem werandę,
otrzymałem jednak za nią tylko połowę uzgodnionej
kwoty. Zdenerwowany wróciłem do swojego zlecenio-
dawcy i rozebrałem część werandy. Wspólnota uznała
moje zachowanie za niegodne i zakazała występów w chó-
rze. To dla mnie wyjątkowo dotkliwa kara”. 

Przerzucam kolejne stronice „Ostatniego Testamentu”
oraz wydawanej przez wspólnotę gazety „Ziemia Obie-
cana” i z niedowierzaniem wczytuję się w treść. W końcu
sama zadaję pytanie. Nie nauczycielowi, lecz krzątającej
się nieopodal Zoi: – Dlaczego samodzielnie nie szukacie
rozwiązań w tak prozaicznych sprawach, tylko czekacie,
aż nauczyciel powie wam, jak żyć? 

– Widać, że niewiele rozumiesz z tego, co się u nas
dzieje. Jeśli zadajesz konkretne pytanie, to oznacza, że do
niego dorosłaś, że twoja droga duchowego rozwoju za-
prowadziła cię właśnie do tego miejsca. Trudno ci będzie
jednak z niego ruszyć bez podpowiedzi Nauczyciela, przez
którego przemawia sam Bóg Ojciec.

– Bóg?!
– No tak, chyba nie myślisz, że Wissarion jest człowie-

kiem, takim jak ty czy ja? To Syn Boży – ucina Zoja. 

WYSTARCZY, ŻEBY ZOSTAĆ NA ZAWSZE
Wyznawcy Kościoła Ostatniego Testamentu uważają, że
świat zwariował. Postanowili więc wziąć sprawy w swoje
ręce. I to dosłownie. Przez kilka lat karczowali tajgę, nie
zważając na niskie temperatury czy tnące do krwi muszki
oraz komary. Aż w końcu u podnóża Góry Suchej, w po-
bliżu uznawanego za święte Jeziora Tiberkul, powstała
osada Miasto Słońca. To tutaj, w domu krytym zielonym
dachem, otoczonym ogrodem i domostwami prawie 300
najwierniejszych wyznawców, mieszka Wissarion wraz ze
swoją drugą żoną Sonią i ośmiorgiem dzieci. Regularnie

opuszcza swój azyl, aby porozmawiać z wiernymi podczas
spotkań w Dolinie Wlijania (Dolina Wpływu). Wtedy przed
ubranym na biało, do złudzenia przypominającym Jezusa
mężczyzną zasiadają setki osób. I słuchają.

Snieżana, w Kościele Ostatniego Testamentu od sa-
mego początku, wspomina: – Pierwszy raz spotkałam się 
z nim w Moskwie. Pamiętam to jak dziś: mroźny lutowy
dzień, prywatne mieszkanko jednej z wyznawczyń, w któ-
rym jakimś cudem zdołała pomieścić się prawie setka
osób. Spojrzałam mu w oczy. Wystarczyło, żeby zostać 
z nim na zawsze. Wkrótce to przez jej mieszkanie, poło-
żone w atrakcyjnym miejscu w centrum Moskwy, będą się
przewijać wyznawcy z całej Rosji. Gdy Wissarion zapo-
wiada budowę Nowego Jeruzalem pośród bezkresnej tajgi,
nie zastanawia się długo. Rzuca intratną posadę w pań-
stwowej placówce badawczej, sprzedaje dom, podmo-
skiewską daczę oddaje dorosłej już córce, z mężem
rozstawać się nie musi, bo zrobiła to już kilka lat wcześ-
niej. Dopytuję, czy ma kontakt z rodziną, zniecierpliwiona
macha jednak ręką. – Nauczyciel stworzył mnie od nowa,
dał nawet nowe imię i przede wszystkim przywrócił mo-
jemu życiu sens. Do starego nie chcę już wracać. Nigdy.

CZYM JEST MIR
Dla wissarionowców życie dzieli się na to przed Wissario-
nem i to po przyjęciu jego nauk. Podobnie jak i świat: jest
ten tutaj, w ukochanej i wydartej tajdze Ziemi Obiecanej,
oraz, jak mówią – mir, świat zewnętrzny, chyba nie trzeba
dodawać, że zepsuty do szpiku kości. – Pytasz, czym jest
mir? A oglądałaś „Matrix”? – odpowiada pytaniem Vladi-
mir, informatyk, fizyk i matematyk w jednym, z Wissario-
nem jest mu po drodze od 6 lat. We wspólnocie poznał
żonę, z którą doczekali się trzech zjawiskowo pięknych
córek. A przede wszystkim poznał odpowiedzi na pytania,
które nurtowały go przez wiele lat. Flirtował z wieloma re-
ligiami, żadna jednak nie odpowiadała mu w pełni. 

Duchowe poszukiwania nie są też obce Andriejowi, 
w poprzednim życiu instruktorowi jogi w Moskwie, ani
Gali, kiedyś sędzi Sądu Najwyższego w Kiszyniowie. 

– Większość wyznawców to ludzie pochodzący z inte-
ligenckich rodzin. Jeśli wcześniej wyjeżdżali poza miasto,
to głównie na daczę albo do modnego kurortu nad Mo-
rzem Czarnym. I potem ci ludzie wylądowali pośrodku
tajgi, rękami nawykłymi raczej do trzymania pióra aniżeli
topora zaczęli wyrąbywać las – gdy Zoja zaczyna opowia-
dać o początkach wspólnoty, ubywa jej co najmniej 20 lat.
Cała promienieje. – Mieliśmy w sobie żar pionierów, en-
tuzjazm, którym można by przenosić góry. Żyliśmy w lesie
w prymitywnych namiotach. Zimą dokuczał przeraźliwy
mróz, nierzadko poniżej minus 40 stopni Celsjusza. Gdy
zaczynało się robić cieplej, pojawiały się komary. Używa-
liśmy prostych narzędzi, rezygnując na przykład z piły spa-
linowej. I nie chodziło wyłącznie o to, że nasz budżet był
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śmiesznie mały. Chcieliśmy jak naj-
mniej ingerować w środowisko.
Żyć z nim w harmonii. W tych na-
szych namiocikach nawet kilkoro
dzieci przyszło na świat. Przez 26
lat odwaliliśmy kawał dobrej ro-
boty, o czym przekonasz się już
jutro – oznajmia Zoja. - Razem
z roboczą brygadą pojedziesz do
Miasta Słońca.  

ZAKAZANY SPACER
– Czuj się jak u siebie w domu. Pa-
miętaj jednak, że bez zezwolenia
nie możesz go opuszczać, a tym
bardziej samodzielnie, bez opieki
jednego z członków rodziny, spa-
cerować po Mieście Słońca - tłumaczy Kolja. A we mnie
narasta złość. Jak to, nie mogę pójść tam, dokąd chcę?
Mam czekać, aż łaskawie pokażą to, co chcą pokazać?

– Spróbuj nas zrozumieć. To jest nasz azyl, miejsce 
służące rozwojowi wspólnoty i każdego z jej członków.
Nie chcemy, żeby hordy ciekawskich turystów zniszczyły 
to, co z takim trudem długo budowaliśmy. Chodź, pokażę
ci nasze miasto – zachęca Kolja, eksoficer KGB, który wraz
z żoną Mariną, niegdyś pracownicą kołchozu, i dwiema
córkami w 2002 roku zamieszkał najpierw w Czerem-
szance, a potem w Mieście Słońca. Przenosiny z niżej 
położonej wsi na świętą górę to nobilitacja dla rodziny.
Miasto wybrańców zostało zbudowane na planie koła.
W jego centrum znajduje się plac modlitewny, na którym
codziennie o 7.00 rano zbierają się mieszkańcy. Najpierw
trzeba się pomodlić i duchowo połączyć się z nauczycie-
lem. Potem nadchodzi czas na omówienie najważniej-
szych bieżących spraw i rozdzielenie prac. Bo pracować
na rzecz wspólnoty musi każdy: mężczyźni obowiązkowo
5 godzin dziennie, kobiety – 3 godziny. Zajęcie zawsze się
znajdzie: a to trzeba wyrównać drogę dojazdową, która,
jak to w tajdze, po każdej zimie znowu staje się nieprze-
jezdna, a to poprowadzić zajęcia dla dzieci, a to pojechać
razem z brygadą na wyrąb lasu. A teraz to już w ogóle nie
wiadomo, w co ręce włożyć. Za 10 dni odbędzie się Święto
Dobrych Płodów, jedno z trzech najważniejszych w Ko-
ściele Ostatniego Testamentu, mające upamiętniać pierw-
sze nauczanie Wissariona. Do Miasta Słońca zjedzie kilka
tysięcy wyznawców z całego świata. 

Spacerujemy z Kolją po promieniście odchodzą-
cych od centrum uliczkach, przy których stoją drewniane
domy, a obok nich panele słoneczne, jedyne źródło ener-
gii elektrycznej, nie licząc generatorów uruchamianych
tylko w wyjątkowych okolicznościach. Nad budową
domów trudzą się nie tylko właściciele, lecz także pozos-
tali członkowie wspólnoty. Wzajemna pomoc to tutaj jeden FO
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z fundamentów, na którym opierają się relacje rodzinne 
oraz sąsiedzkie. Kolejny to codzienna wytężona praca 
we własnym gospodarstwie, które przynajmniej w teorii
ma dostarczyć wszelkich niezbędnych do życia produk-
tów. To dlatego każdy z domów otacza ogród składający
się z części kwiatowej i uprawnej. W tej drugiej rosną 
dorodne dynie, marchewka, kapusta, kabaczki, ziemnia-
ki, w szklarniach piękne pomidory, a u niektórych bardziej
zapobiegliwych gospodarzy – nawet banany. Żywi też roz-
ciągająca się wokół tajga. 

MRZONKI O RÓWNOUPRAWNIENIU
Całkowita samowystarczalność i uniezależnienie się 
od obiegu pieniężnego, postulowane w latach 90. przez
Wissariona, okazały się utopią. Dziś wielu mężczyzn wy-
jeżdża na 3-4 miesiące do miasta, żeby zarobić jakiekol-
wiek pieniądze. Kobiety mają obowiązek zajmować się
domem i oczywiście dziećmi, których w każdej rodzinie
jest co najmniej troje. – Wy, w tej swojej Europie, żyjecie
mrzonkami o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. 
My nigdy nie będziemy równi. Jak podkreśla Nauczyciel,
zostaliśmy powołani do realizacji zupełnie różnych zadań.
Mężczyźni są związani ze światem ducha, a ich celem jest
tworzenie i zmienianie rzeczywistości. Kobiety zaś należą
do świata przyrody i mają służyć duchowi. Tylko taki 
podział ról gwarantuje harmonię – wywód Kolji niejed-
ną feministkę wprawiłby w osłupienie. Tutaj, w świecie
wissarionowców, gdzie dziewczynki przygotowują się
w szkole do roli gospodyni domowej, a chłopcy do bycia
odpowiedzialną głową rodziny, na nikim nie robią one
wrażenia. Na lekcjach historii dzieci nie uczą się o wojnach
czy jakichkolwiek aktach przemocy. Świat ma być dobry.
I tutaj, pośrodku tajgi, wydaje się takim być. „My żyjemy tu
jak w bajce” – podkreślają wissarionowcy. 

n Modlitwa
podczas 
Święta Dobrych
Płodów.
Upamiętnia 
ono pierwsze
nauczanie
Wissariona.
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