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Assim, ao contrário da crítica daqueles que consideram que o livro 
desumaniza a história do Holocausto, Maus alcança ser extremamente 
humano e, por isso mesmo, muitas vezes contraditório, confirmando mais 
uma vez a maior eficácia da arte em encarnar situações históricas do que a 
própria escrita histórica na qual ela pode se basear. 
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Doutora em Teoria Literária e Literatura Brasileira pela UNICAMP 
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Século XX: profecia fáustica e paroxismo do exílio em 
Joseph Roth 

Luis Sérgio Krausz 

O fim do Império Austro-Húngaro representa, na obra de Joseph 
Roth (Brody,1894-Paris, 1939), o triunfo daquelas forças que, durante o 
século 19 europeu como um todo, germinaram e ganharam ímpeto 
crescente, e que estão associadas à ascensão de uma classe social cujo poder 
econômico tem como fundamento o comércio, o trabalho e a indústria. 

O século do liberalismo e da indústria, da multiplicação do capital e 
da mobilidade social – as forças geradoras da realidade europeia da época 
burguesa – tem como fundamento o predomínio de uma noção de liberdade 
individual, que conquista e transcende as barreiras intrínsecas à sociedade 
então em declínio, moldada sobre valores aristocráticos, cuja estrutura de 
classes, fundamentada numa hierarquia divinizada, tendia ao imobilismo e à 
estagnação de suas raízes medievais e que, no Império Austro-Húngaro, 
demorou mais a ruir do que nas demais nações europeias, mantendo-se 
hegemônica na esfera da cultura quase até o século 20. 

O Streben, isto é, o impulso e a vontade individual é, nesse processo 
de transformação social e humana que, por assim dizer, leva do feudalismo 
ao liberalismo, o elemento cuja vitória final sobre o universo 
meticulosamente ritualizado, exageradamente ordenado e rigorosamente 
estratificado da dupla monarquia se dá com a demolição do ecúmeno 
multinacional habsburgo, em 1918. A derrocada final desta Übernation 
resulta de um declínio da aristocracia enquanto classe econômica 
dominante, que durava pelo menos sete décadas, e que se tornara agudo já a 
partir da década de 1890. 

Ao mesmo tempo, o triunfo da classe burguesa no Império foi 
concomitante à apropriação, por parte da camada emergente, de uma série 
de símbolos, antes exclusivos da aristocracia, mas que gradativamente 
passariam a fazer parte do repertório cultural da camada ascendente. A 
burguesia austro-húngara do século 19 não criou um repertório simbólico 
próprio, nem uma ideologia singular, mas esforçou-se, de maneira 
consistente, em emular e apropriar-se dos valores morais e estéticos 
aristocráticos, calcados numa tradição que remontava à Idade Média. 
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A aquisição de novos títulos de nobreza por parte da camada 
emergente, por exemplo, fosse ela em troca de significativas somas de 
dinheiro, fosse por meio de casamentos, também faz sentido no âmbito de 
uma estratégia mais ampla de ascensão social, e espelha o esforço realizado 
pela camada ascendente em apropriar-se de um poder simbólico de origem 
feudal. 

É neste sentido, também, que se deve compreender a mimetização, 
por parte dos judeus recém-enriquecidos e recém-chegados à metrópole, 
dos gostos e costumes aristocráticos, mimetização esta que é atentamente 
retratada nos romances de autores como Arthur Schnitzler e Adolf 
Dessauer. 

Se o triunfo da nova camada social burguesa, da qual os judeus 
constituíam uma parcela significativa, deu-se por meio da imitação, 
duplicação e multiplicação dos símbolos e das formas de vida tradicionais 
da dupla monarquia, os instrumentos empregados neste processo de 
apropriação são os mesmos utilizados, na esfera da economia e da 
produção, pela classe burguesa, ou seja, a reprodução mecânica ad 
infinitum, assim como a simples compra. Trata-se de processos que são, de 
certa forma, análogos à indústria, à máquina e ao comércio, e se estes 
proporcionavam a multiplicação do capital em termos monetários, aqueles 
tentavam legitimar e justificar esta multiplicação num sentido simbólico. 

O teatro e os bioscópios, e logo a fotografia e o cinema, são, por isto, 
os instrumentos culturais por excelência dessa nova classe em ascensão, 
mas que permanece voltada para a mímese e para a reprodução dos valores 
estéticos, morais e filosóficos de uma aristocracia ociosa, formada sobre 
uma estrutura social em cujo contexto se via investida de um valor sagrado 
e transcendente. Ao mesmo tempo, a imitação, desprovida do selo da 
autenticidade, está marcada pela emanação a um tempo repelente e atraente 
do simulacro e da falsificação. Porém o gosto burguês, como mostram 
Schnitzler, Dessauer e mesmo Roth, contenta-se com esta apreciação do 
duplo, compactua com a reprodução, deleita-se com ela, e borra, 
deliberadamente, as fronteiras entre o genuíno e o falso: a burguesia, e em 
especial a pequena burguesia aristocratizada, pertencem, da mesma forma 
que os bioscópios e os museus de cera, à esfera do unheimlich freudiano, 
em que se rompem os limites entre a ilusão e a realidade, entre o surrogado 
e o autêntico, entre o verdadeiro e o falso. 
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Dentre as atrações principais do Prater, o célebre parque de diversões 
vienense, encontrava-se o Präuscher’s Panoptikum, onde celebridades e 
membros da nobreza da época eram representados fosse por atores 
profissionais e sósias, fosse por imagens de cera. Roth descreve o 
Panoptikum em sua versão inicial de Die Geschichte von der 1002 Nacht – 
um trecho que acabou sendo retirado, em sua maior parte, da versão 
definitiva deste romance, mas que dá testemunho da importância dos 
simulacros, da imitação e da mímese na cultura vienense do fin-de-siècle: 

A inauguração do grande Teatro Bioscópio do Mundo não era, de 
maneira nenhuma, um acontecimento secundário ou restrito à esfera 
do puramente regional daquela época. Na Capital do reino, sede da 
residência imperial, uma cidade viciada em espetáculos e ávida por 
diversões, um novo teatro, um novo palco, o primeiro carrossel 
mecânico, e até mesmo um novo balanço ou uma mudança no 
programa de um teatro de pulgas representavam uma sensação cujo 
brilho e cuja fama ecoavam muito além das fronteiras do Prater, em 
todos os bairros da cidade e também além dos limites urbanos. O 
Trummer mandou imprimir cartazes portentosos. Estes anunciavam 
que estavam expostos, no recém-inaugurado gabinete e figuras de 
cera, todo o horror e também todo o esplendor da história passada, 
assim como as figuras mais significativas da atualidade, numa 
realização de alta qualidade artística do famoso escultor napolitano 
Tino Percoli. Reis e assassinos, anomalias e diplomatas, marechais e 
vivisecções, a Antiguidade, a Idade Média e a modernidade, 
catacumbas e doenças venéreas, ladrões e espiões e monstros, que 
apareciam em Nova York e no Canadá, junto ao Equador e no mar 
glacial, estavam representados de maneira fiel à realidade no Teatro 
Bioscópio. O Harém do Sultão, as concubinas do Xá da Pérsia, os 
segredos nos palácios dos marajás da índia, os magnatas do aço, do 
ferro e do petróleo do novo mundo, tudo estava exposto ali...1 

                                                 
1 Joseph Roth, Die Geschichte von der 1002 Nacht, 41 Kapitel in Catálogo da exposição 
Joseph Roth 1894-1939, Jüdisches Museum Wien, 1995. Viena, Zirkutar, p.17: Die 
Eröffnung des neuen Grossen Welt-Bioscop-Theaters gehörte keineswegs etwa zu den 
nebensächlichen und rein regionalen Ereignissen jener Zeit. In der spektakelsüchtigen und 
lustgierigen Reichshaupt – und Residenzstadt bedeuteten schon eine neue Schaubude, eine 
neue Tanagra-Buhne, das erste mechanische Karussel, ja, was sag’ich, eine neue Schaukel 
und das veränderte Programm eines Flohtheaters eine Sensation, deren Gtanz und deren Ruf 
weit über die Grenzen dei Praters in allen Bezirken der Stadt und auch jenseits des 
Stadtgürtels Widerschein und Widerhalt erweckten. Mächtige Plakaten lieis der Trummer 
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O grande jogo da reprodução e da mimetização encontra, neste 
bioscópio, sua perfeita representação, e torna-se, assim, uma metáfora da 
própria sociedade burguesa liberal que, ao romper as barreiras da antiga 
ordem, também se arroga o direito de escolher livremente o papel que 
deseja representar numa sociedade teatralizada, mas cujos papéis não são 
nem fixos nem pré-determinados por quaisquer fatores, mas encontram-se 
livres, ao alcance do esforço e da ambição individual, isto é, tornam-se 
como mercadorias num grande mercado. 

É também a este universo de mimetização e de liberdade que 
pertencem os personagens descritos por Adolf Dessauer em 
Grossstadtjuden – como por exemplo James Löwy e Richelieu. São 
personagens que levam a marca inconfundível do falso, isto é, do Schmock, 
para usar as palavras de que se serve Gschmeidler, um dos personagens 
desse romance, ao descrever os judeus parvenus de Viena. A convicção 

                                                                                                                 
drucken. Sie verkündeten, dais in dem neueröffneten Wachsfigurenkabinett in höchst 
künstterischer Ausführung dei berühmten Skutpteurs aos Neapel Tino Percoli die ganze 
Schrecklichkeit, aber auch die ganze Pracht der vergangenen Geschichte wie die 
bedeutendsten Figuren der jüngsten Aktualität zu sehen wären. Könige und Mörder, 
Anomalien und Diptomaten, Feldherren und Vivisektionen, das Altertum, das Mittelalter 
und die Neuzeit, Katakomben und Geschtechtskrankheiten, Räuber und Spione und 
Monstren, die in New-York, in Canada, em Äquator und im Eismeer vorkamen, Joseph 
Roth, Die Geschichte von der 1002 Nacht, 41 Kapitel in Catálogo da exposição Joseph Roth 
1894-1939, Jüdisches Museum Wien, 1995. Viena, Zirkular, p.17: Die Eröffnung des neuen 
Grossen Welt-Bioscop-Theaters gehörte keineswegs etwa zu den nebensächlichen und rein 
regionalen Ereignissen jener Zeit. In der spektaketsüchtigen und lustgierigen Reichshaupt – 
und Residenzstadt bedeuteten schon eine neue Schaubude, eine neue Tanagra-Bühne, das 
erste mechanische Karussel, ja, was sag’ich, eine neue Schaukel und das veränderte 
Programm eines Flohtheaters eine Sensation, deren Glanz und deren Ruf weit über die 
Grenzen des Praters in allen Bezirken der Stadt und auch jenseits des Stadtgürtels 
Widerschein und Widerhall erweckten. Mächtige Plakaten liess der Trummer drucken. Sie 
verkündeten, dass in dem neueröffneten Wachsfigurenkabinett in höchst künstlerischer 
Ausführung des berühmten Skutpteurs aus Neapel Tino Percoli die ganze Schrecklichkeit, 
aber auch die ganze Pracht der vergangenen Geschichte wie die bedeutendsten Figuren der 
jüngsten Aktualität zu sehen wären. Könige und Mörder, Anomalien und Diptomaten, 
Feldherren und Vivisektionen, das Attertum, das Mittelalter und die Neuzeit, Katakomben 
und Geschlechtskrankheiten, Räuber und Spione und Monstren, die in New-York, in 
Canada, am Äquator und im Eismeer vorkamen, waren im Bioscop-Theater naturgetreu 
dargestetlt. Der Harem des Sultans, die Kebsfrauen des Schahs von Persien, die Geheimnisse 
in den Palästen der indischen Maradschahs, die Stahl –, Eisen – und Petroleummagnaten der 
Neuen Welt waren zu sehen... 
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com que estes recém-chegados representam o papel que escolheram os leva 
a incorporar de tal forma os personagens que estes se tornam parte 
inalienável de suas identidades, levando a mímese ao paroxismo. 
Gschmeidler, explica a Lotti Kastner (ex-Kohn), em Grossstadtjuden: 

“O ser do Schmock consiste nele representar alguma coisa totalmente 
diversa daquela para a qual foi criado pela natureza, ou seja, em certa 
medida, o Schmock porta uma máscara e representa um papel.” ... 
“Ele é um comediante altamente peculiar, pois é um comediante que 
sempre escolhe justamente aquele papel que, ante de suas 
características naturais, lhe é o menos adequado.” (...) “Se a senhora 
permitir, faremos já um teste com a importante frase que acabo de 
pronunciar dirigindo nossas atenções a Schmocks que nos são 
conhecidos. Dentre eles poderíamos tomar, por exemplo, James 
Löwy, que se encontra entre nós. Minhas palavras aplicam-se 
perfeitamente a ele, como a senhora há de admitir. Nascido um 
funcionário comercial, ele se pôs na cabeça representar um inglês 
rigoroso e formal, ou seja, justamente aquele papel que é o menos 
apropriado à sua natureza de empregado do comércio. Outro exemplo 
são os Richelieus; o pai, por natureza um filistino de boa índole e 
limitado, representa o papel de um Don Juan aristocrático e de um 
vidente, enquanto suas filhas, que têm a aparência e a índole de 
autênticas boas moças judias, e que são, por isto mesmo, muito 
atraentes, tornam-se repelentes por meio de suas piadas antissemitas. 

Lotti riu: “O senhor deveria tornar-se livre-docente em teoria da 
Schmockerei.” 

“Ah! Trata-se de uma ciência vasta, que nunca se acaba de aprender”, 
disse Gschmeidler. “Além dos grandes Schmocks, plenamente 
desenvolvidos, que qualquer um é capaz de reconhecer à primeira 
vista, existe também um número considerável de outros, menores – 
meio – e um quarto Shmocks – que apenas um olhar bem treinado é 
capaz de diagnosticar. Eu lhe digo que existem mais Shmocks entre o 
céu e a terra do que nós poderíamos imaginar, em nossa sabedoria 
escolar” (...) 

“Evidentemente o Schmock é alguém que acredita em si”, disse 
Gschmeidler, “e quanto mais tempo ele representa o seu papel, tanto 
mais ele o incorpora. E este auto-engano o faz feliz. A senhora não 
percebeu como os Schmocks são todos pessoas alegres?” 
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“Realmente... isto parece estar certo”, disse Lotti depois de pensar 
por alguns instantes. “Herr Richelieu, pelo menos, está sempre de 
bom humor. Ouça como ele está gargalhando de novo.”2 

A epidemia judaica vienense do fin-de-siècle é a Schmockerei, a 
falsificação: ao desmantelar as estruturas sociais anteriores, a era do 
liberalismo cria também o vácuo de valores que dá a cada um a 
possibilidade de escolher para si o papel que deseja representar, ou seja, 
trata-se de uma era de ilusões em que simulacros são confundidos com o 
autêntico, e ao mesmo tempo o próprio conceito de autenticidade perde 
sentido, na medida em que são possíveis sua livre multiplicação e sua 
imitação. 

O bioscópio, portanto, é também um retrato e um emblema de uma 
vida social fundada em ilusões; uma vida social cujo fator coesivo 
fundamental é, ao mesmo tempo, a doença crônica por excelência da Viena 

                                                 
2 DESSAUER, Adolf. Grossstadtjuden. Viena, Wilhelm Braumüller, 1910... p.46: “Das 
Wesen des Schmocks besteht darin, dass er sich für etwas anderes ausgibt, als wozu ihn die 
Natur geschaffen hat, also gewissermassen eine Maske trägt, eine Rolle spielt.” ... “Er ist em 
n höchst sonderbarer Komödiant – ein Komödiant nämlich, der sich just immer die Rolle 
auswählt, die er mit Rücksicht auf seine natürlichen Anlagen am allerwenigsten spielen 
kann.” (...) “Wenn Sie gestatten, so machen wir gleich eine Probe auf den wichtigen Satz, 
den ich eben ausgesprochen habe, indem wir ihn auf uns bekannte Schmöcke anwenden. Da 
wäre zum Beispiel der hier anwesende James Löwy. Auf den trifft, wie sie zugeben werden, 
jedes Wort zu. Löwy, em n geborener Kommis, hat sich in den Kopf gesetzt, den steifen, 
formenstrengen Engländer zu spielen, also gerade die Rolle, die seiner Kommisnatur am 
wenigsten liegt. Da sind ferner die Richelieus: Der Vater, von Natur her ein gutmütiger und 
beschränkter Philister, spielt den aristokratischen Don Juan und Geisterseher, die Töchter, 
nach Erscheinen und Wesen unverfälschte und gerade darum sehr anziehende Judenmädel, 
machen sich durch ihre antisemitischen Faxen widerlich.” 
Lotti lachte: “Sie sollten sich wirklich als Dozent der Schmockkunde habilitieren.” 
“O, das ist eine reiche Wissenschaft, hier lernt man nie aus”, sagte Gschmeidler. “Ausser den 
grossen, vollentwickelten Schmöcken, die jeder auf den ersten Blick erkennt, gibt es noch 
eine stattliche Zahl kleinerer, minderentwickelter – Halb – und Viertelschmöcke – die nur 
das geübte Auge zu diagnostizieren vermag. Ich sage Ihnen, es gibt mehr Schmöcke 
zwischen Himmel und Erde, als wir uns in unserer Schulweisheit träumen lassen.” 
“Natüdich glaubt er (der Schmock) na sich”, rief Gschmeidler, “und je länger er seine Rolle 
schon spielt, desto mehr, weil er sich já in sie immer mehr hineinlebt. Diese Selbsttäuschung 
macht ihn glücklich. Haben Sie nicht auch bemerkt, dass alie Schmöcke sehr heitere 
Menschen sind?” 
“Wirklich... das scheint richtig”, sagte Lotti nach einem Augenblick des Nachsinnens. “Herr 
Richelieu ist jedenfalls immer Lustig. Hören Sie nur, wie er wieder lacht.” 
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do fin-de-siècle. Assim, Hermann Broch destaca a artificialidade da cultura 
da cidade no último quartel do século 19: 

“Ainda que Viena se sentisse como a cidade das artes por excelência 
(...), a atmosfera aqui era bem diferente. Tratava-se muito menos de 
uma cidade das artes do que da cidade da decoração por excelência. 
Relativamente à sua decoratividade, Viena era alegre, 
frequentemente alegre de uma maneira pouco sensata, mas de humor 
verdadeiro ou mesmo de mordacidade e de autoironia havia muito 
pouco”.3 

A mania de ornamentação da cidade e sobretudo de seus cidadãos é 
vista também como as duas faces de um mesmo fenômeno por Walter 
Benjamin: 

“O coração do Schmock bate em uníssono com o do ornamental. (...) 
Ambas as formas surgem como sintomas da doença crônica, da qual 
todas as opiniões e todos os pontos de vista apenas estabelecem a 
escala da febre: a falta de autenticidade”.4 

Em Zipper und sein Vater, romance ambientado às vésperas da 1ª 

Guerra Mundial, Joseph Roth retrata, juntamente com o triunfo das novas 
ideias, a fragilidade dessa construção social artificialmente assentada sobre 
as mesmas bases da sociedade aristocrática declinante – isto é, um universo 

                                                 
3 DESSAUER, Adolf. Grossstadtjuden. Viena, Wilhelm Braumüller, 1910... p.46: “Das 
Wesen des Schmocks besteht darin, dass er sich für etwas anderes ausgibt, als wozu ihn die 
Natur geschaffen hat, also gewissermassen eine Maske trägt, eine Rolle spielt.” ... “Er ist em 
n höchst sonderbarer Komödiant – ein Komödiant nämlich, der sich just immer die Rolle 
auswählt, die er mit Rücksicht auf seine natürlichen Anlagen am allerwenigsten spielen 
kann.” (...) “Wenn Sie gestatten, so machen wir gleich eine Probe auf den wichtigen Satz, 
den ich eben ausgesprochen habe, indem wir ihn auf uns bekannte Schmöcke anwenden. Da 
wäre zum Beispiel der hier anwesende James Löwy. Auf den trifft, wie sie zugeben werden, 
jedes Wort zu. Löwy, em n geborener Kommis, hat sich in den Kopf gesetzt, den steifen, 
formenstrengen Engländer zu spielen, also gerade die Rolle, die seiner Kommisnatur am 
wenigsten liegt. Da sind ferner die Richelieus: Der Vater, von Natur her ein gutmütiger und 
beschränkter Philister, spielt den aristokratischen Don Juan und Geisterseher, die Töchter, 
nach Erscheinen und Wesen unverfälschte und gerade darum sehr anziehende Judenmädel, 
machen sich durch ihre antisemitischen Faxen widerlich”. 
4 BENJAMIN, Walter: Karl Kraus in Illuminationen, Frankfurt, Suhrkamp, 1977 p.354: Der 
Schmock ist im Herzen eins mit dem Ornamentiker. (...) Beide Formen erscheinen ais 
Symptome der chronischen Krankheit, von welcher alie Einstellungen, alie Standpunkte nur 
die Fieberkurve bestimmen: der Unechtheit. 
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em que as relações pessoais estão fundamentadas não em bases legais ou 
econômicas, e nem mesmo em parâmetros éticos ou metafísicos, como os 
que nortearam a sociedade aristocrática em suas origens medievais, mas na 
pura subjetividade, nas simpatias e antipatias aparentemente sem qualquer 
fundamento, bem como a falência de tal construção, capaz apenas de 
preservar aparências sem que exista, por trás delas, algum tipo de 
substância. 

Se a vida dos Zipper se torna, com o desmantelamento da monarquia, 
uma espécie de cenário ou de fachada, atrás do qual se encontra o vazio, ela 
é também um emblema da fragilidade de toda a sociedade burguesa, cujos 
signos e símbolos repousam não sobre uma metafísica transcendente ou 
sobre um culto à virtude, mas cujo Streben, cuja ambição, é incorporar e 
mimetizar a estética de uma aristocracia já privada de seu sentido, é 
apropriar-se, por meio da matéria, de um certo conjunto de valores 
abstratos, cujo significado recua com o desaparecimento da velha ordem. 

Correspondentemente, a mímese teatral, que ainda antes da Guerra 
possibilitava uma reprodução “artesanal” dos valores aristocráticos, assim 
como o bioscópio, e como tal exercia um papel social importante no sentido 
de manter a coesão de um sistema de classes, passa a ser substituída pela 
mímese industrializada, em que uma nova classe industrial apropria-se de 
objetos ou aparências provenientes deste meio superior para reproduzi-los 
em larga escala, mecanicamente, para transformar em mercadorias o que 
antes fora símbolo. 

Assim, em Zipper und sem n Vater, Ema, a amante e mais tarde 
esposa de Arnold Zipper, se transforma, no pós-guerra, de medíocre atriz de 
teatro em estrela do cinema de Hollywood, a partir de onde, não obstante 
sua total falta de talento, ela conquista fama sem ter que se expor ao público 
de maneira direta. Ema é capaz de impor-se sobre os homens da indústria 
do cinema, comerciantes primitivos e ignorantes e, por meio deles, também 
sobre a massa do público de cinema: 

“Importava impor-se sobre o primitivismo pequeno-burguês dos 
homens do setor (...). Quando Ema se encontrava com homens de 
negócios do setor, ela se portava de outra maneira: ela fazia de 
ridículos os intelectuais, com sua estranheza ao mundo. Ela dava a 
entender que esta época precisava de homens de ação, e que ganhar 
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dinheiro era uma arte superior à do teatro. Ela gabava-se da América 
e contava que, já na infância, estivera ali...”5 

Assim, Zipper und sein Vater é, mais explicitamente do que Die 
Flucht ohne Ende ou Hotel Savoy, o romance do triunfo das formas falsas, 
das aparências vazias – um processo cuja gestação começa, para Roth, 
muito antes da Guerra – se pensarmos, por exemplo, nas ideias que o velho 
Zipper expressa ainda antes do começo da guerra – mas que, no novo 
tempo, alcança um triunfo absoluto e conquista facilmente espaço ante o 
vazio de valores que se constela com o fim da velha ordem. 

Se para Roth nada resta de autêntico no universo de fantasmagorias 
triunfantes – e o cinema é, no seu entender, a melhor metáfora deste 
universo – Zipper und sein Vater representa, também, o esgotamento do 
tema que ocupa toda a primeira fase criativa do autor, sobre o qual ele se 
debruçara desde sua própria volta de um campo de prisioneiros russo, em 
1918. A partir daí, não mais o vazio e a desorientação serão o fulcro de seu 
trabalho literário, mas um mergulho cada vez mais profundo em suas 
memórias e em suas fantasias acerca do mundo cuja derrocada final se deu 
em 1918. 

Na medida em que os novos valores triunfam sobre a Áustria 
despedaçada, sem nada que contenha seu avanço, Roth volta-se, cada vez 
mais, para a Welt von gestern, num projeto de reconstrução e reinvenção do 
passado e de busca por uma autenticidade desaparecida que é, para ele, a 
única possibilidade de opor-se a uma realidade quotidiana que lhe parece 
tanto mais insuportável. 

A Guerra portanto representa, para Roth, o triunfo do fáustico e do 
titânico sobre a humanidade europeia, em lugar da antiga submissão a uma 
ordem superior aos indivíduos, uma ordem que é, em certa medida, 
mitificada e sacralizada na obra tardia de Roth, e que se afigura como 
representante de uma essência cósmica e eterna, em que o monarca é o 

                                                 
5 ROTH, Joseph. Zipper und sem n Vater. Colônia, Kiepenheuer & Witsch, 2003. (p.74). Der 
kleinburgedichen Pdmitivitãt der Branche-Mãnner galt es zu imponieren (...). (p.75) War 
Ema mit Geschãftsleuten von der Branche zusammen, so benahm sie sich anders: sie machte 
die Intellektuellen lacherlich und ihre “Weltfremdheit”. Sie gab zu erkennen, dass diese Zeit 
Mãnner der Tat brauchte und dass Geldmachen eine grássere Kunst sei als Theaterspielen. 
Sie schwãrmte von Amerika und erzãhlte, dass sie schon ais Kind dort gewesen sei (...). 
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portador de uma missão divina, destinado pela História a proteger seus 
súditos. A própria noção de civilidade parece confundir-se, em Roth, com 
sua memória e suas idealizações do universo habsburgo, cuja derrocada 
deixa atrás de si uma sensação de desorientação, mas também de uma 
revolta contra tudo, isto é, uma espécie de guerra de todos contra todos, 
representada pela perplexidade de personagens como Franz Tunda ou 
Gabriel Dan, respectivamente de Die Flucht ohne Ende e Hotel Savoy. 

O predomínio do universo dos sentidos e do palpável, voltado para o 
futuro e para a expansão capitalista, sobre uma espiritualidade arraigada no 
passado remoto – seja ele impregnado pela tradição do Sacro Império 
Romano Germânico, seja ele o judaísmo de molde medieval – que tende à 
imobilidade e à conservação ao longo do tempo, é visto por Roth como a 
questão central da Europa pós-bélica. O triunfo das novas tendências, que 
para ele estão associadas à sensação de desconforto e de alienação, e 
portanto à condição existencial do exílio, no sentido da tradição mística 
judaica, passa a ameaçar a integridade humana, enquanto valor de vida, que 
torna a moralidade óbvia e necessária, e passa a ser visto como algo cada 
vez mais distante do universo europeu das décadas de 20 e 30. Esta 
integridade torna-se apenas a lembrança distante de um universo ostjüdisch 
que se encontrava implantado no seio da dupla monarquia, mas que, como 
ela, estava irreversivelmente condenado ao desaparecimento na época em 
que Roth escrevia. 
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