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Pesquisa evidencia legado de 
fé de imigrantes russos no RS 
Estudo concluiu que obras de arte sacra expostas em museu de Santo Cristo chegaram ao Brasil no início do século passado 
ANDRÉ MALINDSKI 
and re. mali noski@zeroho ra .com. br 

Quatro peças de arte sacra da-
tadas como anteriores ao período 
da Revolução Russa de 1917 in-
tegran1 o acervo do Museu Alcir 
Philippsen, situado no município 
de Santo Cristo, na região noro-
este do RS. Essa é a conclusão de 
estudo realizado pelo professor 
Edison Hüttner, do Programa de 
Pós-Graduação em História da 
Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
As pinturas a óleo sobre madeira 
chegaram a passar por aparelho 
de raios de luz ultravioleta e foram 
reconstituídas em 3D. 

- Trata-se dos únicos ícones au-
tênticos encontrados, estudados e 
identificados até agora no Brasil 
como anteriores à Revolução Rus-
sa - garante o docente. 

A reportagem de ZH teve aces-
so aos detalhes do estudo desen-
volvido por Hüttner. O material 
possui 82 páginas, com diversas 
info1mações, referências históricas 
e imagens. Durante o trabalho, o 
pesquisador utilizou aparelho de 
luz ultravioleta, eficaz para a eli-
minação de fungos, bactérias e, em 
algumas situações específicas, até 
do vírus transmissor da covid-19. 
Dessa maneir a ,  as peças passaram 
por descontaminação enquanto fo-
ran1 estudadas na PUCRS. 

- Essas peças ficavan1 nas casas 
dos imigrantes russos em Campi-
na das Missões (noroeste do RS). 
Eran1 comuns para devoção - ob-
serva o historiado1; que pesquisou 
o material durante mais de um ano. 

Contexto 

Segundo os levantamentos, as 
quatro peças foram trazidas da 
Rússia para o Estado por imigran-
tes. Para contexto histórico, vale 
citar que o primeiro templo da 
Igreja Ortodoxa Russa foi constru-
ído no país em 1912, no município 
de Campina das Missões. 

- A partir de 1905, uma leva de 
nissos começa a vir para o Brasil, 
especialmente para Can1pina das 
Missões e Santa Rosa - situa o 
pesquisador, citando conflitos na 
Rússia como determinantes para 
o processo de imigração. 

As quatro pinturas foran1 ad-

Professor Edison Hüttner submeteu quadros a aparelho de raios de luz ultravioleta 
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quiridas em algum momento pelo 
colecionador que dá nome atual-
mente ao museu de Santo Cristo, 
Alcir Philippsen. 

- Há 40 anos, o município com-
prou o acervo da fan1ilia do cole-
cionador e artista plástico Alcir 
Philippsen - explica o diretor do 
Patrimônio Histórico, Artístico, 
Cultural e Turístico de Santo Cris-
to, Bruno Rafael Machado. 

- Percebi que essas pinturas 
eran1 genuínas e bem antigas. Pe-
di o estudo porque identificamos 
que era óleo sobre madeira em aite 
ortodoxa - acrescenta. 

Padroeiro da Rússia, São Ni-
colau aparece representado em 

duas peças estudadas. Em outra 
está o ícone Pantocratm  palavra 
que possui diversos significados 
como "Soberano Salvador" e "Se-
nhor Todo-Poderoso". Trata-se de 
uma representação de Jesus. Na 
última, estão retratados São Bo-
ris e São Gleb, que são venerados 
como exemplos de não violência. 
Há mosteiros dedicados aos dois 
na Rússia, na Ucrânia, na Bulgária, 
entre outros países. 

A pesquisa não conseguiu preci-
sar de que região da Rússia vieram 
as duas pinturas de São Nicolau. 
Porém, as imagens do Pantocrator 
e de São Boris e São Gleb, datadas 
do período entre 1880 e 1901, são 
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originárias da província de Kursk, 
um assentamento de Borisovka. 

Hüttner chegou a consultar o es-
pecialista russo em crítica de atte, 
Igor Pripachkin, para determinar 
o período das peças. 

- São ícones autênticos feitos 
na Rússia antes de 1917. Vejo isso 
como uma via entre O,iente e Oci-
dente - conclui o professor. 

O estudo é referendado por pes-
quisadores como Rosalva Trevi-
zan Riga, iconógrafa especialista 
em aite sacra. 

- Não vi ainda, aqui no Rio 
Grande do Sul, um anúncio de 
uma descoberta nesta perspecti-
va - ressai ta. 

Especialistas 
ressaltam a 
importância 
da descoberta 

Pai·a Raimundo Rajobac, di-
retor do Instituto de Artes (IA) 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), pes-
quisas desse tipo precisam ser 
enaltecidas. 

- No âmbito das attes sacras, 
trata-se de uma pesquisa mui-
to in1portante. Primeiramente, 
ela nos revela o impacto que 
tem a aite sacra para a história 
artístico-cultural de qualquer 
tradição - diz o diretor. 

Segundo Rajobac, as obras de 
atte sacra proporcionam uma 
pluralidade de sentidos: 

- A obra sacra possui con-
texto, estilo, estética, tendência 
religiosa e revela práticas de 
artistas localizados na história e 
no tempo. Enquanto objeto de 
estudo, a aite sacra compmta em 
si esse grande potencial revela-
dor de uma atte que é feita em 
detenninado momento. Revela 
questões históricas in1portantes, 
que, às vezes, não estão devida-
mente explicitadas na literatura, 
na história, na própria estética, 
filosofia e antropologia. 

Ineditismo 
A opinião de Rajobac é com-

pattilhada por colegas de área. 
- Na pai·te da pintura, é uma 

pesquisa inédita no RS. A his-
toriografia da nossa aite carece 
de estudos de mais fôlego para 
rastrear de onde vieran1 as pe-
ças que fazem patte de nosso 
patrimônio artístico e cultural 
- pondera o historiador da ar-
te José Francisco Alves, autor 
de A Escultura Pública de Porto 
Alegre, obra lançada em 2022 e 
dedicada ao aniversário de 250 
anos da cidade. 
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Exposição de Artes Sacras inédita em Campina das 
Missões, ou seja, ícones ortodoxos originais da Rússia 
trazidos pelos Imigrantes antes de 1917 foram expostos 
na manhã do dia 19 de dezembro no saguão da Prefeitura 
Municipal. Dois ícones de São Nicolau (coincidiu com o 
Dia de São Nicolau Ortodoxo 19.12), outro de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo e dos Santos Bóris e Gleb (foto). Estes 
ícones fazem parte do nosso patrimônio artístico-cultural 
do Estado do RS.

A solenidade histórico-cultural-religiosa foi uma pro-
moção em parceria com a Administração Municipal de 
Campina das Missões, a Igreja Ortodoxa Apóstolo São 
João Evangelista, a Paróquia Católica Nossa Senhora do 
Bom Conselho e a Associação Cultural Russa VOLGA do 
Brasil. A solenidade foi prestigiada por representantes das 
entidades acima (foto). Falaram o Presidente da Associação 
Cultural Jacinto Zabolotsky, o Diretor do Patrimônio Histó-
rico, Artístico e Cultural de Santo Cristo, Bruno Machado o 
Prof. Historiador Dr. Edison Huttner e o Prefeito Municipal 
Carlos Justen, que encerrou a solenidade. Todos enaltece-
ram a importância do evento histórico-cultural-religioso.

Os ícones foram expostos no dia 16 de dezembro, no 
Museu Municipal de Santo Cristo e no dia 19, o prof. Dr. de 
Artes Sacras, Edison Huttner, da PUC/RS de Porto Alegre, 
juntamente com o Secretário da Cultura de Santo Cristo 
trouxe-os os quais foram expostos pela manhã do dia 19, no 
saguão da Prefeitura de Campina das Missões.

Ampla reportagem sobre o estudo desenvolvido na 
PUC/RS em Porto Alegre, pelo prof. Dr. Edison Huttner 
cuja conclusão dos estudos destes ícones foi publicado no 
jornal Zero Hora no dia 15 de dezembro, “... que os ícones 
foram submetidos a raios ultravioletas e reconstituídos em 
3D...” e constatados que são originais. As relíquias perten-
cem ao final do século 19 e começo do 20. 

- “Estas peças ficavam nas casas dos imigrantes rus-
sos em Campina das Missões. Eram comuns para devoção 

Ícones foram expostos no
saguão da Prefeitura Municipal

- observa o historiador, que pesquisou o material durante 
mais de um ano”, ressalta o professor Edison.

Segundo assinala o Diretor do Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Raimundo Rabojac, “... pesquisas deste tipo precisam ser 
enaltecidas.

- No âmbito das artes sacras, trata-se de uma pesquisa 
muito importante. Primeiramente, ela nos revela o impacto 
que tem a arte sacra para a história artístico e cultural de 
qualquer tradição” - diz o diretor.

Os ícones permanecem expostos para visitação no mu-
seu municipal de Santo Cristo.

Troyka na Magia do Natal
No dia 21 de dezembro as 20h no Salão Paroquial de 

Campina das Missões, nas programações da Magia do Na-
tal o Grupo Troyka abrilhantou a parte cultural, com danças 
alegres e vibrantes do folclore russo (foto).

O elenco formado por crianças, adolescentes e jovens. 
Grupo fundado há mais de trinta anos (1992-2022), tem 
divulgado e levado o nome e a bandeira de Campina das 
Missões para centenas de lugares e cidades, encerram assim 
as atividades culturais para o ano de 2022.

Também se apresentaram o Grupo Alemão em do CTG 
Fogo de Chão. Para 2023 já tem várias apresentações agen-
dadas.

Vem aí!!!! 1a Taça Copeiros de Fut 7

A primeira edição da 
Taça Copeiros, contará 
com 32 equipes que se-
rão divididas em 8 chaves 
com 4 equipes cada, repre-
sentando várias cidades da 
nossa região, proporcio-
nando um torneio de alto 
nível, uma ótima premia-
ção e uma curta duração, 
sendo realizado em duas 
semanas com jogos inter-
calados para cada chave, 
sendo que cada equipe 
jogará os jogos da classifi-
catória no mesmo dia com 
a duração de 20 minutos 
cada jogo, jogos esses que 
serão realizados nas datas 
de 27 e 28 de dezembro 
e dias 03 e 04 de janeiro, 
avançando somente os 
dois primeiros colocados 
de cada chave, sendo que 
as equipes classificadas 
retornam no dia 06 de ja-
neiro para a realização das 
finais da taça. 

Lembrando que a pre-
miação segue um esquema 
da Copa do Brasil, sendo 
premiados já as equipes 
que avançarem da fase de 
grupos, e cada jogo será 
eleito o craque da partida, 
somados até a final o atle-
ta com mais premiações 
receberá o troféu de desta-
que da competição.

Balneário Fay - Campina das Missões. início dos jogos 18h30min

Reflexão - Padre Fabian
Neste clima de Natal e final de ano, compartilhamos aqui com vocês, uma excelente 

reflexão do Padre Fabian - Pároco de Cândido Godói.

Você quer ser um avô/uma avó legal? Aqui estão 20 dicas.

1 - Evite sugerir nomes para os bebês de seus filhos. A escolha do nome é inteiramen-
te dos Pais.

2 - Consulte os pais antes de comprar um presente aos netos. Apenas certifique-se de 
que tanto a mãe quanto o pai aprovam isso, para não gerar futuros desconfortos.

3 - Não espere estar presente na sala de parto quando sua filha ou nora estiver dando 
à luz. Esse momento é inteiramente dela, esse momento é mágico, de respeito, é um 
momento único.

4 - Mantenha os pais informados do que estão fazendo juntos, quando estiverem 
com as crianças.

5 - Permita que a mãe alimente seu(s) filho(s) do jeito que ela preferir. Avós tem o 
direito de dar sua opinião (leite na mamadeira ou o peito).

6 - Numa “lave a roupa suja dos pais” na frente dos netos.
7 - Nunca falem mal de membros da família.
8 - Respeite as regras estabelecidas pelos pais. Por exemplo; se eles têm um horário 

específico para fazer a lição de casa, então, mantenha esse mesmo horário quando esti-
ver cuidando deles.

9 - Busque conhecer os pontos fortes e fracos de cada neto individualmente. Evite 
fazer comparações entre eles.

10 - Saiba que as conversas sobre o peso do bebê não são bem-vindas. Não comentar 
sobre esse assunto.

11 - Evite levar os netos ao salão de cabeleireiro. A permissão é comedida pelos pais, 
para evitar desconfortos.

12 - Perceba que animais podem não ser bons presentes; se realmente é a melhor 
opção para todos os envolvidos e também para o bem estar do próprio animal de esti-
mação.

13 - Não interfira na vida romântica de seus netos.
14 - Deixe que a mãe faça a escolha sobre a volta ao trabalho.
15 - Mantenha o controle da ingestão de açúcar de seus netos; quantidades reduzi-

das, de acordo com o que a mãe e o pai autorizam.
16 - Respeite rotinas de horas de dormir (mesmos horários).
17 - Coloque ênfase em outras boas qualidades ao invés da beleza exterior (netos 

lindos, aparência, tarefas em primeiro lugar, resolução de problemas, elogio...).
18 - Permita que os pais façam suas próprias escolhas sobre destinos de férias.
19 - Mostre respeito às figuras de autoridade de seus netos (professores, treinadores, 

babás etc.).
20 - Seus netos aceitam ajuda quando é oferecida em vez de exigida. Não os force 

“por favor”, use o abraço carinhoso.

8 A Gazeta do Povo Geral Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022


	Pag8-1337
	ZERO HZH.PAGINAS - pesquisa evidencia legado de fé de imigrantes russos no RS - 23 12 2022_organized
	17ab17f73d893c92c255b02a21cc43d1794f4ff182474ad5cd938ead47a92d7b.pdf
	final
	Impresso3



