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Ruy Belo e T. S. Eliot

Fernando J. B. Martinho

quando diabo deixarei eu de parafrasear Eliot?
Ruy Belo, «Da Sinceridade em Poesia»

No prefácio à 2.ª edição de Aquele Grande Rio Eufrates, de 1972, Ruy Belo 
admitia, com provocatória franqueza, as suas influências. E escrevia mesmo 
com não menos evidente desenvoltura: «A única coisa que jamais perdoei a 
um autor foi tê ‑lo lido, tê ‑lo até talvez estudado e não haver deixado a menor, 
a mais indirecta marca em tudo aquilo que escrevi.» Era aí que ele citava Eliot, 
a par da Bíblia e de «missais». A frontal declaração de Ruy Belo não poderia 
constituir motivo de supresa para quem estivesse minimamente familiarizado 
com os seus primeiros livros de poemas e tivesse lido com atenção os ensaios 
incluídos em Na Senda da Poesia, de 1969. Em alguns desses ensaios era mesmo 
possível encontrar citações de Eliot, provenientes quer de «Tradition and the 
Individual Talent», quer do poema Four Quartets. O Eliot que lhe interessava 
na segunda metade dos anos 50, o período em que redigiu tais artigos, percebe‑
‑se, era, por um lado, o que tinha um entendimento dinâmico da tradição, que 
via o escritor tradicional como sendo aquele que possuía o sentido histórico, 
«que é um sentido do intemporal bem como do temporal, e do intemporal e 
do temporal juntos», e, por outro lado, o Eliot anti ‑romântico que valorizava 
a emoção significativa, a «emoção que tem vida no poema e não na vida do 
poeta». Quanto ao poeta dos Four Quartets, a «lição» que dele recebeu veio‑
‑lhe essencialmente da combinação que aí viu posta em prática do prosaico e do 
poético, do coloquial e do formal, e do fazer do poema um lugar de meditação, 
que inclui no mesmo amplexo tanto as grandes questões metafísicas como o 
próprio acto poético. 

O período em que Ruy Belo tem a revelação de Eliot é um período em que 
não é difícil encontrar múltiplos sinais do interesse que a sua obra suscitou em 
Portugal, quer como criador literário, quer como crítico e ensaísta. Trata ‑se de 
um período em que é já muito clara a consciência de uma tradição moderna, 
em que essa tradição é vista como oscilando entre a Ordem e a Aventura, e o 
Eliot da concepção não passadista de tradição e da poderosa realização que 
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são os Four Quartets fornecia um excelente exemplo para os que procuravam, 
de diferentes modos, harmonizar aqueles dois pólos. Fernando Guedes, que o 
traduziu na Távola Redonda e foi director de uma publicação, Tempo Presente, 
cujo título foi retirado de um verso de Four Quartets, inicia um livro publicado 
no termo da década, Viagem de Ícaro, com um poema que reproduz a frase 
final de «East Coker», o segundo andamento do poema de Eliot, «In my 
end is my beginning». Do lado da geração cultural que deu sequência ao pro‑
jecto de Árvore, em Cassiopeia e Cadernos do Meio ‑Dia, e que se debateu com 
a dificuldade, se não mesmo com a obscuridade da poesia moderna, José Terra 
dedica a T. S. Eliot um bem informado estudo, nas páginas do número único 
de Cassiopeia, de 1955, que acompanha com a tradução de algumas passagens 
dos Four Quartets. Jorge de Sena, que fez parte de um grupo, o dos Cadernos 
de Poesia, que foi dos primeiros a dar ‑se conta da importância do contributo da 
poesia anglo ‑americana para o Modernismo internacional, dedicou, entre 1951 
e 1958, três artigos a Eliot e, enquanto cultor de uma poesia decididamente 
discursiva, dificilmente poderia permanecer insensível ao fascínio de uma per‑
sonalidade e de uma obra que com as suas tinham evidentes afinidades, como 
pode ver ‑se num passo do capítulo que a T. S. Eliot dedicou, nos fins do decé‑
nio, no panorama da literatura inglesa moderna que escreveu para a História 
da Literatura Inglesa de A. C. Ward, afinal facilmente aplicável a ele próprio: 
«Nesse ensaio sobre os metafísicos, Eliot aproxima, muito curiosamente, a 
expressão transposta dos simbolistas franceses da expressão conceptista dos 
seiscentistas, para mostrar como só um intelectualismo anti ‑romântico está apto 
a exprimir a complexidade do homem moderno, carregado de emoções e de cul‑
tura herdadas» (sublinhados nossos). Mais tarde, aliás, Sena, num poema de 
Visão Perpétua dedicado, todo ele, à irónica e feroz desmontagem das variadas 
influências que ao longo dos anos lhe foram atribuindo, referir ‑se ‑á expressa‑
mente ao caso de Eliot: «Quando há trinta anos comecei a publicar, / tentaram 
assassinar ‑me com o hermetismo. / Depois, quando se soube que eu sabia 
inglês, / com insinuações de que eu copiava o Eliot.» David Mourão ‑Ferreira 
publica em 1958 um livro, Os Quatro Cantos do Tempo, que, pela temática e pela 
rigorosa estrutura quaternária, faz inevitavelmente lembrar os Four Quartets 
(como também não deixará de os evocar um título, Sete Septetos, de 1967, de 
um poeta, Ruy Cinatti, que logo nos começos dos anos 40, no editorial do n.º 1 
da revista Aventura citava uma passagem de «Tradition and the Individual 
Talent»). David, membro, de resto, de um sector da geração de 50 que pro‑
curou conciliar os valores da tradição e da modernidade, e bem familiarizado 
com a reflexão eliotiana sobre tradição e «sentido histórico», incluirá alguns 
anos depois em Do Tempo ao Coração um poema precisamente intitulado 
«Historical Sense». À allure filosófica da poesia de um Vítor Matos e Sá, a cujo 
terceiro livro, O Amor Vigilante, Ruy Belo dedicará um amplo estudo incluído 
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em Na Senda da Poesia, depois de já ter citado um seu trabalho em Poesia Nova, 
curiosamente nas proximidades de referências aos Four Quartets, não será, por 
sua vez, alheio o exemplo da gravidade reflexiva do Eliot dos Quartetos. 

Por mais próximos, porém, que estes poetas tenham estado de Eliot, e 
alguns mesmo se mantiveram a ele fiéis ao longo dos anos, não é fácil imaginá‑
‑los a afirmar a sua dívida para com o autor de The Waste Land com o desas‑
sombro com que o fez, como vimos, Ruy Belo no prefácio à segunda edição 
de Aquele Grande Rio Eufrates. É, no entanto, conveniente frisar que o próprio 
Ruy Belo, de alguma forma, atenua o impacto da sua declaração ao escrever 
logo a seguir: «Bíblia, missais, Eliot, que importa tudo isso?». Há, por outro 
lado, que ter em conta que Ruy Belo escreve o seu prefácio onze anos depois 
da primeira edição de Aquele Grande Rio Eufrates, quando já se sente muito 
longe do livro e, ao mesmo tempo, nele se acentua a tendência para um des‑
prendimento irónico relativamente aos protocolos institucionais do trabalho 
literário. Seja como for, a presença de Eliot no seu livro de estreia é muito sen‑
sível. E o Eliot com o qual entra em diálogo é sobretudo o dos Four Quartets, 
o que mais de uma vez cita, como sublinhámos, em textos críticos ou teóricos 
tudo leva a crer contemporâneos da redacção dos poemas. Isso não quer dizer 
que não conhecesse outra poesia de Eliot, mesmo a marcada pelo desespero e 
pela crise civilizacional do período entre guerras, a de The Waste Land, a que 
se alude no livro de estreia (cf. «A Multiplicação do Cedro»: «E foi a folha 
verde que deus passou / pela terra desolada e ressequida») e em O Problema 
da Habitação. Alguns Aspectos (cf. «O Último Inimigo»: «O homem é ainda 
o maior erro / e que melhor vingança que estender / a sua ausência toda sobre 
a terra devastada»).

Um primeiro ponto de aproximação a assinalar é a cuidada organização 
que Ruy Belo dá ao seu livro, que, nalguns aspectos, até parece remeter para 
a estrutura do poema épico, como quando entre os títulos das suas partes 
figuram uma «apresentação», uma «dedicatória» e uma «narração». A 
intencionalidade do gesto é clara: o leitor é convidado a interiorizar a unidade 
do livro, que não deve abordar como a habitual colectânea de poemas. Não 
é também isenta de significado a presença, entre as partes do livro, de uma 
intitulada «Tempo», à volta do qual se exerce uma das linhas fundamentais 
da meditação de Eliot nos Four Quartets. 

Um outro ponto de convergência situa ‑se a nível da dimensão religiosa de 
Aquele Grande Rio Eufrates, logo perceptível na alusão com que o título joga. 
De resto, um dos motivos do grande interesse de Ruy Belo pelos Quartetos 
nos fins dos anos 50, quando em Roma está absorvido pela preparação do 
seu doutoramento em Direito Canónico, radica no que ele tem de poema que 
reflecte um entendimento cristão do sentido da existência humana. Já em 
meados da década de 50, um crítico inglês, Donald Davie, escrevia a propó‑
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sito da clivagem ideológica que então era possível estabelecer, com um certo 
esquematismo, realce ‑se, relativamente à leitura dos Four Quartets: «the reli‑
giously inclined applaud the Quartets, the more or less militantly secular and 
‘humanist’ decry them. As simple as that».

As alusões à Bíblia, o metaforismo bíblico são constantes em Aquele 
Grande Rio Eufrates. Em «Narração» — última parte do livro, constituída 
pelo poema que lhe dá o título —, por exemplo, podemos encontrar um verso 
(«e a vida sobre a terra é uma questão de tempo») cuja formulação lembra a 
da reflexão sapiencial do Eclesiastes, de que, aliás, se distinguem ecos noutros 
passos do poema. São os casos das alusões, num verso («Não há ideia que não 
puxemos para debaixo do sol») que vem um pouco antes, ao versículo 1, 9 («E 
nada há de novo debaixo do Sol!») e num outro («Comamos e bebamos que 
amanhã morreremos»), mais à frente, ao início do versículo 2, 24 («Nada há 
de melhor para o homem do que comer e beber»). Ora, como é sabido, um 
dos mais importantes diálogos que Eliot estabelece com o texto bíblico passa, 
inevitavelmente, por um poema meditativo que tem no centro das suas pre‑
ocupações o tempo e as contradições da condição humana, pelo Eclesiastes e 
designadamente pelas antinomias dos oito versículos iniciais do terceiro capí‑
tulo, como pode ver ‑se em diversas passagens de «East Coker» («there is a 
time for building / And a time for living and for generation / And a time for 
the wind to break the loosened pane / And to shake the wainscot where the 
field ‑mouse trots / And to shake the tattered arras woven with a silent motto. 
// […] The time of the seasons and the constellations / The time of milking 
and the time of harvest / The time of the coupling of man and woman / And 
that of beasts»).

O Eliot que busca a sabedoria da quietude, esse ponto de equilíbrio, de 
repouso («the still point»), para lá da ansiedade do devir temporal, e que é 
figurado na jarra chinesa que «se move perpetuamente no seu repouso» (cf. o 
quinto poema de «Burnt Norton»), não deixa de ecoar no oxímoro do título 
de «Imóvel Viagem», um poema da segunda secção de Aquele Grande Rio 
Eufrates, em que a esperança das «coisas gloriosas» vislumbrada na fala dos 
profetas, para que remetem várias das imagens do texto, se confronta com a 
irremediável inquietude da existência humana:

Coisas gloriosas se têm dito de ti
árvore mais verde de quantas há não há na vida
praia prometida no fundo dos mais belos
dos menos intencionais dos mais
inexplorados olhos 
E só para ti senhor não haver
lugar na cidade nem mãos com que te ungir
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Servissem ‑te ao menos meus dias de espaço
não tenho nada já para morrer
abrir ‑te os braços é tudo o que faço

Passaste numa nuvem pelos costumados gestos
qual onda que recua roubaste ‑mos ao dia
aí teve princípio toda a salvação

Havia ‑me colinas prometidas
e lagos redondos como a minha sede de cervo
Mas reduzi ‑me à tua irregular geografia
ó foz deste rio irrequieto
Não há nenhuma outra paisagem
mais do que a tua cruz simplificada

O «princípio» presente no último verso da segunda estrofe e que ana‑
gramaticamente se dissemina por todo o livro evoca também o princípio a 
que recorrentemente retorna a meditação de Eliot nos Quartetos («In my 
beginning is my end»). 

Aquilo a que John Paul Riquelme (p. 217) chamou a «multiplicidade 
estilística» do poema de Eliot pode incluir a oração, como se verifica no 
quarto poema de «Dry Salvages»: «Lady, whose shrine stands on the prom‑
ontory, / Pray for all those who are in ships, those / Whose business has to do 
with fish, and / Those concerned with every lawful traffic / And those who 
conduct them. // […]». Num livro tão dominado pela presença de Deus como 
é o livro de estreia de Ruy Belo, e tão aberto à interlocução com as palavras 
que O dizem ou a natureza e o cosmos que O reflectem, não surpreende que o 
poema se aproxime da oração (cf. «Vestigia Dei»: «És tu quem perseguimos 
pelos lábios / e tens em equilíbrio os seres e o tempo / És tu quem está nos 
começos do mar / e as nossas palavras vão molhar ‑te os pés / Tu tens na tua 
mão as rédeas dos caminhos / descem do teu olhar as mais nobres cidades 
/ onde nasceram os primeiros homens / e onde os últimos desejarão talvez 
morrer»).

O estilo abstracto (cf. Riquelme, p. 213) de vários passos do poema de 
Eliot, cujo discurso prosaico frequentemente se aproxima do discurso do 
filósofo ou do moralista, é que seria pouco consentâneo com versos onde, tão 
generosamente, «cabe a emoção», como são os de Ruy Belo. O que no poeta 
português deixou marcas foram antes o ritmo encantatório e as repetições 
(cf. ibid.) com que Eliot, aliás em fidelidade à sugestão musical contida no 
título do poema, soube compensar a eventual aridez do seu estilo. O sentido 
etimológico de verso como retorno para que Jakobson chamou repetidas vezes 
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a atenção é soberanamente posto em prática nos Quartetos por Eliot, que, até 
pelo uso recorrente que faz da técnica da variação sobre um tema, amiúde lança 
mão de procedimentos reiterativos, que podem mesmo ser tematizados. Vejam‑
‑se os versos finais do terceiro poema de «East Coker»:

You say I am repeating
Something I said before. I shall say it again.
Shall I say it again? In order to arrive there,
To arrive where you are, to get from where you are not,
You must go by a way wherein there is no ecstasy.
In order to arrive at what you do not know
You must go by a way which is the way of ignorance.
In order to possess what you do not possess
You must go by the way of dispossession.
In order to arrive at what you are not
You must go through the way in which you are not.
And what you do not know is the only thing you know
And what you own is what you do not own
And where you are is where you are not

Ruy Belo, por sua vez, prefere ao discurso conceptual a exuberância ima‑
gística com que, por exemplo, veste a construção paralelística da glosa que faz 
do Cântico dos Cânticos em «Condição da Terra»:

A minha amada chega no ar dos pinhais
cingida de resina vária como o cedro
e a maresia. Levanta ‑se lábil
e compromete solene o séquito da aurora
Ou vem sobre os rolos do mar
cheia de infância pequena de destino
Também a trazem às vezes aves como a pomba
que os mercadores ouviram
em países distantes. Tem brilhos
nos olhos de veado como se buscara
a grande fonte das águas
Que nome tem a minha amada?
Como chamá ‑la se nenhum
conceito a contempla?
Em que palavra envolvê ‑la?
A minha amada não é da raça de estar
como o homem posta sobre a terra
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Que pés lhe darão
este destino de serem
mais ágeis do que nós os sonhos?
Ombro como o meu será lugar para ela?
Que anjo em mim a servirá?

É da Bíblia, para que Ruy Belo, como sublinhámos, chamava a atenção 
a par de Eliot no prefácio à 2.ª edição de Aquele Grande Rio Eufrates, que, de 
resto, vem em grande parte a dicção poética hierática, solene, tão perceptível 
no livro, através da utilização de formas da segunda pessoa do imperativo 
(«Olhai», «Deixai», «Chorai»), do recurso frequente à apóstrofe («Ó 
homem que passas tranquilo na rua»; «ó amor de sião nem eu o sei»; «Ó meu 
amor nem minha mãe»), ou da colocação expressiva do adjectivo («Terrível é 
o homem em que o senhor»; «Grande diálogo será esse contigo»; «Grande 
te chamo cidade»; «Triste destino o teu»). Tal, porém, como acontece com o 
Eliot gnómico e mesmo sentencioso, em que o formal convive com o coloquial 
e o trivial, também no Ruy Belo do livro de estreia o que há de poeta metafí‑
sico não prescinde da vinculação ao banal quotidiano. Veja ‑se, por exemplo, 
para não irmos mais longe, o efeito que se consegue com o título de do poema 
«Jerusalém, Jerusalém… ou Alto da Serafina», em que se põe no mesmo plano 
toda a carga simbólica que transporta consigo Jerusalém, e a sua dignidade 
profética, com um bairro de Lisboa, que de comum com Jerusalém tem apenas 
a situação num ponto elevado, igualmente propício à meditação.

O desassombro com que Ruy Belo fala de influências vai muito ao encon‑
tro do famoso lema de Eliot, «Os poetas imaturos imitam, os poetas maduros 
roubam» (cf. James Longenbach), que o poeta inglês põe amplamente em 
prática nos Four Quartets, para não falar do caso muito especial que é, com 
as suas notas, The Waste Land. Nos Quartetos multiplicam ‑se, com efeito, as 
alusões, que podem ir das antinomias do Eclesiastes aos sonetos e ao Hamlet 
de Shakespeare e a Whitman e ao famoso verso de Mallarmé «Donner un sens 
plus pur aux mots de la tribu» (cf. «To purify the dialect of the tribe», no seg‑
undo poema de «Little Gidding»). Ruy Belo insere também generosamente 
no tecido textual dos seus poemas, para além das alusões à Bíblia, a fórmulas 
da liturgia e a Eliot, outras alusões que servem os propósitos do seu universo 
poético, e lhe confirmam a coerência. Elas incluem o Caeiro de «O Guardador 
de Rebanhos» (cf. «Só me resta recolher o meu rebanho de pensamentos», 
«A História de Um Dia»), o Campos de «Cruz na porta da Tabacaria!» 
(cf. «desde ontem a morte morreu», «Advento do Anjo»), o Pessoa da 
«Ceifeira» (cf. o título «Ah, poder ser tu, sendo eu!»), o Régio do «Cântico 
Negro» (cf. «Todos tivemos pai e mãe», «Saudades de Melquisedeque»), o 
Cesário de «O Sentimento dum Ocidental» e o Campos que o cita em «Ah 
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o crepúsculo, o cair da noite, o acender de luzes nas grandes cidades» (cf. «As 
nossas cidades ao cair da tarde», «Aquele Grande Rio Eufrates») ou ainda 
toda uma tradição secular do tratamento do topos do «Ubi sunt?» (cf. «Ai que 
foi feito de todas essas grandes marquesas?», «Ante Um Retrato de Madame 
de Pompadour»).

Um dos motivos do fascínio que Eliot exerceu em Ruy Belo no período 
em que este está imerso na escrita dos poemas que virão a constituir o seu livro 
de estreia terá residido na circunstância de ver conjugada nos Quartetos a mais 
alta realização poética com uma reflexão sobre a poesia, a palavra poética. 
O crítico que nele acompanhava o poeta e que até foi o primeiro a revelar ‑se 
em termos de publicação dificilmente poderia escapar à força do exemplo que 
Eliot tinha para lhe oferecer. As citações de artigos dessa fase permitem ‑nos, 
aliás, concluir que o conhecimento do Eliot dos Four Quartets ia de par com 
o do Eliot crítico e ensaísta, primeiro em castelhano e depois no original. 
Não custa, pois, imaginar o impacto que em Ruy Belo terão tido as famosas 
reflexões sobre a palavra poética no princípio do quinto poema de «Little 
Gidding», e que, de alguma forma, terão estado sempre no seu horizonte 
como pontos de referência de uma escrita capaz de conciliar o mais elevado 
grau de exigência literária com a necessidade de se manter aberta a um amplo 
e fecundo espaço de partilha:

And every phrase
And sentence that is right (where every word is at home,
Taking its place to support the others,
The word neither diffident nor ostentatious,
An easy commerce of the old and the new,
The common word exact without vulgarity,
The formal word precise but not pedantic
The complete consort dancing together)
Every phrase and every sentence is an end and a beginning,
Every poem an epitaph.

Na escrita tendencialmente digressiva de Ruy Belo, cabem com frequência 
as reflexões sobre a poesia e o poema cuja construção vamos acompanhando, e 
com particular relevo nos poemas longos onde se assiste a um exacerbamento 
dessa tendência para a digressão, sempre sujeita, no entanto, ao controlo de 
quem não deixa nada ao acaso na dúctil malha textual. Um bom exemplo é 
o do poema longo que encerra o volume e lhe dá o título, e que é, enquanto 
texto único da última parte em que o livro se divide, a «narração» de uma 
grave e melancólica despedida, lembrada da qualidade de «epitáfio» que é, 
como vimos, para o Eliot dos Quartetos, a de todo o poema. Na deambula‑
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ção, ou navegação verbal a que Ruy Belo aí se entrega, fala ‑se das «palavras 
primordiais» ou das «palavras necessárias» com que se faz o poema, e se, 
por um lado, se diz da palavra poética que não há «árvore mais inútil» do 
que ela, por outro lado nela se reconhece a capacidade de chegar junto dos 
homens, com a largueza que faz com que tenha «tantos ombros pelo menos 
como a multidão». O que Ruy Belo faz no extenso poema de fecho de Aquele 
Grande Rio Eufrates, que, numa entrevista, em 1968, surpreendentemente, 
o poeta chegou a considerar «um grande falhanço», e em que, de alguma 
forma, convergem as principais linhas de força de todo o livro, é percorrer as 
«salas espaçosas» que há «em muitas das palavras» de modo a dar ‑lhes outra 
respiração, outras formas de se combinarem no poema cujo «céu», em novi‑
dade perante nós, se vai abrindo. Nos longos versos que vamos seguindo não  
cabe apenas a «emoção»; percorre ‑os também a consciência, muito funda  
em Ruy Belo, de «estarmos nós homens sujeitos ao tempo». O que, no caso 
do poeta, significa que é um homem do seu tempo, um tempo que mesmo 
para o Ruy Belo de então, cristão, é central, segundo a perspectiva do Eliot 
dos Quartetos para quem «Só através do tempo o tempo se conquista». Daí a 
modernidade com que Ruy Belo desfralda no poema «as palavras necessárias 
/ à sensibilidade do tempo», mesmo que seja notória a ambivalência de que 
se reveste, na circunstância, o termo «tempo» e fique patente que em ambos 
os momentos em que o moderno, estético ou tecnológico (cf. as referências 
às «modernas doutrinas estéticas» e às «modernas quadrigas») é evocado 
apareça filtrado por um olhar irónico. Uma coisa é certa, se Ruy Belo abriu, 
como é manifesto, caminho aos que vieram depois — e não foram poucos os 
que lhe reconheceram a lição libertadora —, foi porque soube auscultar, com 
espírito inovador, os sinais do tempo que lhe coube.

Haveria ainda um outro ponto a referir: o que diz precisamente respeito 
à prática, desde cedo como vimos, do poema longo em Ruy Belo, e em que, 
segundo cremos, o contacto íntimo com o Eliot dos Quartetos nos anos 50 terá 
sido determinante. Mas isso levar ‑nos ‑ia muito longe, e o artigo já foi além dos 
limites aceitáveis. Deixemos, pois, a questão para outra oportunidade, que não 
faltará certamente. Baste por ora a indicação de que Ruy Belo, nas soluções 
encontradas para os desafios que o poema extenso colocava, vai muito ao 
encontro das conclusões a que Eliot chega nas reflexões que ao tema dedicou, 
seja no que se refere às relações entre o todo e as partes, seja no equilíbrio entre 
as passagens de maior e menor intensidade, ou ainda na tensão entre o poético 
e o prosaico. Seja como for, as suas realizações neste domínio estão, sem dúvida, 
entre o que de melhor se escreveu na moderna poesia portuguesa depois de 
Álvaro de Campos.
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