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A poética da transmissão: entre o dizer e o dito 

Halina Grynberg 

“Alguém há de querer escutar nossas histórias mesmo se elas são 
bem contadas?” perguntava-se Jorge Semprun em seu livro Escritura ou a 
Vida. E respondia, não. Esta também era a vivência cruel de Primo Levi, 
quando tal qual em seus pesadelos repetitivos, quando na volta do Lager à 
casa de sua família e de sua infância, via-se só e angustiado perante o 
silêncio constrangido das pessoas próximas e amadas. Destes pesadelos 
traumáticos da primeira geração o que resta em nós, segunda geração, 
quando nos encontramos para falar do que não vivemos, mas herdamos? 

Escrevem-se livros, ensaios, criticas literárias sobre este impossível 
de dizer, este impossível de simbolizar, quando se trata de compreender a 
barbárie da solução final nazista e seu programa industrial de exterminação 
do judeus da Europa Oriental, na Segunda Guerra Mundial. 

Então, por que pretendo estar aqui a falar com vocês e a ler o que 
escrevo? Creio ser impossível simbolizar a Shoah, mas aceito o convite 
para um encontro e uma releitura deste evento, sessenta anos depois, e na 
voz de uma Segunda Geração? 

Herdamos o papel da testemunha. Esta estranha condição de falar em 
nome de um outro que não pode falar, porque já não vive. Ou de um outro 
de quem se duvida, como dos réus, que jurando inocência perante um 
grande júri, precisam de outras vozes que falem em seu nome, que validem, 
ratifiquem e confirmem seu pleito, sua demanda e, assim, o reinscrevam na 
legitimidade consensual. 

E eu falo em nome de quem? Acreditava que falava apenas em nome 
próprio, em nome de meu direito à vida. Mas, não tenho mais certeza. 
Porque prestar testemunho é tomar partido de uma verdade perante um 
legado, uma transmissão e a construção de um futuro. Se construo esta 
narrativa como testemunho de segunda geração é porque testemunhar é 
convocar, apelar a um sentido para além do estritamente pessoal. É, 
também, um compromisso com uma forma narrativa: esta que eu exponho a 
vocês, aqui e agora, onde tomo responsabilidade por algo que me ultrapassa 
e me excede, por algo que tem consequência para além de mim. E se espero 
que me ouçam, é porque me pronuncio entre a improvisação e a realidade, 
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numa tradução possível do impossível, sabendo que apenas a arte da vida, o 
constante deslizar da identidade, como diz o escritor espanhol e 
sobrevivente de Buchenwald, Jorge Semprun, nos permite tangenciar uma 
vivência traumática esvaziada de sentido lógico. 

Não se trata, portanto, apenas de recordar, mas de encontrar o estilo 
certo para fazê-lo, e o de toda a testemunha é entrecortado, rasurado, para 
aquém do imediato, numa linguagem que demanda algo para além do mero 
reconhecimento recíproco. 

Devo retomar o conteúdo do trauma? E acrescentar o quê nesta 
sequência que parece infinda sobre o trauma e sua irrepresentabilidade? 
Mas infinda também é a tarefa de compreender a vida, seus porquês e suas 
lacunas. Mais as lacunas do que os porquês. As lacunas de sentido, por 
exemplo, a lacuna subjetiva de não estar inteira no dito que apresento ao 
outro que me escuta e a quem dirijo o que creio dizer. Mas, como se trata de 
questão de vida ou morte, tenho que acreditar que posso me comunicar de 
algum modo com vocês, que tenho algo a transmitir do que me foi 
transmitido e o que quer que seja isto vocês de algum modo o entendem e 
os afeta, e de algum modo, os transforma. 

Trata-se assim, de manter uma transmissão viva, feita destas mesmas 
lacunas e silêncio, estrutura poética em busca de um dizer anterior à própria 
língua estruturada. E que no seu silêncio intransponível permita-me dizer: 
minha mãe e meu pai não foram meus inimigos. E eu posso sobreviver, 
porque permitiram que assim fosse. 

Mas, e a minha vida, para mim, experiência vivida, narrativa e 
escritura, como se produz? Onde estou entre este meu eventual 
questionamento de vida e este outro momento de testemunho pelo que se 
perdeu? Nesta forma de perguntar-me tropeço com o inconsciente. Esbarro 
com a vocação da reflexividade, da contemplação e da cogitação, onde 
sujeito e objeto referindo-se ao mesmo ser, reportam à questão do ser e seu 
sentido. Um ser em suspenso entre sua vocação para a vida e a sua dívida 
para com a vida dos outros, numa perene operação de mutação de 
significação. 

Os escritos de Emmanuel Lévinas nos ajudam a entender a função da 
testemunha, e sua condição perante o outro, onde se corporifica a oposição 
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entre um dizer e um dito, características essas que se excluem 
reciprocamente, embora interajam. 

O dizer da testemunha passa a ser fulgurância da significação não 
substancializada, que rompe a estabilidade essencial do tema, do logos e do 
ser. Um dizer que é mandamento de expressividade, ético em si mesmo, 
embora deixe um traço enigmático entre os conteúdos referidos e 
representados, ao franquear a expressão de um rosto, aquele rosto que é 
marca da exposição ao Outro, este contínuo outro do outro do outro. 

Já o dito, a retórica do conteúdo, tem limites. É tão somente um outro 
nome ou uma outra imagem, um outro substantivo simples ou uma outra 
letra desenhada que se pretende sinônimo de uma substância do ser ou uma 
garatuja da essência do ser. De algum modo, acreditar apenas na 
informação do conteúdo, na partilha do dito e do enunciado profana as leis 
talmúdicas que fundamentam as relações dos homens entre si, com os 
outros e com o grande Outro. 

O sujeito do enunciado, do dito, estará sempre à procura de um autor 
que lhe dê um destino, formule um sentido, passageiro que seja, para sua 
existência. Já o sujeito de um dizer, como o que tento fazer valer aqui e 
agora perante vocês, é causa de um autor, está na verdade, antes do autor de 
uma escrita ou de uma fala. O sujeito de um dizer, de um ato de enunciação, 
como espero esteja sendo recebido por vocês, é anterior aos signos verbais, 
à semântica e à lógica sintática. Assim, formulo aqui um fluxo de dizeres 
que é permanente exposição ao Outro e para o outro, entonação ética de um 
contínuo outro, do outro do outro... 

O segundo e o terceiro mandamentos da Torá nos indicam algo a este 
respeito. “Não farás para ti imagem, não te curvarás a elas, nem as servirás” 
e “Não pronunciarás o meu nome em vão” são mandamentos que, ao 
proibirem a fixação da imagem do Criador, bem como o pronunciar 
ingênuo de um nome do D’us de Moisés, formulam uma exigência de pura 
enunciação. Estas leis apontam para a radicalidade do sagrado, que não 
pode ser reduzido à qualquer precária tentativa de transcrição, contingência 
ou representação em figura e/ou nomeação. O sagrado que é intervalo, 
separação, retração da banalidade e nos introduz à enunciação como 
reflexão virtual e prismática de um dizer. Dizer este que, apenas 
escassamente, se deposita no dito, no representado, porque é anterior aos 
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signos verbais, à semântica e à lógica sintática. E que Emmanuel Lévinas 
define como sendo da ordem de uma “linguagem que precede as palavras, 
muda ou próxima do grito. Um grito entendido como reinauguração de toda 
significação. 

Como testemunha da segunda geração formulando um dativo ético, 
devo aceitar este estado de suspensão temporária, existindo apenas no 
transcurso do meu ato de testemunhar, voltando obstinadamente mim si 
mesma, à procura do fluxo da vida, anterior a qualquer configuração 
estética. Para isso preciso de um interlocutor que autoriza ou condescenda. 
Não ao texto, mas a mim como autor de minha vida. Outorgo a vocês o 
estatuto de quem pode conceder-me, ou não, existência, validar-me ou não, 
na experiência do que não sei e do que dificilmente saberei. 

Assim transformo o dito em dizer e testemunhar em tarefa infinda. 

 
Halina Grynberg 

Psicanalista
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Where is God after Auschwitz? 

Jacques Doukhan, D.H.L., Th.D. 

Indeed the question is legitimate and disturbs our intelligence as God 
seems to be silent in the heart of our suffering. This is a very old question. 
The psalmist already heard it: “Where is your God?” (Psalm 42:3). Does 
this question mean that God died? Is He absent? For the psalmist this was 
precisely what it meant. In the Psalm the question is put in the persecutor’s 
mouth who mocks his victim, suggesting that we deceived ourselves, that 
the God in whom we trusted is not here for us. However, the immediate 
answer to that question is a call to remember (v. 3) and, by implication, a 
call to worship (v. 4) and to hope in God (v. 5). This invitation may sound 
paradoxical or monstrous. How can we worship a God who keeps silent in 
the presence of the killing of the innocent? In fact, the only decent answer 
to that insolent question, “Where is God?” is the unbelievable story that 
God is there, but that He can only be found at the unexpected place: He is 
identified with the child hanged on the gallows at Auschwitz. For as the old 
rabbinic principie goes: “God is always on the side of the victim (even if 
the persecutor is right).” But here, He is more than just siding with the 
victim; He is the victim. From the dramatic description of Isaiah 53, which 
laments on the Suffering Servant, to the scandalous testimony of the 
Gospel, which wonders ar the crucified Messiah, Jews and Christians have 
been confronted with this difficult question. Interestingly, both traditions 
have ventured the same strange answer: “He is there, on the gallows”. 

The silence of God 

“There is a place in hell for anyone who keeps silence before a moral 
question,” said Abraham Lincoln. And there is here more than a mere moral 
question. “Where is God after Auschwitz?” Holocausts are repeated, from 
Auschwitz to Rwanda, from Cambodia to Croatia. And God does not react. 
He is silent; He always was. And we do not understand. If, indeed, God 
existed, then the good God would not allow it; or what kind of God is this 
who loves, has the power to stop, and yet does not intervene? This question 
is thrown at the faces of the believers or brews within themselves as much 
as they remain human and honest. Traditionally, religious people have tried 
to give an answer to this strange silence. They had to explain, to justify 




