do que tinha sido escrito'
atravi!
Conhce Gerald Moser, Professor,
que dirulga nos Estados Unidos a
fitera.ma destas Nag6es.
chegou o ano de sua'
Quedo
folga crn 1970, o que acontece oe
Z em f anos, viajou Para Portugal'
levava a esperanqa
Na bgagem
visto Para Africa e
de crceguir
obter livros de autores dos Paises
de Liryua Portuguesa.
-Cra,ld
Moser foi muifil genecort
rov) G p6r-me em contantn
!'r:rreiraManal
com Manuel FerrerO erontro
transpor. a barreira pernitiu-lhe
ra da lalta de acesso a livros e outras idormaq6es:
- lrnuel
l'erreira foi mgitrr ge'
neror4 p6s I disp<lsig5,o a sua blIlle tinha ums biblioteca
bliotr.a.
fore l s6rie, tinhl tudo o que se
sobre esses paisestinhr pblieado
Em 1971 conseguiu embarcar
Em Lisboa havia copara ifrica.
nhecido Luis Bernardo Honwana,
na alnra a estudar direito, que
I
lhe di cartas de aPresentagio
a intelectuais como Jos6
familil
Cravcfoinha, Rui Nogar, Eug6nio
Rui KnoPfli. Esta.viagem
Lisbce
ao professor Russel Hapermliu
milto
colher muitos dados, inforlivros
e ftzet
maq6cs, comprar
Em Angola e Cabo Verde
amigc
fizere o mesmo.
No eno das independ6ncias dos
cinco paises de Lingua Portuguesa, 1915, publica Vozes do ImPe- o texto 6 em inrio (tnduqio
gl€s), livro que resulta desse trabalho de investigaqao e reflex5'o
sobre Eteratura. Quando acontece
o livro estava em
o 25 de Abril,
Hamilton
2."' povas.
P6de reformular alguns aspectos do preficioHoje o autor de Vozes do ImP6rin
ficou,
que este trabalho
afirrn
das
como Hist6ria
furtirzmenre,
literelnra:
desses Paises, desde os
primidios
ati is independ€ncias.
para
En 1978 voltou a dfrica
fazer estudos sobre literatura tendo er vista um novo livro. Foi a
Cabo Verde com a familia, durante &rt meses. Viajou para Guin6-Bi.<*u. onde conheceu Mirio Pinto & Andrade. A seguir embarcou Fra Angola e ficou 8 meses.
No trinerario
assinalou Mogambique cde permaneceu 2 meses.
Nr altura da sua estada em Antola Luandino Vieira sugeriu que
40

fizesse a revisao
Russql Hamilton
de Vozes do lmp6rio para uma ediqio em portugu€s. O autor oPtou
por escrever um novo livro: Lite Neeesratura Af ricana" Literatura
siria-'O primeiro volume foi dedicado a Angola que subsidiou a publicaqS,o, nas edigdes 70, para venda no mercado angolano, em 1982.
Dois anos depois publicou o segundo volume dedicado a Mogambique, Cabo Verde, Guine-Bissau
e S. Tom6 e Principe. Diz Rusque tentou actualisel Hamilton
zar porque havia muita produqio
nova.
pensa que o
Russel Hamilton
principal problema para um estudioso estrangeiro 6 logistico:
- lE nr*esr+6rio de.slocar-se aos
poir*es pan& se, escrever ou fazer
urna, coisa sdria- Hri, fa.lta de meios
adt'quadrts para pesquisas; n6o tri
eom esta, lite ratura"
biblioteca..'
porque ela sempre. foi marginal e
nunc& foi estudada e sistematizoda., i excepgio de pesso&s de muits boa vontade e interessadas nio
havia. pr6tiea de levar a ca,bo estudos sobro essas literaturas.
Os estudiosos que se interessam
por Hist6ria
e Ci6ncias Sociais e
outros aspectos da cultura africana t6m que vir todos os anos para
porque
informados
se manterem
e
as comunicag6es entre Africa
Amdrica s6o precirrias.
Hamilton:
- Para. fazer umn, bibliogratia
Africana^s de Linda^s Hteratura.s
gua Portuguer*
6 uma ta,refa so'
(que fez uma
tfoser
behumana.
com lllanuel Ferreira)
bibliografia
ps-ss0u a vida eso ano pasrndo
crevendo carta-s. e extrema,mentf
dificil para os estudiosos li fora.
Nio sa'o acessiveis e os rneios s6o
desfavoriveis.
Russel Hamilton
tem a vantagem agora de viajar pela Universidade de 2 em 2 anos, o que lhe
permite manter-se actualizado.
O NOVO

DISCURSO

pensa que o
Russel Hamilton
gerou um
processo da revolugio
interregno
nio eslStico nas letras.
A fundagio da Associagio dos Escritores Moqambicanos quebrou o
que havia na
siibncio estrat6grco
pensa Russel Hamilton.
literatura,
de novos autoHoje a publicagio

res representa, diz o entrevistado,
uma nova linrra, com a heranqa do
passado que incluia a reivindicagio cultural, o protesto social. Esta nova veia traz a linha da reformulagdo hist6rica de Mogambique.
Russel Hamilton:
- Tudo isto na llrtipria natureque 6 uma literaza da literatura
tura que prorura, novos discursos
p&ra novos eontextos sociais e Politicos.
Isto no ssrtido epistomol6gico,
n6o se esquece de aciarar o ProEm certos artefessor Hamilton.
j5. se divisam as
factos literirios
marcas do que advopJa. Aponta
Mia Couto e Unguiani Ba Ka Khosa como exemplos.
E interessante notar que este
fen6meno acontece num Pais que,
estabelecidentro das fronteiras
das pelo colonizador, procura criar
afirHamilton
uma nacionelidade.
ma que esta procura de identidade
da
est6r baseada na reinveng6o
Hist6ria. Diz Russei Hamiiton:
- A inteligOncia afrieana esti
sendo reinventada, na. sua pr6Pria
terra" A Hist6ria e rtms serie de
mitos e de lenda^s.
afirma
O estudioso americano
que Ualalapi mostra esta atitude
de reinvenqlo hist6rica, numa es6€cie de reviravolta que resulta da
fragmentagio
da visio hist6rica.
entre a esFaz uma aproximagio
crita de Ungulani Ba Ka I(hosa e
de Gabriel Garcia Marquez. Apondo escritor colomta infludncias
biano sobre o autor de Ualalapi.
Um dos aspectos dessa aproximagio entre estes dois escritores 6
o exagero, que resulta da recriaqlo da realidade:
- Eu acho que isio e inevit6vel
qusn'
e 6 um sinal muito.saud,ivel
moda literatura
to i, maturidade
Ca,mbica,nada realidade do
Esta recriaqio
ponto de vista da intelig€ncia da
diz Russel Hacomo
terra nativa,
milton, tamb6m acontece na poesia.
- A poesia se prest& muito ao
elemento emocional ideol6gico porquo a poesia ri muito mais enr<rtiva.
cultuO elemento de reivindieacio
ral eneontrava saida mais ficil na
poesia"
flui no caudal das
O discurso
ideias:
-oa-se
- Voe6s t6m umn
Para
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continuar. Eu vejo nessa linha o
Rui de Noronha, a,pesar de ser um
hgmgm da sua,. pr6pria 6poea, ele
nao e neeessanamente
um revolueionirio
ma-s reformista,
republic&no, e e urna forma de resist6ncis
cultura-I. Os sonetos, vejr>os na linha qu.ase epistomol6gica
do movimento dos poetas os que langam
o primeiro
a.ssalto i linguagem
bem
eomportada
da
literatura
arulturadaO Jose Craveirinha
eleva a nova"s altura-s
porque
ele mais do
que a Noemia de Sousa, domina a
t6eniea e a artn da poesia. Elo tem
uma exuberincia ...
1ia linha da. reivindieaq:do <.ultural e raci.d no sentido mais amplo da palavra
ela (Noemia
de
Sousa) 6 realmentea
pioneira.
Russel Hamilton fala da imoortS.ncia da voz poetica de Noemia
de Sousa, classificada
de balbuciante por alguns criticos, mas,
como defende o estudioso amerieano, extremamente
forte, na forma como a poetisa se apropria da
lingua do colono e a utiliza como
meio de reivindicagao,
de revolta.
Hamilton
defende que o simbolismo contido na exaltagS.o Surge et
Ambuls (Rui de Noronha tem um
poema com esse tituio)
reflecte
uma mentalidade
liberal e reformista que a Africa deve-se levantar e andar ombro a ombro com
o mundo. Pensa
Hamilton que
Noemia de Sousa toma isto como
grande assalto, ud.o obstante o folego muito breve da sua poesia que
deixaria
influ6ncia
nas gerag6es
posteriores
em Moqambiqrre. AnBola, entre outros paises.

"Jor6 Crevrlrlnhr i umr In.tllulcio.. (Foto dr l{.ih

Ur.cncl

(IS CALIBANISTAS
Em 1971, Rui Knopfli e Jo6o Pedro Grabato Dias fundam a revista de poesia Calibal.
A met6fora
que traqa o simboiismo que os furrdadores e orientadores pietendiam,
f-oi recriada da pega The Tempest
de Shakespeare, onde Pr6spero, o
dominador,
ensina a sua lingua a
Caliban, o dominado, e este usa-a
depois como meio para se libertar.
Hamilton
estava em }foqambique
ua altura do langamento do primeiro ntmero
de Caliban. que viria_a ter quatro nfmeros.
O poeta Rui Knopfli tinha uma
visio
universal da literatura e
TEMPO-
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uma vivOncia moqambican&,o que
m&rcou a orientagio da revista,
que juntou i volta poetas na sua
diversidade mais ampla, entre os
de lingua portuguesa e os de outras linguas. Pensa Hamilton que
a argamassa era a. palavra, o poder da palavra, a ponderaqio da
palavra. Isto sublinhado i influ6ncia de Jorge de Sena, que por ci
passara pouco antes da fundagS.o
de Caliban. Num dos ntmeros da
revista foi publicado um poema de
Jorge de Sena que se debruqe sobre a questdo da lingua. Hamilton
diz que export&qeo da lingua fazia

parte da revista. A filosofia de
Sena, entd.o um dos sacerdotes da
critica liter6,ria e escritor prolifero, influenciou
o feudo euromoqambicano,
como chama Russel
Hamilton ao grupo que dominava
os circulos liter5,rios de Lourenco
Marques.
Russel Hamilton pensa que Caliban foi uma experiencia feiiz porque reuniu diversos rroetas. como
Jos6 Craveirinha, Ruf Knopfli, Rui
Nogar, Eug6nio Lisboa, Sebastiio
Alba, Jorge Viegas, Leite de Va.sconcelG, Grabato Dias, entre outros. O facto de as autoridades baal

