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Introdução 

Da análise do texto de introdução à coletânea Angels Beneath the Surface: A Selection 

of Contemporary Slovene Fiction, ressalta a relevância da língua e da literatura para o 

processo de construção discursiva da identidade eslovena. Neste capítulo, a análise do 

discurso esloveno de afirmação nacional será retomada e entretecida com outras referências 

sobre a história e a cultura do país, de modo a se construir um quadro ampliado do tema, que 

permita rever esse discurso em face do cenário atual, no qual a Eslovênia se esforça para 

conquistar espaço em âmbito internacional e em promover sua efetiva integração no espaço 

europeu. 

O ponto de partida será a reconstrução do discurso de forte associação entre a história 

da língua e da literatura eslovenas e o surgimento do sentimento nacional, ainda na primeira 

metade do século XIX. A relevância do papel da língua e da literatura no processo de 

emancipação nacional será, a seguir, reavaliado em função da longevidade do dicurso 

identitário. 

Repetindo, aparentemente, o discurso de afirmação da língua a favor de uma 

identidade nacional, adotado pelas nações tardias do século XIX, a Eslovênia, assim como 

outras novas nações tardias, surgidas a partir do final do século XX, precisa enfrentar os 

desafios do século XXI. Num contexto tão diverso, parece razoável esperar que o discurso 

identitário esloveno se modifique ou, ao menos, assuma outros significados para se adaptar a 

essas novas circunstâncias.  

Por fim, o foco desta análise convergirá para o impacto produzido no discurso 

identitário esloveno pelo processo de globalização e pelo desenvolvimento dos meios e das 

tecnologias de comunicação, os quais promovem um alargamento do universo onde atuam, 

quer o ser humano, quer uma comunidade nacional. Face à necessidade de alcançar 

visibilidade internacional e aos desafios inerentes à adesão da Eslovênia à União Europeia, 

em 2004, importa repensar a questão da língua. 
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De volta ao discurso de afirmação nacional da Eslovênia  

Neste início de século, as questões envolvendo o tema identidade parecem mais atuais 

do que nunca. À medida que as conquistas em favor da liberdade de ação e pensamento se 

acumulam, multiplicam-se as opções identitárias em proporção direta. Se o século XX 

representa o fim da era dos nacionalismos, vivemos hoje uma espécie de “era das 

identidades”. 

 Os movimentos de migração em massa da população mundial, a maior mobilidade e o 

incremento da circulação de bens e pessoas, o desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação e o processo de globalização promovem a multiplicação dos contatos, 

conformando esse cenário. Entre tantas possibilidades de identificação e diferença, temos a 

identidade nacional. 

Nesse contexto, a língua como fator de identidade, entre tantos outros possíveis, é 

constantemente chamada à ação, pois constitui um insumo importante do mecanismo de 

identificação e diferença que é posto em funcionamento no contato com o outro. Sem 

diminuir o seu valor, no entanto, é importante lembrar que a língua é apenas um dos recursos, 

entre tantos outros, que alimentam esse processo. Além disso, por mais frequentemente que 

seja utilizada para distinguir ou reconhecer, nem sempre cumpre essa função: afinal, é 

possível pensar em vários outros processos de identificação construídos em torno de valores 

distintos – como idade, gênero, modo de vida etc. –, que podem sobrepujar a questão da 

língua em determinados contextos.  

A questão que aqui se discute, no entanto, não é o discurso de associação entre língua 

e identidade por si mesmo, mas sim a caracterização dessa identidade como nacional, num 

contexto em que ainda se atribui um caráter essencialista a tais identidades. Muitos dos 

conflitos e tensões que acompanhamos hoje – seja na Espanha, na Bélgica ou na Turquia, para 

dar apenas alguns exemplos – utilizam o discurso de associação entre língua e identidade 

nacional numa espécie de relação causa-efeito. A perspectiva da construção discursiva das 

identidades nacionais é afastada e, com ela, a possibilidade de ação e de transformação, ou 

seja, a capacidade de assumirmos a posição de sujeito nesse processo, e não de mero objeto, 

como discutido no capítulo 2. Movimentos como a lusofonia ou a francofonia, entre outros, 

exploram o potencial de identificação da língua – seja do ponto de vista social, cultural, 

político ou econômico – sem, contudo, condicioná-lo ao reconhecimento de uma única 

identidade nacional. 

No caso da Eslovênia, os desafios impostos à língua – e, desse modo, à sua identidade 
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– pela transformação do cenário mundial e, também, em consequência do reconhecimento da 

Eslovênia como nação, a partir da independência, em 1991, reclamam um novo 

equacionamento da relação estabelecida entre língua e identidade.  

Localizada num território historicamente marcado por conflitos e pela dominação 

sucessiva de diversos povos, a estratégia de sobrevivência dos eslovenos ao longo dos séculos 

passou pela capacidade de se tornarem invisíveis e pela habilidade camaleônica de se 

adaptarem às diferentes realidades dominantes, social e culturalmente, como propõe Kmecl 

(2005: 10 et passim): “who wants to stay alive must become invisible, must resort to 

mimicry”. 

Um bom exemplo da sensibilidade eslovena à questão da identidade nacional é a 

citação, feita por Gow e Carmichael (2000: 2), da fala de uma personagem criada pelo escritor 

esloveno Vitomil Zupan (1914-1987): 

The Italians call us Schiavi, the Austrians Windisch swine, the rest of Europe thinks we belong 
to the Balkans, Balkan peoples think that we’re part of the old Austrian empire, while for the 
rest of the world we’re just somewhere tucked away between Turkey and Czechoslovakia. 

Sem um território definido, uma família real (Kmecl, 2005: 13) que a represente ou 

um exército organizado, o discurso de afirmação de uma identidade eslovena e de 

emancipação nacional foi fortemente centrado na questão da língua e na exclusividade da 

cultura a ela associada. A língua é apontada como uma espécie de “fortaleza” (Kmecl, 2005: 

91), um espaço antigo de resistência cultural, e um dos principais fatores de unidade nacional 

(vd. Kmecl, 2005: 57; Debeljak, 2004: 1; Gow e Carmichael, 2000: 2): “While Slovenes are a 

highly literate and multilingual people, it is Slovene itself that lies at the heart of their sense of 

identity” (Gow e Carmichael, 2000: 7). 

A partir da afirmação da língua, o discurso identitário esloveno alcança facilmente a 

literatura. É por meio dela que a língua eslovena é recriada, especialmente pela atuação de 

Prešeren, como é destacado no texto analisado. Mais do que isso, no entanto, a literatura, ou 

melhor, a existência de uma literatura de qualidade, é apontada como uma espécie de prova 

do caráter nacional, com afirma Kmecl (2005: 59), ao se referir ao cenário europeu da 

segunda metade do século XIX: 

In Europe at that time there prevailed a conviction that a nation without a novel is not a 
proper nation, as the novel’s mimetic wholeness, its capacity for genesis – creating as perfect 
a quasi-world as possible out of nothing – was fundamental proof of creative power and, with 
it, the full value of the national literature and consequently of the nation itself. 

A relevância do papel da língua e da literatura na construção da identidade nacional 
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eslovena também transparece na introdução. Não por acaso, a apresentação da sua história e 

literatura, desenvolvida no texto analisado a partir da seção designada de “Despertar”, tem 

início em meados do século XVIII, atravessando a fase romântica, frequentemente associada 

ao início da era dos nacionalismos. E é o principal poeta romântico esloveno, France 

Prešeren, quem surge como artífice dessa recém-nascida identidade nacional e, 

simultaneamente, como o responsável pelo renascimento da língua eslovena.  

A importância de Prešeren para a língua eslovena e, consequentemente, para o 

processo de construção de uma identidade associada a ela, pode ser facilmente apreendida a 

partir da afirmação de Debeljak (2004: 10): 

France Prešeren (1800-1848), who wrote with equal elegance in Slovene and German, is a 
case in point. German was the lingua franca of Central Europe until World War I. To reject 
German as a literary medium, like Prešeren did, meant a divorce from the dominant linguistic 
sphere, with its large market and stimulating cultural life. But Prešeren’s commitment to his 
mother tongue represented a different set of values. His decision was not simply about a 
choice of medium, about whether to swap one mode of expression for another in order to 
gain easier access to certain resources. For him, using Slovene was an article of faith, an 
existential and political decision that seems especially relevant today.  

Embora a relevância do papel da língua e da literatura no discurso de afirmação 

esloveno seja uma constante, ao longo do texto em análise parecem coexistir duas literaturas 

distintas: a literatura-símbolo nacional, mitificada, cujos autores são equiparados a heróis 

nacionais, e a literatura propriamente, feita de escritores e livros. O destaque dado aos autores 

do século XIX – identificados e valorizados – em comparação com a não individualização dos 

autores contemporâneos – nem um só nome é citado – parece confirmar essa ideia. 

Mais uma vez, France Prešeren é o principal exemplo desse processo. Além da 

existência de um feriado nacional, em que se comemora o Dia de Prešeren, a sétima estrofe do 

seu poema “Zdravljica” (vd. Anexo 2) foi adotada como letra do hino nacional e há uma 

estátua em sua homenagem, localizada em Ljubljana, capital do país, no centro da cidade 

antiga, numa praça que também leva o nome do poeta: a Prešernov Trg.  

O discurso de afirmação nacional esloveno também passa em alguma medida pelo seu 

afastamento da antiga Iugoslávia e do mundo comunista, como já discutido no capítulo 3. O 

passado da Eslovênia sob o regime comunista é sempre associado diretamente à Iugoslávia, e 

não à Eslovênia propriamente dita. Ao mesmo tempo, é destacado o papel de resistência, 

exercido pelos escritores eslovenos, contra a opressão do regime.  

A imagem de um país dividido entre o Leste e o Oeste é reforçada e explorada com o 

intuito aparente de marcar o afastamento da Eslovênia em relação ao oriente e de 
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aproximação com o ocidente. Parece haver uma mudança simbólica de posição da Eslovênia. 

Ela deixa de estar localizada a Oeste da Europa oriental e passa a situar-se a Leste da Europa 

ocidental  (vd. Velikonja, 2005: 7). Essa mesma mudança é apontada por Debeljak, mas sob 

perspectiva diversa, destacando o afastamento da realidade experimentada na condição de 

república iugoslava e a nova realidade vivida como membro da União Europeia: “In other 

words, the Slovene nation has made the transition from being a big fish in the pond of 

Yugoslavia to being a little fish in the sea of Europe” (2004: 14).  

 

Representação: novos significados para discursos antigos 

O recurso à afirmação e à valorização de uma língua e literatura nacionais no processo 

discursivo de construção de identidades não é novo, nem é exclusivo da Eslovênia (vd. 

Anderson, 1983, e Hobsbawm, 1990), como já mencionado na introdução a este ensaio. O que 

chama a atenção é a intensidade do discurso identitário esloveno e sua recorrência, sejam 

quais forem os motivos que se encontram na origem desse discurso. Há uma espécie de 

vinculação entre língua e identidade nacional. A língua parece exercer a dupla função de 

prova cabal de existência de uma identidade/nação eslovena e de força motriz, geradora dessa 

identidade/nação. 

Mas, se o discurso identitário esloveno permanece o mesmo, o entorno se modifica e 

transforma. Nesse sentido, a resistência do discurso a essas mudanças parece ser um dado 

relevante para melhor compreender o processo de construção das identidades nacionais em 

torno da unidade linguística. Também parece razoável supor que, em algum momento, esse 

discurso do passado venha a entrar em choque com o presente. Nesse sentido, acompanhar o 

desenvolvimento dessas novas nações tardias pode ser de grande ajuda.  

Reconhecendo à língua uma função ampliada, que, na acepção da Linguística 

Sistêmico-Funcional, extrapola o contexto da comunicação e assume também, e não só, 

funções de representação (metafunção ideacional), de posicionamento/avaliatividade 

(metafunção interpessoal) e de formalidade textual (metafunção textual), o discurso de 

vinculação entre língua e identidade nacional amplia seus significados. 

Debeljak (2004: 6) dá um bom exemplo dessa função ampliada da língua ao afirmar 

que, em alguma medida, os limites estabelecidos pela língua por ele falada definem os limites 

do mundo em que habita, retomando, assim, o pensamento de Wittgenstein (1961: 114): “Os 

limites da minha linguagem significa os limites do meu mundo”. Apoiando-se na associação 
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entre a língua e uma determinada concepção de mundo que lhe estaria intrinsecamente 

vinculada, ideia desenvolvida especialmente a partir de 1930, com as proposições de Sapir e 

Whorf, o autor prossegue: 

I am not talking merely about the extent o my linguistic skills. I am speaking, rather, of the 
whole symbolic, mental, and social experience deposited in the layers of a nation’s historical 
existence and collective mentality. Individuals absorb the collective mentality through 
language, which is not merely some mechanical means of communication but, first and 
foremost, the encapsulation of a metaphysical worldview. And this worldview was not 
something I could ever fully convey to my wife, a New Yorker who was born in California.  

Nesse ponto, parece importante fazer uma ressalva e distinguir entre a relação que se 

estabelece entre língua e concepção de mundo, na visão de Sapir e Whorf, e entre língua e 

representação de mundo, na acepção da LSF. Afirmar que, por meio da língua, são 

construídas representações do mundo, não é o mesmo que afirmar que a língua carrega em si 

mesma uma determinada visão de mundo. Pelo contrário, a LSF toma partido de uma versão 

fraca da hipótese de Sapir-Whorf, afastando-se de uma visão determinista, incompatível tanto 

com os princípios da LSF quanto com a perspectiva da construção discursiva das identidades 

nacionais, adotada neste trabalho. 

Ao longo da análise da introdução à coletânea de contos, cada vez mais a língua 

parece assumir um caráter simbólico. Para além das funções por ela desempenhadas, mas em 

razão delas, ela se transforma aos poucos numa espécie de insígnia nacional. Retomando o 

viés da construção discursiva das identidades nacionais, essa língua-símbolo surge como um 

recurso poderoso nesse processo. Nesse sentido, parece razoável supor que o discurso 

identitário esloveno talvez não seja de mera repetição. Embora a relação entre língua e 

identidade seja reiterada e intensificada, nos moldes dos discursos identitários do século XIX, 

há aqui uma perspectiva temporal que não pode ser afastada. O discurso esloveno de 

identidade nacional está no passado. A relação que se estabelece entre essa língua-símbolo e 

essa literatura-mito refere-se de forma mais contundente ao despertar de uma consciência 

nacional, do que à identidade eslovena de hoje. Em resumo, o reconhecimento, mesmo que 

parcial, do papel simbólico da língua permite que sejam atribuídos novos significados ao 

antigo discurso e, simultaneamente, valoriza o caráter imaginado da ideia da nação e a 

perspectiva da construção discursiva. 

A Eslovênia deste início de século passou por mudanças profundas, que provocaram 

impacto, inclusive, sobre a sua posição relativa no mapa do mundo, conforme destacado por 

Velikonja, já referido na página 77. A independência, em 1991, seguida do longo processo de 

adesão à União Europeia, concluído em 2004, representou uma grande transformação do 
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universo esloveno dentro e fora de suas fronteiras. Nesse contexto, não se pode negar que o 

discurso identitário esloveno, baseado na afirmação da língua, também tenha sido afetado. 

Se, em sua origem, esse discurso buscava justificar a existência de uma nação 

eslovena e viabilizar, assim, o reconhecimento de um Estado independente, a partir de 1991, 

alcançado tal objetivo, ele perde ao menos parte do seu significado. O Estado esloveno era 

agora uma realidade. No entanto, a Eslovênia independente precisava garantir sua 

sobrevivência nesse novo mundo de fronteiras redefinidas, e o caminho por ela escolhido é o 

da adesão à União Europeia. De 1991 a 2004, o discurso identitário esloveno teve que se 

modificar para atender as exigências impostas por essa nova realidade. Nesse sentido, a 

mudança relativa de posição da Eslovênia entre ocidente/oriente, mencionada acima, torna-se 

ainda mais significativa.  

Por fim, a partir de 2004, com a consolidação do processo de adesão, muda-se o 

cenário mais uma vez. Nesse momento, o discurso identitário esloveno precisa se modificar 

para dar conta de duas necessidades concorrentes: atribuir valor à diferença – ou seja, 

valorizar a especificidade e riqueza de uma certa cultura nacional – e promover à identidade – 

em outras palavras, promover a efetiva integração da Eslovênia no universo europeu. 

A rigor, parte dos desafios enfrentados pela Eslovênia nesse quesito são partilhados 

pela maioria dos países que hoje fazem parte da União Européia. O papel da língua nacional 

num ambiente de multiplicidade linguística, de disseminação das chamadas línguas de 

comunicação global – onde se apregoa a perspectiva econômica das línguas e a importância 

delas na preservação de uma das grandes riquezas e diferenciais da Europa, a diversidade 

cultural –, vem sendo questionado e reavaliado. 

 

Os desafios do século XXI: os riscos de uma crise identitária 

Num universo de atuação ampliado em função do processo de globalização e do 

desenvolvimento dos meios e das tecnologias de comunicação, a típica função de 

comunicação das línguas merece ser reavaliada. A língua que permite a comunicação no 

interior de um dado grupo social ou mesmo, pensando nas línguas nacionais, no interior de 

um dado país, não necessariamente cumprirá essa mesma função nesse novo cenário. 

Com exceção das chamadas línguas globais, que, em razão de uma série de fatores que 

aqui não serão abordados, permitem a comunicação entre um número alargado de pessoas, 

independentemente de suas respectivas nacionalidades, as línguas nacionais têm um campo 
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bastante restrito. No caso do esloveno, falado por algo em torno de 2 ou 2,5 milhões de 

pessoas, essa realidade é ainda mais contundente. A língua que une essa comunidade 

representa, ao mesmo tempo, uma barreira de acesso ao mundo além fronteiras e vice-versa. 

Levando-se em conta a estreita associação entre língua e identidade nacional no caso 

esloveno, é possível ter uma ideia dos conflitos que decorrem dessa situação. Se a língua 

nacional é fator de identidade, também é, ao mesmo tempo, obstáculo para a 

internacionalização, em função do reduzido número de falantes e dos empecilhos à 

comunicação num cenário ampliado, conforme refere Kmecl (2005: 74):  

(…) but the Slovene sensitivity is so much greater because Slovenes have always regarded 
their language and its use as a vulnerable point and one of the main ramparts of their 
existence (in the sense of Levstik’s contention that when you take away language from a 
nation you have deprived it of everything and also, of course, erased the historic memory of 
the endeless tortuous efforts invested in its establishment and preservation). 

Essa tensão entre preservar a língua eslovena e ao mesmo tempo promover a 

internacionalização do país produz efeitos. Um bom exemplo pode ser encontrado no âmbito 

acadêmico, que parece servir de arena para o embate entre a língua nacional e uma língua 

global, neste caso, a língua inglesa. Tal embate é fortemente marcado pelo discurso de 

afirmação nacional, como facilmente se apreende a partir da leitura da seguinte afirmação de 

Kmecl (2005: 73-74): 

Even today, the whole technical field exhibitis a dual atitude to linguistic issues: with the 
meticulous and enthusiastic compiling of specialist language (for example by Albert Struna) 
contrasting with a considerable resistance to Slovene in science and at the university, now 
with the justification that the internacional language of science is English. The linguistic 
Anglo-globalism of te late 20th century has spread from the technical field to other academic 
areas, even into the so-called national or national identification sciences (history, Karst 
studies, etc.), where it is, with regard to motivation, very hard to differentiate between 
national defeatism, lack of linguistic creativity or laziness on the one hand and real 
communicational needs on the other.  

A questão é como proteger, valorizar e preservar a língua eslovena sem promover uma 

espécie de clausura nacional. O risco de isolamento torna-se ainda mais crítico em se tratando 

de um país extremamente jovem, com pouco mais de 20 anos de existência oficialmente 

reconhecida, e reduzida visibilidade no cenário internacional – desconhecimento, aliás, 

pressuposto pelos autores da introdução aqui analisada e não só (vd. Debeljak, 2004, e Gow e 

Carmichael, 2000). 

A Eslovênia parece viver o dilema de preservar sua língua – e a identidade nacional a 

ela atrelada – e abrir mão dela em nome da visibilidade necessária para existir. Se, no início 

da sua história, a estratégia de sobrevivência eslovena passava pela invisibilidade e pela 
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capacidade de mimetização, agora a situação parece ter se invertido: a estratégia atual de 

sobrevivência eslovena passa por ganhar visibilidade no cenário internacional e por 

reassegurar a exclusividade e riqueza de sua cultura. 

Com a adesão à União Europeia, essa preocupação é redobrada. No cenário europeu, 

marcado pelo multilinguismo e por uma não necessariamente saudável “competição” entre 

línguas nacionais, a Eslovênia mais uma vez precisa de uma estratégia de integração. A 

possibilidade de comunicação, troca, contato para disseminação de conhecimento, pessoas, 

bens e serviços passa pelo domínio de uma língua global, entre as quais o inglês se destaca. 

Nesse contexto, o discurso identitário esloveno de afirmação da língua é posto em causa como 

destacam Gow e Carmichael (2000: 9-10): 

For the Slovenes this is ironic: they had adapted and protected their identity through 
language and culture over the centuries; yet it was at the point where a state had come into 
being as titular repository of this identity that these faced their biggest test as Slovenia 
sought to balance its modern and conservative characteristics in order to deal with European, 
international and global demands of openness and integration. 

O desafio atual da Eslovênia passa por conciliar sua identidade nacional – fortemente 

identificada com a existência de uma língua nacional e da cultura a ela associada – com o 

processo de internacionalização e de integração européia. Para se ter uma ideia das 

proporções desse desafio e do longo caminho que ainda precisa ser percorrido, basta destacar 

a autodescrição dos eslovenos, realizada por Debeljak (2004: 94-95), em tom irônico e 

provocativo: 

We, who came from a region of blurs on the map, the birthplace of tribal consciousness and 
fanatic hatred, the site of Ottoman backwardness and Byzantine corruption, the home of 
turbulent primitive passions and gripping mythical stories – we present a disturbing figure 
wherever we turn up.  

 

Síntese 

A partir da análise da introdução à coletânea de contos eslovenos, pode-se apreender o 

discurso esloveno de afirmação da língua e da literatura em prol da sua identidade nacional. A 

língua eslovena, e a literatura que a reinventa, é apontada como um dos principais fatores de 

unidade nacional e elemento indissociável da identidade eslovena. Esse discurso, no entanto, 

embora não seja novo, manifesta-se num cenário bastante distinto daquele em que surgiu. No 

contexto atual, ele se reveste de novos significados e suscita outras questões. 
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Neste capítulo, o discurso identitário esloveno construído a partir do texto em análise 

foi contrastado com outras referências. Do mesmo modo que, da introdução à coletânea de 

contos, parecem surgir duas literaturas – uma mitificada e outra a literatura propriamente dita 

– o mesmo parece acontecer com a língua. Independentemente das diversas funções a ela 

associadas, a língua se destaca como símbolo de uma dada comunidade, uma espécie de 

símbolo nacional. 

A longevidade do discurso de associação entre língua e identidade nacional, adotado 

pela Eslovênia, foi objeto de reflexão, assim como os diferentes significados que tal discurso 

parece assumir no contexto atual. A repetição desse mesmo discurso em face de uma 

realidade tão díspar, marcada pelo processo de globalização e pela evolução das tecnologias e 

meios de comunicação, transforma o discurso inicial. 

A necessidade de conquistar espaço no cenário global, associada ao esforço de 

integração decorrente da adesão da Eslovênia à União Europeia, produzem significativo 

impacto sobre a questão da proteção e preservação da língua eslovena. A língua, tão cara ao 

projeto nacional, agora parece surgir como obstáculo à consecução dos objetivos atuais. O 

equilíbrio entre a preservação da identidade eslovena e a efetiva internacionalização do país 

passa pela redefinição do seu discurso sobre a língua. 

Em resumo, embora o discurso identitário esloveno pareça repetir discursos antigos, 

ele assume nova significação pelo simples fato de ser afirmado num novo contexto. Por esse 

mesmo motivo, enfrenta também novos desafios, que passam pela disputa com as chamadas 

línguas globais e pela necessidade de atender as exigências de internacionalização e de 

integração, especialmente no contexto Europeu. 

 


