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Sobre o livro 

Considerada unanimemente como a obra maior de 

Joseph Roth e uma das mais representativas da litera-
tura contemporânea de expressão alemã, A Marcha de 

Radetzky, conta-nos a lenta desintegração de três gera-

ções no seio da mesma família, e, simbolicamente do 

Império Austro-Húngaro. Testemunha privilegiada do ma- 

logro da revolução alemã e da mudança da estrutura 

social na Rússia, acontecimentos que transformaram a 

face da Europa, Joseph Roth reflectiu esta experiência 

no conjunto da sua obra, sendo este romance o exemplo 

mais ilustrativo. Na apresentação incluída nesta edição, 

Stefan Zweig destaca os valores que Roth propugnou na 
Marcha de Radetzky: «O declínio da velha cultura aus-

tríaca, plena de distinção, tornada impotente pela sua 

nobreza de alma, foi o que ele quis mostrar através da 

personagem de um Austríaco, derradeiro representante 

de uma raça em vias de extinção. Era um livro de des-

pedida, melancólico e profético, como sempre são os 

livros dos verdadeiros poetas.» 

 
Sobre o autor 

Joseph Roth nasceu no ano de 1894, 

em Schwaberndorf, na Galícia russa, 

uma localidade então sob o domínio 

do Império Austro-Húngaro, e que 

actualmente faz parte do território da 

Ucrânia. Jornalista e escritor de ori-

gem judaica, estudou na Universidade 

de Viena e foi combatente na I Guerra 

Mundial. Abalado pela doença mental da sua mulher, 

Joseph Roth levou uma vida errante, com muitas priva-

ções. Em 1933, num período coincidente com a ascen-

são de Hitler ao poder, fixa-se em Paris, cidade que ele 

muito amava, onde morre em 1939, aos 44 anos, debili-

tado pelo álcool, não sem antes escrever alguns dos 

seus livros mais admiráveis. A UNESCO considerou as 

suas obras como relatos essenciais do século XX. Do 

autor, para além de A Marcha de Radetzky, foram 

editadas em Portugal, designadamente, Fuga Sem Fim, 

Hotel Savoy, O Leviatã, A Lenda do Santo Bebedor, Jó – 

Romance de Um Homem Simples, Judeus Errantes, A 

História da 1002.ª Noite e Confissão de Um Assassino. 

 

Destaques 

Um romance excepcional, considerado a obra-prima do autor e 

dos mais significativos da literatura alemã do século XX. 
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