


Dovid Bergelson 1884-1952

Maître de la langue et de la forme, Dovid Bergelson fut un 
véritable « architecte » littéraire dont les thématiques et le 
style novateurs ouvrirent de nouveaux horizons à la création 
yiddish. Né en Volhynie en 1884, il emménage à Kiev en 
1903 pour y devenir l’un des piliers du monde littéraire, 
autant comme écrivain que comme militant culturel.

Dans son premier livre, Arum vokzal (Autour de la gare, 
Varsovie, 1909), on peut déjà discerner les principaux traits 
de son écriture. Le déclin d’un monde de marchands juifs 
provinciaux trouve son reflet dans une singulière stylisation 
de la langue. Le roman est un succès auprès des critiques et 
du public. Dans ses œuvres ultérieures, Bergelson continue 
à développer son style, donnant aussi une place importante 
à des figures féminines. Son roman Nokh alemen (Une 
tragédie provinciale, Vilnius, 1913) fait apparaître l’une 
des grandes héroïnes de la littérature yiddish, Mirl, qui 
incarne les tourments d’un être perdu dans une société où 
il ne peut trouver sa raison de vivre.

Après la révolution d’octobre, Bergelson est l’un des 
fondateurs de la Kultur-Lige, et le rédacteur en chef du 
journal Eygns (À soi/À nous, Kiev, 1918 et 1920) où il 
publie entre autres son roman Opgang (Déclin).

À partir de 1921, Bergelson réside à Berlin. S’éloignant 
d’abord de la culture yiddish soviétique, il écrit longtemps 
pour le journal socialiste new-yorkais Forverts. Mais en 
1926 il publie un article programmatique intitulé « Dray 
tsentern » (Trois centres) où il déclare que le futur de la 
littérature yiddish ne peut advenir qu’en URSS. Son écriture 
se transforme alors radicalement pour se conformer au 
modèle soviétique.

En 1934, Bergelson retourne en URSS et s’installe à Moscou 
où il devient rapidement l’une des figures phares de la 
culture yiddish soviétique.

Membre du Comité antifasciste juif pendant la guerre, il 
est arrêté en janvier 1949 et exécuté le 12 août 1952.

Sharon Bar-Kochva

דוד בערגעלסָאן 1952-1884
דוד בערגעלסָאן איז געווען ַא מַײסטער ֿפון שּפרַאך און סטרוקטור, 
און  סטיל  בַאנַײערישער  וועמענס  ַארכיטעקט  ליטערַארישער  ַא 
טעמַאטיק הָאבן געעֿפנט נַײע הָאריזָאנטן ֿפַארן יִידישן ווָארט. געבוירן 
ווּו  ווָאלין אין 1884, איז ער אין 1903 ַאריבער קיין קִיעוו  אין 
ער איז געווָארן ַא זַײל ֿפון דער ליטערַארישער סֿביֿבה, אי ווי ַא 

ּפרָאזַאִיקער אי ווי ַא טוער.

זַײן ליטערַארישער דעביוט, ַארום ווָאקזַאל )ווַארשע, 1909(, הָאט 
ווָאס  שוין געוויזן עטלעכע ֿפון די גרונדשטריכן ֿפון זַײן שרַײבן, 
זַײנע העלדן זענען קליינשטעטלדיקע סוחרים וועמענס אונטערגַאנג 
ווערט געשילדערט אין ַאן אייגנַארטיקער, אויססטיליזירטער שּפרַאך. 
דָאס הָאט שטַארק אויסגענומען אי בַײ דער קריטיק אי בַײ דער 
ווַײטער  ער  הָאט  ּפובליקַאציעס  שּפעטערע  אין  לייענערשַאֿפט. 
ַאנטוויקלט דעם סטיל און געגעבן ַא צענטרַאל ָארט אויך ֿפרויען־

ֿפיגורן. אין זַײן רָאמַאן נָאך ַאלעמען )ווילנע, 1913( הָאט ער געשַאֿפן 
איינע ֿפון די וויכטיקסטע העלדינס ֿפון דער יִידישער ליטערַאטור, 
ווָאס ֿפַארקערּפערט די ּפסיכָאלָאגישע און סָאציַאלע לַײדן  מירל, 

ֿפון ַא ֿפַארלוירענעם מענטש.

נָאך דער ָאקטָאבער־רעווָאלוציע איז בערגעלסָאן געווען איינער ֿפון 
די גרינדער און טוער ֿפון דער קולטור־ליגע און הָאט רעדַאגירט 
דעם ַאלמַאנַאך אייגנס )קִיעוו, 1918 און 1920( ווּו ער הָאט צווישן 

ַאנדערע ּפובליקירט די לַאנגע דערציילונג ָאּפגַאנג.

אין 1921 הָאט ער זיך בַאזעצט אין בערלין. צו ערשט הָאט ער זיך 
אידעָאלָאגיש דערווַײטערט ֿפון דער יִידישער סָאוועטישער קולטור 
נָאר אין  ֿפָארווערטס.  ניו־יָארקער  און אויך לַאנג געשריבן ֿפַארן 
1926 הָאט ער ּפובליקירט דעם ַארטיקל „דרַײ צענטערן“ ווּו ער 
דערקלערט ַאז די צוקונֿפט ֿפון דער יִידישער ליטערַאטור קען נָאר 
דעמָאלט  זיך  הָאט  סטיל  בערגעלסָאנס  רַאטן־ֿפַארבַאנד.  אין  זַײן 
דרַאמַאטיש געביטן און זיך מער און מער צוגעּפַאסט צום סָאוועטישן 

מָאדעל.

אין 1934 איז בערגעלסָאן צוריק אין רַאטן־ֿפַארבַאנד, זיך בַאזעצט 
אין מָאסקווע און איז בַאלד געווָארן איינער ֿפון די צענטרַאלסטע 

טוערס ֿפון יִידישער קולטור.

ווי ַא מיטגליד ֿפונעם יִידישן ַאנטיֿפַאשיסטישן קָאמיטעט הָאט מען 
אים ַארעסטירט אין יַאנוַאר 1949 און דערשָאסן דעם 12טן אויגוסט 

.1952

שרון בר־ּכוכֿבא


