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radetzkymarschen av den österrikiske 
författaren Joseph Roth (1894–1939) är 
onekligen en av de stora världskrigsroma-
nerna. Den har samma kultstatus som ernst 
Jüngers I stålstormen och erich maria 
Remarques På västfronten intet nytt. till 
skillnad från de två senare böckerna har 
den första världskriget inte som fond utan 
som en logisk slutpunkt, och i motsats till 
dessa utspelas den inte i skyttegravarnas re-
petitiva mördande.1 Roths roman har dess-
utom ett utdraget förlopp: den börjar med 
slaget vid Solferino 1859, då en ung officer 
tar emot en kula avsedd för kejsar Frans 
Josef och blir adlad för detta, och den be-
lyser närmast ett socialt spel som krigshän-
delserna först dramatiserar och sedan sät-
ter stopp för, mellan ett resignerat imperi-
um och dess härskare å ena sidan och en 
lojal men historiskt uttjänt bördsaristokra-
ti å den andra. ett band av lojalitet brister 
när den uråldrige monarken dör i slutet av 
1916 och kriget på östfronten går i stå och 
småningom förloras. Radetzkymarschen 
saknar inte realism, men framförallt ro-
mantiserar romanen denna förlust – gör 
den inte obegriplig men ogripbar.

Även i andra av Roths verk finns krigs-
närvaron eller åtminstone – närheten. Då 
första världskriget bröt ut var den blivande 
författaren tjugo år gammal. Han uppträd-
de då som häftig krigsmotståndare, i en 

situation när begeistringen för krigsinsat-
sen inom befolkningen var översvallande. 
Sedan slog det om, den allmänna entusias-
men svalnade. men två år senare tog Roth 
värvning, anslöt sig till det 80:e galiziska 
infanteriregementet och upptogs därefter 
som ettårsfrivillig i den Wienska 21:a fält-
jägarbataljonen, inom en tysk truppstyr-
ka där, trots att han egentligen räknades 
som polack. Under kriget avancerade han 
till officer (fänrik), men det är inte allde-
les klart om han deltog i några krigshand-
lingar, för om sin biografi och sina lev-
nadsomständigheter var denne man noto-
riskt lögnaktig. ”Jag har upplevt fruktans-
värda ögonblick och ögonblick av otäck 
skönhet”, skrev han i augusti 1917 till en 
väninna. Var Roth befann sig när kriget 
tog slut, går inte att fastställa, möjligen i 
Lemberg (Lwow, Lviv), till Wien tycks han 
ha kommit i december 1918, men utan att 
stanna länge. Han begav sig till sin hem-
stad brody, nära den forna rysk-österrikis-
ka gränsen; nu låg staden och dess omland 
under ukrainsk ockupation. För att undgå 
tvångsenrollering i den ukrainska krigs-
makten for han åter till Wien. men på vä-
gen över karpaterna drogs han in i upp-
följningskriget mellan tjecker och ukrai-
nare och på nytt hotades brodysonen att 
beordras till de ukrainska styrkorna. Först 
i mars 1919 nådde han Wien, inte längre 
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metropol i ett imperium utan huvudstad i 
en rumpstat.

Givetvis blev detta en generationserfa-
renhet, både livet vid fronten och tvångs-
promenerandet sedan stormaktskonfronta-
tionen upphört, vilken inte var alldeles lätt 
att hantera för honom. Vissa tecken tyder 
på att han har hamnat i krigsfångenskap, 
men den kan inte ha varat länge, skriver en 
av hans biografer. Roth själv nämner ingen 
sådan episod. Halvtannat decennium skri-
ver han till av sina förläggare om denna 
tid:

Fram till krigsslutet var jag vid fronten, 
i öst. Jag var tapper, hård och äregirig. 
Jag beslöt att bli kvar i det militära. Då 
kom omvälvningen. Jag hatar revolu-
tioner, måst e emellertid foga mig i den-
na och, när sis ta tåget hade avgått till 
Shmerinka, fotvand ra hemåt. Under tre 
veckor marscherade jag. Sedan tog jag en 
omväg på tio dagar, från Podwoloczyska 
till budapest, därifrån till Wien, där jag, 
av brist på pengar, började skriva för tid-
ningar. man tryckte mina dumheter. Jag 
levde på detta. Jag blev författare.2

Osant eller ej, en av Roths ofullbordade – 
och odaterade – noveller beskriver en så-
dan här hemkomst, efter krigsnederlag och 
förvirrad demobilisering. Den som kom-
mer hem är unge Heinrich P, med ett öde 
som uppvisar initiala likheter som sin upp-
hovsmans. Redan den 3 november 1918 
har han bestämt sig för att ”i fortsättning-
en förtjäna sitt uppehälle med hjälp av sin 
penna”. Detta var en av revolutionens, 
den nationella revolutionens, första da-
gar. Heinrich P hade gått ut i kriget som lo-
jal undersåte och återvänt därifrån, ”frisk 
och oskadd”, som civilist och medborga-
re i den nya tjeckiska (senare tjeckoslova-
kiska) statsbildningen. Han hade kommit 
till sin hemstad, brünn. Han lyssnade till 
de gamla kejserliga blåsarkapellen som nu 

spelade republikanska revolutionsmelodi-
er, insöp den nationella segeryran och an-
såg att allt detta krävde litterär gestaltning. 
men först uppsökte han kommendantu-
ren, som övriga hemvändande officerare, 
”där man redan talade tjeckiska, landets 
andra språk, som dessa behärskade nästan 
lika otvunget som sitt tyska modersmål”. 
Och där erbjöds han inträde i den nya ar-
mén som hade behov av befäl. Han sade 
sig vilja ta detta erbjudande under allvar-
ligt övervägande men begärde ändå ut sin 
sista månadslön och därefter marschorder 
till Prag.

men icke. Visserligen hade han lagt un-
dan dagpenningar under krigsåren och vis-
serligen ångrade han att han inte hade an-
tagit erbjudandet att gå in i den nya armén: 
vad Heinrich P gjorde var att uppsöka sin 
gamle gymnasierektor, en Ritter von Hauer, 
som brukade skriva teaterkritik i därvaran-
de dagblad –  och detta efter att vid ankom-
sten till staden i soldatrådets kommendant, 
som krävde honom på papper, ha upptäckt 
pedellen, alltså vaktmästaren, vid sitt före 
detta gymnasium!

Något stor karriär som litteratör tycks 
han inte ha gjort – i detta litterära fall. När 
Henrich P, i den Hauerska tidningen, skrev 
om sina intryck av berusade och raglande 
hemvändare på de överfulla tågen väster-
ut, så var dessa hemvändare faktiskt inte 
mera druckna än helt fridsamma och freds-
tida storstadsbor en vanlig söndagsefter-
middag. Han hade broderat ut utan fak-
tiskt grund och han började se ned på sig 
själv för detta. Det var skrönor han hade 
totat ihop. Så han gav upp och blev inte 
litteratör. (Däremot flyttade Heinrich P in 
hos en utblottad moster som bestal ho-
nom på hans sold och gifte bort honom 
med en släkting vilken han inte älskade. 
Sedan försvann han ner i mellankrigstidens 
djupströmmar.) men det var just det som 



N R 4 OktObeR/DecembeR 2011

156

Joseph Roth blev, litteratör, och aldrig upp-
hörde att vara, och något därutöver blev 
han under sitt förhållandevis korta liv ej.3 
Redan i uniform hade han skrivit om sol-
datlivets vedermödor och sänt små poem i 
expressionistisk anda till pressen:

Alla får dessa sällsamt trötta
anletsdrag på ärrad kind;
i deras ögon flackar nötta
aningar om en fredens vind.
Alla släpar på fötter sköra
lort från tröstlösa vandrarår.
Länder har de sett förgöras,
hemmet ser de ej var de går.

Den mångomtalade Rothska bekännel-
sen till det Habsburgska förflutna var för 
honom ingalunda någon självklar option. 
Han rycktes faktiskt, trots sina senare de-
klarationer, med av de omstörtande appel-
lerna under de allra första efterkrigsåren. 
Han vände sig mot reaktionen, den fallna 
ordningen, liksom han strax skulle vän-
da sig mot den nya, nationalismens. I den 
tyska socialdemokratins organ Vorwärts 
skrev han under pseudonymen ”Der rote 
Josephus”, med en lätt anspelning på den 
judiske historieskrivaren under antiken, 
Josephus Flavius. Hans sympatier låg all-
deles tydligt hos socialisterna, de kuva-
de, the underdogs. Han föraktade ”den 
Habsburgska praktens parasiter, guldkra-
garna och snyltgästerna”. Likaså hatade 
han ungrare (liksom bayrare och preus-
sare). Hans något senare ställningstagan-
de för den österrikiska monarkins restau-
ration, som ett i huvudsak slaviskt imperi-
um med tyskarna som minoritetsfolk, står 
i skarpaste kontrast till denna den ”förlo-
rade generationens” uppblossande vänster-
radikalism. många av hans judiska samti-
da gjorde sådana inledande val; färre skulle 
följa honom i hans senare fälttåg för mo-
narkism och katolicism, åtskilliga däremot 

stå fast och ingå i en föreställd kommunis-
tisk världsordning och inte sällan duka un-
der i den stora sakens namn.

I Weimarrepubliken blev Joseph Roth ett 
aktat publicistiskt namn, även om berlin 
aldrig var hans favoritstad. Hans reportage 
och essäer därifrån är sällsynt både gripan-
de och klarsynta. Ödesåret 1933 skrev han 
i en judisk tidning, på franska, om skämt-
pressen i tyskland som ”falskeligen utmå-
lar den tyske professorn som en världsfrån-
vänd drömmare vilken förlägger sitt pa-
raply men som i verkligheten är den allra 
farligaste (och mest dogmatiska) fienden 
till europeisk civilisation”, och han mena-
de att det just etablerade tredje riket var 
”ett logiskt fullföljande av bismarcks och 
Hohenzollrarnas preussiska regim” och 
inte en reaktion på den stackars tyska de-
mokratin med dess kraftlösa liberaler och 
socialdemokrater. Och när Hindenburg, 
fältmarskalken och presidenten, kom på 
tal, noterade han skarpt: ”kan ett folk 
som väljer till president som ikon någon, 
som aldrig har läst en bok, stå främmande 
för att självt bränna böcker?”4 I sista mi-
nuten, i parisisk undergångsstämning och 
under en självförtärande alkoholism, för-
sökte han samla landsflyktiga österrikiska 
monarkister och katoliker i en aktion för 
ett franskt angreppskrig mot tyskland som 
enda utvägen för att bli av med det nazis-
tiska ”mördarbandet”.5 kort före blodba-
det var han själv borta, söndersupen.

men tillbaka till det första världskriget. 
Detta gjorde Joseph Roth till en överty-
gad antinationalist. Riksenheten, den öst-
errikiska, kom han att se som en försonare 
av olikheter, som ett minoriteternas hopp 
i etnisk nöd. Nationella ”söndagspredik-
ningar” var förspilld möda, själv närde en 
dröm om harmoni. Ja, naturligtvis: han 
idylliserade.6 Han glömde att historien går 
i vågor. Det Östgalizien där han föddes och 
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växte upp hade inte i tid och evighet va-
rit ett österrikiskt kronland. Det kom bok-
stavligen till 1772, i samband med Polens 
första delning, mellan Wien, berlin och 
S:t Peterburg. kejsarinnan maria teresia, 
som fick största biten, var först inte särde-
les trakterad. Hon tyckte inte att man kun-
de lägga beslag på något som tillhörde en 
annan så där utan vidare, och hon överty-
gades först sedan man kunnat visa henne 
att det hon fått på medeltiden hade tillhört 
den ungerska kronan, och nu var ju maria 
teresia inte bara tysk-romersk kejsarinna 
utan också drottning av Ungern. Så det 
fick gå. Dock, det område hon blev härs-
karinna över (eller ”återfick”!) hade ing-
et särskilt namn men började nu allmänt 
att kallas Galizien. efter Polens ytterligare 
delningar och utplånande från kartan till-
fördes österrikarna även krakow och om-
rådena runtikring. Och så 1918 måste de 
släppa ifrån sig allt, och därmed försvann 
också Galizien.

knappt 150 år alltså i österrikisk ägo, 
innan det gick ”tillbaka” till Polen. Och 
så vet vi ju vad som hände efter ytterligare 
20 år, men då var Joseph Roth just ute ur 
bilden…

För Österrike och dess furstar blev 
Galizien ett projekt, kanske inte det mest 
högprioriterade. Larry Wolff har nyligen 
visat hur metodiskt den nya överheten 
ändå gick in för att civilisera och bringa 
upplysning till utmarkerna och hur fram-
gångsrik den var i detta.7 ett intellektuellt 
centrum skaffade man sig i universitetsor-
ten Lemberg. Handel och köpenskap be-
fordrades. Den gamla polska bördsadelns 
seder skulle utrotas, livegenskapen åtmins-
tone luckras upp och det skulle inte längre 
vara straffritt för en fyllbult till greve att 
jaga upp en judepojke i en ek och sedan 
skjuta ner honom med studsare eller sa-
longsgevär som en ekorre. kejsarmakten 

tillskansade sig folkligt förtroende genom 
att stävja självsvåldet och tukta ett sluskigt 
prästerskap av skilda bekännelser. När adel 
och borgerskap år 1846 reste sig mot främ-
mande överhöghet, fick de inte minsta stöd 
av småfolket på landsbygden. kejsaren var 
inte bara en mildare härskare än de godsä-
gande magnaterna och talrika polska låga-
delsmännen – han var också just främman-
de, en frånvarande.

Imperiet tillät och drog nytta av olik-
heter och de fattiga lokalsamhällena drog 
i sin tur fördel av detta. De fick vara nå-
gorlunda i fred. De fick vara just så fulla 
av kufar och skojare, idioter och lögnhal-
sar, narrar och världsförbättrare, om ock-
så inga samhällsfarliga terrorister, som de 
kom att framträda i Joseph Roths litterära 
mikrokosmos.

Det är detta som försvinner med första 
världskriget. Och det är detta som Roth 
ständigt återkommer till i sitt författar-
skap. Rot- och rastlöshet uppstår med de 
nationella kampanjerna. De tröttar ut ist-
ället för att bygga upp. men Roth är hel-
ler inte blind för att den tidigare histori-
en har varit full av umbäranden. Det hörn 
av europa som var hans hade faktiskt varit 
pogromernas och utvandringsvågornas.8 
Folk lånade pengar av andra som själva 
var skuldsatta. människosmuggling före-
kom, vid sidan av vit handel. tron på var-
dagens mirakler var utbredd, korruption 
ett ekonomiskt smörjmedel som aldrig ifrå-
gasattes. Sumpmarkerna gödde infektioner 
och epidemier. Äventyrare hade alltid över-
handen, så länge de var framgångsrika, vill 
säga. Galiziska gäst- eller säsongsarbetare 
var ännu på 1920-talet en vanlig syn på 
skånska sockerbruksfält där de skötte både 
gallring och plockning.

”kejsarbysten” är en novell om en kej-
sarvurmande greve som alldeles förlorar 
huvudet när Östgalizien ”återgår” efter 
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1918 till Polen. I ”Skönhetens triumf” går 
en österrikisk ädling under när han sänds 
på diplomatisk mission till bukarest i bör-
jan av kriget och hans nervklena, brittiska 
hustru till en kurort där hon i makens från-
varo förlustar sig med krigsskadade bond-
pojkar och lycksökande advokater från 
budapest. en lägre järnvägstjänsteman blir 
bedårad i en rysk (antagligen ukrainsk) 
grevinna, rycker in i kriget, lämnar famil-
jen för gott, avancerar med sitt förband in 
på ryskt territorium och hamnar i närheten 
av det grevliga godset, gör husets härska-
rinna med barn och förlorar fotfästet när 
greven, som förmodats omkommen i kri-
get på fiendesidan, återvänder till famil-
jens sommarvilla vid kusten som invalid 
(”Stationsinspektor Fallmerayer”). Också 
det lilla stadsbarnet Finis fader återvänder 
som krympling, medan den ständigt rädd-
hågade dottern till slut förälskar sig i en re-
volutionär, en frälsargestalt, som förföljs 
och uppslukas av de första efterkrigsårens 
allmänna sociala och politiska anarki; själv 
går hon ner sig i floden när hon tror att 
hon färdas mot himlen (”Den blinda spe-
geln”). men även under normala tider är 
den militära närvaron påfallande i Roths 
verk. I ”Smultron” – en torso, ursprung-
ligen tänkt som roman – dyker det också 
upp en greve som tycks lida av vissa syssel-
sättningsproblem när han inte beger sig till 
Rivieran för att leva i sus och dus:

Vackra våreftermiddagar tillbringade gre-
ven på terrassen till stadens enda kaffe-
hus, där han åt bakelser och pladdrade 
med kavalleriofficerare. Han hade relatio-
ner till armén, hans söner var officerare, 
själv var han hästkarl och ägde tolv styck-
en hästar, det hände att han red en skim-
mel. De unga officerarna duade han. Alla 
hälsade honom militäriskt som en gene-
ral. Greven gjorde honnör, även om han 

var civilklädd, genom att lägga två fingrar 
vid kanten till sin höga hatt.

kortromanen Nikolaus Tarabas har också 
första världskriget som utgångspunkt, även 
om krigshändelserna som sådana inte spe-
lar någon framträdande roll här. Den till-
drar sig, för omväxlings skull, på rysk jord 
och huvudpersonen är en rebellisk godsä-
garson som sänds över Atlanten men åter-
vänder och infinner sig hos inskrivnings-
myndigheterna när krig mellan Ryssland 
och Österrike bryter ut. Han avancerar 
snabbt till kapten och vid den första re-
volutionen 1917 till överste med fullmakt 
på ett eget regemente i fickan. Det är först 
då som dramat börjar. tarabas blir krigs-
herre, med eget kungadöme någonstans 
ute på vischan. Det är oklart var man ska 
placera honom i inbördeskrigets Ryssland, 
i alla fall inte på den bolsjevikiska sidan. 
Romanen är främst en studie i karismatiskt 
ledarskap, och hur detta bryter samman, 
en berättelse om förbrytelser och skuld och 
försoning i ett kaotiskt tidevarv.

Avdankade militären Anselm eiben-
schütz i en annan kortroman, Den falska 
vikten, dras mot undergången därför att 
han inte klarar av att sätta gränser för ut-
övningen av sitt nya civila ämbete som är 
att kontrollera vikter. Då är vi ännu i den 
gamla monarkins slutfas, före det förödan-
de kriget. man kan säga att detta är en stu-
die i österrikiskt Schlamperei och lättsin-
ne, med starka inslag av vemod. Alkoholen 
flödar överallt.

Joseph Roth förlorade som spädbarn en 
förlupen fader som hamnade på klinik och 
som han aldrig återsåg.9 Det har sagts att 
hans kejsardyrkan var kompensatorisk – 
den politiska paternalismen som räddnings-
planka. Också sin hustru förlorade han, in 
i sinnessjukdom. Hon skulle bli ett av off-
ren för nazisternas eutanasiprogram. med 
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Hitler-Stalin-pakten kom brody, Roths 
hemstad, att införlivas med Sovjetunionen; 
den tillhör idag de västra delarna av 
Ukraina. Och ist ället för monarkin har en 
europeisk union uppstått som samlar spill-
ror av det som en gång skingrades – och 
så skingrades en andra gång. Också den 
kan upplevas som paternalistisk, som ett 
minoriteternas beskydd. krig har unionen 
inte varit förskonad från, om också på ett 
visst behörigt avstånd, och inte heller na-
tionella trauman. Framförallt känns det 
som om Joseph Roth är en mycket aktuell 
författare.

Anmärkning: Av Joseph Roth finns, för-
utom Radetzkymarschen, ett antal böcker 
översatta till svenska, däribland Judar på 
vandring (Atlantis, 2010), Den falska vik-
ten (Ruin, 2004), de båda långnovellerna 

”Legenden om den helige drinkaren” (som 
separatutgåva från 1962, av Sällskapet 
bokvännerna) samt ”Leviathan”, berät-
telsen som en förryckt korallhandlare (i 
en antologi från 1959, Berömda tyska be-
rättare, på Folket i bilds förlag). Också 
Nikolaus Tarabas finns på svenska (Folket 
i bilds förlag, 1958). I de bägge senare 
fallen är Johannes edfelt introduktören. 
Naturligtvis har Roth introducerats för en 
svensk publik även i andra sammanhang, 
bland annat i Daniel Hjorths essäsamling 
Kakafoni (Alba, 1984), med illustrationer 
av Henrik tikkanen.

Författaren är historiker och publicist.
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1. Jüngers bok har den tyska originaltiteln In 
Stahlgewittern, vilket är dativ pluralis, och 
det är ett historiskt faktum att dess författare 
vid upprepade tillfällen blev utsatt för artil-
leristormar där han stod bland liken i leran 
och ofta träffades.

2. Här har jag dragit nytta av Helmuth 
Nürnbergs många gånger omtryckta kort-
biografi, Joseph Roth. Mit Selbstzeugnissen 
und Bilddokumenten, Rowolt, Hamburg 
1995, 8:e uppl, s 49 ff. – Shmerinka är en 
ort som ligger i nuvarande Ukraina, liksom 
Podwoloczyska, som erövrades av tyskarna i 
juli 1941 och gjordes till koncentrationsläger, 
men befriades i juni 1943.

3. De Roth-noveller jag här nämner är hämtade 
från utgåvan Die Erzählungen, kiepenheuer 
& Witsch, köln 2008, som består av hop-
plockade berättelser, aldrig tidigare publi-
cerade tillsammans. Dessa är samtliga över-
satta till engelska av michael Naumann i 
The Collected Stories of Joseph Roth, W W 
North & co, New York och London 2002. 
Själv har jag roat mig med att översätta dem 
från tyska till svenska och hyser en förhopp-
ning om att de ska kunna utges.

4. Roth, Joseph: What I Saw. Reports from 
Berlin 1920–1933, W W Norton & co, New 
York och London 1996, s 209 ff.

5. morgenstern, Soma: Joseph Roths 
Flucht und Ende. Erinnerungen, Aufbau 
taschenbuch Verlag, berlin 1998, 2:a uppl, 
s 292. – morgenstern, Roths ungdomsvän, 
använder verbet ”rena” (europa från na-
zisterna). Reningsiver fanns på alla håll och 
kanter.

6. Men István Deaks fina arbete om den 
Habsburgska officerskåren ger ho-
nom posthumt vatten på kvarn. Beyond 
Nationalism. A Social and Political History 
of the Habsburg Officer Corps 1848-1918, 
Oxford University Press, New York 1990. 
– Se även min ”mellan Alexanderplatz och 
teresienburg. en anteckning om militära 
kulturer” i Gullberg, tom och Sandberg, 
kaj (red): Medströms – Motströms. Individ 
och struktur i historien. Festskrift till 
Max Engman den 27 september 2005, 
Söderströms/Atlantis, Helsingfors och 
Stockholm 2005.

7. The Idea of Galicia. History and Fantasy 
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