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Em muitos escritores da idade vitoriana vimos surgir a reação contra as 

restrições morais impostas pelo espirito da época. A reação continuou 

libertando toda a produção literária do CANT (afetação de virtude), do 

SHAM (decência hipócrita.), ousando discutir abertamente os problemas do 

sexo. Em primeiro lugar, aparece os misticismos dos poetas do 

Renascimento Irlandês – YEA TS, o chefe do movimento, cantor de alguns 

dramas líricos (Dirdre, Countess Cathleen), considerado o maior poeta do 

século. A personalidade mais importante da poesia inglesa depois de YEATS 

é a de T.S. ELIOT, norte-americano de nascimento e nacionalizado inglês. 

Sua influência, tornou-se mundial ainda antes de consagrado pelo prêmio 

NOBEL. Impressionado pelos simbolista franceses, sobretudo por 

LAFORGUE, criou uma técnica própria, e em sua evolução de um amargo e 

as vezes sarcástico pessimismo (Ash Wednesday, The Waste Land, The 

Hollow Men) para o culto da tradição, chegou à serenidade dos Four 

Quartets, quatro longas meditações sobre ideias relacionadas com o tempo. 

No começo do século XX a maior notoriedade no  gênero romance cabe a 

H.G. WELLS, igualmente exímio no romance cientifico, no psicológico e no 

social (The First Men in the MOON. Tono Bungay e The war of the Worlds). 

No grupo irlandês, comina a personalidade de genial de JAMES JOYCE, 

grande renovador da técnica do romance pelo extraordinário 

desenvolvimento que dá o monologo interior, combinando o realismo mais 

audacioso à mais penetrante introspecção (ULYSSES, Dubli ners, Finnegans 

Wake). Vou transcrever algumas linhas de Finnegans Wake para que o leitor 

possa avaliar quanto tempo se gastou para escrever o livro: “And me awlphul 

omegrims”. Between me associations in the posleadeny past and me 

disconnections with amlompervious futules I've a boodle full of maimeries 



in me buzzim and medears runs sloze bleime". Analista agudo é JOSEPH 

CONRAD, polonês de nascimento, soberbo pintor do mar. Os romances de 

SOMERSET MAGHAM têm por cenário as ilhas do Pacifico. D.H. 

LAWRENCE e um místico do subconsciente, dos instintos elementares, 

sempre preocupado com os problemas do sexo. VIRGINIA   WOOLF, como 

PROUST preocupada com os problema do tempo, do passado a inserir-se 

sutilmente na trama do presente a reação contra a respeitabilidade vitoriana, 

assuem intenção socialista em BERNARD SHAW, moralista paradoxal em 

luta contra todas as convenções sociais, iconoclasta sarcástico, cujas peças, 

entre outras, são Arms and the Man, SAint Joan, Mrs. Warren's Profession. 

No ensaio deve destacar o nome de BERTRAND RUSSEL, grande 

matemático e filosofo sobretudo, mas também agudo critico social em Roads 

to Freedom Socialism, MARRIAGE AND MORALS, ALDOUS HUXLEY, 

com seu famoso romance BRAVE NEW WORD, "a much sinister prophecy 

than ORWEEL'S 1984, ORWELL em 1984, “describes a future  country 

ruled by one  Strong man, BIG BROTHER. Finalmente, SAMUEL 

BECKETT, cuja peça WAINTING FOR GODOT, e uma tragicomédia sobre 

dois vagabundos. The two tramps Vladimir and Estragon are continually 

aware of cold, hunger, and pain as they wait for Godoto. The tramps quarrel 

and contemplate suicide, separation, and departure, but they remain 

dependente on each other  and never do anything". 

CHURCHILL - Estadista, Primeiro Ministro (l940-1945 e 1951-1955). 

Animador do esforço de guerra britânico e um dos protagonistas da vitória 

aliada sobre as potencias do Eixo. Prêmio Nobel de Literatura (1953). Autor 

de THE SECOND WORLD WAR e HISTORY OF THE ENGLISH-

SPEAKING PEOPLES (4 vols.). Escrevia à CICERO e como orador possuía 

perfeito domínio da língua inglesa. Sua oratória pode ser observada na 

seguinte parte de um discurso pronunciado em 1940. 

We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight in the seas 

and oceans, we shall fight with f growing confidence and growing strength 

in the air; we shall defend our island whatever the cost may be. We shall 

fight on the beachesA, we shall fight on the landing- grounds, we shall fight 

in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never 

surrender 


