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Uma colectinea de poesia mogambicana foi editada
n_a Repirblica Democritica Alem6, reunindo alguns
dos mais consagrados valores da literatura moQarn-
brcana.

O livro que tem por titulo <GEDICHTE AUS MO.
QAMBIQUE' 6 acompanhado por um estudo sobre
o panorama literS,rio mogambicano e pela apresenta.
1do rlos autores escolhidos. Enfermando de um crit6-

\-rio discutivel sobre quem pode ser considerado poeta

n{ l i teratura de Mogambique, e
muito especialmente a l f r ica que fez a
uniSo entre a forma versi f icada e a
l i teratura oral ,  tem profundas raizes e
f i rmes al icerces nio so nas tradig6es
l i te16r io-cul turais dos povos afr icanos
deste pais,  como na l i teratura popu-
lar ,  t ransmit ida oralmente e muit issi -
mo r ica  embora  a t6 'h6  poucos  anos
imperdoavelmente abandonada. Este
factor,  int imamente l igado ao desper-
tar  da consci6ncia afr icana e ao surg{r
do pensamento ant icoloniat ,  ganha
como natural  um signi f icado que hi i
muito se v inha desenvolvendo: a sua
preservagio e o desenvolvimento fu-
turo do seu espirito criador fazem par'e dos mais importantes object ivos po-

- t i t ico-cul turais do governo da FRELT-
MO.

Deste modo, o desenvolv imento da
poesia mogambicana entreteceu ndo
apenas duas tradig6es l i terdr ias em
si estranhas por Rr incipio;  uma in-
terpretagdo e def in iCio de tal  modo
sinc16t icas f  icar iam pela superf ic ie.
Nela encontramos por certo uma per-
marnente luta de ubrancou e rrpretol ,
de t radig6es europeias afr icanas, de
ideias e estruturas delas der ivadai .
Mas aquelas ideias,  emog6es e formas
n6o t€m inteng6es rdcicas e nio est6o
l iqadaq a uma determinada cor de pe-
le. Por isso o processo da evolugdo e
desenvolv imento da l i teratura mocam
bicana completa.se com uma busca

por aqui lo que 6 comum e evidente
especi f ico duma tal  l i teratura.  eual
guer tradugio 6bvia ou at6 imitacdo
das tradi96es l iterdrias portuguesas,
que tamb6m possam surgir separam-
-se por si mesma do processo literd-
r io mocambicano. Al ids a s ingular i .
dade da l i teratura de MoCambique nio
surge durante o perfodo do ap6s guer-
ra em sequer com o igar da bandeira
nacional  ou ai6 nacional ista.  Uma an6
libe retrospectiva do desenvolvimento
da lir ica, por exemplo, embora o mes-
mo se encontre na prosa - lsm3 gyi-
dente que o seu cardcter especi{ico
consiste no frequente conflito po6tico
com a real idade da sociedade mogam- '

b icana; os problemas desta s6o os
seus problemas. lsto conduz dum mo.
do bem definido a uma forte predomi.
nAncia da l i r ica de ideias.  ls to cul-
mina nos anos 60 e 70 com a l ir ica
programada polit ico-social e nos cAn-
t icos combatentes da FRELIMO.

De certo que as reaca6es po6ticas
recaem sobre a real idade colonial  de
Mogambique, como 6 natural ,  de mo-
dos muito diversos e no conjunto, tal
como na formag6o de poetas isolados,
completam-se processos ricos de con-
fl i tos e por vezes dolorosos duma pro-
cura de si mesmos e de iderit if icacSo
com a luta do Partido. As exteriori-
zag6es deste processo gao tamb6m
por sua vez interessantes sob o ponto
de vista hist6rico-liter6rio, talvez at6

mogambicano, a colectinea inclui alguns poetas por-
tugueses que viveram parte da sua vida em Mogam-
bique. Apesar de tudo, a colectiriea constitui um va-
lioso instrumento de divulgagdo da arte e cul.tura rao-
gambicanas. citaremos alguns extractos do estudo so
bre a poesia mogambicana que aeompanha a colect6,-
nea e assinado por RA$YER ARNOLD:

essenciais quando tornem exPlicito que
o seu criador nem sempre conseguiu
levd-lo at6 ao fim de modo consequen-
te e progressista.

Os mais eminentes poetas moqam.
bicanos, Jos6 Craveir inha, Rui Nogar,
Bernab6 Joio Mutimati e tambEm Or;
lando Mendes, para nio falar em Ka.
lungano (Marcelino dos Santos), Ar;
mando Guebuza, Jorge Rebelo e ou-
tros, que simuftaneamente s6o perso.
nalidades da direccio da FRELIMO,
encontraram c seu caminho do lado do
progresso social, na luta de liberta-
cio anticolonial e nacional embora
por meios totalmente diversos.

.ps primeiros trabalhos literdrios e
tarnb6m liricos, apareceram em Mo-
gambique no Jornal *VOZ AFRICA.
NAo, fundado no s6culo vinte por Jo6o
Albasini e Estdcio Dias. O acima ci-
tado poeta Rui de Noronha alcangou
nesse tempo uma importdncia desta-
cada, poeta cuja vida e obra simboli-
zam os aspectos tr6gicos da gdnese
da literatura mogambicana.

Rui Noronha era uma pessoa infe-
liz. Infeliz devido i sua vida hibrida
como homern de cultura e educagio
numa sociedade determinantementq
colonial onde nada tinha yalor al6m do
sucesso, riqueza, poder e falta de es-
cr0pulos; infeliz devido d situacSo in-
definida e ao cardcter d0bio da situa-
c6o hist6rica da sua terra entre as
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guerras mundiais,  que neo eram um
(pais ' r 'no sent ido de Estado, nem uma

"Provincia) '  como verdadeira parte du-
ma nagao, mas sim uma colonia,  uma

"Provincia Ul t ramaru, uma terra que
nio era europeia mas que n6o t inha
autor izagdo para ser afr icana. Rui  de
Noronha, nascido em 1909, nio fo i  o
i rn ico que nesse tempo assim sr sen-
t iu  quer  em Mogambique,  quer  nou-
tras partes de Afr ica e,  como muitos
outros,  despedagou-se sob o peso da
real idade i r racional  para a sua com-
preensao. No seu tempo ndo se vis lum
brava ainda qualquer solugio histor i '
ca v idvel  para os seus problernas e
nio 6 por acaso que na obra deste

.poeta de del icados sent imentos e ba-
sicamente l igado ao povo, pois que com

- ele sent ia,  n io surge nunca a palavra
r(povo' ' ,  enquanto este termo ganha
uma posigSo eminentemente s igni f ica-
t iva na poesia do movimento de l iber '
tag6o nacional como sendo a ess€n'
cia daquilo que a revolugio represen'
ta e tamb6m o seu objectivo. E certo
que frequentemente Perpassa a sua
obra uma certa Ansia Pelo futuro em
ocasi6es em que parece dominar a
melancol ia (nLevanta. te e caminhau).
Rui  de Noronha p6s ele mesmo termo
i 5ua vida em 1943. N6o 6 sem razio

Arranjo grdlico da capa da colectd,nea
de poesia mogambicana editad,a na
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que se compara a sua vida, o seu
grande talento l i ter6r io e o seu tr6-
gico fracasso com o destino do emi-
nente poeta malgaxe Jean"Joseph
R a b d a r i v e l o  ( 1 9 0 1 - 1 9 3 7 ) ,  u t n  c o n -
temporAneo de Noronhau.

Jos6 Craveir inha, de acordo com o
estudo, pertence a uma outra geragio
aquela que j6 v iu a alvorada da l iber-
tacio. ..A sua consciGncia po6ticar orl-
bora tal como no caso de Noronha, se
tenha adestrado em formas 

'psicol6-

gicas individuais trabalha, sob o ponto
de vista pessoal nas perguntas do seu
tempo, perguntas de uma 6poca con.
creta e de uma sociedade concreta'.

"As profundac contradig6es sociais
em Mogambique, com pornpa e br i lho
nalgumas poucas metr6poles c i tadinas,
sobretudo Lourenco l \ iarques (hoje
Maputo) e Beira,  poi  um. lado, e por
outro uma indescr i t ive!  mis6r ia,  pobre-
za e atraso no campo c nos bairros ne
gros das cidades, provocaram um sen-
t imento de cr i t ica social  que se mani-
festa na sua poesia. Para o lazer
Craveir inha n6o se f ica pelas general i -
dades, mas encontra frequentementc
no grotesco e no repugnante, condensa
c6es essenciais de f iguras e dest inos
com um car6cter indiv idual  e pessoal ,
a resolueSo dos conflitos vai desa-
guar na elogia.

uO est i lo de Craveir inha ( t ido como
trocista mordaz e crit ico feroz) con-
voca um irradiante calor de sentimen-
to pelos opr imidos, poi '  aqueles que
estSo afastados do seu destinop.

"Sob todos aspectos, o aparecimen-
to mais not6vel e significativo da po-
esia mogambicana 6 Marcelino dos
Santos, que frequentemente se serviu
do pseudonimo Kalungano.

Marcelino dos Santos 6 um poeta
simultaneamente vigoroso, profundo,
delicado e sensfvel Ele 6 tamb6m
aquele em cujos poemas e cang6es a
heranca africana mais criadoramente
6 registada. lsso est6 patente no mo-
do simb6l ico como o pensamento 6
conduzido, na precisio da confronta-
Cao analogisante do signi f icado de
palavras e pares de palavras funda-
mentais, no ritmo e tgmb6m ern parte
nas canc6es, que, na sua simpl ic ida-
de nos lembram os cAnticos arcaicos
da cultura africana. Ao mesmo tempo.
a l ir ica de Marcelino dos Santos estd
impregnada da maior clareza racional
e da mais forte consequOncia l6gica
de pensamento.

Uma nov" r.nit."tacio da friacao
l i terdr ia em Mogambique e tambdm
no exil io e que acompanha a retomada
duma oposigio consciente e organt-
zada contra o domfnio colonial portu_
gu€s atravds da FRELIMO, e o apare
cimento de poemas e cang6es an6ni_
mos, uma esp6cie de poesia de con_
sumo no sent ido mais nobre do ter.
mo. Debaixo das condic6es incr ivel-
mente di f iceis e complexas duma luta
armada frente a um adversdr io de in i -
cio mil vezes superior, no exil io, em
marcha atrav6s da floresta tropical e
da savana, ningudm perguntava quern
escrevera urna cangio. Mas ela eia
ut i f izada, cantada, l ida em voz al ta,
passada a outros.  Muitas destas poe-
sias an6nimas foram divulgadas pela
FRELIMO em jornais e fo lhas volan-
tes,  muitas delas permancceram Ces-
conhecidas do mundo exter ior .

Directamente l igada a esta l iteratu-
ra e em parte dela nascida, estd a
nova gerag6o de poetas de Mogam-
bique. Armando Guebuza, Jorqe Re.
belo, Fernando Ganhio e Sergio Viei-
ra sio os bem conhecidos peltencen-
tes a esta nova geragio, eram e s6o
eminentes dir igentes do jovem estado
mocambicano. Desde a independ€ncia
a criatividade po6tica do povo mo_
gambicano que tem raizes profundas
(como 6 o caso em muitos outros pai-
ses africanos) manifesta-se na reac-
Cao literdria espontinea a factos e
acontecimentos actuais i qual os jor-
nais e revistas proporcionam de bom
grado publicidade. uO verme importu;
Don 6 disso um exemplo bem recente
que se refere evidentemente i agres-
sio da Rod6sia contra Mogambique.

Quantas vezes aparece a palavra
(povor,  quantas vezes a palavra nl i -
ber(adeu nestes, poemas? Mas a l i-
bertbcdo nacional. toda a 6poca da
sua obteng6o, s igni f ica para o povo
mogambicano ndo simplesrnente uma
troca de poderes, a retirada dos por-
tugueses, a proclamagio dum novo
estado ou outras proclamagOes: ela
6 um abalo profundo, o rompimento
duma forte barragem que liberta to,
talmente a abundAncia das 6guas
contidas. Este sentimento bAslco do
inic io duma nova 6poca, antecipado
pelos poetas talvez com excesso- de
ni t idez,  i  mental idade de ressurgi-
mento, da forca, da autodeterminagio,
de e maioria dos novos poemas uma
tonalidade inconfundivel. n


