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Resumo: A noção de tempo é central para a indagação da experiência humana. Partindo 
dessa consideração, sua inapreensibilidade, tanto pela via empírica quanto pela racional, 
permite que uma nova consideração pensante surja dessas indagações e recrie o 
ambiente no qual o pensamento filosófico não se detém unívoco, mas continua sua 
atividade criativa pela vivência do subjetivo. O conceito teológico do Tzimtzum traz não 
somente a possibilidade do tempo, mas a transcendência em paralelo com a imanência 
humana. Essa discussão é fortemente retomada no início do século XX, com debate 
entre Franz Rosenzweig, Franz Kafka e Walter Benjamin. Estes autores examinam o 
tempo histórico para dele também encontrarem ressonâncias na experiência singular, 
questionando os princípios fundamentais da filosofia ocidental pela tradição judaica. A 
partir da filosofia judaica e suas manifestações contemporâneas, nasce também a crítica 
à violência do discurso filosófico ocidental e toda uma gama de discriminações que 
impossibilitam o pensamento de encontrar a alteridade, ou seja, sua diferença diante de 
tomada de poder na totalidade do múltiplo. 
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TZIMTZUM:  

REFLECTIONS ABOUT TEMPORALITY IN THE AGE OF CATASTROPHE 

 
 
Abstract: The notion of time is central to the inquiry of human experience. From this account, 
its empirical as well as rational inapprehensibility allows a new thinking consideration to arise 
from these questions and recreate the environment in which the philosophical thought does not 
keep univocal, but continues his creative activity by the experience of the subjective. The 
theological concept of  Tzimtzum brings not only the possibility of time, but the transcendence 
in parallel with human immanence. This discussion is strongly resumed in the early twentieth 
century, with a debate among Franz Rosenzweig, Franz Kafka and Walter Benjamin. These 
authors examine the historical time so as to also find resonances in the singular experience, 
questioning the fundamental principles of Western philosophy from the Jewish tradition. From 
the Jewish philosophy and its contemporary manifestations, also comes the criticism against the 
violence of the Western philosophical discourse and a whole range of discrimination that 
prevents the thought of finding otherness, that is, their difference before the takeover in the 
manifold totality. 
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TZIMTZUM: OU O TEMPO DA CRIAÇÃO 

 
As coisas judias, como as coisas em geral, perecem constantemente; mas as 
palavras judias, ainda que sejam velhas, participam na eterna juventude da 

palavra e, se o mundo as abre, elas renovam o mundo. 
 

O Novo Pensamento, de Franz Rosenzweig 
 

A redenção não é uma recompensa outorgada à existência, mas a última 
oportunidade de evasão oferecida a um homem. 

 
Walter Benjamin 

 
  

 Por um tempo, ainda que breve, uma possibilidade de redenção, de escolha, ainda que no 

impossível da quimera do pensamento mais imaginativo. O lugar da besta bem perto de nós. E 

daí advém a memória de uma sofrida passagem interrompida, impensada, cansada. A trajetória 

do pensamento diante da catástrofe parece ser a destituição de todos os excessos do 

racionalmente crível e inteligível para um outro momento. Vindouro e eterno podem tocar a 

mesma música? 

 A questão da passagem do tempo não corresponde a uma ação que o homem consegue de 

fato acompanhar. Também não percebe que o tempo passa ao menos por dentro de si mesmo, 

dessa parte psíquica, como Henri Bergson demonstrou com o conceito de durée (duração):  

 
O papel do cérebro era o de escolher a todo instante, dentre as lembranças, 
aquelas que poderiam iluminar a ação começada, e excluir as outras. 
Voltavam a ser conscientes, portanto, as lembranças capazes de se inserirem 
no quadro motor incessantemente cambiante, mas sempre preparado; o resto 
permanecia no inconsciente.1 

 

 O filósofo continua sua exposição a partir da ideia de que pela via sensorial do corpo há 

uma interpretação e articulação que não apenas visa apenas criar a imaginação, mas constituir a 

realidade. Isso significa que é por este limite de contenção e presentificação eminente de certos 

atributos organizadores da vida que essa experiência interna da vida pode durar, isto é, “em 

prolongar incessantemente no presente um passado indestrutível.”2 Sendo lá, nos confins do 

tempo passado, que a nossa memória se preserva de alguma maneira. Significa dizer também 

algo plenamente tortuoso para nossa possibilidade de escolha uma vez que o tempo da decisão 

não chegou ou chegou tarde demais. Nossas decisões estariam sempre em transformação, à 

espera de uma resposta precisa e definitória. Sobre essa sensação de escolha é necessário 

refletir, não como uma impossibilidade de escolher, mas como certos elementos nos atravessam 

sem que saibamos suas procedências e sem que tenhamos respostas para seus fins.   

                                                
1 BERGSON, Henri (1934). O pensamento e o movente. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 83. 
2 BERGSON, Henri. O pensamento e o movente, p.83. 



 Desejar aparece aqui como a condição para um viver responsável, uma vez que cremos 

num encontro, esquecemos que nosso objeto de desejo, de alguma forma, já está em nós. O 

homem encontra meios de realizar internamente seu desejo. Não seria absurdo pensar que o 

desejo humano se perde diante de uma miríade de signos que o obrigam a tomar decisões, e por 

isso o imperativo do “compre” ou “seja” ou “tenha”, tão frequentes nos anúncios publicitários, 

passa a ideia de que sua decisão é livre. Neste sentido, Benjamin observa o quanto o capitalismo 

contemporâneo mostra-se como um profundo culto ao concreto e ao utilitário, uma “duração 

permanente do culto.”3 Culto em que o deus não se mostra e toma para si toda a noção de 

realidade. 

 Benjamin reconhece aqui o sistema capitalista como o limite entre uma noção de tempo 

em passagem e o fim do tempo, tempo sem fim, eterno na sua forma imperativa de denominar o 

que é e como se deve chegar ao que é, impede o tempo espontâneo de brotar. Ele repara que 

Kafka tomou contato com as deformidades das pessoas, por levar em conta que tanto o tempo 

quanto o espaço colocam a era moderna em julgamento4. A espera do Messias é uma 

característica do nosso tempo. Mas que Messias é esse? Há algo de adâmico em toda a espera, 

algo que advém dos primeiros momentos da criação, uma primitividade do criar mais concreto, 

em que podemos encontrar nos seus momentos derradeiros. 

 
Sem que se possa saber se Benjamin percebia então a eventual proximidade 
desta visão com a noção de Tzimtzum pela qual a Cabala tematiza uma 
contração de Deus a permitir a criação ex nihilo, pode-se imaginar uma 
similitude esquemática entre seu modelo da tradução como contribuição para 
a restauração da língua adâmica perdida e o ciclo através do qual a mística 
concebe a reparação do mundo pela reunião das centelhas dispersas quando 
da Criação.5 

 

 Essa fala benjaminiana advém da herança própria da lei que a humanidade precisa 

praticar e só pode fazê-la ao experimentar-se no desafio da linguagem e de uma im-possível 

vida em comunidade. Talvez o lugar em que podemos observar essa perspectiva com mais 

acuidade venha da breve citação que Rosenzweig faz em carta a seu primo, Rudolf Ehrenberg, 

percebendo a esfera do transcendente na experiência imanente6. Deus, nesse sentido, perde seu 

conceito teológico, cujo significado não poderia ser atingido por qualquer positividade, 

dirigindo-se a uma certa contração da matéria. Ele parte da tradição mística judaica, pois toma 

contato as ideias do cabalista Isaac Luria ao trabalhar com o termo tzimtzum7. Luria atribuía ao 

                                                
3 BENJAMIN, Walter. (1921). “Capitalismo como religião”. (trad. Jander de Melo Marques Araújo). 
Revista Garrafa, UFRJ, vol. 23, janeiro-abril 2011, s/p. 
4 BENJAMIN, Walter. (1934). “Franz Kafka: a propósito do décimo aniversário de sua morte”, p.174. 
5 BOURETZ, Pierre. Testemunhas do Futuro, p.335. Nesse ponto, a humanidade que decidiu por comer 
da árvore do conhecimento terá de ver esse desejo narcisista e pedir correção (tikum) para unir a 
comunidade dos homens. Para Scholem, isso parece ser o que estava nos pensamentos de Benjamin. 
6 ROSENZWEIG, Franz. El Nuevo Pensamiento, pp.19-42.  
7 ROSENZWEIG, Franz. El Nuevo Pensamiento, p. 26n. 



tzimtzum o tempo para dar forma à matéria desconhecida devido à retirada do gesto criativo de 

Deus em um determinado ponto da Criação, assim como aparece no livro do Zohar8. Nesse 

momento, um vazio é gerado, um nada, a possibilidade da natureza começar a ter autonomia 

porque começa a averiguar experiencialmente o que lhe ocorrera. Sua existência passa a ter 

valor cultural expresso pela Tradição. A contração, no sentido cabalístico de uma 

interiorização, se dá no momento em que o desconhecido passa a emanar por dentro, 

reconstituindo a superfície de contato entre o humano, o mundo e Deus: o que Rosenzweig 

chama de o “e”, unindo as partes indecidíveis do conhecimento. 

 
Assim a verdade deixa de ser o que “é” verdadeiro e se converte naquilo 
que... quer ser confirmado como verdadeiro. O conceito de confirmação da 
verdade se converte no conceito fundamental desta nova teoria do 
conhecimento, que ocupa agora o lugar da velha e de suas teorias da ausência 
de contradição do objeto, e que, em lugar do conceito estático de objetividade 
daquela, introduz um dinâmico.9 

 

 A defesa a um pensamento descentrado do espaço e aproximado ao tempo é a crítica de 

Rosenzweig a Hegel. Uma diferença não pode ser subsumida (aufhebung) em um processo 

dialético, mas antes se preserva enquanto tal. Há uma anterioridade da experiência no nível da 

Criação, na qual o ser humano, por suas bases racionais, não pode se deixar reduzir à Totalidade 

do eu penso como Descartes apresentou em suas Meditações. Rosenzweig, ao explicar suas 

ideias contidas no livro A Estrela da Redenção, reconhece uma particularidade do pensamento 

judaico ao adentrar a cultura humana, mas não fecha o termo a uma noção de religiosidade: 

 
 ... a Estrela só é um livro “judaico” para o filósofo que, no fundo, quer se 
refugiar do que de “judaico” possui a realidade não resolúvel a priori; para os 
outros é, antes de tudo um forte livro como outros livros fortes que abundam 
na história da filosofia e da cultura.10 

 
 Dito isto, propomos pensar algumas questões acerca da cultura e sua crise na Europa, 

principalmente quando a entrada do tempo passa a se tornar uma descoberta revolucionária na 

filosofia, mas quando o tempo se fecha para definir não uma porta de entrada sobre a verdade, 

mas por uma abertura que caracteriza o conflito de diferentes expressões diferenciais no mesmo 

espaço cultural. E devido aos contextos interligados, o conceito de tempo parece unir tanto 

                                                
8 É digno de nota que o Zohar é de autoria de Shimon bem Yohai, nascido na Palestina no século I e 
transcrito por Moshe de León na Espanha do século XIII. O livro tenta expor uma parte da tradição oral 
que compõe fortemente a cultura hebraica. Examinamos melhor uma das passagens em que o termo 
tzimtzum aparece: “Quando pensamos que o Santíssimo é infinito e que ele preenche tudo, podemos 
compreender que qualquer ideia de criação teria sido impossível sem o Tzimtzum [contração]. Pois como 
podemos pôr água numa taça que já está cheia até a borda? Como Deus era tudo, Ele não podia nem 
aumentar, nem diminuir.” BENSION, Ariel. O Zohar: o livro do esplendor. São Paulo: Polar, 2006, 
p.100.  
9 ROSENZWEIG, Franz. El Nuevo Pensamiento, p. 76. 
10 SOUZA, R. T. Existência em Decisão, p. 58. 



Rosenzweig, Kafka e Benjamin para dele pensarem suas condições de judeus e cidadãos com 

voz crítica e com a possibilidade de trazer os limites do esforço de pensar diante de um quase 

vácuo de matéria e, portanto, a aproximação com as questões mais místicas e teológicas da 

cultura judaica. 

     

ROSENZWEIG E KAFKA: A EXPERIÊNCIA DIFERENCIAL 

 

 Em importante carta dirigida a seu primo, Rudolf Ehrenberg, datada de 18 de novembro 

de 1917, ainda nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, o filósofo alemão Franz 

Rosenzweig consagra uma importante explicação que, como saberemos, será a célula originária 

de seu livro mais importante, assim chamado Estrela da Redenção (Der Stern der Erlösung). 

“Digo, pois: a razão filosofante se sustém sobre seus próprios pés, se basta a si mesma. 

Compreende em si todas as coisas e ao final se compreende a si mesma.”11  

 Neste breve fundamento, no sentido de que está posto uma ruptura com um modo de 

pensar o mundo, discute a base material do sentido do pensar. Rosenzweig, desvela aí a 

presença lógica de uma equivalência, a base na qual o pensamento ocidental adentra e perfaz 

sua personificação (A=B, então A=A). Somente assim é possível validar as leis do pensar. Mas 

será isso pensar? A questão atinge o fundamento que, como já foi colocado, exige que haja um 

acordo, como um contrato que, ao identificar as partes e seus direitos, pode dar por finalmente 

encerrada a negociação. Entretanto, Rosezweig é pertinente ao demonstrar que o pensar mesmo 

extrapola uma linha de igualdade, pois “ambas as relações não se podem contrapor tão 

antiteticamente como estão aí, posto que, enquanto o absoluto sim está em ‘relação’ com o 

relativo depois dele, para o relativo antes dele, é essencial o feito de que o absoluto não está em 

princípio em nenhuma ‘relação’ com ele como tal, senão que isto é relativo.”12 Tanto é esta 

revolução que o homem pode afirmar-se, dizer algo do mundo e de si, pôr em relação as 

diferenças constitutivas. “E sua tessitura consiste, grosso modo, em utilizar tanta racionalidade 

quanto seja necessária para que este mundo se compreenda a si mesmo, sem que esta razão se 

feche em si mesma e acabe executando exatamente o jogo totalizante do qual pretende se 

evadir.”13 Rosenzweig está atento a tudo o que gira em torno do tema do absoluto, e essa 

concepção de um romantismo tardio recai fortemente em sua obra, fazendo-o pensar acerca dos 

acontecimentos que tencionam “essência” e “existência” 14. São questões que entram no debate 

de toda a experiência humana acerca de algum movimento novo que aparece repentinamente e 

surpreende pela capacidade criativa de extrapolar a racionalidade, surgindo assim “uma 

                                                
11  ROSENZWEIG, Franz. El Nuevo Pensamiento. Madrid: Visor, 1989, p. 22. 
12 ROSENZWEIG, Franz. El Nuevo Pensamiento, p. 27. 
13 SOUZA, Ricardo Timm de. Existência em Decisão: uma introdução ao pensamento de Franz 
Rosenzweig. São Paulo: Perspectiva: 1999, p.39. 
14 SOUZA, Ricardo Timm de. Existência em Decisão, p.44 – 45. 



provisoriedade teórica que abre caminho à experiência real.”15 E essa realidade parece solapar 

todo o pensamento que podemos fazer, interpretar ou garantir por meio de uma positividade. 

 Kafka, contemporâneo de Rosenzweig, depara-se justamente com uma impossibilidade de 

pensar. O escritor de Praga, desenvolve a perda do sentido ao se adentrar na dimensão mais 

profunda e irretorquível do ser humano. Somente nestas condições o pensar pode começar a 

ganhar vida. “Como desde sempre sabem os poetas, ao verdadeiramente humano, nada de 

inumano lhe pode ser verdadeiramente estranho”.16 É espantoso que a forma escrita de Kafka 

tenha sido tão profundamente consolidada em conjunções de imagens desconexas, sem a menor 

vontade de facilitar sua compreensão aos leitores da Viena do início do século XX17.  

 Kafka parece intuir com sua melancolia algo de muito profundo em seu tempo, e aí 

encontramos a narrativa como construção da tradição, uma marca identitária que carrega sempre 

o peso de sua diferença. “O que significa, pois, narrar? Quem narra não quer dizer como algo 

aconteceu ‘propriamente’, senão como foi ocorrido realmente.”18 Na narrativa o tempo parece 

demonstrar algo inevitável para a cena com que se está tomando contato; é inevitável que a 

passagem do tempo apareça com relevância. Para dar um exemplo desse trabalho da narrativa 

em Kafka, tomamos o trabalho Um artista da fome, de 1922: 

 
 - Eu sempre quis que vocês admirassem o meu jejum – disse o artista da 
fome. 
 - Nós admiramos – responde o inspetor, solícito. 
 - Mas não era para vocês admirarem – disse o jejuador. 
 - Pois bem, então não admiramos – disse o inspetor. – Mas por que não 
devemos admirar? 
 - Porque eu preciso jejuar, não posso evitá-lo – disse o artista da fome.19 
  

 Esta experiência arruinada nos leva impreterivelmente a tomar contato com nosso 

corriqueiro sistema de referências, nosso cotidiano e as cisões que costumamos fazer. A própria 

linguagem que utilizamos faz a denúncia de um gesto sem esperança de ser compreendido, sem 

possibilidade de transformação nesta dada ordem, sem possibilidade de encontro entre pessoas. 

A literatura aqui demonstra um jogo labiríntico em que a dada ordem de demonstração está 

encapsulada pela formação de dejetos, pela transformação de seres humanos em coisas 

inexpressivas, sem finalidade, objetos sem vida. Narrar passa a ser não conseguir sair de um 

labirinto em que a chave é um limite entre o dentro e o fora de cada situação. O novo 
                                                

15 SOUZA, Ricardo Timm de. Existência em Decisão, p.72. 
16 SOUZA, Ricardo Timm de. Metamorfose e extinção: sobre Kafka e a patologia do tempo. Caxias do 
Sul: EDUCS, 2000, p. 18. 
17 Esta situação nunca foi fácil para Kafka; a respeito de sua consagrada obra A metamorfose, em 
fevereiro de 1914: “Apesar, dos esforços de Musil, a Editora S. Fischer recusou a publicação da obra por 
considerá-la cumprida demais para uma revista. (É provável que o verdadeiro motivo da recusa tenha sido 
o conservadorismo cultural dos editores, que derrotaram o voto favorável de Musil.)” CARONE, 
Modesto. “Posfácio”. In: A metamorfose. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.91. 
18 ROSENZWEIG, Franz. El Nuevo Pensamiento. Madrid: Visor, 1989, p. 57. 
19  KAFKA, Franz. Um artista da fome / A construção. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 35. 



pensamento, tratado por Franz Rosenzweig, é parte de uma provocação que veremos na forma 

com que a linguagem quer alcançar os outros, abarcá-los em uma revelação nomeante e assim 

conferir poder de uma maneira surpreendente, pois passa pela relação como gesto em que a 

criatividade emana mais livremente. Como contraponto a essa relação, trago algumas 

considerações sobre Walter Benjamin. 

 

WALTER BENJAMIN: O BATER DAS ASAS DO ANJO DA HISTÓRIA  

 

 Kafka, em Um artista da fome, lida com a parte que está desconectada e ainda assim 

parece demonstrar uma complexa teia de vida que só no seu limiar nos transporta até o desfecho 

da realidade contundente que está à sua espreita. O artista da fome desaparece imiscuído na 

palha que foi sua cama, disfarçado na doação de sua vida, interrompendo por completo seu 

desejo de jejuar, mas encontrando ali também o vazio que o constituiu. “Porque eu não pude 

encontrar o alimento que me agrada. Se eu o tivesse encontrado, pode acreditar, não teria feito 

nenhum alarde e me empanturrado como você e todo mundo.”20 

 Benjamin tem razão em afirmar que há uma insistência em esquecer nos personagens de 

Kafka. O esquecimento passa a ser uma forma muito bruta de lidar com um passado primitivo21. 

Esse passado vem ao homem como uma provocação ao tempo presente que repousa na 

esperança de uma determinação infinita, sem mudança e sem qualquer peso acerca do futuro. 

Não podemos esquecer que Walter Benjamin tem em conta tanto Kafka como Rosenzweig, 

ambos exploradores das diferentes incidências da temporalidade na vida cotidiana22.   

 De modo interessante como Benjamin o faz, ao observar a modernidade, ele encontra os 

seus temores mais secretos e o tempestivo sinal que lhe conecta de imediato com a história 

adâmica judaica. Em seu primeiro artigo, “Sobre a linguagem geral e sobre a linguagem do 

homem”, de 1917, vemos Benjamin muito mais próximo da Cabala do que do marxismo, pela 

simples razão de que o homem, ao nomear, se aproxima de um gesto divino, ele se aproxima do 

poder do verbo e, como conseqüência, profana a hipostasia a partir de si mesmo. 

 
O conhecimento para o qual a serpente seduz, o saber sobre o que é bom e o 
que é mau, não tem nome. Ele é, no sentido mais profundo, nulo; e esse saber 
é justamente ele mesmo o único mal que o estado paradisíaco conhece. O 
saber sobre o que é bom e o que é mau não tem a ver com o nome, é um 
conhecimento exterior, a imitação não criativa da palavra criadora.23 

                                                
20 KAFKA, Franz. Um artista da fome / A construção. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 35. 
21 BENJAMIN, Walter. (1934). “Franz Kafka: a propósito do décimo aniversário de sua morte”. In: 
Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 
2012, Vol. I, p.174. 
22  BOURETZ, Pierre. Testemunhas do Futuro: filosofia e messianismo. São Paulo: Perspectiva, 2011, 
p.295. 
23 BENJAMIN, Walter. (1917). “Sobre a linguagem geral e sobre a linguagem humana”. In: Escritos 
sobre mito e linguagem. São Paulo: Editora 34, 2013, p.66-67.  



 

 A preocupação do autor berlinense é com um excesso do qual a palavra humana toma 

forma, pois o homem reivindica para si a possibilidade de determinar todo o exterior à sua volta. 

A linguagem faz assim um julgamento, torna-se um nome, perdendo a ação que possui o verbo. 

Nesse ato impassível, o homem a banaliza, utilizando-se de modo meramente enunciativo e para 

fins de comunicação. A linguagem deve assumir a forma de um signo linguístico, julgando o 

mundo em vez de conectar o mundo, trazendo a língua para a relação entre as coisas e 

aumentando a diversidade de pensamento que ela possui. “(...) a linguagem nunca é somente 

comunicação do comunicável, mas é, ao mesmo tempo, símbolo do não-comunicável.”24 E aí o 

signo faz sua ligação com todo o arcabouço linguístico. Para Benjamin a comunicação com o 

que é superior ao homem é justamente com o que ele difere de si mesmo, com a natureza que o 

atravessa e deixa sempre um enigma. Essa passagem da experiência é justamente a narrativa, 

mas, diferentemente de Rosenzweig, narrar não é mais possível devido à catástrofe da Primeira 

Guerra. O temor benjamineano se dirige para a Segunda, e aos seus olhos parece tudo pronto 

para o final dos tempos, final do seu tempo no mundo: o suicídio em Port Bou, em 1940, e o 

concreto silenciamento do humano pelo trauma da violência.  

 Retornando à experiência mística que aparece na obra de Benjamin, vemos um extrapolar 

da simbologia religiosa, o que pode soar como um apelo ao dogmático e infundado fora das 

escrituras sagradas, mas temos justamente aqui um dos paralelos mais importantes da oralidade 

na cultura (como no judaísmo é chamada a Hagadá), sendo que ela entra em conflito com o 

código escrito (a Halachá). “(...) a Tradição é o elemento no qual, de maneira contínua, aquele 

que estuda se transforma naquele que ensina.”25 Isso significa algo mais amplo ainda e diz 

respeito a uma certa espera por um acontecimento já ocorrido no passado, uma espera 

messiânica, conforme a Tradição judaica nos indica. “ ‘A Torá foi dada no monte Sinai’. Nós 

não devemos mais esperar uma voz celeste porque já no monte Sinai foi escrito na Torá: a 

opinião da maioria prevalecerá.”26 

 Afinal, aqui estamos descrevendo mais diretamente um desafio que a humanidade deve 

começar a se preparar para enfrentar. Desafio que está na base de um recolhimento do tempo da 

criação divina (do mítico) ao tempo da criação humana (a história), fato que Benjamin olha mais 

diretamente na questão da tradução: 

 
Doravante, o mundo havia conhecido três eras: a de uma palavra divina 
criadora, quando a linguagem coincidia perfeitamente com as realidades que 
ela designa; a da língua humana original pela qual Adão nomeava os animais; 

                                                
24 BENJAMIN, Walter. (1917). “Sobre a linguagem geral e sobre a linguagem humana”, p. 72. 
25 BENJAMIN, Walter, citado por, BOURETZ, Pierre. Testemunhas do Futuro: filosofia e messianismo. 
São Paulo: Perspectiva, 2011, p.310. Este trecho refere-se à carta de Benjamin para Gershom Scholem, 
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a que sucede, enfim, a queda desse estado paradisíaco através da 
transformação das palavras em signos vulgares de comunicação. Ao filtro 
dessa descoberta, a verdadeira essência da tradução seria a de exprimir a 
lembrança da unidade perdida escrutando apresentação do Verbo por trás da 
diversidade linguística da humanidade.27 

 

 Benjamin e Kafka observam esse instante mágico, essa perda da capacidade de traduzir, 

pois a linguagem não se desvincula do signo, logo não se liberta do que o verbo mesmo 

apresenta. O que acontece, no mais íntimo ao homem, é uma re-apresentação do verbo, um 

resgate da capacidade criativa, obliterada pela selvageria dos usos comunicacionais e 

meramente exploratórios de um território devastado chamado linguagem. O homem, nessa 

concepção, se aproxima de outro tempo que o difere do instante esquecido, passando a tratar de 

um novo instante ainda por vir: o Tzimtzum cabalístico aparece de um modo muito sutil, mas 

detentor de uma interpretação única acerca do tempo presente, sobre o qual nos deteremos a 

partir de agora.   

 

O TEMPO, A NARRATIVA, A DOR SILENCIOSA 
 
 

 Uma vez que a tradição judaica indaga pelo sentido da história na vida das pessoas e o faz 

por considerar que a palavra tem um tempo próprio, o “tempo-palavra”28. Esse tempo que a 

palavra espera para ser libertada, por seus próprios meios, de forma a despertar seu 

acontecimento, seu desdobramento em outra qualidade antes imperceptível. Diferentemente da 

filosofia tradicional praticada no Ocidente, que condiciona os critérios de análise para validá-los 

ou não como pressupostos universais, a filosofia nova de Franz Rosenzweig procura atribuir 

uma força interpretativa à transformação da vida cotidiana pelas partes incomunicáveis da 

“estrutura ser=pensar”, estrutura arquetípica do pensamento identificante”29, partindo da ideia 

de que a vida é feita de movimentos imprevisíveis. A ideia de que a ação da palavra humana 

investe poder definitório para conhecer um determinado objeto e com isso controlá-lo, provoca 

um sério obstáculo para uma verdadeira relação. Na perspectiva de Rosezweig, a figura 

teológica de Deus compartilha um imponderável dessa relação de descoberta com o homem. 

Podemos entender também o por quê da ida de Rosezweig até o cabalista Isaac Luria, pois a 

matéria não pode ser meramente compreendida pelo suporte cerebral da relação binária de 

presença ou ausência de fenômenos inteligíveis, mas mesmo a figura consagrada de Deus 

partilha com o homem de um enigma:  “Deus mesmo se oculta quando queremos compreendê-

lo, o homem, nossa mesmidade, se fecha, o mundo se converte em enigma visível. Só se abrem 
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em suas relações, só na criação, revelação, redenção.”30 Uma vez que ela é enigma e, portanto,  

fechada, a linguagem torna-se uma tentativa de realização no âmago do homem, surgindo da 

multiplicidade de sentidos que a realidade comporta. “A linguagem descobre uma latência 

oculta ou virtual nas realidades originárias que a tradição cultural em que se situa Rosezweig – o 

judaísmo – tem sabido desentranhar e atualizar”31. A linguagem põe em relação a 

responsabilidade sobre o que se passa entre mim e o outro nesta rede de contatos internos com o 

externo, ambos compostos de perspectivas diferentes. A narrativa, neste contexto, não é um 

impulso vulgar, senão o vislumbre de uma saída para dizer algo acerca da criatividade desse 

dizer, sempre em falta com um absoluto aplainamento de um ideal de realidade unificada. Quem 

narra não fala das propriedades dos objetos, mas antes fala de seu envolvimento com uma 

determinada forma de linguagem32 e, por esta razão, fala um pouco de si, pois faz uso da 

linguagem que o constitui, não apenas de um mecanismo que aciona um mercado de 

negociações para resultarem em valores. Seguindo esta tradição de pensamento, Sigmund Freud 

também reparou no aparecimento dessa fala reiterada, repetida para denunciar uma resistência 

que se faz muitas vezes pelo esquecimento. “Esquecer impressões, cenas ou experiências quase 

sempre se reduz a interceptá-las.”33 De fato, Freud percebe que não houve um esquecimento, 

mas esses elementos nunca foram pensados com autenticidade pelos seus pacientes. Essa 

ausência encobre um sofrimento, mas o encobrimento se dá por um ato compulsivamente 

repetido, e não por uma memória deletada. Uma vez que a realidade entre em “desencontro 

consigo mesma”34, ela pode erigir as circunstâncias de seu funcionamento para uma nova 

fronteira que mostra o quanto o sistema anterior se mantinha parcial do resto do todo.  

Rosenzweig, muito próximo da concepção freudiana acerca da experiência do 

recalcamento, percebe o problema de um pensamento puramente conceitual, o velho 

pensamento, ao entrar em contato com a postura de um pensamento aliado ao tempo e à 

experiência interna do ser humano, o novo pensamento. Naturalmente, as atividades 

compreendidas pelo conhecimento e sua tradicional forma de passagem pelo livro, enquanto 

galgado na mania da citação filosófica, impediram um acesso mais fácil ao conhecimento da 

experiência. “Falar e escutar seguem outras leis.”35 E sobre essas leis há algo muito próprio da 

cultura humana que é paulatinamente esquecido. 

 
O diálogo, por exemplo, incita a falar. Quem escuta, de fato, está imbuído na 
resposta só de olhar nos lábios do orador. A palavra que leva ao silêncio não 
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é a palavra vista, senão ouvida. A palavra ouvida convida ao recolhimento. 
Para chegar ao silêncio, é importante uma determinada atitude em quem fala 
e em quem escuta. E quem escuta, já dissemos, tem que recolher em seu 
interior a palavra ouvida. (...) Quando se fala não improvisando senão 
seguindo um texto, se assegura que a palavra seja escutada. A palavra que 
aproxima o silêncio vem do texto e não do discurso.36 

 

 O nível da tradição que une o oral e o escrito parece mais próximo, como se houvesse um 

novo fundamento que implica maior responsabilidade. Já não estamos mais sobre o primado do 

ver, mas na real e contundente dialética do escutar, como Bouretz também percebe: “O escrito 

procede da música, e não do som linguístico”37.  

 Walter Benjamin, ao fim e ao cabo, enxerga na obra de arte o fundamento da experiência 

que foi obstacularizada, não podendo ser narrada, mas a integralidade da obra de arte é sempre 

ameaçada pelo poder de portabilidade de seu entendimento e apreciação. O que não se 

comunica na obra de arte é um segredo, um mistério que está no cerne da obra e que não se 

consegue tomar no escrito, mas sim em “uma experiência transmitida de boca em boca”38. 

Narração, como a hagadá desloca a continuidade do descontínuo e do imemorial, daquilo que 

invade justamente a experiência de uma morte. Não é com menor assombro que Benjamin 

expõe seu medo com o advento de Hitler ao poder da Alemanha, em seu breve tratado “Sobre o 

conceito de história”, de 1940. Ali, o pensador berlinense acompanha algo que é inconciliável e 

altamente destrutivo, o ritmo de seu tempo e a tortuosa ruína que o anjo da história presencia, 

surgindo como a metáfora de uma desorganização completa da experiência que não se concilia 

mais com o mundo. 

 
Seu semblante está voltado para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de 
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente 
ruína sobre ruína e as arremessa a seus pés. Ele gostaria de deter-se para 
acordar os mortos e juntar fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso 
e prende-se em suas asas com tanta força que o anjo não pode mais fechá-
las.39 

 

 Este parágrafo se assemelha a um dos breves contos de Kafka, a “Pequena fábula”, como 

apareceu no espólio de Kafka, tão inteiramente coberto de cinzas como a história provou ser 

possível, história feita de uma beleza bárbara, tanto na destruição do belo quanto em sua real 

aceitabilidade: 

 
‘Ah’, disse o rato, ‘o mundo torna-se cada dia mais estreito. A princípio, era tão 
vasto que me dava medo, eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato 
de que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, as paredes, mas essas 
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longas paredes convergem tão depressa uma para a outra que já estou no último 
quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro’. – ‘Você só precisa 
mudar de direção’, disse o gato e devorou-o.40 

 

 Escrever no limite da experiência, como fôlego para a última entrada no vácuo que 

eclipsa um momento para toda a eternidade. Esse mesmo laço exige uma saída para o lado 

encoberto de todo o desejo, não conciliado pela ótica de qualquer hegemonia. A escolha do 

ratinho da fábula é tardia, pois torna-se o instante que ainda o deixa tão vivo após o esforço 

hercúleo de seu labirinto. Eis então a certeza do fim? O que apetece também entra no mistério 

do mundo, na parte esquecida de nós mesmos, aqui também está em Um artista da fome. 

Enquanto Rosenzweig “toma o ser humano no exato ponto em que Kafka o abandonou”41, 

dando à narrativa uma possibilidade de recriação do humano, Benjamin delimita a borda de que 

esse tempo não pode nunca mais acontecer devido ao impacto de um mundo despedaçado. “Os 

dois opõem uma temporalidade messiânica à ideologia do progresso.”42  

 Acompanhamos aqui que, enquanto a narração para Rosenzweig é a libertação que leva 

ao novo, para Benjamin ela não tem mais quaisquer condições de acontecer, enquanto Kafka 

mostra que narrar pode acontecer, mas em uma medida completamente tortuosa, pois a 

realidade é uma monstruosidade sem sentido, desloca o lugar das coisas, animaliza mais fundo 

todo o movimento que ousa se aferrar em uma disposição de completude. A dificuldade de 

compreensão da obra kafkiana exige uma retomada, não do símbolo, como ocorrera com o 

romantismo, mas dessa vez pela expressão do absurdo da existência. O expressionismo começa 

um estranhamento com a linguagem das artes para mostrar que o que está por trás do gesto 

ficcional é um encadeamento narrativo profundamente real. Tão real que não consegue mais se 

manifestar por uma representação (darstellung); o ser humano não consegue mais passar sua 

experiência adiante. 

 Rosenzweig vê na narrativa a possibilidade de dizer, mesmo que seja um inominável. Ele 

abre essa possibilidade, mesmo que Benjamin perceba que o desamparo torna-se uma 

experiência sem lugar no mundo psíquico dos sujeitos. De forma contraditória, mas 

complementar, as palavras de esperança em Rosenzweig são a entrega de um “amor ao outro ser 

humano”43, o começo do que é a infinita procura pelo outro, um amor ao diferente, não um amor 

idealizado, mas responsável entre a escritura tomada na fala, podendo aparecer no silêncio 

imprevisível do outro. Uma responsabilidade literária ao demonstrar as camadas subterrâneas da 

sensibilidade oculta do humano, tal como quis adentrar Kafka. Esse silêncio que por vezes faz 

intermédio nas narrativas, espera que em uma roda de conversas haja a possibilidade do 
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incremento inovador de uma outra palavra, palavra do outro. Radical mudança no ritmo e no 

sentido que causa estranheza. Esse é o despertar mesmo de uma consciência renovada de um 

novo pensamento para uma nova gestação do tempo.   
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