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“Olá mãe. Fui proteger a 
Estónia.” Foi esta a men-
sagem que Iris Oja deixou 

num bilhete quando chegou a casa 
da escola, depois de ouvir na rádio o 
apelo do Conselho da Estónia para a 
população se juntar e defender o edi-
fício do governo em Toompea que se 
encontrava cercado por apoiantes da 
Interfront, o movimento formado 
por russos que viviam na Estónia 
e que se opunham à independên-
cia. E assim foi, milhares de homens, 
mulheres e jovens saíram para as ruas 
sem armas, apenas com o que tinham 
no corpo e aquilo que ao longo dos 
séculos os manteve unidos: a voz. 

Falar sobre o caminho para a 
independência da Estónia é olhar 
para a jornada de um povo que viu 
o seu território repetidamente inva-
dido. “Os festivais de coros repre-
sentaram a única oportunidade para 
criar um sentimento de união, por-
que durante muitos anos foi a única 
coisa que nos foi permitida”, lembra 
Iris Oja, coralista que integra o Coro 
Casa da Música desde a sua fundação.

tares e diziam: ‘Nós vamos viver 
aqui’. A minha mãe viveu pela pri-
meira vez sozinha (ou seja, apenas 
com a própria família) quando já 
era adulta. Até então, para além de 
viver com a família, claro, foi for-
çada a viver com os estranhos que 
iam chegando.”

“O ambiente era de medo total. 
Muita gente foi forçada a apontar 
dedos aos outros. E eu não os con-
deno. Ou dizemos ao governo quem 
está contra o regime ou a nossa 
família vai sofrer… O que escolher?”. 
Ainda assim, venham de onde vie-
rem, as pessoas sabem construir 
relações bem mais positivas do que 
estas políticas inspiram: “Os coros 
da União Soviética também parti-
cipavam no festival. Vinham, dan-
çavam e cantavam connosco… Era 
uma amizade de nações.”

No 100º aniversário do Festival, 
em 1969, os estonianos prepararam 
uma grande celebração, apesar da 
repressão que se fazia sentir: o traje 
tradicional havia sido proibido e o 
hino “não oficial” Mu isamaa , mu 
õnn ja rõõm (Terra dos meus pais, 
Terra que amo) não poderia ser 
entoado no encerramento. Depois 
de cantarem as músicas permitidas 
pelo regime, cerca de 300 mil pes-
soas não arredaram pé do recinto. 

“Depois de o festival acabar, nin-
guém queria sair do palco. Nin-
guém dirigia e toda a gente conti-
nuava a cantar as canções, não só 
afinados mas a várias vozes”. O que 
aconteceu em 1969 haveria de mar-
car todos os festivais que se segui-
ram, apesar do ambiente de censura 
que se viveu até à tão desejada inde-
pendência. Ainda hoje, sempre que 
o hino é cantado “é impossível não 
ficar emocionada”, confessa Iris Oja. 

“Não é a música só, mas sim todo o 
contexto. E eu sou uma cantora pro-
fissional!”

Em 1989, Iris Oja esteve presente 
num dos momentos mais marcan-
tes da Revolução Coral: a corrente 
humana do Báltico que uniu a popu-
lação da Estónia, Letónia e Lituâ-
nia. “Estava a 20 metros do início 
da corrente. Pessoas a dar as mãos 
ao longo de três países, a cantar sim-
plesmente as mesmas canções que 
cantávamos nos festivais. Actual-
mente, no local onde se iniciou a 
corrente, todas as manhãs a ban-
deira da Estónia é hasteada… Ainda 
me lembro de quando a bandeira era 
vermelha.”  

A independência da Estónia che-
garia apenas em 1991, após uma 
série de manifestações pacíficas do 
desejo de independência que já há 
tantos anos fervilhava nos festivais 
de coros. Quando ao ódio se res-
ponde com uma canção, o que pode 
o inimigo fazer? 

Liliana Marinho

O gosto de cantar em conjunto 
terá certamente começado muito 
antes, mas pelo menos desde 1869 
pessoas de toda a Estónia viajavam 
enormes distâncias para partici-
par no Festival de Coros Laulupidu. 
De cinco em cinco anos reuniam-

-se 30 mil coralistas em palco para 
cantar o país, a vida, o trabalho, a 
natureza, a família. Iris foi pela pri-
meira vez ao festival com apenas 
dois anos. Ingressou numa escola 
de música, num país onde qualquer 
escola, seja ou não artística, fomenta 
a prática coral. Enquanto cantora, 
pisou pela primeira vez o palco de 
um festival quando tinha sete anos 
e desde então não parou. “Ir a um 
festival é como ir ao futebol, é uma 
festa. Coros, bailarinos e orquestras 

partem do centro da cidade e mar-
cham até ao recinto. É um dia em 
que toda a gente está contente e a 
sorrir  – e isto não é normal na Estó-
nia, ter estranhos a sorrir para nós e 
a cumprimentar-nos”. 

No entanto, nem só do canto vive 
o Homem. A Segunda Guerra Mun-
dial e a anexação pela URSS leva-
ram a Estónia para um dos capítulos 
mais negros da sua história: milha-
res de estonianos foram executados, 
outros desapareceram ou foram 
enviados para campos de trabalho 
forçado. A nação quase foi erradi-
cada, numa guerra que não era a 
sua. Entre oito irmãos, a avó de Iris 
Oja foi a única que não foi enviada 
para a Sibéria, simplesmente por-
que “aconteceu ser casada com um 

homem que tinha nascido em Mos-
covo, que se chamava Alexander – 
um nome que na Estónia era consi-
derado russo – e que era engenheiro, 
ou seja, não pertencia à ‘classe inte-
lectual’ e por isso não era perigoso”. 
Muitos foram para a Sibéria e nunca 
mais regressaram, outros casaram 
com russos, mas a passagem por 
campos de trabalho terá certamente 
moldado a identidade colectiva. “Os 
estonianos são pessoas realmente 
fortes, conseguem aguentar tantas 
coisas! Conheci pessoas que volta-
ram da Sibéria ainda mais fortes e 
são extremamente positivas. Por-
que não se consegue sobreviver de 
outra forma. E nunca se queixam!”.

Com o final da Segunda Guerra 
Mundial e a ocupação soviética, ini-
ciou-se o processo de ‘russificação’ 

– milhares de russos foram envia-
dos para ocupar o território esto-
niano com as suas famílias. “Mui-
tas pessoas foram forçadas a viver 
juntas. Um dia, chegavam três mili-

Mas por que razão insis-
tem em ver a Revolução 
Russa como uma utopia? 

São duas as principais perspectivas 
que têm vindo a ser avançadas em 
defesa da ideia de que a Revolução 
Russa terá sido uma utopia: a de que 
foi uma utopia que ficou por reali-
zar e a de que foi uma utopia reali-
zada; dentro deste último grupo, há 
os que o dizem com regozijo, cele-
brando o feito, e os que aproveitam a 
oportunidade para demonstrar que 
as utopias são perigosas. 

Mas a que utopia se referem? 
As duas perspectivas veiculam natu-
ralmente ideias divergentes de uto-
pia. Coincidem contudo na iden-
tificação de Utopia, do humanista 
inglês Thomas More, publicada em 
Lovaina em 1516, como a referência 
por excelência do conceito. Para ser-
mos mais precisos, a relação de Uto-
pia com a Revolução Russa deve-se 
à leitura oitocentista da obra, selada 
em 1888 pela análise do teórico do 
marxismo Karl Kaustky, que elo-
giou More pela capacidade de ver 
para além do óbvio: embora o modo 
de produção capitalista estivesse no 
dealbar do século XVI ainda na sua 
infância, More fora capaz de com-
preender as suas principais caracte-
rísticas e conceber um modo alter-
nativo de produção, um remédio 
eficaz contra todos os males, que 
continha já ingredientes importan-
tes do Socialismo Moderno. E foi 
assim que Thomas More se tornou 
um comunista avant la lettre, con-
quistando um lugar ao sol na Praça 
Vermelha de Moscovo.

Mas o nome de More está mesmo 
na Praça Vermelha de Moscovo?
Sim, está lá, inscrito em nono lugar 
no obelisco de homenagem aos pre-

cursores do comunismo. E não, não 
é verdade que Thomas More tenha 
sido um comunista avant la lettre. 
Esse tipo de leitura baseia-se no argu-
mento de que More terá descrito de 
forma apologética, no Livro II de 
Utopia, uma sociedade sem proprie-
dade privada, mas descura o registo 
irónico em que a descrição da socie-
dade utópica foi feita, bem como os 
neologismos criados por More para 
indicar que o que estava a fazer era 
apenas um exercício teórico. Na 
verdade, o nome da ilha, “utopia”, 
resulta da junção de “ou” (prefixo 
de negação grego) a “topos” (lugar), 
remetendo assim para um “não-lu-
gar”. Do mesmo modo, o nome do rio 
da ilha, “Anidro”, significa “rio sem 
água”; o título do príncipe, “Ada-
mos”, remete para um “príncipe 
sem povo” e o nome da capital da 
ilha, “Amaurota”, indica que se trata 
de uma cidade sem habitantes. 

Mas então por que razão descre-
veu More uma sociedade sem pro-
priedade privada? 
O que Thomas More pretendeu, com 
a sua obra, foi promover o pensa-
mento humanista, partilhando com 
os seus contemporâneos a grande 
descoberta do período do Renasci-
mento europeu: a ideia de que o ser 
humano tinha nas suas mãos o poder 
(e a responsabilidade) de decidir o 
seu destino. Em Utopia, Thomas 
More descreveu, no Livro I, a socie-
dade europeia coeva; no Livro II, 
investiu numa análise exploratória 
do que aconteceria a uma sociedade 
se fosse abolida a propriedade pri-
vada. Essa sociedade não é contudo 
descrita como ideal; o que More que-
ria era que o leitor se envolvesse na 
busca de alternativas e continuasse 
a investir em exercícios explorató-
rios similares. 

Mas vamos voltar à Revolução 
Russa – então e as tais perspectivas?
Pois… vamos lá explicar. 

Os que vêem a Revolução Russa 
como uma utopia por realizar têm 
como referente o pensamento mar-
xista. Embora Marx e Engels se 
tenham empenhado, em O Mani-
festo do Partido Comunista (1848), 
em rotular de “Socialismo Utópico” 
o pensamento visionário e reforma-
dor de homens como Saint-Simon, 
Fourier e Owen, deles distanciando 
uma visão materialista da história 
em nome de uma visão “científica”, a 
verdade é que o próprio pensamento 
de Marx e Engels era utópico. Com 
efeito, ambos previam que a fase da 
ditadura do proletariado seria ape-
nas transitória e uma via para o início 
da verdadeira História, um período 
marcado pela transformação do pró-
prio ser humano… Se pensarmos a 
utopia marxista neste sentido, então 
ela ficou mesmo por realizar. 

Vamos agora aos que vêem a Revo-
lução Russa como uma utopia reali-
zada e comecemos pelos que apro-
veitam para a dar como exemplo 
do perigo utópico. A esses, valerá a 
pena lembrar que há mais exemplos 
de utopias realizadas com resultados 
igualmente polémicos e desfechos 
trágicos para a humanidade: basta 
irmos para o outro extremo e pensar-
mos na utopia nazi (sim, o nazismo 
foi uma utopia, a de Hitler, embora 
para nós tenha sido uma distopia). 
Mas em relação a esta perspectiva 
eu apresentaria o argumento que 
Marie-Louise Berneri avançou já nos 
finais dos anos 40 do século passado: 
o problema não está na utopia, mas 
no uso que dela fazem os indivíduos.

Em relação à ideia de Revolução 
Russa enquanto utopia realizada, 
só é possível aceitar-se essa pers-
pectiva se pensarmos já não na uto-

pia marxista, mas na interpretação 
absolutista e doutrinária que Lenine 
dela fez e na forma como moldou as 
bases de um Estado socialista uni-
partidário, legitimando a violência 
como instrumento revolucionário 
para a imposição de uma sociedade 
liderada por um proletariado de 
vanguarda. A visão de Lenine, essa, 
sim, foi concretizada; mas ao sê-lo, 
a partir do momento em que se tor-
nou realidade, perdeu a sua feição 
utópica. 

Mas então as composições de 
Chostakovitch e de Prokofieff não 
celebram a utopia?
A utopia define-se pelo seu poten-
cial subversivo da ideologia, isto é, 
do pensamento dominante. Nesse 
sentido, a Sinfonia 1.º de Maio e 
a Cantata para o 20.º Aniversário 
da Revolução de Outubro celebram, 
antes de mais, a ideologia comu-
nista, assumindo-se aliás como ins-
trumento legitimador das acções do 
Partido. Já as obras banidas em 1948 
e em 1979 pela União de Composi-
tores, por não representarem de 
forma capaz a sociedade russa e os 
ideais que o Estado pretendia veicu-
lar, assumem sem dúvida um valor 
utópico bem mais interessante. 

Mas então a música pode ser utó-
pica e/ou ideológica?
Sim, claro que sim. A programação 
criteriosa para o ciclo de concertos 
Música & Revolução do ano pas-
sado evidenciou de maneira muito 
clara a forma como a utopia se vai 
opondo à ideologia, numa tensão 
subversiva que contraria a cristali-
zação das ideias e assegura a evolu-
ção. Valeu a pena ir à Casa da Música 
para verificar. 

Fátima Vieira
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