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APRESENTAÇAO
, J  -

A A abolição da escravatura, em  1888, fêz com  que a escassez 
de m ão de obra agrária n o  Brasil chegasse ao seu clím ax. As auto
ridades brasileiras esforçaram -se então para atenuar o prob lem a. 
A  solução en con trada  a curto  e lon go  prazo, fo i acelerar ao m áxi
m o a vinda de im igrantes europeus para o trabalho b raça l da  la
voura, tanto  para a cu ltura  cafeeira  com o tam bém  para  a de sub
sistência  .

Para concretizar tal objetivo, o nôvo governo republicano 
abriu na E uropa inúm eros escritórios de recrutam ento de im igran 
tes. Para atrair o m aior núm ero pcssível, passou  o governo brasi
le iro  a oferecer transporte gratu ito, bem  com o a p rop orcion ar in ú 
m eras facilidades para  a aquisição de propriedades agrícolas. E n
tretanto, o  governo não estava preparado para  receber a verdadei
ra  avalanche human^, que tais incentivos provocaram . Dezenas 
de m illiares de im igrantes passaram  a desem barcar sem  cessar nos 
portos brasileiros. O governo viu-se então em  sérias dificuldades 
para a lo jar e fix,ar tam anhos con tin gen tes hum anos nas hospe
darias, ou  nas próprias colón ias a que se destinavam . Iniciou-se, 
então, um  período que corresponde à m ais im provisada página  da 
h istória  da im igração no B r a s i l^  Sôbre o ,assunto v ide: W a ch o 
wicz, R uy C hristovam  —  “ A Febre Brasileira n a  Im igração  P olo
nesa”  —  in AN AIS da C om unidade Brasileiro Polonesa, vol. I, 
Curitiba 1970.

Paralelo a  esta im igração m aciça , os m eios po líticos  brasi
leiros apresentavam  forte  tensão. O regim e republicano ainda se 
apresentava débil e em  fase de consolidação. As novas idéias p o 
líticas recentem ente im plantadas no país, a inda estavam  em  es
tado de sed im entação.

F oi justam ente neste conturbado m om en to h istórico  brasi
leiro, que surgiram  no sul do Paraná inúm eras colónias, form adas 
n otadam ente pela  im igração polonesa. Entre outras, encontra-se 
a colón ia  de São M ateus, núcleo colon ia l onde se desenrolaram  os 
principais episódios que cu lm inaram  com  o  surgim ento d o  “ bata
lh ão p o la co ” , participante da revolução federalista .

Esta in iciou-se no R io Gra-nde do Sul, em  1893. Os “ pi- 
capau s”  (governam entais) e os “ m aragatos”  (federallstas) in i
ciaram  então um  con flito  que fo i considerado o m ais sangrento e 
crtiel de todos que ocorreram  n o  B rasil. Os revolucionários chega
ram  a ocu par os estados m eridionais do pa ís: R io G rande do Sul, 
Santa C atarina e P aran á . Com  a adesão da m arinha de guerira, 
passou para seu contróle  todo o litoral desde o  Estado do R io de 
Janeiro, até a B anda O riental do U ruguai.
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Entre as características peculiares desta gu erra  civil, está a 
narticiDacão do lado dos revolucionários, dos im igrantes, a maio- 
ria d o fq S is  era recém -chegada ao N ôvo M undo.

A participação dêstes no con flito  evidenciou -se principalm en
te em tôm o da formação dos batalhões que levavam  o nom e de acor
do com a nacionalidade ou procedência dos seus com ponentes. As
sim enccntramos o batalhão italiano e o polonês. A  participação 
destes, batalhões na guerra fratricida fo i acerbam ente criticada 
pelos governamentais, pois lhe eram  contrários, enquan to que re
cebia estimules e elogios de tôda ordsm  por parte dos dirigentes 
federalistas. Condenados ou elogiados, o fa to  é que estas fôrças 
desempenharam importante papel dentro da con ju n tu ra  politico- 
revolucionária do Brasil de e n tã o .

Apesar de já ser bastante vasta a b ib liogra fia  com  relação 
à revolução federaliL'!;a, êste capítulo é a inda  dos m enos estuda
dos . Colombo Leoni e Antonio Z . Bodziak, com an dan tes respecti
vamente dêstes batalhões, são nom es de im p ortâ n cia  vital para o 
estudo da federalista e em hipótese a lgum a pod em  ser relegados 
ou até esquecidos. Esta m em ória m on ográ fica  visa, portanto, pre
encher importante lacuna dentro da b ib liogra fia  d,a revolução fe
deralista. O estudo da participação do bata lh ão  polonês na refe
rida revolução, com riqueza de detalhes, som ente tornou-se possí
vel ccm a localização, nos Arquivos ã,a, C on gregação da Missão de 
São Vicente de Paulo, congregação esta de origem  polonesa, de 
uma memória retrospectiva de um  participan te  do referido bata
lhão. Trata-se de um im igrante m orador da co lón ia  de São Ma
teus: Francisco Grabov/ski, que escreveu o que denom inou “Me
mórias da Revolução Brasileira dos Anos de 1893-94” .

O referido ex-combatente, dentro de seu lim itado conheci
mento, das primeiras letras polonesas, n arrou -n os em  estilo sim
ples, os primeiros anos d,a. instalação da colón ia , da  qual era inte
grante desde a sua fundação, bem como^ o su rg im en to e a atuação 
do batalhão polcnês, que na sua colón ia  teve suas ra ízes .

As memórias de Francisco G rabow ski fo ra m  escritas nos 
primeiros anos da década de 1920, portanto , cêrca  de 25 anos após 
os acontecimentos narrados. Tal fato, en tretan to , em  nada dimi- 
nue 0 valer das mesmas, não só face  à riqueza  de detalhes apre
sentados, como também as suas afirm ,ativas co in cidem  com os 
prmcipais historiadores da dita revolução, o qus vem  comprovar 
a validez do documento.

págína outros com entários, notas e do- 
oTrínf’ ^ tornar a presente m on og ra fia  m ais completa e
emciaativa, sem no entanto interferir n o  tex to  orig inal.
Vi nm rq’ memória retrospectiva- ds F ran cisco  Grabows-
enrianpppr^f'^ f n u n c a  ter saído a lu m e, e ^  
polonesa Regional do Brasil e a b ib liogra fia  brasileiro

RUY CHRISTOVAM  W A C H O W IC Z
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M e m ó ria s  da R evo lução  B ra s ile ira  
dos A nos de 1 8 9 3 -1 8 9 4

FRANCISCO GRABOW SKI
Comentários e Tradução:
RUY CHRISTOVAM W ACHOW ICZ

Q uando se parte a vapcr d3 F luviópolis, subindo o rio Igu a 
çu, à esquerda encontram os a foz  do rio P otlnga ; adiante pelo la 
do direito, tem os a fo z  do rio N egro. Êste rio  descreve curiosos 
m ąandros, fazendo cem  que o vapor um a vez oriente-se para o nas. 
cente, ou tra  vez para o sul, novam ente para o norte e assim  por 
diante até a lcan çar as colón ias m ateuenses. D ivisam os, então, 
as propriedades dos colonos, os cam pos sem eados com  trigo, cen 
teio e outros cereais. Após um a hora  de viagem  chegam os até o 
cham ado “ Velho São M ateus” . Esta é u m a loca lidade ocupada 
p or apenas a lgum as casas. Deste p on to  o vapor vira para  a direi
ta e posteriorm ente para a esquerda encontrando, então, a dire- 
ção reta do rio . R epentinam ente os olhos dos passageiros divisam  
num a elevação, um a igreja  polonesa com  sua tôrre . É a  cidadezi- 
nha  de São M ateus, loca lizada a 30 m etros acim a do rio Igu a çu . 
A  região, na qual localiza-se a  cidade de São M ateus assem elha-se 
a um a peninsula, banhada  por três lados pelas águas. D o lado m e
rid ional é banhada pelo rio Iguaçu , a leste pelo rio Taquaral e oes
te pelo rio Canda (s ic ). Som ente o lado norte não é banhado pe
las águas, m as ainda da direção do cem itério corre um  pequeno 
regato que atravessa a  estrada que se dirige par,a T riu n fo  (São 
João do T riu n fo ) e Palm eira, desaguando o m esm o no rio  C anôa. 
Desta form a, a cidadezinha de São M ateus aprssenta-se sem elhan
te a um a fortaleza cercada de águas. Possue em  volta  quatro co 
lón ias: Taquaral, Canô,a, C achoeira e Igu açu .

A  colon ização de São M ateus data de 1890. In icia lm ente 
surgiu  Taquaral, com posta  em  m aioria  por poloneses, com  peque
na  porcen tagem  de espanhóis e alem ães. Posteriorm ente Canôa, 
C achoeira e Iguaçu , estas exclusivam ente por poloneses. In ic ia l
m ente encontravam -se na localidade, apenas, duas casas com er
ciais . U m a pertencia  a P lín io M iro, o qual con tratou  o forn eci
m ento de víveres para  os im igrantes da loca lidade.

Aos im igrantes fo i dado serviço nas estradas que estavam  
sendo abertas. M eio mês trabalhavam  n,a estrada e noutra  m eta-
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de no próprio lote a fim de que cortassem mata e preparassem  ̂
terra para o plantio. A divisão do trabalho era feita de tal forma 
que metade da colónia trabalhava no primeiro meio mês e a outra 
metade na segunda quinzena.

As ferramentas como enxadas, machados, foices e serras, 
0 governo fornecia. Em cada colónia havia um feitor, o qual diri
gia os trabalhos nas estradas e registrava as diárias dos imigran
tes. O chefe da colónia era um tal de Carvalho, conhecido por 
“ chefe negro” . Entre os funcionários encontrava-se um tal de 
Paulo Marcondes, sobrinho do coronel Amaz-onas Marcondes, de 
Pórto União. Paulo Marcondes em curto prazo aprendeu a falar 
0 polonês. Outro comerciante era Belmiro, que também aprendeu 
algo em polonês. Era êle feitor da colónia Cachoeira. Um jovem 
polonês, vindo de Curitiba, sabendo já a lingua portuguesa, servia 
de tradutor. Os outros funcionários, não me lembro mais como se 
chamavam. Existia igualmente um médico. Faltava apenas a ca
deia, mas esta também 1'ogo foi construída. Inicialmente os pró
prios funcionários, fazendo brincadeiras, trancafiavam-se na mes
ma, posteriormente os que tr^insgrediam a lei e às vêzes até ino
centes. Intelectuais aqui absolutamente não havia, existindo so
mente gente simples como lavradores e alguns artífices, pOrém 
mais tarde, começaram a afluir também os intelectuais. Os pri
meiros foram Antonio Bodziak (1) e Onofre Flizikowski os quais, 
organizaram em sociedade uma casa comercial. Flizikowski pro
vinha dos territórios poloneses dominados pela Rússia; Bbdziak da 
Galícia. Êste último foi auxiliar do Sr. Kamiński (2) ^as proxi
midades de São Bento, em Santa Catarina. Posteriormente, trans
feriu-se para São Mateus, no Paraná. Sabia muito bem tocar vio
lino, tendo por característica o verbo fácil e a fama de ser chistoso.

Certa feita, quando Flizikowski não se encontrava no esta
belecimento, chegou um colono e pediu um cálice de aguardente. 
Em seguida, perguntou:

— Ouvi falar que o senhor tem um sócio.
—  Perfeitamente, nós somos em dois, respondeu Bodziak.

1 —  Na oportunidade Antonio Zdizslaw Bodziak desempenhava importante
papel na vida social, cultural e política da comunidade polonesa Era na=- 
cido em Jaslo, na Galicia. Jovem ainda, com 18 anos, aportou ao Brasil No 
Estado de Sao Paulo lançou-se no comércio de importação. Não demorou 
para que granjeasse nome na região de Apiai como importador d° materiais 
para construção de linhas telegráficas. Krystyna Murzynowska em seu ai- 
tg o  Udzial Polakow w Rewolucji Brazylijskiej —  1893” in “Problemv 
Polonu Zagranicznej” vol. V, Warszawa 1966-67 p. 183 informa que ha 
VJa chegado ao Paraná em 1880. ^

2 -  Trata-se do Sr ^ancisco Kamiński, que fêz pai-te da comissão que se ocu
pou com a instalaçao da Republica após o 1889 na Icalidade de São Bento 
Ocupou os cargos de vereador e delegado. Com a ocupação de São Bentrne 
los federahstas o mesmo foi preso pelo General Piragibe por ser goverSs
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—  Mas, como se chama o seu sócio? Inqueriu o colono.
—  Cłiama-se Kaszuba.
—  É um nome curioso. Ainda um igual não encontrei.
Após algum tempo o mesmo colono retornou para; a loja.
—  Bom dia, Sr. Kaszuba. Flizikoswski estranhou que o cha

massem por tal nom e. Eu me chamo Flizikowski e não Kaszuba.
—  Perdoe-me, mas o seu sócio, assim informou-me do seu 

nome. Bodziak assim divertia-se com  os trocadilhos que conseguia 
arrum ar.

Enquanto o chefe Carvalho permaneceu em São Mateus, os 
imigrantes passavam bem. Mas quando voltou a Curitiba, foi co
locado como substituto um tal de Pamplão. As condições então 
pioraram. O chefe periodicamente recolhia as anotações referen
tes ao trabalho dos imigrantes na construção de estradas (3) e 
trazia dinheiro de Curitiba p,ara o respectivo pagamento.

Se houvesse alguém que retirasse do armazém quantia su
perior à ganha, o negociante ficava com todo o seu saldo, estando 
portanto, o imigrante ainda em dívida.

Aos outros, eram pagas as diferenças entre o soldo e a sua 
dívida.

Por ocasião do pagamento na colónia Cachoeira, quando os 
colonos estavam reunidos para o pagamento, constataram que 
lhes estavam subtraindo diárias; para alguns, até a metade dos 
vencimentos. Cada um entretanto, era obrigado a assinar docu
mento, no qual declar,ava estar satisfeito e quites com o governo.

A um imigrante que havia trabalhado doze dias, queriam 
pagar-lhe apenas quatro. Portanto, foi lhes negado o pagamento 
de oito dias de trabalho. Exigida a assinatura de quitação, êste 
negou-se a fazê-lo. O referido imigrante, saindo, perguntou ao 
Belmiro, que era feitor: “ Como se explica isso, trabalhei doze dias 
e apenas estão me pagando quatro? Belmiro, consultando seus 
apontamentos declarou que de verdade comunicou ao chefe que 
êle havia trabalhado doze dias e não qtiatro. Em tom de blague, 
Belmiro dizia que o chefe quer lhe pagar quatro dias e ficar com 
o salário dos restantes no próprio bôlso. Armou-se uma agitaçao 
diante do fato da tentativa de desvio de dinheiro por parte do 
chefe. Chamaram então a Pedro Orzechowski, que era muito alto 
e forte e convencido de seus predicados. Perguntaram-lhe então

3 —  A  política governamental consistia em ocupar o imigrante recém instala
do em suas datas por cêrca da metade dos diâs do mês na construção de 
estradas carroçáveis. Tal atitude governamental visava proporcionar ao 
imigrante possibilidades de obter um pequeno ganho em dinheiro para o 
sustento de sua família, enquanto que nos outros dias do mês o mesmo 
dedicava-se para a desmatação e construção de sua morada provisória. Pór 
outro lado a abertura destas vias carroçáveis interligando as várias coló
nias entre si, bem como com ijs principais centros urbanos, era vital para 
0 desenvolvimento das mesmas.
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se sabia sscrever para assinar pelo companhejro. Respondeu-lhes 
que sim mas em russo. Mas a verdade é qus nao sabia nem  em po
lonês e nem em russo. Escreva então em russo, responderam-lhe. 
Orzechowski quando pegou a caneta na mão, com eçou a rabiscar 
com tamanha violência, à direita e à esquerda, de m odo a rasgar 
todos os papéis. O chefe ficou totalmente furioso e gritou: “ Le
vem-no para a cadeia” . Quando seus auxiliares puseram a mao em 
Orzechowski, pensaram juntamente com o chefe que ninguém  iria 
defendê-lo. No entanto, tcdos intervieram para impedir a sua con
dução para a cadeia. Fêz-se um grande tum ulto. O chefe para de- 
fender-ss apanhou um revólver e começou ,a assustar os trabalha
dores, apesa-r ds alguns colonos estarem armados com  cabos de 
machado localizados em sua retaguarda, prontos para dar o golpe 
caso ocorresse o primeiro tiro.

Com a intervenção de Plínio Miro, os ânimos com eçaram  a 
se apaziguar, quando chegou o “ chefe prêto” . Inteirado do proble
ma começou a gritar e a botinar no chão diante de Pampleão. Acal
mou a todos e pediu para que voltassem para casa, mas retornas
sem no dia seg-uinte quando as contas seriam feitas novamente, 
devendo cada um receber o que realmente havia ganho. E assim 
se fêz. Porém dêste momento em diante, o govêrno não mais en
tregava dinheiro para os chefes. Mandava caixeiros, os quais rea
lizavam os pagamentos. Pampleão foi afastado de suas funções.

Em maio e junho de 1891, as chuvas, tornaram-se incessan
tes . O rio Iguaçu não comportou mais as águas no seu leito e 
transbordou, de tal forma que o vale do Iguaçu, transformou-se 
num verdadeiro lago. A parte baixa da cidade foi inundada. A ca
sa comercial de Bodziak e Flizikowski ficou alagada até o telhado. 
Igualmente Plinio Miro e Marcondes tiveram que salvar suas mer
cadorias, colocando-as no sótão do estabelecimento. Os colonos 
não podiam vir abastecer-se, porque suas colónias ficaram  isola
das da sede. Somente a colónia Taquaral que estava ligada à sede 
per caminho acim,a da inundação, foi obrigada a abastecer a cida
de sozinha. Estabeleceu-se então um racionamento de víveres, ca
bendo a cada um o mínimo para sua sobrevivência. Durante esta 
inundaçao chegou à localidade Edmundo Saporski, o qual fôra no
meado pelo govêmo, chefe da colónia de São Mateus (4 ) . Pude
mos entao, entender-nos com êle, com o que veio a imperar mais 
justiça entre nós. ■ ^

4
Mrmalidarlp  ̂ baixaram e tudo. indicava que a vida retornaria à
w a ^ s t a d n  L i f  ■ ■ por uma epidemia de tifo, a qual já  ha-
im iam tes L  Tlha T  quando de sua estada na hospedaria dos
S S  L  r  Flores no Rio de Janeiro e continuado nos barracos
P™a ^ m s tia  ^ mortandade entre os imigrantes,
uma S c  a Í L  médico. Existia apenas
de enfermeiro j oportunidade a função
m  e “  “Pamientnik” p.
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PRIMEIRA MISSA EM SÃO MATEUS

Finalmente em agôsto, as águas baixaram, e as sementes 
fornecidas p3lo governo brotaram e verdejavam nos campos. Era 
um trabalho insano. Primeiro foi preciso derrubar as árvores e 
cortá-las para poder amontoá-las e queimá-las. Depois com as en.- 
xadas, limpar êste terreno, revolver novamente o solo, encobrindo 
d3sta forma as sementes. A esperança de possuir o seu próprio 
pão propcrcicnjava o ânimo e a coragem. Num sábado de agôsto, 
espalhou-se a notícia de que havia; chegado um padre e que do
mingo iria haver m issa. De todas as colónias apressavam-se os ha
bitantes para São Mateus. Os m.ais próximos conseguiram chegar 
em tempo, enquanto os mais distantes, chegaram no fim  da missa.

Uma vez chegados ao local da missa, e vendo uma barraca 
de Icna levantada, no local onde hoje ergue-se a igreja, e o sacer
dote celebrando a missa, começaram a chorar de emoção e sauda
des . O padre Peters após a cerimónia, subiu numas caixas que ser
viam de púlpito e proferiu um longo sermão. Estimulou os colo
nos para que persistissem no trabalho, pois somente tal atitude 
poderia tirá-lcs desta situação. Entre outras palavras disse: “ Que
ridos irmãos. Assim como eu, vocês também abandonaram a nos
sa querida pátria. As lágrimas ,afluíam nos nossos olhos. Quando 
agora olhamos esta terra vermelha e lembramo-nos da tonalidade 
escura por el,a apresentada na Polónia. No entanto, a nossa pátria 
estava excessivamente povoada e a população se comprimia. Pro
curava-se desempregar aos outros em seu próprio benefício. Agora 
por enquanto a situação é lhes verdadeiramente pesada, porque vo
cês precisam contentar-se com aquilo que lhes c-fsrecem. Mas tal 
situação é passageira. Quando vocês colherem o que semearam, a 
situação haverá de m elhorar. Muitos gostariam que tudo de início 
lhes fósse propício” . O padre continuava falando: “ Quando esti
ve na colónia Rio dos Patos e usufruindo de algum tempo, deslo
quei-me para o interior, a fim de observar como os homens ali tra
balhavam. Encontrei um,a muiher que levava almoço para seu 
marido. Quis então observar o que essa gente come e como cozi
nha. Entabulei para tanto conversação com a referida mulher e 
perguntei: “ Para onde vais e o que carregas?”

—  “ Estou levando o ,almóço para meu marido que está tra
balhando na estrada. Que posso pois levar para o almôço se não 
feijão prêto, pois nêste Brasil não há mais n a d a .”

—  “ Mostre-me pois como está preparado” . Descobriu a va
silha e vejo 0 feijão misturado com ,açúcar.

“ Mas assim o feijão não presta, êle torna-se enjoativo e in
sosso. O feijão é bom, mas é preciso temperá-lo diferente. É pre
ciso cozinhá-lo bem, acrescentar-lhe toicinho e misturá-lo com fa
rinha de m andioca. Então êle torna-se não só gostoso, como tam
bém nutritivo. Eu mesmo o como e gosto do mesmo. O próprio 
governador alimsnta-se com êle e todo o povo. Para o trabalhador 
êle representa alimento dos mais nutritivos” .
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A mulher não perdeu a oportunidad para se lam entar: “ Ah, 
com sua licença, padre. Eu fui acostumada no, m eu país de forma 
diferente. Todo dia havia um pedaço ds carne e aqui é aquela po- 
br3za” .

Perguntei-lhe: “ Mas o que seu marido fazia n.a P olón ia?”
— “ Era aldeão” .
— Oh! Oh! minha cara senhora, sei o que um  aldeão com e na 

Polónia: batatas e sopa duas vêzes por* dia, com  quirera de centeio. 
Esta é a base de tôda a nutrição doi aldeão” .

O padre continuava falando: “ A vossa colónia  está acima 
das outras, porque vocês têm um chefe de sangue polonês, com  o 
qual podeis entender-vos na lingua m aterna” .

Ncs dias posteriorss, o padre confessava, realizava casam en
tos etc. TerminadO: seu trabalho, voltou a C uritiba .

 ̂ Logo após chegaram dois irmãos: Francisco e Alexandre
Nadolny, os quais, instalaram uma serraria n,a colónia Taquaral. 
Em seguida, chegou à localidade um farm acêutico polonês: Lu- 
c.ano Stencel, o qual desempenhava também o papel de m édico.

Faltava-nos sòmsnte uma igreja, a qual não tardou em ser 
levantada. Era uma capela para cêrca de 500 pessoas. Ali reu- 
niam-se os colonos para as orações em com u m .

Chegaram também Dublasiewicz e Rogulski q u 9 passaram 
a du'igu essas orações. O padre Peters novam ente reapareceu pa
ia reso ver problemas pastcrais. Em 1892 o govêrno suspendeu o 
pagamento para os trabalhadores das estradas, ficando os colonos 

também os negociantes sem receber. Insti- 
dirig:ram-se até Curitiba para exigir 

°  íato concretizou-se. Participaram
S S r a r «  .  procedentes das colonizas de
dor Dedindn nPiÂ <f Em Curitiba dirigiram -se ao governa-
Ihas nas estrarinq^n^^ solicitando a continuação dos traba- 
S õ e s  o n í  satisfazer as reivin-
teus'porém rpqiiS ocorreu. Os caixeiros foram  até São M,a-

Comn fâ do pagam ento,
as quais nossas próprias colheitas,
r i o r f o f n o S í v ^ ^  abundantes do que no ano ante-
govêrno. No adven t^rh -’^  °  restante do pagam ento devido pelo 
gramo-nos poraue a cdon ia  o padre Sm olucha. Ale-
do natal. SirnSltâneamenS ® sacerdote por ocasiao
para a nossa Flizikowski consegum
não estava colocarln f '* ^ m esm a. Com o ainda
os colonos e resolveram reuniram-se
Guilherme Ormianin instalou-^ pilares, onde

muito ?em p™ eTo fin^^^dití °  Sm olucha. T occu  por
havia ouvido o som nJ, = Vejam, nessas m atas ainda não se 
é pois memorável.” Ncvn^f^^°'  ̂ °  prim eiro. O dia de hoje 
dalá-lo como que dp<;pio<jc agarou a corda e continuou a  ba

que desejasse preencher a vastidão das m atas com  o
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ceu sem. Em seguida muitos outros procuraram aprender a bada- 
lá-lo. Jelenski foi quem mais demorou-se. O mesmo era padeiro 
do Flizikc-wski. O sino praticamente não parava de vibrar. Os co
lonos que chegavam a São Mateus e ouvindo o repicar do mesmo 
emcc:onavam-se até ,as lágrimas porque recordavam momentos 
tocantes de su i terra’ natal, quando voltando de seu trabalho com 
as ferramentas sôbre o ombro, ouviam o sino tocar a hora da Ave 
M aria.

Foi criado também nesta época um côro na Igreja. Bodziak 
tocava na sanfona e outrçs no violino. E assim com o esforço do 
coral, celebrou-se a primeira missa natalina em São Mateus. O 
padre Smolucha após o natal retornou a Curitiba, porque ainda 
não havia ido para permanecer. Semprs afluiam mais artesãos 
para a cidade. Chegaram pois Alberto Troczyński, Martin Skalski 
e iniciaram em sociedade uma fábrica de calçados. Chegaram 
ainda Dombrowski e Plon,ski, êste um sapateiro que possuia um ir
mão nja localidade ds Jaguari, no Estado do Rio Grande do Sul. 
Mais tarde fomos visitados pelo Dr. Siemieradzki.

A nossa existência melhorou sobremaneira. A cidadezinha 
estava crescendo. Carpinteiros e marceneiros possuim um bom 
ganho. As serras não paravam. Outros colonos preparavam erva 
mate e desta forma o progresso se manifestava. Bodziak começou 
a organizar os poloneses que ali haviam se fixado. Era auxiliado por 
Stencel, Plizikowski e outros. Foi então organizada a Sociedade 
“ O Atirador” , O alfaiate Kowalski confeccionou sob as ordens de 
Bodziak bonés craccvianos para os associados, que atingiam o nú
mero de 150 (5 ). Quando todos colocavam êsses quepes, pareciam- 
se com 0 exército de Kosciuszko. Marchavam, treinavam tiro ao 
alvo e realizavam ainda outros exercícios. O instrutor dêsses exer
cícios foi Alberto Troczynski, que possuía experiência militar.

Do longínquo Rio Grande do Sul, vinham notícias da exis
tência de uma revolução. Os brasileiros radicados em São Mateus 
pertenciam em sua maioria ao p,artido da oposição, com exceção 
de Plinio Miro e mais alguns. Bodziak, Flizikowski e alguns ou
tros poloneses, também pertenciam ao partido da oposição. Então 
Plinio Miro e Bodziak passaram a considerar-se inim igos.

O primeiro tinha por objetivo atrair os poloneses, que for
mavam a maioria da população, para o partido governamental, e 
Bodziak tornou-se o seu maior impecilho. Conseguiu apenas 
atrair pouco mais de uma dezena de checos e alemães, também 
radicados na colónia.

5 —  A  Sociedade “ 0  Atirador” , que posteriormente recebeu a denominação de 
“Casemiro Pułaski” , adquiriu característica semi-militar. Tal se deve pelo 
fato de a mesma inspirar-se numa entidade fundada na cidade de Lwów em 
1867 na Galícia. Trata-se da Sokol (0  Falcão), a qual tinha por finalida
de preparar líderes visando uma possível reunificação da Polónia. Seu le
ma era “na unidade a fôrça” . Antonio Bodziak era procedente da Galícia 
e conhecedor dos objetivos de tal organização.
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Como os polcneses não concordavam em votar com  o seu 
partido, começou aos pouccs a prejudicá-los, pois na realidade era 
0 chefe político da região, ao qual parecia que tudo lhe era permi
tido.

Manecc da Luz, um brasileiro de côr, m orador da colónia 
Cachoeira desejando provocar os poloneses, por razões políticas 
começou a soltar sua criação nos campos de centeio dos colonos. 
Sznaider, um colono seu vizinho, pediu p,ara que não fizesse isso 
pois lhe causava prejuízos. Porém Maneco não lhe deu atenção e 
continuou a soltar seus animais. Irritado, Sznaider feriu  a tiros 
um seu suino, o qus levou seu proprietário a denunciá -lo perante 
Plin o Miro. Êste em vez ds proibí-lo a soltar sua criação, enviou 
dois capangas a fim de trazer Sznaider para a p r isã o . Os policiais 
armados de pistolas e facas não o encontr.aram em casa. No seu 
lugar, entretanto, estava outro colono cham ado Kosakowski, o 
qual calmamente, simulava estar caçando passarinhos. Os solda
dos aplicaram-lhe tremenda surra após o que foram  informados, 
por Maneco de que não se tratava da pessoa procudara . Conti
nuaram pcis a procurar ao Sznaider, porém não o encontraram . 
Maneco, não se sabe porque, novamente foi procurar a Plínio pa
ra s3 queixar. Êste então arregimentou m aior núm ero de pessoas 
e dirigiu-se de noite à colónia Cachoeira. Tal intento chegou ao 
conhecimento de Bodziak, o qual enviou a Casem iro Dombrowski 
e mais alguns para avisar aos colonos. Êstes após o acontecido a 

znaiaer e Kosakowski, haviam-se armado de foices, espingardas 
L o v í f o b j r t o s  para auxiliar-se mutuamente n a  próxim a even- 
mnic notícia, agruparam-se na casa do vizinho
^  Sznaider. O aglomerado constituía razoável for
ça, a espera dos capangas.

Plinío aparecssse pessoalm ente no 
à residPTirin homens, os quais dirigiram -se diretamente
r a ^ S ^  Como é óbvio, não o encontra-
viziiího Para lá Ho i '  ̂ mesmo encontrava-se refugiado no
da no portãn e n con tra v tse  ain-
comando o ś   ̂ colonos saíram da casa com  Dom browski no
e o T c c l o n o ? c o Z T . f '  da cêfca
ComoTr̂ nord TuarIcnos, armados de °  grande n,umero de co-
homsns armados dp n í f  ̂  ® opúnham  aos seus
não iniciassem o tirotein n  ̂ a gritar para que
bre sua pessoa Porque toda a responsabilidade cairia so-
Sznaider que vinha nre, chegado apenas para prender ao 
não podia desenvolvi vizinho M aneco, o. qual
desejavam matar cri,ação; disse ainda que os poloneses
m e n t i r a s  ^.^^^co. Repetiu p â s  um a série de
bem 0, português refutm^ ^oníbrow ski que já  falava
mens haviam cometiHn^ k-! ^^^®^Ções, afirmando que seus ho- 
0 qual fôra violenta o colono Kosakowski,

violentamente agredido por causa de Sznaider . Infor-
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mou-lhe que se êste havia cometido qualquer delito, deveria pri
meiro ter sido. chamado para depoimento e não tentar imediata
mente prendê-lo, pois o mesmo não era nenhum assassino e que 
tal não se concebia num  país civilizado como o Brasil.

—  “ Como pois 0 Sr. e seus homens, assaltam de noite resi
dências? IstO' é um comportamento de bandidos e cabe-nos somen
te defendermo-nos de tais assaltos” .

Plínio Miro não encontrava argumentos para contestar a 
oração de Dombrowski. Desistiu pois de prender a Sznaider, mas 
intimou-o a comparecer no dia seguinte em São Mateus.

A notícia dêsse comportamento de Plínio na colónia Ca
choeira, espalhou-se por tôdas as colónias vizinhas. No dia seguin
te Sznaider realmente dirigiu-se a São Mateus, mas foi acompa
nhado por quase tôda a colónia Cachoeira e vários outros das co
lónias vizinhas. Somavam ao tódo cêrca de 130 homens. Em São 
Mateus somaram-se a êles Bodziak e outros poloneses de destaque. 
Plínio da mesma forma, acercou-se de homens armados e iniciou- 
se 0 júri. Bodziak atuou com o 3.dvogado de Sznaider, tendo no fi
nal ganhe de causa, juntamente com um outro processo julgado 
na oportunidade, em que estava em jógo um cachorro.

Como o resultado poderia ser diferente com a pressão de 
tão grande número de pessoas?

Atuavam pois os poloneses em São Mateus, dentro de uma 
unidade de pensamento e ação que despertava admiração entre os 
brasileiros.

Atraído por tôda esta confusão, chegou de Rio Claro o chefe 
da colonização, pois com a saída de Saporski a mesma encontra
va-se no fim em São Mateus. Bodziak apresentou-lhe a questão, 
demonstrando os abusos de Plínio e pediu ao chefe que fôsse ver 
em que estado encontrava-se o colono Kosakowski na colónia Ca
choeira. O chefe da colonização de fato assim o fêz e censurou a 
Plínio, de que estava exorbitando as suas funções, pois como a co
lónia de São Mateus não era emancipada, estava pois dependente 
de sua autoridade. Porém Plínio fêz pouco caso da advertência 
recebida, o que significava que possuía “ costas quentes” lá em 
Curitiba.

Não demorou para que o Padre Smolucha retornasse a São 
Mateus em caráter definitivo.

Corria o ano de 1893. Não existindo ainda a casa canónica, 
iniciamos sua construção. A revolução no país tomava vu lto. Che
gou-nos ,a notícia de que tôda- a marinha brasileira havia se sub
levado contra o govêrno, aderindo à revolução, iniciando o bom
bardeio do Rio de Janeiro. O vizinho Estado de Santa Catarina, 
havia se rendido aos revolucionários e ali havia sido instalado um 
nóvo govêrnc.

Muitos brasileiros vendo a existência de tamanha unidade 
entre os poloneses de São Mateus, decidiram unir-se a êles no âm
bito partidário. Inclusive chegou a São Mateus um chefe político 
de Curitiba, o qual instalou na cidade uma sociedade brasileira,
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da aual Bodziak foi seu presidente (6). A esta entidade, filiaram- 
se os bras-'leiros mais destacados do partido oposicionista. Esta 
socied^d" aliou-se aos poloneses tendo por objetivo a defesa mútua 
contra as arbitrariedades praticadas por parte dos governamentais- 
Tal procedimento porém possuia outros objetivos, dos quais os po
loneses não tinham conhecimento, ą não ser Bodziak e talvez al
guns outros. Um certo domingo foi organizada um a manifestação 
em prol dos líderes revolucionários. Foram afixados retratos de 
todos os líderes revolucionários e explicado aos poloneses que es
tes são cs hcmens que querem conseguir para todos a liberdade, 
abalando o despótico governo dos cascudos, já  que atualmSnte 
não existe justiça e que todos os funcionários são semelhantes ao 
Plinio Miro e que todc-s cs cascudos são desprezíveis etc.

Ao partido governamental chamavam de “ c,ascudos”  e aos 
revolucionários de “ liberais” . Foi lida também carta de um  bispo, 
que atacava o comportamento de Floriano Peixoto, o qual era to
talmente anatematizado. Entretanto, Plínio com  os seus seguidores, 
não paravam de fornecer argumentos para o partido da op osição, 
já que c inescrupuloso comportamento dos funcionários condicio
nava a população para uma atitude contrária ao governo (7) .

6 —  A situação do Sr. Bodziak como líder da oposição não se deve somente a 
natural concorrênc: a entre os “dois grandes” do comércio local, mas tam
bém pela natural inclinação de quase todos os imigrantes poloneses para a 
oposição. A  lembrança dos sofrimentos por ocasião do início da colónia, 
as desilusões face às promessas a êles feitas na Europa, as inundações, 
ep.demia de tifo, a exploração e o roubo de que eram vítimas nos negó
cios de beira de estrada, a exploração por ocasião dos pagamentos dos 
serviços prestados na construção das estradas, tudo colaborava para que 
os colonos poloneses se colocassem decididamente na oposição. Desta for
ma, Plin:o Miro e Antonio Bodziak, acabaram polarizando a vida política 
da regi ao. Todas as tentativas de Plinio Miro de atrair a maioria polonesa 
para o seu partido, esbarrava na atitude firme de seu concorrente Bodziak, 
0 qual, com a Sociedade “0  Atirador” por êle fundada e orientada, e com 
os muitos brasileiros que também estavam alinhados na oposição, repre
sentavam uma poderosa maioria.

Janeiro necessitava de hom ens pa- 
rvniíH as fileiras da Guarda Nacional, face às novas contingências 

Paraná, tal recrutamento foi realizado freqiien- 
Hp 1  ® P°'^to arbitrária. A s autoridades locais, dese-

v ^ r  viníH, eficiência perante seus superiores, completa-
en^vl^m contingentes estipulados, sem observar a legislação
meus valiosfq casados, pais de fam ília, professores, no
tados ileealmpntt naçao como para os seus, eram intimados e recru- 
Ta's arbitrariprtnrip^ f̂ '̂^® Procedimento era contrário as leis do pais. 
ca como CO—  denunciadas pela imprensa polonesa da épo-
In “Gazeta Polska” a í ? i °  Cândida e A bran ch es.
Pelas c o lÔ n a rn L ’ f=.u= ’ " ~  Curitiba 18 /11 /1 89 3 .
-se da falta dè nripnt!. ^ intencionados, tentando aprovs tar-
sentaram-S dois «nigrante. Na colónia Santa Bárbara, apre-
mes dos recrutadn. L   ̂ Publicaram uma lista com os no-
serem retirados da 'lifta'^ dessem propina, viam seus nomes
lonos revoltados nrpnrip,. ® depois foram desmascarados e os co-
gu'a fugir para n m f  ^ ™  dêles, enquanto outro baleado conse- 
1 6 /1 2 /^ 3 .  ^  ^3^eta Polska” , ano II, n? 24, Curitiba,
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Em outubro, chegou à colónia Kosminski (8 ), o qual foi tra
zido por Bodziak para ser professor na localidade. Porém as aulas 
nãc chegaram a iniciar porque não ha-via tempo. Um dia chegc.u 
a notícia de que os revolucionários, vindos de Santa Catarina, após 
um certo bombardeio tomaram Rio Negro, e estavam marchando 
para o interior do Paraná. Tal novidade eletrizou a todos cs libe- 
rias. Alegravam-se que o governo dos cascudos iria cair e quando

Em consequência de tais recrutamentos, nos fins de 1893, os imigrantes 
das colónias não se arriscavam em deslocar-se para a capital, temendo 
serem recrutados. Por ocasião das festas natalinas e de fim  de ano, o 
setor que mais sentiu tal retraimento por parte dos colonos foi justa
mente o comércio. A s lojas permaneceram pràticamente vazias:
“Não poucos negociantes que esperavam realizar por ocasião do natal 
melhores vendas, desesperados e de bolsos vazios, contemplavam as pra
teleiras cheias de seus estabelecimentos. Até nas igrejas observava-se ,a 
ausência dos nossos crentes fiéis e de forma completa a nossa sorridente 
e alegre juventude polonesa, a qual refugiava-se, nas matas, do recruta
mento para o exército” . In “ Gazeta Polska” , ano II, n? 26 —  Curitiba 
30 /12 /1893.
Em São Mateus, Plinio Miro, usando dos mesmos métodos empregados 
em outras colónias, aproveitava-se da oportunidade para, em meados de 
dezembro de 1893, publicar uma lista de 60 recrutas, entre os quais a 
maioria era formada por seus adversários. Êstes, na data estipulada, de
veriam apresentar-se em Palmeira, para serem engajados nas fôrças go
vernamentais. Tal qual o ocorrido em outras colónias, encontravam-se 
entre os recrutados, em profusão nomes de imigrantes. Tal situação ofe
recia pois a Bodziak, argumentos para justificar a adesão dos campone
ses de São Mateus à revolução federalista.
Na situação vingente em São Mateus, era deveras difícil para os imigran
tes procurar a lei para poderem se defender e fazer valer seus direitos. 
In “Kalendarz Polski” de Felix Bernard Zdanowski. —  “Udział Polaków w 
Rewolucji Brazyliskiej, 1893-94” —  Autor desconhecido. Porto Alegre, 1901.

Porém os imigrantes encontravam o amparo do esclarecido comer
ciante Antonio Bodziak, o qual não poupava esforços no sentido de de
fender os aflitos imigrantes. A  tensão chegou a tal ponto, que o juiz dis- 
tritário, Sr. Plinio Miro, não se contendo com a atitude firme dos mesmos, 
exclamou em momento de cólera com relação aos imigi-antes poloneses; 
“Ê preciso atrelá-los ao arado” . —  In Krystyna Murzynowska, op. cit.

João Kosminski era um professor diplomado e membro do “Sokol” , e fóra 
enviado para São Mateus pela Sociedade Comercial-Geográfica de Lwów. 
Era nascido na parte russa da Polónia, e exercia o magistério no Colégio 
Santa Sofia de Lwów, antes de transferir-se para o Brasil. Em São Mateus 
era correspondente da revista “Przegląd Emigracyjny” , editada na cidade 
de Lwów. O n? 14 de 1894 publica seu artigo: “ Z  Pola Walki w Brazylii” . 
(Do Campo de Batalha do Brasil). Faleceu na batalha de Passo Fundo no 
Rio Grandę do Sul com a idade de trinta anos.
Eram ainda correspondentes da citada revista em São Mateus: W alery h. 
Popławski, Antonio Z. Bodziak e O. Flizikowski.
Krystyna Murzynowska, op. cit., refere-se a essa correspondência bem co
mo a outras fontes polonesas referentes à revolução federalista brasileira:
—  Correspondência de Walery Leliwy Popławski in “Przegląd Emigra

cyjny” n9s 18 e 19, Lwów, 1898.
—  Texto de anistia aos revolucionários in “Przegląd Emigracyjny” n9 

23/1894.
—  Stanisław Zieliński: “Patrioci z São Mateus. Nieco o Rewolucji Brazy

lijskiej 1893-1894” in “Polska Zbrojna” , n? 347/1931.
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êles chegassem ao poder começariam uma era ds verdadeiro paraí
so no Brasil. Porém não desconfiavam estar exagerando nos seus 
planes,

A REVOLUÇÃO EM SAO MATEUS

Havia chegado o tempo do preparo e do p lantio da roça. 
Iniciou-se a derrubada e a limpeza pelo fôgo, preparando-se o ter
reno para o plantio do milho, feijão e outros cereais. Repentina
mente chegou uma notícia, para qu3 todos com parecessem  a São 
Mateus. Tal fato não era para nós novidade, já  que estávamos 
acostumados à unidade para tais cham ados. Entre os que foram 
encontrava-se também a minha pessoa, para saber o que estava 
acontecendo. Qu::ndo pois ao chegarmos na encruzilhada donde 
uma estrada vai para Cachoeira e a outra para Canôas, encontra
mos uma comissão que vigiava a entrada da cid ad e . A  entrada e a 
saída só se realizava se o indivíduo portasse um a espécie de passa
porte. Ch2gamos à casa de Bcdziak, onde já  aglom eravam -se os 
membros da Sociedade “O Atirador” . Disseram-nos que isto já  era 
a revolução. Já haviam abatido um boi, cachaça não faltava, os 
cozinheiros preparavam as massas. Muitcs já  estavam alegres 
pois já haviam tornado bastante e em suas cabeças havia um só 
pensamento: guerra.

Para cs poloneses, Bodziak era' o seu com an dan te. Seus au
xiliares ^mediatos eram Onofre Flizikowski, Stencel e Alexandre 
Nadolny, porque Francisco Nadolny e Bernardo K uchenny perten
ciam ,aos cascudo.s. Como oficiais inferiores estavam Kosminski, 
Caspniro Dąbrowski, José Jaczeński, C&semiro W itkoski, Jcão Au- 
gusteniak, Alexandre Grabowski, Estefano Kraczynsk, José Plons- 
kt. Skalski, Ormijanin e Alberto Troczenski era quem  ensinava
aos recrutas.

Do lado brasileiro havia o Nioca, Ulisses de Faria, M a x i m i -  
ordenou ao ferreiro Ulbrych que preparas- 

A gadanhas e derretesse chum bo no preparo de balas,
de nólvnrn foi^am confiscados as armas e os .3stoques

°  pertenciam  ao partido
Curitíhn o presos. Plínio Miro havia viajado para
câdo M iiitn íV f°  safou-se, mas o seu estabelecimento fo i confis- 
tecendo incomodavam com  o que estava acon-
recidos começavam  ̂ comiam de graça, porém  os mais escla-
vêmo não é nenhínín k P°is levantar-se contra o go-
não s’ r tão poderoso auíSn^^ o governo local
exército, com carabina<f o russo, pensavam, sempre possue um 
desarmados noí<j n « í^^^içao e soldados. Nós porém  estamos 
te metralhadora <? ®i&'nificam foices pontuda.s. e fuzis, peran- 
suficiente 30 s o l d a d o s a p e s i r  de sermos cêrca de 500? Seria 
são passados quandn a hquidassem, pois os tempos
possibilitava ao portador da gada^if pela frente o queUi aa gadanha percorrer uma razoavex dis
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tância até que o soldado carregasse a carabina. Agora porém tudo 
é diferente. Por outro lado, que nos interessa a política brasilei
ra? Nós aqui não viemos para nos imiscuirmos e sim para traba
lhar, para conseguir nosso pedaço de pão. Finalmente esta não é 
nossa pátria . Os brasileiros que briguem porque êles sabem o por
quê da luta” .

A estas indagações Bodizak respondeu que, nós nos levan
tamos contra o governo porque estávamos todos nas listas de re
crutamento da parte do governo e iríamos combater contra os re- 
volucicnários.

—  “ Por que pois devemos ir e morrer em defesa dos ti
ranos? Não é pois melhor colocarmo-nos do lado dos que 
lutam pelos direitos humanos e pela liberdade? Contu
do nós não precisamos ir combater, pois os revolucioná
rios sòzinhcs hão de triunfar. Interessa-nos sòmente 
derrubar o governo local de São João do Triunfo e des
ta forma auxiliar os liberais que nos serão gratos por 
termos tomado posição do seu lado. Depois, quando 
vencerem, hão de nos proporcionar direitos e privilé
gios” .

Dizia Bodziak que nós aqui haveríamos de projetar-nos. 
Com certeza só estava pensando em si mesmo, pensando que che
garia a ser no mínimo ministro. Muitos pois murmuravam cèti- 
camente: “ Vamos nos projetar, mas que não seja no cadafalso” . 
Êstes. não o contrariavam porque estava com a m aioria. O povo 
porém confiava em Bodziak, porque o próprio padre Smolucha di
zia: “ Confiem nêle, porque eu confio” .

Assim transcorreram alguns dias. Alguns recebiam ordem 
de voltar para casa enquanto elementos novos eram chamados e 
armados para reforçar a vigilância.

Organizou-se uma cavalaria, composta sòmente de brasilei
ros a qual partiu para a conquista de São João do Triunfo com 
aproximadamente 60 cavaleiros. Bodziak proporcionou-Ihss um 
discurso arrebatador, exaltando o fato de ser a localidade de São 
Mateus a primeira em levantar-se em armas para derrotar o go
verno tirânico, etc, e tc .

Os poloneses pois partiram com êles e tomaram Triunfo 
sem resistência. A Câmara foi ocupada e aprisionado apenas um 
soldadc o qual foi ccnduzido para São Mateus. (9)

9 —  A  oposição federalista em São Mateus foi organizada militarmente. No 
total eram cêrca de 400 homens, dos quais 300 eram poloneses. O coman
do geral foi entregue a A . Bodziak. Este então dividiu as fôrças disponí
veis em ti-ês batalhões:

19 batalhão — ■ comandado por Joaquim Gomes dos Santos e Lueiano 
Stencel.

2? batalhão —  comandado por Ulysses de Faria e João Onofre Flizi- 
kowski.
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Alguns brasileiros dos mais destacados, diziam que os re
volucionários possuiam tamanhas armas que atingem  até 3 milhas 
de distância e os soldados possuem couraças que são à prova de 
balas. Diante disao, cs coloncs raciocinavam que ssndo assim, lo
go hão de tomar o Brasil inteiro. Por enquanto porém  não chega
va nsnhum:i notícia que afirmasse se os liberais estavam avançan
do ou não. Por outrc lado, chegou notícia de Curitiba, pouco alvi- 
çareira, de que o governo estava enviando um  exército para São 
Matsus. (10)

Bodziak e os outros revolucionários sabedores do que se tra
tava, ordenaram que todos se concentrassem na cidade. Todos os 
polonesss assim o fizeram e concentraram-se no dia previsto. Os 
brasileiros pcrém não o fizeram e os que estavam na cidade com e
çaram a fugir. Ficaram na cidade somente Nhoca com  os seus 15 
homens e Maximiliano. O exército enviado era para chegar a va
por, 0 que Isvou a colocação de sentinelas no ponto mais elevado 
a fim de vigiarem o rio. Na fisionomia dos dirigentes havia intran
quilidade e em todos, o m êdo. Pelas três horas da tarde, as senti
nelas deram aviso de que um vapor estava se aproxim ando. Todos 
foram chamados a seus postes pela certeza de que o vapor trazia 
os scldados. Efetivam.ente tal ocorria, porém não se sabia onde o 
inimigo haveria de desembarcar, se do lado do pôrto ou em outra 
parte. De qualquer forma, fcram colocados defensores em linha

3? batalhão —  comandado pessoalmente por Bodziak, sendo sub-co- 
mandantes João Kosminski, Casemiro Dąbrowski e Es- 
tanislau Kieraczynski.

Por seu turno, os sublevados organizaram também um governo colegiado, 
cuja pres dencia coube também a Antonio Bodziak. Era composto por 17 
membros, dos quais doze eram brasileiros e cinco poloneses: Bodziak, 
btencel, Fizikowski, Alexandre Nadolny e W alery Popławski. In “Przegląd 
Emigracyjny” _  n9s 18 e 19, Lwów 1 /10 /1893 .

Mateus, os colonos poloneses aderiam à revo- 
Rin riov de Santa Bárbara, Canta Galo, Alm irante Tamandaré,
teus  ̂ Patos solidarizaram-se com os confrades de São Ma-

tir Tamandaré a repressão governamental logo se £êz sen-
tância capital, enquanto, nas outras colónias a dis-
am às O ou então estes ainda não haviam ido às
ticiou 0 ocorrido L  em língua polonesa, assim no-
c=onários s u b W a íL  % Tamandaré; “Em Vila Tamandaré, os revolu-
àe novembro de depuseram o governo local. O govêm o, a 19
cionár os m atarL  l  localidade 14 soldados. Os revolu-
mas de grosso calibr^ enviados 200 soldados com seis ar-
solvcram^-s^; des a feiS  revolucionários ms-
nês, por ter s7  r lL if. conflito. Foi prêso um colono polo-
I n  “Gazeta Polska” t t  partidário dos revolucionários” .

pi“ob?ema?m a%ÍS tendo^n e Canta Galo, não surgiram
as íôrças de São Mateus em^^pSmeira^” °^ destas acertado a junção com
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no pôrto. O v,apor entretanto não chegou até o pôrto. Parou po
rém a leste da cidade, nas margens do rio Taquaral onde os solda
dos desembarcaram (11). O nosso destacamento ali localizado co
municou o ccorrido. Ràpidaments foi preciso mudar o fronte. 
Kosminski com o seu destacamento desceu em direção ao rio Igua
çu e CS outros comandados por Troczenski foram em direção ao rio 
Taquaral, acima do lugar onde se localiza o correio. Troczenski 
tinha dificuldades em comandá-los porque uns já estavam bastan
te tocados pela bebida e outros só olhavam como haveriam de fu 
gir, pois por que causa haveriam de batalhar e com  tão poucas ar
mas? (12)

11 —  0  Governador do Estado, Dr. Vicente Machado, logo que recebeu a comu
nicação das ocorrências verificadas em São Mateus, enviou o seguinte te
legrama ao comandante Araújo Vidal:
“Acabo receber seguinte telegrama: Colonos de São Mateus sublevados 
depuseram câmara de Triunfo e prenderam autoridades, sequearam casas 
negócios calculando-se trezentos que vêem ligar-se colonos. Santa Bárba- 
la  e Canta Galo também revoltados. ( . . . )  Pedem-me na Palmeira arma
mento que não tenho. É possível partirem daí cem homens cavalaria ar
mados? Peço resposta urgente. Assinado Vicente Machado, Governador” . 
Sôbre o mesmo problema, o General Argolo, comandante em chefe das 
fôrças legalistas, enviou ao Marechal Floriano, Presidente da República, 
telegrama de seguinte teor;
“Lapa, 25 /11/1893 ( . . . )  Mandei pedir incontinenti trem especial em que 
seguirão 100 homens do regimento segurança que devem chegar a Pal
meira às 8 horas da manhã. Esta revolta preparada naturalmente quando 
supunham minha coluna distanciada em território catarinense, combinado 
com 0 que se deu há dias em Tamandaré, próximo a Curitiba, levanta
mento de caboclos na margem do Rio Negro e na Estiva além de outro? 
pontos em que há fermento de revolta tudo confirma o que disse a V. 
Excia., no meu telegrama de hoje pela manhã acerca do federalismo lo 
cal que asseverei só esperava momento para entrar em luta e que já sa 
vai empenhando nela visto que todos esses movimentos obedecem evi
dentemente um plano. Felizmente posso daqui auxiliar a manutenção da 
ordem neste Estado. Assinado Argolo. In “Floriano —  Memórias e Docu
mentos” —  Ministério da Educação, Vol. V I •—  Imprensa Nacional —  
1941. Documentos n?s 81 e 85, p. 365 e 367 respectivamente. Porém, se
gundo Ermelino Agostinho de Leão, então promotor público da comarca 
de Palmeira, engajado na Guarda Nacional, e quê havia comunicado por 
telegiama emitido da mesma cidade às autoridades a sublevação de São 
Mateus, o número de praças destacados para esta tarefa fôra de 60 e 
não 100 como afirma o General Argolo em seu telegrama. Êstes eram 
componentes do Regimento de Segurança, comandados pelo então capi
tão Leôncio Correia. Tendo o referido capitão se deslocado para Palmei
ra, à procura de reforços, a fôrça chegava a São Mateus, comandada pe
lo Cap tão Custódio Gonçalves Rollemberg. Esta fôrça saira da Lapa a 
25/11/1893.
In Ermelino Agostinho de Leão, “Dicionário Histórico e Geográfico Pa
ranaense” vol. V, p. 2121, Curitiba, 1926.

12 —  Esta absoluta falta de armas e munição por parte dos insurrectos é con
firmada por Ermelino Agostinho de Leão: “A  única fôrça que a revolta 
dispunha, mais ou menos armada, era a dos atiradores poloneses, que en
vergavam vistoso fardamento vermelho vivo, com quépis da mesma côr 
berrante e que seriam uns 25 homens. Os demais rebeldes traziam espin
gardas de caca, foices, machados, picaretas etc. In Ermelino, op. cit, p. 
2122 .
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Neste interim o exército legalista havia passado o rio Taqua
ral e marchava adiante sem nenhuma resistência até ocupar o 
Donto mais alto da redondeza onde formou-se em linha e iniciou a 
marcha sob o sem das cornetas. Face à m anifestação bélica um 
destacamento, formado pelos brasileiros, debandou. Nós nos dei
tamos no chão e aguardamos os acontecim entos. Bodziak vendo- 
se abandonado per parte dos brasileiros, ordenou à vanguarda que 
se afastasse e êle em pessoa foi conferenciar com  o com andante do 
exército governamental. Depois de algum tempo, os legalistas des
fizeram a formação de ataque e avançaram em g ru p o . Deste gru
po destacaram-se quatro pessoas e marcharam em nossa direção. 
Eram Bodziak, Plínio Miro, Paulo Marcondes e o capitão com an
dante do exército. Nós nos encontrávamos na encruzilhada entre 
a câmara e o cinema. Paulo Marcondes ao ver cs conhecidos co
çou a sorrir. Plínio Miro admirou-se em ver tanta gente aglome
rada. O capitão embora confiasse nos poloneses manifestava a 
sua palidez ao ver tantas alfanges e gadanhas colocadas em  com- 
pridcs cabos, as quais apresentavam ameaçador aspecto, porque 
tais gadanhas ?ram temidas até pelos próprios cossacos, no  ano 
de 1862. Porém rapidamente dominou-se e com eçou a falar. Elo
giou São Mateus e pediu para que ss dispersassem pois os fatos até 
então ocorridcs não eram considerados graves. O governo haveria 
de psrdoar tudo, contanto que permanecessem neutros e não par
ticipassem da revolução. Bodziak e todos os poloneses prometeram 
permanecer passivos contantc que ninguém fôsse prêso, nem  per
turbado. O capitão deu sua palavra de honra que não iria apri
sionar a Bodziak e n3m ninguém. Bodziak voltou-se para Plínio 
perguntando-lhe se êle também garantia o .acôrdo. Êste respon
deu dirigindo-se a Paulo Marcondes que era seu com padre: “ Ga
ranto, compadre, garanto” .

_̂ Paulo Marcondes explicava em polonês aos colonos para 
que não S2 imiscuíssem na revolução, porque os federalistas não 
haveriam de triunfar. Bombardearam e tomaram a cidade de Rio 
Negro, mas agora o exército legal, iria desalojá-los. Somente ago
ra chegamos a saber que êsses liberais, chamam-se tam bém  federa- 
liEtas. Despedinio-ncs do S r. Capitão e fomos cada um  para a sua 
residencia. ^
■R  ̂ aitas horas da no;te, soubemos que haviam sido prêsos 

odziak, Stencel, Flizikowski, o padre Smolucha e Maximiliano, e 
transladados para Curitiba, não se sabendo o qne 

aconteceria com 03 mesmos. (13)

13
Gomes dos Santos, Florindo 

dor E í4 e lií°  Serafim Ferreira. Segundo porém o historia-
Ermelino op cif w também fôra prêso Ulisses Fan a. In
com 0 reíatn riT * deponnento entretanto entra em choque
na na <1̂ 6 não inclue o nome de Ulisses Fa-
Curitiba lá apnarH prisioneiros foram  enviados a
do da entradf libertados somente quan-

entrada em Curitiba das fôrças federalistas, deduz-se que Ulisses
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No dia seguinte chegaram à minha colónia Dombrowski, 
Kosminski, Plonski, Wiadrowski, por que se permanecessem na ci
dade, com  certeza também seriam prêsos. Assim desta maneira, o 
oficial rompsu com a palavra empenhada. Kosminski que havia 
servido no exército austríaco estava profundamente revoltado; 
afirmava que, num exército europeu quando um oficial dava sua 
palavra de honra, era com o que fôsse um  Juramento. Se o oficial 
não cumpriu com o empenho, nós também não estávamos compro'- 
metidos com as nossas promessas de não participarmos da revo
lução. (14)

Não havia outra saída. Alguns de nós deveriam ir a Rio Ne
gro e inteirar-se de com o andava a revolução, procurando atrair 
os federalistas até São M ateus.

Tendo sido esta a nossa decisão, em oito homens partimos. 
Atravessamos o rio Iguaçu e chegamos até a localidade de L agôa. 
Alí pernoitamos e no dia seguinte fomos até Canoinhas. Alí habi
tava um fazendeiro conhecido por “ papudo” . Êste não sabendo 
que nós íamos ao encontro dos federalistas, confessou-nos que o 
exército governamental estava concentrado na Lapa, para mar-

Faria não fôra feito prisioneiro, ou fôra libertado antes dos outros com
panheiros, o que possibilitou a sua presença em São Mateus para coman
dar a chacina do Rio das Pedras, ocorrida em seguida.

14 —  Como justificativa do rompimento de sua palavra empenhada, Rollem- 
berg apresentou seu conhecimento posterior do manifesto lançado a fa
vor da revolução, quando da deposição de Plinio Miro. Desde então 
Rollemberg passou a dominar a situação e visando impressionar o go
verno de Curitiba, retirou da Sociedade “ O Atirador” as faixas e estan
dartes e as levou como testemunho de sua vitória sôbre a “revolução po
laca” , as quais foram posteriormente colocadas para exposição pública no 
Museu Paranaense. In “Kalendarz Polski” de Felix Bernard Zdanow^ski, op. 
cit.
Ermelino Agostinho de Leão, entretanto, em sua obra descreve tal episó
dio (ao qual entretanto não estava presente, pois chegara pouco após o 
incidente, com refôrço de munição), afirmando que os rebeldes propu
seram depor as armas, se lhes assegurassem a liberdade e o direito. O 
capitão Rollemberg teria respondido que aceitava a deposição das armas 
com a prisão dos cabeças do movimento, o que de fato teria acontecido. 
Diante pois dos depoimentos, percebe-se o visível desejo do autor do Di
cionário, em descompromissar seu companheiro e comandante, da pala
vra empenhada. Por seu turno, narra à página 2129, um incidente ocor
rido com os prisioneiros quando do seu translado para Curitiba. “Che
gando à colónia Nova Palmira, assisti a uma dessas cenas característi
cas dos períodos revolucionários. Achava-me no camarote, fazendo a toil- 
lette, quando vários populares foram ver os prisioneiros. Alguns deles, 
mais exaltados, lhes dirigiram impropérios e insultos. O major Ulisses 
Faria era um homem genioso e valente; repeliu as ofensas dizendo qus 
era covardia insultá-los, quando não podiam repelir. Chamou-os de mi
seráveis ou outro adjetivo correspondente. Esses visitantes abandonaram 
0 navio e foram dar queixa ao capitão Rollemberg, que mandou aplicar 
aos prêsos castigo corporal. ( . . . )  Contei o que tinha ouvido e o que se 
passara. Rollemberg atendeu-me, mandando, para evitar novas cenas des
sas, pôr incomunicáveis os prêsos. In Ermelino Agostinho de Leão, op. 
cit., p. 2128.
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char sôbre Rio Negro, cnde iria derrotar os íederalistas. Ali almo
çamos e partimos adiante. No dia seguints após o m eio dia encon
tramos as primeiras sentinelas íederalistas. Êstes nos receberam 
d° bracos abertos. Nós Ihs colocamos a par de tudo c- que havia 
acontecido em São Mateus e êles informaram-nos d i  ocupação de 
r :o Negro e que o comandante geral das fôrças de ocupação era c 
general Piragibe e o coronel chamava-ss P ires. Todo o Estado de 
Santa Catarina já se encontrava nas mãos dos íederalistas, até as 
margens do rio Negro. No dia seguinte encontramos outra patru
lha e no terceiro dia chegamos a Rio N.egro.

Quando chegamos a Mafra, organizamo-nos em form ação 
de dois e assim marchando cantávamos “ Hej Strzelcy W raz” . Os 
moradcres de Rio Negro pensavam que novas fôrças estavam che
gando. Encontramos ali muitos brasileiros ,exercitando-se na arte 
militar sob o comando de um cidadão local. Ensinava-lhes a téc
nica da aproximação e pontaria. Pcrém enfrentava sérias dificul
dades, pois cs recrutas em vez de atirar no alvo, sempre atirava-m 
mais para cima. Então seu instrutor gritava: “ Apontem  direito, 
precisam aprender a matar gente e não passarinhos” . Fom os re
cebidos por êste instrutor, o qual alojou-nos numa casa ainda ina
cabada e indicou-nos o quartel de Piragibe. Dombrowski logo em 
seguida foi procurá-lo. Ao voltar informou-nos que fom os aceitos, 
porém Piragibe não manifestou grande entusiasmo. Disse que 
não precisava de estrangeiros em seu exércitc, porque tem  fôrças 
suficientes. Não se sabe se falava sério ou quis apenas gabar-se de 
que era suficientemente forte. Mais tarde constatamos de que não 
0 era, pois possuia apenas ao todo aproximadamente 800 hom ens. 
Nêste mesmo dia chegou a Rio Negro, Juca Tige, trazendo aproxi
madamente 160 homens, sendo a grande maioria apenas lanceiros, 
pois apenas alguns pcrtavam armas de fo g o . Os íederalistas locais 
djziam que êstes homens são apenas vanguarda de uma grande 
fôrça que estava p,ara chegar. Espalhando tais mentiras, tinham 
por objetivo intimidar os governamentais. Disseram-ncs que as 
forças principais, haviam partido em direção a Lapa e encontra- 
varn-se no Rio da Varzea, de modo que não pudemos ver cs c,anhões 
de tres milhas de alcance nem os soldados vestidos à prova de ba
ia, dos quais ouvimos falar em São M ateus.

trabalhassemos alguns di.as na balsa, 
ealizando o transporte dos soldados e mesmo assim não vimos na- 

aa que se assemelhasse ccm tais canhões.
ua-sp °  Petep, o qual na oportunidade encontra-
até hoip iń ^ deixamos com êle as nossas armas, que
exercícios Hp encontrar. Ordenaram-nos, que realizassemos
S d o  K p incrn capitão a isto d,9sti-

 ̂ g que chegou começou a mostrar suas divisas e ga-

15 -

me^ra miss^na ert^ni^dp celebrado a pri-
eoionia de Sao Mateus e bento a capela a 16 /08 /1891 .
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bar-se de que era capitão. Kosminski repetia em voz baixa em po
lonês: bôbo, bôbo. Assim treinamos o dia inteiro porque no dia se
guinte iríamos para o rio da Várzea. Ao entardecer foi possível 
ouvir o ruído dos canhões o que demonstrava que a luta; per aque
les lados era de valer. No dia seguinte recebsmcs, carabinas sasie- 
po (chassepot) que utili2;avam cartuchos de papelão. Provimo-nos 
de mantimentos como carne sêca, farinha e pão e assim m archa
mos até o rio da Várzea. Desde a madrugada ouvia-se o ronco dos 
canhões e o éco que se espalhava pelas m atas. Ao nos aproximar
mos do rio podíamos então ouvir cs tiros d a'3 G3.rabinas, ÍTosso ca
pitão dizia: “ A coisa lá está quente” . Pelo meio dia chegamos ao 
campo da luta onde encontramos algumas dezenas de marinheirús 
e, um pouco de infantaria, sendo ,a maioria pertencente à Guarda 
Nacional que entretanto não possuía, nenhuma couraça como ha
víamos ouvido. O acampamento estava localizado pouco mais de 
am quilómetro da ponte. Como vanguarda, haviam sido destina
dos cêrca ds 30 soldados, que permaneciam entocados na mata à 
margem do r io . O inimigo que havia recuado, destruiu a ponte e 
entrincheirou-.Se numa elevação fronteiriça, com o também distri
buiu seus soldados camuflados na mata na margem oposta. É des
se combate que ouvimos os tiros quando nos aproximavamos do 
loca l.

A artilharia federalista composta apenas de um canhão e 
metralhadora estava localizada numa outra elevação em direção 
à cidade de Rio Negro. Apenas 15 soldados manejavam as peças.

Piragibe e Juca Tigre permaneceram em Rio Negro. Somen
te 0 coronel Pires, um m ajor e alguns capitães comandavam o 
exército. No mesmo dia de nossa chegada, o coronel Pires, voltou 
para Rio Negro. À tardezinha, os federalistas transferiram a arti
lharia da posição anterior e conduziram-na ao acampamento por
que era imprudente mantê-la naquela posição. Pouco antes do por 
do sol, nosso capitão ordenou-nos prontidão e que ao escurecer 
iríamos até a ponte a fim  de substituir as sentinelas. Logo que es
cureceu, apanhamos a munição e em número de 30 (poloneses e 
brasileiros) dirigimo-nos até a ponte. Abafávamos nossos passos 
a fim de que o inimigo não nos localizasse. Alcançamos a margem 
do rio, onde as sentinelas nos informaram de que o inimigo havia 
recuado da ponte para a elevação próxima. Fazia silêncio. Nosso 
capitão ordenou que permanecêssemos deitados atrás das árvores. 
Ocorreu que um dos nossos estava com tôsse e Kosminski ordenou- 
lhe que ficasse quieto, porque se o ouvissem localizar-nos-iam e 
haveriam de atirar. Este desesperado não têve outra saida, a nãi 
ser colocar o rosto para dentro de um buraco que deveria ser de 
tatu, o que abafava a sua tosse. Ali permanecemos de atalaia par 
tôda a noite. Quando raiou a manhã, pudemos ver as árvores, tô- 
das elas machucadas pelas balas. No chão, atrás de cada árvore de 
maior porte, divizavam-se montes de cartuchos.

Esperamos ainda por muitas horas, até que outros viessem 
nos substituir. Os atiradores inimigos já  não se encontravam na
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margem oposta, somente ouvia-se algum alando, procedente do 
acampamento inimigo, localizado a cêrca de 300 m  da margem 
do rio. Não demorou para que ouvíssemos vozes, o que significava 
que haviam voltado para suas posições a fim  de atingir os nossos. 
Nós então deixamos o local para irmos repousar no acampamento. 
Voltamos pelo mato, entre o rio e a estrada, mas quan.do chegamos 
até uma curva, era necessário atravessarmos a estrada. Foi so
mente tentar deixar a mata, quando uma jpatrulha inim iga loca
lizou-nos e começou a atirar. Nosso capitão encobriu-se logo na 
vegetação e começou a largar palavrões: Picapaus desgraçados, fi
lhos... etc. Fomos obrigados a continuar a cam inhada pela mata 
até divizarmos novamente a estrada. Da ponte já  não eramos vis
tos, porém do lado do inimigo era possível divizar um  bom  pedaço 
da estrada que o capitão desejava passar.

Este ordenou que nós formássemos em dois. Kosm inski co
meçou a murmurar novamente em polonês: Burro, desta forma 
com um tiro só de artilharia, poderiam matar-nos a todos. As insi
nuações de Kosminski revelaram-se fundadas, porque do lado do 
inimigo ouviu-se um tiro e ao mesmo tempo o projétil passou per
to de nós, quebrando galhos. O capitão novamente soltava impro
périos sôbre os picapaus, os quais felizmente não possuiam bons 
artilheiros. Em seguida ouvimos mais alguns tiros que entretanto 
passaram mais longe. Ao chegarmos ao acampamento, nosso capi
tão relatou o ocorrido ao major. Nós tomamos o nosso desejum e 
fomos dormir. Acordamos pelas duas horas da tarde com  gritos e 
confusão. Corremos para a estrada onde nos inform aram  que os 
picapaus haviam atravessado o rio e estavam nos atacando. Nos
sos oficiais correndo, ordenavam aos soldados que preparassem a 
defesa. Nós também preparamo-nos para a luta. Os picapaus aper
ceberam-se de que havia poucos dos nossos soldados mantendo 
guarda na ponte, e que nosso acampamento estava a cêrca de um 
quilómetro do rio; planejaram aprisionar a guarda. Improvisaram 
uma balsa de barricas, atravessaram o rio e pela m ata atingiram 
a estrada. Quando se aproximarm da nossa guarda, por trás e pa
ra confundir os nossos, gritavam: “Viva os federalistas, viva o ge- 
neral Piragibe” . Nossa guarda, pensando que se tratava realmente 
ae federalistas, permitiram que os mesmos se aproximassem. Eram 
em numero de 100 e os nossos apenas 30. Abriram então fogo con
tra os nossos, procurando encurralá-los contra o rio. Os atacados 
perderam cornpletamente a cabeça, não oferecendo praticamente 

resistencia. Houve um morto e alguns feridos. Alguns 
® restantes foram  levados pri-

estrarin seguinte, nosso canhão foi colocado no meio da
tS tP  ^  fomos colocados do lado da peça e o res-
permaíiprSSí^ formação dos dois lados da estrada. Assim
Guando aproximasse a cavalaria. Finalmente,
S ? D ? n tP  em formação, pensamos que iríamos em dire-
í-eção a Rio ordem para que partíssemos em di-
mos poderiamof rapidez que se quisesse-mos poderíamos chegar antes de escurecer'até a localidade de São
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Bento, se Rio Negro não fôsse nosso objetivo. Quando o general Pira- 
gibe soube do ocorrido, quase enloqueceu de raiva por terem seus 
soldados se comportado tão estupidamente no rio da Várzea.

No dia seguinte foi colocada em prontidão uma fôrça fede- 
ralista a um quilómetro de Rio Negro em direção a Lapa, pois te- 
mia-se que os picapaus viessem ao nosso encontro, porém os mes
mos não apareceram.

Ordenou então o envio de uma patrulha até a ponte do rio 
da Várzea onde havia sido travado o combate. O inimigo porém 
não foi encontrado porque retirou-se em direção a Lapa, 
assim como nós recuamos até Rio Negro. A referida patrulha en
controu um dos nossos gravemente ferido o qual transportado para 
Rio Negro veio a falecer no dia seguinte. Assim pois terminou a 
luta no Rio da Várzea.

Nós permanecemos acampados em Rio Negro numa colina, 
próxima do cemitério. Enquanto o tempo corria, continuamos os 
nossos treinamentos militares, montávamos guarda e aos domin
gos e dias santos iamos em forma assistir a missa. O padre Peters 
realizava três sermões: em português, alemão e polonês. (16)

As notícias vindas a Rio Negro não eram das mais anima
doras. O governo paranaense aglutinava as suas fôrças, o que le
vava 0 general Piragibe à inquetação. Êste para precarver-se orde
nou a transferência dos veículos de transporte e os mantimentos 
para o outro lado do rio, i.é., para Mafra. Porém tal precaução foi 
sustada porque chegaram alvissareiras notícias de que a ala n? 2 
do exército de Saraiva, este considerado grande guerreiro estava 
para chegar em auxílio a Rio Negro. Esta fôrça era formada de 
2.000 homens, o que causou grande alegria entre os federalistas.

Foi então decidido o envio de uma fôrça a Pôrto União e São 
Mateus a fim de instigar o vale do Iguaçu a incorporar-se à revo
lução. Desta forma as fôrças governamentais teriam de defender- 
se por dois frontes. Partiu pois uma fôrça de aproximadamente 25 
homens num vapor com uma metralhadora. Dos nossos poloneses,

16 —  No exército de Piragibe já encontravam-se inúmeros poloneses, proceden
tes das colónias predominantemente alemãs de Santa Catarina, Esta é a 
razão que levava o Pe. Peters, a proferir sermões também em polonês 
nas missas dominicais. Os poloneses radicados em Santa Catarina tam
bém apoiavam em maior parte os maragatos, embora existissem os que 
apoiavam os picapaus. O ocorrido na localidade de São Bento, comprova 
0 afirmado: Francisco Kamiński e Alberto Malchitski, vereadores da lo
calidade acima referida, foram prêsos por serem picapaus in Arquivo 
Nacional —  Rio de Janeiro —  código 956, boletim 125.
O telegrama de Piragibe enviado a Antonio Carlos da Silva, datado de 
19/11/1893 do acampamento do Rio da Areia atesta:
“Tendo em consideração o auxílio prestado às fôrças libertadoras pelo 
cidadão João Jakusch von Gostowski que ontem apresentou-se volunta
riamente para servir a causa da revolução acompanhado de mais dezeno- 
ve amigos. O promovo nesta data ao pôsto de alferes em comissão, de
vendo ser incluido com os demais no estado efectivo do Tsatalfaão provi
sório da infantaria” . In Arquivo Nacional —  Rio de Janeiro —  Código 
956, Documentos relativos à revolução federalista 1893-94.
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Dartiram quatro: Kosminski, Płoński, D om brow ski e W iadrow ski. 
Eu Mateus Karasiak, Pogorzelski e Saw icki perm an ecem os em  Rio 
S r o  Os mais aptos é que foram  escolhidos, p orqu e tem iam  que 
informassem aos colonos para não se im iscuírem  n a  revolução, sen
do s°u obietivo justamente recrutá-los e traze-los para  R io  Negro. 
Nós os quatro fomos incorporados a u m  bata lh ão  brasileiro. Não 
tardou a chegada do médico Dória. Este nos fêz inúm eras per
guntas sôbre os acontecimentos revolucionários ocorridos em São 
Mateus. Nós lhe contamos todo o ocorrido, o que valeu-nos um 
eloo-io por estarmos ajudando os federalistas e a prom essa  de que 
se ganhássemos a revolução, não seríamos esquecidos e merecida- 
mente recompensados. Em seguida deu-nos roupas novas. Espera
mos l im a, semana pela volta dos nossos de São M ateus. Nêste inte
rim chegaram novas fôrças com andadas p or  T orqu ato , o  qual 
foi enviado por Gumercindo para auxiliar P iragibe, porqu e êle pes
soalmente foi comandar o ataque a T ijucas porqu e la  encontra
vam-se fôrças governamentais.

Nós deveríamos partir no dia seguinte para  o rio da Várzea 
e enquanto estávamos de folga, fom os ju n tam en te  com  Karasiak 
até 0 pôrto, quando ouvimos o bem  conhecido apito d o  vapor Curi
tiba e em seguida o espoucar dos foguetes, su rgin do n a  curva o 
vapor, lotado de homens. Não dem orou para que aportasse. No as
soalho do mesmo estava deitado um  oficia l ba leado com  o ombro 
ferido, cuspindo sangue. Chegou tam bém  m eu  irm ão, o qual apon
tava-me 0 vapor e dizia; “ Olhe, com o está sa lp icado de balas” . Era 
consequência da luta havida em M ato Q ueim ado. O com andante 
foi relatar o ocorrido a Piragibe. Entre os que vieram , estava tam
bém Bernardo Kuchenny, Amaral e L icin io com o  prisioneiros, os 
quais estavam amarrados pois pertenciam  ao partid o  governam en
tal. Depois, contaram-nos o que havia ocorrido em  São M ateus:

Quando pois haviam chegado a vapor até a con flu ên cia  do 
riô  Iguaçu, o comandante com  os brasileiros con tin u ou  a viagern 
ate Pôrto União. Kosminski, Dom browski, W iadrow ski e Plon,ski 
ficaram encarregados de ir até São M ateus com  a  fina lidade de re
crutar voluntários e aprisionamento de governam entais. O ponto 
de encontro marcado com o vapor que fôra  a P ôrto  U nião fo i com 
binado que seria na casa do Franco, entre B arra  F eia  e a foz do 

recrutados pelas colónias 150 h om en s e ainda apri- 
ívpS.Ah  ̂ .+ Kuchenny, Amaral e L icin io  (1 7 ). P lin io  Miro, ao

situaçao fugiu para Curitiba. T en taram  aprisionar tam- 
deralf^fç, Nadolny, porém seu irm ão A lexandre que era fe-
mentn<? p °  levassem. C arregados de manti-
Franco Ppin balsas em barcaram  até a casa do

minho deveriam tam bém  aprisionar o velho Portes,

Por Kosminski e armados com as armas trazi- 
foi logo dominadò ® ® Mateus. O destacamento ali existente
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o qual morava na margem do rio e era grande amigo de Quinco 
Lacerda, da Lapa. Portes tinha a missão de recrutar homens para 
os governamentais e enviá-los para a Lapa, por isto era muito pe
rigoso para os federalistas. Quem era pois o velho Portes? Era um 
grade amigo do governo e também dos poloneses, não só amigo 
mas era um verdadeiro pai para os colonos da região. Quantos po
loneses pernoitaram em sua casa? Êle sempre os saciava na sua 
fome e sêde. Às vêzes acontecia que até quinze ali chegavam no 
mesmo dia. Êle alimentava a todos. Em sua cozinha sempre havia 
fôgo no preparo de alimentos, que eram servidos a mesa pelo pró
prio Portes. Quando faltava comida à mesa, batia com a bengala 
no assoalho para que trouxessem mais e ninguém saisse de sua 
casa com fome. Isto tudo fazia desinteressadamente. Agora os mes
mos poloneses estavam a caminho para o aprisionarem e entregá- 
lo às mãos dos algozes. Tal obra era digna do próprio judas. Quan
do chegaram a sua casa, êle não fugiu porque confiava nos polo
neses a quem nunca havia feito mal algum.

Quando encostaram as balsas na margem, Portes gritou: 
“ Olá, polacada” . Estava muito bem humorado. Um dos nossos 
aproximou-se dêle e disse: “Viemos aprisionar o papai e levá-lo até 
Rio Negro” . Todos chamavam-no por “papai” . Foi levado na balsa 
onde já se encontravam quatro prisioneiros. Por infelicidade uma 
das balsas partiu primeiro a qual era dirigida por Alexandre Ko
walski. A balsa onde encontravam-se os prisioneiros, permaneceu 
ainda no local o que fêz com que alguns tentassem levar algo da 
casa do velho Portes. Começaram a gritar para Kowalski que pa
rasse sua balsa. Este tentou então encostá-la na margem porém 
não o conseguiu porque a forte correnteza jogou-o por sôbre um 
tronco de árvore saliente sob a água. A balsa não conseguindo ul
trapassá-lo, começou a afundar. A margem era muito íngreme e 
os ocupantes procuaravam agarrar-se no que podiam a fim de sal
var-se. Um agarrou-se no outro e outros nêle de tal forma que 
arrancaram-lhe a roupa. Com muito custo conseguiram nadar até 
a margem embora quatro rapazes já houvessem se afogado. Ku
chenny e os outros prisioneiros havendo presenciado o ocorrido, 
procuravam explicar que o melhor seria acabar com tudo isso e 
voltar para a colónia. Dizia Kuchenny: “ Olhem o que já vos acon
teceu. O que terão ainda pela frente?” Mas os dirigentes não to
maram conhecimento disso. Embarcaram pois todos na balsa res
tante e partiram. Muitos dos que haviam se salvado esconderam- 
se por entre a vegetação porque desistiram de prosseguir viagem. 
Foram pois até a casa de um empregado do Portes, um tal de Paco 
espanhol e pediram para que os transportasse para o outro lado 
do rio. Êste com o auxílio de outros matou a todos e jogou seus 
corpos no rio. Assim pois a prisão de Portes custou a vida de doze 
poloneses.

Chegados à casa de Franco, aguardaram a vinda do vapor 
de Pôrto União. O federalista Nhoca, de Queimado, também liavia 
se incorporado. Não demorou para que chegassem os de Pôrto
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União com dois vapores: Curitiba e P otinga  (1 8 ). Q uando viram 
tân elevado número de poloneses e sabedores da  existencia  de pri- 
íoneiros cascudos, muito se alegraram  e fo ram  provocá-los. Um 
dêles chamado Antonio, com  cicatrizes n o  rosto e que era auxiliar 
do feitor da colonia Cachoeira, quando vm  a Portes lo g o  com eçou 
a eritar- “Estás vendo passarinho, com o caiste prisioneiro? Lem
bras-te quando mandaste atirar quando eu navegava de canôa? 
Olha, aqui esta a cicatriz nas m inhas costas” . T odos os prisioneiros 
foram levados para o vapor Curitiba tendo sido Portes levado a em
purrões e pontapés, por Antonio. Nem todos os poloneses estavam 
próximo do vapor Curitiba. A m aioria estava agru pada  e afastada. 
Repentinamente gritaram que estavam  passando a  fa ca  no Por
tes (19). Todos acorreram, mas o Portes já  n ã o  existia  e fo i lança
do no rio. Uma poça de sangue no vapor, atestava onde o velho ha
via sido liquidado. Os outros prisioneiros, estavam  parados, e pá
lidos de terror. Tinham certeza de que êste tam bém  seria o seu 
destino.

Kuchenny começou a gritar: “ Irm ão poloneses, salvem-nos 
e não deixem matar-nos, porque nada de m al lhes fizem os. Vocês 
não têm do que vingar-se” . Os poloneses lan çaram -se para  o inte
rior do vapor e começaram a protestar e dizer que n ã o  perm itiriam  
que matassem os prisioneiros restantes. Os gaú ch os vendo a ati
tude decidida dos poloneses, desistiram de liquidá-los. Os que tes
temunharam 0 assassinato do Portes, a firm avam  que inicialm en
te perguntaram-lhe se êle não preferia passar para  o lado federa- 
lista, senão iria morrer. O velho Portes respondeu-lhes que nunca 
haveria de trair o seu governo. “ Podem  m atar-m e, porqu e eu posso 
morrer, mas mesmo sem mim o governo h á  de tr iu n far  porque 
nunca ainda foi derrotado” . Foi assassmado, torn an do-se  então um 
heroi do govêrno. Após o incidente, todos em barcaram ; a m etra
lhadora fôra colocada no telhado do vapor Curitiba, porque era 
prevista luta em Mato Queimado, localidade situada à margem 

no Negro. Também no telhado do vapor P otin ga  fo i feito um 
muro de tijolos para proteção.

O vapor Curitiba ia na frente e o P otin ga  atrás. Assim na- 
Queimado. Os espias federalistas espalhadòs pe- 

xdb margens mformaram que em M ato Q ueim ado h avia  fôrças ini-

18 Os vapores eram comandados pelo capitão Pio Torelli.

tão ram earT íÍ*rf’ amarrado num a coluna. Torelli, passou en-
Para o narfidn procurando intim idá-lo e convencê-lo a passar
mêdo, 0 que ® velho não dem onstrou nenhum  sinal de
que não p r e te X «  lI° r  nervoso ainda. Calm am ente respondeu
cedor com êle ou °  govêrno e que êste seria ven-
garganta. Alguns “ laragatos, então, passaram -lhe a faca na
gue que espalhou „  i supersticiosos chegaram  a beber-lhe o san-
ZdanowsM 0^ ^ ^  ^^ão. In “Kalendarz P olski”  de Feliks Bernard
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migas e que a localidade já  se encontrava próxima (20). O co
mandante que era um capitão, subiu no telhado e procurava, com 
seu olhar perscrutador, localizar o inimigo. No outro vapor, o ofi
cial ordenou que se deitassem atrás do muro improvizado. Repen
tinamente a metralhadora começou a funcionar. O inimigo que 
estava na margem começou a recuar a fim de proteger-se numa 
cabana e responder ao fogo. O vapor Curitiba conseguiu passar a 
linha de fogo sem maiores consequências. A situação porém foi di
ferente com 0 vapor Potinga, o qual possuia máquinas menos po
tentes e em consequência navegava lentamente. Os nossos locaUza- 
dos no vapor descarregavam suas armas no inimigo. Teriam atra
vessado também a linha de fogo se não fôsse um marinheiro que 
estava no porão; o qual em vêz de atirar no inimigo, atingiu o ca
no de condução do vapor, o qual, uma vez libertado, em jatos es
tridentes rapidamente envolveu o barco. A máquina começou en
tão a parar. A sorte é que o piloto apercebeu-se da situação e con
seguiu encaminhar o vapor até a margem oposta. Um ocupante 
gritou que o navio estava afundando. Os que se encontravam no 
telhado, apavorados pularam para o convés. A sorte é que o inimi
go também diminuiu a intensidade do fogo, porque havia pensado 
que a parada visava aumentar o ataque e que o Curitiba que já ha
via desaparecido na curva, estaria desembarcando homens que pro
curariam atacá-los pela retaguarda. Assim pensando, começou a 
fugir. Foi a nossa grande sorte, porque os nossos puderam sem 
perdas atingir a margem a não ser o oficial, que foi ferido no om
bro. Porém tudo que estava no vapor foi abandonado porque cada 
um salvou-se com o que tinha no corpo. Voltar e apanhar as coisas 
tornou-se inviável, porque o inimigo apercebendo-se do que real
mente havia ocorrido, reiniciou o tiroteio.

Um dos prisioneiros, Isidoro Kuchenny, aproveitando-se da 
confusão, conseguiu fugir e esconder-se no matagal. O oficial feri
do foi levado até o vapor Curitiba, o qual após a curva havia para
do e aguardando o outro. Como todos os ocupantes do Potinga 
não coubessem no Curitiba, muitos foram obrigados a ir a pé pela 
mata até Rio Negro.

Essa foi a história contada pelos que chegaram pelo vapor 
Curitiba. Kuchenny, Licinio e Amaral foram levados para a cadeia, 
porém com a intervenção do Dr. Dória os mesmos foram postos em 
Liberdade. (21)

20 —  Esta fôrça legalista em Mato Queimado era comandada pelo tenente
Francisco Bacellar.

21 —  A  intervenção do Dr. Menezes Dória, futuro governador provisório do Pa
raná, deu-se graças às solicitações dos poloneses, a fim de que libertasse 
os prisioneiros, que êles mesmo haviam aprisionado. Por outro lado, o 
general Piragibe, satisfeito com a quantidade de voluntários poloneses, 
promoveu na oportunidade João Kosminski e Dombrowski a alferes. In 
“Kalendarz Polski” ... op. cit.
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Adós a recepção dada aos novos que chegaram , fomos trans
ladados para um acampamento nas proxiinidades do R io Negro. 
Nesta cidade havia um pedreiro chamado Dzbanski. O chefe dos 
federalistas locais, cujo nome não me recordo obrigou  a Dzbanski 
a alistar-se Poderia ter fugido se quisesse, mas vendo tantos polo
neses não se recusou a isso. Despediu-se da m ulher e foi ter para 
conosco, sem pressentir que se viam pela últim a vez, pois êste veio 
a falecer em luta próxima de Passo Fundo.

Antes do meio dia, o meu grupo foi destacado para o Rio da 
Várzea enquanto os nossos mateuenses perm aneceram  em  Rio Ne
gro. Às quatorze horas da tarde chegamos até próxim o da ponte
onde acampamos.

O plano federalista era o seguinte: G um ercindo Saraiva ata
caria Tijucas, Piragibe, Juca Tigre e Torquato pelo Cam po do Te
nente, enquanto os coronéis Pires e Bandeira com andariam  a ar
tilharia, infantaria e cavalaria. O objetivo destes, era avançar pe
la estrada geral que se dirige para a Lapa. Se por acaso os gover- 
nistas opusessem obstáculos à nossa passagem, Piragibe e os ou
tros os surpreenderiam pela retaguarda, ou vice-versa. Neste inte
rim a marinha deveria atacar Paran.aguá o que daria três frentes. 
Tal plano tornou-se possível, porque tôda a m arinha brasileira 
havia aderido aos federalistas, comandada por Custódio de Melo e 
Saldanha da Gama.

Quanto a nós, não sabiamos se o inim igo estava ou não no 
rio^da Várzea. Por isso fomos obrigados a passar a noite em pron
tidão, para  ̂não sermos surpreendidos novam ente, com o da vez 
anterior. Lá pelas dez horas da noite um  animal, vaca ou  porco, 
começou a fazer barulho por entre a vegetação do lado oposto do 
rio. Um soldado, achando que se tratava de picapaus, abriu fogo, 
sem ordem do superior. Bastou apenas um  atirar para que todos 
também o fizessem. O comandante Pires, apercebendo-se do enga
no, ja que as balas do inimigo não zumbiam por entre nós, gritou 
0 cessar fogo, mas ninguém lhe obedeceu. Som ente com  a inter
venção do corneteiro, ao tocar o cessar fogo, é Que silenciou o ti- 
10 eio. No inicio, o oficial ficou furioso pelo ocorrido, pois os sol-

ordem mas logo após acalm ou-se e ficou 
taí soldadesca estava com  m uita vontade de enfren-
inclusive a artUharia alarmou tôdo o acam pam ento,

tarefa necessário consertar a ponte e para esta
desD reenS^Í. Í , f  ̂ ^^-°^ poloneses. O inimigo ao retirar-se havia 
manecido O rin °  vigamento da ponte havia per-
possue cêrca de 18 margem direita do Negro,
nas cL ia fn  cie largura, mas como o local é de vargem,
te de aproxim adam entrâVnf^r^^’ precisando portanto um a pon- 
ramentas apropriadas fo m n f’ P  carabinas nas costas, e fer- 
tramcs planchões ’ consertar a mesma, onde já  encon-

MARCHA SÔBRE A LAPA
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Era para nós um grande perigo, pois o inimigo poderia mui
to bem infiltrar-se sorrateiramente pela mata e fuzilar-nos. Então 
dificilmente haveríamos de salvar-nos, pois cairíamos fatalmente 
na água. Para fecilidade nossa, o inimigo não se manifestou. Mas 
foi apenas concluir o trabalho, ouvimos o som das patas dos cava
los e após vozes humanas que vinham da margem oposta. Trata
va-se de uma patrulha inim iga. Ao escurecer foram escolhidos os 
que deveriam atravessar a ponte por primeiro. Foram 20 homens 
dos quais cinco poloneses. Antes de atravessarmos, o oficial nos 
deu as seguintes instruções: se por acaso na travessia o inimigo 
atirar, não recuar e sim apressar a travessia sob a água e pular 
para a vargem que ficava cêrca de dois metros abaixo. Em seguida 
deveríamos ocultar-nos pela esquerda no mat© e tentar surpreen
der o inimigo pelo flanco. Felizmente a travessia foi feita sem no
vidades. Esta vanguarda ocultou-se deitada a cinquenta metros 
adiante da ponte, vigiando a estrada que ia para a Lapa. Após 
a nossa travessia, a cavalaria composta de quinze cavaleiros, atra
vessou a ponte e os soldados apeando, deitaram igualmente no 
chão. O restante do exército passou a ponte apenas no dia seguin
te. Ao raiar a aurora, partiram os cavaleiros em direção a Lapa. 
Haviam percorrido apenas três quilómetros quando divisaram uma 
patrulha inimiga que se aproximava da ponte. Os nossos oculta
ram-se nas margens da estrada e quando o inimigo aproximou-se 
pularam do esconderijo e gritaram para que se entregassem.

Eram apenas três cavaleiros, que não opuseram resistência 
e entregaram as arm as. Cinco dos nossos trouxeram-nos prisionei
ros, enquanto os outros prosseguiram viagem. Êstes foram inter
rogados pelo coronel Pires e Bandeira aos quais confessaram que 
vinham observar a ponte, pois uma patrulha governista havia ou
vido que os federalistas estavam consertando a mesma.

Êstes infelizes nem suspeitavam, de que os esperava o mes
mo fim dado ao velho Portes.

Após 0 meio dia, partimos para o fronte. Pernoitamos nos 
campos e no dia seguinte continuamos em direção a Lapa. Após 
algum tempo, divisamos um exército acampado numa elevaçao 
que se encontrava entre a estrada de ferro e a rodovia que se diri
ge para a Lapa. Eram as fôrças de Piragibe, Torquato e Juca Ti
gre os quais passaram por Campo do Tenente. Não demorou para 
que nos incorporássemos. Foram abatidas algumas rêzes e assim, 
assando csrne, descansávamos. O general Piragibe com os ofi
ciais estavam parados na colina, observando com lunetas o inimi
go. Ao entardecer, nós os poloneses e alguns marinheiros, sob o 
comando de um oficial espanhol chamado Mulino fomos destaca
dos para montar guard,a na referida elevação, a qual estendeu-se 
para a nossa direita e só vai terminar nas proximidades da Lapa. 
De£Confiava-se da presença de uma patrulha inimiga, mas por tô- 
da a noite não houve sinal da mesma.
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No dia seguinte chegou a ordem para que avançássem os sô- 
bre esta colina, o que foi fsito. Avançamos em coluna o que fazia 
com que o nosso exército se parecesse com  um a serpen te . Após 
uma junção com outras fôrças revolucionárias, tom am os posição 
e com°çamcs a atirar com a artilharia, visando a c id a d e . Da Lapa, 
igualmente responderam-nos à altura. Êste verdadeiro “ pingue 
pongue” perdurou até ao meio dia. Após o que chegaram  os que
vinham de Rio Negro.

Disseram-nos que os primeiros tiros foram  ouvidos, quando 
estavam passando psla ponte do r'-o da Várzea. Alguns assusta
ram-se dos tiros e procuraram voltar a Rio N egro . Perguntaram - 
nos quantos haviam morrido no duelo da .artilharia. Responde
mos que ninguém, somente uma granada atingira um  cavalo, ar
rancando-lhe a perna e que um soldado governam ental havia de
bandado para nosso lado.

Com êles chegou também o Nhoca. Êstes poloneses não re
ceberam armas de fogo porque não as havia mais, e sim simples
mente lanças.

Nossos oficiais conferenciaram para decidir o que fazer. Ao 
entardecer, nosso exército dividiu-se. O coronel Bandeira, alguns 
oficiais e nós, ficamos do lado do Rio Negro, enquanto o General 
Piragibe, Juca Tigre, Pires, Dr. Dória e Torquato deslocaram-se 
para o lado da Serrinha, a fim de impossibilitar ao in im igo a co
municação com Curitiba.

Nesss ínterim, chsgcu até as nossas tropas, procedente do 
Rio de JaneU'0, o Dr. Lavrador, o qual também acom panhou Pira- 
gibe. Nós, os comandados do coronel Bandeira, do m esm o iccal 
mediatamente recomeçamos o bombardeio da cidade, a fim  de 
iludir 0 inimigo, enquanto as outras fôrçi.g se d 3.sloca-vam.

O inimigo desta feita não respondeu com  tiros de canhão. 
AO escurecer, novamente recuamos para o pernoite. No dia segiiin- 
ê  logo ao alvorecer, os sitiados na Lapa abriram violento canho- 

nsio, mas não contra nós e sim visando atingir aqueles que ha
viam se deslocado para o lado da Serrinha. Neste dia o coronel 
h l a p r o x i m á s s e m o s  mais ainda da cidade, para bom- 

À nossa frente localiz ava-se um m atagal, onde suspei- 
de inimigcs. Dirigimo-lhes então violento fogo 

lanpflnHa mas 0 inimigo respondia sòm snte às vêzes,
então r,Sn transcorreu até  ̂a hora do a lm ôço. Até
um atnnnp nenhuma baixa. Nosso coronel, tem eroso de
200 ord^Timi^ massa do inimigo, pois eramos som ente cêrca de 
T c i l d e  ^ "êrca  de 6 km
com as armn<3 c i Precaução, pernoitam os deitados em Imha

“ Sutate, o com andante ordenou

o CÊRCO DA LAPA
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Então informaram-nos que, na luta travada naquele dia, 
pereceram 6 dos nossos e que uma parte do nosso exército embar
cara para Curitiba. Ainda informaram-nos de que o Dr. Dória 
havia assumido a governança do Estado, já que o Dr. Vicente Ma
chado havia fugido em direção de São Paulo, e que Curitiba havia 
capitulado.

A maioria dos po-oneses também havia embarcado para 
Curitiba, apenas alguns permaneceram na Lapa, já que demons
traram rsceio de embarcar. Deram-lhes então uma tarefa ingrata 
qual seja £.■ de enterrar cadáveres e animais. Eu e muitos outrcs 
poloneses permanecemos na artilharia, enquanto que os patricios 
amedrontados, desempenharam o papel de coveiros.

Durante dois dias tivemos trégua. O inimigo não nos ata
cava. Os governamentais cercaram a cidade com arame farpado 
e possuíam no seu interior muito gado, cavalos, víveres e munição. 
Poderiam alí, permanecer até um ano. No terceiro dia, recebemos 
mais três canhões para recomeçarmos a bombardear no dia se
guinte. Não dormimos a noite inteira, pois tínhamos de deixar tu
do preparado. No dia seguinte, o general Piragibe enviou uma car
ta ao Ccron3l Carneiro e a seus auxiliares Serra Martins e Quinco 
Lacerda, a fim de que se rendessem. Porém Carneiro não pensava 
em render-se. Piragibe, face a negativa, enfureceu-se e ordenou o 
reinicio do bcmbardeio. Em pessoa, inspecionou os nossos ca
nhões, concluindo de que os mesmos encontravam-se muito longe 
da cidade e ordenou a transferência das peças para a estrada que 
vai para Curitiba. Os quatro canhões por nós manejados foram 
colocados em linha, cêrca de 50 m uns dos outros. Desconfiamos 
de que aproximava-se uma grande batalha.

Karasiak e eu trabalhávamos juntos no mesmo canhão. W. 
Pogorzelski com outros brasileiros estava atendendo outra psça. 
O primeiro tiro foi do meu canhão, o qual foi ordenado pelb pró
prio Piragibe. Seguiu-se o bombardeio.

Após cada tiro era necessário recolocar o canhão no lugar, 
e limpar o mesmo com escôva molhada n ’água. Cada granada ati
rada possue pólvora no seu interier, e uma espoleta para detoná- 
la-. A mesma é lançada pelo canhão tendo por propelente um sa
quinho de pólvora que é rolocado também no canhão por detrás 
da granada. Em seguida o conteúdo é travado. No saquinho de 
pólvorx é introduzida uma espoleta dentro de um pequeno tubi- 
nho. Na ponta do mesmo encontra-s? uma argolinha. O artilhei
ro, após realizar a sua pontaria, engata um cordel nesta argolinha 
e afasti-se para o ladc, puxando c cordel. Com isto aciona-se en
tão a espoleta detonando-se o tiro.

Bombardeamos a cidade das 8h da manhã até às 15h. Após 
os primeiros tiros a infantaria e cavalaria partiu para o ataque. 
O inimigo abriu fogo e estabeleceu-se luta em tôda a linha. Foi 
até bonito observar a nossa infantaria avançar. Muitos gaúchos 
conseguiram entrar na cidade e de lá voltar ostentando chapéus
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oue conseguiram tomar de mna vsnda. Nosso general, vendo que 
Ł  continuasse avançando perderia muita gente, ordenou a reti
rada da infantaria e o prosseguimento do bom bardeio. Perdemos 
na oportunidade 8 homens e tivemos mais de uma dezena de feri
dos Da artilharia ninguém havia morrido, pois encontiayam os a 
cêrca de 2 km da cidade. Os tiros de fuzis nao podiam  alcançar- 
nos e as granadas dificilmente nos poderiam atingir, face a bca 
posição em que nos encontrávamos, atrás de um barrarico.^

Assim terminou êste segundo ataque à Lapa^ Piragibe de
cidiu pois não atacar em massa e sim continuar o cêrco . Ordenou 
que cada canhão desse apenas 10 tiros por dia, o que equivalia
40 tiros ao todo.

Assim transcorriam os dias até a vinda de Gum ercindo, o 
qual, após a conquista de Tijucas, dirigiu-se a Curitiba. Porém, 
face à resistência encontrada, partiu para a Lapa

Gumercindo mudou de tática, pois se continuássemos esse 
lento bombardeio, a Lapa resistiria talvez um ano. Era preciso 
apertar o cêrco.

Carneiro deve ter sabido da chegada de Gumercindo, pois 
para estimular sua soldadesca, distribuiu bebida a granel. Os sol
dados já alegres começaram a lançar vivas que eram ouvidos até 
por nós. Para estragar a festa, Gumercindo ordenou que um  gru
po de soldados se achegassem bem perto da cidade e abrissem fo 
go, sem porém se sxpor. O inimigo assustado, pensando se tratar 
de um ataqus geral, abriu fogo de tôdas as trincheiras. O tiroteio 
durou cêrca de três horas ininterruptas. Nossos soldados então 
lhes gritavam:

—  “Grita agora, grita agora” .
No dia seguinte, Gumercindo ordenou a todo o exército que 

se aproximasse da cidade. No ataque, antes mesmo do m eio dia, 
foi ocupado o cemitério e à tarde do dia seguinte, a estação ferro
viária. Todos os pontos estratégicos em volta da cidade já  estavam 
ocupados pelos nossos soldadas. Agora o fogo era contínuo, luta
va-se noite e dia sem cessar. Gumercindo, ainda descontente, or
denou que dois canhões fôssem transladados até o cemitério, donde 
deveríamos recomeçar o canhoneic da cidade. As peças escolhidas 
eram as manejadas por Karasiak, Pogorzelski e por m im . Comen- 
táv,amos então entre nós qu3 ali no cemitério estaríamos bem 
aquecidos, já que o inimigo encontrava-se entrincheirado a apenas 
300 metros.

Transportamos inicialmente os dois canhões até a estação 
fôrroviaria, onde funcionava nosso quartel gensral. A tarde, ins- 
talamonos num vagão, o qual empurramos até próximo do local. 
Nosso comandante, amedrontado, alegando que a infantaria que 

°   ̂nossa, ordenou-nos que afas-
seguinte ao alvorecer, descarregamos 

mstalamo-os no campo próximo do leito da ferrovia, 
°  bombardeio. Gumercindo ao perceber que os ca

nhões nao se encontravam instalados no cemitério, aborreceu-se e
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ordenou que de noite os transportássemos para o local determina
do . Ao lá chegarmos, novamente o oficial que nos comandava, en- 
cheu-se de mêdo e temendo uma emboscada inimiga, novamente 
ordenou que recuássemos até próximo a estação ferroviária. Gu- 
mercindo no dia- seguinte, vendo que novamente recuamos, en
cheu-se de raiva e gritcu encolerizado que, se tínhamos mêdo de 
fazer o serviço de noite, agora faríamos de dia, sob o fogo in im igo.

Comentei com Karasiak, que agora haveríamos de morrer 
como Zagłoba em Zbaraz quando era perseguido per Burjal. Não 
havia outra saída, porque na guerra os homens não nascem, so 
mente morrem. Novamente pois tivemos de carregar no vagão os 
canhões. Um gaúcho amarrou uma ponta do seu Laço no vagão e 
a outra na sua sela. Assim montado no cavalo, ajudava a locom o
ver o vagão. Da Lapa era possível divisar todo o leito da estrada 
de ferro, por isso esperávamos que a qualquer momento uma gra
nada de canhão haveria de atingir-nos e rebentar em pedacinhos. 
Felizmente não nos perceberam. Conseguimos conduzir o vagão 
até o loca! onde a estrada de ferro vira para a direita, onde existia 
uma trincheira, com casa e pom ar. Do lado esquerdo localizava-se 
0 cemitério, distante cêrca de 300 metros. Estava situado num 
plano superior ao nosso e seus muros impediam que os atiradores 
inimigcs nos atingissem. Porém havia casas nas proximidades, 
donde poderíamos ser um alvo fá cil. Felizmente até agora não nos 
haviam percebido, o que possibilitou que começássemos a descar
regar os canhões do vagão. Havia ali um pequeno barranco, da al
tura do vagão, o que facilitou o trabalho. Uma vez descarregados 
os canhões e a munição, começamos a empurrá-los para conseguir 
vencer a subida que nos separava do cemitério. O gaúcho ,com seu 
laço e cavalo, fazia agora o mesmo com os canhões. Somente en
tão fomos percebidos pelo inim igo. Atacaram-ncs com armas ma
nuais, cujas balas zumbiam próximo das nossas cabeças. O inimi
go, entocado em alguma casa ou na tôrre da igreja, não nos pou
pava. Olhei para trás para ver o que estava acontecendo com os 
que estavam empurrando o outro canhão. Dois já  estavam mor
tos, estira-dos no chão e o outro, atingido na perna por uma bala, 
gritava por socorro. Os outros, para não se exporem inutilmente, 
recuaram e esconderam-se no leito da ferrovia, pois não queriam 
morrer como patos. O comandante das nossas fôrças, que estava 
entrincheirado no cemitério, apercebendo-se do que estava aconte
cendo, gritou para os seus comandados para que atirassem contra 
o inimigo, e atraissem sôbre si a tenção dos picapaus. Durante o 
cerrado tiroteio então travado, recomeçamos a empurrar nosso ca
nhão, cbjetivando atingir o quanto antes a proteção do muro do 
cemitério. Com muita sorte, não ncs atingiram. Somente o gaú
cho que no.3 auxiliava foi levemente ferido. Imediatamente apron
tamos 0 canhão, colocando-o no fim do cemitério. Atiramos sem 
cessar. O inimigo apavorado desceu dos esconderijos, pois estava 
por demais exposto. Aproveitamos da situação para trazer o outro 
canhão, junto ao qual estava Pogorzelski. Esta peça foi colocada
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na outra ponta do cemitério, do lado da ferrovia. C cm eçou  então 
um bombŁdeio em grande escala. O adversario, m esm o atras dos 
muros não estava ssguro, pois as granadas dos canhões tudo re
bentavam Porém igualmente suportávamos a artilharia do ini
migo. O muro do cemitério que ficava defronte a cidade ficou  co
mo que nivelado com o chão, inclusive os túm ulos ali localizados. 
Ficou de pé somente o muro dos fundos, o qual justam ente nos da
va proteção, mas igualmente estava destruído em  vários lugares.

Os canhões que permaneceram em seus locais anteriores, 
também atiravam sem cessar. Um dos canhões, cham ado Tiro Re- 
to, 0 qual é carregado com cartuchos, atirava da elevação que 
encontra em frente da cadeia. Desta form a a cidade inteira esta
va submetidi a um foge cruzado da nossa artilharia .

Certo dia, a granada atingiu bem na trincheira do in im igo. 
No dia seguinte um dos governamentais fugido da Lapa em nossa 
direção, trouxe consigo duas carabinas e disse que n o dia anterior 
uma granada nossa explodira na trincheira, m atando cinco e fe
rindo muitcs outros. Outra vez, quando muitos soldados governa
mentais estavam descansando no interior de um a casa, estando 
muitos jogando cart&s, um dos nossos tiros, atravessando a pare
de, veio explodir no interior matando a metade e ferindo os restan
tes. Os cficiais picapaus, imediatamente fecharam  a casa a fim 
de que os outros soldados não chegassem a saber e se enchessem 
de m êdo. Coincidiu que Gumercindo logo chegasse ao nosso pôsto 
ds luta e o oficial logo lhe apresentcu o fu g itivo . O general elo- 
giou-o por ter decidido a fuga sozinho e perguntou-lhe se desjava 
voltar para casa ou continuar a luta do nosso lado, pois tinha tô- 
da a liberdade de escôlh,a. Respondeu-lhe que desejava combater 
os picapaus. Gumercindo Ihs bateu nos om bros e disse “ Mucho 
Biene” . Solicitou-lhe ainda outra informação, a qual entretanto, 
não pude ouvir,

Certa vez, ao que parece, uma granada rebentou a cêrca 
onde estavam os cavalcs dos picapaus, o que os fêz escapar. Um 
gaúcho que estava montado, como um louco precipitou-se sôbre os 
mesmos e despreocupadamente, debaixo de um a chuva de balas, 
conseguiu conduzi-los para o lado dc cemitério. Q uando das trin
cheiras da Lapa estavam tentando atingí-lo, êste querendo ridicu- 
lanza-los, mostrava uma “banana” . Um oficial entretanto, repren- 
aeu-o por tratar tão irresponsavelmente sua v id a . Em  poucas pa
lavras: corajosos são êsses gaúchos.

Ao que parece os nossos canhões perturbavam  o inimigo, 
díima encontrou um local bem cam uflado no telhado
abandnmr n S '  T  < âda tiro, tínham os que
to Drenarávamn^^^r ® expormos ao inim igo, enquan-
nós com S C v P  ° f  g^®te. Na oportunidade atiravam  sÔbre 
volta fu m aça ). As balas caíam  em  nossa
nham C erta ípíi- canhão, sem se saber donde vi-
roT^s o í  ’ ordenou o avanço dos marinhei-

’ ^ ^  -stavam acampados do lado esquerdo do cemitério,

—  44 —



nnm m atagal. Os marinheiros partiram para o ataque e nós, para 
protegê-los, atirávamos o máximo possível. Os marinheiros conse
guiram conquistar a cervejaria localizida próximo da cidade, po
rém perderam muita gente, pois volta e meia carregavam um mor
to em direção ao bosque. Tal cena repetiu-se até ao anoitecer, após 
0 que, o tiroteio diminuiu. Entretanto, os que atiravam sôbre o 
nosso canhão, não conseguíamos localizar. No dia seguinte, quan
do um sargsnto fazia pontaria com o nosso canhão, uma bala ,atin- 
giu-o bem na testa, caindo morto. Então o alferes que comandava 
a nossa artilharia resolveu descobrir os .atiradores que estavam 
ocultos. Freqiientemente tirava a cabeça para fora e cem o 'u x í- 
lio de uma luneta procurava pelos telhados os atiradores. Qu,an
do conseguiu localizá-los, no teto de uma casa, deu até um pulo de 
alegria e gritou: “Esperem, desgraçados” . Ordenou corrigir c ca
nhão e sòzinho preparou a pontaria. O tiro foi certeiro, pois des
de então não atiravam mais sôbre n ós .

Em seguida, foram conduzidos até a nossa presença duas 
metralhadoras, uma com 5 cancs e a outra com 4. As mesmas ati
ravam com balas niqueladas.

Assim transcorreram vários dias. Morriam picapaus^ mas 
os maragatos em maior número. Os feridos eram transportados 
para Curitiba. Um cortume localizado numa baixada foi transfor
mado em hospital e estava repleto de feridos. Os mortos eram ime
diatamente enterrados. Alguns oficiais conversando entre si di
ziam que iriam vingar-se dos governamentais quando conquistas
sem a Lapa. Todos os graduados iriam passar pela faaa, desde o 
sargento até ao comandante. Porém Carneiro defendeuse- até o 
fim . Inutilmente esperava auxílio de São Paulo.

Certa noite, os soldados que estavam do lado da estação fer
roviária, colocaram uma cangalha num jumento e sôbre estas 
duas latas cheias de gasolina. Atearam fogo e soltaram o animal 
em direção ao in im igo. O animal corria e pulava como se estives
se endemoniado, enquanto os nossos abriam fogo. O inimigo, pe
trificado de mêdo, levou algum tempo para perceber que nãc se 
tratava de um avanço federalista e sim de um pobre burro. Já 
queimado pelo fogo, o animal acabou sendo abatido a tiros pelo 
in im igo.

Certo dia, c  inimigo cessou fogo. Apenas em nosso setor 
ainda havia disparos. De repente, no setor do cemitério, apiareceu 
uma bandeira branca. O comandante imediatamente ordenou 
cessar fogo. Não demorou para que surgisse um indivíduo pa-ra 
parlam entar. Segurava a bandeira na mão e entregou alguns, pa
péis enviados pelo seu comandante, i. é., por Quinco Lacerda e 
Serra Martins, porque o comandante Carneiro havia falecido. No 
dia anterior, havia s,aido de manhã para a rua e acendia um cigar
ro, quando uma bala certeira o atingiu, caindo mortalmente feri- 
dc. Assim faleceu êsse herói. Se não fôsse a sua morte, a Lapa 
não teria se rendido, pois possuía ainda muita munição e alimen
tos. Entretanto, seus sucessores renderam-se. As condições de
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1-ndição não me são conhecidas. Somente sei que os soldados go- 
v í S e n t a i s  foram incorporados ao exercito federalista

Com os oficiais entretanto, com portaram -se os federalistas 
como haviam combinado. Muitos entretanto escaparam  com  vida,
inclusive Quinco L acerd a. _ • - • ,

O cêrco da Lapa durou 28 d ias. Foi issc no in icio  do ano de
1894,

LUTA EM SAO MATEUS

No rio das Pedras —  Agora é preciso retornar no tempo e 
ver 0 que ccorreu em São Mateus após a saída dos poloneses para 
0 Rio Negro. O gcvêrno em Curitiba chegou a saber que os fede
ralistas haviam retornado a São Mateus e p roced iam  o recruta
mento de soldados. Rapidamente enviaram um  forte  destacam en
to da Guarda Nacional, porém quando ali chegaram  não m ais en
contraram ninguém, pois os recrutados já  haviam  em barcado pa
ra Rio Negro (22). Começaram pois a vingar-se nos colonos que 
permansceram na colónia. Davam preferência às m ulheres, cujos 
maridos haviam aderido à revolução (23). P rendiam  os colonos 
na cadeia, onde apanhavam sem m isericórdia. M uitos inocentes 
pagar,am o que não deviam. Os que mais atuavam  eram  os filhos 
do valho Portes, procurando vingar seu p a i .

Os federalistas brasilsircs, da colónia R io das Pedras ao to
marem conhecimento do que estava ocorrendo em  São Mateus, 
prepararam-se paí.a não serem apanhados desprevenidos. Os go
vernamentais chegaram a saber que os federalistas estavam  se 
agrupando na casa de Olisses Faria . Resolveram  fazer-lhe um a vi
sita em número de oitenta. Olisses Faria, tendo certeza de que se
ria procurado pslos governamentais, resolveu preparar-lhe uma 
“ recepção” . Agrupou todos seus visinhos e fam iliares, armou-se 
fortemente e preparou-lhes. uma em boscada nas m argens do cami
nho, não muito longe de sua casa, num  lugar ch am ado Cambui- 
zinho. Era um lugar apropriado para ta l. Havia u m a riacho, so
bre 0 qual existia uma ponte. Olisses ordenou que as táboas da 
referida ponte fôssem arrancadas e colocadas de ta l form a que 
quando os governamentais passassem pela ponte fôsse possível pu
xar a corda e derrubar as mssmas, im pedindo o retorno dos cava-

composta por um destacam ento de 100 soldados do 
Nacional, comandados pelo capitão R ollem berg que, 

eas rip ,tenente Fredolim, preparava-se para enfrentar as for-
esta nrana RoUemberg recebeu ordens de voltar a Lapa, po's
mentn Partr ^ atacada pelos federalistas a q u a l q u e r  mo-
dolim 'o  ficando em São M ateus o tenente Fre-

 ̂ ^ imediatamente decidiu enfrentar U lisses Faria.

muar António Bodziak, a tôda pressa, montada num
a Ta frente montadas, uma

trenie, outra atras e a terceira ainda no ventre.
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leiros. Êle próprio com os seus voluntários estaria entocado do ou
tro lado esperando-os com as armas engatilhadas. Os governa
mentais aproximaram-se sem nada desconfiar, pois portavam boas 
armas de fogo e desta forma não temiam os caboclos, mal arma
dos. Galopavam alegremente, soltando gritos. Muitos estavam in
clusive já alterados pela bebida e gritavam que iriam encontrar 
na casa de Olisses Faria, muita moça bonita etc.

Os brasileiros fedsralistas, entocados no matagal a beira da 
estrada ouviram quando falavam em meça bonita. Quando atra- 
vess.aram a ponte, o ssu comandante voltou-se para os seus co
mandados e perguntou fazendo blague: “ Onde estão êsses federa- 
listas, pois não há nem vestígio” ? Mal havia terminado estas pa
lavras, quando ouviu-se uma descarga uníssona. O local encheu- 
se de fumaça, ouviam-se gritos, gemidos, corpos que caíam, cava
los que empinavam, tudo misturava-se numa confusão total. So
mente na primeira descarga calcula-se que, trinta governamen
tais caíram. O próprio comandante caiu ferido e gritava; “ Chega 
de fogo” . Em resposta o comandante Olisses Faria gritava: “ Mais 
fogo” . Mais ds quarenta foram ali mortos e os restantes quase to- 
todos ficaram feridos. Muitos pularam do cavalo e feridos rarasta- 
ram-se para o mato, procurando atingir a colónia. O comandante 
governamental estava gravemente ferido. Olisses Faria tornou-se 
senhor da situação. Apoderou-se da munição, cavalos, pelegos e 
tudo o mais que o inimigo portava.

Mas, a questão não terminou aí. Quando a notícia chegou 
a São Mateus, fêz o comandante local marchar com 100 soldados 
em direção ao Rio das Pedras, a fim de vingar os que haviam sido 
mortos. Olisses Faria sabia muito bem que tal haveria de acon
tecer e retirou-se com os amigos e familiares para lugar seguro. 
Abandonou sua propriedade, pois sabia muito bem que agora não 
poderia dar conta da fôrça governamental, pois haveriam ds to
mar tôdas as precauções necessárias. (24)

24 —  Segundo Ermelino, Rollemberg que havia partido de São Mateus, foi al
cançado ainda em São João do Triunfo por ura estafeta, o qual portava o 
seguinte bilhete:

Rollemberg
Os federalistas deram nas fôrças de Fredolim no Rio das Pedras 

e pelo próprio que de lá veio, soube que já houve mortos. Se você puder 
mandar uma fôrça pela estrada de Palmas é bom. Eu sigo com 30 ho
mens que ficaram comigo em proteção a êle.

Astolfo
( . . . )  “No dia 18/01/1894, Rollemberg tomava as trincheiras dos revolto
sos que haviam atacado Fredolim, pondo-os em fuga. Coube àquele a 
missão de enterrar os mortos da fôrça de Fredolim em número superior 
a 20, concluindo o serviço humanitário, que os rebeldes já haviam inicia
do. Em seguida dirigiu-se com a fôrça à fazenda do chefe revoltoso Ulis
ses Faria, centro das operações, para pô-lo a cêrco, encontrando tudo em 
abandono” .
In Ermelno Agostinho de Leão, op. cit., p. 2131.
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Quando os governamentais chegaram ao local da luta e 
não mais encontraram ninguém, saquearam sua casa, jogaram  ga
solina e atearam fogo. Mataram inclusive toda a criação. A mes
ma sorte tiveram seus vizinhos. De um negócio de beir^ de estra
da levaram 0 que foi possível e em seguida atearam  fog o . Carre- 
gando 0 comandante fsrido no conflito, retornaram  a São Mateus. 
Foi então que chegou a notícia de que a Lap,a havia sido tomada 
pelos federalistas, que todo o Paraná encontrava-se em  seu poder, 
e que o governador Vicente Machado havia fugido para São Paulo. 
Não havia pois aos govern,amen tais outra saída a não ser fugir 
para onde fôss.s possível. São Mateus ficou então livre dos pi- 
capaus.

Não demorou para, que os poloneses retornassem, êsses 
mesmos que no início do cêrco da Lapa foram  deslocados para 
Curitiba. Nesta cidade chegaram a saber que os governamentais 
estavam cometendo desmandos em São Mateus. Quando retorna
ram, já não havia sinal dos mesmos.

Contavam que quando partiram da Lapa para Curitiba, 
primeiro foi enviado um trem carregado de m ercadorias e em se
guida um carregado de soldados, onde iam tam bém  êles . Chegados 
a Curitiba foram recebidcs em festas. Em tôdas as casas tremula
vam bandeiras brancas e foram conduzidos com  grande pom pa pa
ra 0 centro da cidade. (25)

Foram procurados por António Bodziak, Flizikowski, Sten- 
cel e 0 padre Smolucha, pois já haviam reconquistado a liberdade, 
desde o momento em que Vicente Machado havia fugido para São 
Paulo. Imediatamente todos os prêsos políticos foram  libertados. 
Quando os poloneses que haviam sido presos viram  tantos patrí
cios entre os federalistas, muito se alegraram e os cumprimentos 
não tinham mais fim , Bodziak imediatamente assumiu o coman
do sôbre os m.9smos e face às notícias alarmantes de São Mateus, 
retornaram.

Uma vez ali chegadcs, Bodziak, im ediatam ente enviou ho
mens a casa dos Portes à procura de gado, cavalos e tudo o mais. 
Assim foi feito, tendo um dos homens a sorte de ter encontrado 
uma bôlsa chsia de dinheiro. O gado conduzido a São Mateus fci 
imediatamente dividido entre as viúvas dos falecidos por ocasião
da prisao do velho Portes.

® ^ r3ndição da Lapa não prosseguimos
para cuntiba, retornamos a pé para São Mateus, porque tínha- 

® pois estávamos só entre brasíLeiros.
^sm os a São Mateus, Karasiak recrim inava a Kos- 

entro a i^ós haviam deixado em Rio Negro
0 tivemos de suportar a luta no ce- 

durantp n<? .̂em proteção. As nossas vestes
gos dias de luta li,aviam apodrecido e serviam de lo

as — 20/01/1894,
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cal de proliferação aos vermes. Sempre com a mesma roupa com- 
batla-se e dcrmia-se. Aquêles que permaneceram próximo da es
tação enterrando tôda- a carniça, foram levados para Serrinha. No 
cêrco da Lapa, nenhum dos poloneses federalistas foi morto.

MOBILIZAÇAO GERAL E MARCHA PARA SAO PAULO

Bodziak começou a organizar um batalhão de voluntários. 
Como nem todos queriam continuar, começou a forçá-los a isso. 
Tal atitude irritou a Guilherme Ormjanin que começou criticar a 
Bodziak dizendo: “ Não abuse, Sr. Antonio, porque não lhe é per
mitido forçar a ninguém . Lembre-se que Faria havia dito que de
veriam ser recrutados sòmente voluntários” . Esta manifestação 
irritou de tal forma a Bcdziak que levou-o a luta física com Orm- 
Janin. Tal atitude motivou uma grande confusão e aglomeração. 
Como a maioria colocou-se do lado de Ormjanin, convenceu-se 
Bodziak a ceder. Êste pediu desculpas ao seu opositor e começou 
a acalmar a todos. Flizikowski e Stencel começaram também a cri
ticar a Bodziak. Assim mesmo conseguiu recrutar muitos homens 
da colónia Agua Branca, bem como de São Mateus. Aos recrutas 
eram fornecidos alimentos e bebida à vontade. Abatiam-se rêzes e 
cantava-se a valer. Meu amigo M,ateus Karasiak não mais se alis
tou. Eu porém, com sangue jovem na cabeça, alistei-me.

Partimos então para Curitiba. Kosminski comandando a 
infantaria partiu a vapor até Pôrto Amazonas. Bodziak e Dom- 
browski cem a cavalaria partiram para Palm.eira. Em Pôrto Ama
zonas esperamots cinco dias pelo trem, porque os vagões estavam 
ocupados no transporte do exército da Lapa para Curitiba. Aos 
homens aborrecia tal espera e entregavam-se a tôda sorte de brin
cadeiras e piadas.

Um dos mateuenses contava que na oportunidade quando 
voltavam de Curitiba para São Mateus por Rio dos Patos, enquan
to pernoitavam no mato um dos colonos perguntou-lhe do que era 
c buraco que tinha na roupa na altura das costas. Respondeu-lhe: 
“ Não percebes que estamos voltando da guerra. Uma grana
da rebentou-me nas costas” . O colono muito admirado continuou 
perguntando: “ Mas mesmo assim você não morreu?”

—  Então você pensa que as minhas costas são de manteiga?
O pior é que o pobre coitado acreditou, sem saber que o fu

ro nas roupas era proveniente do fogo, quando dormia certa feita 
próximo da fogueira.

Certa feita quando um dos nossos estava dormindo o sono 
dos justos, um tal de Kondarski, cercou-o com alguns ossos e cha
mando os colegas, gritava: “ Venham ver como êste está ferido por 
granadas” . As. risadas gerais acordaram o incauto. Assim conse
guimos para que o tempo passasse. Finalmente chegou o trem que 
nos levou até Restinga Sêca onde encontramos os que haviam ido 
por Palmeira e assim juntos partimos para Curitiba.
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Fomos alojados num quartel situado n a  atual rua  Floriano 
p-ixoto No dia seguinte chegaram a êste quartel tam bém  os ita
lianos 03 quais estavam sendo organizados em  bata lh ao  por um 
italipiio vindo de São Paulo, chamado Letonio C olom bo. O bata
lhão'italiano recebeu o nome de Garibaldi. Êste in d iv ídu o garan
tia aos federalistas que São Paulo apenas aguardava a oportuni
dade de aderir à revolução. ,  ̂ ^

Enquanto realizávamos exercícios de adestram ento, apare
ceu um alemão chamado Adam Berthold (26 ). o qual fa lava polo
nês. Começou a formar um batalhão m isto de ,alemães e polone
ses, afirmando que se fôsss composto em m aioria  por poloneses, o 
comando seria entregue a um polonês, e se ocorresse o contrário, 
0 comando caberia a um alemão. Am eaçava os. poloneses dizendo 
que se não aderissem, então seriam perseguidos e sem pre enc,ami- 
nhados aos piores serviços. (27)

No dia seguinte fui passear pela cidade, quando de repente 
reconheci na minha frente um polon.ês. Tratava-se de Dzbanski, 
pedreiro de Rio Negro. Perguntei-lhe porque ainda não havia re
tornado para casa e para sua espôsa. R espondeu-m e que após a

26 —  Trata-se do mesmo indivíduo envolvido no levante de A lm rante Taman- 
daré, município próximo da capital paranaense.

27—  Neste interim oconreu o retorno de Bodziak de São M ateus, com o bata
lhão polonês já organizado. Os poloneses que haviam  aderido ao apêlo 
ou às ameaças de Adam Bertold, manifestaram desejo de serem  Jincorpo- 
rados ao mesmo. Surgiram neste sentido muitas brigas e discussões. Inú- 
tilmente Bodziak solicitava-lhe que os poloiieses fossem  incorporados ao 
seu batalhão. Bodziak então conseguiu dos com andantes superiores a or
dem de que os poloneses do batalhão misto germ ano-polonês deveriam ser 
incorporados sem perda de tempo ao seu batalhão. Com o ainda obtivesse 
recusa^ da parte de Adam Bertold, Bodziak apelou às armas. Cercou o 
batalhão germano-polonês em Ponta Grossa, e exigiu sob pena de ime
diato ataque a soltura dos poloneses. Bertold, vendo que não possuía ou
tra alternativa, acedeu. 0  batalhão polonês ficou logo  m uito conhecid_o, 
devido a sua eficiência. Antonio Bodziak foi prom ovido a coronel, João 
Kosminski a major e Dąbrowski a capitão.
Dada a eficiência do batalhão, que com sua m obilidade era visto em Curi- 
w a , Paranaguá, Ponta Grossa, Palmeira etc., o governador federalista do 
1 arana, Dr. Menezes Dória, entregou a Antonio Bodziak a responsabirda- 
ae de governar o vale do Iguaçu, desde Palm eira até sua Fóz. In “Ka
lendarz Polski” de Felix Bernard Zdanowski op. cit. A  im prensa federa- 
lista em Curitiba, representada pelo periódico A Federação, não poupava 
elogios aos poloneses que, pelo seu grande núm ero nas fileiras do exér- 
to maragato, representava substancial parcela. N o núm ero de 2 3 /0 2 /1 8 9 4

c S C r 6 V G  I

Bodziak acaba de organizar um  batalhão de polacos e de 
govêrnc dêste estado. A  heróica Polónia tam bém  quer 

sH p rrftfi®  ® desfraldar nos campos de batalha do nos-
tiÍDli/p ^ bandeira que se estrelara nas suas estepes sob o fogo da 
nheirnq ® coroncl Bodziak e os seus heróicos compa-
asDectnq soliedariedade dem ocrática afirm a, sob yarios
a imnspTTi mmto pensamos em relação à sua pátria. A  Polonia é
P e ( ^ S  ^^crifício e do heroismo. ( . . . )  Luiz Murat in A
ueacraçao —  C m tiba, 23 /02 /1894
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tomada da Lapa, embarcou de trem para Curitiba porque ainda 
não conhecia a cidade. Depois de alguns dias resolveu voltar para 
Rio Negro. Na estação ferroviária embarcou em trem errado que 
0 conduziu até Paranaguá. Somente desconfiou do êrro cometido, 
quando o trem começou atravessar a Serra do Mar. De Morretes 
foi recambiado para Curitiba. Convenci-o pois a acompanhar-me 
ao quartel. Incorporaram-se pois ao nosso batalhão, muitos polo
neses de Curitiba: Piasecki, Sikorski, Kolewicz,, Lakiernik, Cent- 
koski e muitos outros dos quais não consegui guardar os nom es.

Após mais alguns dias de treinamento partimos para Pal
meira e em seguida a Ponta Grossa. O trem não poude levar-nos 
até a cidade, porque os trilhos ainda não estavam colocados. Con
cluímos 0 trajeto a pé. Em seguida fomos até Piraí e Jaguariaíva. 
Aqui permanecemos dois dias para descançar, porque o nosso ob- 
jetivo era Itararé, onde havia tropas governamentais paulistas. 
Repentinamente veio ordem de Ponta Grossa para que retornásse
mos .

O que pois levou os federalistas a retirar-se?
Como é sabido, a marinha de guerra havia aderido aos fe

deralistas e conservava em cheque todo o litoral brasileiro e fre- 
qiientemente atacava o Rio de Janeiro. Floriano Peixoto, vendo 
pois que sem marinha de guerra, não venceria os federalistas, con
seguiu comprara uma frota de guerra nos Estados Unidos e Euro
pa . Os federalistas sabedores do ocorrido, resolveram esperar o re
sultado do conflito que haveria de ser travado no m.ar. Esta era a 
razão da ordem dada de Ponta Grossa. Se Floriano Peixoto ven
cesse no mar, poderia então com navios mercantes desembarcar 
soldados em Paranaguá e portos de Santa Cartarina, bem como ata
car os federalistas por trás e cercá-los no Paraná.

Até agora não havia novidade alguma. Permanecemos al
guns dias em Ponta Grossa, quando fomos enviados para São Ma
teus e posteriormente para Pôrto União por vapor. Nossa fôrça 
era composta por dois batalhões, um polonês e um brasileiro: Sil
veira da Mota. Fomos enyiados a pé até Campo Novo, pois havia 
notícias de que lá havia fôrças governamentais que se dirigiam a 
Pôrto União. Nossa missão era pois impedir tal intento. Porém 
após oito dias de espera não encontramos nem sinal do inimigo. 
Para nos distrairmos, organizávamos vários jogos e brincadeiras. 
Jogamos também futebol. Fazíamos manobras., divididos em dois 
grupos simulando ataques.

Entre nós havia muitos curitibanos, gente inteligente, como 
Sikorski, Piasecki e muitos outros. Após dez dias retornaram as 
vanguardas, informando que o in.imigo havia íetornado. Ao mes
mo tempo chegou a ordem procedente de_ São Mateus, segundo 
a qual deveríamos retornar para Pôrto União e em seguida até 
Pôrto Amazonas, onde deveríamos fazer junção com as fôrças de 
Gumercindo Saraiva alí estacionadas. Gumercindo estava aguar
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dando o resultado da questão relativa à suprem acia  m arítim a. 
Por fim chegou a fulminante notícia de que a m arm h a  de Floriano 
havia abatido a federalista. Agora não havia ou tra  decisão a não 
ser recuar até o Rio Grande.

Juca Tigre bateu em retirada por P onta  Grossa, passando 
por Guarapuava e em seguida até a Argentina, porém  n a  fuga o 
exército governamental de Pinheiro M achado, consegu iu  tom ar-lhe 
a artilharia. Aparício, irmão de G um ercindo, fo i por R io  Negro, 
Curitibanos e Campo Novo onds deveria ocorrer a ju n çã o  com  a 
artilharia de Gumercindo Saraiva. Êste com andante em  chefe re
tirou-se por São Mateus, Pôrto União e Palm as para  som ente en
tão dobrar para a esquerda e atravessando cam pos e rios, realizar 
a junção com as fôrças de Aparício em Cam po N o v o . O nosso ba
talhão polonês acompanhou Gum ercindo até P ôrto  U n iã o . Na 
oportunidade muitos dos que foram  recrutados em  Curitiba, vol
taram para casa. Fizeram muito bem, porque o nosso bajtalhão^ fi
cou muito na retaguarda. Quando chegam os a P ôrto U nião, G u
mercindo já estava de saída para Palm as. P erm anecem os em Pôr
to União aind,a um dia e em seguida partim os para Jan gada . Des
ta colónia, quando já havíamos feito um  bom  trecho, ch egou  uma 
ordem de Gumercindo para voltarmos a Pôrto U nião, pois por Pal
mas não passaríamos já que nas proxim idades havia  grandes fôr
ças governamentais sob o comaaido de Pinheiroi M a ch a d o . G um er
cindo a muito custo conseguiu abrir cam inho pelas, m esm as. En
tretanto ordenaram-nos que nos deslocássem os pelos Cam pos de 
São João. e em seguida por uma picada até Cam po N o v o . Por esta 
picada fizemos vinte e quatro m ilhas. M archava con osco  u m  m é
dico vindo do Rio de Janeiro, o D r. Fritz, e um  g a ú ch o  que havia 
perdido um ôlho no cêrco da L apa . Êste era o n osso  guia pois co
nhecia estas paragens.

Chegados a Campo Novo, instalam o-nos n a  proprieda;de de 
um fazendeiro, o qual por ser federalista a lim entou-nos e inform ou 
que Gumercindo havia partido^ pela estrada que vai de Cam po No
vo para Passo Fundo, e que na travessia do rio  U ruguai iria cortar 
caminho até as instalações de um am igo que lá  possuia u m a fábri
ca de açúcar . Nós pernoitamos em Campo Novo e no  dia seguinte 
partimos a fim de alcançarmos as tropas federalistas. Marchamos 
ate as quatro  ̂horas quando divisamos um  piquete n u m a colina e 
na baixada um acampamento. Era a retaguarda das tropas de Gu- 
mercmdo, comandadas por Torquato, o qual nos estava esperan- 
ao. Acampamos e Bodziak pediu a Torquato u m  peão com  bom  laço 
a íim de que nos pegasse uma rês, o que fo i fe ito . (28)

kfprinr da não existência entre os poloneses de nenhum
Derimpiitarin rês no campo fo i preciso apelar a um  ex-
0 rio da quando da travessia da ponts sobre
reccnstriiir Polonêses os homens que foram  destacados para

a mesma, pois entre os m esm os havia bons artífices.
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No dia seguinte seguimos adiante e alcançamos as fôrças de 
Gumercindo (29). O batalhão Silveira da Mota ia na frente abrin
do caminho. Logo em seguida deslocava-se a artilharia e o bata
lhão de Aparício com os canhõss.

Assim chegamos até o rio Uruguai. Ali estavam estaciona
das canôas, das quais com duas foi imediatamente construída 
uma balsa. Embarcou-se na mesma um canhão e três soldados. 
Apenas a composição havia se deslocado cêrca de 15 metros da mar
gem, a balsa não suportou o pêso e veie a virar. Dos três. homens, 
apenas um conseguiu salvar-se, porque sabia nadar. O restante 
da artilharia teve então de ser desmontada e gua-rdada na mata. 
A travessia durou 10 dias, pois em c,ada barco cabia apenas 4 pes
soas, dos quais dois sram os remadores e os outros dois tinham 
que permanecer muito quietos a fim de que a embarcação não vi
rasse. O rio no local era deveras muito largo e perigoso, possuin
do cêrca de 150 metros, por estarmos no período das chuvas. Ha
via também muitos cavalos. Êstss eram amarrados uns aos outros 
em número de 15, de tal forma que o cabresto de um amarrava-se 
no rabo do outro formando um̂ a vsrdadeira fieira. O primeiro ca
valo era seguro per um cabresto por um homem que estava numa 
canoa. Desta forma, puxados pela embarcação, tôda a fieira de ca
valos era obrigada a nadar até chegar a outra m argem . Quando 
um dos cavalos era muito fraco e não aguentava a travessia, era 
preciso largar a fieira e todos os 15 cavalos afogavam-se.

O batalhão Silveira da Mota, foi o primeiro a ser trnslada- 
do, pois era a vanguarda, e logo partiu para a frente por uma pi
cada a qual conduzia até a estrada que vai de Campo Novo a Pas
so Fundo. Em seguida ia o batalhão de Aparício Saraiva e em se
guida os outros. Nós os poloneses fcmos colocados nov^amente na 
retaguarda. Os comandantes sabiam muito bem dos movimentos 
do inimigo, de forma que não nos davam folga de dia e sim so
mente à noite.

Eu e meu irmão sabíamos muito bem manejar um barco, 
por isso, apresent^mo-nos como voluntários para transportar o 
nosso batalhão. À noite eram acesas fogueiras em ambas as mar
gens do rio a fim de que os barqueiros não se desviassem do objeti- 
v o . Foi muito difícil a travessia, pois era preciso subir o rio para 
se poder atingir a margem oposta. Eu e meu irmão remávamos, 
enquanto dois permaneciam sentados no fundo do barco. Assim 
numa noite, transportamos apenas 50 homens. Teríamos trans
portado muito mais se não fôsse o mêdo de muitos em atravessar 
o rio à noite e além disse, queriam dormir, pois estavam muito

LUTA E TRAVESSIA DO RIO URUGUAI

29 —  Depois destas longas marchas forçadas, alcançaram as fôrças de Gumer
cindo a 25 de maio de 1894. Gumercindo Saraiva, teve dificuldade em 
acreditar que tal feito pudesse ter ocorrido em tão curto espaço de tempo 
e naquelas condições.
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cansados Explicamo-lhes que o inimigo poderia atacar pela reta
guarda a qualquer momento e eles seriam os m ais sacrificados, 
pois ficariam sozinhos, desprotegidos e o rio com o retaguarda. Po
rém a nossa ponderação de nada adiantou. Nos entao transporta
mos a canôa para a margem rio grandense e fom os chupar cana 
de açúcar No dia seguinte, logo ao raiar do dia, veio a n otícia  de 
Que 0 inimigo estava próximo. Aceleramos o serviço de travessia 
até às 16 horas. Todos já haviam sido transportados, com  exceção 
de um grupo de poloneses de cêrca de 25 pessoas. Nosso com an
dante Bodziak, para não ocupai lugar de um  dos seus com anda
dos pagou uma quantia razoável e um  brasileiro para que trans
portasse a êle e a Kosminski. Os nossos 25 hom ens perm aneceram  
pois do lado oposto sem nenhum com andante. Casem iro Dom- 
browski, apercebendo-se que não havia ninguém  para com andá- 
los, voltou do caminho. Mal tinha desembarcado, ouviram -se os 
primeiros tiros, a princípio esporádicos e em seguida com  mais 
frequência. A sorte entre os nossos é que existiam  entre êles dois 
que haviam servido no exército russo. Im ediatam ente espalharam - 
se em linha e protegeram-se por detrás das árvores, abrindo fogo 
cerrado contra o inimigo. Nós também do lado gaúcho organiza
mos linha e abrimos fôgo para auxiliar os n ossos . Dom browski 
gritava para que fôssemos com as canôas. Eu n ão  quis ir, argu
mentando que de noits quiséramos transportá-los e êles deitaram - 
ss para dormir; agora pois. que se defendessem do outro lado. Se 
partíssemos nas canôas, seríamos alvo fácil e nos m atariam  com o 
a patos. Mas não houve outra saída. Bodziak ordenou então que 
fôssemos mesmo sob fogo inimigo. Os nossos 25 hom ens redobra
ram então 0 fogo e começaram a soltar gritos de guerra. A vanguar
da do inimigo pensando que havíamos recebido refôrço, com eçou a 
recuar de forma tal que quando chegou a noite, o  fogo  h 3.via ces
sado. Pudemos então transportar mais calm am ente os nossos pa
trícios .

No dia seguinte percebemos que faltava entre os nossos jus
tamente Dombrowski. Eu e mais dois voltam os m ais um a vez pa
ra 0 outro lado para localizá-lo. Encontram o-lo estirado n o  chão 
com a garganta cortada (30). Êle não era de São M ateus e sim 
de outra colónia, era solteiro, tinha o rosto^ m arcado pela varíola 
e contava aproximadamente 25 anos. Logo após p a rtim os . Havía
mos feito cêrca de 4 km, quando encontram os à beira do cam inho 
um corpo humano que havia sido assado no fogo, possuindo ainda 
no pescoço uma correia, pela qual fôra arrastado até a fogueira. 
Adiante encontramos uma cruz, na qual estava escrito: “ Capitão 
Adelo, tudo pela liberdade” . Deduzimos que no loca l havia sido 
travada uma luta.

30 , extraordinário, Gumercindo promoveu-o “post mortem”
va «iia, o general Gumercindo Sarai-
anś nninnff fôrças federalistas, teceu inúmeros elogior.to ‘SeS conduta de valentes soldados.

Kalendarz Polski de Felix Bernard Zdanowski op. cit.
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Em seguida marchamos para o sul por campos e m^tas até 
alcançarmos as outras tropas. Levantamos acampamento a fim 
de que pudessemos descansar. Veio então até nós Valério Lakiar- 
nik, patrício que estava engajado no batalhão Silveira da- Mota, o 
qual tinha a missão de abrir caminho para as nossas fôrças. Con
tou-nos que_ quando êles partiram do rio para a frente, encontra
ram o inimigo, 0 qual dirigia-se ao rio com a finalidade de impe
dir que 0 transpuséssemos. Felizmente vinha com certO' atraso 
e já havíamos transposto cêrca da metade das nossas fôrças. Foi 
travada então uma batalha. Como o inimigo era mais forte e o 
comandante Coronel Mota, era um indeciso, pois na hora decisi
va havia fugido em direção ao rio, recuaram até um capão e dali 
então atiravam sob intenso fogo aguardando socorros. O inimigo 
teve a felicidade de agarrar alguns dos nossos, entre os quais o ca
pitão Adelo, o  qual por ter três divisas foi cortado três vêzes na 
garganta. Felizmente aproximou-se a cavalaria de Aparício que 
vinha a galope em nosso auxílio e logo em seguida a infantaria. 
O inimigo logo apsrcebeu-se de que estava agora inferiorizado e 
recuando conseguiu fugir, carregando inclusive com os feridos. 
Deixaram porém ferido um oficial no campo de batalha. Então o 
tenente coronel Melo, subordinado de Silveira da Mota, ordenou 
que fôsse acesa uma fogueira e assado o inimigo ferido, vingando 
desta forma o capitão Adelo.

Ficamos então convencidos de que esta fôrça era a mesma 
que havia atacado a nós pela retaguarda. Apercebendo-se que 
pouco poderia fazer, cruzou o riO' e veio atacar-nos pela frente.

Permanecemos no local um dia e meio, a fim de recuperar- 
nos d,a travessia do rio. Em seguida partimos para a frente sem
pre beirando o mato até chegarmos a um campo plantado de mi
lho . Foi para nós de grande proveito, pois pudemos alimentar os 
nossos cavalos e a nós mesmos, inclusive com milho assado. Alí 
permanecemos dois dias. Desse local partia uma estradinha para 
a esquerda, a qual ia dar numa estrada maior, que dirigia-se para 
Passo Fundo. Gumercindo enviou na vanguarda o batalhão de 
Torquato, a fim  de verificar se a mesma estava desimpedida ou 
não. Percorreram apenas 2 km e encontraram-se com uma fôrça 
governista, a qual dirigia-se para Santa Catarina, após a retirada 
dos federalistas daquele Estado. Gumercindo enviou seu ordenan
ça afim de que comunicasse a Torquato que recuasse, argumen
tando que: “não desejo travar batalha quando êles querem e sim 
quando eu quiser, pois quero obter vantagem” .

Desde então, não mais marchávamos pelos campos e sim 
sòmente pelos bosques até Passo Fundo. Caminhávemos por tri
lho no m ato. Na caminho encontramo-nos com  índios, os quais a 
princípio procuravam fugir; quando começamos a chamá-los ex- 
plicando-íhes que não tivessem mêdo e que éramos companheiros, 
mudaram de comportamento. Apesar de pertencerem ao grupo Co
roado, sabiam falar o português. Estavam vestidos e o chefe pos
suía uma boa pistola de dois canos. Os outros portavam arcos. As
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mulheres carregavam nas ccstas grandes trouxas, onde colocavam 
as crSncas e outros pertences. A mulher entre os m dios nao e 
stoinit^ espôsa e mãe, mas também besta de carga, a qual carrega 
tudo. Os homens carregam somente os arcos com  os quais defen-

°  iss fm ’ caminhamos até às margens de um  rio, onde os ín
dios possuíam canôas. Transportaram,-nos pa,ra o outro lado. 
Prosseguimos a marcha no meio da mata, onde encontravam os 
frequsntsmente, encostados nos pinheiros, longos bambus_ com 
uma espécie de argolas na ponta. Êsses bambus tem  a finalidade 
de auxiliar a derrubada das pinhas, estando, o índio já  trepado^ no
pinheiro. .  ̂ ,

Continuamos a caminhar ate chegarmos a um  n o , o qual 
por ser raso atravessamos a pé. Do outro lado encontramos, um 
casebre com algumas raposas no seu interior. Abatemô-las. a pau
ladas e apressamo-nos em cozinhá-las, pois estávamos com  muita 
fome, continuando a caminhada em seguida. Pelas 16 horas da 
quele dia, encontramos campos. Não demorou para que chegasse 
a nossa prccura um emissário de Prestes G uim arães. Trouxe-nos 
uniL' boa notícia. As fôrças de Prestes Guimarães haviam  triunfa
do numa importante batalha contra os governamentais entre Pas
so Fundo e Soledade, na locahdade denominada de Três Passos, 
onde fica a nascente do rio Juquiá, o qual corrs em direção a Pôr- 
to Alegre.

A BATALHA DE TRÊS PASSOS

Prestes Guimarães estava com suas fôrças m obilizadas não 
longe de Passo Fundo, quando o marechal Floriano deu ordens pa
ra atacar os federalistas. Para tanto, fc i enviado o general Lima 
bsm como Filho dos Santos (Coronel Santos Filho) . Êstes tinham 
a finalidade de perseguir a Prestes Guimarães, que estava estacio
nado atrás de Três Passos, próximo de um  rega to . Prestes contava 
com poucas armas de fogo, pois dispunha somente de 100 carabi
nas, porém possuía cêrca de 1.200 lanceiros. Procurou pois para o 
combate um local apropriado para a ação de sua cavalaria, o qual 
não tardou a encontrar. O riacho tinha forte correnteza a cêrca 
de 1.500 metros, onde ficava um forte m eandro. Para o  lado direi
to havia um valo, profundo e sêco, aberto pelas chuvas torrenciais. 
O com,andante Prestes, vendO' a situação estratégica favorável, 
avançava. O general Lima, vendo a sua aproxim ação, ordenou fo 
go de canhao. Os comandados de Prestes gritavam ; “ Atirem  para 
0 mfeino . Os federalistas porém continuaram  a se aproximar, 
comandados pelo imediato de Preste, Veríssimo. Êste, vendo que 
de tal forma perderia muitos homens, apelou para a esperteza. Or- 

1'etirada para elevação onde o riacho faz a curva. A in- 
p-nvpví of continuou a avançar. Neste ínterim  o

 ̂ Santos, vende o avanco da infantaria legalis
ta, veio a galope de cavalo gritando ao general Lim a:
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—  “ Sr. General, a nossa infantaria está em perigo, porque 
Veríssimo é muito esperto.

—  BoUagem, veja que o inimigo está recuando.
—  Não, Sr. General, eu aconselharia a retirada e a transfor

mação da linha numa quadrata.
— Não é preciso, respondeu o General Lima.
Filho dos Santos voltou então par,a os seus comandados, os 

quais estavam na retaguarda. Lima continuou avançando até a 
elevação, pensandc que Verissimo já estava longe. Eepentinamen- 
te divisou todo o inimigo pronto para o ataqu2 . Quis então recuar 
a linha e formar a quadrata, a fim de que pudesse se defender da 
cavalaria. Porém já era tarde demais. Veríssimo, vendo a oportu
nidade, ordenou a carga dos lanceiros, cs quais partiram em desa- 
balada carreira, agarrados nos pescoços dos animais. Parecia uma 
rajada de vento sôbre a infeliz infantaria. Numa só carga quebra
ram a resistência. Então perseguiam e espetavam os soldados que 
estavam fugindo. Alguns soldados agruparam-se de costas a firii 
de que pudessem defender-se da qavalaria. Tal atitude porém era 
inútil, pois eram espetados de qualquer forma. Outros fugiram 
para o valo, que possuía paredes. íngrsmes com cêrca de 2 metros 
de profundidade, de modo que era fácil pular paxa o seu interior. 
Porém da mesma forma ali, os soldados continuavam sendo alvo 
fácil para as compridas lanças dos federalistas. O próprio general 
Lima começou a fugir, gritando por socorro, enquanto um lancei- 
ro partia ao seu encalço, atirando um laço em sua direção. Porém 
0 lanceiro não conseguiu puxar o laço em tempo oportuno, e o ge
neral Lima desvencilhou-se do mesmo. Filho dos Santos presen
ciava tudo desesperado, pois não podia ordenar fogo, já  que com 
tal medida mataria os seus próprios companheiros. Somente gri
tava: “ Eu adverti, eu adverti” . Neste ínterim. Prestes, com o au 
xílio da cavalaria, investiu até o acampamento dos governamen
tais . Como a infantaria de Filho dos Santos estava na retaguarda, 
conseguiu atirar em alguns, cavaleiros, obrigando os mesmos à re
tirada. Se não fôsse a infantaria de Filho dos Santos, os federa
listas haveriam de pegar a todos, inclusive o velho Lima. Na opor
tunidade, o inimigo recuou para o outro lado de Passo Fundo e 
acampou na estrada que vai para Cruz Alta, esperando reforços, 
CS quais não tardaram a chegar, comandados por Firmino de Pau
la.

Prestes Guimarães recolheu da luta cêrca de 200 carabinas 
e ordenou que seus homens se vestissem com os uniformes dos 
mortos já que fazia frio e seus soldados estavam mal vestidos e es
farrapados. Os federalistas perderam 15 homens, os quais foram 
sepultados .

Prestes, sabedor dos reforços recebidos pelo inimigo, resol
veu não lhe dar combate e dirigiu-se para o lado direito de Passo 
Fundo, acampando na estrada que vem de Campo Novo, onde 
aguardou reforços de Gumercindo.
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Nós no dia seguinte, acampamos numa fazenda. La nos in  ̂
formaram’ que no início da revolução os governamentais ali esta
vam acampados, quando à noite, durante o sono, os federalistas 
atacaram, matando a maioria; o restante fugn^a. De fato, na mata 
próxima encontravam-se ainda muitos ossos e oramos humanos.

No dia seguinte, prosseguimos m archa e pelas 14 horas en
contramos as fôrças de Prestes Guimarães. Os cum prim entos e os 
relatos não tinham mais fim. Os músicos se desdobravam e nós di
vertimo-nos a valer. Era o dia 23 de junho.

A BATALHA DE PASSO FUNDO

No dia 24 de junho partimos junto com  as fôrças de Prestes 
em direção a Passo Fundo. Pelas 11 h  chegamos até um  regato, 
onde acampamos. A cidade distava apenas 1,5 km. Estava localiza
da numa elevação, possuindo casas baixas e apenas um a única 
rua, porém larg-a. Muitas casas estavam abandonadas, com  jane
las arrancadas. Havia muitas e doces laranjas, as quais não pará- 
vamos de comer. No dia 25 de junho, permanecemos descansando 
no mesmo local. Nosso comandante António Bodziak, após entre- 
vistar-se com os superiores, trouxe a notícia de que haveria luta. 
Disse ainda que os picapaus se deixariam apanhar, porque não sa
biam que Gumercindo estava junto. Entretanto Bodziak estava 
muito enganado, porque os governamentais sabiam de tudo. 
Nenhum de nós sabia quando haveria luta. À noite havia muita 
animação entre o nosso grupo. Os músicos tocavam  inúmeras val
sas, mazurcas e outras melodias. Estávamos contentes porque os 
picapaus iriam levar uma invertida.

No dia seguinte, 26 de junho, quando estávamos term inan
do 0 desejum, os corneteiros tocaram prontidão para a marcha. 
Tôdas as fôrças conjugaram-se. Na frente estava Gum ercindo e do 
seu lado Aparicio e Lavrador. Logo em seguida estava a infantaria, 
formada em quatro colunas. A cavalaria no fim , fechava a form a
ção. O exército de Prestes estava à nossa esquerda, constituído 
principalmente de lanceiros. As longas lanças ostentavam fitas co
loridas. Todo êste exército, ao passar pela cidade, parecia ameaça
dor. A população de Passo Fundo, vendo êste desfile, com eçou a 
chorar, sobretudo as mulheres, as quais podiam ser vistas nas ja 
nelas. Choravam porque seus parentes encontravam-se nas fôrças 
governamentais. Desta forma, atravessamos a cidade e acampamos 
a 2 km da cidade. Era 27 de junho de 1894. O inim igo estava dis
tante a apenas 1 km e nós poloneses não sabíamos disto. Alegrava- 
mo-nos, contavamos piadas, sem pressentir que esta era a última 
noite em que todos estávamos reunidos. Ninguém desconfiava que 
0 dia de amanha haveria de nos separar para sempre, que os nos
sos corpos ficariam sem sepultura, entregues às aves de rapina,

ficariam viúvas e as mães chorariam  seus fi
lhos. Assim bem humorados, fomos dormir.
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No dia seguinte ao levantarmos com a aurora, contávamos 
os nossos sonhos. Sonhei que houve luta e meu irmão havia ficado 
ferido. Outros então tinham tido pesadelos e que as cobras os es
tavam devorando. Logo após ouvimos um tiro, pensamos que po
deria significar o início da batalha, porém tratava-se do suicídio 
de um soldado do batalhão de Aparício, o qual preferiu matar-se 
sozinho do que esperar que os picapaus o fizessem. Imediatamente 
foi enterrado. Apenas 15 minutos após, ouvimos o toque de pron
tidão dado pelos corneteiros, porque a nossa vanguarda havia se 
encontrado com  a correspondente do inimigo. Já se ouviam tiros. 
As nossas fôrças avançaram até o cimo de uma elevação. Divisa
mos então o recuo do piquete vanguardeiro do inimigo^ ao mesmo 
tempo em que sua infantaria estava organizada em quadros. Ime
diatamente abriu fogo sôbre as nossas linhas.

Estes tiros entretanto não nos prejudicavam, porque está
vamos a cêrca de 200 m do inimigo. No flanco direito da vanguar
da das fôrças federalistas, estava a infantaria de Torquato. O nos
so batalhão estava organizado logo ao seu lado. A nossa esquerda 
estava o batalhão Silveira da Mota, o qual era comandado por Mel
lo. Mais adiante estava o batalhão italiano sob a direção de Leto- 
nio Colombo e no flanco esquerdo estavam as fôrças de Curitiba, 
chamados de S*?. No flanco direito, onde estávamos inseridos, foi 
proibido que atirássemos. Aparício galopava a nossa retaguarda se
gurando uma lança em tridente na ponta, inspecionando a ordem 
em tôdos os setores. Os oficiais da cavalaria também galopavam, e 
quando se encontravam batiam as suas espadas no ar, para incen
tivar a si e aos outros. Gritavam vivas a Gumercindo, Aparício, 
Bodziak, Letonio e outros.

Os nossos incendiaram os campos, porque o vento levava a 
fumaça em direção ao inimigo. Êste, ao aperceber-se da nossa in
tenção, imediatamente ateou fogo também nos campos perto das 
suas fôrças, para impedir que o fôgo ateado por nós chegasse com 
tôdo o ímpeto. Todo o campo de batalha foi ocupado pela fumaça. 
Tiros, zumbiam, gritos, tudo misturava-se num perfeito inferno.

Entretanto a infantaria do inimigo, organizada em quadra- 
tas, permanecia imóvel. No transcurso da luta, quando o vento já 
havia dissipado a fumaça, Aparício ordenou aproximar seu bata
lhão, que estava equipado com carabinas e mauzers, em direção da 
infantaria inimiga. Êste ao aperceber-se da nossa manobra, orde
nou a retirada dos mesm.os em direção das forças principais que 
estavam estacionadas numa elevação. Neste momento, Gumercin
do ordenou o avanço geral. Todas as nossas forças lançaram-se pa
ra a frente. Bela era a aparência das nossas fôrças, organizadas em 
linhas, avançando para a frente. Os italianos estavam fardados 
com blusas vermelhas e calças azuis, o que formava um belo con
traste com 0 fundo negro do campo queimado. Quando chegamos 
no local abandonado pela infantaria inimiga, encontramos um se
mi morto no chão. Imediatamente foi despojado de suas vestes e 
teve a garganta cortada, porque ainda apresentava-se quente. É es
ta uma tradição riograndense.
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Continuamos avançando para a frente. Chegam os a uma 
distância de 1.700 m do inimigo, quando este com eçou a atirar sô- 
bre nós de canhão. As granadas passavam assoviando por sôbre 
nossas cabeças. Enterravam-se no chao, jogando terra a alguns 
metros de altura, porém não explodiam, porque com o se sabe a 
oTanada precisa chocar-se com algo muito duro para que o estopim 
se comprima e detone. Gumercindo gritava aos seus homens;

 “ Isso não é nada, negada —  para a frente” .
Chegamos pois a 100 m de uma elevação, que já  estava ocu

pada pelas forças de Aparício, o qual ordenou fogo sôbre o inimi
go. Este então cessou o fogo de canhões e m etralhadora, continuan
do a atirar somente com armas manuais. Enquanto isso, nossa in
fantaria colocou-se ao lado das fôrças de Aparício. A nossa reta
guarda, colocaram-se os itahanos e o 8̂  de Curitiba. Agora ambos 
os exércitos ocupavam respectivamente duas elevações, as quais 
uniam-se adiante como uma tesoura. A vantagem  dos governamen
tais é que a sua elevação era cêrca de três vêzes mais alta do que 
a nossa. Podemos comparar a situação com  a altura de um a casa 
em relação à cêrca. Entre estas duas elevações encontrava-se um 
valo profundo e sêco. A posição do inimigo era praticam ente in- 
conquistável. Soubemos depois que Veríssimo aconselhara a que 
não se travasse o combate nesta posição. Ponderava que, se nós 
possuíamos mais soldados, o inimigo por sua vez possuía m elhor ar
mamento e munição; de que ali já estavam entrincheirados há al
guns dias e que a nossa cavalaria encontraria dificuldades em ten
tar atacá-los pela retaguarda, já que existia um  riacho profundo 
atrás da elevação do inimigo, face ao que poderíam os perder mui
ta gente. Deveríamos pois procurar uma posição m ais favorável. 
Entretanto Aparício nem quis saber dessas ponderações. Quando 
todos da nossa infantaria estavam organizados em  linhas, orde
naram ao batalhão polonês que se deitasse no chão e não atirasse. 
A infantaria de Torquato e do Silvestre também foi proibida de 
atirar. Somente o batalhão de Aparício e o 8  ̂ de Curitiba recebe
ram ordem de atirar. Tal medida visava deixar-nos incólum es para 
0 momento decisivo. O inimigo cada vêz mais aum entava seu poder 
de fôgo. Nós, que estavamos deitados, também éramos alvo da pon
taria do inimigo. As_ balas passavam raspando nas nossas roupas e 
calcanhares, ou então atingiam a terra na nossa frente ofuscando 
a nossa vista. Nós entretanto tínhamos que perm anecer imóveis, 
pois nao tínhamos ordem para atirar. Manifestamos a nossa raiva, 
mas ate entao nenhum do_ nosso batalhão havia sido ferido.

 ̂ como freqiientemente os m ortos eram
^  + batalhão Silveira da Mota. Pude reconhecer que um 

T Stasiecki, o qual juntam ente com  Valério
nnSn engajado naquele batalhão. A certa altura, no
vam amarrarinl^^ í̂' lanceiros em cujas lanças esta-
a S  i  vermelhas. Era a cavalaria de Prestes, a
laria nup °  elevação. Era a mesma cava-
a p e r c e le r - iT J r "^ ^ ^  Três Passos. O inim igo ao

u movimento, começou a recuar as linhas de ati-
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radores a fim de formar a quadrata. Recuou até esconder-se com 
pletamente por detrás da elevação. Neste ínterim juntaram-se Gu- 
mercindo, Lavrador, Aparecio e o Coronel Mello, porque o fogo pra
ticamente havia cessado. Começaram a confabular em voz alta, sô- 
bre os rumos que deveriam ser tomados. Neste momento o inimigo 
recomeçou a atirar, quando Gumercindo gritou a ordem: “Mandar 
avançar a infantaria” .

Ao ouvirmos tal decisão, pensamos conosco de que êle seria 
capaz de nos mandar investir contra as posições do inimigo. E as
sim aconteceu. As cornetas começaram a tocar o sinal de ataque. 
Aparício e Melo gritaram; “Avançar em linha” . Todos se coloca
ram de pé e lançaram-se correndo sôbre as posições do inimigo. 
Nós os poloneses, seguindo uma velha tradição polonesa, gritáva
mos “ hurra, hurra” . Cerca de 70 homens lançavam esses gritos. 
Avançávamos a tôda velocidade, sem ligar para as balas que zum
biam por sôbre as nossas cabeças.

O nosso avanço lembrava a batalha de Kozietulski no vale 
0 Samochera (sic) na Espanha.

A linha perdeu sua formação, porque nós os poloneses, na 
corrida, ultrapassamos os outros, e atingimos o vale sêco, ultra- 
passando-o a pulo. Começamos então a escalar o morro como se 
fôssemos cabritos. Os nossos pés escorregavam nas cinzas do capim 
que havia sido queimado. O inimigo atirava mas esperava que nós 
nos aproximássemos. A nossa direita, surgiu a cavalaria composta 
por lanceiros com fitas brancas amarradas nas lanças. É preciso 
frisar que as fôrças comandadas pessoalmente por Gumercindo 
usavam sinais brancos, inclusive nos chapéus.

O inimigo deveria estar num pânico absoluto quando nós 
atravessamos o vale e iniciamos a escalada do morro. Até então, 
nós do batalhão polonês, não havíamos sofrido nenhuma baixa. 
Se neste morro estivesse localizado um exército europeu com certe
za haveria de nos ter liquidado pelo menos até metade das nossas 
fôrças (31). Conseguimos em parte nos tornar senhores da posição, 
a qual nos parecia impossível de conquistar. Aparício dizia que era 
preciso apenas agir com cuidado e não desvairadamente. Quando 
iniciamos a escalada para desalojar o inimigo da posição, ouvimos 
a ordem de “ fogo” , dada pelo inimigo. Então tôda a sua linha co
meçou a atirar sem parar. O primeiro dos poloneses atingido foi 
Centrowski, o qual caido no chão rezava para o Senhor Jesus e 
Nossa Senhora, enquanto Kolankiewícz o estimulava dizendo que 
esperasse um pouco porque já os desalojaríamos e haveríamos de 
retirá-lo. Um dos oficiais governamentais galopava para todos os 
lados, atrás da infantaria inimiga. Meu irmão o acompanhou na

31 —  Trata-se de uma opinião estereotipada do autor das memórias, que era 
um simples colono, sem condições portanto para tal julgamento. Logo era 
seguida o próprio autor confessa que o exército legalista ainda não esta
va com o seu potencial de fôgo completo por razões estratégicas. Trata- 
-se sem dúvida de uma opinião pré estabelecida.
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mira e com um tiro de mauzer, derrubou-o no chão, mas concomi- 
tantemente ficou ferido na mão. Apancio, que nesse instante pas
sava por ali vendo a sua mão sangrando, ordenou-lhe que recuasse.

Este dia não foi muito feliz para os nossos soldados. Os re
crutas de Curitiba, que estavam à nossa esquerda, possuíam que- 
pes da mesma côr dos governamentais. Como haviam  avançado do 
lado da estrada carroçável, procurando colocar o inim igo num  fo
co cruzado pareceu a nós os poloneses, de que tratava-se de adver
sários Estábeleceu-se tiroteio entre as nossas forças. Alguns dos 
nossos cairam, bem como do lado oposto. Aparicio, apercebendo-se 
do que ocorria, gritava: “ Não atirem, porque é nossa gente” . Rà- 
pidametne partiu para o outro lado, mas pouco adiantou.

Cada um dos nossos, a esta altura, já  havia descarregado 
cêrca de 15 cápsulas, mas tínhamos individualmente 80; sobra
vam-nos portanto ainda bastante munição.

Aparicio achando de que a situação já  estava prolongando-se 
em demasia, pois julgava que o adversário já  deveria ter recuado, 
resolveu apelar para um golpe desvairado. Escolheu então três  ̂vo- 
limtários e caiu por sôbre a formação das quadratas do adversário. 
Utilizou-se pessoalmente dé uma fúria impressionante e extrema 
habilidade no manejo de sua lança com ponta em tridente. Bodziak 
observava como Aparicio fazia. Primeiro ameaçava com  sua lança 
0 pescoço do inimigo. Quando êste por instinto procurava proteger- 
se levantando a mão a qual segurava a carabina, recebia o agui
lhão na parte inferior do peito. Fazia isso com  tanta habilidade 
que em pouco tempo, matou mais de 15 adversários. Os seus vo
luntários também não deixavam por menos. M atou tam bém  ao ma
jor que comandava esta infantaria. Depois chegamos a saber que 
0 major naquele momento estava cogitando ordenar a retirada das 
forças governamentais, pois julgava a situação perdida, já  que o 
general Lima, comandante geral, estava fortem ente ferido na ca
beça e Fermino de Paula no pé. Somente restava dos oficiais su
periores, Filho dos Santos. Entretanto Aparicio pagou caro esta 
sua bravura; recebeu seis balas, bem com o foi atingido o seu ca
valo.

Vendo que se esvaia em sangue, recuou juntam ente com 
seus voluntários. Atravessou as linhas, bem com o o valo que sepa- 
r p a  as duas elevações e chegou até onde estava Gumercindo. En
tão disse: “Faça agora o que quiser, porque eu já  estou quase mor
to, baleado como uma peneira” .

Gumercindo não encontrou outra saida a não ser mandar 
recuar a nossa infantaria, o que significava a nossa derrota. Toca
ram pois 0 toque de retirada. Muitos logo obedeceram o sinal. Nós

°î -6ses, que estávamos muito ocupados com  o adversário, re- 
brasileiro, o qual estava incorporado a'o nos- 

major muito simpático, cham ado Vicente de 
nnrm*in poloneses e bom católico. Recuam os depressa,
rpo-pr receio de que a cavalaria do adversário iria car-

& b-e nos, visto a nossa, que estava no flanco direito, já  ha-
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ver recuado deixando a infantaria desprotegida. Bater em retirada 
de cima para baixo era fácil, mas depois de já termos passado o 
valo, apareceu a cavalaria inimiga na nossa retaguarda, a qual co
meçou a atirar. Neste momento, se a nossa infantaria tivesse res
pondido ao fogo, as nossas perdas não seriam tão elevadas, porque 
apenas alguns dos nossos viravam-se para atirar. A nossa linha, em 
vêz de se espalhar, ainda cometeu o êrro de se agrupar, quando 
foi quase totalmente dizimada. Esta parte do declive cobriu-se de 
cadáveres. Quando chegaram no topo, um dos ordenanças de Gu- 
mercindo galopava a cavalo e gritava: “ Infantaria, contra atacar, 
não percam a coragem” . Mas de nada adiantou. Todos queriam 
passar para o outro lado da elevação e proteger-se das balas. Gu- 
mercindo, vendo que não era possível recompor novamente o exér
cito, puxou 0 chapéu sôbre os olhos e também abandonou o local 
da batalha, pois havia sido derrotado, graças à infeliz bravura de 
Aparício. Dos poloneses, cêrca da metade caiu na retirada, apre
sentando-se os sobriviventes em farrapos e muito feridos.

O inimigo apelou então para a artilharia e não poupava gra
nadas sôbre as nossas cabeças. A um dos poloneses uma granada 
arrancou as duas pernas. Trata-se do irmão de Stasiewski, o qual 
foi 0 primeiro a cair do batalhão Silveira da Mota. Ambos portanto 
morreram nessa batalha. Meu irmão ao ver-me ficou muito con
tente, apesar de estar muito pálido por ter perdido muito sangue 
devido a sua ferida na mão. Os que podiam, auxiliavam aqueles 
que não tinham condições de locomover-se. Quando encontrei o 
Fabrekowski, um dos que ficaram guarnecendo as bagagens, disse: 
“ Conseguiste ouvir o fôgo?” Êle respondeu: “ Era terrível, parecia 
um trovão só, sem fim, pensamos que ninguém de vocês consegui
ria voltar com  vida” . Bodziak também conseguiu voltar e apresen
tava as perneiras cortadas. “Que aconteceu ao Sr.? Não houve luta 
a arma branca e suas perneiras estavam cortadas?” Êle esclareceu 
que, na retirada, ao escalar o morro, as botas deslizavam, dificul
tando muito a subida. Tentou tirar as botas, mas não conseguiu 
porque estavam na ocasião muito apertadas. Tentou então cortá- 
las com faca mas da mesma forma não conseguiu tirar as botas. 
Segurava um revólver preparado para que se fôsse ferido e não pu
desse fugir, então estouraria os miolos para evitar a faca na gar
ganta. Chegou também Jankowski, que já  era uma pessoa de certa 
idade. Bodziak perguntou-lhe em tom de blague: “ Você com todo 
êsse corpo pesado, conseguiu fugir? Pensei que só de cansaço você 
cairia” . Jankovirski respondeu: “ Ainda vivo, mas veja o Sr. como as 
minhas vestes estão furadas de balas. O pior de tudo é que os pi- 
capaus me arrancaram a bola do cachimbo que estava no bolso da 
camisa” .

Bodziak disse ainda que a nossa^ sorte foi não ter a cavala
ria inimiga feito a carga, porque então seria o fim. Meu irmão 
esclareceu então que isto não ocorreu, porque estava nas proximi
dades a cavalaria *de Prestes, a qual não fugira como o fêz a cava
laria de Gumercindo. Estes cavaleiros esperaram em sua posição 
até que todos ultrapassassem o morro, para somente então retirar-
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íp> Pnmecou a escurecer. Estávamos famintos, porque nada havía- 
comido nem bebido durante o dia todo. Nao podíamos respirar 

direito porque nossos narizes, garganta e pulmao estavam entupi
dos de pó da batalha. Água não havia e os cam pos estavam quei
mados até se perder de vista. Gumercmdo ordenou entao que re
tornássemos ao mesmo local onde havíamos pernoitado na noite 
anterior Impressionantes eram os gemidos dos feridos que iam nas 
carroças Se suas mães os ouvissem, levantariam suas mãos aos 
céus pedindo vingança e êstes que, para satisfazer suas ambições, 
incitam a guerra, e lançam esta pobre gente para a morte ou para
a invalidez. , .

Todos estávamos com os olhos cheios de lagrim as, porque 
lembravamo-nos da noite anterior, que fôra m uito alegre e agora 
chorávamos a morte dos amigos. Mas a guerra não conhece mise
ricórdia. Os mais infelizes eram aqueles que feridos não puderam 
fugir. Tiveram morte horrível na faca do inim igo. Era horrível 
lembrar-se destas coisas.

Bodziak caiu em si e maldizia o dia em que havia aderido 
à revolução. Naquela noite nem foi possível saber quantos dos nos
sos ficaram com vida. Procurou-nos Valério Lakernik, a fim  de in
corporar-se ao nosso batalhão, porque, julgava-se dispensado do 
batalhão Silveira da Mota, pelo fato de seu com andante Melo es
tar gravemente ferido.

O Dr. Fritz agora tinha bastante serviço. Primeiramente 
atendeu a Aparicio, garantindo-lhe que não iria m orrer, porque cs 
ferimentos não eram por demais graves. Cuidou da m ão de meu ir
mão e atendia a todos nas carroças. Era um  excelente médico, pois 
alegrava e incentivava a todos. Quando chegam os ao local do acam 
pamento, 0 beber água parecia que não tinha fim . Comemos al
gumas coisa e fomos dormir. Ao raiar do dia partim os para Santa 
Maria, pois Gumercindo soube que esta cidade estava nas mãos 
dos federalistas. Na hora da partida, ainda dois dos nossos, a pé, 
conseguiram chegar até o acampamento. Nas carroças localizamos 
0 major Vicente de Castro, ferido no pé, Kolankiewicz também fe
rido no pé, WalkowsM e Repecki. Bodziak, não parava de procurar 
a Kosminski^ Jelenski que sempre criticava a Kosm ínski, por ser ês- 
te de formação anti clerical, dizia que: “ Se êle não está, não adian
ta procurar, já deve estar puxando pixe no in ferno” .

Aparicio, que não podia andar, nem  ficar deitado na carroça 
era carregado numa padiola. Os que não estavam feridos iam  a pe, 
os pouco feridos a cavalo e os que estavam em estado grave nas 
carroças. Aqueles que necessitavam muito cuidado foram  levados 
para as fazendas dos federalistas amigos. Ao passarmos por Três 
Passos, no local onde as nossas fôrças sairam vitoriosas, um a cena 
norrivel apareceu diante de nossos olhos. Defuntos nus estavam 
espalhados pelo campo. Em alguns lugares estavam amontoados 

e 4 e ate 6. Estavam perfurados à lança. No valo sêco, amontoa
vam-se muitos, alguns até permaneciam com o que de pé. Um dos 
gaucnos aproximou-se a cavalo dum grupo de 5 cadáveres e gri- 
ou. o  que, estão dormindo?” e espetou a um  n a  barriga. Tal ce-
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na revoltou-nos ao máximo. O ódio era tal que nem aos cadáveres 
deixavam sossegados. Nós os poloneses estavamos condoidos com 
as vítimas, porque êles eram o espelho do que havia acontecido 
aos nossos que cairam em Passo Fundo. Também não sabíamos 
qual o destino que nos estava reservado.

Os federalistas, quando estavam no Paraná, contaram-nos 
que no Rio Grande do Sul dominavam a situação e que formavam 
a grande maioria. Agora porém constatávamos que os governa
mentais possuiam 14.000 soldados bem armados. Nós apenas os 
superávamos em número de lanceiros. Quando nos aproximamos 
de Soledade, foi desfraldado pelos nossos uma bandeira branca com 
uma cruz vermelha, ao mesmo tempo que os músicos tocavam no
tas fúnebres. Na localidade, quem dispunha de dinheiro, poude 
comprar pão. Nós os poloneses fomos obrigados a contentar-nos 
com carne assada. Em seguida, atingimos Campo Comprido, que 
dista cêrca de 10 km de Soledade. Ali acampamos por cêrca de 8 
dias. Gumercindo enviou espiões para Santa Maria, enquanto nós 
enterrávamos a Silveira da Mota. Bodziak alegrou-se com o ocorri
do, porque o considerava inimigo dos poloneses. Neste ínterim re
cebemos a visita de Torquato, o qual contou-nos novidades de Pas
so Fundo: o General Lima estava gravemente ferido na cabeça e 
Fermino de Paula no pé. Contou-nos que um dos poloneses havia 
caido ferido porém vendeu caro sua vida. Abateu dois a tiros, quan
do tentavam agarrá-lo. Foi então abatido a pauladas, escapando 
honrosamente da morte da faca. Desconfiamos que tratava-se de 
Stefan Kiraczynski, porque Bodziak viu-o quando caiu ferido no 
pé. Chegou ainda a pedir a Bodziak que o levasse consigo, porém 
êste nada poude fazer, pois mal podia consigo mesmo e com difi
culdades estava conseguindo subir o morro. Depois fomos visitados 
por Gumercindo, o qual apresentava-se alegre, pelo fato de seu ir
mão Aparicio estar apresentando boa recuperação. Disse: “ Como 
é, vocês já ficaram bons, porque nós novamente vamos lutar e per
furar as barrigas com as lanças” . Bodziak então lastimou ter per
dido tanta gente do seu batalhão. Gumercindo respondeu que não 
estava a par do que tinha acontecido. Criticou entretanto a Apari
cio pela loucura que havia cometido. Esclareceu que naquela altu
ra do combate, não havia outra saida a não ser ordenar a retirada 
da infantaria. Se esta se retirasse em formação e continuasse ati
rando, não haveria tantas perdas. Bodziak entretanto indagou-lhe 
das razões que levaram a sua cavalaria a retirar-se precipitada
mente. Gumercindo esclareceu que a sua permanência no local de 
nada adiantaria, porque os cavaleiros não possuiam armas de fo
go. Desta forma, nada poderiam auxiliar com suas lanças contra 
a infantaria e cavalaria inimiga bem armada. Entretanto Bodziak 
ponderou-lhe: “Tudo isto é verdade, mas era preciso levar em con
ta que no nosso batalhão não havia soldados experimentados, sen
do 0 mesmo formado de um aglomerado heterogéneo. Alguns são 
soldados veteranos e experimentados, mas nunca estiveram numa 
batalha como essa. O senhor general, continuou ponderando Bod
ziak, deveria ter deixado uns 80 atiradores bem armados entrin-
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.P Começou a escurecer. Estávamos fam intos porque nada havía
mos comido nem bebido durante o dia todo. Nao podíam os respirar 
direito porque nossos narizes, garganta e pulm ao estavam entupi
dos de pó da batalha. Água não havia e os cam pos estavam quei
mados até se perder de vista. Gumercindo ordenou entao que re
tornássemos ao mesmo local onde havíamos pernoitado na noite 
anterior Impressionantes eram os gemidos dos feridos que iam nas 
carroças Se suas mães os ouvissem, levantariam  suas mãos aos 
céus pedindo vingança e êstes que, para satisfazer suas ambições, 
incitam a guerra e lançam esta pobre gente para a m orte ou para
a invalidez. , , ,  .

Todos estávamos com os olhos cheios de lagrim as, porque 
lembravamo-nos da noite anterior, que fôra m uito alegre e agora 
chorávamos a morte dos amigos. Mas a guerra não conhece mise
ricórdia. Os mais infelizes eram aqueles que feridos não puderam 
fugir. Tiveram morte horrível na faca do inim igo. Era horrível 
lembrar-se destas coisas.

Bodziak caiu em si e maldizia o dia em que havia aderido 
à revolução. Naquela noite nem foi possível saber quantos dos nos
sos ficaram com vida. Procurou-nos Valério Lakernik, a fim  de in
corporar-se ao nosso batalhão, porque, julgava-se dispensado do 
batalhão Silveira da Mota, pelo fato de seu com andante Melo es
tar gravemente ferido.

O Dr. Fritz agora tinha bastante serviço. Primeiramente 
atendeu a Aparicio, garantindo-lhe que não iria morrer, porque os 
ferimentos não eram por demais graves. Cuidou da m ão de meu ir
mão e atendia a todos nas carroças. Era um  excelente médico, pois 
alegrava e incentivava a todos. Quando chegam os ao local do acam 
pamento, 0 beber água parecia que não tinha fim . Comemos al
gumas coisa e fomos dormir. Ao raiar do dia partim os para Santa 
Maria, pois Gumercindo soube que esta cidade estava nas mãos 
dos federalistas. Na hora da partida, ainda dois dos nossos, a pé, 
conseguiram chegar até o acampamento. Nas carroças localizamos 
0 major Vicente de Castro, ferido no pé, Kolankiewicz também fe
rido no pé, Walkowski e Repecki. Bodziak, não parava de procurar 
a Kosminski^ Jelenski que sempre criticava a Kosm inski, por ser ês- 
te de formação anti clerical, dizia que: “ Se êle não está, não adian
ta procurar, já deve estar puxando pixe no in ferno” .

Aparicio, que não podia andar, nem ficar deitado na carroça 
era carregado numa padiola. Os que não estavam feridos iam  a pé, 
os pouco feridos a cavalo e os que estavam em estado grave nas 
carroças. Aqueles que necessitavam muito cuidado foram  levados 
para as fazendas dos federalistas amigos. Ao passarmos por Três 
Passos, no local onde as nossas fôrças saíram vitoriosas, um a cena 
horrível apareceu diante de nossos olhos. Defuntos nus estavam 
espalhados pelo campo. Em alguns lugares estavam amontoados 

e 4 e ate 6. Estavam perfurados à lança. No valo sêco, amontoa- 
vam-se muitos, alguns até permaneciam com o que de pé. Um dos 

aproximou-se a cavalo dum grupo de 5 cadáveres e gri- 
. O que, estao dormindo?*’ e espetou a um  n a  barriga. Tal ce-
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na revoltou-nos ao máximo, O ódio era tal que nem aos cadáveres 
deixavam sossegados. Nós os poloneses estavamos condoidos com 
as vítimas, porque êles eram o espelho do que havia acontecido 
aos nossos que cairam em Passo Fundo. Também não sabíamos 
qual 0 destino que nos estava reservado.

Os federalistas, quando estavam no Paraná, contaram-nos 
que no Rio Grande do Sul dominavam a situação e que formavam 
a grande maioria. Agora porém constatávamos que os governa
mentais possuiam 14.000 soldados bem armados. Nós apenas os 
superávamos em número de lanceiros. Quando nos aproximamos 
de Soledade, foi desfraldado pelos nossos uma bandeira branca com 
uma cruz vermelha, ao mesmo tempo que os músicos tocavam no
tas fúnebres. Na localidade, quem dispunha de dinheiro, poude 
comprar pão. Nós os poloneses fomos obrigados a contentar-nos 
com carne assada. Em seguida, atingimos Campo Comprido, que 
dista cêrca de 10 km de Soledade. Ali acampamos por cêrca de 8 
dias. Gumercindo enviou espiões para Santa Maria, enquanto nós 
enterrávamos a Silveira da Mota. Bodziak alegrou-se com o ocorri
do, porque o considerava inimigo dos poloneses. Neste ínterim re
cebemos a visita de Torquato, o qual contou-nos novidades de Pas
so Fundo: o General Lima estava gravemente ferido na cabeça e 
Fermino de Paula no pé. Contou-nos que um dos poloneses havia 
caido ferido porém vendeu caro sua vida. Abateu dois a tiros, quan
do tentavam agarrá-lo. Foi então abatido a pauladas, escapando 
honrosamente da morte da faca. Desconfiamos que tratava-se de 
Stefan Kiraczynski, porque Bodziak viu-o quando caiu ferido no 
pé. Chegou ainda a pedir a Bodziak que o levasse consigo, porém 
êste nada poude fazer, pois mal podia consigo mesmo e com difi
culdades estava conseguindo subir o morro. Depois fomos visitados 
por Gumercindo, o qual apresentava-se alegre, pelo fato de seu ir
mão Aparicio estar apresentando boa recuperação. Disse: “ Como 
é, vocês já ficaram bons, porque nós novamente vamos lutar e per
furar as barrigas com as lanças” . Bodziak então lastimou ter per
dido tanta gente do seu batalhão. Gumercindo respondeu que não 
estava a par do que tinha acontecido. Criticou entretanto a Apari
cio pela loucura que havia cometido. Esclareceu que naquela altu
ra do combate, não havia outra saida a não ser ordenar a retirada 
da infantaria. Se esta se retirasse em formação e continuasse ati
rando, não haveria tantas perdas. Bodziak entretanto indagou-lhe 
das razões que levaram a sua cavalaria a retirar-se precipitada
mente. Gumercindo esclareceu que a sua permanência no local de 
nada adiantaria, porque os cavaleiros não possuiam armas de fo
go. Desta forma, nada poderiam auxiliar com suas lanças contra 
a infantaria e cavalaria inimiga bem armada. Entretanto Bodz:ak 
ponderou-lhe: “ Tudo isto é verdade, mas era preciso levar em con
ta que no nosso batalhão não havia soldados experimentados, ssn- 
do 0 mesmo formado de um aglomerado heterogéneo. Alguns são 
soldados veteranos e experimentados, mas nunca estiveram numa 
batalha como essa. O senhor general, continuou ponderando Bod
ziak, deveria ter deixado uns 80 atiradores bem armados entrin-
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ch6irados na nossa elevaçao. Quando a nossa infantaria rccuou e 
a cavalaria inimiga apareceu na colina, esta reserva daria cobertu
ra ideal para que nossa infantaria pudesse recuar_ sem  sofrer tan
tas perdas e sem sofrer tamanho abalo de espírito. G um ercindo 
rLpondeu-lhe: “Pelo que vejo, o senhor entende de estratégia. A 
falta de uma reserva com esta finalidade, reconheço que fo i o nos
so grande êrro tático na batalha. É um a boa hção para o futuro. 
Ap-ora não vamos mais atacar o inimigo, a não ser se nos fechar 
pela retaguarda. O ideal é atingirmos o Uruguai” . Em seguida des
pediu-se do nosso batalhão e partiu.

Não demorou para chegar a notícia de que de fa to  os fe- 
deralistas haviam entrado em Santa Maria, m as foram  obrigados 
a abandoná-la com a chegada de fôrças governam entais superiores. 
Gumercindo ordenou então levantar o acam pam ento a um a hora 
da madrugada, e partirmos em direção da estrada que vai de Passo 
Fundo a Cruz Alta. Atravessamos o rio Juquia e atingim os a es
trada entre as estações ferroviárias atuais de São Bento e Pinheiro 
Machado. Após um rápido descanso, Gum ercindo ordenou que der
rubássemos os postes telegráficos. Destruímos m ais de 50 dêles. 
Torquato não estava gostando desta ordem, porque estávam os des
truindo nosso próprio capital. No dia seguinte, partim os para Cruz 
Alta. Bodziak, que estava mal humorado, dem orou para que or
denasse a partida do nosso batalhão. Enquanto isto, as outras fôr
ças conseguiram boa dianteira. Assim cam inham os alguns dias e 
noites até que d’uma colina divisamos a cidade de Cruz Alta. Lá 
nos esperavam as mesmas fôrças com  as quais lutam os em  Passo 
Fundo. Como Gumercindo não desejasse travar nôvo com bate, reu
niu 0 Conselho de Guerra. Foi então decidido contornar a cidade 
pelo flanco esquerdo e partir em direção à colónia Iju i, sempre em 
direção à fronteira uruguaia. Quando atingim os a colón ia  Ijui, pa
ramos para o pernoite. Gumercindo recebeu a in form ação de que 
as fôrças governamentais estavam ao nosso encalço. Por esta ra
zão partirnos adiante até chegarmos à colónia italiana nas m ar
gens do rio. Os italianos da localidade, quando descobriram  seus 
patrícios e a nós poloneses no exército, admiraram-se perguntando: 
“Vocês também foram se misturar com  esses bandos de ladrões? 
O que os levou a isso?” Nós nos explicamos com o podíam os mas 
no mtimo lhes dávamos razão.

Atravessamos 0 rio e partimos para a frente, deixando a lo
calidade para a direita. Marchávamos dia e noite, realizando ape
nas pequenos descansos, porque o inimigo nos estava perseguindo, 
livemos que atravessar muitos rios e riachos a pé, com água acima 
da cmtura. ^

BATALHA DE CAROVY E MORTE DE GUMERCINDO

alimentar-nos, fomos informados de 
estava acampada uma fôrça federalista, coman-

forraq vez tam bém  havia
Ç g veinamentais acampadas adiante do acam pam ento de
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Dorneles. Desta forma, tínhamos fôrças inimigas a nossa frente e 
na retaguarda. Descansamos um pouco e partimos para a frente 
a fim de realizar a junção. As fôrças de Dorneles estavam acampa
das atrás de uma colina que possuia cêrca de 1 km aproximada
mente. Do nosso lado havia mata e água. Recebemos ordem de 
erguer acampamento. Eram 15 horas da tarde. Começamos a assar 
churrasco e contentes porque pensávamos ter uma noite tranqui
la. De repente, ouvimos atrás da elevação, onde estavam as fôrças 
de Guinaldo, tiros e toques de corneta para prontidão. Corremos 
para levantar acampamento e colocamo-nos em prontidão. O 
acampamento transformou-se em verdadeiro formigueiro. Não le
vou 10 minutos, e todo o exército já estava em condição de guerra. 
As fôrças governamentais que estavam em fretne das de Dorneles, 
nada sabiam da chegada de Gumercindo, pensando que estavam 
atacando somente as de Guinaldo Dorneles. Êste resolveu preparar 
uma cilada. Ordenou o recuo lento de suas fôrças sem cessar fôgo, 
em direção às fôrças de Gumercindo. Quando os governamentais 
avistaram tanto exército, ordenaram a retirada, mas a cavalaria de 
Guinaldo caiu tão avassaladoramente, que até conseguiram tomar 
a bandeira do inimigo. A infantaria inimiga fugia em direção a 
um capão próximo, mas sempre atirando. Uma bala perdida "atin
giu a Gumercindo no peito, o qual estava localizado a quase 800 
metros do inimigo. Nós não chegamos a saber imediatamente do 
ocorrido. A música e a alegria contagiava a todos em comemora
ção à vitória obtida. As fôrças de Gumercindo não tomaram parte 
desta luta, porque somente Guinaldo resolveu o problema. Mas in
felizmente perdemos um alferes, de nome Ambrósio, um dos va
lentões que acompanhou Aparicio na investida suicida contra o 
inimigo, em Passo Fundo. Kolenkiev/icz alegrava-se, dizendo que 
graças a Deus nossa derrota em Passo Fundo fora vingada. Re
pentinamente chegou a galope um cavaleiro e deu-nos a notícia de 
que 0 nosso general havia sido ferido no peito, logo em seguida um 
outro informou que a ferida era leve. A música logo parou devido à 
apreensão pelo ferimento do nosso comandante em chefe. Começou 
a escurecer.

Partimos pela estrada pela qual tínhamos vindo. Andamos 
apenas meio km e paramos. Ninguém sabia a razão dessa parada. 
Não desconfiamos de que o nosso comandante estava agonizando. 
Soubemos posteriormente que tal parada foi para que Gumercindo 
pudesse dar as últimas instruções para os comandantes e nomear 
seu irmão Aparicio como seu substituto no comando geral. Pelas 
10 horas da noite veio a falecer. A oficialidade superior manteve o 
ocorrido em total segrêdo.

Partimos, dobrando para a esquerda em direção a Argenti
na. Assim deixamos os picapaus, aos quais haviamos derrotado à 
esquerda e aos que estavam ao nosso encalço à direita. Marchamos 
até às 4 horas da madrugada, quando paramos para descansar por 
cêrca de 3 horas apenas. A seguir, partimos para a frente. Nas car
roças estavam os feridos e bagagens. No meio destas, estava uma 
coberta com um pano vermelho. Continha os restos mortais de um
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dos maiores comandantes militares, vencedor do cêrco da Lapa e 
conqui^ta^or do^Param  ̂ atingirm os u m a fazenda.
Ali numa elevação, existia o cemitério de Santa A nna, onde Gu- 
mercindo foi sepultado dentro do m aior sigilo. Porem  estas pre
cauções de nada adiantaram, porque o in im igo cliegou  a saber de 
tudo Desenteraram-no e cortaram-lhe a cabeça, a qual fo i enviada 
ao governador em Pôrto Alegre. Sua espada fo i enviada ao M are
chal Floriano no Rio de Janeiro.

Em nossa caminhada, encontramos um a outra  fôrça  federa- 
lista de 300 homens. Não me lembro do nom e de seu com andante. 
Eram apenas lanceiros, os quais tinham  poucas arm as de fôgo. 
Disseram que ainda não haviam participado de n enhum a luta, 
mas tinham grande vontade para isso. Os nossos disseram -lhe que 
teriam oportunidade para isso, porque os picapaus estavam  ao nos
so encalço. Agora eramos numerosos, porque estávam os form ados 
de três fôrças; Aparício, Guinaldo e esta nova que havíam os en
contrado. d  inimigo, sempre ao nosso encalço, havia  un ido as suas 
fôrças para nos derrotar. Desta forma, ambos os lados se sentiam 
fortalecidos.

No Conselho de Guerra, foi decidido esperar os picapaus e 
enfrentá-los. Esperamos por uma noite e um  dia, e nada dos pi
capaus . Aparício não quis esperar, porque tinha pressa em  atingir 
0 Uruguai. Desta fornia, os que desejavam perm anecer na região, 
assim o fizeram, enquanto nós partimos para a fr e n te . Cam inha
mos um dia e meio, até pararmos nas m argens ds u m  rio, onde le
vantamos acampamento. Era mais ou m enos m eio d ia . T ínham os 
certeza de que agora poderíamos descansar, pois G uinaldo e a ou
tra fôrça de cavalaria haviam ficado para trás, o que garantia a 
nossa retaguarda. Mas era ilusão. Apenas havíam os nos instala
do, quando veio um mensageiro com  a notícia  de que o inimigo 
havia deixado aquelas trepas federalistas de lado e estava ao nos
so encalço. Agora era preciso transpor o rio . A  sorte é que havia 
no local uma balsa. O rio tinha cêrca de 30 m etros de largura. 
Apressadamente, levantamos acam pam ento. Nós os poloneses, ]á 
experimentados, não esperamos para sermos os ú ltim os . Cada um 
enfiava-se onde podia. Por tôda tarde e por tôda a noite, durou 
a travessia. Os últimos, pelas 8 horas da m,anhã, ao atravessarem 
dsstruirarn a balsa, quando repentinamente divisam os as fôrças 
inimigas: infantaria, cavalaria e artilharia. Num a pequena eleva.. 
çao na margern oposta, foram cclocados cs canhões, que não tar- 
darani em abrir fogo contra nós. Entretanto, tais tiros não mais 
nos atmgiam porque partimos depressa para a frente escapando 

inimigo. Marchamos o dia todo, descansan,do 
rapidamente ao anoitecer. Estávamos com  m uita  pressa, 

poique tínhamos pela frente o rio Ibicui, o  qual tin h a  100 metros 
e argura. Caminhamos até às 8 horas da m anhã, quando fize

mos uma pequena parada de um a h e ra . Em  seguida, chegamos 
a e uma encruzilhada onde temamos a estrada que partia  a nossa



esquerda, dando impressão de que estávamos voltando. A situa
ção somente foi esclarecida no dia seguinte, quando soubemos que 
a tr,ansposição do rio ali era impossível, pois a passagem estava 
guarnecida por dois pequenos vapores armados com metralhado
ras. No município de Uruguaiana, esta-va acampado o general Hi
polito, com 1000 soldados. Portanto, atingir o Uruguai nesta re
gião tornou-se impossível. Foi resolvido então voltar para Cruz 
Alta e atingir o território argentino pela localidade de Alto Uru
guai. No dia seguinte, pelo meio dia, atingimos a localidade de 
Francisco de Assis. Esta é uma cidadezinha muito simpática, cer
cada de outeircs. Em seguida entramos na mata. Vicente de Cas
tro então disse-me: “ É só caminhar, caminhar e nunca chegamos 
à nossa terra .”

Chegamos até a loąalidade de Boqueirão. Alí fomos aban
donados por Valério Lakiernik e Kolankivíicz. Não sei para onde 
se dirigiram. Pouco depois, ainda em Boqueirão, Aparício autori
zou a quem desejasse ir embora, porque êie não desejava mais se
gurar ninguém. De agora em diante, disse, não queria ser mais 
responsável pelo destino de mais ninguém. Dsixaram-nos pois 
Jankowski, Smiecikowski, Frederico Pavflov?ski, Ryzyk e muitos ou
tros . Er:;m ao todo cêrca de nove. Nós partimos em direção a Cruz 
Alta. No dia 27 de agôsto, fêz tanto frio acompanhado de garôa e 
vento, que o meu lado direito estava completamente insensível. 
Era impossível continuarmos. Então paramos, sem dar atenção se 
0 inimigo estava ao. nosso encalço ou não. Era difícil manter o fo
go, pois tudo estava molhado. Esta noite, morreram sete homens 
de frio. Ao raiar o sol, tudo estava coberto por uma geada forte. 
Para prosseguirmos, tínhamos que transpor um riacho com água 
até a cintura. Acredito que maior sofrimento não possa existir 
neste mundo. Depois que atravessamos o rio, o sol surgiu e aque
ceu-nos. No dia seguinte, chegamos a um rio, localizado a cêrca 
ds 5 milhas da estrada que vai para Cruz Alta;. Na ponte sôbre o 
mesmo havia uma guarda de cêrca de 15 homens, os quais estavam 
rual armados, pois só possuíam armas daquelas que se usa para ca
çar passarinho. Não demorou para que se rendessem. Obrigados, 
contaram-nos que em Cruz Alta havia apenas uma guarnição de 
60 homens, e que no dia seguinte haveria um grande baile em Co
memoração à mcrte de Gumercindo. Aparício disse ser essa uma 
excelente idéia porque nós iríamos também. Mandou destruir e 
queimar a ponte. Os prisioneiros tiveram ds trabalhar sem parar 
a noite inteira, destruindo e queimando a ponte. Aparício partiu 
na frente e deixou 4 prisioneiros para que concluíssem a destrui
ção da mesma. Quando terminaram,, foram também conduzidos 
na noss,a retaguarda, quando um dêles conseguiu fugir para o ma
to . Os três restantes, logo que os alcançamos, foram levados até a 
presença de Aparício. Êste, quando soube do ocorrido, pôs-se de 
pé e mostrou com os dedos de que deveriam levá-los até a estrada 
e cortar-lhes a garganta. De nada adiantaram suas súplicas, cho
ro e gritos. Imediatamente arrancaram-lhes as vestes e deixaram-
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nos completamente nus. Letonio Cclombo, comandante dos ita
lianos indignado, dizia que nos dias de hoje tal coisa só podia 
acontecer na África, pois o Brasil considera-se como pertencente 
a-o rol dos países, civilizados. Por sua vez, Bodziak também mani
festava sua indignação, preguejando e amaldiçcando aos miserá
veis bandidos que ordenaram a morte dêste desgraçados, que tra
balharam a noite inteira sem comer e sem beber, para cumprir or
dens nossas. Perguntava indignado: “Que instinto é êste, que é
pior dc que o dos animais?”

BATALHA DE CRUZ ALTA

Após tais acontecimentos, partimos para a frente até che
garmos a uma elevação, donde avistamos a cidade de Cruz A lta . 
Esporamos o anoitecer sem acender fogueira, para não ssrmos vis
tas. Pensamos que iríamos surpreender o inimigo, mas êste des
confiava de algo e estava alerta. Logo que partimos, ouviram-se 
os primeiros tiros dos picapaus. Imediatamente, A parído mandou 
cortar o telégrafo. Os picíipaus recuavam. Nas casas dos morado
res, imediatamente apareceram pendurados panos brancos, signi
ficando que seus moradores nada tinham a ver com  a revolução. 
O inimigo sabia que não podia conosco. Entrincheirou-se pois na 
cidade e no quartel, donde atirava contra nós. Aparício não dese
java vencer. Somente queria conseguir roupa e cutros pertences 
úteis, de forma que o tiroteio durou 10 horas. Um moço, que obser
vava atrás de uma janela, recebeu um tiro certeiro bem no meio 
da testa. Um dos nossos poloneses, Damcry, que gostava de aguar
dente, separou-se do grupo e foi até um boteco, onde bebeu à von
tade. Logo após, foi apanhado e teve sua garganta cortada. Êste 
patrício procedia de uma das colónias localizadas nos arredores 
de Curitiba. Um valentão picapau começou a atirar de revolver, 
escondido no cemitério. Foi apanhado pelos nossos e teve imedia
tamente sua roupa arrancada e a garganta cortada. Seu corpo foi 
jogado na rua.

De Cruz Alta, partimos para Palmeira. Caminhamos até às 
10 horas da noite. Descansamos até a aurora, quando prossegui- 
raos a caminhada. Evitamos a localidade de Palmeira pelo  ̂ lado 
direito. Nós, os poloneses e os italianos, pensávamos que então 
não haveria mais perigo, porém estávamos enganados. Aparício 6 
os outros oficiais, superiores sabiam muito bem que o inimigo, com 
forças descansadas, estava ao nosso encalço. Por isso ordenavam 
essas marchas forçadas, a tal ponto que muitos não podiam pros
seguir mai^. Felizmiente, nós os po-oneses estávamos melhor pre
parados e aguentávamos a marcha.

BATALHA DE CAMPO NOVO E MORTE DE POGORZELSKI

^Apesar de caminharmos rapidamente, as fôrças governa- 
men â s estavam por nos alcançar. Os vigias da nossa retaguarda
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conseguiram diyisá-los ccm sua infantaria numerosa e cêrca de 20 
cavaleii'os. Divisaram também duas carroças com munição. Apa- 
ricio ficou muito preocupado, porque apesar de estarmos cami
nhando na mata, o que anularia a cavalaria inimiga, estávamos 
com pouquíssima m unição, Tínhamos munição para mauzers, po
rém faltava para as carabinas (com blein). Alguns soldados dispu
nham de apenas 3 ou 5 tiros. Pela frente, tínhamos ainda a loca
lidade de Alto Uruguai, onde estavam aquartelados 50 soldados. 
Nossa sorte foi que o destacamento de Alto Uruguai ignorava nos
sa presença na região. Se tal ocorresse, os governamentais nos co
locariam entre dois fogos, ficando a situação crítica. Mesmo que 
nos ignorassem, as fôrças que estavam na nossa retaguarda have
riam d3 comprimir-nos contra o rio Uruguai e daí poderíamos 
morrer afogados. Estávamos pois entre o martelo e a bigorna. 
Neste ínterim, aproximamo-nos de um matagal, que se estendia 
per cêrca de 3 km de largura, por 6 de comprimento. No seu inte
rior corria um riacho, a cuja margem encontrava-se uma localidade 
chamada Campo Novo. Desta localidade até Alto Uruguai, havia 
cêrca de 2,5 k m . Aparício, desconfiando que o inimigo estava a par 
de nossa falta de munição, e como o mesmo não parava de perse
guir-nos, resolveu dar-lhe combate.

Convocou então o Conselho de Guerra, onde foi decidido: 
dividir a munição em três partes. Uma foi destinada para o com
bate com os picapaus, outra parte foi destinada para a luta na 
mata e a terceira foi entregue a Torquato, que recebeu incumbên
cia de tomar a localidade de Alto- Uruguai. Quando pois já está
vamos em plena mata de Campo Novo, Aparício ordenou a todos 
aqueles que não possuíam armas (ao todo cêrca de 500 pessoas, 
sobretudo gaúchos que não h,aviam participado dê luta nenhuma, 
sendo que alguns dêstes carregavam consigo inclusive suas mulhe. 
res, que se colocassem n.uma elevação do outro lado do riacho. 
Tal decisão visava enganar o inimigo da r&al posição dos comba
tentes. Aparício espalhou êstes não combatentes o máximo possí
vel, para que o inimigo pensasse que ali estavam concentradas tôdas 
as nossas fôrças. A cavalaria e infantaria foi colocada do outro 
lado da elevação, ficando desta forma oculta ao inimigo e prepara
da para realizar a carga sôbre os picapaus no momento oportuno. 
Nossas sentinelas avisaram de que os governamentais se aproxi
mavam, formados em quadros, no interior dos quais estavam as 
carroças com a munição. O inimigo já estava a cêrca de 1 km de 
nós. "Aparício ordenou à vanguarda que recuasse, mas não em 
nossa direção e sim para a esquerda, em direção ao riacho. Alí de
veriam deter-se aguardando novas ordens. Nós da infantaria es
távamos formados na frente, prontos para o combate, enquanto a 
cavalaria encontrava-se atrás. Para a nossa estratégia, era preci
so permitir que o inimigo se aproximasse o máximo possível. A ca
valaria adversária, percebendo que os federalistas paravam e com 
certeza preparavam-se para a luta, também pararam e aguarda
ram que sua infantaria se aproximasse. Como havíamos previsto,
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a atenção do inimigo estava voltada para a elevação além do ria
cho onde Aparício colocara os desarmados. Nós os combatentes 
do outro lado, não fomos percebidos, porque ,estávamos afastados 
cêrca de 300 m etros. Aparício, vendo pois que não avançariam 
mais, ordenou c fogo. Ao som dos tiros, estabeleceu-se grande con
fusão do lado inimigo. Os quadros adversários com eçaram  a de
bandar, Os oficiais gritavam para que não desfizessem a form a
ção dos quadros, porque do contrário estariam perdidos. Aparicio 
então ordenou: “ Avançar” . Nós obedecemos e avançamos atiran
do. A cavalaria inimiga, vendo o nosso avanço, com eçou a fugir a 
todo galope em direção- a Palmeira. Os nossos, que atiravam com 
carabinas comblein, não tinham mais m unição. Somente atira
vam os que dispunham de mauzers. O inimigo com eçou então a 
recuar a fim de se ocultar atrás da elevação. Neste m om ento 
Aparício ordenou o avanço da nossa cavalaria. Porém os nossos 
animais não se comportaram assim como em Carovy, sob o com an
do do Guinaldo. Estavam cansados e além disso tinham  que percor
rer uma elevação numa distância de 400 metros. Em virtude disso, a 
infantaria teve que deter o avanço e cessou fo g o . Foi o tem po ne
cessário para que os oficiais inimigos recompusessem as suas filei
ras e começassem a atirar com mais vigor contra a nossa cavala
ria. Não houve cutra saída se não ordenar o recuo da cavalaria 
p.ira seu ponto de partida. Se nós da infantaria tivessemos pelo 
menos 40 cartuchos cada um, haveríamos de tê-los liquidado, mas 
agora a luta ficava indecisa. Era preciso recuar por falta de m u
nição. Inicialmente foi a cavalaria, e em seguida a infantaria, 
sempre contudo atirando contra o inimigo até atravessarmos o 
riacho e ocultarmo-nos do outro lado da elevação. Os picapaus, 
vendo que recuávamos, começaram a avançar, mas não se aven
turaram a atravessar o riacho. Nós recuamos até a estrada. Não 
tínhamos muitas perdas, apenas dois mortes e alguns feridos. A 
situação do adversário era porém mais difícil. Dos poloneses nin
guém havia sido morto e nem ferido.

Descansamos durante tôda a noite, até às 4 horas da ma
drugada. Alguns admiraram-se pelo fato de que os picapaus nâo 
nos atacaram nesses momento. Com certeza estavam ocupados 
em lamber as suas feridas. Torquato, com os seus, partiu às 3 ho
ras da madrugada para a tomada de Alto Uruguai. Nós penetra
mos na mata pela estrada, que por sin,al era m uito larga, com  cêr
ca de 20 metros. De ambos os lados da estrada havia bambus com 
trepadeiras espinhosas. Aparício ordenou então a distribuição d,a 
munição economizada para a oportunidade. Escolheu 50 soldados 
armados com mauzers; eram soldados governamentais qu.e ha
viam aderido às nopas fôrças na Lapa e em T iju cas. Afirmava 
que se por acaso caíssem prisioneiros, os governamentais cs have
riam de perdoar, porque eram seus soldados. Nosso comandante, 
coronel Bodziak, devia ter enlouqu3cido, porque enviou juntam en- 
e com eles a Pogorzelski, o qual também possuía um a m^auzer. 

Este, se tivesse se oposto à ordem, teria agido certo, porque não
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sabida que Aparícic havia escclhido só os soldados govsrnamentais 
e não voluntários. Mas o certo é que havia chegado o dia e a ho
ra de sua morte. Deixou seu irmão menor Estanislau, órfão, por
que não tinham mais parentes.

Caminha-mos cêrca de 4 horas, quando paramos para comer 
algo e fortalecer-nos. Bodziak convenceu Aparício a minar a estra
da, no que foi consentido. Pensava êle em colocar minas contra um 
exército, assim como se coloca dinamite numa pedreira, ordenou 
pois que se abrissem buracos e fôssem ali colocadas minas. Apenas 
alguns poloneses e 30 gaúchos permaneceram com Aparício. Wia- 
drowski não quis nem_ ouvir a decisão. Chamou Bodziak de bobo 
per ter segurado a muitos do.3 poloneses, em vez de apressar a sua 
ida em, direção à fronteira. Os brasileiros, dizia Wiadrowski, que 
briguem sozinhos, porqus haveríamos de morrer todos, dizia. Não 
obedeceu e partiu sozinho. Nós, quando terminamos de colocar as 
minas, sentamos para descançar sem nenhuma preocupação, pois 
atrás havíamos deixado parte da nossa infantaria e nos" campos 
laterais a cavalaria para impedir aos governamentais o acesso à 
estrada. Em certo momento, da direção de Campo Novo, ouviu-se 
um firme tropel de cavalo a galope. Era um cavaleiro que havia 
ficado na retaguarda. Quando chegou gritou: “ Socorram-nos, por
que estãO’ nos liqiiidando” . Todos puseram-se em pé, inclusive 
Aparício. Perguntou então gritandc: “ O que foi que aconteceu?” 
Respondeu que os picapaus conseguiram cercar as nossas fôrças 
e qu3 êle por verdadeiro milagre conseguira escapar para avisar 
do que estava acontecendo. Aparício perguntcu então pela nossa 
infantaria. O mensageiro respondeu que não havia sinal da mes
ma, Aparício percebeu que os mesmos decidiram não combater e 
render-se ao inimigo. Pulou no cavalo e ordenou: “ Vamos” . Ain- 
d,a vircu-se e ordenou a Bodziak para que ficasse e explodisse os 
picapaus. Logo que Aparício desapareceu com os seus na curva, 
dissemos a Bcdziak; “Bonito papel o senhor arrumou para nós. É 
seu desejo liquidar a nós todos?” Ficamos outra vez sozinhos como 
na passagem do rio Uruguai na fronteira com Santa Catarina, on
de tivemos de combater sozinhos os inimigos. Agora o senhor nos 
obriga a ficar cuidando destas bobas m inas, O senhor que as acen
da sozinho. Convide a um, picapau para ajudá-lo e mande que êles 
sentem sôbre as mesmas, porque nós não somos bobos de permane
cer a qu i.” (32)

Partimos imediatamente em direçãc a Alto Uruguai, cami
nhando o mais depressa possível. Mantivemos a marcha por todo 
dia e por tôda a noite, realizando apenas pequenos descansos. Não

32 —  Apesar da posição contrária dos extenuados voluntários de São Mateus, 
0 ̂ plano do cox’onel Bodziak revelou-se eficiente, quando do avanço do 
exército picapau. A  explosão das minas, atemorizou o inimigo e para não 
ser surpreendido com novas explosões desse tipo, passou a deslocar-se 
por entre a mata, o que retardou sua marcha, permitindo que tôdo o exér
cito de Aparício Saraiva atravessasse o rio Uruguai e chegasse ao ter
ritório argentino.
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temíamos porque o inimigo ficara para trás e era constituído ba
sicamente de infantaria, sendo difícil portanto que no ,3 alcanças
se- além do mais, possuíam apenas 20 cavaleiros e A pancio 30, es
tando em condições de dete-los. Assim raciocinávamos pelo cami
nho e analisávamos a sítuição. Se a,s nossas fôrças não tomaram 
Alto Uruguai, então teríamos 0 inimigo também na frente e logo 
adiante um rio com 200 metros de extensão. A m unição era escas
sa, mas era praciso confiar no destino.

No dia seguinte, pelas duas horas da tarde, o  mato começou 
a clarear. Era a aproximação do Alto Uruguai. Pouco depois en
contramos um dos nossos cavaleiros, que se dirigia para n ó s . Per- 
gmitamo-lhes das novidades. Disse-nos que h^aviam m atado al
guns picapaus e dispersado os outros, ds forma que dominávamos 
a localidade de Alto Uruguai. Então suspiramos aliviados; por sua 
vez 0 cavaleiro perguntou-nos o que estava acontecendo na reta
guarda. Contamo-lhes 0 ocorrido e a situação difícil de Aparício. 
Em seguida, partiu para a frente. Nós também paramos e logo 
adiante ultrapassamos uma cêrca, onde encontramos um negro 
morto a tiros completamente pelado.

Continuamos andando até a praça central, onde estava a 
Igreja. No largo estava um cadáver com a garganta tão profunda
mente cortada que se prendia ao corpo somente pelo osso. O infe
liz igualmente estava nu. Continuamos adiante até chegar ao rio, 
que formava a fronte-ra com a Argentina. Ali encontramos um 
movimento extraordinário. Os cavalos estavam sendo amarrados 
uns aos outros, na tentativa de atravessar 0 rio. Ao ali chegarmos, 
cêrca da 2/3 do exército já havia transposto o caudaloso rio. Dos 
nossos poloneses, muitos já estavam do outro lado. Estavamos pa
rados na margem olhando 0 movimento, ã espera de uma can ôa . 
Felizmente uma das canôas era manobrada por Wiadrowski, 0 qual 
ao nos ver ali, veio rapidamente para nos apanhar. Admirado por 
nos ver ali, perguntou 0 que estava fazendo o nosso coronel. Res
pondemos-lhe que ficou atrás, para acender as min,as que nos man
dara enterrar. Wiádrovíski, por seu turno, afirmou que fizera bem 
em chegar antes à margem dor io, porque conseguira uma canôa 
e assim^pcude transportar todos os poloneses. Quando estavamos 
na canôa, contou-nos 0 que havia acontscido com êle até então. 
Disse-nos que chegara à margem do rio há cêrca de cinco horas 
atrás. Encontrou tôdas as canôas ocupadas. Pediu então a m u i 
tos que c transportassem para o outro lado, mas todos diziam que 
não era possível, porque tinham de transportar primeiro a sua 
gente. Rspetiu-se pois a mesma história que havia ocorrido Gm 
Santa Catarina, quando nós os poloneses fom os deixados para 0 
fim. Felizmente possuía algum dinheiro no bôlso, tirou 2 mil réis 
e enfiou na mão do canoeiro. Êste então disse: “ S u ba .”  D u r a n t e  
a travessia pensava na forma d 2 conseguir o transporte dos outros 
patrícios. Uma vez do lado argentino, correu até uma bodega e pe
diu para alugar uma canôa. Só 0 conseguiu quando t i r o u  d o  bôlso
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5 mil réis e enfiou nas mãos do proprietário. Desta forma conse
guiu transportar todos os poloneses que por lá apareciam.

Quando clisgamos do lado argentino, demos graças a Deus 
por nos haver salvo da morte à bala e à faca. Talvez nos esperas
se ali a morte pela fome, mas esta já seria mais agradável do que 
a outra. Pela madrugada, aparsceu do lado brasileiro o nosso co
ronel, montado num burrico. Logo o transportamos, Juntamsnte 
com 0 animal. Esta foi uma noite que conseguimos passar sem 
tensão nervosa. Bodziak estava exausto e doente, pois nem conse
guia falar. Nós, para não o perturbarmos, não Ihé fizemos pergun
tas. Pelas 10 horas divisamos na outra margem a chegada da ca
valaria, comandada por Aparício, juntamente com 40 cavaleiros. 
Isto significava que Aparício havia conseguido salvar algo da nos
sa cavalaria, que havia sido cercada no campo pelo inim igo. Con
taram-nos o que havia acontecido.

Quando Aparício chegou com os ssus homens, cs cercados 
vendo que havia chegado auxílio, redobraram o fogo . Os picapaus 
assustaram-se, pois pensaram que todo o exército federalista ha
via voltado e fugiram em direção ao m ato. Desta forma, os sitia
dos conseguiram chegar até seu chefe Aparício. Depois recuaram 
lentamsnte a fim de ganhar tempo para que o grosso do exército 
pudesse passar o rio. Depois, a galope lançaram-se para a frente 
até atingirem o rio.

Tanto os cavaleiros, como os cavalos foram levados para o 
lado argentino. Aparício permaneceu de pé na rnargem brasileira, 
com uma carabm,a na mão até que todos seus homens fôssem 
transportados. Foi, portanto, o último a deixar a outra margem. 
Na ocasião estava muito alegre. Ao passar perto de nós disse: “ Os 
picapaus queriam nos pegar e liquidar-nos, mas não nos deixamos. 
Agora estamos do lado argentino e êles nada nos pedem fazer.” 
Bodziak então perguntou o que havia acontecido com a infanta
ria composta pelos soldados governamentais que havia permane
cido ccm a cavalaria na estrada. Aparício respondeu que êles com 
certeza haviam se rendido, pois inicialmente foram seus soldados 
e não foi encontrado sinal de vida. Bodziak acrescentou que com 
certeza não perdO;aram ao soldado polonês, pois não pertencia a 
suas fileiras. Bodziak abaixou então os olhos, porque havia com
preendido 0 êrro cometido. Pogorzelski procedia da Polónia, da 
província de Grodziensk. Deixou na pátria sua espôsa e veio para 
o Brasil somente com seu irmão.

Em seguida Aparício ordenou que tôdas as armas fôssem 
levadas ao depósito de um vendeiro, a fim de enviá-las a São To
mé, localidade do rio abaixo. Disse também que se alguém dese
jasse ir junto e tivesse dinheiro para a passagem, também poderia 
ir no vapor até São Tomé. Surgiram alguns; Lavrador, Dr. Fritz, 
0 filho de Silveira Martins, cujo pai estava em Buenos Aires e era 
0 chefe desta revolução, e inclusive o nosso coronel Bodziak.

Jelinski então comentou: “ Muito bem, agora êle vai e nos 
deixa aqui com fom-e e sem dinheiro, enquanto êle vai banquetear-
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temíamos porque o inimigo ficara para trás e era constituído bà- 
sicamente de infantaria, sendo difícil portanto que nos alcanças
se- além do mais, possuíam apenas 20 cavaleiros e A pancio 30, es
tando em condições de detê-los. Assim raciocinavamos pelo cami
nho e analisávamos a situsção. Se a,3 nossas fôrças nao tomaram 
Alto Uruguai, então teríamos o inimigo também na frente e logo 
adiante um rio com 200 metros de extensão. A m unição era escas
sa, mas era preciso confiar no destino.

No dia seguinte, pelas duas horas da tarde, o  mato começou 
a clarear. Era a aproximação do Alto Uruguai. Pouco depois en
contramos um dos nossos cavaleiros, que se dirigia para n ó s . Per
guntamo-lhes das novidades. Disse-nos que h,aviam m atado al
guns picapaus e dispersado os outros, ds forma que dominávamos 
a localidade de Alto Uruguai. Então suspiramos aliviados; por sua 
vez 0 cavaleiro perguntou-nos o que estava acontecendo na reta
guarda . Contamo-lhes o ocorrido e a situação difícil de A parício. 
Em seguida, partiu para a frente. Nós também paramos e logo 
adiante ultrapassamos uma cêrca, onde encontramos um negro 
morto a tiros completamente pelado.

Continuamos andando até a praça central, onde estava a 
Igreja. No largo estava um cadáver com a garganta tão profunda
mente cortada que se prendia ao corpo somente pelo osso. O infe
liz igualmente estava nu. Continuamos adiante até chegar ao rio, 
que formava a fronte'r,a com a Argentina. AU encontramos um 
movimento extraordinário . Os cavalos estavam sendo amarrados 
uns aos outros, na tentativa de atravessar o rio. Ao ali chegarmos, 
cêrca da 2/3 do exército já havia transposto o caudaloso rio. Dos 
nossos poloneses, muitos já estavam do outro lado. Estavamos pa
rados na margem olhando o movimento, à espera de uma can õa . 
Felizmente uma das canôas era manobrada por Wiadrowski, o qual 
ao nos ver ali, veio rapidamente para nos apanhar. Admirado por 
nos ver ali, perguntou o que estava fazendo o nosso coronel. Res
pondemos-lhe que ficou atrás, para acender as min.as que nos man
dara enterrar. Wiadrowski, por seu turno, afirmou que fizera bem 
em chegar antes à margem dor io, porque conseguira uma canôa 
e assim^pcude transportar todos os poloneses. Quando estavamos 
na canôa, contou-nos o que havia acontscido' com êle até então. 
Disse-nos que chegara à margem do rio há cêrca de cinco horas 
atrás. Encontrou tôdas as canôas ocupadas. Pediu então a mui
tos que 0 transportassem para o outro lado, mas todos diziam que 
não era possível, porque tinham de transportar primeiro a sua 
gente. Repetiu-se pois a mesma história que havia ocorrido em 
Santa Catarina, quando nós os poloneses fom os deixados para o 
fim. Felizmente possuía algum dinheiro no bôlso, tirou 2 mil réis 
e enfiou na mão do canoeiro. Êste então disse: “ S u ba .”  Durante 
a travessia pensava na forma de conseguir o transporte dos outros 
patrícios. Uma vez do lado argentino, correu até uma bodega e pe
diu para alugar uma canôa. Só o conseguiu quando tirou do bôlso
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5 mil réis e enfiou nas mãos do proprietário. Desta form a conse
guiu transportar todos os poloneses que por lá apareciam.

Quando chsgam os do lado argentino, demos graças a Deus 
por nos haver salvo da morte à bala e à faca. Talvez nos esperas
se ali a m orte pela fome, mas esta já  seria mais agradável do que 
a outra. Pela madrugada, aparsceu do lado brasileiro o ncsso co
ronel, m ontado num  burrico. Logo o transportamos, juntam snte 
com^o an im al. Esta^ foi uma noite que conseguimos passar sem 
tensão nervosa. Bodziak estava exausto e doente, pois nem conse
guia fa la r . Nós, para não o perturbarmos, não lhe fiz,emos pergun
tas. Pelas 10 horas divisamos na outra margsm a chegada da ca
valaria, com andada por Aparicio, juntamente com  40 cavaleiros. 
Isto significava que Aparicio havia conseguido salvar algo da nos
sa cavalaria, que havia sido cercada no campo pelo inim igo. Con
taram-nos o que havia acontecido.

Quando Aparicio chegou com os ssus homens, cs cercados 
vendo que havia chegado auxílio, redobraram o fogo. Os picapaus 
assustaram-se, pois pensaram que todo o exército federalista ha
via voltado e fugiram  em direçãc ao m ato. Desta forma, os sitia
dos conseguiram chegar até seu chefe Aparicio. Depois recuaram 
lentamente a fim  de ganhar tempo para que o grosso do- exército 
pudesse passar o  rio. Depois, a galope lançaram-se para a frente 
até atingirem o rio.

Tanto os cavaleiros. como os cavalos foram  levados para o 
lado argentino. Aparicio permaneceu de pé na margem brasileira, 
com  uma carabln,a na mão até que todos seus homens fôssem 
transportados. Foi, portanto, o último a deixar a outra margem. 
Na ocasião estava m uito alegre. Ao passar perto de nós disse: “ Os 
picapaus queriam nos pegar e liqiiidar-nos, mas não nos deixamos. 
Agora estamos do lado argentino e êles nada nos podem fa zer .” 
Bodziak então perguntou o que havia acontecido com  a infanta
ria com posta pelos soldados governamentais que havia permane
cido cem  a cavalaria na estrada. Aparicio respondeu que êles com 
certeza haviam se rendido, pois inicialmente foram seus soldados 
e não foi encontrado sinal de vida. Bodziak acrescentou que com  
certeza não perdoiaram ao soldado polonês, pois não pertencia a 
suas fileiras. Bodziak abaixou então os olhos, porque havia com 
preendido o êrro com etido. Pogorzelski procedia da Polónia, da 
província de Grodziensk. Deixou na pátria sua espôsa e veio para 
0 Brasil somente com  seu irmão.

Em seguida Aparicio ordenou que tôdas as armas, fôssem 
levadas ao depósito de um vendeiro, a fim  de enviá-las a São To
mé, localidade do rio abaixo. Disse também que se alguém  dese
jasse ir junto e tivesse dinheiro para a passagem, também poderia 
ir no vapor até São Tom é. Surgiram alguns; Lavrador, Dr. Fritz, 
0 filho de Silveira Martins, cu jo pai estava em Buenos Aires e era 
0 chefe desta revolução, e inclusive o nosso coronel Bodziak.

Jeiinski então com entou: “ Muito bem, agora êle vai e nos 
deixa aqui com  fom e e sem dinheiro, enquanto êle vai banquetear-
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se». A Letônio Colcmbo, comandante dos italianos, Aparício pro- 
DÔs*passaR'3m mas êle agradeceu e disse que alí perm aneceria e 
dividiria a sort3 com os. seus, já  que seus homens sempre o obede
ceram e 0 seguiram.

Eiaquanto conversávamos e olhávamos o rio Uruguai, avis
tamos do lado oposto o surgimento das tropas inimigas que nos 
estavam perseguindo. Aconselharam-nos para que nos^escondes- 
ssmos porque êles bem seriam capazes de atii ar contra n o s . Mas os 
governamentais não eram tão trouxas de atirar contra  nós e sa
biam muito bem que nós os federalistas, também atiraríam os con 
tra êles.

Os picapaus gritavam do lado brasileiro: “ Por que vocês es
tão se refugiando na Argentina? Não tenham  m êdo, nós somos 
seus irmãos, somos patrícios. ”

Aqueles que haviam tomado a localidade de A lto Uruguai 
haviam se apoderado de grande quantidade de víveres, mas eu e 
meu irmão tínhamos na mochila apenas um pouco de carne sêca. 
Agora, nesta terrível selva, talvez precisássemos com er cascas de 
árvores.

Nosso exército desarmado prosseguiu sua cam inhada em 
direção a São Tomé. Na frente ia Aparício com  a cavalaria e atrás 
a infantaria.

Agora, é preciso relatar o que aconteceu com  aqueles que 
nos deixaram na colónia Jaguari.

Quando nos deixaram, não demorou para que Jankowski e 
Rosyk se separassem. O grupo chegou a uma colónia e por infeli
cidade ali estava um cficial governamental convalescendo de um 
ferimento recebido em Passo Fundo, o qual logo os identificou co
mo soldados de Gumercindo, o que não podia ser negado. Imedia
tamente foram prescs e receberam a ameaça: “ Esperem um  pou
co, polacada, agora vocês, todos vão para a fa ca . ”  Porém  tal não 
ocorreu. Levaram-nos até a estação ferroviária e os enviaram a 
Pôrto Alegre como prisioneiros importantes. O próprio governador 
manifestou interesse em conhecer os valentes que com  tanta cora
gem avançaram na batalha de Passo F undo. Mas a sorte dos mes
mos é que no quartel para onde foram levados encontraram  um 
sargento polonês, o qual lhes disse: “Vocês estão em  m á situaçãO', 
porque o governador Castilhos está profundam ente desgostoso 
com os^poloneses^do Paraná. Êle costuma se v in gar. Ao que p^are- 
ce, vocês amanhã serão per êle interrogados. Saibam portanto o 
que dizer. Digam que vocês não são voluntários e sim  que foram 
recrutados à fôrça” . Os prisioneiros puderam entãO' com binar o 
que h a v e r i^  de dizer, Pawłowski e mais um, exploraram  o fato 
de terem sido  ̂soldados governamentais no cêrco de T ijucas, e que 
teriam sido obrigados a se incorporar ao batalhão p olon ês . Os 
í t  fJizer que Bodziak os havia obrigado a  ade-
iir ao batalhao. Agora porém, quando- foi possível fugir de sua in
fluencia, assim o haviam feito.
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No dia seguinte, o governador chamcu a si êsses prisionei
ros e ordenou que chegassem a sua presença individualmente. Co
mo estava combinado, nãc houve contradição nos seus depoimen
tos, após 0 que mandou levá-los de volta ao quartsl e dar-lhes far
da e incorporá-los ao exército legalista, porém foram de início 
proibidos de deixar o quartel. Somente após transcorrido um mês, 
lhes foi permitido sair da caserna,. Aproveitou-se disso Smierti- 
kowski para desertar e achar emprêgo numa fábrica de carroças, 
porque era um bom ferreiro. Em consequência, os outros foram 
novamente detidcs, perdendo tôda a esperança de obter a liberda
de.

Certa ocasião, receberam um bom conselho, o de procurar 
0 cônsul russo em Pôr to Alegre. Era êste um brasileiro já  velho e 
prestimoso. Conseguiram comunicar-se com c referido cônsul, 
através de uma carta por êles assinada. No dia seguinte, o cônsul 
chegava ao quartel e solicitou relato pormenorizado. Em seguida 
apelou ao governador a fim de que os soltasse. O govern,ador assim 
0 fêz, solicitando por carta ao comandante do quartel que os liber
tasse .

Nós que estávamos na Argentina, caminhando pelas, matas 
localizadas entre os rios Uruguai e Paraná, suportávamos pesadas 
cam inhadas.

Eu e meu irmão no dia seguinte já havíamos comido a car
ne sêca . Infelizmente não havia ali a planta, abundante no Brasil, 
que chamamos de azedinha e que foi muitas vêzes o nosso susten
to. Cozinhávamos fôlhas para matar a fom e. No terceiro dia, en
contramos um  cavalo morto, do qual tiramos o couro e nos abas
tecemos ds carne, carregando alguns quilos. Antes de prosseguir, 
assamos a sua carne, da qual saía espuma. A carne era por demais 
doce, ruim, mas não havia outra saída, a não ser comer p;ara não 
morrer de fom e. Caminhamos por 6 dias consecutivos. As terras 
estavam cobertas de matas e eram planas, ideais p;ara a coloniza
ção . Até que no sexto dia ouvimos o relinchar de cavalos e vozes 
humanas. Estavam distribuindo pipoca e feijão, para todos os que 
s,aíam da picada do m ato. Tratava-se de uma compra feita por 
Aparício em São Pedro, para tentar mitigar a fome de tanta gen
te. A quantidade era pouca, para tanta gente cansada e esfomea
da . São Pedro era uma aldeia habitada por brasileiros. Alí havia 
pinheiros e erva mate e Iccalizava-se a cêrca de 1,5 km do local da 
distribuição.

Todos que tinham algum dinheiro para lá se dirigiam a fim 
de ccmprar algo para com er. Meu irm-ão disse para que eu fôsse 
até lá e talvez conseguisse mendigar qualquer coisa. Fui entao 
com um outro companheiro, ambos sem dinheiro algum. Quando 
ali chegamos, estavam vendendo carne de b o i. Paramos e ficamos 
olhando. O proprietário perguntcu-nos se nós também desejáva
mos comprar ca m e . Respondemos-lhe que há 6 dias estávamos pas
sando fome e nos alimentando com as escassas azedinhas que en
contrávamos pelo cam inho. Seja o senhor bondoso e dê-nos pelo me-
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nos alguns ossos, porque do contrário morreremos no caminho, de 
fom e. Êle nos olhou e viu que nossa aparência era so osso e p e le . 
Cortou-nos um pedaço de carne e um maior ainda de fíg,ado. pe
dimos ainda um pouco de sal, o que não nos foi negado. Agrade
cemos-lhe em nome de Deus pelo seu bondoso coraçao . Quando 
voltamos, meu irmão já havia estourado ptpoca na frigideira e tri
turava-a nos dentes com uma voracidade que parecia um  porqui
nho. Quando lhe mostrei a carne, pulou de alegria e logo com eçou 
a prepará-la. Comemos bastante. Era a nossa primeira refeição 
nas últimas duas semanas. Partimos adiante. Caminhamos até a 
noite em direção ao rio Paraná. Somente no terceiro dia é que 
preparamos o feijão e a pipoca restantes, recebidos em São Pedro. 
Quando comíamos, avistamos um cavaleiro, o qual informou-nos 
que 0 rio distava apenas m3io quilómetro, e que lá havia um a ven
da e um acampamento .

O rio não era muito largo, porém profundo. Apresentava 
150 metros de profundidade em alguns lugares. Brincando per
guntávamos ao rio que nos desse notícias de São Mateus, pois ali 
também corria a água do nosso Iguaçu.

Em São Mateus a situação também não era nada boa. Com o 
recuo dos federalistas, os governamentais continuaram vingando-se 
dos colonos por terem se metido na revolução. E assim, pelos cul
pados, pagavam os inocen.tes.

O local onde nos encontrávamos denominava-se Piraí. Ha
via lá uma venda construída de bambu, coberta com  capim e com 
as paredes de barro batido. O proprietário era um argentino, cuja 
mulher usava calças compridas. Muitos brasileiros chegavam de 
canôas, trazendo mantimentos, porém cobravam m uito caro. Os 
gaúchos que tinham dinheiro compravam alguma coisa. Nós que 
nada tínhamos aguentávamos com a ração oferecida por Aparí- 
cio. A estrada que estávamos percorrendo já  havia sddo percorri
da antes de nós por Juca Tigre. Êste havia recuado de Ponta 
Grossa para Guarapuava e em seguida atravessandO' ô  rio Iguaçu 
atingindo Palmas, São Pedro, Piraí s depois Possadas. Chegou ao 
Uruguai e novamente entrou no PJo Grande do Sul, a fim  de con
tinuar a guerra, porque havia decidido lutar contra o governo 
gaúcho, até o último homem. Aparício e Torquato passaram três 
dias antes de nós.

Não demorou para que chegasse um vapor bem maior, ar
rastando inclusive uma balsa. Além de Aparício chegara^m tam
bém cêrca de 15 policiais. Portavam do lado da cintura uma pe
quena pá e machadinha. Os brasileiros comentavam qual seria  ̂
serventia de tais mstrumentos. Nós lhe respondemos que nos 
exércitos europeus sempre se portam tais instrumentos. Senão, 
antes de carregar um canhão é preciso correr e emprestar o iiis- 
trumento necessá,rio, como de fato ocorreu no cêrco da Lapa. (...)

Estes policiais imediatamente começaram a recolher as ar
mas daqueles que ainda não as haviam entregue. Um gaúcho fi ' 
cou furioso porque queriam tirar-lhe a espada e, para não a en-
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tregar, quebrou-a em vários pedaços. Como não coubessem na 
balsa, Aparícic ordenou que primeiro embarcassem os m;ais gra
duados e 0 restante ficaria para outra oportunidade. Aparício or
denou que Letônio Colombo também subisse na embarcacão. Êste 
porém disse: “ Se todos os meus homens subirem, eu também vou. 
Se ficar pelO' menos um, eu também fico . ” Aparício lhe explicou 
que não havia lugar para todos. Mas êle teimou em ficar, à espe
ra do retorno do< vapor. Àparícío mais uma vêz explicou-lhe que 
desejava levá-lo até Possadas, afim de que não pass,asse fom e. Co
lombo então disse: “ Leve então cs meus hom ens.” O oficial ar
gentino chamou-o então de teimoso e ordinário. Colombo respon
deu: “ Posso ser ordinário, mas não abandono nenhum dos meus 
hom ens. ”  Não houve outra alternativa. Aparício ordenou que os 
brasileiros desembarcassem a fim de levar os italianos.

Logo após a partida de Aparício, chegou um outro vapor 
que subia o rio. Veio um negociante que trouxe milho para ven
der . Como eu estava nas proximidades, pediu-me para que o aju
dasse a descarregar os sacos. “ Venha aqui e me ajude, que lhe pa
garei alguma coisa .” Pulei alegre, pensando que poderia ganhar 
algo. Subi com o primeiro saco, com o segundo já  senti dificulda
de, no terceiro caí com o mesmo para baixo. Quase que o saco caiu 
na água. O comerciante então disse: “ Muchacho, você não pode 
com um saco?”  Eu então lhe esclareci que não podia ter fôrças, 
pois há um mês passava fome. Deu-me então pelo serviço dois pu
nhados de m ilho. Pensei comigo mesmo: “Que os teus filhos rece
bam pagamento idêntico.” Logo comecei a roer o milho ganho, 
pois a fome era de lôbo fam into. À tarde do mesmo dia, chegou 
um velho de canôa, procedente do Paraguai. Trouxe batatas, ai
pim, açúcar em tabletes, farinha de milho e cana de açúcar. Os 
gaúchos que tinham dinheiro compravam a mercadoria, mas nós 
só podíamos olhar. O vslho dirigindo-se a mim, disse; “ Compra, 
m uchacho.” Eu lhe respondi mostrando os bolsos vazios. Se eu 
servisse no exército governamental, teria meu sôldo, mas os revo
lucionários não pagam nada porque não possuem tanto dinheiro. 
O velho então disse: “ Venha trabalhar comigo, eu estou precisan
do de um operário. Lá você se restabelecerá. Venha, gostei muito 
de v ocê .” Disse-lhe então: “ Espere um pouco, vou psrguntar a
meu irm ão.” Então leve já algumas batatas. Meu irmão ponderou 
que com o não sabíamos quanto tempo passaríamos forne, então 
que eu fôsse, assim, também poderia trazer algo para êle. O co
merciante aindja nos explicou que êle não era paraguaio e sim 
uruguaio, que sabia muito bem o que é passar fome, pois havia 
sofrido no exército na Guerra do Paraguai. O vslho chamava-se 
Lopes e era casando com um;a brasileira de Itiqu i. Seu filho enten
dia português mas não o falava. A 1,5 km abaixo, possuía uma fá
brica de açúcar e cachaça. O velho Lcpes ficou ainda satisfeito 
quando lhe disse que sabia muito bem remar e nadar. Despedi-rne 
do irmão, mas o velho disse que não era necessário, porque no dia 
seguinte estaríamos de volta com. nov,as mercadorias.
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Remei pelo msio do ric, porque ali havia m ais correnteza. 
Cêrca de 10 minutos após avistei a fábrica de seu f i lh o . Entramos 
num pequeno afluente e amarramos o barco. Por um a piqada 
cłieo'anios até sua casa, que era de pau a pique, coberta de capim. 
Api^=sentou-me a sua espôsa e ao filho mais m oço . Sua espôsa, que 
era brasileira logo começou a fazer perguntas sôbre a revolução. 
Seu marido eíitão lhe disse: “ Não faças perguntas e sim prepara- 
lhe algo para comer, porque está com fom s. Prim eiro que corria, 
depois nos contará as coisas. Jantei pois carne, farinha, feijão e 
café. A senhora do meu patrão ficou im pressionada ao ver nas mi
nhas roupas muitos piolhos brancos. Então disse: “ Com a e depois vá 
tomar banho e trocar de roupa, que em bora velha é lim pa; assim 
você não irá ccntaminar a casa. ” Disse-lhe que inclusive o nosso 
comandante, Aparício, que dava conta dos picapaus, não conse
guia eliminar os piolhos de sua roupa. Vi certa vez quando tirava 
os mesmos, com os dedos, do colarinho.

No dia seguinte após o chimarrão e o café, fom os trabalhar, 
Mandaram-m2 plantar aipim e cana de açúcar pcrque já  era ou
tubro. Arrancamos aipim e batatas, os quais no dia seguinte le
varíamos para Piraí. Assim, no dia seguinte, fom os com  a canôa 
pela margem paraguaia, onde constatei um  fenóm eno curioso; em 
certos trechos a água sobe por uma m argem  e desce pela outra. 
Tal fenómeno não foi constatado pelo D r. K lobukowski em 1896, 
quando se dirigira às cataratas de Santa Maria localizadas no Igua
çu, nem pelo Sr. Paulo Nikodem, o qual afirm a que conhece o rio 
Paraná como a si mesmo. Entrstanto para que se conheça um rio 
é preciso nêle tomar banho. Tive de enfrentar com  m êdo as cor
rentezas dêste rio. Do lado argentino, as m argens são m uito ín
gremes e altas; do lado paraguaio são mais ba ixas. Nas margens 
há saliências em forma de língua, pois são estreitas e compridas. 
Entre elas surgem redemoinhos. Quando se chega de bote na pon
ta dessas línguas é preciso ter muita perícia para se poder atingir 
a outra ponta. Entre uma e outra, a água corre para cim a. De
pois, com tóda fórça o bote deve ser lançado ao m eio do rio, para 
se poder chegar até Piraí.

Logo que chegamos, começaram a se aproxim ar os homens. 
Entre êles meu irmão. Lopes logo lhe deu batatas e outros artigos 
substanciais. Os gaúchos compraram tudo. Lopes disse-me para 
que me despedisse do irmão, porque o naviO’ não tardaria . Despedi- 
me pois do irmão e dos amigos, com  lágrimas nos olhos. Voltamos 
para casa. Continuamos a plantar cana. Pelas três. horas obser
vamos a chegada do navio qus arrastava um a outra b a rca .

No dia seguinte, o navio voltou carregando os soldados, 
orri ate a margem donde conseguia reconhecer as fisionomias 

dos amigos, inclusive do meu irmão. R econheci a Wiadrowski, 
ombrowski, Jelenski, todos abanavam os chapéus e gritavam 
a miim Estava convencido de que alguns não veria m ais. 

pc+o saímos de São Mateus, éramos num erosos e todos
vam ]untos, agora estávamos nos dispersandO' com o os pássa-
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ros depois da tempestade. Pobre povo polonês, quantas desgraças 
suportas e quantos filhos perdes na defesa de intereses alheios. 
Muitos morreram em Passo Fundo, outros em Campo Novo e Cruz 
Alta Outros ainda nos deixaram pelo caminho. Se esse sacrifício 
fôsse pela nossa pátria, ela estaria eternamente agradecida, mas 
assim não sabemos para que e por que.

CONCLUSÃO

Permaneci com o velho Lopes dois meses. Certa vez acom 
panhei o seu filho numa caçada. Navegamos três dias seguidos. 
Informou-me que faltavam apenas 4 milhas até a foz d0‘ rio Igua
çu. Ambas as margens estavam desabitadas, por isso era possível 
encontrar sarnas (veados) e antas . Os cães estavam bem treina
dos . Quando os soltamos na margem paraguaia êles tocavam os 
veados para a margem e na água então os apanham pelas orelhas, 
então liquidávamo-nos à faca e abatidos os jogávamos nas canôas. 
Assim pegamos 4 sarnas que trouxemos para casa . Pensei que es
tava sozinho nestas paragens, mas logo soube que m,ais três polo
neses do nosso batalhão ali também estavam trabalhando.

Num domingo, fui vlsitá-los. Lá estavam Estanislau Po
gorzelski, irmão de Alberto que caiu em Campo Novo, e dois ou
tros conhecidos, cujos nomes não me recordo, porque não eram de 
São Mateus. Trabalhavam para um paraguaio, roçando capoeira. 
Disse para Pogorzelski: “Você também, Estanislau, ficou por 
aqui?” Respondeu-me: “Por que hei de voltar para São Mateus? 
Lá não possuo mais ninguém. Tinha um irmão, mas o mesmo 
morreu na revolução. Agora não possuo ninguém no m u n d o .” 
Dito isso começou a chorar. Encontrei também um gaúcho ao qual 
perguntei: “Você também não acompanhou o Aparício?”  Respon
deu-me: “ Não sou mais trouxa de engolir balas, já  fui ferido três 
vêzes. Permanecerei aqui até que termine a revolução. Depois en
tão eu volto para casa.”

Três quilómetros abaixo da casa de Lopes, havia depósitos 
de erva, bem como de outros produtos que eram embarcados para 
Possadas nos vapores. Não demorou para que chegasse a notícia 
de que o Brasil tinha nôvo Presidente, na pessoa do civil Prudente 
de Morais. Êste disse que não desejava derramamento de sangue 
no país. Entretanto, a revolução ainda continuava.

Aparício, de Possadas foi buscar as nossas armas em S. To
mé, onde estavam guardades no depósito de uma venda. Em se
guida foi para a localidade de Mato Cachorro. Alí armou nova
mente seus homens que ainda o seguiam e atravessou o rio Uru
guai, atingindo a localidade de Santa Rosa, no Uruguai. Penetrou 
após  ̂no Rio Grande do Sul e continuou a revolução na região de 
Bage. Ainda havia 5.000 federalistas comandados pelo Almirante 
Saldanha da Gama.
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Em 1895 faleceu Floriano Peixoto, ficando então o nôvo pre
sidente de mãos abertas para os federalistas.

Um dcs chefes governamentais, João Francisco, utilizando- 
se de uma carta falsa, atraiu Saldanha da Gama numa emboscada. 
Liquidou não sòmente com as fôrças do almirante, como também 
matou ao próprio Saldanha da Gama, cujo corpo mandou incine
rar .

Após êsses acontecimentos, o nôvo presidente começou a tra
balhar seriamente no problema da paz com Silveira Martins.

Meu irmão, Dombrcski, Wiadrowski e Skłodowski, consegui
ram em Fossadas, passagem gratuita até Santa Fé. Em seguida, 
dirigiram-se até a cidade de Esperança, onde conseguiram empre
go. Após certo tempo, conseguiram algum dinheiro e foram até 
Buenos Aires.

O governo brasileiro decretou anistia a todos os cidadãos 
brasileiros que encontravam-se na Argentina, inclusive oferecendo 
transporte gratuito até o Rio de Janeiro. Esta oferta foi aprovei
tada pelos nossos, juntamente com Bodziak, o qual havia encon
trado em Buenos Aires (33). No Rio permaneceram algum tempo, 
porém Dombrowski retornou logo para Pôrto Alegre. Os outros, 
em número de quatro, retornaram do Rio para São Mateus.

Foi muito difícil para êles explicar às esposas e mães as 
mortes ocorridas em Passo Fundo, Cruz Alta e outras batalhas. 
As lágrimas e as lamentações foram o que restou da participação 
dos poloneses na revolução brasileira.

Em Passo Fundo, no cimo da elevação que domina a passa
gem onde travou-se o violento combate, foram erigidos dois monu
mentos . Os governamentais erigiram um para os seus mortos e os 
federalistas tam bém .

LISTA DOS MORTOS

Dentre os mortos do batalhão polonês destacamos:

Kosminski .......................  professor, solteiro
Guvernoski .....................  solteiro
José Plonski .....................  solteiro
Samsonoski .....................  solteiro
Mczajka ...........................  solteiro
Nowakoski .......................  solteiro

33 —  Durante as conversações de paz que antecederam ao decreto de anistia, 
o coronel Antonio Bodziak fêz parte da comissão de altos dirigentes fe
deralistas, que foram ao Elo de_Janeiro, parlamentar com o presidente 
Prudente de Morais. Após seu retorno a São Mateus, Bodziak recomeçou 
a vida, abrindo um moinho, o qual entretanto foi destruído por um icên- 
dio. Radicou-se posteriormente em Curitiba, onde dado às suas qualida
des de comerciante, logo fêz fortuna no ramo da importação.
Desgostoso da vida social, não mais retornou à política. Faleceu em Ma
naus no Estado do Amazonas, por ocasião de uma viagem comercial em 
fevereiro de 1911.

—  83 —



Centkoski ........................  já de certa idade e proceden
te de Curitiba.

Stachowski ou Staszewski dois irmãos, d ’um  urna gra
nada arrancou as pernas, 

rp ............................ chegou a capitão, era proce
dente de Curitiba. Era bom 
organizador e sabia falar o 
alemão.

André G o lb a .....................  solteno
João S aw ick i.....................  solteiro _
Estefano Kiraczenski . .  ■ carpinteiro
José Jaczenski .................. casado e pedreiro
Jcsé P łoński......................  solteiro
F a leck i................................ solteiro
Dzbanski .........................  pedreiro, casado, de Rio Ne

gro
Smiecikowski ...................  da colónia Santa Barbara,

solteiro
Wojciech Pogorzelski . .
Damarzy ............................  de Curitiba

Um procedente da Alta Silesia.
Dois que se distinguiram na passagem do rio Uruguai, 
em Santa Catarina.
Muitos outros poloneses morreram, mas não procediam 
de São Mateus.

Voltaram para São Mateus no total de apenas seis daqueles 
que partiram para a revolução. Os que não m orreram  e_spalha- 
ram-se pela Argentina, Uruguai e Paraguai. Alguns que não m or
reram, embora casados e pais de filhos, não retornaram  para as 
suas caaas.

Sofrimentos tão cruciais, estrem ecim entos tão pesarosos, 
como os ocorridos em São Mateus, nenhum a colónia  p assou .

FIM — Participante desta revolução 

ACONTECIMENTOS POSTERIORES EM SAG MATEUS

Bodziak, após o seu retorno do R io de Janeiro, instalou-se 
em seu moinho, na colónia. Ficou ali, até que em  virtude de xim 
incêndio, as instalações foram destruídas. Estabeleceu-se poste
riormente em Curitiba.

A sociedade “ O Atirador” , foi rebatizada, com  o nom e de 
“Casemiro Pułaski” . Como esta sociedade não possuía sede pró
pria, organizava suas festas em casas particulares, até que o Sr. 
João Trauczynski fêz a doação de um imóvel a fim  de que fôsse 
feita a construção.

Assim se fêz.
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o  padre Smolucha que foi prêso em 1893, tardou em voltar 
a São Mateus. Após sua libertação, foi nomeado para a paróquia 
de São José dos Pinhais. Em 1896, chegou a São Mateus o padre 
Przytarski permanencsndo na localidade até setembro, quando foi 
transferido para a colónia Rio Claro. Seu lugar foi ocupado pelos 
padres Truk e Wróbel, êste destinado a Água Branca. Tilm março 
de 1897, o padre Truk voltou para a Galícia quando o padre Jakób 
Wróbel passou a atender tôdas as colónias: Água Branca, São Ma
teus, Rio dos Patos e Santa Barbara, até o ano de 1900. Em segui
da veio 0 padre Fulenski que iniciou a construção da igreja, pois 
até então só havia uma pequena capela.

O mestre da nova Igreja foi inicialmente Pedro Ordakowski, 
sendo posteriormente concluída por Guilherme Sampolenski e 
Lourenço Chetka.

O padre Fulenski fundou também a irmandade de São José. 
O primeiro dirigente desta irmandade foi Pedro Ordakowski e secre
tário João Puchalski. Esta irmandade p,agou o terreno onde esta
va localizada a igreja e a escritura em seu nome, bem como o ter
reno onde passou a funcionar a escola São José, dirigida pelas re
ligiosas.

Entretanto, o padre Fulenski não conseguiu terminar a 
Igreja. O padre Smolucha, retornou então a São Mateus, onde 
possuía inúmeros amigos e ali permaneceu cêrca de vinte anos, 
vindo a falecer nesta localidade.

Em 1920, veio visitar-nos o primeiro cônsul polonês, Case- 
miro Głuchowski, o qual intercedeu junto ao bispo Braga para re
solver os nossos problemas religiosos.

Construímos ao tcdo oito escolas, espalhadas na sede e nas 
colónias vizinhas. Possuímos agora vinte moinhos para farinha de 
mandioca, e três para trigo, dos quais um é movido à fórça hidráu
lica e dois a cavalo.

Os poloneses foram se expandindo e comprando tsrras dos 
brasileiros. Ocupam hoje quatro vêzes mais do que a colónia ori
ginal. A expansão atinge já o rio Potinga. Se continuar assim, 
daqui a uns quinze ou vinte anos há de se unir com Rio Claro. Daí 
então a desnacionalização seria evitada, ao mesmo tempo em que 
seriam bons cidadãos brasileiros. (34)

Amém 
Francisco Grabowski

3 4 — o autor da presente memória revela nesta última frase sua adesão à 
ideologia que prevaleceu por várias gerações entre a imigração polonesa 
no Brasil, qual seja, a de manter no Brasil o sentimento de polonidade, 
paralelo com o de brasilidade. Esta simbiose levava aos des
cendentes dos imigrantes poloneses a cotocar-se diante da idéia da exis
tência de duas mães pátrias. É um tema deveras importante e interessante 
dentro do campo do estudo da aculturação da imigração polonesa no 
Brasil, e que merece por certo melhores estudos.
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Textos e Documentos

Em 1903, chegavam ao Paraná os prim eiros sacerdotes da 
Congregação da Missão, fundada por São Vicente de P a u lo . Os 
mesmos vinham a convite do bispo de Curitiba, D . José de Ca- 
mar°'o Barros, a fim de melhor atender às exigências religiosas 
dos imigrantes poloneses estabelecidos ao redor da capital para
naense, bem como nas longínquas colónias de seu “ h in terland” .

A imigração polonesa, até essa data, estava sendo atendida 
de forma insuficiente pelos escassos padres seculares que aí exer
ciam seu mister, A presença de sacerdotes regulares no seio da 
imigração polonesa visava também m elhorar a disciplina eclesiás
tica, pois nem todos os padres seculares poloneses aqui radicados 
satisfaziam nesse particular às exigências de D . José.

Os primeiros padres missionários ou lazaristas (com o tam 
bém costumam ser cognominados), eram em n.úmero de quatro: 
Boleslau Bayer (superior), Francisco Chylaszek, H ugo Dylla e o 
irmão leigo Alexandre W engrzyn. Por determ inação do bispo, 
estabeleceram-se os mesmos na colónia Thom ás Coelho, que era 
a mais populosa entre as que rodeiam a capital paranaen se.

Após alguns dias de descanso, já  partia o pe. H ugo Dylla, em 
companhia de dois confrades brasileiros, a fim  de pregarem  mis
sões aos imigrantes e colonos do in.terior, em linguagem  acessível 
às condições culturais dos ouvintes, aliás preceito êsse que se en
contra entre os objetivos da congregação.

As primeiras missões pregadas pelo pe. H ugo Dylla foram 
nas colónias de Rio dos Patos (Palm ira), São M ateus, R io Claro, 
Ag-ua Branca, Jangada e Lucena (Ita ióp o lis ). Suas impressões 
de viagem e relatos da atuação missionária e observações colate
rais, foram enviados à casa central em Cracóvia e posterior
mente publicados na revista “ Misje K atolickie” , periódico ilustrado 
em língua polonesa, editado pelos padres jesuítas de Cracóvia. 
Parte dessa correspondência foi também publicada pela revista 
“Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św . W incentego a Paulo” , 
anuário das Congregações de São Vicente, tam bém  editado em 
Cracóvia.

Êstes documentos, embora emitam frequentem ente concei
tos estereotipados, adquiridos na literatura polonesa oriun.da de 
gmpos contrários à emigração polonesa para O' Brasil, foram  con
siderados valiosos pela equipe redacionaí dos ANAIS, com o fonte 
histórica primária para o estudo da im igração ao Paraná. As
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narrativas dos contactos e conflitos inter-étnicos nos primórdios 
da fixação dos imigrantes em solo paranaense, bem como as alu
sões ao comportamento do “ catolicismo polonês” quando em con
tacto com o que o autor considerava “ catolicismo brasileiro” , são 
suficientes para justificar sua publicação no V vol. dos ANAIS da 
Comunidade Brasileiro Polonesa,

Os relatos do pe. Hugo Dylla serão indiscutivelmente um 
manancial do qual historiadores e sociólogos poderão tirar suas 
conclusões.
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MISSAO DOS PADRES MISSIONÁRIOS POLONESES NO BRASIL

Paraná, Thomas Coelho, 18 de agôsto de 1903

Pisamos a terra firme, deixando atrás de nós milhares de 
quilómetros, a dimensão do mar e além dêste a Europa e a nossa 
Polónia. Restam mais alguns dias de viagem e estaremos alcan
çando a meta de nossa viagem.

A primeira impressão da terra americana fo i triste: faces 
escuras, negros e mulatos; um dêstes estranhos gritava: “ Para
que viestes? Todos somos batizados. O Brasil é um a R epública !” 
Isto soava horrivelmente.

A cidade tornava-se mais agradável, as casas e as ruas ti
nham características europeias, tendo enormes palm eiras ao lon
go das vias e nos jardins. Eram isoladas ou em aléias. O dia era 
lindo e o sol fustigava implacavelmente.

A cidade do Rio de Jan.eiro nasceu no sopé das serras que 
circundam o mar e porisso é irregular e espalhada. Conta 500 
mil habitantes. Dirigimo-nos de bonde até a residência de nossos 
confrades. A viagem durou uma hora. Chegamos na hora do 
almôço.

A casa dos padres localiza-se m agnificam ente. Aqui só pas
sa o bonde; em outras palavras, quase não existe m ovim ento. Nos 
três morros circundantes, pastam cavalos.

Os padres moram isolados. A casa possui um a capela. O 
trabalho dos sacerdotes restringe-se às casas das irmãs e aos hospi
tais. Sua tarefa é tanta que somente encontram -se para as refei
ções. Padre José Clavelin, provecto, mas animado, é o superior da 
casa.

No jardim dos nossos padres crescem laranjeiras, limoeiros, 
bananeiras e palmeiras frutíferas. Em tôda a parte abunda o  bam
bu, que atinge altura superior a um prédio de dois pavim entos. 
Serve como lenha. Além do jardim uma picada conduz à ladeira 
do morro, coberta de mata. A subida inicia por um a escada e de
pois é forçoso galgar a encosta por entre m atagal cerrado, entre
laçado de tal forma que é impossível penetrar. Aqui e acolá so
bressaem as palmeiras reais, de gigantescas proporções. São as 
maiores que vi.

Chegamos em plen.o inverno brasileiro. Na Europa, nesta 
epoca, reina a maior canícula; e no Brasil os dias são os mais cur
tos e as noites as mais longas. Depois das 17 horas com eça a escu
recer e logo depois cai a noite escura, com o no alto m ar e o sol 
somente começa a aparecer depois das 7 horas.
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o inverno brasileiro é completamente diferente! Parece que 
estamos nos dia,s mais quentes da Europa. Suamos durante o dia 
inteiro e era difícil saciar a sêde. Ao meio dia, quando a gente 
se encontra na cidade, tem-se a impressão de que o sol vai queimar 
os m iolos. As noites são frescas, mas às vêzes abafadas e não é 
fácil conciliar o sono. Existe aqui uma praga que o visitante não 
pode suportar. São os mosquitos que atacam durante o dia e es
pecialmente à noite. Picam sem compaixão, nas mãos e no rosto. 
Cada picada destas acorda e as consequências dão a impressão 
de que a pessoa foi atingida pela lepra.

Os brasileiros, apesar do calor, queixam-se do frio e realmen
te muitos dêles estavam resfriados. As Irmãs de Caridade não 
acordam cedo as crianças menores, que se acham sob seus cuida
dos nos Institutos de Menores, por causa do fr io . De minha parte 
posso afirmar que suava ao rezar a missa, embora ainda estivesse 
escuro, de madrugada.

As Casas das Filhas da Caridade no Rio de Janeiro perten
cem às melhores instituições. A de Santa Tereza é construída em 
estilo grego; não impressiona, ainda que seja grande. A capela, 
com a Imagem de Nossa Senhora no Áltar, é excelente. As salas, 
os refeitórios, os dormitórios, a sala de corte e costura, etc. são 
amplas, cercadas por jardins. Em frente à casa vicejam as pal
meiras reais em aléias; são mais de 30 exemplares. Ali se encon
tram mais de duzen.tas órfãs internas.

A outra casa é bem mais ampla e bela. Trata-se do Colégio 
Imaculada Conceição. É um internato para jovens da cidade e 
dos arredores. A Igreja é uma jóia, a casa é enorme e é fácil per
der-se pelos corredores. Tudo isto é uma casa das Irmãs de Cari
dade e que se acha no Brasil. Além do Internato, são educadas 
ali mais de 100 jovens de côr branca e umas 50 mulatas. Acham-se 
separadas umas das outras.

O jardim é grande, tratado com cuidado e magnificamente 
localizado no sopé do mais alto pico que se eleva sôbre a cidade. 
É o Pão de Açúcar. Em meio ao jardim está a Gruta de Nossa Se
nhora de Lourdes. É uma lapa encantada.

Mais uma casa do Rio de Janeiro atraiu a nossa aten.ção 
pelo seu tamanho —  A Santa Casa de Misericórdia. Tem capaci
dade para 1.600 leitos. É atendida pelas Filhas da Caridade, num 
total de 60 irmãs. Entre elas encontra-se uma polonesa, oriunda 
de Chełmno. Ali morrem diariamente 15 pessoas. O asseio inter
namente é exemplar, as salas são amplas, os corredores longos e 
grande número de empregados, num total de 200 funcionários. 
Além dos muros o panorama é bem. diverso: reina grande sujeira. 
Os lençóis e as roupas hospitalares são estendidos praticamente 
na rua. O cheiro que exalam é simplesm_ente insuportável. E pior: 
sôbre as roupas pousam miríades de mosquitos, pois^seu número 
é tal que não se pode contar em milhares ou milhões. Como a 
cidade pode suportar semelhantee situação, bem como as autori
dades, é um verdadeiro enigma. Isto é tanto pior que ninguém



mais duvida que os insetos disseminam a febre amarela —  a maior
Draga do Rio de Janeiro.  ̂ , -j. i ,

Os nossos sacerdotes atendem este liospital, pois residem
nas proximidades -  alguns 100 metros acima Daqui o panorama 
é maiestoso, pois vê-se o mar, o pôrto e a cioade. Pode ser visto 
cada navio que aporta ou levanta ferros, em direçao a outros con
tinentes. , , . , .

Esperamos pelo nosso navio durante uma semana mteira,
a fim de rumar para Paranaguá. Tivemos oportunidade de conhe
cer a metrópole, sua gen.te e seus costumes. Apresenta-se inicial
mente bem, dando a idéia de_ que exageraram aquêles que a pin
taram como suja e sem organização.

Existem apenas duas ruas largas, belas, conservadas em 
ordem e o resto é sujeira e falta de asseio.

Há quarteirões mal cuidados, principalmente nas proximi
dades do mar; o fedor é tão grande que causava vertigens. Não 
há motivo para estranhar que o Rio de Janeiro seja a sede da fe
bre amarela. Ela é uma visita permanente e faz suas vítimas cada 
dia. Ameaça especialmente os europeus. Já aconteceu várias vê- 
zes que afetou aquêles que pisaram, a terra firm e. Parece que no 
início quan,do vieram p*ara cá as Irmãs de Caridade a fim  de to
mar conta do hospital, tôdas morreram de febre amarela, durante 
0 primeiro ano. Um dos sacerdotes narrou-me que os paders, que 
morreram no Rio, foram vitimados pela febre, O último visitador 
caiu em suas garras igualmente. Vendo tudo isto, nossos susto 
não era pequeno, mas Deus era nosso protetor.

Já mencionei que o número de negros no Rio de Janeiro é 
grande; constituem uma parcela um pouco menor do que 50% da 
população. Sua aparência é desagradável, principalmente a das 
mulheres velhas. Além dêles existe grande número de portugueses, 
espanhóis, italianos e existem em menor proporção os franceses, 
alemães, poloneses e chineses. Numa sala do hospital encontrei 
tôdas estas nacionalidades.

Os brasileiros são muito devotos, atenciosos para com  os 
religiosos, beijam-lhes as mãos e tiram o chapéu quando se en.con- 
tram viajando de bonde diante de uma igreja. Possuem um  gôsto 
especial em atirar e espoucar fogos de artifício. Durante o dia in
teiro pode-se ouvir o estourar de foguetes e a gurizada tem o prazer 
de atirar pequenas bombas sob os pés dos cavalos, que empinam 
ao ouvir o estouro, que parece ser de um canhão. Ninguém se 
preocupa com isto e as autoridades não proibem. Os carroceiros 
não reagem a essa malícia, mas atiçam os animais com  chicotes e 
prosseguem a viagem. Atiram de dia e de noite. Na véspera de São 
João, isto parece um inferno.

Os brasileiros possuem costumes completamente diferentes, 
quando se sentam à mesa. Tomam o café pelas 10 horas e almo- 
çam pelas 16 horas. Não costumam trocar os pratos, mas colocam 
toda a comida ao mesmo  ̂ tempo na mesa. A comida é posta na 
rnesa de uma vez só e o alimento é colocado no mesmo prato. Ini
cialmente depositam no fundo do prato o arroz branco, sôbre êste
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o feijão preto, em seguida repolho, batatinha, encimando tudo 
isto co-m farinha de m andioca. Tudo isto é misturado e constitui 
a comida predileta do brasileiro. Geralmente servem mais de um 
tipo de carne. Sentia náuseas ao ver tudo isto. Os nossos padres 
no Rio e em Curitiba adotaram o mesmo costume e eu percebia 
que isto lhes agradava. Após o almôço, é servido infalivelmente o 
cafèzinho preto. Êste é um costume no Brasil inteiro.

Nossos confrades falam quase exclusivamente o português 
e dizem que é mais fácil do que o francês.

No sábado, dia 24 de junho, embarcamos às 15 horas no va
por “ Itaipava” . Êste, em comparação com o “Amazonas” , era pe
queno. Além do mais, o mar entre o Rio de Janeiro e Paranaguá 
costuma ser agitado. Atravessamos longos mares e tínhamos a 
impressão de que chegaríamos felizes, ao término da viagem, na 
manhã de 2.®- feira, mas aguardava-nos uma travessia pesada.. .

Éramos dominados por um único pensamento; Ò que nos 
aguardava no Paraná? Para onde o Sr. Bispo vai nos designar? 
Quanto mais próximos estávamos da meta final, os temores au
mentavam .

O pessoal do navio era estranho, com exceção de um alemão 
todos pareciam ser brasileiros, pelo menos tal era nossa impressão. 
Durante o almoço, com  surpresa, o vizinho abordou-nos em polo
nês. Era um senhor elegante que nos interrogou para onde está
vamos viajando; seria para Curitiba? Picam_os sabendo que se 
tratava do cônsul austríaco Bertoni, de Curitiba. É uma verdadeira 
surpresa. Trouxe-nos muita esperança. Soubemos que nos aguar
davam há três semanas na Capital do Paraná e que fomos desti
nados para a Colónia Tomás Coelho, bem como que os colonos po
loneses nos esperavam com impaciência, uma vez que há três meses 
não têm ofícios religiosos.

O mar estava realmente agitado. O tempo estava feio, o céu 
nublado, o vento cortava frio, penetrante, como no outono na Po
lónia; as ondas se avolumavam, como na faixa equatorial e o na
vio balouçava como lá. Finalmente sobreveio a segunda-feira; 
os padres Bayer e Chylaszek já estavam recuperados e cheios de 
an.imação, ao passo que o Irmão e eu continuávamos sofrendo. 
Não havia possibilidade de pensar em descer do leito . Já são mais 
de 9 horas e não existe nem sinal de terra firme. Não sei o que 
isto significa, porque ainda não chegamos ao pórto. Tudo parece 
indicar que só pelo meio dia estaremos adentrando o pórto de Pa
ranaguá, tendo em vista o mar agitado. Não há outro jeito, se
não munir-se de paciência e esperar. Finalmente^ desponta a 
terra. Arrasto-me com dificuldade até o convés, pois n.ão havia 
comido nada nos dois últimos dias e a história se repete. Adentra
mos o pórto, com  mar bravio, tendo ao nosso lado um barco pes
queiro, carregado pelas ondas, surgindo e sumindo por entre os 
vagalhões. Do outro lado vê-se a costa arenosa em parte e reco
berta em outros lugares pela vegetação. Vêm-se^ pequenas eleva
ções e sóbre nma delas o farol. Ao longo da praia, vemos pessoas 
a passearem, crianças a brincarem na areia, algumas casas es-
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parsas e urna igreja bonita rente à costa. O portowe belo e a orla 
marítima é maravilhosa, mas tôda essa poesia nao compensava, 
pois 0 corpo reclamava repouso e o estomago alimentos.

A t6iT3, Gin tenibGixi ns-o nos 9,nima,v3., nossos
pertences parecia que seriam consumidos pelos impostos alfande- 
o'ários e 0 odor era terrível, a ponto de causar náuseas. O irmão 
“ estava verde” , mal se mantinha em pe.

Nós abríamos as malas e os baús. Livramo-nos da alfân
dega graças aos préstimos do Capelão das Irmãs de São José, en
viado especialmente para nos recepcionar pelo Pe. Deschand, 
Superior de Curitiba.

Era tarde demais para tomar o trem . Tivemos que pernoitar 
em Paranaguá.

Ficamos em Paranaguá, hospedados no hospital dirigido 
pelas Irmãs de São José. Ali, encontramos os primeiros poloneses. 
A velha empregada é uma polonesa e quatro doentes que visitamos 
imediatamente. Estavam tão agradecidos! Como era agradável 
falar em nossa língua no estrangeiro! Nossos poloneses saô  assim; 
um dêles, António Olszewski pediu confissão para si e para sua 
senhora, que o deveria visitar no dia seguinte.

Narraram-nos muitas coisas sôbre o Brasil. O mencionado 
Olszewski é oriundo da Província de Plock; m orou inicialmente 
em Pôrto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e atualmente, 
há três anos, reside na próxima colónia de Santa C ruz. Não tem 
saudades de sua terra natal, pois nas Américas é m elhor. “ Oh, fa
lava êle, nunca comi tanta carne na Europa, com o aqui! Ainda 
não comi um porco e outro já está pronto para o abate; alimento-os 
com bananas que abundam no quintal. Na Europa passávamos 
mal, aqui tenho algumas morgas de terra, que produz bem . De 
tempos a tempos vamos ao mato e sempre caçamos algum a coisa, 
jacutinga e até veados. A mata é coletiva, retiramos tanta lenha 
quanto necessitamos; não existe lugar melhor do que o Brasil” ! 
Escutei-o com g-rande interesse e o colono compreendeeu que isto 
me agradava e estendeu-se sôbre o clima e costumes diversos. Ca
sou duas filhas com franceses, que aprenderam a língua polonesa 
dos colonos.

Outro doente é o sr. Estanislau Lipiński, natural de Cra- 
cóvia. Por longos anos esteve numa das colónias de Santa Cata
rina. Trabalhou na estrada de ferro, onde quebrou o pé. Hoje é 
aleijado e mal tem condições para ganhar um pedaço de pão. Em 
Paranaguá trabalha como auxiliar de um hotel; n,ão pode voltar 
ao país natal e afinal, conta ter ouvido falar que existe um a grande 
miséria em Cracóvia, então não teria para que voltar. Quando o 
interrogamos sôbre o que o levou a deiexar o país, narrou-nos que 
havia lido muito sôbre laranjas e limas no Brasil, sôbre palmitos 
e passaros e levado pela curiosidade veio até aqui, enjoando ime
diatamente com essas frutas.

Outro doente é um rapaz de 14 anos, russo da região de 
Lwow. Fala polonês, mas muito mal, pois a cada instante intro-
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duz uma palavra portuguesa. O clima e a terra não o favorecem , 
Certamente sua vida será breve.

Sentíamo-nos como entre os nossos; estivemos separados 
por seis horas de viagem de trem de Curitiba. Paranaguá não ti
nha nenhum encanto. A cidade suja, as ruas horríveis, os morado
res pouco simpáticos. A natureza nos cativava: palmas, bosques 
de laranjeiras, pássaros multicores. Observamos aqui uma espé
cie de chopim, que se mantém nos pastos, nas proximidades do 
gado e dos cavalos, sentando em seus dorsos e cabeças. Certamen
te são seus benfeitores, pois tem-se a impressão de que estão ca- 
tando insetos” . *

“ No dia 30 de junho de 1903, depois do meio dia entramos 
em Curitiba. O trem local lembra um bonde elétrico, mas totalmen
te cômodo e lim po.

Inicialmente viajamos por entre florestas, depois entre 
campos e de ambos os lados palmeiras e bananais, de vez em 
quando percebíamos uma cabana pobre e miserável dos caboclos, 
tendo ao lado árvores (bananeiras) carregadas de frutos.

A viagem transcorreu muito agradável —  entre a mata. 
A nossa vista não cansa de observar a cada instante as novas pai
sagens, que se desenrolam diante de nossos olhos. O terreno prin
cipia a tomar-se montanhoso, estamos entre enormes serras, o 
trem geme para subir cada vez mais, pontes estão aninhadas às 
escarpas, debaixo enormes precipícios e ao derredor um panora
ma vasto sôbre a floresta, para os picos mais elevados e baixadas 
longínquas, onde aparecem as casinhas brancas dos colon.os ita
lianos. Atravessamos alguns túneis —  quedas d’água fervilham, 
onde as águas lançam-se violentas para os precipícios.

Visão majestosa. A estrada de ferro é uma obra prima da 
técnica. Em tôda nossa viagem não vimos semelhantes maravi
lhas . Existem algumas estações entre Paranaguá e Curitiba, onde 
todos desembarcaram para tomar o café preto. Todos saltam, o 
mesmo faz o Governador Vicente Machado, pois tal é o costume. 
Fui juntamente com  o padre Francisco da Colónia italiana de 
Morretes. Café excelente, a melhor moca brasileira; quem deseja 
pode comprar pastéis, etc., tudo isso em plena serra. Não julgava 
que no Brasil existissem tais comodidades.

O tempo corria agradável; o padre francês narrava curiosi
dades sôbre o Brasil, sôbre os colonos, depois abriu um vidro no 
qual trazia rum e começou a brindar-nos. Elogiava-o muito, mas 
não conseguiu convencer que fôsse bom, pois só o cheiro era tão 
horrível que por an.tecipação agradecemos.

Aproximávamo-nos de Curitiba. Caiu a noite, esfriou, os 
brasileiros cobriam-se com lenços, pois aqui é inverno, e o Paraná 
atinge até 1.600 metros acima da nível do m ar. Estava fresco 
realmente, como em outubro em nosso país, pela tarde.

In “Misje Katolickie” -  ano XXIII, -  janeiro de 1904 -  Cracóvia, 
p. 26 0 seg.

—  93 —



Às 18 30 horas estivemos em Curitiba. O P e . Deschand 
asuardava-nos na estação, juntamente com o diretor do seminário, 
Pe. Mello. Estava igualmente o sr. Bielecki, redator da “ Gazeta
Polska” , iuntamente com outro patrício.  ̂ _

Viajamos muito de bon,de, pois o semmario encontra-se além_ 
da cidade e Curitiba é extensa. Estivemos na casa de nossos padres 
e abusamos da sua hospitalidade durante uma semana. O Pe. 
Deschand é muito benquisto em tôda a cMade, os poloneses e os 
brasileiros não dizem de outra forma a não ser com  respeito. Pa
rece que êle merece tal tratamento. Estávamos tão bem e à von
tade como em Kleparz, na Cracóvia.

O seminário é um prédio de grandes proporções, terminado 
pela metade. Existem cerca de 4o seminaristas, entre êles 9 polo
neses, mas não há professor de língua polonesa, ainda que envide 
esforços nesse sentido O' padre Rsitor. Visitamos a cidade duran
te todos os dias.

Curitiba conta com uma população de 30.000 habitantes; 
é uma cidade em estilo europeu. As casas são lindas, os estabeleci
mentos comerciais organizados confortavelmente, alguns sobre
maneira lindos. Há trinta anos era uma cidade pequena, o gover
nador andava à pé ou à cavalo; hoje são grandes senhores. Em 
Curitiba existe um sem-número de poloneses e alemães. Em cada 
casa comercial é possível entender-se em polonês e alemão. Nas 
colónias muitos brasileiros falam razoavelmente o polonês, até 
alguns italianos apreenderam essa língua.

O Paraná conta com 300.000 habitantes; o elemen.to polo
nês é predominante, pois conta com 80.000, o restante são alemães, 
italianos, que são numerosos, menonitas da Ásia e brasileiros. Em 
Curitiba existem 3.000 poloneses. Em cada rua, diante de cada 
casa podem ser vistos poloneses. São facilmente reconhecíveis; 
são os mais belos (s ic ).

COLÓNIA TOMÁS COELHO

Com razão, escrevia Siemieradzki que o Paraná é uma 
Nova Polónia — o mesmo dizem os brasileiros. Ocasionalmente 
caiu em minhas mãos, no Rio de Janeiro, um  m anual de geografia, 
em português, onde o Paraná era chamado de “ Nova Polónia” .

O bispo  ̂não estava em casa, pois estava em visitas às dis
tantes paróquias; retornaria só em fins de agôsto. Designaram- 
nos provisòriamente para a Colónia Tomás Coelho, distante 20 
km da cidade. Os colonos souberam disso e delegaram alguns 
para certificarem-se do dia de nossa chegada. Pa^rtimos na ma,nhã 
do dia 4 de julho de 1903, a fim de realizar os ofícios religiosos no 
aommgo. Recebemos vinho de missa e mesa dos padres Lazaristas 
ao Semmario, on.de estivemos hospedados.
+• ^perançosos de que Deus abençoará nossos trabalhos, par- 
mios. O dia era lindo e ao longo do caminho cruzamos com  polo-
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neses que nos saudavam, pois a nova da vinda de padres poloneses 
espaihou-se pela região.

Os pássaros trilavam nos bosques, gaviões de diversos mati
zes planavam sôbre nossas cabeças. Os terrenos tornavam-se cada 
vez mais ondulantes e após duas horas de viagem, divisamos a 
igreja com suas três tôrres, tendo a canónica ao lado.

Recepcionaram-nos com foguetes. Um numeroso grupo de 
pessoas havia se reunido para contemplar os novos sacerdotes. 
Os fiéis não tinham ofícios religiosos há três meses, e eis que apa
recem três padres de uma só vez. “Que os reverendos não tenham 
mêdo, pois, segundo diziam, graças a Deus há pão suficiente!”

A casa paroquial era pequena, um tanto estragada, com 
cêrcas caídas. Tudo será restaurado com o tempo. Em compen
sação a igreja é de bom gôsto e agradável. Localiza-se numa pe
quena elevação. É limpa e a mesa da comunhão, bem como o púl
pito, são artisticamente trabalhados. Os castiçais, estandartes e 
outros utensílios sagrados, são como nas melhores igrejas euro
peias .

No primeiro dia estranhamos a nova moradia. Em redor 
tudo era silêncio e vazio . Sòmente existem algumas casinhas dis
tantes. Em contrapartida, o panorama era exuberante. Em tôdas 
as direções vêm-se outeiros. A terra é requebrada, sendo cultiva
da nas ladeiras ou então encontra-se coberta de mato, do qual 
desponta o pinheiro. A vegetação está murcha e o solo deserto, 
poia aqui é pleno in.verno. Apesar da estação, o panorama é verde 
e nas hortas viçam o repolho e a batatinha. A nossa colónia es
tende-se por três milhas e as moradias dos colonos acham-se disse
minadas pelos morros e canhadas.

Ao lado da casa, acham-se outras construções: paiol e estre
baria para o gado. Nas hortas vêm-se laranjeiras e algumas vêzes 
pés de bananeira. A igreja fica bastante longe, mas apesar disto 
reúnem-se para os ofícios religiosos.

Espalhou-se a notícia pela colónia de que os padres vieram 
e que haverá santa Missa. Pelas 10 horas reun,iu-se uma multidão 
de colonos diante da igreja; esqueci que me encontrava no Brasil. 
Tive a impressão de me encontrar pregando missões na Galícia. 
Tudo como se fôsse na Polónia. São os mesmos honestos e piedosos 
poloneses, os mesmos costumes, as mesmas veste, o mesmos ofí- 
cíos religiosos, os mesmos cânticos na igreja. Antes da Santa Missa 
ressoava o “ Haec est dies” , procissão e as mesmas Vésperas. Os 
bons colonos choravam copiosamente durante o sermão, quando o 
pregador recordou os primeiros anos, quando vieram ao Brasil e 
tiveram que morar sob o teto aberto do firm-amento, sern abrigo, 
sem terra para cultivar, sòmente florestas, que eram obrigados a 
derrubar e queimar, ao suor de seu rosto.

Possuíam afinal suas casinhas e broa, mas não- tinham igre
ja, não havia sacerdote e então sentiram realmente a sauda.de pela 
sua terra natal. Construíram com o correr dos tempos urna linda 
igreja, mas permaneciam órfãos, pois há 3 meses que aqui nao se 
ofereceu o Santo Sacrifício da Missa e que os santos Sacramentos
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não eram administrados. Finalmente, Deus enviou-lhes três sa- 
C03.'dot/0S

Ao mesmo tempo era oficiada a Santa Missa na Igreja de 
Nossa Senhora. Todos os colonos procedem de Jaslo e Gorlice, 
enquanto os congregados ao lado da igreja de Nossa Senhora são 
oriundos da Prússia e são geralmente conhecidos pelos demais 
como “prussianos” . Continuam aqui no Brasil honestos e piedo
sos “Mazury” e a nova geração, já crescida, é inteiram ente seme
lhante aos seus pais. Os primeiros aportaram aqui, há 27 anos. 
Todos falam polonês de tal maneira que será impossível apreender 
a língua portuguesa. Somente algumas palavras são adaptadas 
do português. Não chamam, por exemplo, a não ser m ilho, laranja 
e os lodaçais denominam de “banhados” , bem com o aos amigos 
chamam de “ companheiro” . Algumas palavras polonesas igtial- 
men,te foram modificadas.

Ofereciam tudo ao sacerdote. Já no prim eiro dia um  colono 
nos trouxe iirna broa, um saco de batatinhas e 3 frangos. No dia 
seguinte já tínhamos algumas galinhas, algumas broas, manteiga, 
algiunas dezenas de cabeças de repolho, e assim cada dia trazem: 
quirera, batatinha, requeijão, ovos, galinhas, potes, canecos, pois 
existem ali fabricantes dêsses produtos, farinha, etc. Certamente 
não vamos morrer de fome.

A Colónia Tomás Coelho pertence às m ais abastadas n.o 
Paraná. Os colonos possuem aproximadamente 20 “ m orgas” de 
terra e pelo fato de que a cidade é próxima, tudo pode ser conver
tido em dinheiro. As colheitas não são das melhores, pois os solos 
são pobres. Não cultivam o trigo, pois não produz e os pássaros 
acabam com tudo. Não se pode guardar os grãos, pois vários inse- 
tos estragam e destroem o trigo e o m ilh o . Os mais pertinazes são 
as formigas, que chamam de “ carregadeiras” . Comem tudo e des
troem repolho, batatinha, etc.

Eu mesmo plantei repolho italiano, alface e couve-flôr —  as 
formigas acabaram com tudo. Os colonos cercam  de valetas os 
canteiros, enchendo-as com água —  é o único m eio de evitar a 
destruição pelas formigas.

O clima n,ão favorece ao gado. O bezerro perm anece duran
te 4 anos até se tornar adulto e ainda m uito raqu ítico . Quando o 
bezerro deixa de mamar, a cava não fornece nem  um  pingo de 
leite. Os colonos acharam até para isso recurso. Em palham  o cou
ro do bezerro, colocam ao lado da vaca e só assim ela dá leite, pois 
tera a impressão de que o bezerro é que está m am an do. Em contra 
partida as vacas posuem enormes e lindos ch ifres . Os poloneses 
possuem os cavalos mais lindos no Paraná. Os brasileiros, chamados 
aqui de caboclos, apreenderam dêles tudo a respeito dos corcéis.

caboclos gostaram dos poloneses desde o primeiro mo- 
men.to por serem de bela aparência, bons e honestos. Distinguem- 

trabalho e piedade, que são conhecidos no 
~  Somente possuem um defeito. Gostam  de beber
chaça ^®^erroes de sobra, A “ Vódka”  aqui é denominada ca-

—  96 —



Infelizmente a cachaça é realmente barata. Por uma “ co
roa , pode se comprar um garrafão que possui 5 litros, eis a razão 
da bebedeira generalizada. As mulheres igualmente se embebe
dam.

Os italianos afirmam que os poloneses são excelentes' de 
manhã o homem e sua senhora vão à cidade. Êle dirige mas na 
volta quem faz a vez de carroceiro é a mulher, pois o marido dorme 
bêbado sôbre a palha da carroça. Depois de cada ofício religioso 
segue-se a bebedeira, enquanto os batizados e casamentos sãO' re
gados com álcool. É curioso que mesmo na bebedeira são piedosos. 
Quando brindam-se com cálices, um diz: “ À sua saúde, compadre'” 
O outro responde: “ Tome com o Senhor Jesus” !

“ Estamos^ mal, dizem entre si, como será com a cachaça, 
que estão proibindo de beber? Ou temos que declarar guerra à 
cachaça, ou então beber adiante, mas por isso deixar de frequen
tar a igreja, o que não pode ser” .

Se deixarem o álcool, serão os melhores e mais honesto,s 
homens. Vêm de colónias distantes para a Santa Confissão e im
ploram para que os visitemos. Iremos com certeza, desde que o bis
po retorne.

Havia uma confusão na Colónia por causa do “ organista” 
local. Foi nossa sorte, termos levado conosco o irmão Alexandre, 
que é organista, cozinheiro e tudo ao mesmo tempo.

Teria tantas curiosidades a escrever, mas a carta já vai lon
ga, deixarei para próxima oportunidade. Para hoje, acrescento 
que a nossa terra é como o mês de maio na Europa; de manhã é 
fresco, umas três vêzes caiu uma geada leve, mas durante o dia 
chega a 24 graus de calor.

As matas não são bonitas. São úmidas e as árvores são en
trelaçadas, onde é impossível penetrar. Antigamente havia aqui 
macacos, agora retiraram-se para o interior das florestas. Existe 
uma enormidade de aves, papagaios, colibris, que vem até o nosso 
jardim, codornas, perdizes, veados, tatus, etc. Êstes podem ser 
encontrados no terreno da igreja, embora não seja fácil chegar-se 
perto dos mesmos. Existe uma grande quantidade de cobras, gros
sas como uma mão. Muitos já morreram com suas mordidas. Há 
alguns anos, saiu uma cobra de proporções relativas, debaixo do 
assoalho da sacristia, outra veio matar galinhas em nosso pátio. 
Existe aqui uma qualidade de cobra que se atira contra a pessoa, 
como um cachorro, e arranca tanta carne quanto abocanha. As 
aranhas, do tamanho da palma da mão_, extremmente venenosas, 
matam até passarinhos. Existe uma plêiade de sapos, que duran
te a noite tocam as mais variadas músicas. Existem sapos que 
coaxam, como se fossem chôros de criança. Existe uma enormi
dade de outros répteis e insetos venenosos, bem como an.imais pe
rigosos pelas matas e campos cultivados. No meu quarto passeiam 
umas enormes formigas, que inicialmente me apavoravam, mas 
agora extermino-as com naturalidade. Costumo ameaçar as aranhas 
com a bengala e elas somem.
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Aqui no Brasil viajamos a cavalo, pois é costume generali
zado Não faltaram contratempos. Certa feita, retom ando da 
outra igreja, saltou um cachorro e mordeu o animal, que cavalga
va, no pé; 0 cavalo assustado caiu em terra,^atirando-me longe. 
Escurecei’am os meus olhos. So tinha consciência de que estou 
caindo, enquanto o cavalo veio sôbre mim. Por sorte tudo termi
nou nisto, ficando somente sinais nas minhas costas.

Em nosso derredor diariamente vemos labaredas de fogo; os 
colonos queimam o capim, vegetação e mato, para tornar a terra 
cultivável. A cinza substitui o adubo. No instante em que escre
vo, através da janela percebo no alto do morro uma fogueira, en,- 
quanto um clarão espalhou-se amplamente pelo firmamento da 
meia noite.

Ainda que o país seja tão esquisito, o sol nos ilumina do lado 
norte, ainda que a lua fique no avesso e sejam completamente 
outras as estrelas do firmamento, ainda que estejamos distantes 
de um dia e uma noite de viagem de trem da mais selvagem das 
tribos indígenas do globo terrestre —  os Botoculos ■— apesar da 
vastidão do oceano e milhares de milhas de distância de nossa 
pátria, sempre me parece, bem como aos companheiros, que nos 
encontramos na Galícia, entre os nossos. Perguntamo-nos, será 
isto efetivamente Brasil? Será que realmente estamos tão longe 
de Cracóvia?” *

MISSÕES EM SÃO MATEUS'

Paraná, Tomás Coelho, 27 de abril de 1904.
Revmo. Padre Visitador.
A G. N .S .J .C .E . S. C.!

Descansei dois dias depois de uma longa viagem e procuro 
apresentar um relatório, ainda que breve, das missões en.tre polo
neses disseminados pelo Paraná. Desta feita peneti'ei nas selvas 
interioranas; visitei as colónias mais distantes, peregrinei por 
entre as florestas brasileiras, tornando-me, num a palavra —  por 
merce de Deus — um verdadeiro Missionário.

Parti para as missões no dia 1.° de fevereiro com  dois con
frades brasileiros, Quin,tão e Alves; êles pregaram aos nativos e eu 
aos poloneses.
„  estação de Barigui, no trem que vinha de
uuritiba. O numero de passageiros era grande, porque o movi- 

I  e considerável. Havia alemães e um  grupo de 
S • últimos estava António Bodziak, conhecido do

dêss^^cer^ot^^^^^'^^^^ Buenos Aires. Contei-lhe dos trabalhos

p. 55 e^eg  Katolickie” _  Ano X X II I , fevereiro de 1904, Cracóvia,
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o tempo corria célere, em vista da companhia agradável. 
O^trem percorria as estepes paranaenses. Na estação de Restinga 
Sêca fizemos baldeação, em direção a Pôrto Amazonas, às margens 
do Iguaçu. Um pequeno barco, o “ Matheus” , nos aguardava, an
corado nojDÔrto fluvial. As barrancas do rio são baixas, cobertas 
de vegetação e arbustos. O leito não é largo, embora estivesse cheio, 
em consequência das chuvas e do aguaceiro. Em alguns lugares 
transbordou, vendo-se pontas de rochas à flôr das águas. Os em
pregados do barco pescavam com anzol, ou carregavam mercado
rias. Os salários no transporte fluvial são compensadores e segu
ros, ao passo que O' trabalho n,ão é dos mais pesados.

Sentia-me à vontade, entre os nossos, e a travessia prenun
ciava-se boa.

Foi dado um sinal e o barco singrou devagar inicialmente, 
para depois rasgar as águas em ritmo monótono. Atravessamos 
as paragens, outrora percorridas pelas canoas tranquilas dos in
dígenas .

Entre os passageiros havia somente um polonês de São Ma
teus e um alemão, em verdade suiço, seguidor de Zwinglio. Era 
homem de idade e seus conhecimentos eram superficiais. Além 
disso pertencia à maçonaria. Veio como criança para o Brasil e 
vive nesta terra, há 50 anos. Começou em Santa Catarina e agora 
está no Paraná. Conhece o Estado profundamente. Sem ter hauri
do conhecimentos em ban,cos escolares, é um homem lido, razão 
porque seus conhecimentos em todos os ramos, especialmente em 
zoologia e botânica, são razoáveis. Goza em tôda a região fama de 
sábio e em questões litigiosas entre os brasileiros, mesmo entre a 
inteligência nativa, é o único que merece respeito. Esteve uma vez 
na Europa, mas retornou. A bela Suiça não o conseguiu atrair. 
Preferiu as matas americanas e a liberdade brasileira.

O barco seguia em frente, pelo centro do leito. O dia bom 
e en,solarado, depois de dias chuvosos, acordava a natureza, fa
zendo fervilhar a vida, em tudo. Os encantadores barrancos do 
Iguaçu vicejam de vegetação e árvores semelhantes a chorões e 
adiante vêm-se as majestosas araucárias. Em poucos lugares es
tendiam-se outeiros calvos ou uma rocha escarpada vizinha do 
rio, mudavam o panorama.

Existe grande quantidade de pássaros e o barco fazia com 
que patos, gansos e saracuras alçassem vôo. Aqui podem ser vistas 
aves como “ martim” , João grande, garças, biguás, saracuras, to
vacas . Nas areias vimos três capivaras que se deleitavam ao sol — 
são animais pesados e pouco ferozes, olhavam bobamente para a 
passagem do barco. Não se via nenhuma serra, mas matas sem 
fim . De tempos em tempos alguns outeiros com milho amadure
cendo, podiam ser divisados, ou então algum gado perdido, sinal 
de alguma casinha de caboclos, isolados como se fôssem monges no 
deserto.

Caiu uma noite maravilhosa. Uma brisa refrescante desceu, 
depois da canícula do dia. Um silêncio majestoso, cortado somente 
pelo borbulhar da água. O céu limpo, a lua cheia, rodeada por
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milhares de estrelas: o Sirius no zénite, a Capela para o ocidente, a 
seu lado Polux e Castor. As estrelas mais brilhantes sao as da 
Constelação do Cruzeiro, completamente ao su l. Todos com o des
cobrimento da América chamaram atenção para essa constelação. 
Américo Vespucci, durante a terceira viagem em 1501, percebeu-a 
primeiro, mas não sabia como denominá-la —  vangloriava-se de 
que vira’ estrelas somente vistas pelos primeiros pa is . André Cor- 
sali de Florença, chamou essa constelação, em 1517, de “ cruz ma
ravilhosa” . Antigamente essa constelação era visível na Europa. 
Ptolomeu viu-a em Alexandria; atualmente o Cruzeiro é visto so
mente no hemisfério sul.

Chegamos um pouco antes da meia-noite, em Rio dos Patos. 
Ali nos aguardava Sebastião Bastos, escrivão e funcionário civil. 
Juntamente com alguns poloneses, que imediatamente me quise
ram levar para junto de si na colónia. Sairam tristes com o fato 
de que o padre não iria pernoitar com êles, mas na cidade, tanto 
pior, na casa de um maçon.

Esta foi a primeira vez que penetrei numa casa brasileira. 
A família compÕe-se de quatro pessoas, os pais e duas filhas cresci
das. Passar, numa casa destas, duas semanas é pesado e triste. 
Somente por sorte pude sair dêsse embaraço. No dia seguinte veio 
uma carroça de colono, para me levar consigo. Tendo em vista que 
os poloneses se reuniram em sua igreja e disseram que não parti
ciparão das missões em igreja brasileira, pude viajar para a coló
nia e fazer uma Missão especialmente para os nossos.

A igreja estava repleta de fiéis, alegres e felizes por terem 
em seu meio um sacerdote. Era festa de Nossa Senhora das Can
deias (2 de fevereiro). Os coitados derramaram lágrimas quando 
lhes preguei sôbre as palavras dO' Evangelho: “ Agora, Senhor, dei
xa teu servo partir em paz, pois os meus olhos viram a Tua salva
ção” (Lucas, cap, I I ) .

Viveram tempos difíceis. Muitos morreram durante a tra
vessia do mar, muito mais nos barracos, onde se acotovelaram 
durante muito tempo, até que recebessem os lotes . Durante anos 
não tinham sacerdote. Ninguém os admoestava, ninguém  tomava 
cuidado dêles; porisso, tornaram-se embriagados e tornaram-se 
famosos pelas suas desavenças e brigas. Deus todavia não os aban
donou, enviando-lhes o sacerdote santo na pessoa do pe. Jaco 
Wrobel, oriundo da diocese de Przemyśl. O sacerdote, ilustrado e 
ao mesmo tempo fervoroso, devagar cònverteu-os não só pela pala
vra, mas pela santidade e despreendimento de sua vida. Trans- 
lormou os lobos em ovelhas, bêbados em abstêmios. Não foi sequer 
necessário mencionar o vício da embriagues, tão comum entre os 
p one^s no Paraná. Não vi homens tão piedosos em lugar algum.

missões, que duraram 5 dias. Aqui existem so- 
n Tôdas participaram dos exercícios espirituais^
0 instruído quanto aos deveres religiosos, conhece
M r f  P S  ® ĉ îanças, após longa preparação, são adimtidas
brasilpirnci Confissão. Na igreja ninguém fala —  nas

, ao contrario, há ruido e cochichos, vêm acompai^l^^
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de cachorros e falam a lto . O P e. Wróbel mora permanentemente 
em Água Branca, distante 5 milhas do Rio dos Patos. Aqui vem 
uma ou duas vêzes por mês.

Nos primeiros dias trabalhei sozinho desde cedo até tardias 
horas da noite. À n.oite os colonos me aguardavam para lhes fa
lar da. Polónia, de Cracóvia, pois nutrem a idéia de que em breve 
a Polónia ressurgirá e êles retornarão. Oxalá não fósse isto uma 
ilusão! Cantam cânticos nacionais, mas por desconhecerem as 
notas musicais, formam melodias próprias — é famosa o rapaz 
João Ziembin.ski e sua irmã Estanislava. Êles ensinam a colónia 
inteira. As crianças, coitadinhas, gostariam tanto de ver a Po
lónia, pois aqui nada lhes agrada. Aqui não é sua terra natal, é 
exílio. Amei com todo o coração essa gente, entre êles sentia-me 
como em casa. Diariamente traziam figos, uvas, ameixas, galinhas, 
ovos. Tudo a granel. A região é linda e a terra é fértil. Em redor 
impera a selva, com pássaros e animais diversos. Em nossa re
gião, por motivos de ausência da floresta, sòmente somos visitados 
por periquitos; aqui voam em bandos os papagaios grandes, co
nhecidos por baitacas, que em nossa colónia são passageiros (nos
sa colónia —  Tomás C oelho). Aqui existem os papagaios gigantes, 
chamados Maracanã. Os tucanos são comuns. Existem em quan
tidade os tesoureiros e as andorinhas, semelhantes aos nossos, ain
da que seu colorido seja diferente.

A região é magnífica, calma, agradável e alegre. Foi difí
cil encontrar uma colónia mais bonita.

No terceiro dia, noite adentro veio o Pe. Wróbel, estimado 
pelos paroquianos. O trabalho foi rápido. No sábado fizemos a 
comunhão geral. O pe. Wróbel retornou para os ofícios domini
cais a Água Branca, fiquei só para a ereção da Santa Cruz. Foi 
um momento solene e comovente. A enorme cruz de imbuia, or
namentada de flóres e fólhas verdes, foi levada em procissão ao 
redor da igreja, ao som do cântico “ ó  Cruz Sacrossanta” . ..  A can
ção espairou-se longe, enquanto na mata ecoava, em milhares de 
vozes. Todos foram tomados de um sentimento sagrado! Não faz 
muito tempo, neste lugar, onde se ergue a igreja, imperava a ma
ta —  hoje a Providência permitiu erigir a primeira Cruz das 
Missões.

Realmente é a primeira Cruz polonesa nas terras das mis
sões do Brasil! Estive só, mas sentia que a nossa pequena Congre
gação, conquistava um grande triunfo. Não sei o que aconteceu, 
mas durante a ereção da Cruz teve surto um lamento generalizado; 
todos se puseram de joelhos e cantaram: “ Boże coś Polskę” — 
“ Deus que a Polónia amparaste” . Todos foram tomados de sau
dade pelo país de seus antepassados. Procuraram consólo aos pés 
da Cruz, pediram misericórdia para a Polónia e retorno à terra 
natal. Deus certamente ouviu esta prece comovente!

Ao mesmo tempo realizavam-se missões para os brasileiros. 
Tomei parte na abertura —  veio um pequeno grupo, mais por 
curiosidade. Os outros permaneceram em suas casas ou jogavam 
cachola nas estradas. A cachola é um jógo popular entre os bra-
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'dleiros Trata-se de um jôgo muito primitivo e consiste em atirar 
lima moeda para cima. Ao cair em terra, a parte que permanece 
nara cima é a vitoriosa. Essa brincadeira realiza-se na estrada, 
onde encontram-se grupos acocorados. Quando o sino chama pa
ra os exercícios das Missões, nem tomam conhecimento, para se 
dirigirem à Igreja. Esta indiferença e sonolência espirituais cho
caram-me Convenci-me posteriormente de que trata-se de um po
vo afastado de Deus e da Igreja. Quase todos estão inscritos na 
maçonaria e juraram não confessar-se mais. Por êsse motivo o 
trabalho de nossos confrades é excepcionalmente difícil —  traba
lho vão, pois nin.guém os ouve, riem de tudo e transformam em 
zombaria.

Existe uma diferença radical entre a nossa gente e os bra
sileiros; a igrejinha polonesa está repleta de fiéis, aqui é um de
serto; lá acorrem à Santa Confissão, confessando suas culpas com 
lágrimas, aqui somente vêm os camponeses das matas, que ainda 
não perderam a fé completamente, mas dos que habitam a vila, 
ninguém aparece, pois não possuem pecados, não mataram, não 
roubaram e finalmente o padre é homem igual aos demais —  só 
Deus pode perdoar os pecados.

Possuem ainda uma certa devoção ao Espírito Santo, mas 
não possuem a menor noção a Seu respeito: em quase cada altar 
encontra-se um passarinho, num ninho: depois compreendemos 
que se trata de pomba, símbolo da Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade. Crismam-se aqui, como entre os russos crismam-se 
crianças. 0  Pe. Quintão tem permissão para dar o Crisma duran
te as Santas Missões — tôda a Missão brasileira consiste em 
crismar.

Após a ereção da Cruz das Missões na colónia, retornei para 
jimto dos confrades e passei quase a semana inteira na residên
cia brasileira. Tudo é diferente do que em nossa terra. Não co
nhecia a lín,gua para dialogar suficientemente, mas compreendia 
quase tudo e tive que dar respostas curtas. Era Carnaval —  no 
Brasil 0 povo enlouquece. Nesses dias reina aqui um costume feio 
de molhar-se com água, tudo é regado. Não respeitam nem o pa
dre; com a maior sem-cerimônia, o dono, sua senhora e as filhas 
começaram a atirar água contra nós. Desacostumado a tanta li
berdade, disse que na Polónia não existe semelhante costume e que 
0 sacerdote é pessoa intocável. Soube depois que me consideraram 
menos educado e inteligente. Terminou nisto, aue ninguém se 
aproximou de mim com tais propósitos. Depois de cada almôço, o 
f^es despejavam sôbre os visitantes um punhado de con-

erigiram a Cruz Missionária. Os trabalhos 
phAcrov Aguardávamos o barco com impaciência, para
3 c  n f Missões. Começamos a fazer visitas a
p à intelectuais brasileiros. Visitamos de manha
iantar comíamos o almôço e em outra o
Sceb^P recebíamos uma xícara de café. Em tÔda parte 
recebe-se o visitante com café preto. Quanto mais quente fôr, sao
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mais simpáticos à visita. Oferecer café morno ou frio, é convite 
para que o visitante saia o quanto antes. O café é sobremodo for
te, certamente é prejudicial à saúde, quando se é forçado a tomar 
algumas dessas xícaras. Êles vinham retribuir a visita — alguns 
tocavam bandolin, outros cantavam, enquanto a juventude dan
çava, até altas horas da noite. A dança é diferente da nossa, con
sistindo em dar pulos, e o ritmo é monótono; em dado momento 
os dançarinos se separam, cada qual dançando a sós; logo adiante 
se reúnem e voltam a dançar em pares, para culminarem num 
único grupo dançante. Desta forma agradavam e alegravam os 
missionários, em tempo de penitência!

Observei sòmente uma família boa e com tato em Rio dos 
Patos. Eram brasileiros da família Ribas; é diferente de tôdas as 
demais, até na fisionomia. São verdadeiramente piedosos e religio
sos, sabem respeitar o sacerdote, porisso são benquistos pelos po- 
loneses e em compensação êles são muito prestativos. Eliseu Ribas, 
membro da família, fala fluentemente o polonês, como se fôsse 
nascido na Polónia. Alguns brasileiros apreenderam perfeita
mente a língua polonesa, bem como a russa. Alguns negros aqui 
também sabem falar o polonês. Encontrei na selva um dêsses, que 
falava relativamente bem o russo. Quase todos compreendem, 
motivo porque se deve ter muita atenção, quando se fala entre os 
nossos, em sua presença. Certa feita estive em palestra com nossos 
colonos diante da igreja e fiz perguntas sôbre uma mulata que se 
encontrava n,a roda. Ela retrucou: “ sr. padre, eu compreendo per
feitamente o polonês” . A partir dali, eu prestava mais atenção.

Aguardamos dias a fio o barco. Enjoados pela demora e 
mais ainda com as visitas, arrumei um anzol e fui pescar. O Igua
çu corre nas proximidades, mas é pouco piscoso. O rio Tibagi é 
rico em peixes. O Iguaçu nas cabeceiras possue peixes, mas me
nores, uma vez que as quedas, existentes em meio do caminho, 
impedem a subida dos mesmos.

A pescaria foi razoável, a cada instante retirava diferente 
espécie das águas. Pesquei um lindo peixe, chamado saicanga, 
depois urn com bigúdes, bagre, ou lambari e pintado. Existe um 
peixe conhecido como juana, parecido com o nosso “ okoń” . O peixe 
é recoberto de escamas duras e chama-se cascudo, enquanto o 
bocudo tem uma boca chata. Êstes são os tipos mais conhecidos, 
mas existe uma infinidade. Os peixes são de excelente gôsto, sen
do que 0 mais procurado é o pintado.

Chegou finalmente o barco. Após o almôço, fomos sauda
dos com uma linda alocução, feita pelo dono: “Prossigam avante 
— dizia — se existe alguém acima de nós, que Vos conduza e recom
pense pelos sacrifícios!” Até agora julgava-no maçon; convenci- 
me de que era ateu.

Tais são os brasileiros, negam a divindade de Cristo e ul
trajam a Nossa Senhora. Voltarei ao tema, em outras oportuni
dades.

No dia seguinte, de madrugada, embarcamos. Ate aqui 
viajamos no barco “ Curitiba” , pertencente à família Hauer de
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Curitiba Há 30 anos atrás vieram para ca tres irmaos Hauer, 
simples trabalhadores da Alta Silesia e em pouco tem po conquis
taram uma fortuna considerável. Atualmente são os m ais abasta
dos comerciantes; construiram _excelentes casas, o com ércio para
naense encontra-se em suas m ãos.

São Mateus é a estação seguinte, em nossos trabalhos mis
sionários. Viajamos pelo rio 7 horas. Logo após o m eio dia che
gamos ao pôrto, onde fomos recebidos pelo P e . Sm olucha, oriundo 
da diocese de Tarnów.

São Mateus é uma bela cidade, localizada em  local ainda 
mais lindo. Estende-se magnificamente à m argem  do rio, com 
belas casas e tem o aspecto de cidade calma e alegre. Há duas 
igrejas polonesas — uma velha, pequena, onde se realizam os ofí
cios religiosos e a outra grande, totalmente de im buia e cedro, 
com uma tôrre alta, artisticamente trabalhada.

Já possui sinos, mas internamente ainda está inacabada, 
pois há grande falta de dinheiro; os poloneses n,ão são muitos, e 
não recebem doações de brasileiros, pois querem, ter sua igreja. 
Os brasileiros oferecem alguns mil réis e nutrem  direitos na igre
ja, proibem tocar os cachorros ■— numa igreja polonesa, os nossos 
são donos e sem muita cerimónia afastam aquêles que não se com
portam dignamente na Casa do Senhor, jam ais aguentam  um 
cachorro.

Era sábado e no domingo estava program ado o início das 
Missões. Havia tempo de sobra para observar São Mateus, e colher 
as notícias no que tange à qualidade e quantidade de co lon os.

Existem aproximadamente 200 famílias, na cidade são 
14, em parte dedicando-se ao comércio, outras atarefadas em 
ofícios de sapateiros, celeiros, marceneiros e cortum eiros. Exis
tem quatro colónias: Cachoeira, Iguaçu, Taquaral e Canoas.

Os moradores não gozam de boa fam a na região, pois al
guns são inveterados alcoólatras e na cidade m uitos se satisfa
zem com 0 casamento civil. Houve alguns crimes e assassinatos.

Congregaram-se em massa para as missões e convenci-me 
de que não eram tão maus, como me fa laram . Era o dom ingo de 
Qmnquagésima e o Evangelho apresentava o cego de Jericó, que 
grita ao Salvador: Jesus, Filho de Davi, tem com paixão de mim. 
uaiou iundo em seus corações. Choraram todos, tam bém  o sa
cerdote — foi um bom princípio das M issões.
TV,,,11. muitos brasileiros na cidade, mas somente duas
mulheres Vieram para a Missa solene. Depois do m eio dia os pa- 

™  Mandaram-lhes recado, de que
trf. estavam ocupados com o carnaval. Esperaram
os estive atarefado de m anhã à noite, ninguém
mentp hmcii . esta razão, para uma paróquia inteira-
S T a .  Po^co prático e impossível unir
a se unir^ií. permitir isto, forçando os poloneses
brasileiros  ̂ ^^Plicar-lhes que já não são mais poloneses, mas
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Depois do meio dia, no próprio domingo, comecei as pre- 
leções e depois das vésperas fui à casa do sr. Onofre Flizikowski, 
em sua fazenda. Não há outro polonês no Brasil que possua tan,- 
tas terras, como o sr. Flizikowski. Já li a seu respeito em Cra- 
cóvia e quis conhecê-lo pessoalmente. Mora a 3 km da cidade. 
Logo após a cidade começa sua propriedade e estende-se até onde 
a vista pode alcançar., Possui campos de pastagens, onde o gado 
e os muares pastam; possui vastas áreas de matas, especialmen
te uma infinidade de erva mate —  riqueza do Paraná. Fabrica 
uma das melhores ervas do Estado; espalha-se largamente e vai a 
grandes distâncias, uma das mais procuradas no comércio.

Mora isolado, n.as proximidades não há nenhum colono; 
sua casa é ampla e cômoda, um pomar cuidadosamente organi
zado, onde crescem macieiras, cobertas de frutos —  isto me cau
sou uma alegria inaudita. Diante da casa uma mata de erva, 
adiante o fôrno e outras construções.

O senhor Flizikowski ajudou a muitos pobres e a muitos 
poloneses estendeu a mão —  ultimamente seus negócios cairam, 
por causa de problemas e algumas catástrofes familiares. O pri
meiro grande golpe deu-lhe a revolução no Paraná, em 1893. Os 
soldados destruíram sua casa de comércio em São Mateus, pilhan
do parcialmente e destruirp,m o resto. Aprision,aram-no e, jun
tamente com o padre Smolucha, enviaram-no para Curitiba. Foi 
levado por 60 homens. Os dois foram condenados à morte. So
mente graças às circunstâncias e à sorte, bem como graças à 
in,tervenção de brasileiros, conseguiu sua salvação.

São Mateus sofreu muito durante a Revolução. Já duran
te o império surgiram duas correntes no Brasil: partido liberal, 
com tendên.cias para que os estrangeiros tivessem iguais direitos 
e dando-lhes acesso aos privilégios; e por outro lado o partido 
conservador, que com grandes cuidados pretendia salvaguardar 
seus privilégios (prerrogativas) e olhava com má vontade os es
trangeiros . Êsses partidos não findaram com o Império, tomaram 
apenas outras características. O conservador estava pelo retorno 
do império, enquanto o liberal defendia a República.

A situação chegou a uma guerra. A revolução espraiou-se 
pelo Paraná. Aprisionavam os poloneses pelas colôn.ias e engaja
vam no exército aquêles que não conseguiam fugir. Em São Ma
teus, António Bodziak, que conheceu o Pe. Grzegdala em Buenos 
Aires, prioclamou-se coronel, organizou um destacamento (bata
lhão) de poloneses revoltados, e perfilou ao lado do partido libe
ral. O sangre correu abundantemente. A principal batalha fe
riu-se em Tijucas, onde caiu o partido conservador. Os melhores 
homens das hostes conservadoras foram condenados à morte — 
entre outros foi prêso o Barão do Serro Azul de Curitiba e foi tru
cidado por ordem do atual presidente do Estado do Paraná, Vi
cente Machado. Há ressentimentos até hoje. A viúva do Barão, 
segundo diz,em, recorda a todos a terrível chacina, consumada 
sôbre um dos mais inocentes homens.
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Os poloneses de São Mateus ingressaram facilm ente nas 
hostes beligerantes. Pagaram caro por isso. Os estabelecimentos 
comerciais foram depredados, saciavam suas baixesas com  as 
mulheres dos nossos e até com crianças; muitos foram  presos; o 
Pe. Smolucha foi condenado à morte; outros sete patrícios paga
ram com suas vidas, em meio a terríveis sofrim entos. Eram 
amarrados às árvores, cortavam as mãos, arrancavam os cora
ções e entranhas e finalmente os afundavam no rio Iguaçu. É 
horrível ouvir as narrativas sôbre os acontecimentos e mais horri
pilante foi ainda, quando uma menina me disse que mataram seu 
pai e irmão e atirlaram no rio Iguaçu. Tal foi a sorte dos coita
dos patrícios em São Mateus; por isso foi mais agradável traba
lhar em seu meio.

Confessamos com o Pe. Smolucha durante o dia inteiro. 
Êle presidia aos ofícios religiosos e eu fazia as pregações. Na 
sexta-feh-a aproximaram-se da Comunhão 650 pessoas. No sá
bado fiz a solenidade fúnebre pelos falecidos, dei a bênção às crian
ças e confessei alguns que tomaram parte nas lutas. A graça 
divina tocou também a êstes, que já haviam renegado a Deus e 
a Igreja. Retornaram penitentes essas ovelhas perdidas, que o 
Bom Pastor fêz com que voltassem ao redil.

No dia seguinte, domingo, após a Missa Solene, foi erigida 
uma cruz de 9 metros de imbuía. De tôdas as partes vieram os 
poloneses, bem como acorreram os brasileiros, para observar o 
missionário polonês e a cerimónia. Para finalizar falou o Pe. 
Smolucha, estimulando os paroquianos a permanecerem fiéis aos 
propósitos tomados durante as Santas Missões.

As missões transcorreram calmamente. Deus abençoou e 
comoveu os corações dos colonos, o que não ficará sem frutos pa
ra 0 futuro. Deixei com pena São Mateus e o Pe. Sm olucha. Tô
das as noites palestramos longamente sôbre nossa pátria. De 
bom grado retornaria à terra natal, mas as fôrças já  o estão aban- 
doimndo — há pouco tempo havia se submetido a uma operação 
delicada — “ Se não voltar — dizia —  repousarei todavia em terra 
polopsa” . Levara consigo um punhado de terra da horta que 
cultivava, que será posta algum dia em seu túmulo. Comoveu-me 
tal amor à terra!

Temos em nós aquilo que os demais não possuem —  nin- 
gTiem nos supera em patriotismo, e ninguém arrancará dos nos
sos corações o apêgo e amor ao país. Aqui no Paraná encontrei 
franceses, italianos e especialmente alemães, os quais se desna
cionalizaram rapidamente; têm vergonha de falar a língua ma-

e ofendem-se quando alguém lhes diz que são alemães. 
A w i? ^  dizem —  sou brasileiro, não tenho nada com a
A i^anhal Os poloneses procedem de outra form a —  apreen- 
fcff? ^apdamente o português, falam fluentemente —  admiram 
S L  ° que não querem julgar-se brasi-
p roT-ri casam com brasileiras, entre os poloneses isto
larõPcHmí • de ser polonês aquêle que travou re
lações demais estreitas com os brasileiros.
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Os brasileiros começaram a ter pejo por não terem recebido 
seus padres, pelo fato de que os poloneses receberam o seu tão 
cordialmente. Compreeenderam isto os poloneses e decidiram dar 
ainda melhor lição.

Tôda a Sociedade Pułaski levou-me em despedida, mon
tando cavalos até Água Branca. Todo o séquito ia na vanguarda 
e na retaguarda, uns 20 cavaleiros. Admiravam este gesto os 
brasileiros e começaram a envergonhar-se de seus costumes.

Viajamos duas milhas e meia. O dia estava quente e nu
vens de poeira levantavam-se, enquanto os cavalos suavam abun
dantemente. Descansamos um pouco na casa do último dos co
lonos. Prosseguimos depois entre as matas, até Água Branca. 
De ambos os lados vêem-se pinheiros de uns 50 metros de altura, 
alguns rachados por raios, outros sêcos, em vista do fogo. Co
meçou a trovejar à distância; apressamos os animais, para fu
gir da chuva. Estivemos em meio à colónia quando desabou a 
chuva, e mal chegamos à Casa paroquial quando caiu uma forte 
tempestade.

Agua Branca tem um aspecto tPiste, não se vê quase nada 
ao redor. A Casa Canónica é provisória, servia de venda. O pro
prietário Luck foi transportado dali à noite em sua cama. Ao 
lado da casa existe uma casa abandonada, quase em ruinas; era 
igualmente um boteco e até hoje, dizem, há visagem. Houve 
quem tentasse dormir ali uma noite, mas não puderam. Assusta
dos com ruidos estranhos, saltaram as janelas. Diante da casa 
paroquial existe uma pequena Cruz preta, como lembrança do 
assassinato de dois brasileiros. Logo depois do Ano Nôvo desen- 
tenderam-se, ferindo-se com facas; assim os dois cairam mortos. 
Atrás da Canónica existe o cemitério — além uma fileira de pal
meiras tristes, o que dá uma imagem tristonha a Água Branca.

Em compensação, a Igreja é linda, tranquila, clara,, limpi- 
nha. Encontra-se num outeiro. Domina a região. O panorama 
é amplo, um mar de árvores; até onde a vista pode atingir, só há 
matas. Pela primeira vez vi tantas florestas.

Os trabalhos foram fáceis, pois o povo está trabalhando. 
Esqueci que me encontrava entre as matas brasileiras, tinha a 
impressão de me achar em Cracóvia. A igreja inteira canta em 
latim, não só o Glória, o Credo, mas o Introito, o Sanctus, o Ofer
tório e outras partes. Todo  ̂ dia há missa cantada e cânticos lati
nos. Não existem bêbados —  diariamente há Comunhão. Nos 
domingos e dias Santos ninguém permanece em casa, todos vão 
à igreja, até as crianças menores. Não há jeito de dominar os 
rapazes; é raro algum que queira cantar, não esperam as véspe
ras — fogem do sermão, pois dizem que é demais comprido. São 
os primeiros para a música, ainda que seja proibida severamente, 
são os primeiros e mal a gaita toca, nem as meninas agiientam 
em casa. O sacerdote é que não gosta disso.

As Missões não são estranhas, pois o Pe. Wróbel cada ano 
faz retiro de 3 dias, em separ'ado para os homens e mulheres.
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Também aqui há problemas com os rapazes, pois exatamente nos 
dias marcados, andam à procura de trabalhos.

N a  igreja ninguém fala. Reina perfeita ordem . O Pe. 
Wróbel passa horas inteiras diante do altar. O resto do tempo 
dedica à escola, on.de êle leciona. Permanece o tempo disponível 
enterrado em livi^os. Atualmentee está com pondo o calendário 
e 0 mapa da Palestina, com bases na bemavenl^urada Catarina 
Emmerich. Chegou à conclusão de que Cristo nasceu a 25 de 
novembro. Tem em mente editar seu trabalho na Gráfica Her
der, em Friburgo. Trata-se de uma inteligência perspicaz e escla
recida, ao lado do que o dinstingue a simplicidade e cordialidade 
cativante. Passa fome, não come carn.e, tr<ês dias por semana co
me somente pão sêco e água. Tem um aspecto que causa pena.

Durante as noites fazia-me verdadeiras preleçÕes sôbre as
tronomia. Tinha a impressão de estar numa universidade —  fêz 
o globo celeste e instrumentos para localizar estrelas.

É conhecido na região inteira como Frei Jacó. O povo vem 
de longe, como acontecia com João Vianne, a fim de fazer con
fissões. Alguns se edificam com sua vida de santo, outros se es
candalizam. Chamam isto de exagêro, incompreensão da verda
deira piedade etc.; o Pe. Jacó não liga e continua o seu modo de 
vida.

É uma praga insuportável a crença em várias crendices 
e feitiços. O Paraná é um terreno propício para tais coisas. Em 
cada colónia há muitas feiticeiras, que retiram leite de vacas, 
causam doenças, as galinhas não põem ovos, etc. Existem umas 
5 ou 6 feiticeiras em Agua Branca. Uma mal saiu com  vida, pois 
a quem quer que tocasse, ficava doente. Passou para outra co
lónia. Uma outra tocou a face de um homem com  o dedo e a 
barba caiu imediatamente, ficando êsse lugar sem barba para 
sempre — fogem dela pois julgam que é feiticeira. Falam de ou
tra que ofereceu um pedaço de linguiça, e a vizinha imediata
mente entrou em fúria — essa também é temida por todos.

Para cúmulo de tudo, veio para as Missões um ucraniano, 
Onofre Danielyszyn. É originário de Turzin, provín,cia de Brt)dy, 
tem aproximadamente 53 anos. Narra aue desde três meses tem 
dois espíritos dentro de si, que constantemente falam-lhe ao ou
vido; um em voz alta e outro em voz baixa. O que fala alto cha
ma-se Gomi e 0 outro Mikita. Êsse homem chama atenção, está 
como que assustado e sempre atento às vozes daqueles espíritos.

 ̂ Nesse dia o colono Paulo Józniak narrou-me uma passagem 
curiosa da vida, de 1895. É oriundo de Białowieże, das proximida
des de Pułtuski. Alguns espíritos levaram-no até as barran,cas do 
Rio Agua Branca e lá mantiveram-no durante a noite inteira. 
Trata-se_de um são e enfim merecedor de crédito.

Nao basta isso. Quando à noite rezava o breviário, veio 
para diante de mim uma mulher velha, com um  aspecto estra
nho, queixando-se de que possui dois demónios no corpo, há 20 
anos: um debaixo do coração e outro na cabeça, que lhe quer que- 
orar os ossos. A mulher chama-se Jabłońska e distingue 9 quali-
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dades de bruxas. Reconhece cada uma imediatamente, mas não 
pode delatar nenhuma, pois a mulher que lhe fêz a feitiçaria e 
aprisionou em seu corpo os dois demónios, mandou que êles se 
calassem.

Eis um  pequeno quadro da crença em feitiços e bobagens. 
O desmancha-feitiço é geral —  uns fazem feitiço e outros des
mancham, tanto os brasileiros, quanto os colonos. A dor de ca
beça e dos den.tes se resolve por êsse m eio.

A crença em lobishomem é geral. Lobishomem é o 
homem que na lua cheia muda-se em cachorro. Muitos o viram. 
Dizem que é filho de pai com filha. Boitatá é igualmente conhe
cida por todos. É uma brasileira velha, em farrapos, que 
se arrasta e de noite, muda-se em coluna de fogo, fumegando do 
rosto, das narinas e dos ouvidos. Quando passa pela mata, tem-se 
a impressão de que a selva está em fogo. Êsse fogo não queima. 
Dizem que uma dessas passou por esta colónia, ao entardecer e 
foi à casa de um colono; imediatamente saiu fogo de sua boca e 
transformou-se em coluna de fogo e saiu por uma janela fechada.

As missões terminaram no dia 29 de fevereiro, com a ereção 
da Cruz. Os colonos decidiram acompanhar-me para a despedi
da, da mesma forma que os colonos de São Mateus. Pedi com 
insistência que me deixassem partir sòzinho e estava convencido 
de que me ouviriam. Todavia, quando voltei da igreja no dia se
guinte, aguardava-me um séquito de colonos a cavalo, para le
var-me até São Mateus.

Não adiantaram os argumentos. A carroça em que viajava 
era tirada por 4 cavalos, enquanto os acompanhantes seguiam à 
frente e atrás. A poeira era pior do que doutra vez —• estive in
teiramente empoeirado ao adentrar à casa canónica do P e. Smo- 
lucha, a fim  de aguardar* o barco para viajar adiante.

Já era necessário um pequeno descanso, depois dêsses dias 
de exaustivo trabalho. Sobrevieram dias extremamente quentes. 
Durante o mês de janeiro, quando deveria ser quente, o clima 
apresentava-se amen.o, somente nos fins de fevereiro e março, em 
vista de constante calor, começou o verão brasileiro —  calori insu
portável . Quando se fica parado, com a cabeça descoberta ao sol, 
tem-se a impressão de que o sol quer secar o cérebro. Trabalhar 
em tais dias é penoso demais.

Sofri ainda mais um contratempo e praga, que me desa
fiou. Já ouvi m uito sôbre pulgas no Brasil, que penetram nos 
pés. Em Tomás Coelho parece que não existem —  mas várias 
vêzes tive que me encontrar com elas. É a chamada Sarcopsylla 
penetrans. Os brasileiros chamam-na bicho de pé.

Não percebi de início que uma destas penetrou em meu p é . 
Sen,te-se um coçar enquanto a pulga^põe ovos, o corpo em redor 
começa a transformar-se em pus. Não podendo- aguentar a sen
sação desagradável, verifiquei a caúsa, notando uma mancha^ es
cura debaixo dos dedos do pé. Não há outro jeito, a não ser retirar 
0 bicho, ferindo o pé, que começa a inchar e surge um coçar 
doloroso. O problema é maior quando o bicho penetra debaixo da
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unha. É mais difícil arrancá-lo, é mais doloroso e às vêzes perde- 
se a imha. Desde êsse momento sofri muito com  o bicho de pé, 
pois introduziram-se quase em cada dedo do pé, especialmen
te na colônja Rio Claro, onde existem em m aior quantidade.

A pulga em si é pequena —  uma é preta menos nociva, 
outra ruiva, que faz uma ferida que se fecha com  dificuldade.

Sofrem com elas o gado, o cochorro, o  gato, e t c . . .  Com 
freqiiência vê-se uma vaca ferida pelos bichinhos.

Outro bicho é o chamado “ bicho de perna”  —  espécie de 
berna. Penetra no corpo e causa dores inauditas. Outro é um bi
cho alongado com pêlos numa das pontas. O Pe. Bayer sofreu 
muito e pensou que uma fístula formou-se em seu ombro, en
quanto 0 bicho crescia, atingindo as dimensões de meio dedo.

Nas missões em Agua Branca sofri do mal que atinge todo 
europeu que vem ao Brasil. O sangue europeu muda em brasilei
ro, nisto aparecem feridas pelo corpo, especialmente nos pés, um 
ao lado do outro (talvez varizes?). É doloroso porque a ferida 
forma pus e não quer cicatrizar.

Durante todo o tempo cuidava dos pés feridos, pois o ca
minho era longo, e o trabalho penoso. Estava para ir inicialmen
te à grande Colónia de Rio Claro, e de lá, uns 120 km  para Jan
gada — último pôsto da colonização polonesa.

Amanhã partimos com o padre Chylaszek para as missões 
em Lucena, na volta descrevertei a V . R evm a. o restante da longa 
viagem, em direção às selvas até Jangada” .

MISSÃO POLONESA NO BRASIL

Lucena, dia 25 de ju lho de 1904.

Revmo. Pe. Visitador:

Termin,ei as Santas Missões em São Mateus no dia 2 de 
março ̂ de 1904. Aguardava o navio para prosseguir o trabalho 
na colonia Rio Claro. No dia 3 de março veio o navio “ Visconde 
de Guarapuava” , de Pôrto Amazonas. Deixei a colónia São Ma
teus com saudade, bem como ao hospitaleiro padre Ladislau Smo- 
lucha. Levou-me até o pôrto, deseiando sucesso na enorme co
lonia de Rio Claro.

“Visconde de Guarapuava” é um navio pequeno, mas cô-
•? comandante do navio é um homem m oço, simpático, 

conhecido em tôda a região; todos os passageiros procuram com 
p eieren.cia sua embarcação; o coitado transporta gratuitamen
te e ainda manda dar alimentação.

p. Oibydwóch Zgrom adzeń” —  Ano 1904 —  Cracóvia,
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Havia muitos passageiros, em grande maioria alemães, 
que já quase não sabem falar o alemão e envergonham-se de sua 
origem. Encontrava-se excepcionalmente no navio um brasilei
ro, gordo, com uma enorme cabeça, plantada sôbre um pescoço 
curto, olhos pequenos e por demais agitados. Tôda a fisionomia 
era estufada e repelente. O homem comia e bebia duran.te o tem
po todo. Quando todos já terminaram sua refeição, sorveu uma 
xícara de café e seus agitados olhos ainda procuravam alguma 
coisa para com er. Entre os passageiros havia dois poloneses, um 
dêles era Dalmata, Natal Miskievn.cz, conhecido aqui como turco, 
pois veio das proximidades da Turquia, outro é o comerciante e 
colono Kaczmarczyk, que retornava de Curitiba e estava eufó
rico porque veio a tempo para tomar parte nas Missões. Trazia 
consigo dois barris cheios de cachaça, mas enganou-se nos seus 
cálculos, pois eu ia a Rio Claro, para afastar o povo da bebedeira.

Êsse mesmo Kaczmarczyk encontrou aqui em Rio Claro, 
um francês, Blan,cheri, que havia capturado durante a guerra 
franco-prussiana. Curioso encontro. Hoje são bons amigos, prin
cipalmente quando oferece bebida ao francês, pois é um embriago 
cabal.

O caminho não era longo, pois apenas durou 8 horas, nestas 
coloridas paisagens, às barrancas do Iguaçu, que já conheci an
teriormente. O dia estava calmo, o calor causticante e a atmos
fera pesada. Não seria difícil prognosticar uma tempestade. Ao 
entardecer, pesadas nuvens cobriram o céu no horizonte, enquan
to as garças e outros pássaros das águas, esconderam-se nas ca
poeiras. Ós céus eram cortados por raios. Felizmente surgiu um 
vento e afastou a tormenta para o sul, enquanto aparecia o disco 
lunai^ no oriente, seguindo-se uma noite extremamen.te linda. 
Em contrapartida, os mosquitos picavam insistentemente, de 
forma que era difícil defender-se dêles.

Pelas 10 horas estivemos em Barra-Feia. O nome é injus
to, pois aqui é agradável e o panorama é bonito; somente um rio 
pequeno tem água suja e turba tôda a harmonia, antes de de
sembocar no Iguaçu. Daqui até Rio Claro sobram duas milhas 
de distância e não havia outra forma a não ser pousar.

Encontrei pouso na casa do comerciante polonês, Alberto 
Zawadzki. Embora tivesse dormido no chão, mesmo assim estive 
contente, pois havia encontrado um abrigo.

No dia seguinte de manhã parti, para rezar a Santa Missa 
na Colónia Rio Claro. Pela primeira vez na vida cavalguei um 
muar —  de início ia de bom grado, depois tive que estimulá-lo 
com chicote. No meio do caminho começou a corcovear e quase 
me lançou fora.

A Colónia Barra-Feia é muito alongada; de um lado mo
ram poloneses e doutro rutenos. Algumas casas, especialmente 
do lado polonês, são asseadas, com jardins floridos, enquanto 
outras são feias, escuras e admiro-me que o vento ainda nao as 
derrubou. De ambos os lados da estrada a mata está derrubada,
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embora a uma distân.cia relativamente pequena somente existam 
florestas. Em meio do caminho existe uma igi^ja rutena, a seu 
lado nma, cruz russa, chantada por um jovem sacerdote, Pe. Roz- 
dolski, grande patriota (ruteno), pois não responde se alguém 
0 cumprimenta em polonês.

Em Rio Claro aguardava-me o Pe. Ludovico Prz,ytarski. 
Encontra-se no Paraná liá 30 anos. É natural da Prússia Orien
tal e outrora foi padre Agostiniano. Apesar de seus 60 anos, apa
renta um ancião completo. Durante a última revolução no Pa
raná, foi condenado à morte, salvando-se por m ilagre. Esperava 
que viessem alguns padres, todavia chegou um só.

Espalhou-se amplamente a notícia de que serão pregadas 
Santas Missões, por alguns padres. Falavam fazendo blague que 
os missionários vêm para amansar o povo, que se tornava selva
gem. Em lin,gua portuguesa amansar significa o mesmo que 
vituperar.

Rio Claro é a maior colónia polonesa no Paraná, pois con
ta 600 famílias polonesas e 1.000 ucranianas. O povo é pobre e 
não existem sobras de produtos e frutos da terra. Existem duas 
igrejas polonesas e 3 rutenas. O povo possui comida à vontade 
porque a terra é fértil, mas total ausência de dinheiro. Daqui 
buscam empregos em grandes distâncias, nos trabalhos de estra
das de ferro ou em fazendas brasileiras. Voltam algun,s meses 
mais tarde. A juventude retorna completamente selvagem e 
estragada.

Logo de início levantaram uma capela e agora possuem 
uma casa de orações de madeira, boa e grande, com  mais de 40 
metros. Foi construída pelo sr. João Krukowski, um simples 
colono e apaíentemente pouco se poderia esperar dêle . O padre 
mora numa pequena casa alugada .— a casa canónica preparada 
para padres missionários, encontra-se em ruinas.

A igreja é limpa, os ornamentos e objetos sagrados são 
excelentes e conservados em perfeita ordem. O panorama é mag
nífico, tendo para tôdas as direções outeiros, vendo-se a uma 
distância de 20 km uma igreja rutena, além da qual vê-se a Serra 
do Tigre, porque aqui havia muitos jaguares.

A Santa Missão começou com a Missa Solene, das 10 horas, 
no dia 6 de março. Durou até o dia 20 do mesmo m ês. Dividi-a 
em dois grupos. Veio tal multidão que receei se poderia dar con
ta do trabalno e se poderei confessar todos durante as duas 
semanas Pedi auxílio para Tomás Coelho, mas em vista da difi- 
cuiaade de comunicação, deve-se esperar muito pela correspon- 
aencia. Tinha promessa de que o Pe. Wróbel de Água Branca 
viria a^iliar, mas não tinha certeza quanto a sua vinda .

Kealizou-se aqui a palavra do Evangelho —  “ Messis qui- 
autem pauci” —  a messe é grande e poucos 

local já é velho, estou só, a única 
t?d P  ® °  palavra dêsse povo famin-
em n n m ^  n  ^^va-me fôíças. Comecei o trabalho
em nome de Deus. O calor estava sufocante, suava em bicas,
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porque sozinho tive que fazer os ofícios religiosos, ou seja rezar 
a missa, cantar as vésperas, pregar dois sermões e confessar. 
Para cúmulo do mal, não podia alimentar-me e a sêde me devo
rava, em vista do suor. À noite, depois dos trabalhos exaustivos, 
mal me an'astava para o descanso e devia rezar o breviário in
teiro. Nos meus dedos, penetraram os bichos de pé; o pé inchou, 
como se estivesse engangrenado; sofria quando andava, pois em 
meus pés formou-se uma ferida. Em meu joelho penetrou um 
outro bicho, semelhante a berne e as noites eram horríveis, 
pois suava, como se estivesse numa sauna. Para êstes sofrimen
tos físicos, veio 0 tormento da maldade humana e satânica.

Os infernos não estavam satisfeitos com a minha missão. 
Como se fôssem um homem só, todos os adultos, mulheres e 
cr*ianças abjuraram a cachaça. As meninas renegaram os bailes 
e danças noturnas que eram ocasião para a perdição das almas. 
Em tôda a parte reinava a degradação moral, a impiedade, a 
maçonaria, a vida libertina e a prática do espiritismo. Nenhum 
brasileiro local frequenta a igreja, mas todos brincam com a evo
cação de espíritos. O primeii^o a levantar o topete foi o brasilei
ro vizinho. Era comerciante e havia trazido dois barris de ca
chaça para as missões. Êle é ao mesmo tempo o representante 
do correio, juiz e comissário da polícia; seus filhos falam polonês 
e russo. Como ninguém lhe comprasse nem um cálice de cachaça, 
desencadeou sua raiva desenfreada. Um outro comerciante é um 
polonês desnaturado, um jovem que publicamente se gaba de 
sua infidelidade. Durante as missões retirou sua mãe da igreja 
e publicamente a vituperou. Êle, a quem o missionário não havia 
feito nada, ameaçava atirar uma bomba contra a casa em que 
morava.

Realmente assim, aconteceu, há uns cinco anos, quando 
poloneses desnaturados atiraram uma bomba contra a casa do 
Pe. Przytarski. Por esta razão deitava-me com certo temor. Es
tive só em casa, enquan.to as demais residências estavam desabi
tadas. O menor barulho acordava-me.

Coloquei a meu lado um revólver. Era estranho, um missio
nário com uma arma de fogo a seu lado. Mas aqui o país é sel
vagem e os criminosos andam sôltos e não existe nenhuma 
justiça.

Acordei-me uma vez e não podia respirar, pois ouvia cla
ramente que batiam, à minha porta e pensei que meu fim havia 
chegado. Felizmente eram vacas, que batiam nas parfedes com 
os chifres.

Desta forma passei sozinho três dias. Esgotado, estava 
para encerrar as santas Missões — não tinha mais recursos para 
prosseguir. Quando o perigo é maior o auxílio divino é mais pró
ximo. Assim foi aqui. Apareceu o Pe. Chylaszek e o Pe. Wróbel. 
Reinou uma gran,de alegria, pois juntos poderíamos fazer frente 
aos trabalhos. O sacerdote local também se animou.

O Pe. Chylaszek desejava vir antes, m.as não havendo navio, 
ficou uma semana na estrada.
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Na sexta-feira, havia comunhão coletiva para as mulheres 
e crianças comungaram só nesse dia 900 pessoas. Foi um mo
mento comovente, quando publicamente pediam perdão a Nosso 
Senhor Jesus Cristo por tôdas as ofensas e pecados e quando o P e . 
Przytarski igualmente chorou, a igreja tornou-se um só chôro e 
lamento.

De noite, da quinta para sexta-feira, desencadeou-se uma 
tempestade e os raios e trovões eram tão fortes que a terra trem ia. 
Jamais vi e ouvi semelhante coisa na Europa. Aguardamos o restan
te da população para as- confissões na 6.  ̂ e no Sábado. O total dos 
que se aproximaram do Sacramento da Penitência atingiu duas 
mil almas. Em momentos de folga o Pe. Wróbel narrava maravi
lhas scbre ,as aparições da bem-aventurada Catarina Emmerich, 
sôbre o mundo do além túmulo e sôbre a astronom ia. Calculamos 
a longitude de Rio Claro, que é de 27°, 17’ .

Na segunda-feira começou a série dos homens e jovens. Es
ta nos causcu as maiores alegrias. Sem exceção, todos renegaram 
a bebedeira e fizeram-no com tanta convicção que dizíamos: para 
sempre ficarão bons — Deus abençoa o nosso trabalho . O demó
nio n,ão dormia. Ameaçavam-nos que seríamos massacrados, mas 
estivemos tranquUcs, pois os homens guardavam a nossa casa.

Na sexta-feira, depois da Santa Comunhão os padres Chy- 
laszek e Wróbel partiram, para ajudar nos ofícios dominicais em 
Abranches. Fiquei novamente só. Muitos dissabores e problemas 
me aguardavam. Ouvi santas confissões no sábado e domingo, 20 
de março, estava programada a ereção da Cruz. das M issões. Foi 
a maior que chantei até o presente, pois tinha 16 metros de altura. 
Era de imbuia. Ficou plantado o sinal de salvação —  condenação 
dos inimigos da igreja e de Deus.

Para o término da Missão veio o povo de tôda a região e vie
ram também os inimigos da Cruz de Cristo. A Santa Missão esta
va por terminar. Deveria ter início a procissão. Uma orquestra 
barulhenta começou a tocar. Imediatamente teve lugar um vio
lento chôro na Igreja, pois compreenderam que eram os inimigos 
da Igreja, os inimigos da Cruz, que levariam ornamentada de flôres 
em seus ombros em solene procissão.

Acatoei 0 povo dolorido, pois teriam desmontado a casa da
quele bra^sileiro e acabariam com todos os m úsicos. Êstes temendo 
a multidão, silenciaram. Enquanto a cruz era levada em procissão 
em volta da igreja a multidão canta “ ó  cruz Santa, ó lenho sagra
do” . A Cruz foi chantada, milhares de fiéis caíram de joelhos, bei
jando o lenho sagrado, enquanto os infiéis, estavam parados e con
fundidos .  ̂Suas intenções eram más e indignas, lançavam impre
cações e risadas altissonantes contra Deus, Missão e missionários. 
Nesse mesmo dia, de tarde, reuniram-se ao lado da Cruz e tocaram 
musicas e à noite organizaram suas orgias. Um dêles perguntava 
se renegariam a cachaça e êlss respondiam: “ N ão!” “ Nestas con
dições quereis ir todos para o inferno?” E êles blasfemavam: “ Que- 
remos, todos queremos ir para o inferno” .
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Neste dia estive estranhamente triste. Era dcmingo da Pai
xão e nas orações deste dia está descrita a maldade desses homens. 
‘“ Vide Domine Alflictionem meam, quoniam erectus est inimicus 
meus. ( Vêde senhor a minha afhção, o meu inimigo levantou-se 
contra mim) ” e adiante — “Popule meus quid feci tibi aut quid 
molestus fui? Tulerunt lápides Judei, ut jacerent in eum” (Meu 
povo 0 que te fiz, ou em que te fui molesto? Os judeus tomaram 
em pedras para atirar nÊ le). Dizia com o Salmista: Eripe me domi
ne ab homine isto, a viro iniquo eripe me, de ore leonis libera me 
Dcm ins!” (Retira-me do homem mau e do iníquo, das fauces do 
leão salva-me sen h or!).

Ainda que tivesse sofrido tantos contratempos, deixei êste 
lugar com saudade e êste bom povo de Rio Claro. Muitos dêles co
nhecem os missionários da Galícia. Conhecem o Fe. Visitador, os 
Pes. Kamiński e Sokolowicz. Diziam que as Missões de Rio Claro 
foram semelhantes àquelas da Galícia, com diferença de que lá 
havia mais missionários e vieram muitos sacerdotes para ajudar.

Veio uma senhora, perguntando se conhecia o Pe. Caetano 
Sakowski. Chorou quando lhe dei a notícia de que o sacerdote de 
Wlelie Mosty estava vivo. Disse-me que quando criança armava 
os palitos no boliche. Talvez o sacerdote recorde-se dela, chama-se 
Maria Pawelski, sendo seu nome de família Lukacz. Vinha cada 
dia e perguntava sôbre tudo e alegrava-se por eu ser como o P e. Sa
kowski, missionário.

Permaneci ainda em Rio Claro durante dois dias, visitando; 
logo após chantar a cruz visitei um doente, que morava duas mi
lhas da igreja e depois, visitei a colónia para benzer as casas. Não 
é possível viajar de carroça, em vistas das ladeiras que são íngre
mes, a estrada é horrível, e cheia de pedras em tôda a parte. Re
tornei tarde da noite em meio a chuva e tempestade. Não havia um 
fio sêco. Estava encharcado e resfriado. A chuva brasileira é mais 
fria que a europeia e traz: muito detrimento à saúde.

No dia 24 de março segui adiante. Quis atingir Pôrto União 
da Vitória e Jangada, isto é, lá onde os poloneses vieram por últi
mo . O percurso é longo, pois tivemos que fazer 120 km, a cavalo, 
por estradas horrendas e entre florestas.

Fui acompanhado de dois patrícios Kozłowski e Estanislau 
Laiewski. O último conhecia bem o caminho, pois havia peregrina
do muito pelo mundo. Já esteve na Ásia Oriental, China e 3 anos 
em Vladivostock. Trouxe-me um lindo alazão, resistente, perspicaz 
e excelente para cavalgar. Suportava suavemente o cavaleiro. Ini
cialmente 0 caminho era agradável, o dia belo, sentia-me verda
deiramente missionário e certamente muitos teriam inveja de mim 
em Cracóvia, vendo-me a cavalo, com os pertences sôbre a monta
ria, viajando longe, entre as matas virgens.

A estrada começou por entre colónias, subindo e descendo 
ladeiras. Os colonos saíram de suas casas para a despedida. Pe
diam que lhes benzesse as casas, mas infelizmente tive que recusar,
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pois antes do pôr do sol dsveríamos chegar à casa de um brasilei
ro. r , .

Troteávamcs pois haveria chuva, segundo os prognosticos
dos papagaios, que sobrsvoavam sôbre as nossas cabeças, com gran
de barulho. Outras vêzes, alguma cobra deslizava do leito da estra
da, outras, um jacaré enorme aquecia-se ao sol, que fustigava im
piedosamente e cada vez mais.

Ao longo do caminho não existia nenhuma casa. A mata 
estava úmida. A picada sra o único sinal da presença do hom em . 
Troncos de árvores embargam os caminhos, que tínhamos que con
tornar. Outras feitas, as poças de água conglomerada no leito da 
estrada, faziam-ncs virar ora à direita ora à esquerda. A cada pas
so temos que nos inclinar, em vistas dos g,alhotS, outras vêzes, mal 
podíamos atravessar, por entre as árvores. Existem verdadeiras ma
tas cerradas de bambu. São altas, de alguns metros, e nada se po
de ver através desse taquaral. Os macacos, que são numerosos nes
ta região, lançaram uivos característicos. Reunem-se em bandos. 
Eram os “mycetes” . É sinal infalível de que cairá chuva. Penetra
mos nesta floresta, quando começou ,a trovejar. A chuva desabou 
em brevs. O caminho piorou de uma vez; os cavalos, sem ferradu
ra, escorregavam, o mato tornava-se mais selvagem e a estrada 
picr. Em tôda parte somente buracos, e poças de lodaçal; os cava
los caíam até os jcelhos. Perdi o meu chapéu, que enroscou em ta
quaras ao mesmo tempo que minha cavalgadura levantou-me até 
um ramo. Percebi o perigo, reclinando-me para trás, chegando a 
deitar sôbre o animal. O galho varreu-me de cima do dorso do cava
lo e caí no lôdo. Os companheiros assustados vieram para me so
correr, mas 8U, enlameado e arranhado no rosto, já  me levantara. 
Não havia outro jeitc, senão lavar-me nessa mesma poça. A chu
va continuava a cair e nós tínhamos diante de nós 30 km de estra
da. Cansado e lamacento, montei para prosseguir a viagem terrí
vel. Graças a Deus, depois de uma hora abriu-se um pouco o fir
mamento e o sol perfurou com seus raios as nuvens. Atingimos a 
fazenda. Enorme quantidade de gado ali pastava. A mata esta
va cercada e em seu permeio existia uma infinidade de pés de er
va mate Aqui mora um pclonês, Rogowski, casado com uma bra
sileira . É polonês só de nome, pois tem vergonha da língua pátria 
e inscreveu-se na maçonaria. Não se preocupa n,em com a igreja 
nem com os outros poloneses. Os poloneses têm nojo dêle em 
tôda a colónia.

Diante de sua casa brinca um grupo de crianças. São tão 
amáveis, não são brasileiras, seus restos atestam que são polone
sas, embora nada compreendam dessa língua, perdidas para a Po
lónia para sempre.

As colónias são jovens ainda, mas muitos já se desnaciona
lizaram, principalmente a juventude. Se acontece que casam com 
uma brasileira, o homem perdeu-se não só para a Polónia, mas 
também para a Igreja, pois os nativos sòmente aparecem uma vez 
ao anc na Igreja. Até onde o polonês conserva sua língua mater-
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na, até ali permanece bom católico; mas com a língua, perde a fé 
dos pais.

Assim aconteceu com Rogowski, cuja propriedade conhece
mos . Pelo msnos aqui havia uma picada boa, o que ajudou os ani
mais e pudemos atravessar mais facilmente. Não descíamos dos 
cavalos. Neste dia almoçamos cavalgando, e nesta mesma posição 
rezei as minhas orações sacerdotais.

Finalmente chegamos às barrancas do Rio SanfAna. Aqui 
são desconhecidas as pontes e o rio tem ims 25 metros de largura. 
Não havia cutro jeito a não ser descobrir um lugar no leito e atra
vessar, nadando em alguns pontos. Depois, de uma hora de viagem 
um dos companheiros percebeu que nos perdemos, pois alcança
mos outro rio, e não se podia orientar. Não tinha outro recurso a 
não ser retornar às margens do Rio SanfAna e procurar outra pi
cada.

Que caminho! Os cavalos atolam até as barrigas.. A minha 
roupa está inteiramente salpicada de barro. Não se pode imaginar 
pior cam inho. Tinha a impressão de que seria impossível transpor. 
Se alguém visse ê-ste caminho, perderia o gôsto pelo Brasil para sem
pre . São tão grossos os troncos que nos embargam o caminho, que 
o cavalo m̂ al pode saltar por sôbre êles. Estavam totalmente en
sopados de suor, mas não pudemos parar, porque teríamos que per
noitar em plena mata úmida. Tudo é silêncio e deserto, como se a 
morte ali dominasse nestas selvas, não se vê nem pássaros, nem 
animais. Num tôco vimos uma ave, conhecida como preguiçoso, 
pois contam a seu respeito que não caça insetos, somente pára, 
abre o bico e aguarda que algo lhe caia. Nunca, depois, pude sa
ber quanto vai de verdade nisso, pois outros brasileiros contaram- 
me que seu nome provém de sua coragem e pode ser pêgo facil
mente .

A sêde nos atormentava, mas não tivemos com que apagá-la, 
somente encontramos algumas frutas de amora preta. Encontrá- 
vamo-n,os, em verdade, numa região selvagem. Em algumas partes 
desaparecia o sinal da estrada. Prosseguíamos com cuidado e de
vagar, para não perder a senda. Afinal a mata começou a ficar 
mais rala, penetramos numa clareira ampla e alegre. De um lado 
vê-se uma cadeia de serras, iluminados pelos derradeiros raios do 
sol poente. Ouvem-se, à distância, vozes humanas. Surgiu um 
grupo de gente —  são brasileiros, junto com mulheres retornando 
das roças para casa, a cavalo. Como é agradável encontrar gente 
em meio à floresta! *

A casa onde pretendíamos pernoitar distava 20 km. Não 
pudemos prosseguir pois faltaram fôrças aos nossos animais. Ti
vemos que procurar pouso. Adiante via-se uma casa. Fomos até 
lá. Saiu uma senhora suja, semi-nu e oferece-nos água, num vasi
lhame, igualmente pouco asseado. As crianças e o marido igual

*  In “Misje Katolickie”  —  ano XXIV, janeiro de 1905, p. 17 e seg.
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m e n t e  estão sujos, suas vestes em farrapos. Existe lugar para
pouso mas na casa existe um maluco de 60 anos, que grita e em 
fúria atira-se contra os outros. Temos que prosseguir a viagem.

Fomos recebidos por um brasileiro que tinlia um  facão a 
seu lado. Sua casinha é humilde. Numa sala encontra-se no as
soalho feijão e milho e os móveis resumem-se num a mesa e banco. 
É 0 mais importante personagem em tôda a região. Cuspia p,ara 
todos os lados sem misericórdia. Tive que me afastar para um can
to, pois tornar-me-ia o alvo de seu cuspo. A dona de casa é uma 
brasileira ainda jovem, olha curiosa o sacerdote polonês, pois se
melhante visita nunca teve. Suspeitou que estamos cansados da 
viagem e famintos. Cozinhou arroz e feijão. Nunca com i tão bem, 
ainda que os talheres não estivessem lim pos. O proprietário quei
xa-se de ser muito pobre. Pergunto-lhe quantos alqueires de terra 
possuía; respondeu que tinha 1.000, o que vem a ser 3.000 morgas 
austríacas.

Os poloneses aqui possuem apenas um pedaço de terra e 
conseguem viver, os brasileiros possuem enormes extensões e estão 
morrendo de fome, pois são uma gente sobremaneira preguiçosa. 
Não fazem nada durante o dia inteiro. Têm preguiça até de manter 
animais domésticos, como aves, porcos. Plantam o feijão preto e 
desde que o tenham à vontade, ssntem-se felizes, pois é a única e 
predileta alimentação. Quando falta feijão grassa a fom e e a mi
séria é extrema. Não conhecem a broa, quando alguém lhes ofere
ce comem o miolo e atiram a casca ao ch ão.

Aqui em redor é agradável. Trata-se de uma clareira, que 
se espraia ao longe, numa relva, onde pastam vacas, muares, ca
valos e cabras barbudas. Espalha-se a notícia que veio um padre. 
O sinal é dado mediante um prolongado gTito. A paróquia dista 
15 km. Querem aproveitar a ocasião para batizar suas. crianças. 
Vem um atrás do outro, alegres que receberam a visita do padre. 
Os brasileiros das matas, ainda que iletrados, são ainda religiosos. 
Poder-se-ia fazer com êles alguma coisa, mas ninguém  os en
sina porque são muitos poucos os padres brasileiros. Deixados a si 
levam uma vida patriarcal e aquilo que aprenderam, transmitem 
a seus filhos.

Portava comigo os San,tos óleos, batizei as crianças maiores 
e menores. Um dos brasileiros pediu que fôsse à sua casa pois sua 
senhora estava doente e o recém-nascido fraco. “ Deus é bom —  
dizia por nos ter enviado um padre, porque a criança certamen
te vai morrer essa noite. Pergunto se fica longe. Êle aponta-me 
com 0 dedo que é lá embaixo. Cansado com a viagem do dia, diri
jo-me a sua casa. Era crescente, a noite agradável, nma. cerração 
forte e eu caminho e caminho e nada de casa. Andei uns 3 quiló
metros, pois entre êles 3 milhas também é perto, pertinho.

Entrei na choupana paupérrima. No meio havia uma fo
gueira e ao redor um grupo de mulheres e crianças. A mais velha 
íumava ca_chimbo, outro um cigarro de palha, enquanto tomavam 
0 chimarrao. A seu lado homens e rapazes. Ali estavam dois cães,
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adormecidos. Assentei ao lado da fogueira. Sujeira que não aca
ba mais. A patroa põe água no fogo, senti calafrios, pois percebi 
que iria fazer um café pará mim. Derramou açúcar dentro da 
água que fervia, onde o cachorro antes havia lambido. Quando o 
café ficou pronto, experimentou, sorriu satisfeita. Certamente 
acertou o café. Misturou com a mesma colher e depois me ofereceu 
um caneco*, sem orelha. Fechei os olhos e quis tomar com um só 
gole. Não fui feliz porque o café estava fervendo.

Quanto mais quente o café que oferecem, tanto mais apre
ciam o visitante. Se alguém oferece um café morno ou frio é sinal 
de que vá o quanto antes embora.

Entrementes preparavam-se para o batizado; envolveram á 
criança em trapos. Um dos brasileiros narrava-me sôbre o apósto
lo João Maria. Deve ser um francês de origem, homem solteiro, 
corre de um Estado a outro a pé. Jamais cavalga, dorme ao relento, 
e ainda que caia chuva, jamais se molha. Verbera o povo, convoca 
para a penitência, manda que os brasileiros tomem o exemplo dos 
poloneses, como êles guardam os dias santos e jejuam. Segundo 
dizem, batiza e assiste a casamentos. Fala também o alemão, o 
polonês, 0 italiano e dizem que recebeu o Dom das Línguas. Pene
tra nas sedes dos Botocudos que se conglomeram em seu derredor. 
Existe aqui no Paraná, um outro semelhante, João Batista, que 
percorre o Paraná a pé e conclama para a penitência. Encontrei- 
me com êle. O povo se aglomera em seu derredor. Permanece sem
pre calmo, sua fisionomia serena, seu olhar cativam, embora o as
pecto de seu rosto não ajude muito.

Após ter batizado a criança, voltei para o repouso. Em tor
no espraiou-se uma canção religiosa. Na quaresma, na quinta e 
sexta-feira, os brasileiros reunem-se e vão de casa em casa, can
tando coisas sagradas.

No retorno, encontrei a cama preparada —  um couro exten- 
dido ao longo da parede da casa. Como travesseiro tinha um sa
quinho repleto de cavacos. Foi difícil conciliar o sono, pois o ca
chorro uivava, lá fora os cavalos relinchavam, os animais se mor
diam, teve surto um vento repentino e aqui no Brasil as casas tem 
frestas, para alguns dedos —  começou a ficar fr io . Percebo que es
tou começando* a ficar gripado. Mal adormeço, acordo em vista do 
frio, pois não tinha com que me cobrir.

De manhã, resfriados, procuramos os cavalos —  não se en
contram mais. Afastaram-se uns três km e mal pudemos desco- 
brí-los. Batizei mais, uma criança noutra casa de brasileiros, que 
entendiam alguma coisa em polonês e russo. Desde cêdo as mulhe
res ficavam sentadas junto a fogueira, juntamente com os cachor
ros, fazendo cigarros para si e para os homens. A mulher brasilei
ra não se ocupa absolutamente com a propriedade, fica sentada 
nas cinzas o dia inteiro, fumando cigarro e tomando chimarrão.

Damos de beber aos cavalos e continuamos a viagem. Em 
alguns lugares havia uma picada mais ou menos, em outros, sò- 
mente poças, mas em compensação tivemos um dia lindo e pouco
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quente; p^apagaios e tucanos corriam ao derredor e enxames de 
borboletas azuis sôbre nossas cabeças. Atravessamos arroios a ca
da instante e viajamos devagar, pois hoje somente tínhamos 30 
km a percorrer.

À tarde chegamos a casa do Valêncio, homem bom e conhe
cido em tôda a região. O velhinho é agradável, hospitaleiro, rece
be todos os viajantes. Queria nos oferecer carne, mas é sexta-feira. 
Embcra fôsse dia festivo. Anunciação de Nossa Senhora, não que
brou 0 jejum. Tem muita terra na Serra da Esperança. Deu-nos 
de comsr e beber, bem como aos animais e um pouso excelente pa
ra as condições brasileiras. Aqui também foram trazidas algumas 
crianças já crescidas e cabeludas para serem batizadas. Certa fei
ta aqui foi batizado um rapaz de 12 anos. Quando lhe puseram sal 
na bôca, ficou brabo e gritou: “ que diabo!” e fugiu para a mata 
e com grande dificuldade foi trazido de volta.

No dia seguinte tivemos que partir bem cedo para chegar a 
Pôrto União da Vitória e en,contrar alí pouso. Os brasileiros não 
comem de manhã, somente tomam uma pequena xícara de café. 
Com êste cafèzinho tivemos que viajar quase o dia inteiro.

Pelo caminho atravessamos a colónia Macaco, fundado pe
los colonos de Rio Claro. Os coitados ainda não construíram ca
sas, abrigando-se em cabanas feitas de bambu. Há muito tempo 
tinham notícia de que por alí passará um missionário polonês, en
tão quando me viram choraram de alegria. Detiveram-me por ins
tantes da casa dos Levandowski, família muito distinta.

Depois do meio dia estivemos às margens do Iguaçu, onde 
se encontra a cidade de Pôrto União da Vitória. Aqui o Iguaçu é 
duas vêzes mais largo do que o Vístula em Cracóvia; poucos quiló
metros abaixo enccntram-se as famosas quedas.

Os cavalos voltaram; eu passsi em canoa o rio Iguaçu. Es
tendeu-se diante de mim um belo panorama. Essa cidade tem uma 
situação magnífica, como o Rio de Janeiro. Uma cadeia de serras 
cerca a cidade. Os morros encontram-se cobertos de uma mata vi
çosa, enquanto na baixada corre o rio. A cidade encontra-se no 
outeiro, com casinhas limpas, pois aqui moram muitos alemães. Em 
meio a um pomar de laranjas encontra-se uma linda vila de pro
priedade do milionário Amazonas, cujas propriedades alcançam 4 
milhas de extensão. Aqui também sabiam, os poloneses, cuj,as fa
mílias elevam-se a 30, que eu viria. Ninguém veio ao meu encontro. 
Abandonaram a igreja e sabem viver sem sacerdote; tornaram-se 
indiferentes como os brasileiros.

Dois poloneses moram na cidade, não quis pousar em sua 
casa. Pui para fora da cidade buscar pouso. As fôrças me abando
naram; não podia prosseguir. Sentei-me na relva. Veio uma se
nhora e levou-me para a casa de um vizinho polonês, onde perma
neci alguns dias.

Daqui percorria diariamente três quilómetros até a igreja e 
aguardava a vinda do povo. Vinham poucos, pois haviam se desa
costumado com a igreja. Era triste. Era a semana Santa e muitos
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não for.am confessar-se; os jovens vivem umdos somente por casa
mento civil.

Ao mesmo tempo veio comigo um padre Franciscano de Pal
mas para atender os alemães. Esperou, o coitado, a semana intei
ra e somente confessou três negras. Para as aulas, de catecismo, 
vinham apenas 8 crianças, que no penúltimo dia teve o dissabor 
de se certificar que eram protestantes.

Na manhã da Sexta-Feira Santa pus-me a caminho para 
passar o dia da Páscoa em Jangada. É o pôsto mais avançado dos 
poloneses; moram à margem esquerda do Iguaçu. Dista 40 km de 
Pôrto União da Vitória. Cheguei felizmente, mas esgotado. Hos
pedei-me numa casa de brasileiros, pois a colónia polonesa dista 
alguns quilómetros da igreja. A igrej.a é pobre, alguns quadros, 
entre os quais se encontra São Vicente de Paulo.

A minha moradia assemelha-se a uma cela de prisão; não 
há janelas. Assim passei a Páscoa! Distante de Tomás Coelho, qua
se 100 milhas, só, entre estranhos. Um dos poloneses trouxe-me 
os alimentos pascalinos — um pedaço de lingiiiça, que me fêz mal.

Jangada é suja; aqui encontra-se a colónia militar; os sol
dados em grande parte são pretos, “ casaram” com meninas ucra- 
nianas e polonesas — é vergonhoso escrever isso. Um Pe. Basilia- 
no, que condenava isto veementemente, mal poude sair com vida.

O número de ucranianos é maior do que de poloneses —  vi
vem em desavenças, como na terra de origem. Os poloneses proce
dem de Czorkowskis e conhecem bem os nossos padres em Jezier- 
zan. Um dêles queixava-se amargamente que os padres mudam 
com tal frequência, que mal começavam a gostar de um, êle já foi 
embora.

Os pobres sofreram muito, receberam terras montanhesas, 
distantes da cidade; segundo dizem, alguns morreram de fome.

Nas proximidades desta colónia corre um rio denominado 
Jangada. Os brasileiros daqui também fumam seus cachimbos. 
Na sexta-feira todos guardam o dia santificado; os pastores que 
conduzem tropas de gado, igualmente descansam, mas no primeiro 
dia santificado, já começam a trabalhar: as mulheres para lavai: 
roupa 6 os homens em seus ofícios.

De Jangada deveria seguir para Ponta Grossa para pregar 
as Santas Missões. Fica em posição' totalmente oposta, à margem 
direita do Iguaçu. Retornei a Pórto União da Vitória aguardando 
ali alguns dias o navio, para me dirigir a Pórto Amazon,as. Passei 
os dias às margens do Iguaçu e pesquei com anzol, uma vez que 
não pude pescar gente. Finalmente apareceu o barco, “ Visconde 
de Guarapuava” . Tive que percorrer, via fluvial, 60 milhas. O na
vio subia cem, dificuldade, por falta de chuva e o fundo do leito 
possui muita areia. Viajei 4 dias. A travessia não era cómoda, 
principalmente à noite, pois só existe um cubículo. Não havia ou-
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tro jeito a não ssr dormir sôbre os sacos de mercadoria. Começou 
0 inverno; durante o dia fazia calor, de noite, frio; os pernilongos 
não deixam em paz; a viagem é terrível. Durante a viagem em
barcaram muitos alemães e brasileiros — homsns completamente 
sem educação, que zombavam de tudo, especialmente da santa re
ligião . Em sua infidelidade chegaram a tal ponto que não acredi
tam na divindade de Nosso Senhor, zombam de Nossa Senhora, da 
Santa Cruz, da Ccmunhão, nada é santo. Nunca irão fazer a con
fissão, pois afirmam que isto é bobagem. Acredito que não existe 
pior infidelidade no mundo inteiro. As mulheres, ao lado de seus 
maridos, igualmente estão completamente perpassadas de espírito 
ateista, embora tôdas falem alto e bom som que sãO' boas católicas. 
“Sou muito católico” — mas na realidade êles deixaram de ser ho
nestamente homsns. A religião e os ofícios sagrados, não passam 
de brincadeira, vêm somente quando ouvem foguetes, e portam-se 
na igrej^a pior do que na bodega. Tem-se a impressão de que é um 
povo esquecido por Dsus. É curioso que aqueles que privam de sua 
amizade, tornam-se iguais ou até piores do que êlss. Os italianos 
e espanhóis são dissolutos, os alemães mantiveram a aparência.

Os crimes e os assaltos se m.ultiplicam —  não existe justiça, o 
gcvêrno não garante a ninguém nem as posses, nem a vida. Qual 
é 0 futuro? Disse o ex-imperador Dom Pedro, que em vez de liber
dade, na República Brasileira, haveria anarquia e desordem —  isto 
já aconteceu no Paraná. A falsificação de dinheiro é geral — 
O Paraná é o pior Estado no que respeita a desordem e injustiça 
e em tal Estado estabeleceram-se os colonos poloneses. Eis a razão 
porque existe um vasto campo para o trabalho missionário, p^ra 
consolá-los, prevenir diante dos perigos e defender do mal que se 
espalha largamente em seu derredor. Êles ouvem porque trouxe
ram a fé dcs pais para esta nova terra. Alegram-se quando o mis
sionário os visita.

Alegraram-se quando pela 2.®- vez fiz a visita a Ponta Grossa, 
a fim de pregar as missões. Três dias depois veio o Pe. Chylaszek. 
Confessamos aproximadamente 600 pessoas.. Havia grande dívida 
contraída para levantar a Igreja; durante as Missões saldaram tu
do. Depositaram em minhas mãos 1.500 coroas. Cuidaram das 
mais insignificantes necessidades. Traziam tudo a granel. Nada 
ncs faltava: galinhas, ovos, leite tivemos à vontade. As miilheres 
traziam doces e bolos. Certa feita, retornando da igreja, encon
tramos um porquinho vivo. Tivemos pena de matá-lo, vendemos 
por duas coroas.

De Ponta Grossa retornamos para casa. Era tempo' de des
cansar, depois da longa peregrinação e trabalhos pesados. O des
canso foi rnuito curto, pois ainda nesta mesma semana dirigimo- 
nos para missões longas em Lucena, onde me encontro, aguardan
do outro sacerdote. É uma paróquia extensa, em seus limites mo
ra a tribo selvagem de índios botocudos, que iá trucidaram muitos 
poloneses de forma brutal.
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Se Deus permitir, enviarei ao Pe. Visitador, um relatório 
desta Missão. Realizar missões nesta terra é difícil, mas Deus há 
de ajudar e os bons padres implorarão as bênçãos para nós, en
quanto 0 p e . Visitador especialmente pedirá a Deus por está nos
sa pequena Missão. =!=

Pe. Hugo Dylla C.M.

*  In  “Misje Katolickie” —  ano X X IV , —  fevereiro de 1905 —  Cracóvia, 
p. 41 e seg.

Tradução: Prof. F. Dranka.

—  123 —



:Q3

%  i  5.-Í -ué"-- -



SUPERINTENDÊNCIA DO CENTENÁRIO 
DA IM IGRAÇÃO POLONESA AO PARANA

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente —  Osvaldo Obroslak 
Vice-Presidente —  António Gawroński

MEMBROS;
Sociedade União Juventus —  Cuiitiba 

Pres. Paulo Filipake

Sociedade Popular José Piłsudski —  Curitiba 
Pres. Feliks Kuznicki

Supol —  Curitiba
Pres. Rizio Wachowicz

Sociedade Cultural e Agrícola —  Araucária 
Pres. José Knopik

Sociedade São José —  Rio Verde Acim a —  Araucária 
Pres. José Gurski

Sociedade Beneficente Cultural Iratiense —  Irati 
Pres. Vadeco Filipak

Sociedade União Beneficente Náutica —  S. Mateus do Sul 
Pres. João Zacharias Guis

Sociedade Sãomatuense —  São Mateus 
Pres. Agostinho Caminski

Centro Cultural Católico Agrícola —  Campo Largo
Pres. Arnaldo Rosa Portela.

CONSELHO DIRETOR
Presidente —  Vicente Flenik
Secretário —  Francisco Dranka
Supervisores Financeiros —  Edward Czerwonka

Feliks Golas

DEPARTAMENTOS
C u ltu ra l —  Coordenador Jan Krawczyk 
Histórico —  Coordenador Técnico Ruy C. Wachowicz 
Promoções —  Coordenador Rizio Wachowicz 
Divulgação —  Miecislau Surek
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