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To jedno z najbardziej nie-
bezpiecznych miast świata! Naj-
lepiej omijać biedne dzielnice 
murzyńskie, gdzie nadal jest za-
korzeniona nienawiść do białych! 
Bezwzględnie unikać centrum 
miasta po zmroku, bo na porząd-
ku dziennym są napady na tle 
rabunkowym z użyciem broni!  
A tak naprawdę - tam nie ma na-
wet co oglądać! W mieście nie ma 
rzeki, w okolicy gór, a do morza 
jest ponad 600 km. Takie infor-
macje można wyczytać na blo-
gach i portalach społecznościo-
wych. A jednak, kiedy nadarzyła 
się okazja wyjazdu do RPA, ma-
gia tego miasta stała się silniej-
sza niż ostrzeżenia internatów. 
Miałem wrażenie, że unikanie 
tego miasta to jak omijanie bi-
jącego serca RPA. Johannesburg 
ma ponoć energię i siłę o jaką 
trudno na wybrzeżu. Mówi się, 
że wszystkie pieniądze wydawane  
w Kapsztadzie zostały zarobione 
w Johannesburgu. Koniec apar-
theidu sprawił, że miasto - znów 
w przeciwieństwie do metropo-
lii z wybrzeża - otworzyło się na 
resztę Afryki. Wpływ dalekiej 
północy stworzył unikalną mie-
szankę afrykańskiej i miejskiej 
kultury, która może być smako-
wana przez bardziej nieustraszo-
nych podróżników. 

Po kilku tygodniach, zgodnie 
ze swoim postanowieniem od-
wiedzamy eGoli – Miejsce Złota 
albo, jak często mówią o Johan-
nesburgu mieszkańcy, po prostu 
Joburg. Za nami kilka godzin 
jazdy samochodem. Zaczynamy 
szukać zarezerwowanego wcze-
śniej noclegu na obrzeżach mia-
sta. Tak będzie bezpieczniej. Jest 

już ciemno, a ostrożności nigdy 
za wiele. Niestety nie obeszło się 
bez problemów. Kilka razy gubi-
my drogę. W końcu docieramy 
na miejsce. Pokaźnych rozmia-
rów brama, druty pod prądem na 
otaczającym hotel murze dają do 
myślenia.

Wcześnie rano ruszamy do 
centrum miasta. Przedzierając się 
przez zatłoczone ulice, szukamy 
bezpiecznego parkingu. W koń-
cu natra�amy na strzeżony par-
king na którym pozostawiamy 
samochód. Wychodząc szybko 
zderzamy się z realiami miasta. 
Czarnoskóra obsługa parkingu 
nie zachęca nas, a wręcz odradza 
piesze zwiedzanie. Korzystamy  
z ich rady i wsiadamy do piętro-
wego autobusu turystycznego 
– popularnego tutaj Redbusa. 
Ogarnęło nas dziwne uczucie, 

kiedy spostrzegliśmy, że autobu-
sem podróżują wyłącznie biali. 
Historia bywa przewrotna - teraz 
to biali obawiają się czarnoskó-
rych.

Przed nami Johannesburg - 
największe miasto RPA, główny 
ośrodek przemysłowy i kultu-

ralny Afryki Południowej. Choć 
w skali światowej Johannesburg 
to miasto średniej wielkości pod 
względem liczby mieszkańców, 
należy do aglomeracji o najwięk-
szym obszarze. Wśród afrykań-
skich miast uchodzi za prawdzi-
wego giganta, a tutejsze drogie 
hotele, restauracje i sklepy cieszą 
się opinią najlepszych na konty-
nencie. Jednocześnie jest pełen 
sprzeczności i kontrastów, które 
można dostrzec w ruchliwym 
centrum. Biznesmeni w garni-
turach mieszają się z ulicznymi 
handlarzami, którzy sprzedają 

pirackie �lmy, podrabiane dżin-
sy, pamiątki, jedzenie, napoje 
czy parasole. Kierowcy mogą 
kupić prawie wszystko w czasie 
postoju na czerwonym świetle. 
Zakłady fryzjerskie to nic innego 
jak krzesło stojące na chodniku  
w sąsiedztwie szklanego wieżow-
ca. Zewsząd dobiega rytmiczna 
muzyka i zapach palonej na uli-
cach marihuany. Kiedy nasz au-
tobus zatrzymuje się na skrzyżo-
waniu, mieszkańcy wytykają nas 
palcami i coś nawołują. Czujemy 
się jak białe małpki w mobilnym 
zoo. Mijamy dziesiątki „bieda 
szybów” - choć wbrew nazwie 
wydobywa się w nich złoto.  

Jeszcze 200 lat temu nic nie za-
powiadało tak szybkiego rozwoju 
tego miejsca. Niewykluczone, że 
gdyby australijski poszukiwacz 
złota Georg Harrison w 1886 
roku nie znalazł małego kawał-
ka platyny, byłby to nadal region 
rolniczy. Nie zdając sobie sprawy, 
że odkrył jedynie mały fragment 
największej na świecie skały zło-
tonośnej, sprzedał swoją działkę 
za 10 funtów. Po kilku miesiącach 
na miejscu pojawiło się już kilka 
tysięcy poszukiwaczy. Magnaci 
górnictwa, którzy zrobili pienią-
dze na diamentach w Kimber-
ley, skupowali kolejne działki.  
W 1889 roku Johannesburg był 
już największym ośrodkiem 
Afryki Południowej. 

Jesteśmy w Gold Reef City, 
pilnie strzeżonej turystyczno- 

rekreacyjnej enklawie w sercu 
Johannsburga. Zwiedzanie mia-
steczka rozpoczynamy od kasy-
na, w którym próbujemy zagrać 
licząc na wielką fortunę. Niestety! 
Lżejsi o kilkaset rantów opuszcza-
my kasyno. Park swoim charakte-
rem nawiązuje do gorączki złota, 
która rozpoczęła się tutaj w 1886 
roku. Pracownicy parku noszą 
kostiumy z epoki, a budynki są 
zaprojektowane tak, aby naślado-
wać ten okres. Największą atrak-
cja parku jest zabytkowa kopalnia 
złota, zamknięta w 1971 roku. 
Kupujemy bilety i już po chwili 
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zjeżdżamy na dół. Ta nieczyn-
na dzisiaj kopalnia była niegdyś 
najgłębsza na świecie. Górnicy 
zjeżdżali na nieprawdopodobną 
głębokość 3293 metrów. Warun-
ki pracy były niezwykle ciężkie i 
niebezpieczne, ale nic nie mogło 
przerwać tej szaleńczej pogoni za 
złotem. Od początków powstania 
kopalni wydobyto tutaj rekordo-
we 1400 ton tego cennego krusz-
cu. Do dzisiaj możemy zobaczyć 
cenny minerał, błyszczący w ni-
skich wyrobiskach, do których 
wczołgiwali się górnicy. Pomimo, 
iż pozostało tutaj jeszcze wiele 
złota, wydobycie przestało się 
opłacać i kopalnię zamknięto. 
Niższe pokłady od 19 do 57 za-
lano. Dzisiaj wycieczki schodzą 
maksymalnie do 5 pokładu, 75 m 
w dół.

Nie mniej interesującą atrak-
cją jest zwiedzanie starych wikto-
riańskich domów  z oryginalnym 
wyposażeniem, w których miesz-
kali biali mieszkańcy Johannes-
burga. Jeszcze jedna atrakcja, na 
którą czekaliśmy prawie dwie 
godziny – wytop złota. Pokaz nas 
jednak rozczarował, kiedy przy-
długi wstęp skończył się wyto-
pem sztabki, która nie miała nic 
wspólnego ze złotem.

Niedaleko Gold Reef City 
znajduje się muzeum apartheidu, 
koncentrujące się na osławionym 
systemie dyskryminacji rasowej, 
która stała się synonimem Połu-
dniowej Afryki.  

Odwiedzający muzeum witani 
są bardzo realnym odbiciem tego, 
jak to jest żyć w społeczeństwie 

segregacji rasowej.  Muzeum po-
siada dwa wejścia oznaczone jako 
„Biały” i „Non-białe”, w zależno-
ści od tego jaki mamy bilet, takim 
wejściem zostaniemy wpuszcze-
ni. 

Historia RPA jest wyjątko-
wo skomplikowana, bo na tym 
skrawku Afryki biali ludzie, Ho-
lendrzy, pojawili się wcześniej niż 
przodkowie Mandeli. Nie ma tam 
zatem kontekstu kolonialnego. 
Jednak stosunki między czar-
ną i białą ludnością od zawsze 
układały się nieszczególnie. RPA 
było krajem, w którym doszło 

do separacji rasowej. Ideę na-
zwano apartheidem i wdrożono, 
jako prawo w 1948 roku. Każda 
z ras miała swoje urzędy, szko-
ły i strefy. Czarni byli wyraźnie 
spychani na margines społe-
czeństwa. Większość czarnych 
została pozbawiona obywatel-
stwa. Członkostwo w związkach 
zawodowych było zakazane aż 
do lat 80-tych. W 1960 roku po 

masakrze setek demonstrantów  
i zdelegalizowaniu partii Afry-
kańskiego Kongresu Narodowego 
zmieniono formy walki o prawa 
ludności murzyńskiej. Działa-
cze powołali własne siły zbrojne 
dokonując licznych ataków sa-
botażu na terenie RPA. Mandela 
został aresztowany i osadzony  
w więzieniu za działalność ter-
rorystyczną. Przesiedział w wię-
zieniu długie 27 lat i wyszedł 
na wolność wtedy, kiedy pod 
wpływem nacisków międzynaro-
dowych doszło do zakończenia 

polityki apartheidu. Rząd RPA na 
czele z prezydentem Frederikiem 
de Klerkiem rozpoczął demon-
taż systemu apartheidu, a Nelson 
Mandela w pierwszych powszech-
nych wyborach w historii kraju 
został nowym prezydentem. Na 
tym radosnym wątku kończy się 
ekspozycja w muzeum. A co było 
dalej? Wydawało się, że obie rasy 
będą w stanie funkcjonować ra-

zem, ale czar prysł, kiedy okazało 
się, że prześladowanie czarnych 
zmieniło się w prześladowanie 
białych. Cenzura naszych czasów 
powoduje, że nie można o tym 
przeczytać w o�cjalnych przeka-
zach. Czarni okazali się rasistami 
i postanowili po prostu wziąć od-
wet na białych. W wyniku ataków 
na farmy, śmierć poniosło 3770 
rolników o białym kolorze skó-
ry. Dochodziło do tego, że biali 
na noc nie tylko włączali prąd 
w ogrodzeniu, ale i spali w wiel-
kich metalowych klatkach zamy-

kanych od wewnątrz. Od 1994 
roku zabito 68 tysięcy białych. 
Trudno się dziwić, że biali miesz-
kańcy RPA po prostu uciekają  
z tego kraju. Większość z nich jest 
dobrze wykształcona i chętnie 
przyjmowana przez kraje zacho-
du. Skutek tego jest taki, że w sa-
mym RPA cały czas maleje liczba 
osób o wysokich kompetencjach, 
a gospodarka powoli upada.

Opuszczamy muzeum i ostat-
nim autobusem jedziemy w stro-
nę dworca głównego niedaleko 
którego wznosi się najwyższy 
budynek Afryki - Carlton Cen-
tre O"ce Tower. Po kilku minu-
tach jesteśmy na 50-tym piętrze 
wieżowca, skąd doskonale widać 
jak rozległy jest Johannesburg. 
W panoramie dominuje niewy-
soka zabudowa oraz hałdy po 
licznych kopalniach. Wieczorem, 
kiedy opuszczamy samochodem 
centrum miasta, Johannesburg 
odkrywa przed nami jakże inne 
oblicze. Pomiędzy obskurnymi 
blokami, przewalają się sterty 
śmieci, na ulicach rozbłyskają 
ogniska, a obok nich bose dzie-
ciaki i wątpliwej reputacji towa-
rzystwo. Im dalej od centrum 
tym gorzej. Kilometry slumsów 
oplatają Johannesburg. Tutaj rzą-
dzi bieda i mordujące się gangi. 
Ścieki płyną pomiędzy barakami, 
a nad wszystkim próbuje zapa-
nować policja. Township, bo tak 
określa się tutaj te dzikie mia-
steczka to największe slumsy na 
świecie. Prawdopodobnie żyje tu 
od 180 do 750 tysięcy ludzi. Oko-
ło połowa nowych mieszkańców 
to osoby, które się tu urodziły,  
a 25% to wieśniacy, którzy po-
stanowili szukać lepszego życia 
w wielkim mieście. Białym wstęp 
wzbroniony. I chyba nie wielu 
miałoby odwagę zapuścić się w te 
tereny. 

Opuszczamy Johannesburg, 
miasto - gdzie naocznie możemy 
się przekonać, jak niewyobrażal-
na przepaść dzieli ludzi. Złoto, 
diamenty i przeraźliwa bieda,  
a zarazem brak pomysłów na li-
kwidację niesprawiedliwości. 

Tekst, zdjęcia - Ireneusz Wołek
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