Id,eiotopoos+<(

UMANA$fioQUEJa EXTSTE
Concluimos neste ntmero tu comurfcaqEi,o apresentada gxlr Fitima
Mendonga, professora de Literafura na Universidade Edua'rdo Mondlane,
dura,nte 6,'dnoontro dos cinco paises de Lingua Oficial Portuguesa realira.do nos finafis de 1984 em Paris.
Esta comunicaqfi,o tem como titulo <<OConceito de Naq6o em Jos6
Craveirinha, Rui Knopfli e 5619:o Vieira>. A primeira e segunda pa'rtes
foram dedicadas aos dois primeiros poeta5 cabendo a,gora, tu vez' a S6rgio
Vieira o a, respectiva oonclus6,o.
O mesmo se nio passa com a escrita produzida por aqueles que de autom6tica5 nas
m6os, n&s rnofitanhas e florestas de Cabo Delgado e Niassa prolongavam a via iniciada por
CYaveirinha e, e de grande justiga diz€-lo ie
anunciada em 49 por No6mia de Sousa.
Com a fundagSo da Frente de Libertagao
de Mogambique em 1962 e o inicio da luta armada em 1964, rorrles que n5.o figuravam em qualquer antologia ou publicaglo dependente do
aparelho colonial portuguOs comegaram a mostrar-se o6 mundo. Mas, na (cidade sitiada>>eles
n6o entravam a n6o ser pelas portas silenciosas
de uma clandestinidade vigiada. n s6 depois de
i974 eu€, abertamente se ouvem Kalungano,
Jorge Rebelo, S6rgio Vieira.
Dizemos ouvem e n5.o 16em-seporque 6 na
reuniio de fibrica, de escola, de bairro nos
grandes audit6rios priblicos que finalmente elas
se fazem ouvir. Fen6meno significativo e merecedor de algum estudo que nflo cabe neste
lugar mas que tem a ver com a capacidade que
estes poetas tiveram de se identificar com
aqueles que os reconheceram como seus.
E s6 ent6o e principalmente depois da Independ6ncia que as vozes an6nimas de guerrilheiro5 eu€, <<n6,o
sabendo perfeitamente quando se
pde um <<s>>
,ou um <(c>>
cedilhado tomam eles o
poder po6tico 15"cnde estava reservado apenasa
alguns.
6 esta a parte m€nos estudada da nossa
literatura e que menos interesse tem merecido
por parte dos estudiosos. TaI facto deve-sepensamos, a uma certa atitude de defesa perante
discurso mais politico e menos po6tico>
,o
'combinada
com a falta de publicag6o em livro
po6tica
de homens como Marcelino d.os
da obra
Santos/Kalungan,o, Jorge Rebelo, F ernando Ga. nh6o e outros.
E S6rgio Vieira quem teri o primeiro liwo
publicado em Dezembro de 1983 e 6 essa uma
dag rak6es porque seri ele a base de anilise
nesta irltima parte da nossa intervengS,o.
Os textos que comp6em o livro nMem6ria
do Povo> de S6rgio Vieira, todos datados, perTEMPO-

21/4/85

(Gonelusio)

mitem-n,os reconstruir o percurso da sua evolugf,o.
Manifestando de inicio, tal como No6mia
de Sousa. Craveirinha e Kalungano, uma marcada Africanidade, S6rgio Vieira percorre um
caminho que se encontra com o de Craveirinha
na afirmagdo de comunidade de territ6rio <Foi
na Mangaf e na Sugela/e no Xipamanine/e no
Zambeze/que o vento e punhais e policia torturaram e desfolharam as irvores e os homens/
lde verde e dourado e vermelho e pele/Frelimo e Mogambique/para que um povo viva/e
estado de guerra morra. <<Contudo,a afirma96o nacionalista em S6rgio Vieira vai integrar
um outro elemento - apenas disperso em Craveirinha - surgido do salto ideol6gico que o
II Congresso provoca. Referimo-nos i comunidade de cultura que, um Craveirinha se apresenta ainda sob a forma de elementos dispersos
de Africanidade opostos i cultura europeia imposta pela assimilag6o. Com S6rgio Vieira a comunidade de cultura apresenta-se comc resultado da nova vida que a prS.ticada luta revolucion6ria produziri. Citando Fernando Ganh6o na
sua intenengflo ao fV Congresso do Partido
Frelimo em Abril de 1983 (nas zonas libertadas,
mogambicanos de virias regiOes oonstmiram
em conjunto; um novo tipo de vida, criaram
novos padr6es de valores morais, Ilorrrl&5 de
conduta e relacionamento, atitudes que os definiam pouco a pouco como seres caracteristicos,
identifieiveis numa nova qualidade nascida com
a guerra a moqambicanidade. E eram homens
que falavam linguas diferentes, que tinham h66itos alimentares dispares, que tinham variadas manifestag6es culturais, mas que se irmanavam e sentiam realizados como cidadSos duma mesma Pitria (. ..). Da nova vida surgiu
uma cultura nacional sentida e aceite como sua
por todos os militantes. Nas centenas de cang6es, dangas, esculturas, repassava o mesmo
fervor patri6tico exaltavam-se as mesmas qua'
lidades, as mesmas virtudes, erigiam-se como
her6is os feito5 de luta comum>.
De facto S6rgio Vieira di corpo politico a
essa unidarie atrav6s da exaltagdo de valores
/tg

culturais diversificados agora unificados por
uma mogambicanidade nascida da guerra popular. nE Marere/Furancungo/Metangula/foram
nomes escritos pelo sacrificio/no mapa livre de
Mogambique/os tambores fortes do xigubo/
/acordaram as estrelas de Cabo Delgado/e n6o
ioi danqa de rongas/mas cultura de Mogambique/e nas montanhas de Tete/descobrimos a
rnagia do mapico>.
Mas S6rgio Vieira avanga ainda na forma
como projecta a relagio realidade/transformaqio po6tica da realidade. Da prS,tica da luta de
classes que prepara o II Congresso em 1968
e os acontecimentos que se lhe seguiram, surgiu
uma consci€ncia politica superior que ultrapas
sava a plataforma inicial da unidade em torno
da independ€ncia e alcangava a dimensdo de
luta revolucionirra, em que o projecto de construgio de um Estado Socialista se comeqava a
afirmar.
Das resolug6es do II' Congreso da FRELIMO podem-se destaciu': - decisSo de desenvolver a organizagdo de cooperativas agricolas,
eomerciais e industriais. (ResolugS,osobre ReconstrugS,o Naciqnal).
- instauraeS.o de uma ordem social e popular em Mogambique.
- integrag6,o da luta no movimento mundial de emancipagio dos povos para liquidagio
total do colonrahsmo e do impeiialismo e construgdo de uma sociedade livre da exploragio
do homem pelo homem. (ResoluqS.osobre potitica externa).
A poesia de S6rgio Vieira vai corporizar
esta nova drmensd,ooa reaiidade que a luta armada produziri; e o Estado Socialista 6, de
novo profeticamente anunciado: <.amanh6/escrever6. livros/e falaremos do movimento campon€s em Mogambique/da forga transformadora do operirio/amanhS/quando o enorme e
forte poder popular/nascido do sangue e combates de hoje/se afirmar no estado e o estado
morrer amanh6./tempo/em que o que foi sonho/se constroi em cada esquina/e o sonho
seri a viagem para Andr6meda.
E, lado a lado com a previsflo po6tica do
Estado Socialista cresce e avoluma-le a ideia

do Partido, primeiro apenas insinuada ulenta
e.misteriosa i volta da c6lula clandestina/cresce. a forga/do partido da esperanga>>,
depois
claramente afirmada: <<Somoso povo eterno/o
Partido nascido em 3 de Fevereiro de 197?.
E de novo, simbolicamente unidos, o poeta
que no Sul fazia da poesia a sua arma e o
poeta de guerrilha que noutro5 lugares transformava as balas em palavra de ordem po6tica,
anunciam a mesma realidade: <E construireryos escolas/hospitais e maternidades ao prego
de serem de graga para todos/estaleiroi, tt.
bricas, universidades, pontes, jardins, teatros
e bibliotecas/Sia Vuma>>, diz Craveirinha. E
S6rgio Vieira como que num eco responderd
mais tarde, independdncia conquistada: <Amanhi,/cavalgando os monstros meed,nicos das
escavadoras/que fazem do carvdo energiafa
forga que faz crescer o milho/domesticando os
dentes vorazes das combinadoras/que recolhem
a alegria do arroz/guardando na blindagem da
BTR/as fronteiras da Paz e do Socialismo/da
Prltria Mogambicana.
Sabemos que esta realidade criada 6 ainda fr6gil. O exemplo da nova vida nacional
nas zonas libertadas ndo p6de ser imediatamente transmitido a todo o pais, especialmente
i,s zonas urbanas onde a guerra de tibertagdo
menos se fez sentir e onde com mais pressdo
se insinuou o processo de assimilagio cblonial.
Desse facto se ressente a produqe,o hterf,ria actual, sem esquecermos a elevadl taxa de
analfabetismo que o colonialismo nos deixou.
O Futuro da literatura mogambicana, os
caminhos que confirmard"o a sua afinrragio co_
mo literatura nacional dependerflo em grande
parte do futuro do pr6prio pais.
Porque a hist6ria da literatura mogambi_
cana 6 tamb6m a hist6ria da sua revolugdo.
Fi,tima Mendonga
No n.,' anterior, 2.a parte, por lapso nio saiu
<<passandopelo sarcasmo irreverente e saud6vel
de Grabato Dias. Esta tend€ncia culmina com a
opg5o final que a escrita de Rui Knopfli revela
,confirmadbl Rela primeira obra publicada fora
do pals em 1978 <O Escriba acocorado>>, que 6
como deveria ter termirrado a parte dedicada a
R,ui Knopfli.

