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W języku suahilii albinosi 
nazywani są zeru-zeru,  
czyli duchy. Ludzie wierzą, 
że są owocem romansu 
kobiety z demonem,  
a po śmierci nie umierają, 
tylko znikają.

Białe  
ofiary  

czarnej 
magii

Tanzański albinos od chwili 
narodzin żyje w zagrożeniu 

śmiercią lub kalectwem.  
W XXI w. ludzie wciąż  

polują tu na ludzi.



Brak naturalnej  
ochrony przed słońcem 
powoduje, że albinosom 
melaninę w skórze 
zastąpić muszą długie 
rękawy i kapelusze.
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Sale ośrodka  
Buhangija zawsze 
spowija półmrok.  
Są wyludnione mimo 
zabójczego dla 
albinosów słońca, które 
praży na zewnątrz.  
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Kikut po prawej ręce bardzo krwawił i jeden 
z oprawców kazał Lemi posmarować ranę córki 
naftą. Twierdził, że nie chce, żeby dziewczyn-
ka umarła. Za zabicie albinosa, tak samo jak  
za każde inne morderstwo w Tanzanii, grozi  
kara śmierci, więc byłoby lepiej, gdyby ofiara 
przeżyła. Nafty w domu jednak nie było. Dłu-
go trwało, zanim któryś z napastników przy-
niósł ją z pobliskiego sklepu. W końcu udało 
się prowizorycznie opatrzyć ranę i zatamować 
krwawienie. Na koniec mężczyźni zagrozili,  
że jeśli rodzina nie będzie siedzieć cicho, przyj-
dą ponownie i „załatwią ich wszystkich”. Prze-
rażona Kabula szeptała: – Ja umieram, mamo,  
za chwilę umrę. 

I pewnie by umarła, gdyby nie sąsiedzi, któ-
rzy zabrali ją do szpitala. Nieśli nieprzytomną 
z bólu dziewczynę kilka kilometrów aż do głów-
nej drogi, gdzie po kilku godzinach udało się 
zorganizować transport samochodem.

Od napadu minęło pięć lat. 17-letnia dziś 
Kabula ma w sobie mnóstwo gniewu i złości, 
ale Biblia mówi, że trzeba wybaczać, więc z po-
korą znosi swój los. Choć w związku z atakiem 
zatrzymano siedem osób, w tym sąsiada Kabu-
li, który prawdopodobnie był jego pomysło- 
dawcą, do tej pory nie zapadł żaden wyrok. Po-
dobnie jak w wielu innych sprawach tego typu, 
bo rząd Tanzanii nie radzi sobie z problemem 
polowań na albinosów.

amulet z białej kozy 
W języku suahili nie ma na nich określenia. Cho-
rzy na bielactwo nazywani są valangala, embu-
lamwela, mbilimelo, czyli demon, biały pies, biała 
koza. Ale najbardziej popularne, choć obraźliwe 
określenie, to zeru-zeru – człowiek duch. Miej-
scowi wierzą, że albinosi nie umierają, tylko zni-
kają, że obdarzeni są szczególną mocą, a z części 
ich ciał można przygotowywać magiczne eliksiry 
i amulety. Według raportu organizacji Under the 
Same Sun (Pod tym samym słońcem), zajmującej  
się problemem polowań i napadów na osoby 
chore na albinizm, w XXI w. padli oni ofiarą co 
najmniej 300 ataków w 23 krajach Afryki. Do za- 
bójstw dochodzi w sąsiedniej Kenii, Ugandzie, 

Tekst Martyna Wojciechowska
Zdjęcia Marek Arcimowicz

Był późny wieczór, około godziny 23. Trzej 
mężczyźni zaczęli się dobijać do pogrążone-
go w mroku domu. Po chwili wyważyli drzwi 
wielkim kamieniem i wtargnęli do środka.  
– Krzyczeli, że chcą pieniędzy. Mama płacząc, 
powtarzała, że nie ma. Wtedy zaczęli nas bić  
– głos Kabuli jest tak spokojny, jakby ta historia 
wcale jej nie dotyczyła.

– Złapali córkę, przenieśli do drugiego pokoju, 
rzucili na łóżko, a pod ramię podłożyli kawałek 
drewna. Po chwili usłyszałam trzy cięcia macze-
tą. Odrąbali jej rękę – wspomina matka Kabuli, 
Lemi, wygładzając fałdy kolorowej spódnicy. 

– Straciłam przytomność – Kabula ścisza  
głos, odwraca głowę i nieruchomo patrzy w okno.

Największym 
wrogiem 
albinosów jest 
słońce. Ale nad 
Jeziorem Wiktorii 
groźniejsze są noc 
i sąsiedzi, którzy 
do drzwi pukają 
z maczetami.

Pięć lat temu rękę  
rękę Kabuli na oczach 
matki odcięto maczetą.  
Od tamtej pory  
dziewczyna mieszka  
w zamkniętym obozie. 
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Zambii, Burundi, Kongu i Nigerii. Jednak naj-
więcej napaści ma miejsce tu, w Tanzanii nad Je-
ziorem Wiktorii, w zamieszkanych przez plemię 
Sukuma ubogich regionach Mwanza, Shinyanga 
i Mara. Blisko 30 mln żyjących na tym obsza-
rze ludzi utrzymuje się z rolnictwa, rybołówstwa 
i górnictwa. Poziom edukacji jest niski, a trady-
cyjne wierzenia głęboko zakorzenione. Zresztą 
szamani w Afryce od zawsze mają status wy-
jątkowy. Tu nikt nie podważa ich umiejętności 
czy wiedzy. Wiara w ich moc jest tak głęboka, 
że nawet wykształceni i bogaci Afrykanie po 
radę czy lekarstwa udają się w pierwszej kolej-
ności do uzdrowiciela. – Ludzie chodzą też do 
czarowników i pytają, co zrobić, by zapewnić 
sobie powodzenie – tłumaczy Al-Shymaa Kway-  
-Geer, rzeczniczka albinosów w rządzie Tanzanii 
i pierwsza w historii posłanka chora na bielac-
two. A ci odpowiadają: przynieś mi palce, włosy, 
kości, jakąkolwiek część ciała albinosa.

Nad tym tematem pracowałam przez pięć lat. 
Próbowałam nawiązać kontakty, które pozwolą 
mi zobaczyć, jak w strefie śmierci wygląda ży-
cie osób chorych na albinizm. I jak handluje się 
częściami ich ciał. Dziś jadę na bazar w Mwanzie 
– największym portowym mieście regionu, leżą-
cym nad Jeziorem Wiktorii w północno-zachod-
niej części kraju. Prawie milion mieszkańców 
zdaje się bez celu przelewać ulicami, ale targ, 
jak to zwykle w Afryce, aż kipi życiem. Biali tu 
nie zaglądają, bo i po co mieliby to robić? Dale-
ko stąd do największych atrakcji turystycznych 
Tanzanii. Krążę między sprzedawcami warzyw, 
owoców i tandetnych ubrań. Szybko trafiam na 
stoisko zielarza, który twierdzi, że co prawda 
nie ma w sprzedaży magicznych eliksirów, ale 
wskazuje miejsce, gdzie bez problemu je znajdę. 

Alejkę dalej z głośnika leci afrykańskie disco, 
a na ladzie skleconej z przykrytych ceratą desek 
widzę kolorowe specyfiki w małych słoiczkach. 
Czarny proszek to podobno odtrutka na ukąsze-
nie węża,  trzeba go tylko zmieszać z wodą i wy-
pić; obok tłuszcz z lwa, który zapewnia zdrowie.  
– Teraz nie mam towaru, o który pytasz, ale 
da się go załatwić. Znam odpowiednich ludzi  
– słyszę od sprzedawcy. Twierdzi, że najwięk-
szym popytem cieszą się odcięte głowy albino-

sów, bo dobrze przyciągają ryby. Aby połów był 
udany, taką głowę należy zanurzyć w miejscu, 
w którym chce się zarzucić sieć. Zna też ludzi, 
którzy ogłaszają, że zapłacą od 600 do 6 tys. do-
larów za rękę albinosa. – Przychodzą tu i propo-
nują takie transakcje – mówi raczej z dumą niż 
obrzydzeniem. Bez cienia skrępowania.

wina bez kary
Choć mam ze sobą ukrytą kamerę i mikrofon, 
trudno będzie zrobić użytek z tej informacji. 
Potrzeba konkretów, dowodów rzeczowych, 
ale nawet po ich przedstawieniu winni mogą 
pozostać bezkarni. W podobnych sprawach 
odpowiedzialność ponosi co dziesiąty sprawca. 
Dziś na czarnym rynku kończyny i genitalia 
osób chorych na albinizm warte są więcej niż 
kość słoniowa, cały „zestaw narządów” – nawet 
75 tys. dolarów. Kwoty, jakie można otrzymać 
za zamordowanie i dostarczenie ciała, stanowią 
równowartość ponad stu rocznych zarobków 
przeciętnego Tanzańczyka. A jeśli dodać do tego 
fakt, że co druga osoba nie ma tu pracy, napad 
na albinosa staje się atrakcyjnym, zresztą jednym  
z niewielu dostępnych sposobów na wzbogace-
nie się. Dla porównania roczny budżet Tanzań-
skiego Stowarzyszenia Albinosów (TAS), które 
walczy o ochronę 17 tys. ludzi dotkniętych bie-
lactwem, nie przekracza 15 tys. dolarów.  

– Pokusa zarobku jest tak duża, że żyjemy 
w ciągłym strachu – mówi Josephat Torner 
z TAS, również chory na albinizm. – Wrogiem 
może być każdy: przyjaciel, krewny, znajomy. 

Osoby z albinizmem z uwagi na słaby wzrok poza ośrodkiem  
w Buhangija zwykle nie chodzą do szkoły. Przez chorobę i przesądy 
nie mogą też znaleźć pracy, więc rodziny chętnie się ich pozbywają.
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Azyl odrzuconych
Każde z dzieci mieszkających w ośrodku Buhangija ma za sobą jakąś tragiczną historię. 17-letni Johann  
(z lewej od góry) zanim znalazł się w ośrodku, nie potrafił chodzić. Całymi dniami przesiaduje pogrążony we 
własnych myślach, wykonując przy tym dziwaczne ruchy. Rodzice wstydzili się jego ułomności i przez 11 lat 
trzymali go w zagrodzie z bydłem. Dwudziestolatka Masalu, która nie widzi i nie słyszy, została zgwałcona  
przez pięciu mężczyzn, bo w Tanzanii panuje przekonanie, że seks z albinoską leczy z wielu chorób, w tym 
AIDS. Oboje wciąż się uśmiechają, zupełnie jakby należeli do innego świata. Małą Elizę (powyżej) niespełna  
rok temu przyprowadziła tu matka, bo jej nowy partner nie chciał wychowywać albinosa.
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mordowane są zaraz po urodzeniu, a dorośli we 
własnych domach przez rodzinę albo sąsiadów.  

– Dzieje się tak, bo naprawdę nie wiemy, kto 
bierze udział w tym procederze – opinia Jose-
phata w tej kwestii pozostawia wiele znaków 
zapytania.  – Skoro ręka albinosa kosztuje kilka 
tysięcy dolarów, to kto może sobie pozwolić na 
jej zakup? – pyta oskarżająco. – Rybacy? Najem-
ni pracownicy kopalń? Muszą za tym stać ludzie 
bogaci, politycy, tylko oni mają tyle pieniędzy. 
Podobno popyt na ciała albinosów wzrasta tuż 
przed wyborami. Według Josephata afrykańscy 
politycy dla władzy są w stanie zrobić wszystko. 

Jak dotąd tanzański rząd nie znalazł metody 
rozwiązania problemu. Ochroną objęte są jedy-
nie dzieci, które umieszcza się w zamkniętych 
szkołach z internatem. Wysoki mur z drutem 
kolczastym i uzbrojeni strażnicy mają zapewnić 
im bezpieczeństwo. Albinosi doświadczają więc 
dyskryminacji, izolacji, samotności. Josephat 
Torner twierdzi, że dzieciaki wręcz wtrąca się do 
obozów. –  Według mnie to rasizm – dodaje. 

Tak stało się z Kabulą, która po napadzie nie 
mogła już wrócić do domu. Została przewiezio-
na do ośrodka Buhangija w regionie Shinyanga,  
100 km na południe od Mwanzy. Stworzono go 
dla dzieci niedowidzących i niesłyszących, z cza-
sem zaczęto umieszczać tu także dzieci chore na 
albinizm. Dziś jest ich już 241, a liczba ta stale ro-
śnie. Przy metalowej bramie gromada brzdąców 
wciska twarze między kraty – jedyna okazja, by 
posmakować życia na zewnątrz. W rękach ści-
skają plastikowe kubki i butelki. Inne wygrzebują 
kapsle z ziemi, rysują palcem po piasku lub zwy-
czajnie snują się bez celu. Na piaszczystym placu 
przed barakami były kiedyś trzy huśtawki, ale 
teraz z ziemi sterczą tylko pręty. Karuzela też zo-
stała zniszczona, bo kto by upilnował taką chmarę 
dzieciaków. Maluchy przesiadują więc w kątach, 
pogrążone w myślach. Właśnie tam wypatrzy-
łam Kabulę. Dziewczyna jest najbardziej nieufna 
spośród mieszkańców ośrodka. Uwagę zwraca 
też nastoletni Johann. W myślach nazwałam 
go Bocian, bo ma patykowate nogi i godzinami 
wykonuje niezrozumiałe ruchy, zatrzaśnięty we 
własnym świecie. Dopiero później się dowiem, że 
chłopiec nie słyszy, jest niemową, a rodzina przez 

11 lat trzymała go w oborze z krowami. Gdy trafił 
do Buhangija, nie potrafił nawet chodzić.

zabójcze promienie
Na ostre słońce nikt tu nie zwraca uwagi. Ży-
cie i tak od świtu do zmierzchu toczy się na 
dworze. W ciemnych i dusznych salach z przy-
słoniętymi oknami jego wychowankowie dzie-
lą łóżka i ubrania, a  razem z nimi choroby. 
Grzybica i wszy w końcu dopadają każdego. 
Nowotwory skóry to także częsta przypadłość.  
– W zeszłym roku z tego powodu zmarło sie-
dem osób – wyjaśnia lekarka z pobliskiego szpi-
tala, która zagląda tu raz na trzy miesiące. Brak 
barwnika jest też przyczyną wielu wad wzroku: 
oczopląsu, światłowstrętu czy niedowidzenia. 
Dlatego albinosi mają problemy z nauką, rzad-
ko chodzą do państwowej szkoły, powszechnie 
uważani są za osoby upośledzone. Poza obozem 
Buhangija mają niewielkie szanse na zdobycie 
wykształcenia. Młodsze uczą się na miejscu pod 
okiem jednej nauczycielki. Starsze – w szkole  
za murem. Ale w ośrodku wszystkie muszą ra-
dzić sobie same, na stałe pracuje tu tylko czwo-
ro opiekunów. – Po przyjeździe do ośrodka nie 
byłam w stanie nic zrobić sama. Ciągle potrze-
bowałam pomocy innych dzieci, choćby przy 
praniu – wspomina Kabula. I dodaje, jakie to 
było dla niej upokarzające. Choć jej rodzinna 
wioska leży zaledwie 100 km od Buhangija, od 
czasu napadu dziewczyna nie była w domu. 
Matka odwiedziła ją zaledwie dwa razy. – Gdy 
dorastałam, spytałam moją mamę, dlaczego tak 

Obiecali, że 
jeśli nie będzie 
krzyczeć, utną 
jej tylko jedną 
rękę. Kobieta ze 
strachu milczała, 
ale gdy odrąbali 
kończynę, zawyła. 
Wtedy odcięli  
też drugą.

On sam, choć ma żonę i dzieci, nie może 
normalnie mieszkać w swoim domu. Przycho-
dzi tam pod osłoną nocy, nikogo nie uprzedza 
o swojej wizycie w obawie, że zostanie wydany 
handlarzom.

z wyroku genów
Brak pigmentu w skórze, włosach i tęczówce 
oka sprawia, że albinosom trudno jest się ukryć 
wśród czarnoskórej ludności. Przyczyną albini-
zmu, lub inaczej bielactwa, jest rzadka mutacja 
genu, który odpowiada za syntezę barwnika 
melaniny. Na świecie przypadłość ta dotyka  
jedną na 15 tys. osób. W Tanzanii albinosi rodzą 
się 10 razy częściej. Dlaczego? Naukowcy nie 
są zgodni, ale prawdopodobnie gen ten pojawił 
się tu po raz pierwszy, a rozprzestrzenił się tak 
szybko, bo ludzie dotknięci bielactwem często 
łączyli się w pary. Czasu na życie nie mają jed-
nak zbyt dużo – statystycznie zaledwie 2 proc. 
chorych dożywa czterdziestki, w Tanzanii umie-
rają średnio w wieku 30 lat. Brak naturalnej 
ochrony przed promieniowaniem ultrafioleto-
wym, jaką daje melanina, w gorącym i suchym 
klimacie równikowym oznacza natychmiastowe 
poparzenia, groźbę utraty wzroku i rozmaite 
choroby skóry, od owrzodzeń po nowotwory. 
Dlatego albinosi z ukrycia wychodzą dopiero po 
zmierzchu, niczym duchy. 

28- letnią Mariamu Stanford, tak jak Kabu-
lę, napastnicy też obudzili w środku nocy. Była 
wtedy w ciąży, prosiła, by nie robili jej nic złego. 
Obiecali, że jeśli nie będzie krzyczeć, utną jej 
tylko jedną rękę. Kobieta ze strachu milcza-
ła, ale gdy odrąbali kończynę, zawyła. Wtedy 
odcięli też drugą, wrzucili do worka i uciekli. 
17- letnia Vumilia Makoye została niemal po-
ćwiartowana na oczach rodziny. Napastnicy 
wywlekli ją na dwór i ucięli obie nogi. Kilka lat 
temu pewien mężczyzna próbował przemycić 
głowę dziecka do Burundi. Umówiony wcze-
śniej klient obiecał mu zapłatę uzależnioną 
od wagi „towaru” – im głowa lżejsza i mniej-
sza, tym cena wyższa. Kilka dni później tan-
zański dziennik Daily News poinformował 
z kolei o aresztowaniu rybaka, który sprze- 
dał swoją żonę gangowi zabójców. Nauczyciel 

z wioski pod Aruszą syna zabił już sam. Dzięki 
anonimowym donosom policja znalazła tors 
dziecka. Wszystkie wymienione ofiary łączy 
jedno: były albinosami.

sypiając z wrogiem
W Mbwaubindze, wiosce na północy kraju, miał 
miejsce ostatni przed moim przyjazdem do Tan-
zanii oficjalnie odnotowany atak na osobę z al-
binizmem. Do niedawna mieszkało tu chore na 
bielactwo rodzeństwo. Brat Mungu Lugaty na 
wszelki wypadek wyprowadził się do pobliskiego 
miasta, Kahamy. Dziewczyna została. Wszyst-
kim mówiła: „Tu jest moje miejsce, nie będę żyła 
w strachu”. Za swoją decyzję zapłaciła życiem. 

– Nie mieliśmy żadnych sygnałów, że może 
stać się coś złego – tłumaczy teraz Sayi Matongo,  
wójt wioski. To on 12 maja 2014 r. znalazł jej 
nagie i okaleczone ciało. Nie było żadnych śla-
dów włamania. Śledztwo wykazało, że prawdo-
podobną przyczyną śmierci było wykrwawienie 
– ofiara miała odciętą rękę i nogę. Według usta-
leń w morderstwo zamieszany był jej partner, 
jednak policjanci nie chcą na ten temat rozma-
wiać. Charles Mkumbo, szef policji w regio- 
nie Simya, stwierdza tylko, że jeszcze 10 lat temu 
napady na albinosów zdarzały się w całym kraju, 
ale program edukacji i wysokie kary rozwiązały 
problem. Patrząc na grób Mungu Lugaty, trud-
no w to uwierzyć. Wygląda jak zwykła górka,  
na której w ciągu dnia bawi się kilkuletnia cór-
ka Mungu wychowywana teraz przez jej siostrę. 
Mogiłę zalano jednak zbrojonym betonem, 
wielokrotnie bowiem dochodziło do kradzieży 
zwłok osób chorych na bielactwo. Albinosi na-
wet po śmierci nie mogą zaznać spokoju.

propaganda sukcesu
Według oficjalnych statystyk 76 osób z albini-
zmem zostało zamordowanych, wiele jest trwale 
okaleczonych. Josephat Torner z TAS twierdzi 
jednak, że to tylko propaganda, „czcze gadanie”, 
jak mówi. Liczne morderstwa i ataki są zatajane 
i nie trafiają do policyjnych rejestrów. Ciała są 
zakopywane. Ile dokładnie – nie wiadomo, ale 
może być ich nawet dwa , trzy razy więcej. Więk-
szość spraw nigdy nie wychodzi na jaw. Dzieci 
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Brak naturalnej ochrony 
przed promieniowaniem 
ultrafioletowym 
powoduje, że albinoskie 
dzieci nie mogą obyć 
się bez kremu z filtrem. 
Tylko w ubiegłym roku 
na raka skóry zmarło  
tu siedem osób. 
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różnię się od innych, ale nic nie odpowiedziała, 
więc poszłam z tym do babci. A ona stwierdziła, 
że taka była wola Boga i nie należy jej kwestio-
nować. Kabula z mocą podkreśla, że dla matki 
choroba córki nie była problemem. Ale ojciec ją 
odrzucił. – Są trzy możliwe powody, dla których 
mnie nie odwiedza – mówi. – Nie kocha mnie, 
nie wie, gdzie mnie szukać, albo też sam był za-
mieszany w napad. 

Kabula skórę ma cienką jak pergamin, widać 
pod nią każdą żyłkę, emocje tym bardziej. Oczy 
ma rozbiegane, jak u większości osób z albini-
zmem. Ale po chwili jej twarz rozpogadza się, 
pojawia się na niej uśmiech. Dziewczyna nigdy 
wcześniej nie chodziła do szkoły. Podkreśla, że 
atak zmienił jej życie na lepsze, bo może się uczyć. 
Dziś jest samodzielna i zdeterminowana. Marzy 
o tym, by skończyć studia prawnicze i pomagać 
innym osobom z albinizmem, ludziom wyklu-
czonym. Tym, którzy sami nie mogą się bronić.

rodzina na sprzedaż
Według danych Czerwonego Krzyża od 2007 r.  
co najmniej 10 tys. chorych na bielactwo z Tan-
zanii, Burundi i Kenii uciekło ze swoich do-
mów. Większość zaszywa się w lesie lub trafia 
do miast, gdzie wiara w przesądy jest mniej-

sza. Charles i Fantom Kulwa, oboje chorzy na 
bielactwo, są małżeństwem. Teraz mieszkają 
w wynajętej izbie niewielkiej chatki w oko-
licach Shinyangi, ale z  lęku przed atakiem 
przeprowadzali się już czterokrotnie. O  ich 
losie zdecydował naukowy eksperyment, któ-
ry przeprowadzono 60 lat temu nad Jeziorem 
Wiktorii. Z powodu nadmiernej eksploatacji 
i zanieczyszczenia środowiska w tym najwięk-
szym jeziorze w Afryce i trzecim co do wielkości 
na świecie drastycznie spadły połowy ryb. Wte-
dy władze zdecydowały wpuścić do zbiornika 
ogromne okonie nilowe – żarłoczne ryby, które 
zwykle żyją w dużych rzekach, takich jak Wolta, 
Nil i Kongo. W zamkniętym akwenie z ponad  
300 opisanych tam gatunków szybko wytrzebi-
ły blisko 200, a populacja powszechnie wystę-
pujących w Jeziorze Wiktorii pielęgnic spadła  
o 90 proc. Kiedy ludzie zaczęli głodować – a z za-
sobów jeziora żyje 25 mln osób – wystarczyły 
sugestie szamanów, że amulety z albinosów roz-
wiążą problem. To nakręciło spiralę przemocy. 
Rafiki, którego spotykam w porcie w Mwanzie, 
twierdzi, że niemal wszyscy rybacy w okolicy 
korzystają z pomocy zaklinaczy, i że bez magii 
można zginąć na wodzie. – Siedmioosobowa 
rodzina albinosów to dla wielu los na loterii. 

Tych, którzy chcieliby na niej zarobić, nie brakuje  
– mówi Charles Kulwa. Głowę przykrywa mu 
duży kapelusz, więc cała twarz znajduje się w cie-
niu. Mimo to jego oczy drżą, jakby najmniejsza 
dawka światła sprawiała mu ból. Opowiada, 
jak  pewien człowiek znalazł klienta, któremu 
powiedział, że może zabić i sprzedać całą jego 
rodzinę. – Musieliśmy uciekać z rodzinnej wio-
ski – wspomina. Teraz z żoną, też chorą na albi-
nizm, i dwójką najmłodszych dzieci mieszkają 
100 km na południe od Jeziora Wiktorii. Trójkę 
starszych wysłali do szkoły w Buhangija, ale mają 
jeszcze dwóch małych synów: rocznego i trzylat-
ka. – Oddaliśmy nasze dzieci, aby je chronić, ale 
też aby mogły się uczyć. Kiedy młodsze wejdą 
w wiek szkolny, też je tam wyślemy – wyjaśnia. 

za bramą porzucenia
Jeśli w związku jedna osoba jest nosicielem 
genu bielactwa, to prawdopodobieństwo, że 
ich dziecko będzie chore, wynosi 25 proc. Gdy 
oboje rodzice są albinosami, odziedziczenie 
genu bielactwa jest pewne. Charles i Fantom 
nie wiedzą jeszcze, czy chcą mieć kolejne dzieci,  
ale zapewne tak, bo w Afryce duża liczba dzie-
ci to niemal kulturowy nakaz. Na piątce raczej  
nie poprzestaną. 

Dzieci z ośrodka w Buhangija nie są siero-
tami, na ogół mają żyjących rodziców. To, co 
zmieniło się po akcji edukacyjnej rządu, to 
wzrost liczby dzieci oddawanych do zamknię-
tych szkół. Czasem odbywa się to wbrew woli 
rodziny, a maluchy przywożone są samochoda-
mi terenowymi z eskortą policji. Częściej jednak 
przyjeżdżają z rodzicami autobusem, a matki 
z ulgą zostawiają tu potomstwo. Wychowywanie 
albinosa to dla nich przekleństwo, wstyd, ale też 
dodatkowe ryzyko. Według pozarządowej orga-
nizacji Legal and Human Rights Center (LHRC) 
w ciągu pięciu lat w Tanzanii zlinczowano co 
najmniej 3 tys. osób, głównie kobiet, które po-
sądzono o czary. A urodzenie albinosa jest na to 
niezbitym dowodem. Według ludowych prze-
sądów jest on bowiem owocem romansu z de-
monem, który nie tylko odmienił skórę dziecka, 
ale i podarował mu magiczne moce. Kiedy więc 
tu dotrą w afrykańskim upale, matki wpychają 

maluchy za bramę – cała procedura przekaza-
nia dziecka trwa kilkanaście minut – po czym 
odchodzą. Prawie żadna nie wraca. Jak 20-letnia 
Mary Abel, która trzy lata temu została wdo-
wą. Niedawno wyszła ponownie za mąż, ale jej 
nowy partner nie zgodził się na wychowywa-
nie albinosa. Kiedy dyrektor szkoły wypełnia 
krótki formularz, jej córka, pięcioletnia Eliza, 
wciąż nie ma pojęcia, że są to jej ostatnie chwile 
z mamą. W końcu nadchodzi czas pożegna-
nia i do dziewczynki dociera brutalna prawda. 
Zaczyna rozpaczliwie płakać, wyrywa się opie-
kunce, krzyczy. Mary Abel wolnym krokiem 
idzie w stronę bramy, nie odwraca się ani razu. 
Jednego tylko dnia jestem świadkiem 12 ta-
kich historii, wielkich dramatów małych ludzi. 
W sumie w czasie mojego pobytu oddano do 
ośrodka ponad 25 dzieci. Dzieci, które zostały 
ukarane za to, że w czarnej Afryce urodziły się 
białe. Czasem przebiega to w kompletniej ciszy, 
im dzieci mniejsze – tym łatwiej, bo nie rozu-
mieją sytuacji. Teraz patrzę, jak po dziedzińcu 
snuje się mała Eliza. Wciąż ubrana odświętnie 
na to rozstanie z matką, niczym do kościoła.  

Kwoty, jakie 
można otrzymać 
za zamordowanie 
i dostarczenie 
ciała, stanowią 
równowartość 
ponad stu rocznych 
zarobków 
Tanzańczyka.

W ośrodku w Buhangija na setkę 
albinosów przypada tylko czworo 

wychowawców, więc dzieci muszą 
być bardzo samodzielne.  

Reporterska podróż 
do Tanzanii
Materiał powstał podczas realizacji 
telewizyjnego cyklu Kobieta  
na krańcu świata oraz filmu 
dokumentalnego Ludzie duchy.
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Mimo ryzyka  
32-letni Josephat 
Torner podróżuje  
po kraju i edukuje 
młode pokolenie 
Tanzańczyków.  


