modo que ainda hoje al- da humilhagSoou do impe- afirmar-se,isso sim, que as
guns sentem dificuldade rial colonialismo,salvo ra- cinco literaturas surgem,
em operar a completades- r r ssimas exeepE6es,.para com expressSoverdadeiraconsiderarmos
apenasas /i- mente aut6noma,no sdcutri n ga.
lo XX. Mas ainda aqui hateraturas aJiicanasde linDiscursosmais do que diferentes,s6'oopostos.A li- gua portuguesa,ao cabo as ve ria que definir etapas
teratura colonial evidencia reais literaturasda Africa cronologicasdiferenciadas
onde se fala o portugu€s. paracadauma delas.Sr-rpao ponto de vista do autor
Os primeirosindfciosdas ra dar um exemplo dirfaque aceitao estatuto colomos que o discurso'literdnialista ou quando o ndo literaturasafricanasde lfnaceitaainda nao conseguiu gua portuguesa v€m dos ri o cabo-verdi anocomo
ou expressao
libertar-seinteiramentede- meadosdo sdculoXIX. Pe- representagdo
le. Assima raiz do seudis- lo menosno que respeitads da verdadeirarealidadecacursoliterdrio,na essdncia, literaturas angolanae ca- bo-verdiana
seatirmaa parprivilegiao branco,o colo- bo-verdiana.Dizemospelo ti r de 1936 com a revi sta
rlo que 6 entendidocomo o
menos porque em relagflo Claridadeenquarrtoa allgoportador.de valorescultu- d s literaturas das outras l ana se demarca,
em 1951,
rais e civilizacionaissupe- ex-coloniasportuguesas
hd
com a revistart[ensogem.
riores e se torna o heroi que adiantaro seguinte:
de
I{ a s ser6o rmportarrtes
mr'ticonum espagoem que Mogambique ndo possuf- estesfactosparaum qrtigo,
o negro d reprimido,coisi- mos elemehtosconcretos n6o necessariamente
lbngo,
ficado; ou quando se pre- para fazermosuma afirma- que hd-desubordinar-se
ao
tende imprimir uma per- gfr'ot6o precisa,dado que a
tema da dependdnciea da
spectivahumanizada,pou- i nvestigagdohist6rico-lite- i n d i v i d u a l i d a d e ? T a l v e z
rdria aindanao e suficiente ndo. talvez sim. N{aisimco mais se lhe concededo
que um estatutopaternalis- para nos pennitir uma con- portante, todavia, serd reta. Os textos colonialistas clusd'o detlnitiva. embora termosque estasliteraturas
r e v e l a m - s e i n t e i r a n r e n t e.o s d a d o sq u e te m o sa o n os- nascem e desenvolvem-se
so alcancenos cernduzam
ir
inaptosparaa apreensd'o
numa situag5odo discurso
da
convicAdoda aus€nciade
(Todorov)ou num contexcomplexarealidadesociale
p s i c o l o g i c a d o u n i v e r s o fortes indfcios de caracter- to denominadocolonialisrfsticas retintamentemoafricano.Endoacommo. O colonialismo,todos
gambicanas
no sdculoXIX.
sabemos,eanegaEd'oda
preendendoinvertem-lhe
o
personal i dadedo outro.
sentido.Na literaturaafri- Em relaqdoa 56o Tomd e
cana de hngua portuguesa, Prfncipe hii que considerar Em todos os aspectos.
Para
de dispersos
do
alem da repressdoindiviao contrdrio,tudo sepassa, a exist€ncia
poeta de expressdo
dialec- dual, da exploragdoecon6tudo se elaborade modo
tal (foto), FranciscoStoc- mica, da negagd'o
do -senti-'
inteiramente diferente. A
mento e da consci€ncia
rafz do discursodestalite- kler. E no que concerned
naGuin6-Bissau,
de facto as cionais,injecta a ideia de
ratura d na verdadeo hoprimeirasmanifestag6es
do
uma pdtriaoutra.Ele,o comem africanoque nfo funciona jd nos textos como discurso literdrio escrito lonialismo,nega ou repris 5 o r e c e n t e s : a p a r e c e m me a cultura autrictonee
por mero acidentemassim
como entidade soberana, com a proprialuta de liber- obriga d cultura metropolique de facto 6, no seu ta g f,o n a c i o n a l , e mbora tarra.Altera os hdbitossomundo especffico.O cen- p o s s a mo s e v e n tD a l mente ciais.intervemna culindria,
tro do universo narrativo considerara exist€nciade
no vestudrio, no sistema
indditos,ainda que ndo an- agrfcol a, no regi me de
ou podtico d assim o hoteriormente d ddcada de
mem africano,enquantoao
propriedade,na habitagd'o,
bra nco . c om o elem e n to 50. O caso de Vasco Ca- no sistemajurfdico, na orP6g. ll8
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dem social milenariametlte
estabelecida, imp6e novos
padr6es de cultura e substitui a lfngua. O colonialisffio, de caso pensado 0u
por lorga do seu sistema interno, despervrnaliza o colonizado, deprime-o, destroi-lhe a imagem que ele
lorma do seu universo singular, coisifica-o e ndo lhe
permite que ele se torne sujeito de hist6ria. Cria-lhe o
complexo de int'erioridade
em relagSo i sua cultura,
deforma-o, aniquila-o como cidadSo alricano. Por
outro lado. jri em perfodo
avangado, vai permitindo
que alguns aprendam a ler
em portuguds e d5, azo a
que uma minoria ascenda
ao ensino secunddrio e desta uma pequena parte ao
ensino universitdrioMas este d um percurso
lento de seculos. Na historia do colonialisno portugu€s os et'eitos de utna
aprendizagem sio visfveis
nos meados do sdculo XIX.
Cria-se.incltrsive,uma burguesia mestiga e negra. lstt
vcm cuincidir cum a irrstalagdo do prel<l que abre as
portas i imprensa oticial,
au jorrralismo, dr possibilidade atd do aparecimento
de valores literdrios. Valo-

lllro..)t.,

rioridade em relacaoao seu
sistema cultural: ifngua, relagdes de comportamento,
m i t o s . c r e n g a sh
, :ibitoi, juridigfro, etc., actuam como
assimiladosou como aculturados e movimentam-se
espartilhados pelo sistema
cultural europeu. Em tudo
vd'o seguir, par e passo, os
modelos do colonizador.
Nesta fase de total depend€ncia. a sua individualidade e extremamente problerndtica para n6'o dizermos
deformada.
Sendo o colonialismo um
sistema carregado de contradig6es, os germens da
sua pr6pria destruigSo
emergem em diversas circunstdncias e a vdrios nfveis. Essaburguesia intelectual, negra ou mestiga,com
o rodar dos anos vai adquirindo consci€ncia da sua
pr6pria dependencia e da
sua apagada individualidade e actuando intelectual e
culturalmente de harmonia
com tal mudanga. Mudanga
lenta, demorada porque as
tenazesdo sistemacolonial
sfro muito fortes e determinadas. Mas hii um momento em que essa consci€ncia
comega por ser nftida. pelo
menos em alguns poetas,
depois nos prosadores e vai
entretanto influenciar outros e em determinado momento estdo criadasas condig6es precisas para uma
deliberada mudanqa uo acto da escrita. Essa influ€ncia exercida entre os intelectuais tende d organizag5o de grupos, por vezesrel a t i v a m e n t e p e q u e n o s .q u e
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res literdrios que de algum
modo sc tornam rlos produtores dos primeiros sinais destas literaturas.
Quando. porem, istt,
accrrttece,qualtdo se propicia materialmente o aparecimento de valores liter6rios, jd essacarnada da burguesia mestiga ou negra se
encontra, na generalidade,
degradada do porrto de vista cultural. Merc€ da assimilag6o ou da aculturagdo,
que considerarnosuma tase
posterior da assimilagao.
essascamadas da burguesia
criaram, em muitos aspectos e em alguns casos, e numa espdcie de corte vertical, complexos em relag6'o
i sua crrltura o que signitica em relagao a todos os
valores reais e protundos
irrerentes ao homem atricano- O aparelho polrtico. robot do aparelho ideologico
ou o aparelho ideol6gico
cotttrolador do aparelho
polftico,
construem um
universo pr{tico e mrtico
diterentc do origindrio.
Vamos a dizer. us valores
de torga e prestfgio circulantes no sistema social sao
agora europeus. Os modelos deixaram de ser airicanos em substituigfr'o dos
modelos europeus. Seja cl:i-
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mftua influ€ncia.
Comeqam assim a estar
construfdas as condiE6es
necesdriaspara setransitar
de um sentimentoregional
ou nacionalparauma consci€ncia nacional. Ir{as chegadosa estafasedo processo evolutiye,3 reacgdodas
forgas colonialistas d imediata e profundamentese-

pig. 120 n..22lAbril BO

clandestinidade.
sdveis.Realiza-oatravdsde
Nesta faseo escritorpentodos os meios de repres.
sdo ao seu alcance,nomea- sa a suaterra em termos de
piitria, nagdo,rejeita o oudamenteda Censurae da
PIDE. O recug dos intelec- tro, o colonizador,e estd
determinadoa uma priitica
tuais e dos frodutores de
textos d apenasaparente. literdria integradana noria
Faz-sepor receio,por defe- situagdo,toda ela voltada,
de vez, para a conquistada
sa, por tdcticamasjamaisd
libertagdo nacional. Assusuprimido o movimento de
consciencializagdo,antes me-se como homern inteipelo contrdrio: langadasas ramente livre, repensaas
primeiras sementes,jamais suasrafzesculturais,faz o
o s factores da mudanga reencontroconsigopr6prio
deixaram de actuar perma- e integra-seno destino conentdmente,aitrda que na lectivo da suagente.Liberto interiormente, na sua
apar€nciapossamdar a impressdodo contrdrio.Inclu- qualidade de cidaddo, cosive a repress[o violenta mo dissemos,mas enquarrdas forgas coloniaisvai es- to escritorsfloaindaalguns
p e v i ta r a s c o n s c i € nci as, e significativosos aspectos
criar a animosidade-e, a
que impedem a destruig5o
pouco a pouco, vai-seins- total da suadependdncia
e,
taurandoa ideiada necessi- c o n s e q u e n t e m e n t e
. n, 6 o '
dade de uma tbrte activida- permitema possada suaind
de literdriaparalelamente
teira individualidade.Pelo
organizagdopolftica jd em menos em relagdoaos que
ma rc h a . E q u a n to mai s ficaram na tal situagdode
avangadad, a organizagflo semi-clarrdestinidade.
A sua
polftica mais decididamen- voz estd condicionadapor
te os escritoressuperama
diversosliames,que lhe lisua condigio de cbloniza- mitam o gesto-ea expresdos e se imp6ematravdsda sfro literdria. E certtr qtre
produgflo de textos de raiz
ele. inclusive.buscanos vi1nacional e empenhamento lores popularese atd nas
numa luta comum. Ao de pr6prias lfnguas maternas
cima v€m ent6o as caracte- os elementosque hil-de inristicas de uma literatura corporarnos seustextQs,o
de resist€nciae de comba- que c<lntribui em grarrde
parte paru a sualibertagSo,
te. Deste modo se vai diluindo a depend€nciae se mas ainda a nfro alcarrgou
a indivi- totalmentq. Essa sd vird a
vai desenvolvendo
com a independualidade do escritor atri- consegui-la
cano. Quando surgeo de- dencianacionale a destruida luta ar- geo completa do sistema
sencadeamento
mada, o que aconteceaos colonial.
Podfamosqui96,e em reescritores? Grande parte
deles,que estiveramna ba- sumo, e numa aplicagdogese da fundag6o dos movi- neralizada,apontar os momentos de libertagflo,estdo mentos essenciais
da evolu-

gdodasliteraturasafricarras
de lfngua portuguesaem
relagdoao f'enomenoda dependdncia e individualidad e.
momento primeiro: o escritor africano encontra-se
em estado quase absoluto
de alienagflo,incapazde se
libertar dos modeloseuropeus. E como se fbra puro
acidenteos seustex'tosterern sido escritosem Atrica, pois pod€-lo-iamter sido na Europapor qualquer
escritoreuropeuou n5o.
momento segwtdo: apesar de um determinado
giau de alienagd'o,
os escritores ganham, pordm, a
percepgd'o
de um certo regionalivno e o discurso
acusajii alguma intludncia
do meio social,geogr{tico
e cultural em que est6'oinseridose a enunciagdovive
jd dos primeiros sinais de
sentimentonacional..
momento terceiro: o es-

sasn6'os5<lassimtfro demacritor, apr3ster adquiridoa
consci€nciada sua condi- siadointlexfveis.Admite-se
96o de colonizado,liberta- que, para certos casos,o
-se completamenteda alie- mesmoautor possa- mernagdoe a suapr{tica literd- c€ do cardctcrtlufdico da
e por sc enria cria a sua tazio de ser sua produgfrt-r
na express5o das rafzes c o rrtrar na chartteira de
protundasda realidades<-r- dois destesmometttoscondia- sccutivos- ocupardoisescial naciorraletrtendida
pagos simultdrreos.
Mas o
lecticamente.
que nos pretendemosnesmometrto quarto: com a
tas brevcspdgirrastoi desindependdncianacional e
de todo elrminadaa depen- tolhar algumasideiasgerais
d € n c i ad o se s c ri to reastri ca- e nf,ofonrecerum c()mp€rrnos e reconstitufdaa sua dio completo.
plena irrdividualidade.
DirC aberi:. agora, cum o
-se-d,no entarrto,que os
apoio dos textos, entrartextos dos poetas itrtegraalar'
mos lre demorrstragfr'tl
dos na guerrilhaseconf'ungadadasnossaspr,jpriasasdem, por vezes,com os esMas issolevar-ttosserg6es.
critos ap6sa irrdepend6ncia -ia
demasiadolonge.
nacional.
E evidenteque este esTodavia.adiatrtamosum
q u e ma , c o m o , q u a l q uer exemplupara cadat m dos
outro esquema,pode pade- "momentus" de modo a
cer de algumarigidez.E pa- que , no menos, t'ornegadecemevno. Em culturae mos uma ideia,airrdaque
do que sepretende
sobremodoem criagdolite- escassa,
rdria,por complexa,ascoi- cum estcarrazoado.
n." 22lAbril &)
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Pode raiar umo oltrora
Nestanoute de meu eftno...
Dispensai-meunt so carinho
De tantosmogoasem meio,
Brandaspenugensde um ninho,
Vagasternurosde um seio!...
Rottbai-meaosolhoso prailto,
Se estaotdo perto do riso...
E muito pedir-vostattto,
Mas tle mais nadapreciso...

(1Ee3)

Nha Ciha,conte-me
aquelahistoria
de nteus irntaos
hoie perditlos
no rnuntlo grande...
Nha Chica, eu sei:
onosde seco,
gentesmorrendo,
cosasenttelhus,
de porta em porta
olltos crescentlo
barriga inchando,
wn dia tombarn
de olhos viclrados
por qualquercanto ...
Lisboa,America,
Dakarou Rio:
- tlentro de nos
surgeesto ideia
partir!, portir!

Segundo momento:
Joaquim Cordeiroda Matta,
poeta angolano
NE G RA !

"

So, negra,conxote veio,
eu sirtto rtosseiosd'qlma
artl er-meforte desejo,
deseioque nada acalma.
Se te roubou esteclima
do homema cor prime'ta;
brancoque ao mttndo viesses,
serindasfilhas d'Eva
em belez a,o h n e g raa, p ri m a !...
gerou-te em agro torrao;
S'elevar-teao sexofrdgil
temeu o rei do criagao;
e qu'es,oh negrocriatura,
a deusada tbrmovtra!...
(1884)
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Resigrndos,
os que ficoram
ficam esperando
que as ntivenstolclem
que a clwva caia
que o chdofccunde
cobrintlo os montes
cobrindo as vdrzeas...
Ah! anosfartos!
Milho,l'eijao,
pildo cochinrlo,
funto no or,
riso ttosltibios,
grog, cigarros,
batuques,bailes
e casanlentos
...
Olho estescampos,
ollto estesnwres,
e sirttcta Vkla
prerttlida a terra,
feita de sonlws
que unt dia esvoent-se
- nlassurgetnsempre...

como se
crepitando ao Jbgo
o ramo forte tJadrvore,
assim,
vfuJae calor,
grito rtovode esperatrya,
chegastu, no mistdrio do luto.
E airuladoloridas
' te oJ'erecemos
as r?osscs
mdos trubalhacloras,
vermelhose tristes
te entregomosos nossosolhos vigilartes,
e os nossasvidasde combatentes
mil vezesserdotltas,
tn grito novo e etnftne
como o Jlutuar da bartdeiraque iEaste:
A luta continua
e sobre ti.
com a tyistezada marthade Fevereiro,
tlo Sol qLtetMSCe,
com o esperatrya
com o fttrEa imertsada vida
que crescern vetttreda mulher
sobre ti,
rlescea cort.f'iurrya
tlo partit).oe do por,o.
A ti,
reivitttlicanlosa puriJ'icaEao
e r ilryaryu
que o rnsso sertido de iustiq'aexige,
queremosum logo ailuJuntaior
que ao manrlhar dosotulasdo irtdico
resporulamos curth6esda esperarrya,
que o litttpopotra$porfe cortvulsivus
ascarcaQas
de potttes,
que o zatnbezese trrittsJ'ornte
en1rovumado maputo
e u tlt{t met$agen't
o him$o.
Jagade rtosciclottetlevasturttlo
E queremos
no amor que te damos,
nafd em qtte te envcth,emos,
que tns tratlsportesuo Jirturo
eJ'agasda esperurrya
realidatle.
E precisoque o vermelhodas bttgartvr'lias
grite rilegriarta patria
_ e o sanguese tonrc upenosrecordagdo.
A Pritriaque ele rns deixou
devesucrescentdra revoluqdoque u bomba
deixou irtcompleta
e clo itossogrito
Independencia
ou morte
queremo,s
constnttda
aT6alidadedo
venceremos
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