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W Brazylii istnieja ̨ pewne luźne wat̨ki na polu możliwości1.
Hélio Oiticica

Rio de Janeiro jest ostatnio rzeczywistym i symbolicznympolemwalki o przestrzeńmiej-
ska ̨ jako publiczna ̨ (w której decyzje byłyby podejmowane horyzontalnie i demokratycz-
nie), o przestrzeń inkluzyjna.̨Mimodominujac̨ego dyskursuwładzy imediówbrazylijskich,
podkreślajac̨ego korzystne dla całego społeczeństwawielkie przeobrażeniamiasta z okazji
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 i Igrzysk Olimpijskich 2016, zwanych megaeventa-
mi, raporty i doniesienia z miejsc objet̨ych projektami przebudowy zwracaja ̨ raczej uwage ̨
na notoryczne łamanie praw człowieka i obywatela oraz opisuja ̨ konkretne sytuacje nad-
użyć. Raporty dokumentuja ̨ również bezprawne eksmisje, korupcje i wywłaszczenia oraz
brak konsultacji społecznych przy projektowaniu przestrzeni, architektury i infrastruktu-
ry słynnej brazylijskiej metropolii.

Historycznie uwarunkowany sojusz mied̨zy prywatnym interesem wielkich przedsie-̨
biorstw, władzami stanowymi i federalnymi oraz mediami, obecnie funkcjonujac̨y w ra-
mach państwa demokratycznego, daż̨y do stworzenia z Rio de Janeiro miasta modelowego
– idylli neoliberalnej, która wykorzystujac̨ symboliczny kapitał „cudownegomiasta”, przy-
ciag̨nie kapitał finansowy.

Architektura odgrywa jedna ̨ z głównych ról w procesie przekształcania Rio w model
„miasta‑przedsieb̨iorstwa”. Reorganizujac̨ przestrzeń w imie ̨ konkretnych założeń ideolo-
gicznych, ma odzwierciedlać i umacniać struktury władzy, której nieegalitarna polityka
ukryta jest pod postulatami działaniaw interesie publicznym. Architekturawykorzystywa-
na do ukrycia właściwego celu działań władz miejskich potrafi jednak wymknać̨ sie ̨narzu-
canemu obywatelom (projektowanych na biernych odbiorców) systemowi interpretacji i
aktywnie uczestniczyć wraz z nimi w procesie przywracania miasta jego mieszkańcom.

Pek̨niet̨e miasto versus cudowne miasto olimpijskie
W światowej czołówce miast o najwyższych kosztach życia i najwiek̨szych nierównościach
społecznych Rio de Janeiro zyskało przydomek miasta rozciet̨ego/podzielonego2. Określe-
nie to ma zwiaz̨ek z kształtujac̨a ̨ sie ̨ od lat segregacja ̨ klasowa,̨ zaakcentowana ̨ mocno w
przestrzeni. Po jednej stronie znajdziemy osiedla zamieszkane przez klase ̨ średnia i wyż-
sza,̨ tak zwany asfalt. W budynkach zaprojektowanych przez znanych architektów każ-
de mieszkanie ma osobne „nieoficjalne” wejście, pokój i łazienke ̨ dla służac̨ych zwanych
eufemistycznie „pracownicami domowymi” (i innych przedstawicieli klas nieuprzywilejo-
wanych). W tej przestrzeni podstawowym środkiem transportu jest samochód. Transport
publiczny funkcjonuje głównie po to, aby pracownice i pracownicy mogli dostać sie ̨ do

1 No Brasil há fios soltos num campo de possibilidades [w:] H. Oiticica, Experimentar o experimental, 1972, s.6
(maszynopis niewydany).

2 Zob. Z. Ventura, Cidade partida, Sao Paulo 1995.
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przestrzeni symbolicznie okupowanej przez elite ̨ społeczeństwa. Po drugiej stronie znaj-
duje sie ̨ „nielegalne” miasto zwane morro (wzgórze). Sa ̨ to przedmieścia i favele z wyso-
kimwskaźnikiemprzestep̨czości i bezprawia. Ceglanemieszkalne kostki, wznoszone przez
mieszkańcówwzgórz wspólnymi siłami, otaczaja ̨słynna ̨strefe ̨południowa ̨(Zona Sul). Brak
usług publicznych i podstawowej infrastruktury rekompensowany jest przez kreatywne
rozwiaz̨ania, które moga ̨ być inspiracja ̨ dla zrównoważonego urbanizmu. Przestrzeni tej
nie definiuje zdolność nabywcza danego człowieka, ponieważ charakteryzuja ̨ ja ̨wysoki po-
ziom uspołecznienia i solidarności społecznej.

Do niedawna podział Rio de Janeiro odbywał sie ̨ również na liniach: prawo – bezpra-
wie, obywatel – przestep̨ca, widzialność – niewidzialność. Ingerencja państwowa na „bar-
barzyńskim” terenie przedmieść i faveli odbywała sie ̨ głównie w postaci zmilitaryzowa-
nych interwencji czy okupacji. Jednak podziałmorro – asfalto zaczał̨ wyczerpywać sie ̨wraz
z osłabieniem mitu cudownego miasta (braz. cidade maravilhosa) jako mieszanki wspania-
łych warunków pogodowych i krajobrazu z konsumpcyjnym, nowobogackim i beztroskim
stylem życia. W wizje ̨ te ̨ wierzyła do niedawna wiek̨szość przedstawicieli klas uprzywi-
lejowanych i turystów, którzy nigdy nie postawili stopy poza „widzialnymi” dzielnicami
południowymi. Napady na mieszkańców klas wyższych – traktowane jako przykłady na-
ruszenia podziałów symbolicznych – i coraz wiek̨sza widoczność problemu nierówności w
dyskursie publicznym, rozbudzenie polityczne wśród grup dyskryminowanych, jak rów-
nież organizacja wydarzeń mied̨zynarodowych o wysokiej randze uwidoczniły potrzebe ̨
nowej, szerszej koncepcji miasta. Nadchodzac̨a olimpiada imistrzostwa stały sie ̨świetnym
pretekstem (powołujac̨ sie ̨ na słowa samego burmistrza Rio – Eduarda Paesa3) do zmiany
dotychczasowegowas̨kiego przestrzennie paradygmatu i dokonania tak zwanego „społecz-
nego czyszczenia”.

Logika „miasta‑przedsieb̨iorstwa”, według której przeprowadza sie ̨ obecne rekonstruk-
cje przestrzennewRio de Janeiro, to przedewszystkimmaksymalizacja zysków, wzrost go-
spodarczy i przyciag̨anie dużych inwestycji finansowych. Niewielka ̨uwage ̨poświec̨a sie ̨ka-
pitałowi społecznemu. W sferze świadczeń „publicznych” dominuja ̨ partnerstwa prywat-
no‑publiczne, wykorzystujac̨ fakt zlecania przez państwo usług o charakterze publicznym
innym podmiotom prywatnym. Partnerstwa te w praktyce nastawione sa ̨ jednak przede
wszystkim na zysk wykonawców – zleceniobiorcy wybierani sa ̨ droga ̨ nieprzejrzystych
przetargów publicznych, a prywatne firmy finansuja ̨ i wykonuja ̨usługi dla obywateli (naj-
cześ̨ciej drogie i złej jakości) po przyznaniu długoterminowych koncesji państwowych,
czerpiac̨ przy tym ogromne zyski. Jednym z najwiek̨szych zarzutów wobec projektów bu-
dowlanych i transportowych realizowanych podczas ostatnich lat w mieście dotyczy wła-
śnie sposobów przeprowadzania przetargów, w których wygrywaja ̨ ciag̨le te same kartele.
Zależność władzy publicznej od prywatnych przedsieb̨iorstw polega bowiem nie tylko na
finansowaniu przez nie kampanii polityków, ale również na udzielaniu bezpośrednich do-

3 P.A. Idoeta, Plano urbano do Rio não pode ficar refém de megaeventos, advertem urbanistas [@:]
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/09/120905_arquitetos_rio2016_pai.shtml (data dostep̨u:
13 sierpnia 2013).
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tacji na poszczególne cele publiczne przez bardziej znaczac̨ych przedsieb̨iorców. Sam Eike
Batista, najsłynniejszy milioner brazylijski i do niedawna4 jeden z najbogatszych ludzi na
świecie, przeznaczył piet̨naście milionów reali na promocje kandydatury Rio jako miasta
olimpijskiego w 2016 roku, jak również sto milionów na działalność pacyfikacyjna ̨w fave-
lach5.

Lista działań podejmowanych, by dopasować Rio de Janeiro do nowego paradygmatu,
jest długa. Rewitalizacja terenów wokół centrum i południa miasta (tamtejszych faveli, re-
jonu portowego, terenów wzdłuż trasy na położone w północnej cześ̨ci miasta lotnisko Ga-
leão) to proces włac̨zenia ich wwidoczna,̨ oparta ̨na rynkowej logice strukture ̨miasta. Pro-
cesy gentryfikacyjne, które odbywaja ̨ sie ̨mied̨zy innymi poprzez nadawanie praw własno-
ścimieszkańcom faveli położonymw regionach przeznaczonych do tak zwanego upgrade’u,
by później przekonać ich do sprzedaży. Czy w końcu spekulacje cenami nieruchomości i
wzrost cen usług, które sa ̨przyczyna ̨„naturalnego” odpływu ludności na dalsze i tańsze pe-
ryferia. Masowe eksmisje pod pretekstem groźby zawalenia sie ̨ domów bad̨ź konieczności
robót publicznych staja ̨ sie ̨ już powszechne. Oblicza sie,̨ że około sto siedemdziesiat̨ tysie-̨
cy ludzi zostało lub zostanie eksmitowanych przy pracach zwiaz̨anych z nadchodzac̨ymi
mistrzostwami i olimpiada.̨ „Pacyfikacje” polegaja ̨na zbrojnym odbijaniu poszczególnych
faveli przez siły policyjne (Unidades de Polícia Pacificadora), najcześ̨ciej z rak̨ kontrolu-
jac̨ych je karteli narkotykowych bad̨ź nielegalnych grup milicji. Na tysiac̨ siedemnaście
istniejac̨ych w Rio faveli spacyfikowano na razie trzydzieści, z czego dwadzieścia osiem
znajduje sie ̨w bezpośrednim sas̨iedztwie terytorium „powiek̨szonego cudownegomiasta”.

Kryminalizacja ruchów społecznych i zaostrzone represje państwa wobec obywateli
stanowia ̨ poważne społeczne konsekwencje wprowadzania w życie koncepcji „mia-
sta‑przedsieb̨iorstwa”. W budżecie zatwierdzonym przez stan Rio de Janeiro na przygo-
towanie sportowych megaeventów przeznaczono ogromne sumy mied̨zy innymi na zakup
broni i sprzet̨u do rozpraszania manifestacji (ponad siedem milionów reali w latach 2011
i 2013) i na wybudowanie czterech nowych wiez̨ień (przez prywatne przedsieb̨iorstwa).
Powołujac̨ sie ̨ na ten fakt, Rachel Rolnik, sprawozdawczyni ONZ w Brazylii do spraw
mieszkaniowych, alarmuje od miesiec̨y o łamaniu prawa do miasta podczas przygotowań
do igrzysk i mistrzostw. Ostrzega przed „terrorem FIFA” i przywołuje sytuacje ̨ RPA,
która zaakceptowała mied̨zy innymi specyficzny stan wyjat̨kowy na czas mistrzostw,
pozwalajac̨ tym samym osadzać w wiez̨ieniu bez wyroków sad̨owych, a wszystko w celu
„usprawnienia zapewniania bezpieczeństwa” wydarzeń. Marcelo Friexo, polityk i jeden z
najsłynniejszych antyestablishmentowych działaczy w Rio6, twierdzi, że:

4 H. Bradford, Eike Batista, formerly world’s 8th richest man, loses $33 billion in just 16 months [@:] http://
www.huffingtonpost.com/2013/07/26/eike-batista_n_3659328.html (data dostep̨u: 10 sierpnia 2013).

5 W trakcie pisania tekstu nadeszła wiadomość, że Batista od 2014 nie bed̨zie już sponsorował UPP.
Za: C. Hearst, Batista Leaves UPP Partnership [@:] http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/batista-
leaves-upp-partnership-rio-de-janeiro/ (data dostep̨u: 13 sierpnia 2013).

6 Marcelo Freixo był pierwowzorem dla postaci Diogo Fragi z kultowego filmu Elitarni – Ostatnie starcie
(Tropa de Elite 2).

5



nie można zapominać, iż w każdymmiejscu, gdzie model państwa minimalne-
go został z sukcesem wprowadzony, działaniom tym towarzyszyły maksymal-
ne represje, dyskurs porzad̨ku i kontroli populacji, która jest poza procesem
obywatelskim. Koncepcji państwa minimalnego zawsze towarzyszy narracja
przeciwko ubóstwu i kryminalizacja ruchów społecznych7.

Ofiarami nowej koncepcji miasta stały sie ̨ również szeroko zakrojone projekty urbani-
zacyjne faveli, trwajac̨y od ponad dwudziestu lat program Favela‑Bairro czy niedawno zain-
augurowanyMorar Carioca. Według założeń programuMorar Cariocawszystkie favele w Rio
zostana ̨ zurbanizowane do 2020 roku8. Programy te maja ̨ przynieść rozwiaz̨ania podsta-
wowych problemów infrastrukturalnych najbiedniejszych dzielnic Rio, polegajac̨e na bra-
ku dróg, wodociag̨ów, linii elektrycznych, szkół, czy też „przyjaznych przestrzeni publicz-
nych”. Krytycy tych projektów wykazuja,̨ że wiele z podjet̨ych działań zostało w praktyce
nakierowane na zwiek̨szenie atrakcyjności turystycznej lub na wzrost wartości na rynku
nieruchomości terenów objet̨ych programem reform. Jeden ze sztandarowych państwo-
wych projektów rzad̨zac̨ej Partii Pracy (PT), zainaugurowany w 2009 roku programmiesz-
kaniowy Minha Casa, Minha Vida (Mój Dom, Moje Życie) miał wygenerować „dwa miliony
mieszkań dla Brazylijczyków”. Wywołał jednak boom na rynku nieruchomości i przyniósł
zlecenia wielu prywatnym przedsieb̨iorstwom, ratujac̨ je przed skutkami kryzysu (udział
kapitału prywatnego na rynku nieruchomości wzrósł czterdzieści pieć̨ razy w ciag̨u ostat-
niego dziesiec̨iolecia)9. Działania te przyczyniły sie ̨do trzykrotnego wzrostu cen nierucho-
mości w Rio de Janeiro w ciag̨u zaledwie dwóch lat10 oraz do tak zwanego przenoszenie
peryferii na dalsze peryferia – czyli w wiek̨szości przypadków niezrównoważonego posze-
rzania miast o kolejne peryferyjne ciag̨i słabo skomunikowanych osiedli. Pedro Arantes
nazywa te działania prywatyzacja ̨polityki mieszkaniowej i kolejnym ruchem w strone ̨po-
step̨ujac̨ej merkantylizacji miasta11. Urbanista krytykuje również sytuacje ̨ tradycyjnie ro-
zumianej architektury. Według niego architekci nie sa ̨ zainteresowani polityka ̨publiczna,̨
a jedynie tak zwana ̨ architektura ̨ spektaklu, tworzona ̨ pod gusta władzy i kapitału, której
celem jest „wywoływaniewrażenia”. Oficjalna architektura uczestniczywiec̨ w budowaniu
reprezentacyjnej fasady, sal balowych i salonów Rio de Janeiro, jak również w skutecznym
ukryciu obdrapanych kuchni i pomieszczeń gospodarczych, w których przebywa ukryta
przed spojrzeniem publicznym wielomilionowa siła robocza.

7 V. Virissimo, A carona neoliberal na reestruturação urbana [@:] http://www.brasildefato.com.br/node/
11611 (data dostep̨u: 1 sierpnia 2013).

8 T. Phillips, Rio de Janeiro favelas to get facelift as Brazil invests billions in redesign [@:] http://
www.theguardian.com/world/2010/dec/05/rio-de-janeiro-favelas-brazil (data dostep̨u: 26 lipca 2013).

9 E. Maricato, É a questão urbana, estúpido! [w:] Cidades rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram
as ruas do Brasil, São Paulo 2013.

10 Ceny nieruchomości wzrosły w Rio o 184 procent w ciag̨u dwóch lat (2009‑2011). Za: E. Maricato, É a
questão…

11 P. Arantes, Arquitetura contemporânea: entre favelas e modernismos. Entrevista especial com Pe-
dro Arantes [@:] http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/32988-arquitetura-contemporanea-entre-favelas-
e-modernismos-entrevista-especial-com-pedro-arantes- (data dostep̨u: 13 sierpnia 2013).
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Przykładem ukazania struktur dominacji konstruowanych przestrzennie może być hi-
storia ekranówdźwiek̨owychwybudowanychwzdłuż głównych linii komunikacyjnych Rio.
Według badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Faveli Mare i użytkowników trasy
szybkiego ruchu Linia Vermelha wiek̨szość respondentów odebrała wybudowany w 2010
roku ekran dźwiek̨owy jakomur i przedewszystkim bariere ̨wizualna,̨ którama ukryć fave-
le przed wzrokiem turystów i inwestorów przyjeżdżajac̨ych do Rio12. Brak konsultacji spo-
łecznych jest cecha ̨wielu projektóww założeniu „odpowiadajac̨ych na potrzeby lokalnych
społeczności” i majac̨ych na celu „dobrowspólne”, a de facto zmierzajac̨ych do elitaryzacji
przestrzeni miasta.

Władza, zamiast potraktować możliwości finansowe megaeventów jako szanse ̨ na stwo-
rzenie lepszej i bardziej funkcjonalnej infrastruktury korzystnej dla wiek̨szości mieszkań-
ców, postanowiła miasto przebudować „pod olimpiade”̨, napełniajac̨ kieszenie mied̨zyna-
rodowych i brazylijskich korporacji. Jak inaczej wytłumaczyć plan zbudowania szybkiego
transportu autobusowego zamiast szybszego metra czy bardziej ekologicznych i tańszych
tramwajów lub kolejek? Budowanie nowych dróg i tuneli jako usprawnień dla indywidu-
alnego transportu samochodowego zamiast rozbudowy publicznego metra? Bad̨ź zakaz
sprzedawania produktów niepochodzac̨ych od partnerów FIFA w okolicach stadionów czy
organizacji jakichkolwiek innych imprez wmieście w tym samym czasie? Czy też zniszcze-
nie jednego z najwiek̨szych narodowych symboli Brazylii – stadionu Maracanã?

Maracanã jako pole bitwy
Architektura jako sposób myślenia i organizowania przestrzeni może być jednym z waż-
niejszych pól walki z dyskursami dominacji. Nie tylko przez oddolne próby tworzenia prze-
strzeni walki czy autonomii, ale przede wszystkim dziek̨i symbolicznemu zawłaszczaniu
i przewartościowywaniu obiektów architektura może w realny sposób wpływać na odzy-
skanie przestrzeni i przywrócenie stosunków egalitarnych. Zburzenie muru berlińskiego
czy zniszczeniewieżWTC bez ich kontekstu, nacechowania symbolicznego i historycznego
mogłoby byćwgruncie rzeczy przecież tylko „niewielkimi” korektami architektonicznymi
w skali przestrzeni miasta.

Stadion i kompleks sportowy Maracanã w ostatnich latach stał sie ̨ symbolem walki o
miasto. Oficjalnie stadion Mário Filho traktowany jest jak dziedzictwo narodowe przede
wszystkim ze wzgled̨u na wysoka ̨ range ̨ i popularność piłki nożnej. Przez lata Maracanã
stanowiła nieodzowny element budowania tożsamości brazylijskiej – tu przez dziesiec̨io-
lecia przedstawiciele różnych klas i ras mieszali sie ̨ w ludycznych ceremoniach wspólnej

12 B. Rodriguez, T. Ansel, Como modificar a cidade que serve aos megaeventos? [@:] http://
www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriodefavelas/noticias/mostraNoticia.php?id_content=1101
(data dostep̨u: 12 sierpnia 2013).
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gry. Byłamonumentalnym przykładem rodzac̨ej sie ̨demokracji, „lustrem Brazylii”13, sym-
bolicznym zwycies̨twem nad podziałami ekonomicznymi czy rasowymi.

Gruntowna przebudowa i przekształcenia architektoniczne przeprowadzane przy sta-
dionie zostało nakierowane, jak mówili sami zarzad̨zajac̨y stadionem, na „zmiane ̨ charak-
teru publiczności”. W 1950 roku tuż po otwarciu stadionu mecz finałowy Mistrzostw Świa-
ta oglad̨any na żywo przez dwieście tysiec̨y ludzi doprowadził do przyznania Maracanie
dumnego tytułu najwiek̨szego na świecie stadionu. Od 1990 roku liczbe ̨miejsc zaczet̨o sys-
tematycznie redukować i dziś wynosi ona jedynie siedemdziesiat̨ tysiec̨y. Przeróżne udo-
godnienia i unowocześnieniawprowadzone zostały zmyśla ̨o postulowanej elitarnej (przez
co w przeważajac̨ej cześ̨ci białej) i mied̨zynarodowej publiczności. Zlikwidowano sektor ge-
ral (generalny), najbliżej murawy, gdzie znajdowały sie ̨ kiedyś najtańsze miejsca stojac̨e,
który stanowił integralna ̨cześ̨ć inkluzyjnej mitologii stadionu. W jego miejsce wybudowa-
no sto dziesieć̨ luksusowych lóż14. Autorzy zaprojektowali przestrzeń tak, by porzad̨kowa-
ła i jasno oddzielała klasy społeczne – klasa wyższa, media i elity na górze, klasa średnia na
trybunach, a ci najmniej uprzywilejowani w domuw favelach, najlepiej przed telewizorem
z nielegalnej kablówki.

Działania architektoniczne moga ̨wspierać rozwój neoliberalnej koncepcji miasta. Usta-
nowienieMaracany przestrzenia ̨dlawybranych było zabraniemwiek̨szej cześ̨ci społeczeń-
stwa jednej z ostatnich przestrzeni współdzielonych i kolejnymkrokiemdo zaostrzenia ba-
rier ekonomiczno‑społecznych, ograniczajac̨ tym samym możliwości dialogu i zrozumie-
nia.

Na trybunach Maracany dzieliłem przestrzeń i nawiaz̨ywałem relacje z tymi
najbiedniejszymi i najbogatszymi, najstarszymi i najmłodszymi, poznawałem
i osoby przyjazne, i odpychajac̨e. Tam doświadczyłem niesamowitych lekcji
naszej kultury, komunikowania sie ̨ i nawiaz̨ywania relacji, tworzenia wiez̨i. To
bez wat̨pienia na Maracanie nauczyłem sie ̨ identyfikować jako Brazylijczyk,
jako kibic, jako osoba.

– zauważył w jednym z wywiadów Gustavo Mehl, członek Powszechnego Komitetu do
Spraw Mistrzostw i Olimpiady15.

Przyglad̨ajac̨ sie ̨bliżej historii systematycznej przebudowyMaracany, wydaje sie ̨aż nie-
prawdopodobne, że protesty w tej sprawie nie wybuchły już wcześniej. W 1999, 2006 i 2007
roku odbyły sie ̨ trzy kolejne przebudowy stadionu, które kosztowały podatników brazylij-
skich łac̨znie około trzysta milionów reali. Gdy w 2010 roku Brazylia została wybrana na

13 L.G.B. Soares, Segundo Maracanazo? [@:] http://www.ludopedio.com.br/rc/index.php/arquibancada/
artigo/1536 (data dostep̨u: 12 sierpnia 2013).

14 Docelowa ̨grupe ̨klientów lóż (wodróżnieniu od tradycyjnych kibiców stadionu)można łatwowywnio-
skować ze sposobu, w jaki reklamuje sie ̨ firma wynajmujac̨a loże na stadionie: „piec̨iogwiazdkowy serwis dla
ludzi sukcesu majac̨ych dobry gust”.

15 C. Barros‑Pública, Maracanosso ou Maracadeles? [@:] http://www.ludopedio.com.br/rc/index.php/
arquibancada/artigo/1065 (data dostep̨u: 12 sierpnia 2013).
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kraj goszczac̨y Mistrzostwa Świata 2014, postanowiono wszystko to, co właśnie wyremon-
towano, wyburzyć i zbudować od nowa, kosztem kolejnych siedmiuset milionów16. Obec-
nie po otwarciu stadionu szacuje sie,̨ że na trwajac̨a ̨ trzy lata przebudowe ̨ wydano ponad
miliard dwieście tysiec̨y reali, czyniac̨ z Maracany najdroższy stadion na świecie17.

Oblicza sie ̨ również, że koszt budowy stadionów w całej Brazylii wyniósł (dotychczas,
czyli kiedy dopiero połowa z dwunastu stadionów została ukończona) wiec̨ej niż budowa
stadionów w Niemczech i RPA razem wziet̨ych18. Sam stadion Maracanã po zainwestowa-
niu w niego gigantycznych pienied̨zy publicznych został sprywatyzowany. Spółki wspo-
mnianego już wcześniej milionera Eike Batisty zarówno brały udział w przebudowie sta-
dionu, jak i weszły w skład konsorcjum uczestniczac̨ego w rozpisaniu konkursu na użyt-
kowanie Maracany przez kolejne trzydzieści pieć̨ lat, który to konkurs wygrało, obecnie
zarzad̨zajac̨ projektem19.

Jak to możliwe, że dopuszczono do całkowitej przebudowy i uniformizacji według stan-
dardów FIFA tak unikatowego architektonicznie obiektu sportowego, który był jednym
z najchet̨niej odwiedzanych i utożsamianych z Rio de Janeiro zabytków, wpisanym na li-
ste ̨ dziedzictwa narodowego? Decyzje ̨ o zburzeniu właściwie wszystkiego oprócz ścian ze-
wnet̨rznych kompleksu, w tym unikatowych, monumentalnych trybun i innych elemen-
tów konstrukcyjnych, wydał kierownik Instytutu Dziedzictwa Narodowego, który chwile ̨
później ustap̨ił ze stanowiska. Opinia publiczna dowiedziała sie ̨o tym o wiele za późno. Po
pierwszej wizycie na nowo otwartym stadionie Lúcio de Castro – słynny brazylijski dzien-
nikarz sportowy – powiedział: „Zabili moja ̨Maracane”̨.

Maracanã była nie tylko stadionem: była żywym pomnikiem miasta, dziedzic-
twemwszystkich jegomieszańców, przestrzenia ̨mityczna ̨i świet̨a,̨ gdziewiele
pokoleń przeżyło jedne ze swoich najważniejszych momentów w życiu. Zbu-
rzenie tych trybun, i starej geral, usuniec̨ie starych siedzeń, było jak wymaza-
nie pamiec̨i naszego narodu, naszych ludzi20.

W trwajac̨ych od czerwca 2013 roku masowych protestach w Brazylii jednym z najgło-
śniejszychpostulatówwalki omiasto było żad̨anieweryfikacji i ujawnieniawydatkówzwia-̨

16 M. Freixo, Elitização do Maracanã [@:] http://josefranciscoartigos.blogspot.com/2012/12/marcelo-
freixo-e-elitizacao-do-maracana.html (data dostep̨u: 12 sierpnia 2013).

17 V. Konchinski, Obra do Maracanã ganha aditivo de R$ 200 mi e já custa R$ 1,12 bilhão [@:] http://
copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/06/obra-do-maracana-ganha-aditivo-de-r-200-mi-e-
ja-custa-r-112-bi.htm (data dostep̨u: 12 sierpnia 2013).

18 Custo de estádios no Brasil ultrapassa o das Copas da África e Alemanha juntos [@:] http://zeroho-
ra.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa-2014/noticia/2013/08/custo-de-estadios-no-brasil-ultrapassa-o-
das-copas-da-africa-e-alemanha-juntos-4226152.html (data dostep̨u: 12 sierpnia 2013). Warto również
wspomnieć, że wiele miast, w których za publiczne pieniad̨ze wybudowano te gigantyczne pomniki FIFA, nie
ma żadnej znaczac̨ej drużyny piłkarskiej, jak na przykład położone w środku dżungli amazońskiej Manaus,
które zyskało właśnie swojego własnego „białego słonia”.

19 Nota pública – A vitória final ainda está por vir: por um Maracanã Público e Popular [@:] http://comite-
populario.wordpress.com/2013/08/07/nota-publica-a-vitoria-final-ainda-esta-por-vir-por-um-maracana-
publico-e-popular/ (data dostep̨u: 10 sierpnia 2013).

20 Wypowiedź Gustawa Mehla za: C. Barros‑Pública, Maracanosso...
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zanych z megaevantami oraz oddania Maracany ludowi (jak głosiło popularne hasło prote-
stów: „Maraca jest nasza!”). Kwestionowano również decyzje dotyczac̨e wyburzenia in-
nych budynków kompleksu – parku wodnego (również gruntownie wyremontowanego w
2007 roku), szkoły publicznej, stadionu lekkoatletycznego i byłego Muzeum Indian, które-
go budynek okupowała od 2006 grupa rdzennych mieszkańców Brazylii wyrzucona stam-
tad̨ siła ̨ w marcu 2013 roku. Wszystko to, aby móc postawić koło stadionu strzeżone par-
kingi i duża ̨ galerie ̨ handlowa.̨

Protesty uliczne, raporty organizacji mied̨zynarodowych, informacje rozpowszechnia-
ne przezmedia niezależne iwzrastajac̨e oburzenie Brazylijczyków, którzy czuli, żeMaraca-
nã jest kolektywna ̨własnościa ̨ ich wszystkich, przyniosły w sprawie stadionu symboliczne
i rzeczywiste zwycies̨two obywatelskie. Burmistrz Eduardo Paes i gubernator Sergio Ca-
bral21 zaczel̨i spotykać sie ̨ z przedstawicielami społeczności, organizacji pozarzad̨owych i
wspierajac̨ych ich grup pracowników akademickich i polityków, które od lat przygotowy-
wały zarówno dokumentacje łamania prawa i polityki publicznej, jak i alternatywne plany
zagospodarowania przestrzeni, o których rzad̨zac̨y nie chcieli wcześniej nawet słyszeć. W
chwili pisania tego tekstu burmistrz Rio odwołał plany wyburzenia budynków z terenu
kompleksu Maracanã, jak i Vila Autódromo – faveli znajdujac̨ej sie ̨w przestrzeni przyszłe-
go parku olimpijskiego, która miała zostać wysiedlona i zburzona. Gubernator ogłosił, że
prywatyzacja stadionu zostanie zweryfikowana, a grupa Indian powróciła na okupowany
przez siebie teren dawnej „wioski”. Poruszenie obywatelskie na szeroka ̨ skale,̨ a tym sa-
mymzachwianiemedialnegomonopolu i zmowymilczenia na temat kontrowersyjnej prze-
budowy miasta, przyczyniły sie ̨do pierwszych ważnych i emblematycznych zwycies̨tw na
polu walki o miasto.

Przykłady dopuszczenia obywateli do dyskusji nad przyszła ̨ funkcja ̨ Maracany i losem
całego kompleksu daja ̨nadzieje ̨namożliwość szerszego i demokratycznegowpływu opinii
społeczności lokalnych na kształt miasta. Historie ludzkich tragedii wywłaszczania, gen-
tryfikacji i przemocy opowiedziane zostały w wielu artykułach, filmach i raportach. Tra-
gedie ludzi, którzy wracajac̨ z pracy do domu, zobaczyli wymalowany sprayem numer na
ścianie, oznaczajac̨y budynek do wyburzenia. Policja siła ̨ wyrzucała ich z mieszkań przy
akompaniamencie pracujac̨ych już buldożerów. Historie byłych mieszkańców, którzy od
dwóch lat czekaja ̨na państwowe, rażac̨o niskie odszkodowania z powodu eksmisji, których
nikt z przedstawicieli miasta nie chciał wysłuchać. Dziś, dziek̨i pierwszym zwycies̨twom
zwiaz̨anym ze stadionem, te historie moga ̨ przestać być powtarzalnym schematem.

21 Tu kolejna interesujac̨a anegdota dla przestrzennego zrozumienia Rio – na fali protestów i rewindy-
kacji wypłynał̨ mied̨zy innymi skandal helikopterowy, którego bohaterem był sam gubernator Sergio Cabral.
Okazało sie ̨bowiem, że z pienied̨zy publicznych zakupił on ultranowoczesnymodel helikoptera, by latać nim
do miejsca pracy (położonego dziesieć̨ kilometrów od domu) i na wakacje. Helikopterem tym latali również
znajomi jego syna, jego pies Juquinha czy też pokojówka, która wracała z wakacji po zapomniana ̨ sukien-
ke ̨ żony Cabrala. Helikopter, tak jak coraz popularniejsze wśród najbogatszych Brazylijczyków prywatne
odrzutowce, stały sie ̨ metoda ̨ na elitaryzacje ̨ transportu i przez to unikanie jakiegokolwiek współdzielenia
przestrzeni.
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Miejskie partyzantki. Szansa dla Rio
Walka o miasto odbywa sie ̨ obecnie w Rio na dwóch poziomach, które wzajemnie sie ̨ uzu-
pełniaja,̨ dziek̨i czemumożemieć wiek̨szy wpływ na zachodzac̨e zmiany. Pierwszympozio-
mem jest ten realny, materialny, uliczny – w postaci protestów, okupacji budynków rzad̨o-
wych, posiedzeń urzed̨umiasta, a nawet domówgubernatora i burmistrza, blokowania ulic
czy wrec̨z niszczenia banków. Drugi, równie ważny, to poziom symboliczny – obecność w
dyskursie publicznym i jego współkształtowanie, walka z monopolem informacyjnym czy
wrec̨z celowa ̨ dezinformacja ̨ publiczna2̨2, niezgoda na manipulacje mediów, które inter-
pretuja ̨ działania obywatelskie jako akty wandalizmu, i tak dalej. Manifestacje w sprawie
Maracany odbywały sie ̨ już wiele miesiec̨y przed wybuchem masowych protestów i wielo-
krotnie były brutalnie pacyfikowane. Brak zainteresowania ze strony obywateli i medialna
zmowa milczenia sprawiały, że nie zaistniały one w przestrzeni publicznej. Raquel Rolnik
również widzi w powszechnych protestach szanse ̨na wyciag̨niec̨ie polityki publicznej Rio
ze szpon prywatnego biznesu.

Ponad stutysiec̨zny tłum mieszkańców na ulicach […] to świetna okazja dla
miasta, aby przerwać dotychczasowa ̨ polityke,̨ której nie mogło, nie chciało
sie ̨ […] zmienić do tej pory23.

David Harvey w Buncie miast wielokrotnie przypomina o Brazylii jako ważnym punkcie
na mapie współczesnych ruchów miejskich, gdzie odbyło sie ̨ w 2010 roku Światowe Fo-
rum Urbanistyczne, a prawo domiasta i godnego mieszkania jest zapisane w konstytucji24.
Sytuacja i struktura miast brazylijskich jest zróżnicowana regionalnie i wiele fundamen-
talnych zwycies̨tw na poziomie państwowym nie zmienia sytuacji poszczególnych miast.
Miasta sa ̨ bowiem zależne od historycznie uwarunkowanej polityki lokalnej i rzad̨zac̨ych
nia ̨ zależności. Rio de Janeiro ma, niestety, bardzo mało wspólnego z Porto Alegre, aczkol-
wiek to właśnie „miasto przedzielone” jest obecnie polem walki o przestrzeń publiczna,̨
która może być inspirujac̨a dla nas wszystkich.

Według Orlando dos Santosa Júniora, polityke ̨ społeczna ̨ Brazylii charakteryzuje para-
doksalny model, który łac̨zy polityke ̨neoliberalna ̨w działaniach lokalnych z polityka ̨key-
nesowska ̨ i dystrybutywna ̨ na poziomie federalnym25. Stad̨ wiele sensownych społecznie
programów państwowych zderza sie ̨ na poziomie lokalnym z realizacja,̨ która wrec̨z stoi
w opozycji do założeń tychże projektów (budownictwo socjalne). Przykładem na to sa ̨cho-
ciażbymieszkańcy faveli Rocinha, którzy protestujac̨ przed domem Sergio Cabrala w lipcu
2013 roku, pytali: po co nam kolejka liniowa, kiedy ścieki płyna ̨nam po ulicach?

22 Wypowiedź słynnego brazylijskiego urbanisty Carlosa Vainera w:World Cup/Olympics Popular Commit-
tee releases new Mega‑events and human rights violations dossier [@:] http://rioonwatch.org/?p=9105 (data do-
step̨u: 11 sierpnia 2013).

23 P. Sprejer, Raquel Rolnik: a conquista do direito à cidade [@:] http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/
posts/2013/06/22/raquel-rolnik-conquista-do-direito-cidade-500794.asp (data dostep̨u: 10 sierpnia 2013).

24 Report of the fifth session of the World Urban Forum [@:] http://pl.scribd.com/doc/45029593/Report-of-
the-Fifth-Session-of-the-World-Urban-Forum-Rio-de-Janeiro-Brazil (data dostep̨u: 10 sierpnia 2013).

25 V. Virissimo, A carona neoliberal...
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W odpowiedzi na wszechobecny slogan Coca‑Coli: Copa para todos (mistrzostwa dla
wszystkich), protestujac̨y masowo używali hasła Copa para quem? (mistrzostwa dla ko-
go?). Jednak dopóki dyskurs „miasta‑przedsieb̨iorstwa” był naturalizowany w duchu
neoliberalnego there is no alternative i był jedynym w przestrzeni publicznej, a nieliczne
głosy krytyczne były wyśmiewane jako „nieracjonalne”, obywatele nie mieli narzed̨zi
do sprzeciwu. Można odnieść wrażenie, że tegoroczne protesty przełamały hegemonie ̨
narracji neoliberalnej. Powszechne rewindykowanie słowa „nasze” w kontekście Maraca-
ny, jak i całego Rio de Janeiro, słynne hasła: „chcemy szkół i szpitali zamiast stadionów”
czy „w miastach sie ̨ żyje, a nie je sprzedaje” oraz pluralizacja dyskursu publicznego i
medialnego sa ̨ przełomowe dla kształtowania sie ̨ świadomego sprzeciwu i konstruowania
alternatywnego dyskursu wobec nastawionej na spektakl i zysk polityki miejskiej.

Obserwujac̨ recepcje ̨oddolnych ruchów obywatelskich wmediach brazylijskich, można
zauważyć gigantyczna ̨ przepaść poznawczo‑aksjologiczna ̨mied̨zy przedstawicielami wła-
dzy i establishmentem amieszkańcamimiasta dotychczas pozbawionymi głosu.Wiek̨szość
brazylijskich polityków, przedsieb̨iorców i najwiek̨szych stacji medialnych kompletnie nie
mogła zrozumieć i zaakceptować faktu, że wiele obecnych protestów, ruchów, okupacji
i mobilizacji jest nakierowana na walke ̨ o sprawiedliwie i kolektywnie zarzad̨zana ̨ prze-
strzeń wspólna.̨ Że sa ̨ to ruchy i organizacje horyzontalne, niezależne, nienakierowane na
zysk i pozapartyjne (Movimento Passe Livre, Media NINJA i inne). Szukajac̨ sekretnych źró-
deł finansowania i afiliacji partyjnych tych ruchów, struktury władzy bronia ̨ sie ̨ przed po-
rzuceniem swojej narracji i otwarciem na nowe formy uspołecznienia, organizowania sie ̨
i działania. A przecież „społeczeństwo, widzac̨ bezradność państwa wobec poteg̨i rynków,
wobec procesów globalizacyjnych, zaczyna sie ̨ organizować, ale nie po to, żeby przejać̨
władze,̨ tylko po to, by zmusić państwo do istnienia”26.

Rio de Janeiro doznało właśnie zachwiania dotychczasowego układu sił. Spełniła sie ̨
przepowiednia z samby Wilsona das Neves: „Ten dzień, kiedy favele zejda ̨ ze wzgórz i nie
bed̨zie to karnawał”. Mieszkańcy biedniejszych dzielnic w licznych manifestacjach przy-
chodza ̨pod domy polityków, blokuja ̨tunele do strefy południowej, zyskujac̨ w końcu upra-
gniona ̨obecność w przestrzeni publicznej. Każde, nawet niewielkie zwycies̨two jednej gru-
py obywateli daje nadzieje kolejnym społecznościom, że warto walczyć o egzekwowanie
swoich praw i włac̨zyć swój głos w dyskusje o przyszłość ich metropolii podzielonej do tej
pory wzajemnymi głeb̨okimi historycznie uwarunkowanymi uprzedzeniami i konfliktami
interesów.

Aby wygrać walke ̨ o Rio de Janeiro, potrzeba przede wszystkim wytrwałości w działa-
niach i obecności w dyskursie publicznym, nieustajac̨ej aktywności społecznej i szukania
odpowiedzi na pytanie: na jakich zasadach chcemy żyć i dzielić przestrzeń, jaka ̨ jest na-
sze miasto?. Kreowanie wspólnotowych modeli, tworzenie nowych lub rekonstruowanie
zastanych przestrzeni publicznych wbrew logice rynku. Nieustanna wrażliwość na sytu-
acje łamania praw mieszkańca i obywatela przez władze27. Domaganie sie ̨ transparentno-

26 M. Beylin, Bunt to jedyna droga [w:] Coś, które nadchodzi: architektura XXI wieku, Warszawa 2011, s. 56
27 Na przykład głośne protesty pod hasłem „Gdzie jest Amarildo?” czy „Kto zabił Ricardo?”.
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ści działań i wydatków publicznych oraz kontrola obywatelska poczynań przedstawicieli
miasta. Demokratyzacja mediów i pluralizacja dyskursu. Niezgoda na przemoc państwa
wobec obywatela i kryminalizacje ̨ biedy. To tylko cześ̨ć z potrzebnych działań, żeby egze-
kwować prawa do miasta.

Walka o Rio de Janeiro jest o tyle ważna dla nas, mieszkańców odległych zimnych miast
europejskich, że jest ona w gruncie rzeczy walka ̨ przeciwko założeniom globalnego ka-
pitalizmu. Coraz wiec̨ej pochodzac̨ych z różnych stron świata przykładów walki o prawo
do miasta świadczy o rosnac̨ej samoświadomości obywatelskiej i potrzebie identyfikacji
wspólnych problemów, postulatów i inspiracji. Tak wiec̨ narzed̨zia kształtowane obecnie
przez Brazylijczyków, mimo że powstaja ̨w sytuacji dużo wiek̨szych nierówności i tamtej-
szej specyfiki polityczno‑społecznej, moga ̨ być dla nas, wszystkich mieszkańców miasta
ponowoczesnego, lekcja ̨ na temat walki o sprawiedliwość społeczna ̨ na poziomie codzien-
ności i lokalnej organizacji, jak również swego rodzaju zaproszeniem do oddolnego i glo-
balnego ruchu „walki o miasto”28.

Jak mówi Helio Oiticica (artysta brazylijski, który postulował eksperyment jako działa-
nie, które może wydobyć ukryte znaczenia i wartości z rzeczywistości):

W Brazylii istnieja ̨pewne luźne wat̨ki na polumożliwości, czemu wiec̨ ich nie
zbadać?29.

Od czasu powstania powyższego tekstu pod koniec sierpnia 2013 roku walka o miasto w Rio De
Janeiro trwa. Uliczne manifestacje (po jesiennych poteż̨nych protestach nauczycielskich) stały się
jednak coraz mniej liczne i mniej widzialne w mediach. Cześ̨ć lokalnych zwycies̨tw okazała się złud-
na (w grudniu 2013 ponownie usuniet̨o z kompleksu Maracanã Indian, status faveli Vila Autódromo
w dalszym ciag̨u stoi pod znakiem zapytania), a kolejne tygodnie przynosza ̨ wiadomości zarówno
o nastep̨nych przypadkach łamania praw człowieka (jak brutalne eksmisje w Faveli do Metrô w
styczniu 2014 roku), jak i przykładach rozwiaz̨ań konfliktów miejskich opartych na dialogu i party-
cypacji (jak w rozwiaz̨aniach mieszkaniowych tworzonych przez oddolnie zarzad̨zane spółdzielnie,
na przykład Quilombo da Gamboa). Po okresie spektakularnych medialnych bitew nadszedł okres
codziennej obecności i zmagań na ulicach poszczególnych dzielnic, w mediach i polityce. Z powo-
du rosnac̨ych nacisków i oczekiwań różnych grup interesu walczac̨ych o kształt Rio de Janeiro w
przededniu Mistrzostw Świata 2014 możemy oczekiwać jeszcze wielu zwrotów akcji w tym ważnym,
również dla światowych ruchów miejskich, brazylijskim dramacie.

28 D. Harvey, Bunt miast, tłum. Praktyka Teoretyczna, Warszawa 2012, s. 11
29 Nieprzetłumaczalna dwuznaczność – w oryginale „zbadać” – explorar może znaczyć zarówno „badać,

analizować”, jak i „wykorzystać”. Cyt. za: H. Oiticica, Experimentar…
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