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Rio de Janeiro
cz. 2Podróż 66

byli chrześcijańscy konkwistado-
rzy. Świątynia ma wysokość 80 m. 
Na powierzchni blisko 8000 m2 
może zmieścić się 20 000 wier-
nych. Wnętrze rozświetlają czte-
ry ogromne witraże i zwieńczają-
cy katedrę krzyż.

Jesteśmy w dzielnicy Lapa 
uważanej za siedlisko bohemy 
artystycznej Rio. Dzielnica wabi 
mieszkańców i turystów wyda-
rzeniami kulturalnymi, liczny-

mi kawiarniami i dwoma pereł-
kami architektury. Jedną z nich 
jest Arcos da Lapa – imponujący 
akwedukt zbudowany w XVIII 
wieku przez Portugalczyków, do-
prowadzający wodę do miasta ze 
wzgórz Santa Teresa i San Anto-
nio. Pełnił również rolę wiaduktu 
dla lokalnego tramwaju. Akwe-
dukt był i po renowacji nadal jest 
jedną z najbardziej spektakular-
nych budowli starego Rio.

Nie mniej oryginalną atrak-
cją dzielnicy i motywem licznych 
widokówek oraz niezliczonych 
zdjęć są tłumnie odwiedzane 
przez turystów „Schody Sela-
rón”. Jak wskazuje nazwa, de-
koracje zdobiące schody za-
wdzięczamy artyście Selarónowi, 
który do końca życia zajmował 
się utrzymaniem ich w dobrym 
stanie poprzez wymianę i uzu-
pełnianie mozaik. Początkowo 
schody zdobione były odpada-
mi z ulicy i uszkodzonej ceramiki 
użytkowej. Jorge Selarón, przez 
lata wyśmiewany za swe dziwa-
ctwa popadł w biedę. Jednak 
nie zaprzestał realizacji swojego 
marzenia. Po latach pracy, kie-
dy schody stały się atrakcją tury-
styczną, zaczął otrzymywać płyt-
ki od turystów. Wśród płytek z 60 
krajów jest i płytka z Polski. Nie-
stety, nie udało nam się jej zna-
leźć. W 2013 r. znaleziono mar-
twego artystę przy schodach. Do 
dzisiaj nie wiadomo czy popeł-
nił samobójstwo, czy został za-
mordowany. Jedno było pewne: 
transformacja schodów dobie-
gła końca. Dzisiaj schody zdobi 
2000 azulejos (ceramicznych pły-
tek), w przeważającej większości 
w czerwonych kolorze. 

Czas na jedzenie. A skoro je-
dzenie w Rio to obowiązkowo 
feijoada. Jest to rodzaj gulaszu, 
w skład którego wchodzi czar-

Pomnik Chrystusa Odkupiciela

Głowa Cukru

Rio jest fascynującą mikstu-
rą europejskiej ekstrawagancji 
i brazylijskiego charakteru. Rio 
pulsuje, wibruje i wciąga. Za-
chwyca swą lokalizacją i tempe-
ramentem. To miasto odbiera się 
wszystkimi zmysłami. Każdą go-
dzinę, każdą minutę poświęca-
my na zgłębianie atmosfery Rio, 
a nadal mamy wrażenie, że coś 
przegapiliśmy, że coś umknęło 
naszej uwadze. 

Opuszczając górę Corcovado 
jedziemy w stronę centrum mia-
sta. Wokół nas wznosi się kil-
ka nowoczesnych wieżowców 
i oryginalna, a zarazem kontro-
wersyjna budowla. To Katedra 
Świętego Sebastiana. Jest jedną 
z niewielu ekscentrycznych bu-
dowli sakralnych na świecie. Jej 
kształt ogromnego stożka we-
dług władz kościelnych miał na-
wiązywać do dawnych piramid 
Majów. Prawdopodobnie cho-
dziło o zadośćuczynienie wy-
darzeniom historycznym, które 
doprowadziły do upadku daw-
nych cywilizacji Ameryki Połu-
dniowej, za które odpowiedzialni 
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na fasola i różnego rodzaju mię-
sa oraz podroby (np. wieprzowe 
ozory, uszy czy golonka). Podaje 
się ją najczęściej z ryżem, sałat-
ką i farofą (prażoną i zasmażaną 
mąką z manioku).

Ruszamy dalej. Przed nami 
dzielnica Centro i Teatr Miejski, 
uważany za jeden z najpiękniej-
szych i najważniejszych teatrów 
w Brazylii. Budynek zbudowany 
na początku XX wieku w eklek-
tycznym stylu, zainspirowany 
Operą Paryską. Tuż obok Plac 
Floriano – mieszanka nowoczes-
nych wieżowców i zabytkowych 
budowli. Ponoć, zabawa trwa 
tu na okrągło. Odnosimy jed-
nak zgoła inne wrażenie. Z oba-
wą wyciągamy aparaty i kamerę. 
Nieustannie podchmieleni faceci 
gestykulują i wołają w naszą stro-
nę. Takie jest Rio. Plac Repub-
liki i obelisk Rio Branco, posta-
wiony w czterechsetną rocznicę 
osiedlenia się pierwszych osadni-
ków w Rio de la Plata. Pomnik 
poległych w II wojnie światowej. 
To mauzoleum 467 żołnierzy ar-
mii brazylijskiej, którzy zginę-
li w akcji we Włoszech podczas 
II Wojny Światowej. Zostali po-
chowani na cmentarzu w Toska-
nii. W 1960 roku, zwłoki zostały 
przeniesione do Brazylii i pocho-
wane tutaj, w dzielnicy Santa Te-
resa, naprzeciwko Paryskiego 
Parku.

Następnego dnia wcześnie 
rano, by wyprzedzić tłumy tury-
stów, jedziemy w stronę atrakcji, 
której nie można pominąć bę-
dąc w Rio – słynnej Głowy Cukru 
– Pao de Açúcar. Po kilkunastu 
minutach jazdy stajemy przy dol-
nej stacji kolejki linowej, tuż przy 
skalnym monolicie.

Wagoniki kolejki pokonują 
trasę dwuetapowo. Pierwszy po-
stój to Morro da Urca. Już stąd 
rozpościerają się przepiękne wi-

doki na górę Corcovado z po-
mnikiem Chrystusa, najdłuższy 
most w Brazylii – 13 kilometro-
wy Rio-Niteroi oraz oryginalne 
Lotnisko Santos Dumont. Kolej-
ny odcinek i jesteśmy na słynnej 
górze, wznoszącej się blisko 400 
metrów nad wody zatoki. Trwają 
odwieczne spory, czy panorama 
z Głowy Cukru przebija tę z Cor-
covado i nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi na to pytanie. Trze-
ba po prostu odwiedzić obydwa 

miejsca i wyrobić sobie własna 
opinię. Niezależnie od naszego 
wyboru, widok z Pao de Açúcar 
potrafi oczarować każdego od-
wiedzającego ten skalny monolit.

Wpatrując się w rozległe pa-
noramy na granicy szafirowe-
go morza, odciętego beżem plaż 
od ciemnej zieleni tropikalnych 
lasów i bieli domów przestaje-
my kontrolować uciekający czas. 
I chyba jedynym argumentem, by 
wejść do sklepików z pamiątka-

mi, jest ucieczka przed palącym 
słońcem.

Opuszczamy imponująca ska-
łę, nieustannie oglądając się za 
siebie. Jeszcze jedno zdjęcie, 
jeszcze kilka sekund filmu i to 
uporczywe przeświadczenie, że 
coś nam jeszcze umknęło.

cdn.

Katedra Świętego Sebastiana Akwedukt – Arcos da Lapa

Imponujący widok na miasto z Pao de Açúcar

Schody Selarón Lapa – dzielnica bohemy artystycznej


