


משה קולבַאק 1937-1896
איז  )ווַײסרוסלַאנד(,  סמָארגָאן  אין  געבוירענער  ַא  קולבַאק,  משה 
געווען ַא ּפָאעט, ַא רָאמַאניסט און ַא דרַאמַאטורג. זַײן ווערק שּפיגלט 
ָאּפ עסטעטישע עקסּפערימענטן כַארַאקטעריסטישע ֿפַאר דער ּתקוֿפה 
וועלט־מלחמות און דריקט גלַײכצַײטיק אויס דעם  ביידע  צווישן 
מחברס אייגנַארטיקן קוק אויף דער רעַאליטעט. זַײנע ֿפערזן טרָאגן 
דעם שטעמּפל ֿפון ַא בַאזונדערער בַאצִיונג צו דער ווַײסרוסישער 
דָארֿפישער לַאנדשַאֿפט, מיט וועלכער דער ּפָאעט — ָאדער זַײנע 
העלדן — זענען ַאזוי שטַארק ֿפַארבונדן, ַאז זיי ווילן ַא מָאל ווערן 
איינס מיט דער ערד, די שטיינער און די וועלדער. ער דעֿפינירט זיך 
ַאליין ווי ַא „דעמב אין ֿפרַאק“. קולבַאקס ָאריגינעלקייט בַאשטייט דָא 
אין דעם, ווָאס ער בַאשענקט זַײנע יִידישע העלדן מיט ַאן אויֿפֿפירונג 
און לַײדנשַאֿפטן ווָאס ווערן טרַאדיציָאנעל צוגעשריבן ניט־יִידישע 
ּפויערים : ּפשוטע געדַאנקען, ַא דירעקטן שַײכות צו דער ערד, דָאס 
ֿפַארלָאזן זיך אויף סטיכישע אינסטינקטן, שטַארקע ּתאוות. בעת זַײן 
גרונטלייגערישער בערלינער ּתקוֿפה )1923-1920(, ווען ער קומט 
ּפָאעמע  די  ָאן  ער  שרַײבט  ַאווַאנגַארדן,  ַאלע  מיט  בַארירונג  אין 
„רַײסן“, ווָאס איז דער בעסטער בַײשּפיל ֿפון ָאט דעם ָאריגינעלן 
בַאנעם. נָאכן אומקערן זיך אין ווילנע ווַײזט ער ַארויס, אין צוויי 
מַארגינַאלע  ֿפַאר  אינטערעס  ַאן  רָאמַאנען,  עקסּפרעסיָאניסטישע 
געשטַאלטן, ווי בעטלער און ּתמען, אין ַאן ַאלגעמיינער שטימונג ֿפון 
וועלט־אונטערגַאנג. נישט געקוקט אויף זַײן גרויסער ּפָאּפולערקייט 
אין ווילנע, בַאשליסט קולבַאק ַאוועקצוֿפָארן אין רַאטן־ֿפַארבַאנד, 
און זיך צו בַאזעצן אין מינסק )1928(. זַײן סטיל, ווָאס ּפַאסט זיך 
ניט צו צו די ֿפָאדערונגען ֿפון דער סָאוועטישער עסטעטיק, ווערט 
דיסטַאנצירטער און סַארקַאסטישער : סַײ ווען ער איז ַאליין דער 
ָאביעקט ֿפון דער אירָאניע )ווי אין דער ּפָאעמע „דיסנער טשַײלד 
הַארָאלד“, געווידמעט זַײנע בערלינער איבערלעבונגען(, סַײ ווען ער 
בַאשרַײבט די נַײע סָאוועטישע רעַאליטעט )ווי אין זַײן מַײסטערישן 
רָאמַאן זעלמעניַאנער, 1935-1931, ווּו ער מָאלט מיט ַא סך הומָאר 
די אוממעגלעכע סָאוועטיזַאציע ֿפון ַא יִידישער משּפחה אין מינסק(.

ער ווערט דערשָאסן אין ָאקטָאבער 1937.

ַארנָא ביקַאר

Moyshe Kulbak 1896-1937

Né à Smarhon en Biélorussie, Moyshe Kulbak est un 
poète, romancier et dramaturge dont l’œuvre reflète les 
expérimentations esthétiques de l’entre-deux-guerres tout 
en exprimant avec constance une vision personnelle de la 
réalité. Ses vers portent la marque d’un rapport unique à la 
campagne biélorusse à laquelle le poète, ou ses personnages, 
sont liés par un lien si étroit qu’ils aspirent parfois à fusionner 
avec la terre, les pierres, les forêts. Ne se définit-il pas comme 
un « chêne vêtu d’un frac » ? En ceci Kulbak a une vision 
novatrice, faisant adopter à ses héros juifs des comportements 
et des sentiments associés aux paysans non juifs : une pensée 
balbutiante, un rapport direct à la terre, une confiance 
dans les instincts élémentaires, des passions puissantes. Lors 
de son séjour fondateur à Berlin de 1920 à 1923, pendant 
lequel il est exposé à toutes les avant-gardes, il compose son 
long poème « Raysn » (Biélorussie) où cette vision s’incarne 
le mieux. Après son retour à Vilnius, il montre dans deux 
romans expressionnistes son goût pour les figures marginales 
de mendiants et de simplets dans une atmosphère de fin du 
monde. Malgré sa grande popularité dans la ville, il décide 
de partir à Minsk, en URSS, en 1928. Loin de se plier aux 
exigences de l’esthétique soviétique, son écriture se fait alors 
plus distanciée et grinçante, qu’il soit lui-même l’objet de son 
ironie, comme dans le « Disner Tshayld Harold » (Le Childe 
Harold de Dzisna, 1933), long poème qui relate son aventure 
berlinoise, ou que ce soit les nouvelles réalités soviétiques qui 
en fassent les frais, comme dans son chef-d’œuvre romanesque 
Zelmenyaner (Les Zelminiens, 1931-1935), où est dépeinte 
avec humour l’impossible soviétisation d’une famille juive de 
Minsk.

Il est fusillé en octobre 1937.

Arnaud Bikard


