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Nesto nrirnpro dr rGa.zetrr publica,ms e tereeira
prrto dr entrnevlsta com o critlco Eug6nio llsboa.

A EVOLUQAO
DA LTNGUA PORTUGUESA

-Ume dnr questSes quo ma,is
to dlscutem entre n6s 6 e dtnimi-
cr di Lingur Porlrrguesa no son-
t€xto dD afirma+ao da Na4io m-
caqbier-- quo tem 14 enoq a,go
n Eugdnio Lisbe criticavr Fum
col5quio do Porto urns certs ad-
hdo do dguns porhrgueses acer-
ca dr dlnirnlcs da Ungua Portu-
tu6a nos po.ises africanos

- O N6lson, quando diz que oa
portugueses olham creia que'B6o
6 verdade. Houve senpre em Por-
tugal e muito entes de ter Bpa-
recido este fen6meno das inde-
peud€ncias, oa verdrdeiros lin-
guistas que eu conhego, os melho-
res especialistas da llngua, sen-
pre encarlram a llngua corno um
cor;rc vivo em evolugS.o. Temos
que distinguir entre o linguista, o
cientistt da llngua, e o chemedo
rectr-pronirncia, o purista, de que
nos tlnhamos aqui em Lourengo
ldarques, exemplo, que ere um no-
tirio Camilo Sequeira que nunca
rceiteve aenh'rms inovag6,o, para
ele a llngua .6 une coisa morta,
aquilo que se dizia h6 200 anos 6
o gue se tem que dizer. Se a gente
empregar r''a pal8vra nova ele
criticave )ogo. Um recta-pronfn-
cia, rtm maniaco, o purista dg lln-
gue n6o tem nada que ver com o
liuguista. O linguista aceits a lfn-
tua como run corpo orginico vivo
que recetre almentos de todo o
Iado e que evolui, que digamos
que n5.o se aceits um processo to-
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tslmente an6rqrdco dessa evolu-
g5o 6 uma coisa, agora aceitar a
evolugS,o, o linguista aceite essa
evolugS.o. E hA muita gente em
Portugal que eceita isso. Em todo
o c&so muits dessa gente embora
eceitsndo cientificqmente isso, es-
ti um bocsdinho aterrada com a
velocidade de transformaqi,o, por-
que hoje em dia, tudo nos chega
mais depresss. Hi a telegrafia, h6
o telefone, h6, o cinema, hi o telex.
As eoisas hoje comunicam-se i ve-
locidade da luz. Portanto, a velo-
cidade dessas influ€ncias 6 muito
maior. Por exemplo, a televisio, a
telenovela brasileira aseugta imen-
80 ss pessoas. Eu nio me assusto
nada. Eu acho a lingua brasileira,
como echo a lingua portuguesa fa-
lade em Mogambique, pelo pouco
que eu li no periodo que aqui es-
tive, t6,o excitante na inventiva,
naquilo que no8 faz ver que 6 pos-
sivel fezer-se com a lingua e que
n6s is vezeg nlo tinhamos susoei-
tado, s6 quando nos apar€ce um
bebe pele frente 6 que a gente v6,
6 t5o importaate para a lingua
portuguesa esse gpor, essa con-
verg€ncia de esforgos inventivos
que vem de virios paises que 6pre-
ctso a meu ver ser-se completa-
mente insenslvel, ter-se m il i t o
pouco espirito criativo para nio
se aceitar iseo. Eu estou conven-
cido que aquele sector que imedia-
trmente reage positivamente a
essa fuga da norme, que 6 a inven-
tividade da lingua, 6 o sector dos
escritores. Porque ser escritor o
que 6? E isso mesmo: 6 trabalhar

na lingua constantemente. Todo o
escritor esli constantemente a
agredir o padr6.o rigido da lingua.
O Ega de Queiroz fartou-se de ser
criUcado.pelos tais purists,s, recta-
-pronuncrag, porque encorporava
tudo ouanto encontrava: o fran-
c€s] o' ingl6s, inclusivamente bri-n-
cava com a sintaxe. Noutro dia
ern conversa consigo citava aquele
caso dele adjectivar, ele dizer que
I <senhora que fazia umas meias
gonolentasr quer dizer ndo era a
genhora que estava sonolenta, o
gono transvazav& psra as meias e
as meias ficavam com sono. Isso
na altura era um& maneira sub-
versiva de adjecUvar. Mas a fun-

96o do escritor e ser-se subversivo
criativamente em relaglo d lingua-
gem. E por conseguinte, isto que
se este a passar porque o portu-'
gtr€s n6o hi ditvida em Portugal
6 um, no Brasil r! outro, em Mo-
gambique 6 e vai continuar e ser
outro, em Cebo Verde vai ser uma
outra coisa, em Angola ainda ou-
tra, eu acho que isto 6 uma tmen-
sa riqueza para a lingua portu-

8Uesa.
- Hi tnds anos em enhevists

i cTempor dizia o Eug6nio Lisbos
que havia um certo desequilibrio
entre o que s€ erir e o que s€ es-
crevo sobre o que se cris- Consi-
dere,va esse desequilibrio pertur-
bento no caso dns literahrras afri-
clnas e o exereicio critico que s{>
bre ela terq acontecido. Esse dese-
quilibrio m,rnt6m-se ainda, hoje?

- Eu sou da opini io de que
sim. Esse desequil ibr io se mant6m.
Nio s6 em relagS,o is literaturas
africanas mas ern relaqS.o a todas
outras literaturas. Hl hoje uma
influ6ncis que eu considero pato-
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l6gica do discurso acad6nico na
literatura. H6, uma tend€ncia para
a Universidade se apropriar de tu-
do, inclusivamente, da pr6pria
criag6o. Escreve-se demasiado so-
bre as obras e l€-se com insufi-
ciente candura e prazer as obras.
Eu acho que as obras s5.o funda-
mentaLrnente para que a gente as
leia, goze com elas e tenha sobre
elas um sentido de prazer, Is ve-
?.es, um bocadinho difuso, mas in-
tervengio cri t ica tornou-se inva-
sora que chegamos por vezes a ter
a neusea da l i teratura por causa
desse djscurso critico maciqo, n6,o
6? Eu tenho impressio de que

dssima. Nem sequer tem a virtude
da clareza. As pessoas t€m med-o
da clereza porque provavelmente
nio t€m coisas muito claras a di-
z*,r. E por conseguinte 6 'm dis-
curso neogong6rico, um discurso
circunvalente. Nlo acredito que
algu6m que chegue com alguma
claridade a um& conclusio nio te-
uha o desejo de partilhar essa con-
clusS.o com os outros. Port"a,nto,
quando neo ousa desse discurso
claro 6 porque nio hi alguma coi-
B& que ainda est,6 claramente atin-
gida. Eu acho que muitr,s vez€s
essa salva de discurso critico vai
efastar do objectivo tiltimo que 6

crftica seja inutil. A criUca € ttil,
faz parte de toda esta feira. Quan-
do ela 6 boa 6 mais do que ritil,
e indispens6vel. Mas n6o hi sufi-
ciente candura no discurso critico
actualmente em. vrgor,- por. -conse-
guinte, essa critica pode toinar-se
de acgio negative.

- Nesss acAio negative a in-
llu6ncia que exerc€ sobre alguns
escrlf,ores que escnEvem p&rB a
Universidrae, coruo voc6 dizia ain-
da outro dia, erq sonver:{t comigo,
n6o far com que 6e prodrrzr uml,
llteratura mais perecivel?

- Eu acho que 6 totalmente pe-
recivel. Muita dessa literatura que
hoje se escreve com os olhos pos-
tos na Universidade 6 uma litera-
tura que j i  est6 morta i  nascen-
ga. Ninguem tem paciEncia, como
se diz hoje em Portugal, ningu6m
tem saco para aquilo, nao 6? Eu
confesso que leio o menos possivel
essa literatura hoje 6 uma lrtera-
tura viciada ir partida.

A INVENTIVA
DA LITERATLIRA
MOQAMBICANA

- 0 seu lntercsse pelas lltera-
hrras alricsrss, em pardcula.r a
moc,ambicana se tem nnafldo ao
longo do tempo da dilspora- Quel
6 a sua, opiniio sobre o panora-
rna llteririo achul de -ltogernbi-
gue?

- Eu nio tenho um conheci-
mento minucioso, meticuloso, de
tudo quanto aqui se tem passado.
Vou carregado de livros, ainda ho-
je andei em livraries & comprar
tudo o que encontrei. Vou carrega-
do de literatura, de textos, e espe-
ro que depois deeta minha viagem
c6, atraves dos contactos pessoais
que tive com p€ssoes v6 ser ca-
paz de manter dequi em diante
um intercimbio maie conUDuo, me-
nos sujeito a intermpq6es.

Do que fui lendo ao longo des-
tes &nos, que n5,o foi muito, con-
fesso, mas li algu-nna coisa. Eu
acho que hA duas ordens de l i tera-
tura e seria estranho que ndo hou-
vesse: uma que foi uma l i teratura
que 6 natural sparecer a seguir a
uma independ€ncia, a seguir a
uma revoluqS,o que houve que uma
Iiteratura apolog€tica, digamos,
obedecendo a determinados man-
datos eonstrut ivistas, plenamente
se just i f ica dada a situagdo, 6 qua-
se o corol6.rio daquilo que aconte-

isso 6 mau porque muitr gente
ni,o tem o Bcesso directo is obras.
Tem acesso atrav6s degge <6crgn>
que muita-s vezes nem sequer se-
dutor 6. Sio raros os ensaistas
que t€m um discurso liter6rio ex-
cit^ante. Eu quando leio um ens&io
de George Steiner &cerca de um
Eutor apetece-me ir a correr para
ler esse autor porque ele excita-
-me, provoca-nre, i.s vezes at6 o
autor neo entusiasma tanto como
o discurso do George Steiner sobre
esse autor. O mesmo acontecia com
Roland Barthes, nlo 6? Mas h6
pouca gente de quem u6s possa-
mos dizer a mesma coisa. A gran-
de parte do discurso crit ico 6 cha-

IEMP() - 13/08/89

I obra, a leitura da obra, muito
pirblico que por essa vis se perde,
lsso 6 pena. Acho que hA toda trma

acQ6o de saneamento a ser prati-
csda. Eu tenho tentgdo atrav6s de
u.mas cronicas impertinentes que
egcrevo no Europeu provocgr esse
movimento. Mas acho que as p€s-
soas precisevrm de um bocadinho
de mais de coragm. Toda a gente
me escreve cartas e telefona e diz:
<eh, p6, continua, nio lhe doam as
maos> e eu respondo: <Mas faqam
voc6s o mesrno, n6o me deixem
sozinhor. {Risos). Acho realmente
que t situaqlo n6o se mudou mui-
to em parte nenhrrma do mundo
e 6 pena. Nio quero dizer que a



ceu, que € uma literatura que po-
der5, terros seus rnomentos bons
quando caia nas mios de indivi-

-duos para quem a literatura 6 im-
portante. E quando a literatura e
rmportante tudo cabe nela. At6 is-
to que eu acabo de descrever mas
que procluz tamb6m um grande
saido negativo dre peQas mortas
porque j5, dizis o Andr6 Gide 6
com lindas inteng5es que se faz
m6 literatura. Tamb6m se faz boa
literatura com lindas inteng6es.
Mas frequentemente n6,o 6 isso
eu€ aconuece. Mas i parte disso
eu tenho notado o aparecimento
{g rrmr gente nova, para quem o
acto de criag6,o 6 efectivamente
ivnportante, que tem feito um tra-
balho de lingua que eu acho lin-
dissimo, criativissimo, que tem
uma-vis5,o do mundo que 6 deles,
nd,o lhes foi mandatada por nin-
guem, e isso d6-me uma esperan-
ga enorme aG porque eu vejo nis-
ao aquela irrever€ncia nio 6 a6
no eentjdo vulgar do termo. Acho
todo o criador original 6 sempre
rreverente Forque traz qualquer
coisa que ainde ningu6m U-nna

t*idg, v€ coisas de maneira que
ningu6m tinhg visto. E a irreve-
r€ncia 6 isto. 6 o individuo n6o
estar a copiar o que foi feito mas
vG tudo com um espanto .novo,
com urn espanto original e com
uma lingua adequadamente nova
l esse espanto novo. Eu isso tenho
encontrado com nuita alegria em
ngita iente nova, n6.o s6 nos tex-
tos que li mas nog textos que oi-
go quando falo com eles e eu echo
que isso 6 um motivo de grande
esperanga. Est6-se a voltar ao de-
sfjo d-e 8e pensar por ei, falar por
at, e de 8e ver por si. N6o vou ci-
trr nofee para n6,o ferir ningu6m
mts fa-lo-ei na devide alturg.
Acho gue hA muita criatividade g
eurgir e iggo s6 pode me dar con-
tentamento.

- Nr primetre parte d.B sua
nespostr deix.s l€r um aspecto in-
ter.essanto que 6 eoloeadd por at-
guns Jorens escrltorcs mogamUi.
cr.nos desra gerr4io de que tala.
rrps: eles dlzerr que em Africa, ge_
ralrn€nte so tem olhado pa.ra a ll-
tera,tun conx) nm srelo mas a.lir-
nu.m qrc a escrita 6 nm finu Isso
rer6 ca,racteristica de toda.s as li_
terahres eE nascirnento crimo 6
o caso flr nossa,, em Mogambique?

- :- Eu creio que para o verda_
ceuo escritor a literatura 6 ob_
{E

viamente um fim. O que nio dizer
que essa tnesm& literatura nio
sirva, nio possa servir para ou-
tros prop6sitos. Quando a lite-
r&tura 6 sinceramente feita tam-
b€m serve para outras coisas. Nao
h6, dirvidas 6 que qualquer que se-
ja pessoa que mexa na escri ta, que
mexa na lingua como literatura
sabe que esse o jogo final, o objec-
tivo final porque hi um texto que

eu costumo citar muitas vezes do

Montherlant que dizia mais ou me-

nos isto, (eu citei agora na tltima
COLOQUIO/LETRAS, a prop6si-

to de Feruendo Namora), ele di-

zia que o artista 6 o que sofre sem

sofrer porque rnesmo quando ele

es|l a falar do seu sofrimento es-

se sofrimento 6 redimido pela aTE-

grla, da escrita. Ora, o artista que

6 capaz de esquecer o seu sofri-
mento porque ao manifestar o seu

sofrimento por escrito isso 6 com-
pensado pela alegria de escrever
isto 6 realmente uma situag6o es-

pecial. Mas essa situaqlo 6 real-

meute a situaqio do escritor. Mas

todo o artista reconhece que 6 as-

sim. O Montherlant citava, I Pro-
p6sito disso, um autor contemPo-
rineo que dizia que o Sha\espea-

re quando a peste caiu sobre Lon'

dres resolveu esquecer e fechar-se
em casa a escrever. Imagina esta
situaqio: a peste em Londres, to-
da a gente a cair morta A. volta

e fulano obturado completamente,
fechado na alegria de escrita. Mas
estas situag6es exbtem. O verda-
deiro escritor 6 isto. E este ser

capaz de fszer isto. O indlviduo
que diga que n6.o 6 capaz de fazer
isto que pegs apenas na caneta
como meio para fazer outre coisa.'
Tamtfm tem o direito de exist€n-
cia na cidade. A cidede obriga v6,-
rias estr€cies de seres humanos e
obriga tamb€m esses. Agora, esse
individuo n6o 6 escritor. E outra
coisa. Melhor ou pior, ndo sei.  NEo
faqo a avaliaqio de valor. Mas 6
outra coisa. O escri tor 6 isto: 6
o individuo pare quem quem em
fltima an6,Use a verdadeira alegria
que ele tem na vida 6 a da escri ta.

- No seu longo excurso liter6-
rio, Eug6nio Lisboa prodrrriu tex-
tos para jorna.is, prefaciou livros,
organizou a.ntologias, escreveu li-
vros do ense-io e um de poei;ia

Quo textos gostaria do ver hoje
sufragados desta sus jornada, li-
teriria de 35 anos?

- Eu tenho a impressio de que
gostaria sobretudo seleccionar da
minha Cr6nica dos Anos da Peste
alguns textos de que gosto em es-
pecial. C,ostei mujto tamb6m de
escrever dois dos volumes que edi-
tei na Biblioteca Breve, um dos
quais dedicado ao Segundo Moder-
nismo e que tem em especial no f im
uma adenda que foi acrescentada
D,a 2.' ediqS.o chamada qRevisitar

os modernismos> que me deu par-
ticular prazer escrever. Mas tex-
tos por exemplo como <Morrer de
Velhor, que eu escrevi e publ iquei
na 1.' edigio da Cr6nics' dos Anos
da Pt:ste, al i6s. 6 curioso, com es-
se texto passou-se o seguinte: eu
escrevi-o primeiro publicando em
trds ou ou&tro partes na Voz de
Mogarnbi{ue. E era um texto em
que eu me entregava profunda-
mente aos meus fantasmas e as
minhas obsess6es. E um texto fa-
cialmente a proposito de um ro-
mance de Henry Montherlant cha-
mado A Ch,usa e a Noite mas 6 um
texto prof undamente autobiogra-
f ico de certa maneira. Foi desen-
cadeada em mim essa vontade de
escrever sobre o problema do ho-
mem que envelhece e morre por
terem acontecido um certo nfime-
ro de mortes, a filtima das quais
foi um jardineiro meu, muito ve-
lho que trabalhava na Matola, que
tinhg, curiosamente, um ar ex-
tremamente facinoroso mas era
muito bom homem que nunca sor-
ria, nuncS riu, at6 ao momento em

que me nasceu a minha filha, que
para ele constituia um eterno mo-
tjvo de sorriso. Ele quando a via
sorria. Andava em cima dela. nu-
ma vigilincia apertada com medo
Je aparecer uma cobra. Esse ho-
mem um dia morreu de cancro no
figado. E essa foi a riltima des
mortes a minha volta que me le-
varam a f icar quase obsessivo em
relagdo ao problema do individuo
que morre velho. Eu quando pu-
bl iquei esse texto nlo t ive a cora-
gem de o  pub l icar  ccm o  meu no-
me,  pub l ique i -o  com pseud6n imo.
E s6 mais tarde 6 que consegui
de ixar -me d isso  e  quando o  reco lh i
na Cronics, dos Alos da Peste re-
co lh i -o  em meu nome.  Esses  tex tos
como o texto que escrevi sobre a
poesia do Craveir inha, por exem-
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plo, na Cr6nica, os textos sobre
Andr6 Gide, Jos6 R6gio, Monther-
lant, um texto sobre a doenqa e a
morte na obra de Fernando Na-
mora, algrrns desses textos, o texto
<O artista e sempre plurab, eram
textos que eu gostaria de reco-
lher. Se um dia encontrar editor
para isso tenciono faz6-lo porque
parece-me, slo textos em que de
certa maneira falei dos outros fa-
lando tamb€m de mim. F'oram
mais do que ensaio descarnado.
Sio textos que eu acho correm no
meu proprio sangue. Suponho que
realmente eram esses os textos que
eu gostaria de salvar at6 porque
os outros est5.o mais ou menos ga-
rantidos. Os livros da Biblioteca
Breve sio de uma colecgio que og
iri reeditando. O meu liwo sobre
o Jos6 R6gio A obra o o homem
da Arcidia ji forr certamente re-
editado e at6 aumentado. Agora
esses textos at6 porque o livro
(Cr6nica d.os Anos da Peste es-
ti esgotado e foi editado aqui, en
Maputo, s6o dois livros muito
gr(xtsos, muito grandes de enssis.
mo 6 maie dificil encontrar editor.
Eu gosteria de fazer rrm sgfg1gs

u.m dia para recup€r.u alguns des-
8e8 textos nu'n& eolqao m&rq mo-
derna.

O EXERCICIO
DE AT':TOBIOGRAFIA

-Da sur resposta ooorne-rno
est& pergunta.: o exercicio d.s me-
m6riu criativa sobre os outros - a
critica" corno voc6 diz-nEo ser6
tsmb6m um exercicio de exposigio
do critico? nflo ficou no seu rasto
I artobiografia do Eug6nio fis-
bor?

- Pois, ali6s, costumo dizer que
praticamente 6 s6 esse tipo de en-
saismo que literario que me inte-
ressa  p ra t i ca r ,6  um ensa ismo
qu&se de escrita de um exer-
cicio descarnado da critics. O fc-
lar de un livro em termos pura-
mente exteriorea, interessa-me re-
lativamente pouco. Se nio houver
uma possibilidsde de investimento
pr6prio acho que 6 rtm escritor
franc6s, Anathole France, que di-
zia que toda a forma de critica su-
perior no fundo 6 um exercicio de
autobiografia. Se n6o for, tem pa-
ra mim a critica relativarnente
pouco interesse, nio quer dizer

i

que ela, n6o tenha interesse, n6o
estou a querer desvalorizA.ls. S6
que pars mim, p&r& o tipo de ho-
mem que eu sou, para o tipo de
escrita que eu gosto fazer 6 esta,
mas n5,o vou diminuir o valor da
outra. Simplesmente eu n6o tenho
temperamento para & exercer.

- Umc ouha ca.racteristics do
seu exercicio critico 6 gue sempre
aconteceu i sombra de msrnos
nomes, alguns citados nestr en-
trevista Eug6nio Llsbq,6 um ho-
mE que endou quaso rempro i
volts drs rnesrras figuns e das
rnesnras obsessdes. Isso conlirmg
que tn escritores escFeveq s€mpro
o mbsmo llvro?

-Exacto! Eu creio que sim.
N6o me parece que seja m-rrlfs
p,osslvel &o longo da vida noa de-
dicarmo-nos a fundo e muitos
autores ao meemo tempo. N6o h6
vida que chegue para isso. N6s
temos a tend€ncie ess€ncialmente
a privilegiar, a seleccionar, aque-
les escritores que psra n6s repre-
sentam verdadeiroe encontros. Eu
n6o falo de influ€ucias. Felo de
eDcontros. Eu creio que s€ Procu-
r&rmos bem no fundo casoe de
Gide, Montherlent, Thomas Mann

Eug6nio Lisboa: .as obras s5o prra quc a gGnto er leir c Aoza com cler,
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