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Ep primeiro lugar gostaria departir do questiona-.i.to a" .*_pressS,o <nacioualidade liteririar.
S"Ll q_ue a. literatura tem nacio_
nalidade ? O que significa Ai"er_re
que obras como Mayombe, Karin-
Fan& Wa Karingana, pio e Fone_
IlB, <Ode Maritima>, ou euincas
F"!* pertencem respectiv&men-
t€, ao patrim6nio das literaturas
an-golana, mogambicana, 

- 
a"Uo-rar-qr1llr 

. portuguesa ou brasileira ?Critica Michado a. 
-G.ir' 

,,otexto < Instinto d.e, Naciorr"-fiJ"au,
aqueles_ que considerarir- 

-rltie'f 
na_

cionalidade liter6ria se exprime
pela incorporagd,o ao texto de uma
temS,tica.-regional ou local, ou se-
ja, daquilo a que ele chama (cor
Ioeal>. Diz ele que se pode ser
bretSo sem nuncb falar'do tojo,
ao que eu acrescentaria que ni.o
ser6, necessS.rio recorrer constan_
temente i (cor local> p"."- ,"
se! por exemplo, mogambicano.

De facto, n5o me parece ser a
temS.tica que confere i obra a sua
e-specificidade-ver a utilizagd.o
de .temas regionais e folcl3ricos
&rrlcanos na literatura colonial _
er" sim, recorrendo nou"-untu 

"Mactsdo de Assis, u- 
"*lo';;r_timento intimor.

Concretamente no que diz res_p9i!o is literaturas 
'dou --i"i.u.

africanos de tingua oticiar fi;i"-gue.sa- - e, sern querer recorier i.speriodizag6es literirias .--qu. ..
T3=:i"do a, espartilhar 

" 
.,,-l-p"o-

!,uq.o, .ry quais, quanto & ,iim,
e_scarnoteiam uma inilise profun-
da dos textos, est6 fora-a'"'ariri_
o&, no entanto, que a l inha defronteira 

"co-p"nira, ". 
l"iJo"n_

d6ncias. De facio, ,lO.-o';;ft"
9: nacionalismo,' p.?:inju;Jii;r_
clas, em que os combaten€es pela

A leitura de algumas obras mais
recentes da prosa de ficgdo e en-
salo- produzidas em Angola e Mo_
gambique, Ievou-me a constatar
uma diferenga na forma como es_
t_a relagS.o com a hist6ria 6 abor_
dada...Assim, parece-me que a via
seguld,a pelos jovens escritores
moQambicanos tende a privilegiar
a tem6,tica historica na .u" i l"-
g3o com o passado. procuram
eles,_atrav6s da recriagio hist6ri_
ca, d.ar forma literi.r ia e recupe_
rar os antigos her6is de antes do
gaol provocado peia invasi.o co_
lonial. Embora nilguns .".o., .*
mo 6 o do conto usucesseo> de
Aldino Muianga, se possa entrever
neste olhar para o passado. uma
rorma alegorica de refer€ncia epreftguragao do presente, tratam_-se, na sua maioria, de narrativas
que. procuram recriar um tempo
rnitico, euf6rico, nd.o cont"min"ao
pela.presenga do devir e das .or,_
tradigdes da hist6ria..
- Je'rio caso da l iteratura ango_
fana, nomeadamente com pepete-
]1, Manuet dos Santos Li*ul 'ou
Manuel Rui, assiste-se , u--0L"._
:.1_o-n"ll:nto expticito do presinte,
um -dlalcrgo problematizante comas torgas em presenga na actual
sociedade angoiana. 

-

. Dada a mlnha falta de conhe_
cimento, n6o 6 mint"-ini."*ao
comentar e muito menos expliiar
esta diferenga; limito-m" 

" 
lorrr-ta.til-ta, deixindo-t ;;;; il.#"o-gagEo.

O outro instrunrento d,e coes5o
e _unidade nacional _ a li";; _
coloc.a .problemas mais prori"Jo.,
que interessa analisar ia _"aia.
:* qy me parece ser o fulcro daquest6o. De facto, a, lingui-l, 

"o_mo o dizem-os Jovens escritores
Togambicanos. o 

-veiculo 
p"i".ip"f

da.identida.de de uma nag5o. Nd,odizia j6 Fernanao p.."4;; Lsua p6tria era a lingua portihe-
sa? ora no caso d.eites *ilsl?, 

"l ingua veiculo, o portugu€s, n5os6 n5.o_6 a l ingua materna de cer_
ll_d" fo. por iento a, pop,lLs;o,
como foi a l inea o .i r " ni" io "'Jl 

*J3# 
":lJ,?'J," : ":ta.questd.o? Como e qu. 

"',.;;.;o_nalidade literi.na> se vai criarcom base numa lingua ;;;;' 
"portugu€s ?

A quest6o da nscion.ridade,lifuriria te.n sido nuito dbcufid^c en_he n6s. E legf6rn& esta disc**"^ 
"d;"t {J frezaa.nos ap6s a in_

ffffii:"i:J"""Ty,a*-""-q .ry identidsde nsciousr Lricira Libaxucznic, ustrdrgh da unive".iarau N;;;;'iffifT" ?Iifrrtlidisciptina das Literaht"* 
-af;i;as, 

debrurd sobre o &ss'nto nestotexto que nos enviou. n 
"u"Ui." 

qug_& questio ds nscionntid^ade lit€_riria. n6,o se pod.e ais.socia" di, nioUf"-i,G-ca ia identidade nacional.

liberdade e autonomia dos povos
e nag6es africanas se encontra-
vam irmanados numa luta comum
contra um inimigo comum _ o co_
lonialismo portuguOs _, 

"nirou_-se a partir de 1961 e nomeada-
mente depois de 1g?4, com a in-
depend€ncia e constituigi.o dos
Estados africanos de lingua ofi.
eial portuguesa, numa outra era,
a das nacionalidades. Trata-se ac_
tualmente, para estes paises, da
pusga da sua identidade nacional.
asslm. enquanto a realidade an-
terior, mais linear, marcada pela
oposigd.o maniqueista, se .*p.i-i,
atrav6s duma literatura de'revol-
ta e de combate, hoje a realidacle
6 mais complexa e a literatura,
enquant_o expressd.o e questiona-
mento dessa realidade, tem neces-
sariamente que reflectir a prohle_
matica actual.

Voltando a questd.o da naciona_
lidade liteririaf penso pois que ni.o
s-e pod" dissocid,-la do prbblema
da busca da identidade 

^nacional.

Pode dizer-se que nesta procura
de afirmaqd.o da identicilde h5.
dois instrumentos fundalnentais,
duas molas que ajudam a forjar
uma. na45.o: a historia e a l ingua.

D i z  F e r n  a n d o  p e s s o a '  i u e
iU-.* N^agio,- em qualquu, pu"io-
<rq e tres coisas: (1) urna rela-
gio_ com o passado; (Z) uma re-
ragao com o presente, nacional e
estrangeiro; (3) urna direcg5o
para o futuro. Assim, em tod.os
os periodos hi forgas'que tendem
a manter o que esti., forgas que
tendem..a_ adaptar o que exiite
as condl_goes presentes, e forqas
que tendem a dirigir o presente
para um norte previsto, visiona-
do no futuro>.
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E aqui que eu gostaria de in_
troduzir um excerto d,o poema de
Corsino Fortes, que mu parece
sintetizar esta queitdo:

<Tocando tambor
com szrngue dAfrica
com ossos d'Europa>

De facto, o concelto d,e criouio
enquanto expressd.o duma cultura
e duma lingua hibridas _ que
amalgamam sem as destruir, as
9]i:lt"sT 

- Parece-me parad.ig-
mi.tico. Como diz Gabriei Maria_
no. parafraseando Aim6 C6sd,ire, o
crioulo 6 uma harmonizagd,o, ud.o
uma .justaposigd,o.
. _ No -que diz'respeito a esta ques-
td,o da <nacionalidade liter6ria>
exprrmindo-se atrav6s da lingua
portuguesa, Manuel Rui expri-me
Leoricamente aquilo a. que C6rsino
Fortes di formi po6tici. Nos dois
textos que li, <Eu e o outro _ o
lnvasor ou em poucas tr€s linhas
uma maneira de pensar o texto>>,
e <Entre mim e o n6mada _ a
Flor>, virias s6o as quest6es co_
locadas e que, quanto L mim, sin-
f,euzam a. condigd,o do escritor
africano. No primeiro, trata._se da
retagao entre este e a lingua por_
tuguesa. No segundo, di reliedo
entre o seu discurso escrito _ em
portugu€s-e o texto oral, ou
seja, o macrotexto africano.

Em ambos os textos, h5, algo
que me parece fundamental: a
nogd,o de diferenga - <primeira
maravilhgy - como condigdo da
identidade e da nacionalidade. Diz
Manuel Rui no primeiro texto re-
ferido que <Eu sou eu e a minha

identidade nunca a havia pensado
integrando a destruigS,o do que
ttSo me_pertence>. A identidade
nao poae passar pela morte do
outro, tal como a passagem da
oratura i. escrita s6 pode fazer-se
se conservar daquela o seu espi-
rito fundarnental, a ead6ncia, o
ritmo, o gesto, pois, <Afinal o
poema 6 maior quando repito um
verso  numa caddnc ia  de  gado
transumante ou quando lhe intro-
duzo o ritmo do galho parti-
d o  ( . . . )  >  ' .

A integragio da diferenga co-
mo condiglo prdvia da identidade,
parece-me estar simbolicamente
tratad,a. no conto <IJalalapi> da
obra com o mesrto titulo de Un-
gulani Ba Ka K-nosa. Assim, na
base da'derrocada do Imp6rio de
N'Gungunhane estaria o crime
fratricida. Esta simbologia que
remete para os mitos biblicos de
Abel e Caim, Jacob e Esari, diz-
-nos que a redug6.o da dualidade
e da pluralidade 6 causa de des-
truig6o. E a presenga clessa plu-
ralidade que nos ouvimos nas di-
ferentes vozes que interrompem
o, unidade narrativa em O Cdo e
os Caluamdas, de Pepetela, eu€,
no meu entender, caracterizam a
condigi,o do escritor africano.

Portanto a diferenga 6 o <pri-
metro nivel da maravilha>. Mas,
ainda segundo Manuel Rui, 6 atra-
ves da palavra <camarada> que
se estabelece o segundo nivel da.
maravilha. E o que significa es-
tez. Diz ele que o <n6mada> pode,
com a ajuda do literato, entender
melhor um Gorki - russo - do

que um Idi Amin - africano. A
rmidade e a identidade n5.o se pro-
cessam por meio de crit6rios de
cor ou de raqa, mas cimentam-se
atrav6s de um querer eomum.

E se num& fase primeira, de
nascimento e fortalecimento da
ideritidade, <E quase natural que
eu escreva tamb6m 6dio por amor
Bo amorlD, parece-me que na fase
octual, dez anos ap6s a libertagdo,
lnteressa talvez reflectir, tanto
sobre a, via te6rica'proposta por
Manuel Rui, como sobre a expe-
rl€ncia crioula de Cabo Verde, que
Corsino Fortes sintetiza poeilca.
nente. Boaventura Cardoso, no_
neadamente com o conto <A Mor-
te do Velho Kipakaga> parece-me
um bom exemplo dessa reflexfr.o.

.Trata-se de facto duma narrati-
Ya que vai beber a sua temitica
i literatura tradicional e oral.
Mas o aspecto fundamental de
lnovagS.o est6tica n6o esti na te-
m6tica, mas sim na criagd,o duma
lingua e duma eserita que inte-
gram num todo harmonioso a os_
satura do portugu€s e a oratura
africana.

E desta reflexd,o e do reencon-
tro consigo pr6prio, que o escri-
tor africano passar6. de uma es-
crita gu€, fecundada pela <fala>
africana e pelos diferentes textos
que se entrecruzam _ o inter_
texto - se assume enquanto parte
lntegrante da l iteratura mundial.




