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Preâmbulos(1)
 
12/5/90 Embora fossem quase onze horas da noite, conseguíamos distinguir os traços de uma figura diminuta,

olhando da janela de cima do Restaurante Praga. A luz de maio em Moscou é memorável para quem visita pela
primeira vez a cidade. Não apenas a noite se recusa a ficar negra, mas também tem uma translucidez sombria que
prega uma peça peculiar nos olhos: dá a impressão de que, na verdade, aguça a visão, alongando-lhe o foco. Ao
deslocar-se com lentidão, ou, segundo me pareceu, agonicamente, de Kalinnprospekt para a Arbat, a moça na rua lá
embaixo passou um bebê embrulhado em jornais do lado esquerdo para o direito. Era evidente que ela era muito
jovem, apesar do corpo abatido. Embora eu estivesse na companhia de outras doze pessoas, apenas uma delas, um
etnógrafo aprendiz russo, também a avistou. Nossos olhares se cruzaram, bem como nossas vozes: "Ela é terrivelmente
pobre", ouvi-me dizer, em um acesso de banalidade. "E a criança...?" A cena lembrou-me de passagem um roteiro
vazio, hollywoodiano, de cerca de 1910: ricos superalimentados e com excesso de roupas olham do interior de seu
mundo luxuoso para os miseráveis que passam pelas ruas cobertas de neve, a caminho de suas vidas gélidas. Mas
aquilo não era um romance de celulóide. Era tudo bem real, estávamos em 1990 e não estava nevando. "Ela é
uzbeque", observou ele, "eles são muito atrasados e pobres". E então, em resposta a meu silêncio: "Eles procriam
muito. É da natureza deles".
 

23/5/93 Um encontro entre quatro membros do Departamento de Relações Interétnicas (Conselho das
Nacionalidades) e seis acadêmicos americanos começa com apresentações dolorosamente polidas. Segue-se uma troca
ritualística de cartões de visita; um dos soviéticos rearranja subrepticiamente os ícones de papel por trás de seu copo
de chá, tentando ordená-los por ordem de importância de seus donos. (Consegue acertar após cerca de uma hora.) O
russo mais importante fala longamente. Apresenta seis pensamentos repetidas vezes: que a URSS deve permanecer
unida sob uma forte mão central; que as repúblicas e "nações" (as aspas irônicas são dele) não são bastante fortes
economicamente para ficar sozinhas; que elas deixam de reconhecer os direitos de suas próprias minorias; que a URSS
não sofreria se elas se separassem, pois apenas a república russa é significativa o bastante para fazer alguma diferença;
que os ajustes legais e constitucionais são a chave para solucionar os problemas presentes; e que a maioria das pessoas
não quer abandonar a União, nem reconstruí-la, a não ser por algumas mudanças de somenos importância. "Como é
que o senhor sabe das aspirações políticas e atitudes sociais dos que vivem longe do centro?", pergunta um americano
cujo cartão paira em um alto degrau da escada do prestigio. "Recebemos informações da segurança do Estado, do
ministério do interior e dos peritos locais." A descrença dos visitantes é quase audível. "Quem são esses peritos?" A



indagação vem de um analista político. "Quantos deles são russos?" "No todo, eles são dezessete; todos moram em
Moscou; treze deles são russos." E, respondendo à questão implícita na pergunta: "Entendemos as aspirações dos
diferentes povos da União. E não, não há antagonismos entre Moscou e as repúblicas que não possam ser resolvidos
por medidas legislativas adequadas!". Não é apenas o corpo de Lênin que está embalsamado. Seu espírito analítico
também é um fóssil.
 

26/5/90 Na Academia de Ciências da Estônia, em Talinn, a mesma delegação americana dedica-se a outro ritual
de troca de cartões. O diretor de um dos Institutos da Academia fala longamente. Apresenta seis pensamentos repetidas
vezes: que a URSS está condenada e não será capaz de manter-se unida sob um governo central; que as repúblicas
bálticas "independentes" (as aspas, neste caso, não são irônicas) são bastante fortes economicamente para ficar
sozinhas; que são perfeitamente capazes de proteger os direitos de suas próprias minorias; que a URSS sofreria se elas
se separassem, mas e daí; que os ajustes legais e constitucionais não servem de modo algum para solucionar problemas
estruturais; e que a maioria das pessoas nos países bálticos - inclusive muitos russos - querem deixar a União
imediatamente. E um acadêmico estoniano extremamente arguto acrescenta: "Os soviéticos não enxergam a
contradição: para poder sobreviver, a URSS precisa estabelecer uma economia de mercado; mas a introdução dessa
economia significará o fim da União, posto que ela depende de um sistema de comando para sua reprodução". Dessas
coisas são feitas os paradoxos. Isso para não falar das acérrimas disputas sobre o nacionalismo e a etnia.
 

28/5/90 Às 6:30 da manhã, perto da Praça Vermelha, mais de cem pessoas estão paradas em uma fila imóvel,
com esperanças de comprar kielbasa. Virando a esquina e subindo a rua, há uma sinagoga judia ortodoxa. Não é nem
muito antiga, nem muito atraente. Em uma pequena sala ao lado do santuário, uns vinte homens estão estudando a
Torá. A maioria está vestida com modéstia, alguns até com roupas puídas, e nenhum deles é jovem. A sala conjura
imagens das shtetl; de atribuladas comunidades de oração; de um mundo condenado, sem escatologia, a seu próprio
inferno iminente. Falando hebraico, um deles fala sobre os judeus de Moscou. Ele acha que são cerca de cem mil -
contudo, acrescenta resignado, não são uiva verdadeira comunidade. (Só a pequena congregação hassídica fora da
cidade pode ser chamada de comunidade.) Será que os judeus soviéticos são vítimas de um anti-semitismo sério?
"Após setenta anos de terríveis perseguições", conta o velho, "as coisas ficaram melhores por algum tempo". E agora?
"Agora estamos com medo. Muito medo. Toda essa encrenca entre os diferentes povos e nacionalidades..." Sua voz vai
sumindo enquanto ele pondera sobre isso. O que causou a mudança para pior? "Só Deus sabe, e ele não vai contar para
nós". Talvez esse pobre judeu tenha razão. Afinal de contas, há alguma coisa escrita pelos cientistas sociais que sugira
que eles sabem?
 

Uma hora depois, os homens saem da sinagoga. Enquanto eles se espalham pela manhã úmida adentro, cada um
deles dirigindo-se a sua escassa rotina diária, a fila da kielbasa começa a andar. Alguns deles juntam-se a ela, e um
deles fez-me um gesto como para confessar a inutilidade de sua busca. Lembro-me de Chicago, da Fábrica de
Lingüiça Romena, das comidas étnicas típicas. Se os Deuses - ou os cientistas sociais, não faz muita diferença - sabem
de fato a resposta, talvez pudessem explicar por que a etnia é às vezes motivo de cruéis conflitos, até de genocídio,
enquanto em outras ocasiões não passa de material para o totemismo gastronômico?

Questionando a etnia: em direção a uma arqueologia conceitual
 

Em um nível superficial, os estudos soviéticos contemporâneos sobre a etnia e o nacionalismo - tal como são
representados aqui por Tishkov, Prazauskas e Yamskov - têm uma semelhança mais que casual com seus equivalentes
ocidentais. Colocam muitas das mesmas perguntas insistentes e óbvias: Como explicar a ascensão do conflito étnico?
Tratar-se-ia de um fenômeno "natural", corolário inevitável da identidade coletiva na voz ativa? Ou seria apenas uma
aberração, um incidente infeliz na história normalmente tranqüila das sociedades multiétnicas? Como poderíamos,
sendo mais ambiciosos, propor uma solução para ele? E, na mesma veia: qual é a origem do(s) nacionalismo(s)
moderno(s)? Serão todas as afirmações de consciência nacional do século XX atribuíveis às mesmas causas? Será
possível que grupos diversos desfrutem de uma certa medida de soberania e ao mesmo tempo estejam agrupados no
seio de uma única ordem política abrangente?
 

Contudo, o simples fato de que os estudos soviéticos e ocidentais sobre a etnia e o nacionalismo enfrentam
questões comparáveis não quer dizer que sejam guiados por pressupostos, propósitos ou estruturas de referência
conceitual idênticas; a esse respeito, Shanin(2) assinalou recentemente uma série de diferenças críticas entre eles.



Tampouco podemos presumir que Tishkov, Prazauskas e Yamskov, só porque são todos estudiosos soviéticos, têm
uma perspectiva comum - assim como não poderíamos supor isso de um número qualquer de cientistas sociais
americanos que por acaso aparecessem nas páginas da mesma revista. O que poderia então ser dito com proveito
acerca da maneira como esses três estudiosos abordam seu tema? Que lições podem os cientistas sociais ocidentais
extrair dos escritos deles?
 

Não vou abordar essas questões, nem comentá-las, discutindo cada um dos ensaios. Não sou um especialista
regional, é claro, e tenho poucas bases sobre as quais julgar as virtudes empíricas e a capacidade de persuasão de suas
alegações. Posto que meus objetivos são teóricos e analíticos - e, em um sentido amplo, comparativos - tratarei deles
de maneira um tanto iconoclasta. Cortando-se uma série de secções horizontais pelos três artigos - e entrecruzando-os,
incidentalmente, com minhas quatro vinhetas de abertura - questionarei suas bases ontológicas e teóricas e seus
fundamentos ideológicos, ou seja, os vários níveis de sua arqueologia conceitual. Ao fazer isso, procuro não só
considerar suas semelhanças e diferenças, mas também situá-los no contexto dos discursos ocidentais. Trata-se de um
exercício que acaba revelando algumas visões instrutivas e inesperadas.
 

Comecemos, portanto, com os fundamentos ontológicos. A observação .mais imediata a ser feita talvez seja que
Tishkov, Píazauskas e Yamskov são da opinião de que a etnia é um fenômeno perfeitamente "natural"; ela descreve a
consciência existencial - os signos e sentimentos, costumes e convenções comuns - de qualquer comunidade que tenha
sua própria cultura. Desse modo, enquanto Tishkov tem o cuidado de situar as ideologias nacionalistas modernas em
seus contextos históricos, ao mesmo tempo ele fala dos grupos étnicos como se estes estivessem presentes, com sua
identidade intacta, desde tempos imemoriais. Mais ou menos a mesma coisa pode ser dita de Yamskov e Prazauskas,
sendo que este último vai ainda mais longe na especificação das características essenciais de tais grupos. Estes, afirma
ele, são distinguidos por sua estabilidade e coesão, sua territorialidade e sua memória histórica; sua auto-afirmação e
uma "reação natural aos contatos interétnicos". Nada disso é novo para os peritos regionais, é claro. Segundo Shanin, o
termo natsional nost' - um significante multirreferencial que inclui tanto a nacionalidade como a etnia(3), mas não
pode ser traduzido nem por uma, nem pela outra - denota uma "característica humana básica"; uma característica
atribuída e irredutível, como a idade ou a cor dos olhos(4).
 

Observe-se que se está falando aqui de natureza e de características humanas básicas, de essência e existência.
Os termos como estes não são apenas a moeda corrente das conversas casuais nos restaurantes moscovitas. São, ao
contrário, o cerne de uma concepção particular da diferença(5). Segundo essa concepção, o surgimento e a
permanência dos grupos étnicos é um fato social bruto; tais grupos têm características físicas e usos sociais distintos
("objetivos"); é de se esperar que eles se unam para proteger suas preocupações e causas comuns, mesmo correndo o
risco de entrar em conflito com outros grupos. Nas populações multiétnicas, acrescenta Prazauskas, "os conflitos
sociais surgem em conseqüência do choque de interesses entre vários grupos acerca da distribuição de riqueza,
recursos e privilégios". Traduzindo tudo isso para as secas tecnicalidades da sociologia positivista, a etnia é uma
variável independente, uma "causa primeira" da qual se seguem sérias conseqüências.
 

À primeira vista, isso é reminescente da chamada abordagem "primordialista" da etnia nas ciências sociais
ocidentais, que já teve seus dias de grande aceitação, especialmente entre os weberianos(6). Tal como é bem sabido
hoje em dia, ela surgiu de um composto de três axiomas, que surgem todos, de uma forma ou de outra, nos ensaios
soviéticos(7) - como também, hoje em dia, nos conselhos do soviete supremo, nos círculos acadêmicos estonianos e na
sinagoga ortodoxa de Moscou: 1) que as comunidades culturalmente definidas (ou stande, "grupos.de status", no
vocabulário de Weber) demonstram em toda parte uma percepção intrínseca de sua própria identidade; 2) que a
lealdade tradicional de que tal identidade é portadora dá origem aos sentimentos que estão na raiz da consciência e da
afiliação étnicas; 3) que esta proporciona uma base poderosa para a ação coletiva e as relações intergrupos. Pode
parecer que esses axiomas se explicam a si mesmos, ou até que são óbvios. Contudo, podem ser concebidos de
maneiras bem diferentes.
 

Passo a explicar. Na imaginação (ou falta de imaginação) sociológica ocidental, as abordagens primordialistas
opõem-se às construtivistas, que tratam a consciência étnica como uma reação (historicamente específica) às
circunstâncias práticas. Mas essa oposição, por mais convencional que se tenha tornado, é já em si enganadora. Isso
porque como o primordialismo extremado é ahistórico e anti-construtivista - e insiste em situar a consciência étnica na
natureza humana - poucos hoje em dia defenderiam essa posição(8). Alguns, com efeito, descartam-na como um



vestígio infeliz de uma era sociológica passada(9). Contudo, o lugar dela foi tomado por uma alternativa mais
sofisticada: uma posição neoweberiana que tempera o primordialismo com uma cuidadosa porção de construtivismo.
Essa posição trata a consciência étnica como uma potencialidade universal que só se realiza - isto é, só é incorporada
a uma identidade afirmativa - sob condições específicas; a saber, como reação, por parte da comunidade culturalmente
definida, a ameaças contra sua integridade, existência ou interesses(10). Desde esse ponto de vista, a etnia não é uma
"coisa" em (ou por) si, mas uma capacidade imanente que toma forma manifesta em reação a forças externas. E, desse
modo, os axiomas weberianos são deixados intactos. Ouçamos, por exemplo, Wallerstein(11).

 
A consciência étnica está eternamente latente por toda parte. Mas só se realiza quando os grupos se sentem ameaçados com a perda de um

privilégio adquirido antes, ou, ao contrário, quando sentem que chegou o momento politicamente oportuno para superar uma antiga negativa de um
privilégio.

 
Se a etnia está "eternamente latente por toda parte", diz a suposição que é silenciada, a sua reificação em uma

identidade ativa deve recorrer a alguma sensibilidade cultural anterior, a alguma herança. comum; uma infra-estrutura
primordial, por assim dizer, da qual, quando a situação exige, podem ser extraídos os signos, os símbolos, as práticas
políticas e as emoções étnicas apropriadas.

 
É dessa posição neoweberiana que Tishkov, Prazauskas e Yamskov mais se aproximam - o que está de acordo

com a observação de Shanin, segundo a qual as concepções soviéticas de etnia e nacionalidade, em comparação com o
primordialismo original, nunca foram a-históricas, nem racialmente fundamentadas (ver nota 2). Tishkov e
colaboradores podem não discordar de Geoffrey Best quando este fala da "naturalidade - até mesmo inevitabilidade -
histórica" do nacionalismo(12). Mas, tal como Wallerstein, eles acreditam que a afirmação da identidade étnica ou
nacional, qualquer que seja sua infra-estrutura cultural, é desencadeada por condições históricas particulares. Portanto,
falando da moderna URSS, Prazauskas argumenta que foi a ruptura do sistema coercitivo de controle que
proporcionou às minorias o espaço cultural e político para exprimir suas aspirações e diferenças (até então silenciadas);
Yamskov se concentra nas circunstâncias em que tais minorias passam a experimentar sua incapacitação coletiva; e
Tishkov encontra uma explicação no fracasso da ordem política, no sentido de desenvolver instituições civis através
das quais grupos diversos possam "realizar seus direitos diversos e particulares". Fica patente que nenhuma dessas
explicações equivale ainda a uma teoria da afirmação étnica; tal como diz conciliatoriamente Yamskov, "os etnógrafos
soviéticos carecem ainda de um sistema estável e de aceitação geral de conceitos e termos para o estudo do conflito
étnico" - para não falar de teorias plenamente desenvolvidas. Contudo, ele não precisa preocupar-se demais: em um
ensaio sobre o nacionalismo na URSS, Laitin descarta nove livros recentes de estudiosos ocidentais como
"teoricamente fracos"(13) A única coisa sobre a qual esses livros parecem concordar - Tishkov e colaboradores
ficariam contentes em saber - é que "as tradições nacionais parecem (...) [ser] criadas da luta, e não dadas
primordialmente". Quanto a isso, pelo menos, há uma convergência.
 

Apesar de toda sua sensibilidade às condições históricas, porém, a abordagem adotada por Tishkov, Prazauskas
e Yamskov é bem diferente do outro tipo de construtivismo encontrado nas ciências sociais ocidentais; ou seja, o
historicismo radical normalmente (mas não exclusivamente) associado à sociologia marxista. Essa posição, que se
coloca como a antítese da ortodoxia (neo-)weberiana, rejeitaria a posição dos soviéticos sem qualquer vacilação. Ela
começa, familiarmente, pela negação tout court das fundações ontológicas da etnia, vendo nesta não uma antiga
sensibilidade, uma reação "natural" ou sequer uma potencialidade, mas como uma invenção totalmente moderna -
tipicamente, um produto do colonialismo ou de alguma outra forma de dominação. Veja-se por exemplo, em tempos
recentes, a publicação de livros com títulos tais como A Criarão do Tribalismo na África do Sul ou A Invenção da
Tradição(14); estas são apenas duas coletâneas de ensaios entre muitos escritos dedicados à tese de que, em toda parte,
a identidade étnica e o conteúdo cultural desta são o resultado de conjunturas históricas particulares(15).
 

O historicismo radical parece estar conquistando terreno, e não só nas regiões marxistas. Isso vem sendo
estimulado pela crescente historicização da sociologia e da antropologia, sui generis - o que em si é em parte o
corolário das críticas assestadas contra os excessos sincronísticos; as conclusões indevidas, do estrutural-funcionalismo
clássico.(16) Com essa ascensão, muitos fenômenos sociais que há muito eram tratados como estando acima da
história foram novamente questionados. Sabemos hoje, por exemplo, que as comunidades "pré-modernas" (ou seja,
não-capitalistas) não careciam de dinamismo e diacronia; que não eram autonomamente reguladas pelo "costume" ou
pela "tradição" atemporais, por arranjos mecânicos de afinidade ou por regras atributivas inconscientes. Sabemos hoje



que, na verdade, esses estereótipos eram devidos menos à realidade empírica do que às antinomias do pensamento
ocidental que faziam dos "outros" o inverso primitivo de nós mesmos. Também somos hoje forçados a admitir, frente
à insistência crítica dos povos outrora colonizados, que esse ato de inversão imaginativa estava implícito no próprio
processo colonial, o processo que reduzia a "eles" a "sociedades antropológicas", tal como Cancian chamou certa vez,
candidamente, as comunidades que ficam na periferia de nosso próprio "mundo histórico"(17).
 

O objetivo dessa digressão antropológica é sugerir, pelo menos para os propósitos de um bom argumento, que o
historicismo radical está correto em sua suposição básica; que nada (social) é supra ou pré-histórico; que, por
extensão, a própria noção de primordialidade – e, logo, da "naturalidade" da etnia - é uma quimera. Lembremos aqui
que essa noção deriva de dois mitos épicos da Grande Era da Sociologia: 1) que as sociedades pré-modernas
baseavam-se em gemeinschaft e stande, na solidariedade mecânica e no sentimento coletivo; e 2) que essas coisas.
persistem nas áreas de existência social ainda não tocadas (ou apagadas) por princípios modernistas tais como a
utilidade racional e o individualismo rampante, a propriedade privada e a forma da mercadoria. Tal como diz Anthony
Smith(18), embora de uma perspectiva diferente, as origens das nações modernas estão nas "formações étnicas pré-
modernas, pois é nelas, acima de tudo, que podemos descobrir o depósito histórico das experiências coletivas".
 

Mas será que é de fato verdade, como nós preferiríamos, que "as `raízes' dessas nações se encontram (...) no
modelo de comunidade étnica predominante em grande parte da história registrada em todo o globo"? Vejamos apenas
um exemplo - por acaso concreto - de uma comunidade primordial paradigmática: os iorubás da Nigéria. Se alguma
etnia foi essencializada e naturalizada, tanto no discurso acadêmico como no popular, foi esta. Afinal de contas, as
raízes dos iorubás não sobressaem apenas na África ocidental. Cada vez mais elas são apontadas como a base afetiva
de uma diáspora africana pára as Américas. Contudo, como nos faz lembrar C.A. Waterman, "não existiam iorubás
(...) antes do início do século XIX". E com certeza não havia qualquer sentimento coletivo ou gemeinschaft iorubá,
nenhum "grupo de status" iorubá digno de menção. Até que o termo fosse criado (por um evangelista europeu!),
acrescenta um escritor nigeriano com um senso de humor ácido, a iorubidade "não passava de grego puro" para os
povos locais(19).
 

 Histórias parecidas podem ser contadas acerca de muitas das conhecidas etnias da África. "Os" zulus também
foram uma criação do início do século XIX,(20) bem como "os" tswanas, que viam a si mesmos como batho bela
("apenas seres humanos") até se encontrarem com os europeus. Esse encontro(2l) levou-os a moldar uma imagem
auto-consciente de seu ser coletivo e de sua cultura (setswamz) em oposição à dos brancos (segkoa) - e a considerar
seus usos convencionais como um corpo de "costumes", em contraste com a "civilização" dos colonizadores. Como
disse um dos primeiros missionários-etnógrafos em suas anotações(22), "Antes que nós chegássemos, não existiam
bechuanas [tswana]. Nenhum substantivo coletivo poderia ser usado para descrevê-los. Havia apenas aldeias por toda
parte." O universo cultural deles, além disso, era altamente fluido. As comunidades dedicavam-se a trocas a longa
distância de conhecimentos e técnicas, e não observavam quaisquer limites fixos de signos e práticas - nem de
afiliações emocionais. Tal como os bens e as informações, as pessoas circulavam regularmente entre as aldeias. Não
tinham horizontes ou ligações primordiais. Ficariam conhecendo essas coisas durante o período colonial(23), período
que marcou sua passagem da humanidade para a etnia.
 

Portanto, longe de ser uma propriedade abstrata ou uma potencialidade universal, uma capacidade imanente ou
uma coisa, a etnia é um conjunto de relações, com seu conteúdo ideado no decorrer dos processos históricos. Isso não
quer dizer que, uma vez conjuradas e reificadas, as identidades étnicas não sejam experimentadas como objetivas ou
reais. Tal como atestam minhas vinhetas de abertura, isso com certeza pode acontecer - embora, eu afirmaria,
tendamos a exagerar a durabilidade de tais identidades e a subestimara facilidade com que podem mudar. É
interessante ver que até Smith(24), que enfatiza a estabilidade e a longevidade das comunidades étnicas para
propósitos heúrísticos, admite que elas

 
"...se dissolvem diante dos olhos quantomais perto chegamos, e quanto mais tentamos precisá-las. É tentador concluir que a “etinia” está

na visão de quem olha, que ela é toda ‘situacional’ uma questão de tempo e contexto, oscilante, passageira, ilusória... "
 

Laitin afirma mais ou menos a mesma coisa da URSS (ver nota 13). Estudos recentes feitos por acadêmicos
ocidentais, observa ele, mostram que no ocidente as etnias eram - e são - em todos os aspectos tão fluidas e
negociáveis quanto em outros lugares. Além disso, apesar de ser possível que tais identidades sejam experimentadas



hoje como uma força poderosa e difusa na formação da vida das pessoas, tais coisas podem ser francamente
enganadoras. Vide o trabalho de Wilson sobre raça e classe nos Estados Unidos: aquilo que os seres humanos
apreendem como o que governa sua situação material pode estar a léguas de distância daquilo que de fato a
determina.(25) As experiências coletivas, por mais fortes que sejam, nem sempre revelam causas sociais.
 

Mas qual é a relevância específica de tudo isso para os três ensaios soviéticos - ou para os futuros estudos sobre
etnia e nacionalidade na URSS? Mesmo que a posição historicista radical esteja correta, e daí?
 

Gostaria de responder a essas questões de um modo fiel a minha própria herança cultural: com uma série de
proposições colocadas em espírito interrogativo. A primeira decorre do corolário básico do historicismo radical. Seria
possível que as identidades étnicas e suas extensões políticas (em sovietês: grupos nacionais, nacionalidades, etc.),(26)
não fossem constitutivas, e muito menos a causa, do recente conflito na URSS; que, em vez disso, sua manifestação
moderna fosse um efeito desse conflito? Talvez tenham sido os processos que culminaram na presente crise estrutural
que nutriram e moldaram os grupos étnicos de hoje - e continuam a fazê-lo - assim como outras crises anteriores da
história russa trouxeram à luz seus predecessores. (Significativamente, por volta de 1920, Stalin disse dos georgianos
quase exatamente a mesma coisa que Waterman disse dos iorubás em 1990; ver acima).(27) Será, com o devido
respeito a Yamskov, que não são os armênios que estão criando o conflito em Nagorno-Karabakh, e sim o conflito que
está criando armênios? Tenho pleno conhecimento de que uma identidade armênia existia bem antes das atuais
perturbações (embora o grau com que ela era ativamente afirmada, a longo prazo, seja outra questão). Mesmo assim,
eu ficaria surpreso em saber que a substância dessa identidade, pelo menos em Nagorno-Karabakh, não está sendo
reformulada. Afinal de contas, é nas situações de conflito e nas épocas de perturbações que o conteúdo da consciência
étnica é (re)moldado. Poderia o aparecimento de estabilidade, coesão, territorialidade e memória histórica nos grupos
étnicos modernos ser - desculpe-me Prazauskas e muitos estudiosos ocidentais - um artifício do presente continuado?
Artifício projetado, como todo mito e toda memória, para um passado remoto?
 

Se alguma coisa disso for verdade, Tishkov e os outros teriam de repensar os recentes levantes étnicos e
nacionalistas na URSS. Lembremo-nos de que Tishkov responsabilizou porestes últimos o fracasso da ordem política
em desenvolver instituições capazes de satisfazer as aspirações dos vários grupos; que Prazauskas encontrou uma
explicação na remoção dos controles coercitivos que até então haviam silenciado esses grupos; e que Yamskov, em
seu estudo de caso, enfatizou a descoberta pelos armênios de sua incapacitação social e econômica, do fato de que
seus interesses estavam sendo violados pelos arranjos existentes. Todos estes são fatores contingentes. Todos eles
presumem, tal como eu disse antes, uma causa primeira anterior na forma de comunidades étnicas com um alto grau de
autoconsciência, fortes sentimentos comuns e um sentido apurado de seu próprio bem-estar material e político.(28)
Não seria possível, contudo, que as causas e as contingências fossem confundidas? Que, longe de destampar um poço
de identidades primordiais suprimidas, o fracasso da ordem política, as condições materiais em transformação e a
remoção dos controles coercitivos fossem sintomas de mudanças mais fundamentais na economia e na sociedade
soviéticas, mudanças que estão dando origem a novos modos de consciência étnica? Devemos admitir que alguns
rótulos étnicos já existem há algum tempo. Mas a sobrevivência dos substantivos coletivos não diz nada a respeito da
continuidade das culturas e da perpetuação das identidades políticas: o mesmo rótulo, em espaços sociais e climas
materiais diferentes, pode conotar coisas patentemente diferentes. Ser judeu ou romeno, georgiano ou armênio não é,
com toda clareza, a mesma coisa em Moscou e em Chicago-nem na Transcaucásia. E ser-se seja lá o que for na Rússia
de 1990, não é a mesma coisa que há cem anos. Nem tem, claramente, as mesmas conseqüências objetivas. O estranho
sobre a natureza dos povos (e das pessoas) é quão passageira ela acaba sendo, quanto dela está entremesclada com as
lutas sociais e com as práticas continuadas da vida quotidiana.(29) Com efeito, em claro contraste com o meu
interlocutor russo no restaurante Praga, Allworth demonstrou isso além de qualquer dúvida com ninguém menos que os
uzbeques.(30)
 

Em resumo, o esforço para explicar a recente crise étnica na URSS pode ter de mudar de direção. Isto é, pode
ter de afastar-se dos fatores circunstanciais, das variáveis independentes e dos eventos a curto prazo. Mas para onde
deve ser essa mudança de direção? Como explicar por que a etnia e a nacionalidade emergiram como as questões
centrais, os discursos dominantes da época? Já dei uma indicação de onde acho que está a resposta: nas momentosas
transformações da economia e da sociedade soviéticas - e nas condições estruturais que as colocaram em marcha. Isso
porque, enquanto as identidades étnicas são sempre produto de seu tempo, sempre moldadas por um período histórico
particular, as forças que as animam surgem tipicamente de processos a longo prazo. Mas, precisamente, quais



processos?
 

Para tratar dessa questão, porém, gostaria de apresentar antes uma observação preparatória, que tem a ver com a
concepção predominante da URSS como sociedade multiétnica.
 

A expressão "multiétnica" tem o mesmo apelo popular que "(sociedade) pluralista'' 'em grande parte do
Ocidente.(31) E também pode ser, apesar de toda sua aparente inocência e qualidade explícita, igualmente enganadora.
Tal como devem se lembrar os estudiosos ocidentais, os modelos de sociedade pluralista foram postos em causa
recentemente em virtude de sua ingenuidade ao tratar a diversidade social e cultural como fenômeno perfeitamente
normal, um "dado" genérico da vida humana; assim como, digamos, o "fato" de que os uzbeques têm uma alta taxa de
natalidade e uma predisposição para a pobreza. O que esses modelos deixaram de ver, argumentaram seus críticos, é
que a diferença nunca é inocente; que ela não existe como realidade social enquanto não for designada como tal por
aqueles que têm a capacidade de o fazer; que sempre oculta em si relações de poder;(32) que é às vezes um álibi para
imagens implicitamente evolucionistas, com freqüência pejorativas, dos menos afortunados - que podem então ser
responsabilizados por seus infortúnios.(33) Nem é necessário lembrar que os anglo-saxões protestantes brancos nos
Estados Unidos, ou muito menos os ingleses brancos, não se identificam a si mesmos com qualquer rótulo étnico. Ou
que esses rótulos são sinais estereotípicos de desigualdade. ("Brâmane bostoniano", não por coincidência, tem um uso
irônico.) Não conheço o bastante das ciências sociais soviéticas para dizer se o tratamento que dão à diversidade étnica
é evolucionista ou pejorativo (embora eu tenha encontrado fortes indícios de ambos). Mas, se os artigos de Tishkov e
outros puderem servir de base, não houve ainda um questionamento suficiente da lógica social e política da diferença;
isto é, da lógica que paira acima dos planos da superfície da vida quotidiana. É claro que o uso fácil e irrefletido de
termos como "sociedade multiétnica" pode induzir a isso. Não necessariamente, enfatizo. Mas pode ser. E enquanto o
fizer, atrai nosso olhar para as superficialidades dos eventos e das circunstâncias, afastando-o das estruturas e
processos a longo prazo menos visíveis - que são o lugar onde é mais provável que encontremos, segundo sugerem
todos os augúrios analíticos, uma explicação para a ascensão da consciência étnica moderna na URSS.
 

Percebo, a essa altura, que meu atrevimento é mais ou menos equivalente a minha falta de conhecimentos
especializados; que tudo o que direi daqui em diante é altamente especulativo, e talvez ingênuo a ponto de enfurecer -
ou apenas divertir - o especialista. Apesar disso, com um espírito construtivo, eu gostaria de apresentar o ponto de vista
de um intruso de orientação "terceiro-mundista".(34) Sob esse ponto de vista, o crescente turbilhão étnico da URSS se
parece muito com o produto de um processo, extenso e de aceleração exponencial, de descolonização; processo que foi
posto em marcha quando um sistema arraigado de controles políticos e - de extração econômica no seio do, "Segundo
Mundo" começou a se embater contra suas próprias contradições estruturais. Tudo isso supõe, é claro, que apesar da
ideologia comunista e dos programas do partido, a economia política soviética dos últimos setenta e poucos anos pode
ser comparada a uma ordem colonial. Contudo, essa presunção está longe de ser implausível. Com efeito, o próprio
Stálin percebeu isso desde o princípio. Foi por isso que, em um prefácio a uma coletânea de artigos seus acerca da
Questão Nacional(35), ele fez tantos esforços para diferenciar a URSS de outras potências imperiais. Mas o efeito
retórico é precisamente o oposto: o paralelo, no texto, entre a Índia, o Egito e o Marrocos e as "regiões fronteiriças da
Rússia" é ineludível. Todos estão unidos, hierarquicamente, a um centro hegemônico; todos são presas de uma
dialética de dependência e diferença. Tal como seria de se esperar, Stálin argumentava a favor da secessão das
"possessões" da Europa ocidental - mas contra a autonomia dos povos periféricos da Rússia. Para estes últimos,
alegava, a retirada da URSS significaria a "servidão imperialista". Porque teria de ser assim não foi muito bem
esclarecido, mas isso não vem ao caso. O que se destaca é que Stálin percebia as semelhanças estruturais e políticas
entre as duas situações; em especial o fato de ambas estarem baseadas em relações centro-periferia assimétricas e
extrativas, no seio de uma economia política abrangente. Como bem sabemos, seu próprio reinado viria a agravar essas
semelhanças. Mais ainda, faria com que os demais colonialismos parecessem benignos, em comparação.
 

Muita coisa foi escrita acerca da economia de comando da URSS no século XX. Ela já foi dissecada e
defendida, examinada e fustigada pela esquerda, pelo centro e pela direita. E seu embasamento na ortodoxia marxista
foi debatido interminavelmente, bem como seus desvios dos princípios do socialismo científico. Por enquanto, porém,
basta dizer que a economia política soviética se apoiou historicamente em três características universais das ordens
coloniais - cada uma delas alimentando as contradições que, por toda parte, projetam longas sombras sobre os
processos de descolonização.
 



a) O esforço sustentado para canalizar o valor, em trabalho e mercadorias, da periferia para o centro, muitas
vezes a ponto de tornar cada vez mais difícil a subsistência dos povos periféricos - para não falar da produção de
excedentes para eles próprios. Isso, por sua vez, faz sobressair sua pobreza, em comparação com os que vivem no
"centro" (neste caso, em Moscou e Leningrado), que acabam sendo objeto de ressentimento, como beneficiários de um
sistema injusto. (As principais regiões produtoras de alimentos, que costumam sofrer a expropriação mais onerosa, são
tipicamente os locais de maior insatisfação.) A extração centrípeta de valor chega ao auge em períodos de
instabilidade política e intranqüilidade popular, quando o Estado descobre uma necessidade urgente de aplacar os
habitantes das cidades (e os militares), que são os mais inclinados à insurreição.(36) Em conseqüência, as populações
periféricas ficam cada vez mais relutantes em produzir nos termos exigidos delas por um regime que elas percebem
como remoto e explorador.(37) Esta, portanto, é a primeira fonte de contradição que se torna central quando as ordens
coloniais enfrentam crises de legitimidade. Ironicamente, trata-se de uma contradição que Marx e Lênin sustentaram
ser endêmica no capitalismo industrial e agrário. Experimentada em muitos lugares como um conflito de interesse entre
a cidade e o campo, a metrópole e a orla rural, em toda parte ela tende a gerar uma resistência ativa quando a
descolonização ganha impulso. E é expressa, com igual freqüência, na política da identidade étnica (ver abaixo).
 

b) O esforço feito pelo centro para orquestrar uma economia política na qual as periferias se tornam uma
parte integrante de uma divisão global e racionalizada do trabalho. A colonização, observou certa vez J.S. Mill, é
"uma questão de produção, e do emprego mais eficiente (...) dos recursos produtivos".(38) É claro que a maioria das
economias coloniais são, como a URSS, retratadas por seus governantes como sistemas orgânicos, em que cada região
tem seu nicho funcionalmente específico no esquema material das coisas. Mas essa forma de integração é
distintamente hierárquica: ao serem incorporadas ao todo, faz-se com que as periferias renunciem a sua
autodeterminação em favor do centro, cujo controle regulador sobre a distribuição e o consumo se consolida pelo
mesmo processo. Isso porque quanto mais os "povos fronteiriços" assumem papéis produtivos especializados, mais se
tornam meras peças de uma economia comandada, mais precisam depender do Estado para atender às "necessidades"
que eles próprios não conseguem satisfazer. E mais agudamente percebem que perderam o controle sobre suas próprias
vidas. É por isso que, como diz Marx, com freqüência os regimes coloniais precisam "limpar (...) pela força os modos
de produção [pré-existentes]"; é por isso que "em todos os lugares eles [entram] em colisão com a resistência do
produtor [local], [que deseja continuar sendo] dono de suas próprias condições de trabalho".(39) Neste caso, Marx
estava falando das colônias capitalistas; para ele, não existia qualquer outro tipo. O fato de que suas palavras se
apliquem, quase sem emendas, à história da periferia soviética, apenas confirma minha afirmação geral.
 

As contradições que surgem disso tudo são, mais uma vez, bastante familiares; Prazauskas recorre a algumas
delas ao explicar porque a "integração multiétnica" não pode ser realizada tecnocraticamente mediante a reorganização
da divisão do trabalho. Quando os povos periféricos deixam de estar satisfeitos com sua sorte e se agitam para
reconquistar o domínio sobre seus mundos, vêem-se com pouco espaço de manobra - precisamente porque foram
encerrados em estruturas orgânicas e perderam os meios de garantir sua autodeterminação. Isso, para encerrar o
círculo, apenas estimula sua desilusão e suas exigências de autonomia: ao protestar contra sua exploração e sua
dependência imposta, as minorias invariavelmente insistem que, se pudessem dirigir seus próprios negócios,
prosperariam política e economicamente, o que costuma provocar, por parte dos funcionários do Estado, acusações de
irrealismo - e contra-imagens do Estado-como-benfeitor. De vez em quando, de fato, os que vivem no centro começam
a acreditar que as colônias são uma sangria sem retorno para a metrópole e deveriam ser abandonadas à própria sorte.
Essa posição teve aceitação na Grã-Bretanha quando o império chegou à senilidade; coisas parecidas são ditas hoje na
Rússia. Nos anos setenta, o governo imperial britânico, irado com a agressividade política das antigas "possessões" de
Sua Majestade, chegou até a falar em deixar a Commonwealth; coisas parecidas são ditas hoje em Moscou.
 

c) A tendência (1) a representar os povos periféricos como etnicamente distintos e divididos, propagando assim
os signos e as práticas da diferença; e, ao mesmo tempo (2) a retratar o colonialismo como um processo
"modernizador", com o objetivo tácito de remover tais diferenças em nome do progresso e da civilizarão universais.
Em todos os lugares, os regimes coloniais parecem encorajar e ao mesmo tempo apagar, negar e ao mesmo tempo
aprofundar as distinções de cultura e cor. Os ingleses, por exemplo, tentaram muito e por muito tempo (re)fazer dos
africanos cidadãos de uma sociedade civil mundial, uma união material e simbólica de nações associadas que
prestavam homenagem aos mesmos totens e faziam parte da mesma economia moral burguesa. Não obstante isso,
esses mesmos povos eram tratados como diferentes e inferiores. Com a exceção de algumas pequenas elites, eles eram
os "primitivos" do império, seus camponeses e proletários. Além disso, seu fracasso em prosperar na economia



mercantil era atribuído a sua incapacidade de serem pessoas racionais modernas, ao atraso de suas culturas. Como isso
implica, a metáfora da modernidade permeava os discursos coloniais. Com efeito, há muito os críticos radicais alegam
que os programas, polêmicas, modelos e métodos de modernização eram os veículos mediante os quais a política
pública e as ciências sociais ocidentais se juntavam à promíscua tecnologia do controle colonial - a tecnologia,
acrescentou acidamente Walter Rodney,(40) usada pela Europa para subdesenvolver o Terceiro Mundo.
 

Prazauskas deixa claro que os discursos soviéticos de "integração nacional", equivalentes aos discursos
ocidentais colonialistas, estavam infestados pela linguagem da "modernização".(41) Na URSS, sugere, a
"modernização" transmitiu por muito tempo a idéia de que a melhor maneira de alcançar o caráter de nação perfeita e
livre de conflitos é remover a diferença cultural, destilar a mesmice da heterogeneidade étnica.(42) Ela traça a estrada
milenar para a economia no máximo de sua eficiência, para a sociedade em seu estado mais civil. Mas seu corolário
mais imediato é uma equação ideológica: a etnia passa a ser oposta à modernidade, a distinção cultural à civilidade,
assim como o atraso ao progresso, o progresso racional à estagnação material. Essa equação, palpavelmenté,
proporciona ao Estado um conjunto de termos para pôr em causa os que não satisfazem suas exigências - ou que
afirmam a si mesmos (e, portanto, suas identidades coletivas) contra os impulsos monolíticos do centro socialista. A
equação também garante, por inversão, que as reações populares contra os aparatos e as iniciativas do Estado seguirão
as fissuras da diferença étnica. Isso não poderia acontecer, por assim dizer, de outro modo.

Porque a etnia e a falta de modernidade estão putativamente ligadas, porque fornecem um álibi para o fracasso
dos projetos do Estado, porque a resistência não consegue deixar de retraçar as fissuras da diferença, não é de se
espantar que as identidades culturais tenham sido consistentemente reproduzidas na URSS. Nem é de se espantar que,
nesses últimos tempos de crise, a "questão das nacionalidades" tenha vindo à tona - em meio às discussões acerca da
incapacidade dos azerbadjanis, armênios, uzbeques e outros para modernizar-se, dos judeus para integrar-se, dos povos
bálticos para dirigir seus próprios assuntos materiais; lembremos, mais uma vez, minhas vinhetas de abertura. Se, do
ponto de vista do Estado, essas populações houvessem sido adequadamente assimiladas à economia e à sociedade
soviética moderna, não haveria uzbeques, nem judeus, nem estonianos. Apenas cidadãos.(43) Tal como a bruxaria em
muitos contextos não-ocidentais, a etnia proporciona uma etiologia de crise e conflito, um conjunto de imagens para
idear a realidade, atribuir causas e distribuir a culpa.
 

Mas a etnia não é sustentada apenas pela crise. Também pode ser perpetuada pelo próprio esforço de suprimir
a heterogeneidade. Embora possam ser radical e repetidamente transformados, os signos de identidade socialmente
ideados nunca desaparecem a pedidos. (Nisso eles se parecem muito com a memória social: o recurso mnemônico mais
poderoso em qualquer contexto histórico é a insistência, por parte do Estado, para que alguma coisa seja esquecida.)
Nas economias políticas em que a modernização implica uma re-feitura das diferenças culturais, nem que seja apenas
para exortar as pessoas a ignorá-las, essas diferenças são sublinhadas, e sua longevidade é aumentada. E quanto mais
estridente for a tentativa de removê-las, é provável que mais destaque elas adquiram. E mais, se os interesses dos
grupos étnicos forem tratados como naturalmente hostis ao bem comum da sociedade civil moderna, se tais grupos
forem questionados por suas preocupações coletivas e suas supostas ações, eles passarão a ver-se não apenas em
oposição ao Estado, mas também em concorrência uns com os outros. Por esse motivo o antagonismo entre o centro e
a periferia leva muitas vezes a lutas interétnicas - desviando assim o conflito do próprio Estado. Isso é mais provável, é
claro, quando um grupo percebe que o outro conquistou uma vantagem relativa, ou o favor do regime, às suas custas:
segundo Yamskov, a insatisfação armênia em Nagorno-Karabakh, embora aparentemente causada pelas políticas
soviéticas, é dirigida contra os azerbadjanis, e não contra Moscou. É de deslocamentos como esse, comuníssimos na
história colonial, que são feitas as guerras etno-civis. E se não forem as guerras etnocivis, serão os regimes
autoritários. Como observa Prazauskas, quanto mais agudos os conflitos interétnicos, maior o terreno para a
intervenção do Estado - mesmo que esta tenha sido a causa original do conflito. Pode-se argumentar que é por isso que
os governos coloniais são, e sempre foram, tão ágeis em dividir e reinar.
 

Desse modo, o colonialismo - vulgo "integração nacional" - parece ao mesmo tempo apagar e estimular as
distinções étnicas; a ideologia da modernização sustenta os signos e as práticas que promete erradicar. Ao mesmo
tempo, tal como observei, o ininterrupto "desafio e resposta"(44) entre o centro e a periferia, uma dialética de
exigência e reação, tem o efeito de transformar continuamente a substância das identidades específicas. É por isso que
a etnia dá a impressão de ter estado sempre presente, de ser um fenômeno a longo prazo, e no entanto é concebida
novamente nos acontecimentos particulares do presente contínuo; por isso parece primordial, e contudo é conjurada e
transfigurada precisamente pelas condições contingentes de que falam Tishkov, Prazauskas e Yamskov. Como em



todos os outros lugares, as identidades culturais na URSS estão em constante estado de devir, constantemente sendo
refeitas em reação ao desdobramento das circunstâncias. E recebem seu conteúdo concreto menos dos processos e
aparatos políticos grandiosos do que das minúcias das ações quotidianas, nas lutas ordinárias acerca das condições
terrenas de existência.
 

Juntando todos esses fios, fica claro que há muito a ganhar com a assimilação da URSS a uma ordem colonial.
Em especial, isso nos proporciona uma nova compreensão dos modos pelos quais o Estado soviético, com sua
ideologia prática de modernização, manteve viva a etnia; de porque os povos da periferia, envoltos na teia da
dependência pela divisão de trabalho predominante, tipicamente sentem-se despossuídos pelo centro; porque uma
economia de comando desse tipo engendra contradições que passam a ser contadas entre as diferenças culturais
humanas; porque a resistência popular e os atritos intergrupais muitas vezes assumem o disfarce de lutas étnicas e
nacionais - que são então responsabilizadas pelas crises de que são sintomas. (Observe-se, para fins de comparação,
que a África do Sul colonial fragmentou uma população negra que antes não dava importância às antinomias culturais,
inventando tribos para dividir e reinar. Hoje em dia o "tribalismo" primordial dos zulus e dos xhosas está sendo
responsabilizado por uma acirrada guerra civil.) Em resumo, o modelo colonial abre as portas para novos modos de
pensar sobre a identidade coletiva e o conflito na URSS. Não estou sugerindo que esse modelo é "mais" correto que o
de Tishkov e outros, nem que deva substituir o deles. Baseado em uma arqueologia conceitua) diferente, ele é apenas
outra maneira de abordar a questão.
 

Isso me leva de volta a minha.observação anterior no sentido de que, para um observador externo, um processo
altamente reminiscente da descolonização parece estar se acelerando na URSS. Argumentei(45) que,
caracteristicamente, a substância das lutas étnicas e nacionalistas toma forma nas contradições entre a visão de mundo
otimista da ideologia colonial e as realidades materiais do colonialismo; ou seja, no espaço que vai das garantias de
emancipação ao fato do empobrecimento, das promessas de prosperidade ao fato da miséria, das afirmativas de
igualdade ao fato da desigualdade, dos manifestos milenares de liberdade e modernidade ao fato da coerção e da
estagnação. Quando o processo colonial se encaminha para seu desfecho, essas contradições se aprofundam. A
antinomia entre governante e governado implode para um ponto em que as tecnologias do poder ficam mais brutais - e
depois começam a se esgotar. É nessa altura que a colonização começa, com freqüência imperceptivelmente, a ceder
seu lugar à descolonização, pois esta é a junção histórica, o momento axial, em que a hegemonia do centro começa a
dar mostras de estar se dissipando: a extração da periferia começa a ser contestada, a divisão do trabalho não pode
mais ser sustentada facilmente, as infra-estruturas são abaladas e as relações de dependência do Estado são cada vez
mais repudiadas.(46) Por todas as razões apresentadas, é também a junção em que as tensões políticas e materiais são
mais voluvelmente colocadas em termos de diferença cultural. Isso, para meu olhar sem treino, parece uma descrição
convincente da URSS dos anos oitenta. E depois?
 

Até aqui examinei o fundamento ontológico dos ensaios soviéticos, suas orientações teóricas e suas explicações
para a recente agitação étnica na URSS. Procurei também abrir outro horizonte para o mesmo conjunto de questões.
Nada disso, porém, esgotou todos os ricos veios de discussão que permeiam os artigos. Por exemplo, não abordei a
física social do conflito. Lembremo-nos de que Yamskov enfatiza a potencialidade do atrito interétnico na ausência de
um Estado forte; Tishkov, ao contrário, argumenta que a "história" atesta um alto nível de interdependência tolerante
entre povos de culturas diferentes; e Prazauskas afirma que, enquanto a integração é "natural", as contradições internas
das sociedades multiétnicas - de que a desigualdade social é um sintoma - levam caracteristicamente à discórdia.
Deixando a "natureza" de lado e admitindo que a relação entre a desigualdade e a "multietnia" é uma questão
altamente complexa (ver abaixo), esta é talvez a mais persuasiva das formulações. Mas por enquanto devemos deixar
essas coisas de lado. Isso porque há ainda um nível da arqueologia conceitual dos ensaios que não pode deixar de ser
observado. Diz respeito à ideologia.

Ideologias e idealizações
 

Como qualquer outra discussão da diferença cultural e da política de identidade, esta está saturada de
pressupostos ideológicos. Não é surpreendente que, tendo em vista a paisagem social soviética contemporânea, três
coisas se destaquem nitidamente na obra de Tishkov, Prazauskas e Yamskov: sua preocupação residual com a classe, o
papel que atribuem ao Estado e seu romance com a democracia. Quanto à primeira, há entre eles um consenso
incômodo e negativo. Quanto às outras duas, eles se alinham ao longo de um continuum altamente contestado;



conscientemente ou não, estão engajados em um debate que ainda não teve um desfecho. Gostaria de considerar
brevemente cada uma dessas três coisas.

a) Classe e diferença cultural
 

Hoje em dia é quase impossível, nos círculos acadêmicos ocidentais, discutir a diferença cultural sem referência
à questão da classe social. Alguns chegam até a afirmar que a identidade étnica é pouco mais que "uma constelação de
marcas que identificam a condição de classe fundamental do indivíduo";(47) uns poucos negam qualquer elo
sistemático entre as duas; outros, evitando esses extremos, caracterizam seu relacionamento em uma ampla variedade
de modos. Mas a maioria concordaria em uma coisa: que, para todos os propósitos teóricos, não podemos pretender
abordar a etnia sem dar atenção à classe. Mesmo que se considere que elas não têm qualquer relação - na verdade,
especialmente neste caso - a ausência de ligação deve ser estabelecida mediante o recurso a provas empíricas ou à
razão analítica.
 

Os três acadêmicos soviéticos não compartilham dessa suposição. Tishkov simplesmente ignora a questão. E
Yamskov descarta-a comentando que a "auto-identificação de grupo (classe social)" desapareceu efetivamente na
URSS; nesse terreno que esse desaparecimento deixou vazio floresceram o nacionalismo e a afirmação étnica. Dois
axiomas básicos da sociologia marxista se destacam aqui: 1) a distinção entre classes an sich e für sich, em si e para si;
e 2) a capacidade das ideologias de obscurecer as bases estruturais da desigualdade social. Pois mesmo que Yamskov
esteja correto - na verdade, especialmente neste caso - esses velhos axiomas colocam um problema que insiste em uma
resposta: será que a etnia, como expressão moderna da identidade für sich, mascara a existência submersa das classes,
ou outras formas de divisão social, an sich? Prazauskas tampouco nos ajuda com esse problema. Ele também
caricaturiza a classe para descartá-la: para ele, trata-se de uma "categoria social estatística" amorfa e não de um
"grupo com um território, uma cultura ou uma história". Embora atribua a posição a outros, Prazauskas afirma que a
etnia e a classe são princípios analíticos do tipo ou/ou e, como tal, reificações que supersimplificam.
 

É possível, é claro, que setenta anos de história soviética tenham conseguido retirar todas as diferenças de
classe, todas as desigualdades estruturais, do vasto terreno da URSS. Contudo, outra coisa parece ter acontecido
também: uma revisão radical da ideologia acadêmica soviética. Nas antíteses da época presente - contra a economia
comandada e o autoritarismo do Estado, as ortodoxias stalinistas e as velhas verdades - qualquer adoção de antigas
idéias marxistas parece ter se tornado um anátema. Embora seja fácil entender porque o marxismo está sendo
amplamente rejeitado como princípio de Estado e ideologia social, há todas as razões para recomendar que a
sociologia de Marx não seja jogada fora como um detrito da perestroika. Por maiores que sejam seus defeitos, ela
ainda coloca questões cruciais acerca do contexto total - material, político, social e semântico-em que a etnia deve ser
examinada. Os imperativos ideológicos são uma coisa, e a boa sociologia é outra.
 

Mas se Tishkov e colaboradores concordam, por seu silêncio, com ignorar as classes e repudiar Marx, estão de
acordo sobre muito poucas outras coisas de significado ideológico. E menos ainda sobre o Estado, sua alma moderna e
seu futuro papel.

b) O papel do Estado
 

Lembremo-nos de duas de minhas vinhetas de abertura, sobre o Conselho das Nacionalidades e a Academia
Nacional da Estônia. A primeira ensaiou, em uma demonstração portentosa de teatro político, os dogmas básicos do
centrismo conservador, com sua insistência no controle estatal sobre uma União indivisa; a segunda, menos pesada,
mas com igual desenvoltura, reivindicando plena autonomia para as periferias. A discussão entre essas duas
perspectivas, duas pontas de um continuum ideológico, também é desenvolvida nos ensaios soviéticos. Yamskov está
em um extremo, com uma posição que ecoa a do Conselho das Nacionalidades - e do presidente Gorbatchov: "o
conflito étnico", diz ele, só pode ser atenuado "dando aos sovietes em todos os níveis o controle real do
desenvolvimento econômico", mas isso depende de um fortalecimento da unidade do Estado. Prazauskas assume a
posição oposta. Descarta todos os "mantras do regime totalitário", lamenta que o modelo stalinista dó Estado unitário
esteja vivo e passando bem e critica todas as soluções de controle governamental para os problemas de agitação étnica.
Tais soluções, alerta, sempre acabam subordinando as minorias à vontade do grupo dominante. No entanto, ele não
oferece sua própria alternativa, a não ser para falar com carinho das democracias "consociacionais" da Europa



ocidental. Tishkov fica entre os dois extremos, procurando deliberadamente um compromisso. Embora observe que "o
dogma comunista de fato engendrou o nacionalismo intolerante", é menos crítico do que Prazauskas a respeito do
Estado soviético, passado e futuro. É ele quem afirma que a União tem uma longa história de tolerância entre grupos, e
não de violência pública causada por diferenças interétnicas; que os problemas presentes não são uma função de "um
descontentamento acumulado, reprimido por muito tempo, com injustiças históricas ou com o baixo nível das
condições sociais e culturais contemporâneas"; que a agitação é devida ao chauvinismo regional de povos que
demonstram "pretensões a um status inflacionado" e desejam tragar as minorias em seu seio. Tishkov deve com
certeza saber que essa é uma posição da qual muitos discordariam - os acadêmicos da Estônia, os judeus da sinagoga
de Moscou e alguns de seus colegas nas ciências sociais, Prazauskas entre eles. Por sua própria parte, ele procura
preservar a União e construir no seio desta uma forte sociedade civil - ao mesmo tempo que reconhece o fato
irredutível da heterogeneidade cultural. Para tal fim ele propõe um complexo plano segundo 0 qual os grupos nacionais
e étnicos seriam convidados a se juntar em uma federação voluntária, mantendo uma larga medida de "autonomia
etno-cultural" soberana; o objetivo do plano seria, também, reduzir as injustiças e desigualdades sociais sofridas por
alguns povos. Totalmente admirável em suas intenções, este não seria um plano fácil de implementar. Mais uma vez,
porem, isso não vem ao caso aqui.
 

Mais importante aqui é o que os três ensaios, vistos em conjunto, nos revelam acerca das ciências sociais
soviéticas hoje: ou seja, que suas análises da etnia se inscrevem em um mesmo espectro ideológico, tal como os
argumentos políticos a respeito. Até o ponto em que isso é verdade - e na medida que as ciências sociais e o discurso
popular se nutrem um do outro -, Tishkov et al fazem mais que simplesmente oferecer-nos três relatos acerca dos
conflitos étnicos na USRR: eles nos mostram como a sociologia e a etnologia podem, elas próprias, ver-se implicadas
na construção ideológica, presente e futura, de uma das regiões multiculturais mais complexas do mundo.

c) A dança da democracia
 

Não é por acaso, portanto, que a terceira questão ideológica que espreita por entre as páginas dos ensaios diz
respeito ao tipo de sociedade em que a URSS se deve transformar. Aqui, mais uma vez, é possível discernir um
continuum, o mesmo que já encontramos antes, mas em um registro diferente. Yamskov, de novo, assume um dos
extremos. Embora seja o menos aberto ou específico ao lidar com a questão, fica claro que ele imagina a perpetuação
da União sob um forte Estado central (ver acima). Por implicação, uma maior medida de autoridade seria conferida às
periferias, mas pouca coisa mais mudaria - a não ser, presumivelmente, que fossem encontradas soluções
aperfeiçoadoras para os persistentes problemas práticos. Tishkov, como já vimos, procura ao mesmo tempo preservar
uma federação - embora em uma nova base voluntária - e conceder autonomia real aos grupos étnicos e nacionais. Seu
modelo para a URSS evoca o rosto de Janus da Europa moderna: sua tendência, em especial com a aproximação de
1992, a produzir grandes confederações supranacionais enquanto preserva simultaneamente a afirmação da identidade
dos grupos subnacionais. O tipo de sociedade que poderia surgir desse contexto neofederal não é especificado, mas
aparentemente seria fundada em uma economia de mercado e seria, em um sentido geral, democrática.
 

No outro extremo, Prazauskas sustenta que as democracias consociacionais da Europa ocidental- "oferecem as
melhores perspectivas para uma administração bem-sucedida da competição e do conflito étnico". Agrega que
"democracias estáveis surgiram apenas em países multiétnicos em que diversos grupos étnicos compartilham de
culturas políticas semelhantes", e cita exemplos tais como o Canadá e a Espanha; os índios canadenses e os bascos
poderiam levantar a sobrancelha para isso; outros, menos diretamente envolvidos, gostaram de perguntar de que
maneira, precisamente, uma cultura política passa a ser compartilhada, posto que nehuma delas vem ao mundo desse
modo. Estas, porém, são perguntas para outro lugar e outro momento. Mais imediatamente, se Prazauskas fosse
escrever um manifesto do pós-comunismo, começaria proclamando as virtudes da democracia liberal em um universo
político cujos signos, significados e valores básicos fossem objeto de um amplo consenso.
 

Tudo isso está muito bem. Mas as minorias étnicas européias ficariam divertidas com essa imagem esperançosa
das democracias em que vivem. Os turcos de Berlim dificilmente acreditariam que moram na utopia. E os antilhanos
de Londres são os primeiros a deixar claro que "Não tem preto na bandeira inglesa" [There Ain't No Black in the
Union Jack!](48) Apesar de todos os honestos esforços para investigar a etnia na URSS - ficamos impressionados com
a pungente observação de Yamskov de que, pela primeira vez, a questão pode ser abordada criticamente - correse um
grande risco em um romance ideológico com o Ocidente, onde o problema da diferença cultural e social continua a ser



bem real, altamente político. Por mais que a democracia possa ser idealizada em Moscou e Leningrado, por mais que a
economia de mercado fique piscando o olho, a Europa ocidental e os Estados Unidos ainda não venceram a batalha da
coexistência étnica. Apesar de toda nossa sabedoria complacente, nossa sociedade não tem solução fácil a oferecer
para a URSS - pelo menos nenhuma que tenha notas altas em eqüidade social, comunidade moral e simples
humanidade.

 
Posfácio
 
Os uzbeques, estonianos, russos e judeus, personagens com que comecei, continuam encerrados em seu mundo

intranqüilo e em transformação. Cada um deles luta, a sua maneira, por alguma medida de controle sobre o mundo;
cada um representa uma face dos problemas étnicos da moderna União Soviética. A mulher uzbeque, em sua ruína, é a
face da pobreza. Para o etnógrafo aprendiz, ela pode ser natureza pura, toda estômago e útero; mas ela é um ícone do
fato de que as diferenças étnicas são álibis das graves desigualdades sociais forjadas pela história. O russo, em sua
confiante afirmação de controle, é a face do Estado. Para os visitantes americanos, ele pode ser todo bravata e empáfia,
representante de um regime atolado no irrealismo socialista; mas ele é um ícone do esforço vão do Soviete Supremo no
sentido de manter seu controle sobre o futuro político. O estoniano, em sua reivindicação de potência política, é a face
do nacionalismo étnico em ascensão. Para quem está de fora, ele pode ser indevidamente otimista, porta-voz de um
sonho difícil; mas ele é o ícone da luta cada vez mais ativa dos povos periféricos para tomar seus destinos em suas
próprias mãos. E o judeu, em sua atemorizada resignação, é a face do futuro em seu aspecto mais inescrutável. Para o
visitante, ele pode ser uma relíquia extravagante do passado, uma vítima semi-inerte à espera de que a história de seu
povo se repita como tragédia; ruas ele é um ícone de um realismo sociológico ao mesmo tempo crítico e fatalista.
Assim como Tishkov, Prazauskas e Yamskov refletem sobre o presente e suas seqüelas, são imagens personificadas
como estas - de empobrecimento humano, do Estado, da luta nacionalista e da inescrutabilidade histórica - que
ressurgem sem cessar para lembrar-nos da dificuldade das tarefas que estão diante deles. E da União Soviética.
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