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No discurso esloveno de construção de uma identidade nacional, a afirmação e a 

valorização da língua e da literatura – assim como da cultura associada a elas – desempenham 

papel essencial. Embora tal discurso não seja exclusivo da Eslovênia, não se pode negar sua 

força e intensidade, que parecem extrapolar a uso corrente dessa relação.  

O texto analisado nesta Tese é um bom exemplo do modo como esse discurso permeia a 

vida social e se reafirma incessantemente. Trata-se de um texto de divulgação internacional, 

escrito em língua inglesa, que se propõe a apresentar a literatura produzida por autores 

eslovenos entre 1990 e 2005, ou seja, num período decisivo para a história nacional. A opção 

pela sua análise, entre outras escolhas possíveis, decorreu precisamente da possibilidade de ele 

permitir várias e distintas leituras. Ao lado da afirmação categórica da importância da língua e 

da literatura no despertar da consciência eslovena e no processo de emancipação nacional, 

coexistem outras narrativas que constroem essa mesma representação, porém de forma menos 

evidente. Esses discursos foram explicitados ao longo dos capítulos 3 e 4. Apenas para ilustrar 

tal afirmação, veja-se a insistência na redundância do uso do modificador slovene, 

especialmente associado a núcleos da categoria Língua, ao longo de um texto que trata única e 

exclusivamente da literatura eslovena. 

No capítulo 1, a partir de uma breve perspectiva histórica sobre os nacionalismos, foram 

destacadas as caracterizações atuais que defendem o caráter inventivo/imaginado da nação. 

Nesse sentido, as teorias da segunda metade do século XX, especialmente a partir dos trabalhos 

de Gellner (1964, 1983), Anderson (1983) e Hobsbawm (1983, 1990), representam uma ruptura 

em relação aos conceitos do passado. Independentemente de se defender ou não a ideia de que 

os nacionalismos teriam chegado ao fim, importa reconhecer essa mundança de rumos e 

reavaliar o papel dos nacionalismos na atualidade – assim como, na abordagem definida neste 

ensaio, avaliar o papel da afirmação da língua nesse contexto. 

No capítulo 2, explicitou-se a opção pelo processo de construção discursiva das 

identidades, o que implica o entendimento de que estas se constroem repetida e 

incessantemente, pela via do discurso. Afastou-se, assim, o caráter essencialista, 

frequentemente associado à caracterização das identidades, especialmente as nacionais. A 

filiação deste ensaio à perspectiva da análise do discurso e, em especial, a opção pela 



 

86 

 

metodologia e pelas ferramentas oferecidas pela Linguística Sistêmico-Funcional também 

foram explicitadas. 

No capítulo 3, teve início a análise propriamente dita do texto, complementada no 

capítulo seguinte. Foram privilegiados os critérios associados a questões de textualização. Em 

primeiro lugar, procurou-se identificar as estratégias de abordagem e apresentação adotadas 

pelos autores. Num jogo de aproximação e afastamento, os recursos utilizados para criar 

empatia com o leitor e, ao mesmo tempo, imprimir credibilidade ao texto foram explorados. A 

seguir, considerou-se a opção de apresentação da Eslovênia a partir de coordenadas 

geográficas, que parece refletir as preocupações do país com sua posição no mapa do mundo e 

seu esforço de afastamento do oriente – e, com ele, do seu passado comunista – e de 

aproximação com o ocidente. Por fim, o texto sob análise foi descrito em função de sua 

organização e fragmentação em blocos, levando-se em conta os aspectos históricos relevantes e 

as personagens destacadas. 

No capítulo 4, prosseguiu-se com a análise da introdução à coletânea de contos, mas, 

dessa vez, os critérios utilizados recaíram sobre aspectos de representação. A partir da 

identificação das palavras que surgiram com mais frequência, procurou-se determinar os 

diferentes significados que estas imprimem ao texto. Dos três termos recorrentes, dois 

classificam-se como adjetivos – slovene e literary – e um como substantivo - literature. A 

análise dos grupos nominais dos quais tais palavras fazem parte serviu de enquadramento para 

esta reflexão. A seguir, procurou-se identificar o papel desempenhado pela ideia de nação e 

pelo conceito de literatura por meio da representação dos atores sociais. Com a aplicação do 

critério de agenciação, foram identificadas as orações em que tais palavras/entidades 

assumiram o papel de protagonistas. Por fim, procurou-se contabilizar a incidência dos 

processos relacionais e da significação dos mesmos ao longo da introdução. 

No capítulo 5, o discurso esloveno de afirmação e valorização da sua língua, com fins 

de reconhecimento e justificativa de uma certa identidade nacional, foi retomado e confrontado 

com os novos significados que esse discurso parece assumir na atualidade. Os desafios 

resultantes da mudança de posição relativa da Eslovênia no cenário mundial – quer na condição 

de país idependente, desde 1991, quer na condição de membro da União Europeia, desde 2004 

– apontam para a necessidade de se repensar esse discurso. 

A partir da análise da introdução à coletânea de contos, pode-se perceber o modo como 

a questão nacional está arraigada ao discurso identitário esloveno e a sua grande relevância. Tal 

fato condiz com o histórico de desenvolvimento da Eslovênia, que culmina com sua 

independência recém-adquirida – afinal, vinte anos representam apenas um instante na história 
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de um país. Não se trata apenas de constastar a forte associação entre a afirmação da língua e da 

literatura eslovenas e o processo de construção discursiva de sua identidade, mas também de se 

perceber a importância da questão nacional no contexto esloveno. 

O apelo à lingua e à literatura como essência e como prova de uma identidade nacional 

eslovena, apesar das semelhanças com alguns dos discursos identitários do século XIX, assume 

hoje significados distintos, pois se realiza num outro contexto. Parece razoável afirmar, ao 

menos, que esse dicurso resulta de escolhas diferentes, uma vez que o universo de ofertas deste 

século XXI, no que se refere aos nacionalismos e aos conceitos de identidade, também é 

distinto. 

Cada vez mais, a língua parece assumir seu valor simbólico. Com a ampliação do 

universo de atuação do ser humano, motivado em grande parte pela globalização e pela 

concomitante evolução dos meios e tecnologias da comunicação, a função comunicativa da 

língua, muitas vezes, acaba circunscrita a um dado território. Na maioria dos casos, ela deixa de 

ser capaz de cumprir essa função nesse universo alargado. Tal fato parece, em certa medida, 

realçar outras funções da língua, como o seu papel de identificação e sua capacidade de 

representação, ou seja, seu valor simbólico. 

O momento atual do discurso de afirmação da língua eslovena parece ser de impasse, 

como exemplifica a tensão que se estabelece entre a língua inglesa – uma língua global – e a 

língua eslovena no processo de internacionalização do país, ou seja, de conquista de 

visibilidade internacional e de maior integração. Nesse contexto, o discurso identitário 

esloveno também é afetado, mas a tensão que se destaca agora é a estabelecida entre as visões 

essencialista e construtivista das identidades nacionais. Adotando-se uma visão essencialista, o 

discurso que vincula língua e identidade pode se transformar numa espécie de amarra, 

convertendo-se em obstáculo à consecução dos objetivos definidos pelo país. Tal risco não se 

verifica, no entanto, se a perspectiva adotada for a construtivista, o que representa mais um 

incentivo a favor dessa abordagem.  

Embora muito mais possa ser dito a respeito do papel desempenhado pela afirmação e 

valorização da língua no processo de construção discursiva das identidades nacionais e, nesse 

contexto, sobre a realidade eslovena, não se pretende ir mais longe no âmbito deste estudo. 

Algumas questões, no entanto, surgem e pedem desdobramentos. Identificar e analisar os 

discursos de afirmação e defesa das identidades nacionais dessas novas nações tardias pode 

dizer muito sobre os contornos que os nacionalismos assumem neste século XXI. Que papel 

esses nacionalismos desempenham hoje? Num contexto tão distinto do seu apogeu, no século 

XIX, como essas novas nações podem se afirmar no cenário atual?  
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Considerando o cenário europeu, marcado pela pluralidade de línguas e pela 

necessidade de comunicação e integração internacional, que novos significados pode assumir o 

discurso identitário baseado na afirmação da língua? Há viabilidade e longevidade para tais 

discursos? Nesse ambiente, é possível afirmar que o prestígio associado às línguas e sua 

capacidade de representação tornam-se mais importantes do que sua função comunicativa?  

Outro ponto relevante diz respeito à associação entre uma língua e uma determinada 

cultura nacional. Alargando, portanto, os termos dessa discussão, podemos considerar os 

discursos que equacionam língua, cultura e identidade nacional. A cultura associada a um 

universo linguístico pode ser compartilhada e vivenciada num outro universo, dissociado da 

língua que lhe deu origem? Em outras palavras, quel é a natureza da relação que se estabelece 

entre língua e cultura nacional? De que modo e em que medida essa relação participa do 

processo de construção das identidades nacionais? 

Neste início de século, marcado, como sempre, por novas oportunidades e vellhos 

conflitos, a questão identitária nacional continua em evidência. Analisar de que maneira as 

diferentes identidades nacionais são construídas pode ser de grande ajuda para promover o 

diálogo e encontrar soluções pacíficas para os problemas que persistem e/ou surgem. Do 

mesmo modo, compreender o papel da língua, que representa um importante recurso no 

processo de construção identitário, parece ser um bom caminho para se evitar uma nova torre de 

Babel. 
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Zdravljica 

France Prešeren 

(Anexo 2) 
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    Zdravljica                                   A Toast 

 

1. 

Prijatlji! odrodile, The vintage, friends, is over, 

so trte vince nam sladkó, And here sweet wine makes, once again, 

ki nam oživlja žile, Sad eyes and hearts recover 

srce razjásni in oko, Puts fire into every vein. 

ki utopi Drowns dull care 

vse skrbi, Everywhere 

v potrtih prsih up budi! 

 

And summons hope out of despair. 

2. 
 

Komú narpred veselo To whom with acclamation 

zdravico, bratje! čmo zapét'? And song shall we our first toast give? 

Bog našo nam deželo, God save our land and nation 

Bog živi ves slovenski svet, And all Slovenes where'er they live, 

brate vse, Who own the same 

kar nas je Blood and name, 

sinov sloveče matere! 

 

And who one glorious Mother claim. 

3. 
 

V sovražnike 'z oblakov Let thunder out of heaven 

rodú naj naš'ga trešči gróm, Strike down and smite our wanton foe! 

prost, ko je bil očakov, Now, as it once had thriven, 

naprej naj bo Slovencov dom; May our dear realm in freedom grow. 

naj zdrobé May fall the last 

njih roké Chains of the past 

si spone, ki jim še težé! 

 

Which bind us still and hold us fast! 

4. 
 

Edinost, sreča, sprava Let peace, glad conciliation, 

k nam naj nazaj se vrnejo; Come back to us throughout the land! 

otrók, kar ima Slava, Towards their destination 

vsi naj si v róke sežejo, Let Slavs henceforth go hand-in-hand! 

de oblast Thus again 

in z njo čast, Will honour reign 

ko préd, spet naša bode last! 

 

To justice pledged in our domain. 

5. 
 

Bog žívi vas Slovenke, To you, our pride past measure, 

prelepe, žlahtne rožice; Our girls! Your beauty, charm and grace! 

ni take je mladenke, There surely is no treasure 

ko naše je krvi dekle; To equal maidens of such race. 

naj sinóv Sons you'll bear, 

zarod nov Who will dare 

iz vas bo strah sovražnikov! 

 

Defy our foe no matter where. 
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6. 

Mladenči, zdaj se pije Our hope now, our to-morrow - 

zdravica vaša, vi naš up; The youths - we toast and toast with joy. 

ljubezni domačije No poisonous blight or sorrow 

noben naj vam ne usmŕti strup; Your love of homeland shall destroy. 

ker po nas With us indeed 

bode vas You're called to heed 

jo sŕčno bránit klical čas! 

 

Its summons in this hour of need. 

7. 
 

Živé naj vsi naródi, God's blessing on all nations, 

ki hrepené dočakat dan, Who long and work for that bright day, 

da, koder sonce hodi, When o'er earth's habitations 

prepir iz svéta bo pregnan, No war, no strife shall hold its sway; 

da rojak Who long to see 

prost bo vsak, That all men free, 

ne vrag, le sosed bo mejak! 

 

No more shall foes, but neighbours be. 

8. 
 

Nazadnje še, prijatlji, At last to our reunion - 

kozarce zase vzdignimo, To us the toast! Let it resound, 

ki smo zato se zbrat'li, Since in this great communion 

ker dobro v srcu mislimo; By thoughts of brotherhood we're bound 

dókaj dni May joyful cheer 

naj živí Ne'er disappear 

vsak, kar nas dobrih je ljudi! From all good hearts now gathered here. 
 

 


