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Sobre gatos e ratos, autobiografia e biografia 

Berta Waldman 

Muitos adultos lembram-se provavelmente das histórias em 
quadrinhos coloridas da infância nas quais os super-heróis vitoriosos 
salvam o mundo da destruição empreendida pelos vilões. Ao abrir a história 
em quadrinhos de Art Spiegelman – Maus, o contraste é gritante: o gato e o 
rato têm e não têm a ver com Tom & Jerry. Se há uma alusão à dupla, é 
para afirmar sua diferença. Aqui, os gatos são nazistas, e os ratos são 
judeus. Próximo da tradição popular das fábulas, Maus relaciona-se menos 
com Walt Disney do que com Esopo, La Fontaine e mesmo com Kafka,1 
embora não esteja entre suas intenções o ensinamento moral, ou a feliz 
reconciliação entre alto e baixo, humano e animal, trauma e memória. O uso 
da face animal para os homens talvez se deva ao fato de o passado ser 
visualmente inacessível ao autor. Assim, como representá-lo através do 
desenho? Que cara atribuir à vítima e ao perpetrador? Como particularizá-
las? Entretanto, não se pode esquecer que o autor, em sua opção por 
representar os judeus como ratos traz para o corpo de seu trabalho um 
elemento forte e negativo da figuração que os nazistas faziam dos judeus 
em cartazes de propaganda, filmes, discurso, etc., associando a essa imagem 
a noção de sujeira, dejeto deflagrador de epidemia a ser eliminado como 
medida de higiene. Se a autenticidade realista não estava entre os objetivos 
de Spiegelman, essa opção poderia sinalizar uma adesão ao inimigo. Mas, 
ao contrário, o autor desconstrói o modelo de judeu nazista ao atribuir 
múltiplas qualidades aos ratos: são bons, solidários, ranzinzas, obsessivos, 
enfim, apresentam qualidades e defeitos, como qualquer ser humano. Neste 
sentido, o autor implode a construção monolítica e maniqueísta, 
humanizando a imagem. Além disso, opção por desenhar homens com caras 
de animais instaura uma forma crítica e talvez transgressiva de 
distanciamento neste “romance gráfico”, diferenciando-o das 
representações que recobrem o discurso oficial sobre o Holocausto.2 

                                                 
1 Ver, a propósito, o ensaio de Andreas Huyssen, “Of Mice and Mimesis: reading 
Spiegelman with Adorno”. In Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. 
Stanford: Stanford University Press, 2003, pp.122-137. 
2 Comparando o uso da cara de rato para representar os judeus em Maus com o filme de 
propaganda nazista O eterno judeu, que retrata a conspiração mundial dos judeus como uma 
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Maus é a tentativa de escrever a biografia de Vladek Spiegelman, um 
sobrevivente judeu dos campos de concentração, através das entrevistas 
datadas dos anos 1970 feitas por seu filho Art Spiegelman, um dos mais 
célebres cartunistas da vanguarda norte-americana. As gravações foram 
feitas em Rego Park, Queens, na casa em que o filho cresceu e, durante 
umas férias de verão, nos Catskills (montanhas ao norte de Nova York). O 
palco dos acontecimentos é a Polônia, e o período gravado vai de 1933 a 
1944, tendo como alvo a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. 
Maus rompe os limites dos gêneros em muitos aspectos. Seu formato se 
apresenta como um misto de narrativa e trabalho gráfico, relacionados os 
dois de forma inextricável. “A comic book driven by the word”,3 assim o 
autor definiu sua obra em uma entrevista radiofônica datada de 1992. Por 
outro lado, é também difícil classificar a tônica do texto: biografia? 
autobiografia? história do nazismo? Inscrito no limiar entre a biografia e a 
autobiografia, a obra se desdobra em múltiplos enredos; assim, a 
autobiografia de Vladek Spiegelman, o pai, contracena com a biografia que 
Art Spiegelman faz do pai, com a autobiografia de Art, e ainda com a 
biografia destruída e, portanto, calada, da mulher de Vladek – Anja –, que 
se suicida. E esses desdobramentos todos vão se compondo diante dos olhos 
do leitor, acionados pelo duplo do autor tornado personagem. 

Abre o primeiro volume uma epígrafe de autoria de Adolf Hitler: “Os 
judeus são indubitavelmente uma raça, mas eles não são humanos”. 
Fazendo eco à epígrafe, a história será protagonizada por homens 
animalizados: ratos (judeus), gatos (nazistas), porcos (poloneses), cães 
(norte-americanos), sapo (francês), numa fábula às avessas, onde em vez de 
dar voz aos animais, o autor ressalta e identifica o animal nos humanos, 
situando um claro descompasso entre o tipo de história apresentada e seu 
veículo – os quadrinhos, inaugurando um terreno novo e controverso no que 
concerne à representação da Shoá. Esse descompasso é tratado no interior 
da própria história, no vol. II, na fala de Art para sua mulher: “É muito 
esquisito tentar reconstruir uma realidade pior do que os meus sonhos mais 
pavorosos. E ainda por cima em quadrinhos! Acho que estou dando um 
passo maior que as pernas./.../Tanta coisa eu nunca vou conseguir entender 

                                                                                                                 
praga causada por ratos que invadem, contaminam e destroem a todos, percebemos que 
Spiegelman inverte posições: em seu livro o rato é vítima, sofre, é vulnerável. 
3 Art Spiegetman em entrevista de rádio, em 1992. In Politics of Memory. op.cit., p.131. 
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nem visualizar, é que a realidade é complexa demais para ser contada em 
quadrinhos... Precisa deixar coisas de fora, simplificar” (p.176). 

Embora premiado e elogiado após sua publicação, o trabalho de 
Spiegelman foi também alvo de críticas por considerarem que ele 
literalmente desumaniza o Holocausto, questão que retomaremos ao final 
deste trabalho. 

O episódio que abre o livro e lhe serve de moldura exemplar é a 
lembrança de infância vivida por Artie, num verão de 1958: enquanto 
patinava com dois amigos, o patim se desprende de seu pé, ele cai, e os 
amigos o xingam e continuam patinando sem ele. Chorando, ele conta ao 
pai o ocorrido, e o pai lhe dá uma lição básica: “seus amigos? se você os 
trancar num quarto sem comida por uma semana... Aí você verá o que são 
amigos!...”(p.5). A divisão nós/eles, amigos/inimigos fica instaurada a 
partir do início, bem como a inconfiabilidade no próximo, legado que o pai 
transmite ao filho aprendido em grande parte em sua experiência nos 
campos de Auschwitz. 

Dando um salto no tempo, Artie, adulto, visita o pai em NY, e lhe diz 
que quer escrever sua história. Artie é casado com Françoise, e o pai, com 
Mala. A mãe de Artie se suicidou em 1968. O pai reluta em começar a 
contar, usando dois argumentos: primeiro, que era tanto o que tinha para 
contar que sua história tomaria muito tempo e vários livros; segundo, que 
ninguém se interessaria pela história. A insistência do filho o leva a contar. 

A obra estrutura-se em dois planos, que têm por suporte duas linhas 
temporais. Grande parte da obra é constituída pela narração em primeira 
pessoa, enunciada por Vladek e protagonizada por ele e sua mulher – Anja 
–, dos acontecimentos vividos durante o nazismo. Essa fala é intercalada 
pela inserção do tempo presente centralizador da relação pai/filho. 
Entretecendo continuamente as linhas do relato, as vinhetas de uma 
narração interrompem o fluxo do outro plano, como ocorre no registro que 
lida com a oralidade. 

Justamente no plano movediço das intercalações projeta-se a 
autobiografia de Artie. Ela busca o seu lugar na rede de relatos do passado 
de seus pais, da família dos pais e do irmão morto, mas faz-se 
principalmente na interação presente com o pai e com a mulher – Françoise, 
e com outras personagens esporádicas. O vínculo da história de vida do 
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filho com a biografia dos pais sobreviventes da Shoá passa por uma 
afinidade com o trauma vivenciado durante o nazismo, do qual voluntária 
ou involuntariamente o filho faz parte. São os efeitos do trauma que recaem 
sobre ele, atingindo-o nos mais diversos lugares: na linguagem, em zonas 
de silêncio, nos gestos, sentimentos e palavras reprimidas, nos hábitos, no 
tipo de humor, tudo produzido a partir de um passado que pesa tanto mais 
quanto ainda não foi articulado. Por isso a insistência do filho em traçar a 
biografia dos pais. É nela e a partir dela que sua autobiografia vai se 
tornando possível. Convém acentuar ainda que a intenção de escrever a 
história dos pais surge após a experiência traumática do suicídio de sua 
mãe, Anja, evento bem marcado no conjunto da obra. 

Composta por dois tomos datados respectivamente de 1987 e 1991 (o 
primeiro foi publicado no Brasil pela editora Brasiliense, em 1987; o 
conjunto dos dois volumes foi publicado em 2005, pela editora Companhia 
das Letras), no primeiro, o jovem Vladek conhece e se casa com Anja. Em 
meio a muitos problemas, o protagonista é recrutado pelo exército polonês, 
no momento em que começa a perseguição dos judeus pelos nazistas. 
Primeiro, os judeus foram retirados de suas casas e separados em guetos; 
pouco a pouco vão perdendo seus familiares (o pequeno Richieu, irmão de 
Art, entre eles) e escondendo-se em diferentes lugares, para serem, afinal, 
levados a Auschwitz, onde morrem de fome ou são assassinados. 

O segundo volume conta a estada do casal Spiegelman nos campos 
de Auschwitz e Birkenau. A dureza do relato constrói-se sobre a astúcia e 
os truques usados principalmente pelo pai para sobreviver e escapar das 
câmaras de gás. Aqui a linha temporal do presente vai ganhando 
protagonismo, pondo à tona a difícil relação entre Art e Vladek, filho e pai, 
recuando essa linha do presente para planos de memória. Um bom exemplo 
pode ser visto quando Artie está à mesa com Mala e seu pai, depois de 
terminado o dia de entrevista, e este insiste com o filho adulto para que 
coma toda a comida do prato. Aí o filho traz para o presente uma cena 
passada: 

A. “Sabe, Mala, quando eu era pequeno, se eu não comesse tudo do 
prato, papai discutia comigo até eu correr chorando para o quarto..”. 
[...] “...papai fazia questão que eu comesse todo o resto,” “Guardava 
o prato e servia de novo até eu comer ou morrer de fome.” (p.45, 
grifo meu). 
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Nesta cena revive-se a experiência não superada da fome nos campos 
de concentração, transposta para o cotidiano como “lei”. A cena lembra 
outra similar vivenciada por Kafka e relatada em Carta ao pai4: “Como em 
criança eu ficava junto de você principalmente na hora das refeições, a sua 
lição principal era em grande parte uma lição sobre o comportamento 
correto à mesa. O que vinha à mesa precisava ser comido, não era permitido 
falar sobre a qualidade da comida /.../ Como você por natureza tinha um 
apetite vigoroso e uma predileção especial por comer tudo rápido, quente e 
em grandes bocados, o filho tinha de se apressar, reinava à mesa um 
silêncio sombrio, interrompido por admoestações: ‘Primeiro coma, depois 
fale’, ou ‘Mais depressa, mais depressa’, ou ‘já terminei de comer faz muito 
tempo’”.5 

Em sentido contrário, veja-se o episódio em que Vladek conta ter 
sido feito prisioneiro de guerra pelos alemães quando servia o exército, e 
estes obrigaram a ele e a mais quatro judeus a limpar um estábulo enorme e 
imundo, em uma hora.6 A tarefa era impossível de ser realizada naquele 
tempo, e eles foram castigados: “Vão ficar sem sopa, seu bando de 
preguiçosos!” disse o soldado alemão aos tapas. Na sequência, o pai diz 
para o filho: “Olha o que você faz, Artie!” “Está caindo cinzas de cigarro na 
tapete, quer que aqui fique que nem uma estábulo?”(p.54) Na mesma 
página vemos Vladek sendo vítima do sadismo nazista e, em situação 
invertida, o opressor casmurro do filho. 

No segundo volume, a impertinência e a sovinice do pai são mais 
acentuadas; Art e a mulher discutem a condição de fragilização de Vladek 
pela doença e a impossibilidade de convívio com ele. A discussão retoma 
outras similares mantidas no primeiro volume, em que Art verbaliza, com 
preocupação, que seu pai parece a caricatura racista do judeu avarento 
(p.133). A hipótese de ele ser assim por causa da guerra se desfaz, uma vez 
que outros sobreviventes (Mala, o casal Karp etc.) não apresentavam essa 
característica que, de tão acentuada, chega a ser cômica. Num diálogo entre 

                                                 
4 KAFKA, Franz. Carta ao Pai. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997. 
5 Cf Carta ao Pai. Op.cit. pp.18-19. 
6 “Os doze trabalhos de Hércules” fazem parte da mitologia greco-romana. Um deles era 
justamente limpar as cavalariças de Áugias, filho de Hélios, no tempo exíguo de um dia. 
Trabalho humilhante, repelente e insano. A cena relatada por Vladek lembra essa outra. 
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pai e filho, o primeiro insiste que o filho coma umas comidas compradas 
por Mala, que ele vai tentar trocar no supermercado, apesar de os pacotes 
estarem abertos e as comidas no fim. O filho resiste: 

V. “Não consigo esquecer.. Desde Hitler não gosto de jogar nada 
fora.” 

A. “Então guarde a droga do Special K! caso o Hitler volte...” (p.238) 

A economia de fósforos que o pai faz reforça a imagem caricata e 
antissemita do judeu. Como o gás é grátis na casa de campo, ele deixa a 
boca do fogão ligada o dia todo a fim de economizar os fósforos. 

Também o problema ético de obter fama baseando-se nas desgraças 
vividas pelo pai é realçado nesta parte que culmina com o final feliz 
assinalado no reencontro de Vladek e Anja: ambos sobrevivem ao 
Holocausto. Mas o leitor que tem o domínio de todos os planos narrativos 
sabe que Anja suicidou-se e Vladek morreu de um ataque cardíaco, 
elementos que criam um contraponto a um possível final apoteótico, de 
difícil sustentação, já que as lápides dos dois aparecem imediatamente após 
o reencontro, como lembrete. 

O suicídio da mãe pontua a narrativa, mas é sempre tratado de forma 
oblíqua. Do ponto de vista do filho entrevistador-personagem, é preciso 
manter distância da biografia do pai e reprimir a expressão das emoções, 
franqueada num único lugar: no comic de sua autoria e de circulação 
underground, “Prisioneiro do planeta inferno. História de um caso”, que 
relata o impacto que o suicídio da mãe teve sobre ele. Incluído como um 
encarte em Maus, ele é referido por personagens que o leram e o comentam 
(incluindo Vladek), numa espécie de jogo borgiano, onde há um livro 
dentro de outro livro, interpenetrando-se os dois. O relato no encarte é em 
primeira pessoa. Quem fala é Arrie aos vinte anos. Ao chegar em casa, 
encontra o corpo da mãe morta, os pulsos cortados e um vidro de 
comprimidos vazio. O pai e ele fazem o luto segundo a tradição judaica, e o 
filho representa-se a si mesmo preso entre grades, culpado da morte da mãe: 
“você me assassinou, mamãe, e me deixou aqui para levar a culpa!” (p.105) 
Ao se matar, a mãe mata também, de certa forma, o filho, esta é a sensação 
expressa. Identificando-se como vítima, Art aparece vestido com roupa e 
chapéu semelhantes ao uniforme dos judeus nos campos nazistas. Ele 
também se representa como vítima ao aparecer com rosto de rato em Maus, 
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apesar de viver em outro tempo, em outro país, com os “cães” norte-
americanos, e não com os “gatos” alemães. A indefinição de Art em relação 
a si mesmo é tal que ele se representa de distintas maneiras: como rato, com 
rosto humano no encarte que conta o suicídio da mãe e com máscara de rato 
depois da morte do pai. A distância de Art torna-se mais óbvia na passagem 
do segundo volume em que ele desenha a si mesmo desenhando Maus. O 
ano é 1987; Vladek morreu há cinco anos, e o filho trabalha com as 
gravações feitas com o pai, transformadas em arquivo. E o primeiro volume 
de Maus foi um grande sucesso comercial. A distância em relação ao pai 
aumenta, daí a atuação de Art com uma máscara de rato sobre um rosto 
invisível para o leitor. O tempo passou, e ele não está mais tão identificado 
com o pai. A dificuldade em dar contorno regular a sua identidade culmina 
no último quadrinho do segundo tomo, quando Vladek, em sua última fala, 
confunde Art com o filho morto – Richieu: “Estou cansado de falar, 
Richieu, chega de histórias por hoje.” (p.296). 

Quanto ao pai, ele “prepara” o suicídio de Anja fornecendo pistas de 
uma doença que a abate desde antes do casamento – ela sofria dos nervos. 
Vladek apresenta a vida dos dois como idílica, amavam-se e completavam-
se, diferente da segunda mulher – Mala – , em relação a quem ele só tem 
queixas. Por outro lado, informa ao filho (e ao leitor) que Anja escrevia um 
diário desde o início das perseguições. O filho também lembra que a mãe 
sempre escrevia em cadernos e em polonês (p.86), portanto, num idioma 
inacessível a ele. Art passa a insistir com o pai para que ele lhe apresente os 
cadernos a fim de completar o seu livro, incluindo nele o ponto de vista de 
Anja. Num certo momento, o pai informa ao filho que queimou todos os 
papéis da mãe: 

V “Depois que Anja morre tive que fazer ordem em tudo... esses 
papéis tinha memória demais. Queimei.” 

A. “Mas você queimou tudo?” 

“Putz! você guarda toneladas de coisa inútil...” 

V “É, É uma pena! Elas ficam lá por anos e ninguém nem olha.” 

A. “Você chegou a ler algum caderno?... Lembra do que ela 
escreveu?” 

V “Não. Olhei, mas não lembra... Só sei que ela diz: ‘Espero que 
meu filho se interesse por isto, quando crescer’” 
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W “MALDITO! Seu assassino! Como você pôde fazer isso?!!” 
(p.161) 

Fecha o primeiro volume o filho chamando o pai de assassino, 
porque eliminou a possibilidade de ele conhecer a história do ponto de vista 
da mãe. A frustração de Artie torna explícito o limite existente entre seu 
desejo de conhecer o passado e o trabalho de memória de seus pais, onde 
falta e faltará sempre um ponto de vista, tornando o seu livro 
essencialmente incompleto, um não todo. 

Também o desenho de Spiegelman é sempre incompleto, tosco, e 
ressalta o imprescindível, demarcando os contrastes nítidos entre o branco e 
o preto. Os poucos traços que perfazem os rostos das personagens 
imprimem neles uma soberba expressividade, e a disposição ordenada das 
vinhetas na parte rememorada que compõe o passado de Vladek é um 
recurso disponível pelo comic que o autor utiliza para reconstituir a 
atmosfera emocional da época e o estado anímico das personagens7. 

Além disso, o uso de múltiplas formas de vinhetas, estreladas, 
vinhetas dentro de vinhetas, vinhetas sem enquadramento, são apoios que 
ajudam a estabelecer o equilíbrio entre distanciamento e emoção. 

Diferenciando-se da forma da expressão do passado, os 
acontecimentos contemporâneos mostram uma aparente pobreza visual,8 
que esconde emoções reprimidas em pequenas vinhetas clássicas e 
ordenadas, dentro das quais o autor luta com desespero contido para 
compreender o pai. 

Nessa disposição, fica patente o contraste entre as pequenas tragédias 
cotidianas, os mal-entendidos inevitáveis entre pai e filho que vivem 
realidades totalmente diversas, e a tragédia do passado que ainda pesa sobre 
a consciência de todas as personagens. É de se destacar que o autor 
                                                 
7 Cf. a posição do autor a respeito de seu trabalho: “I didn’t want people to get too interested 
in the drawings. I wanted them to be there, but the story operates somewhere else. It operates 
somewhere between the words and the idea that’s in the pictures and in the movement 
between the pictures, which is the essence of what happens in a comic. So by not focusing 
you too hard on these people you’re forced back into your role as reader rather than looker.” 
In “Of Mice and Mimesis”, Present Pasts, op.cit., p.131. 
8 Os acontecimentos no presente ganham expressão no plano conjunto (duas figuras), plano 
médio (da cintura para cima) e primeiro plano, em oposição ao plano geral utilizado para 
expressar o passado. 



325 
 

visualiza a locação de vários pontos estratégicos dos acontecimentos 
históricos passados: o gueto, o estádio de Sosnowiec, na Polônia, onde se 
reuniram os judeus para a seleção, os campos de concentração, formas de 
transporte, além de mapas e perspectivas espaciais de esconderijos, 
bunkers, crematórios, resultado do relato pormenorizado do pai, mas 
também e principalmente de pesquisa iconográfica, além do acesso às 
informações relacionadas à Shoá divulgadas pela mídia (fotos, filmes, 
documentários etc). 

Acompanhando o estranhamento provocado pela visualização da cara 
de rato dos judeus em geral e a de Vladek, em particular, está a sua 
linguagem transposta do gravador para o livro. Quando o pai se expressa 
em inglês, a cadência, a sintaxe e a entonação de sua fala são calcadas do 
iídiche, idioma dos judeus do leste europeu.9 Assim, resíduos de um mundo 
exterminado estão inscritos na linguagem utilizada pelo sobrevivente 
imigrante, autenticando o que está sendo narrado. 

A complexa divisão de planos temporais que compõem o livro Maus 
encontra certa homologia no uso da linguagem, também ela dividida em 
dois planos: a fala de Vladek durante o período em que viveu na Polônia é 
transcrito num inglês fluente, pois aí o personagem estaria utilizando sua 
língua nacional, o polonês. Já quando fala no tempo presente, ele utiliza o 
inglês típico do imigrante, portanto com ecos de outro(s) idioma(s). 

Passado e presente, claramente marcados no nível da linguagem, 
estabelecem a insuperável distância que separa a experiência de Artie e a de 
Vladek e suas respectivas lembranças. Artie, afinal, sempre fala um inglês 
fluente, sua língua nativa, marcando a sua não pertinência ao passado do 
pai, embora as margens entre passado e presente sejam bastante fluidas. 

A partir da segunda geração do Holocausto, pode-se dizer que a 
catástrofe muda de lugar uma vez que não é mais experimentada 
diretamente; neste sentido, ela deixa de estar totalmente no passado, 
deslocando-se para o presente, quando os efeitos do trauma original se 

                                                 
9 Observe-se que a primeira publicação do volume I de Maus (trad. Ana Maria de Souza 
Bierrenbach/revisão Mário Rogério Quaiato Moraes , editora Brasiliense, 1987) optou por 
corrigir o inglês de Vladek, em sua versão em português. Já a edição da Companhia das 
Letras (trad. Antonio de Macedo Soares, 2005) recupera a fala quebrada de Vladek no 
português, em conformidade com o original em inglês. 
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fazem sentir através de configurações distintas e distantes do golpe 
primordial.10 O evento histórico tornou-se inalcançável. Como transpor a 
distância que separa o evento daquele que deve lembrá-lo? De quem é essa 
memória que precisa estar alerta e impedir o esquecimento? Essas questões 
subjazem ao livro de Spiegelman. Para tornar audível sua voz, o autor 
incursiona na memória dos pais, tentando recuperar uma história – a do 
Holocausto –, e seu lugar nela. A memória do filho não é suficiente para 
explicar a dimensão de seu sofrimento, que se manifesta principalmente na 
relação com o pai, no suicídio da mãe, na culpa que carrega por não ter 
estado “lá”, por não ter morrido no lugar do irmão etc. 

Essa busca de si no outro e também do passado no presente é ao 
mesmo tempo o tema e o modo de operar de Maus. Por isso a sofisticada 
composição de vozes e planos narrativos, de que resulta um labirinto de 
sujeitos e relatos todos dentro de um mesmo livro. Livros dentro do livro, 
Maus é uma profunda reflexão sobre os laços de família, o Holocausto, a 
memória e o papel do artista em nossa sociedade. Art Spiegelman não calca 
a crueldade do narrado; ele entremeia o horror com momentos de calor 
humano e humor, apresentando pequenos gestos de bondade que salvam 
vidas ao lado do registro de uma crueldade ímpar, procurando sempre a 
justa medida, isto é, não engrandecer a vítima, simplificando-a, sem deixar 
de atribuir a carga de crueldade ao perpetrador, ainda que ele seja judeu, 
como é o caso dos guardas judeus que se portavam como alemães, 
auxiliando-os na deportação dos judeus e na organização dos campos de 
morte. 

Excepcionalmente bem contado, o livro de Spiegelman joga o tempo 
todo com a identificação e o distanciamento do sujeito em sua busca de uma 
versão própria do passado, ressaltando os efeitos disruptivos sobre sua 
história pessoal. Sem idealizar os sobreviventes, nem as vítimas, nem a si 
próprio, a sua história do genocídio incorpora questões vedadas para 
aqueles que trabalham com a memória oficial da Shoá. A inclusão de traços 
individualizados (gestos, prosódia, posições etc) para contar uma história 
experimentada coletivamente força uma percepção particularizada, que 
retira os sobreviventes da anonímia. 

                                                 
10 Efraim Ficher (ed ) Breaking Crystal: Writing and memory after Auschwitz. Urbana and 
Chicago: University of Ittinois Preso, 1998 
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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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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. 




