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Continuamos neste nrimero a comunicagfi,o apresentada por Fi,tima
Mendonga, professora de Literaiura, na Universidade Eduarilo Mondlane,
durante o eneontro dos cinco paises de Lingua Oficiat Portuguesa reai
lizado nos finais de 19S4 em Paris.
Esta eomunicaflo tem eomo titulo (O Coneeito de NaCfl,oem Jos6
Oraveirinha, Rui Knopfli e S6rgro Vieira>. A primeira parte foi detlieada
a Jos6 Craveirinha seguindo-se a,gora,a parte referente a Rui Knopfli.
E ho.je flagrante que o percurso po6tico
cle um lroeta como Rui Knopfli n6o tem a clareza do de Craveirinha, o que obviamente o n6o
expulsa da literatura moqambicana por muito
que ele pr6prio o deseje e o afirme. N5,o 6 pela
sua ambiguidade ou pela realidade que projecta
que Knopfli deixa de ser um poeta mogambicano. mas certamente tamb6m n6o 6 o poeta que
se afirma enl termos nacionais, embora inicialmente alguma da sua poesia o fizesse supor e
at6 se irudesse colocar em paralelo com a de
Jos6 Craveirinha.
Desde o seu primeiro livro uO Pais dos
Outros> (1959) at6 uMangas Verdes com Sal>
(1969) pode-se observar em Rui Knopfli a constante preocupaQio em atingir uma escrita depurada. palavra burilada e, tal como Craveirinha, criativa e neologistica. Mas esta tend€ncia ._- nd.o gostariamos de dizer -_ <esteticista> do poeta, n5"oremete para. uma gratuitrdade
de discurso ainda que certas afirmag6es suas
o fagam supor. Dizia Rui Knopfli em 1972 (entrevista i Revista Tempo aquando da reedigio
ude Nfangas Verdes com Sal>: <N6s vivemos
aqui (em Mogambique) uma realidade extre
mamente entre dois p6los e, no espaQo compreendido entre eles cabe um sem ntmero de degradag6es. Ai, algures em silOncio, habita uma
voz que 15a tolerAncia o do bom senso, que procura olhar em redor sem preconceitos e despida
de juizes aprioristicos, que quer reclamar-se da
inoc6ncia e da objectividade. 6 a ela que me
tenho esforgado por dar corpo, ffl€srng que o
preqo e o risco valham a solidS,o e o isolamento
em que incorre quem se descompromete da coes6o das diversas seitas>.
Contrariamente a Craveirinha, que se afirma comprometido com o real eircundante, Kn,opfli pretende-se inocente e Objectivo. No entanto, se percorrermos na hist6ria a distincia
temporal oue separa <.O Pais dos Outros> de
<Mangas Verdes com Sal>, se relacionarmos
esse tempo com o que a palavra bem ajustada
de Kncpfli nos sugere, n6o 6 inoc€ncia nem
objectividade o resultado.
Em 1959, ainda a aparente tranquilidade
que se vivia em Mogambique permitia que toda
uma camada oriunda de colonos portugueses,
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mas nascida no pais, pudesse dizer <Europeu
me dizem/eivam-se de literaturs e doutrinas
europeias/e europeu me chamamfni"o sei se o
que escrevo tem a taiz, de algum pensamento
europeu/6 provivel... N6,o. E certo/mas africano sou/Pulsa-me o coraqio ao ritmo dolente
/desta iuz e deste quebrante/Trago no sangue
uma amplidio de coordenadas geogr*ficas e
mar indico/Rosas nd.o me dizem nadaf caso-me
mais i, agrura das micaias/e ao silOncio longo
e roxo das tardes/com gritos de aves estranhas.
Mas, em 1969, s realidade mogambicana 6
outra. Operaram-se profundas transforma.q6es
na resist6ncia oo eolonialismo. O que era fervilhar latente em 1959 torna-se luta, luta real
entre dois p6los inconciliS.veis.Como ser objectivo ? Como ser inocente? O individuo o diz
mas -- e aqui reclamamo-nos de Valery - <(O
homem que fez a obra 116o6 o homem que a
obra faz supor.> Na sua escrita Knopfli de efectivamente corpo a uma voz, mas ela n5,o6 a vctz
da tolerineia. Knopfli assume
em nossa
opinif,,o6 essa a espinha dorsal da sua poesia
- a conseiOnciado pr6prio opressor, reproduzindo-a, tentando denuncii-la e denunciando-se
masoquisticamente. Eug6nio Lisboa, um dos
criticos que mais entusiasticamente acolheu a
obra Knopfli diz <<apoesia de Rui Knopfli chegada depois dag vozes declamat6rias, indignadas ou simpleSmente queixosas de um Jos6
Craveirinha.ou de um Orlando Mendes. vinha
dizer-nos com mod,odorido que n6o era possivel
outro discurso que fosse o mais adequado a
uma visflo um tanto crepuscular.
Pensamos que Lisboa ao aproximar desta
forma Craveirinha e Knopfli escamoteia o seu
real distanciamento. O lJniverso de Knopfli por
vezes 6 o mesmo do de Craveirinha, mas um
e outro colocadosem pontos diferentes. E nem
a temetica que nalguns casos tenta abordar os
aproxima. Knopfli parece assumir resignada
mente, conscientementea heranga de um passado a que este [gado.
Inserida num. permanente pessimismo, na
angristia, no acirrado das palavras, n6o cabe
na sua poesia espago para a esperanQaque .a
afirmagSo nacional produz em Craveirinha. E,
se recordamos aquilp que pareceu ser de inicio
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a sua natural tend€ncia concluiremos que quer
dizer rios seiva sangue ebuliente/veias art6rias
vivificadas/dessa Virgem morena e impaciente1
/minha terra nossa m5"ei6 diferente de dizer
<<Eao som m6sculo dos tantds tribai5 ,e eros/
/do meu grito fecunda o hfmus dos navios negreiros/E ergo no equin6cio da minha Terra/
/o Mogambicano rubi no nosso mais belo canto
xi-ronga.
A poesia de Rul Knopfli tem um lugar na
literatura mogambicana escrita; lugar que ser
viri pdra melhor se compreender e explicar o
pr,ocessolento da evoluglo ideol6gica da pequena burguesia, ainda n6o terminado. Ela reflecte as contradigdes de uma classe que, sempre
receosa do papel determinante das massas populares, evita at6 ao fim tomar partido. O Universo po6tico de Rui Knopfli, oscilando entre as
mrcaias africanas e c vinho portugu6s,projecta
ele tamb6m, a profecia da destruigSo oe uma
realidade que 6 afinal a tnica que o poeta consegue captar. Longe de ser a voz da tolerincia,
da inoc6ncia,como pretendia Knopfli, tal como
Craveirinha, torna partido. Diferente, mas toma. Plasma-se lentamente nos descantos e
temores de uma camada socialmente hibrida.

desembocandodesoladamente nesse roteiro do
passado,nessa descida aos infernos a que, n6,o
certamente por acaso, bem sirnbolicamente,
chamou Ilha de Pr6spero. Porque Caliban sd,o
os outros de quem o poeta, autoflagelando-se
se distanciou definitivamente. 6 desta forma
que se assiste, durante toda a d6cada de 60 e
inicios de 70 a uma actividade literiria nas
cidades, eu€, se excluirmos a" pr,odugio de
propaganda colonial-fascista de que Guilherme de Melo 6 representante, oscila quase
permanentemente entre dois p6los: por um
lado a afirmaqfr,s nacionalista comprometida
que Craveirinha representa e de que n6o podemos excluir nomes como os de Nogar (embora com escassa publicaqdo), Orlando Mendes
(em certos aspectos da sua longa persistente
obra) e SebastiSeAlba (de fcrma condensada
mas nd.omenos representativa) I por outro uma
pcesia sem comprometimento com o projecto
de identificagio nacional, que reflecte toda uma
vis6,o do mundo que vai do gosto paternalista
pelo ex6tico da Gl6ria de Sant'Anna (o que
n5o lhe retira o m6rito artistico) i angirstia
obsessiva de Lourengo de Carvalho.
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