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Introduction: Among the rather idiosyncratic short stories written by Shloyme          

Gilbert (1885-1942), who was born in Radzymin, near Warsaw, one particularly compelling            

example is “Hunger”. The subtitle—A monolog fun a hund—refers to the protagonist (a dog)              

from whose perspective the story is narrated. In this story, Gilbert illustrates his own              

anthropological perspective by drawing a parallel between human and animal. A human’s fate is              

no different to that of an animal. Both human and animal are guided by the same instincts.                 

Ultimately, spiritual needs and moral laws turn out to have no value when man cannot sate his                 

prior, physiological needs. Biology overcomes spirit and intellect. Instinct becomes the driving            

force of existence.  

The animal protagonist reaches an utterly morally base level of existence, on the very              

edge of survival. His surrounding world in a time of crisis awakens nothing but horror in him.                 

He can, however, distinguish good from bad. And even though he chooses the latter and decides                

to commit a thoroughly contemptible act, he becomes riven by anxiety, which acts as a               

psychological punishment. His consciences will never brings him peace. That is the birth of a               

new man, a man whose life is governed by guilt and anxiety. In the very end of the story we see                     

the dog running in frenzy, trying to run away from his conscience, yet aware he will never                 

succeed.  

Both Noyekh Prilucki and Melech Ravitch wrote about Gilbert as a wandering man. He              

would often go somewhere, for instance to a newspaper’s editorial office, and wander around              

until somebody called for him. We can find this sense of eternal wandering, this feeling of                

dislocation in Hunger. A man is floating in the world helplessly, always being pushed around in                

different directions by own instincts and moral imperatives.  
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Hunger: Monologue of a Dog 

 

 

 

 

Woof! Woof! I’m standing in the middle of the market and barking. I’d just been               

running, dashing all the way through the town, through every courtyard. I had sniffed at               

each and every pile of rubbish, but I couldn’t find anything there. 

I raise my head up at people, and beg, plead, and howl. Their only answer is to                 

shoo me away, angry that I am getting in their way. When somebody walks by with                

bread, I don’t want to jump up and beg. I see they are in a hurry and how their eyes glint                     

with hunger. I just follow them, eager to relish the sweet-sour aroma  of bread.  

When I think back to those times, I flail around and squeal with anger. I could                

just bite myself. 

Before, I would never leave my courtyard. If somebody came up to the fence, I’d              

bark loudly at them: “Don’t touch anything, it’s all mine”. If they threw me a piece of                 

bread, I just left it on the ground. I didn’t want to stand there chewing like a cow.  

Every morning, my owner would go out with a basket to a shop where there’d be                

large chunks of bloody meat. She’d bring me back all kinds of small scraps from there. 

At midday she’d bring me a bowl of food—there’d be potatoes, red carrots, and              

small, juicy bones. Even this meagre stew would be so rich and sweet. I’d gulp it down                 

and lick the bowl clean.  

Now, whenever I find a bone, it’s already dried out. I chew and chew at it, my                 

mouth fills with saliva and the bone comes out the other side of my mouth intact: “woof,                 

woof”.  

So one day I run out, my stomach twisted with hunger, my mind tormented. I                

stop and bark out with all my heart, then let out a shrill, sorrowful howl: “will this ever                  

end?” 

Opposite me I see an open shop. Bloody chunks of meat are hanging from the               

walls. My body is becoming tense with longing. There are several dogs waiting outside              

the shop. One is standing, another sitting, all eyes fixed on the man in the white apron.  

I skulk around outside the shop and steal inside; my limbs shaking, my tail              

lowered. My nose is tingling with the smell of fresh meat. I stand by a hunk of meat                  

trying to lick it, but it’s too big and hanging too high for me to reach. 

I am driven from the shop. I stand outside with the others who are starring in.                

There are several small scraps of meat on a wooden slab. Standing next to it, with his                 

sharp meat cleaver, is the man in the white apron. I sit there gaping at the fresh red                  

meat and its tempting flavor sends me into a slumber. I dream of gorging myself on this                 

juicy meat, but then I wake up and my mouth is full of spit. I bark out loud, painfully                   

conscious of my long idle teeth and claws. 

I spring inside and grab a morsel of meat. As I run away from the scene I see                  

stones flying towards me. The man in the white apron is running after me: oh what                

horror! I run all the way back to my courtyard, drop the meat on the ground and turn                  

around: phew, safe at last. 
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The man in the white apron is standing by the fence. I bare my teeth at him, and                  

let out a series of loud, bold barks to frighten him and I begin snapping up the meat                  

eagerly. I can almost feel a torrent of bricks and stones flying towards me.  

I pass through the town and peer into the shops, but everyone already knows me.               

As soon as they see me they come to the door clutching a stick or a broom handle.  

One time I see a crowd of people at the market. I wind my way through their feet.                  

A dog I’ve never seen before is running around in the middle of the square. I squeal at                  

him and he bares his teeth, grabs a stone in his mouth and gnaws at it. I go up to him                     

quietly and inquiringly, but scuttle right back as soon as I see his piercing and ferocious                

eyes. I stop a good distance away and let out a  bark out of fear and unease. 

I see a thin and gaunt puppy. You could count every bone on his body. He creeps                 

around quietly, searching for something. What can he possibly be looking for? I can’t              

bare to look at him. I raise my head and let out a long, mournful cry, whilst he continues                   

to creep around, rooting about for something. But, what about me, how do I look right                

now? I walk off with my tail between my legs, looking more like a cat than a dog. 

There are dogs who have a good life. Take this yellow bundle of fur for instance.                

He has an ugly nature, always begging and flattering people. He walks back and forth               

around someone, wagging his tail. He looks up into their face, rubbing against the              

ground and licking their feet until they throw him something. And when a child goes by,                

holding a piece of bread, he doesn’t let up. The child prods him in the face, yet he follows                   

them nudging the bread with his snout, and keeps doing so until the child gets tired.                

Then he snatches the bread from the child’s hand and eats it up! He doesn’t deserve to                 

be called a dog at all. The children play – and he plays with them. They run – and he                    

runs along beside them. He grabs one of them by the scruff of his coat, tugging, and                 

growling, a crazed expression on his face. And whilst running he lunges at one of them                

and gives them a real fright by letting out a loud bark right in their face. Then the dog                   

suddenly jumps to the side and is shaking with fear, as if scared of his own shadow. I                  

just can’t look at his narrow, begging eyes. What a worthless good-for-nothing, hardly a              

dog at all! I turn away from him. 

And then there is Black Gipsy, an ugly creature, always rooting around in the              

garbage . . . He eats exactly what a pig would: raw potatoes, all kinds of rotting scraps.                  

He is always dirty and his ear is bloody and mangled. When he runs past, all the dogs                  

attack him bringing havoc and chaos all around. I’d love to tear him to shreds but worry                 

I’ll catch something from him. 

One night I see several dogs running, and leading them is Black Gipsy. There is               

something about them I don’t like. They run away into a cemetery in fear of me as I                  

approach them. I run along with them, which they don’t like one bit, but when I bare my                  

teeth at them they go quiet. We squeeze through a hole in the fence. 

The dogs run into a large field dotted with hillocks. They run up to the top of a                  

freshly- made mound of earth and start digging. Black Gipsy burrows into the earth with               

his snout just like a pig, so that his whole head is inside, and drags something out. It’s a                   

human body. I jump back several steps in shock. It’s quiet and bright here in the                

moonlight, and the dogs stand around the body and start to eat its flesh. I can smell the                  

repugnant stench of death streaming out from the body. I start crying out loudly in fear                
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and terror. My comrades attack me several times and I feel such an awful hunger and                

thirst. I go over to the body. 

Woof! Woof! Yes, it’s so disgusting and so horrifying but oh so, so good! Woof!               

Woof!  

 

*** 

 

I search around for an empty spot where I can sleep. Suddenly I find everything               

frightening. I run around in a frenzy like never before. 
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 הונגער
 (ַא מָאנָאלָאג ֿפון ַא הונט)

 
 

 הַאו־הַאו! ָאט שטײ איך אין מיטן מַארק און ביל אין דער הוילער לוֿפט ַארַײן. כ׳בין שוין אויסגעלָאֿפן ס׳גַאנצע
 שטעטל, כ׳בין שוין געווען אין ַאלע הויֿפן, כ׳הָאב שוין איבערגעשמעקט יעדעס בערגל מיסט, ס׳איז גָארנישט דָא!

 
 איך הייב אויף דעם קָאּפ צו די מענטשן און רעד, און בעט, און װײן. זײ ענטֿפערן מיר מיט „װָאן“! — איך זָאל מיך

 נישט ּפלָאנטערן צװישן די ֿפיס. װען ס׳גײט ַא מענטש מיט ברויט, װיל איך גָאר נישט שּפרינגען ַאנטקעגן און בעטן
 זיך. איך זע דָאך, ער גײט גיך און זַײנע אויגן בלישטשען ֿפון הונגער! איך גײ נָאר גלַאט ֿפון הינטן, איך װיל ֿפילן דעם

  זיס־זויערן טעם ֿפון ברויט.
 

  װען איך דערמָאן מיך אין ַאמָאליקע צַײטן, דרײ איך מיך און קװיטשע ֿפון ּכעס. כ׳װיל בַײסן זיך ַאלײן.
 איך ֿפלעג נישט ַארויסגײן ֿפון מַײן הויף. װען ַא מענטש איז געגַאנגען לעבן ּפַארקַאן, ֿפלעג איך הויך בילן: — מ׳טָאר

 גָארנישט רירן! דָאס ַאלץ איז מַײן! — װען מ׳הָאט מיר געװָארֿפן ַא שטיקל ברויט, הָאב איך עס געלָאזט ליגן! איך
  הָאב נישט געװָאלט שטײן, ֿפַארברענגען צַײט דערבַײ און קַײען װי ַא קו.

 
 ַאלע אין דער ֿפרי הָאט מַײן בעל־הביתטע גענומען דָאס קוישל און איז געגַאנגען אין יענעם געװעלב ַארַײן, װּו עס

  הענגען גרויסע בלוטיקע שטיקער ֿפלײש. ֿפון דָארט הָאט זי מיר געברַאכט ַאלערלײ שטיקלעך.
 

 ַאלע אין מיטן טָאג הָאט מען מיר ַארויסגעברַאכט ַא שיסל עסן. ס׳איז דָארט געװען קַארטָאֿפלעס, רויטע מערן און
 זַאֿפטיקע בײנדלעך. און דָאס שיטערע ַאלײן איז דָאך געװען ַאזוי ֿפעט און זיס. איך הָאב געזוּפט און געזוּפט, און

 אויסגעלעקט ביז דער דנָא.
 

 הַײנט, ַאז איך געֿפין שוין ַא בײן, איז ער ַאזוי טרוקן! איך קַײ און קַײ, עס קומט מיר ָאן ַא ֿפול מויל מיט סלינע און
  דער בײן קריכט צוריק ַארויס גַאנצערהײט ֿפון דער צװײטער זַײט מויל. הַאו־הַאו!

 
 אײן מָאל לויף איך ַאזוי מיט ַאן אַײנגעצויגענעם בויך און דער מוח רַײסט מיר ֿפון הונגער. שטעל איך זיך ָאּפ און

 צעביל מיך מיטן גַאנצן הַארצן און מיט ַא קװיטשיק געװײן: — ֿפַאר װָאס איז ַאזוי שלעכט?!
 

 קעגן איבער דערזע איך ַאן ָאֿפן געװעלב, און ַארום, אויף די װענט, הענגען בלוטיקע שטיקער ֿפלײש. דער גוף איז
 מיר געװָארן שטַײף ֿפון חשק. עטלעכע הינט װַארטן דָא ֿפַארן געװעלב. אײנער שטײט, דער ַאנדערער זיצט, און זײ

 נעמען נישט ַארָאּפ קײן אויג ֿפון דעם מענטש מיטן װַײסן ֿפַארטעך.
 

 איך דרײ מיך ֿפַארן געװעלב און גנֿבע מיך ַארַײן מיט ציטערדיקע גלידער און מיט ַאן ַארונטערגעבויגענעם עק. אין
 דער נָאז קיצלט ַאזוי דער געשמַאק ֿפון ֿפרישן ֿפלײש! ָאט שטײ איך שוין בַײ ַא שטיק ֿפלײש און לעק. נָאר ס׳איז צו

  גרויס און עס הענגט צו הויך!
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 מען טרַײבט מיך ַארויס ֿפון געװעלב. איך בלַײב, װי ַאלע, אין דרויסן, און קוק ַארַײן. אויֿפן ברײטן קלָאץ ליגן קלײנע
 שטיקלעך ֿפלײש. דערלעבן שטײט דער מענטש מיטן װַײסן ֿפַארטעך און מיט דער שַארֿפער הַאק. זיץ איך ַאזוי און
 זע דָאס רויטע, ֿפרישע ֿפלײש, און איך דרימל אַײן ֿפון טַײערן געשמַאק. עס חלומט זיך מיר, ַאז איך עס זַאֿפטיקע

 ֿפלײש, נָאר איך כַאּפ מיך אויף און איך הָאב ַא מויל מיט סלינע. צעביל איך מיך ֿפון װײטיק! איך הָאב דערֿפילט
  מַײנע צײן און נעגל.

 
 הָאב איך געגעבן ַא שּפרונג ַארַײן און געכַאּפט ַא שטיק ֿפלײש. כ′בין געלָאֿפן, און איבער מיר זַײנען געֿפלויגן גַאנצע

 ציגל מיט שטײנער. הינטער מיר איז געלָאֿפן דער מענטש מיטן װַײסן ֿפַארטעך. ַא שרעק! כ׳בין ַארַײנגעלָאֿפן צו מיר
 אין הויף, ַאװעקגעלײגט דָאס ֿפלײש אויף דער ערד און אויסגעדרײט זיך: דָא בין איך זיכער!

 
 דָאס װַײסע ֿפַארטעך איז געשטַאנען ֿפַארן ּפַארקַאן. הָאב איך אויסגעשטשירעט מַײנע צײן און געגעבן עטלעכע

 הויכע ביל, ער זָאל מורא הָאבן, און איך הָאב גענומען רַײסן און שלינגען ֿפלייש, מיט ַאזַא ַאּפעטיט. די ציגל מיט די
 שטײנער זַײנען מיר נָאך געשטַאנען ֿפַאר די אויגן, װי זיי ֿפלִיען איבער מיר!

 
 איך גײ איבער שטעטל און קוק ַארַײן אין די געװעלבער, נָאר מ׳קען מיך שוין. ַאז מ׳דערזעט מיך, קומט מען ַארויס

 צו דער טיר מיט ַא שטיק הָאלץ, מיט ַא בעזעם!
 

 אײן מָאל זע איך אויֿפן מַארק שטײן ַא סך מענטשן. כַאּפ איך מיך ַאדורך צװישן זײערע ֿפיס. אין מיטן ּפלַאץ איז
 געלָאֿפן ַא ֿפרעמדער הונט, ַארום און ַארום. ער הָאט געקװיטשעט, ַארויסגעװיזן זַײנע צײן, ָאנגעכַאּפט ַא שטײן און
 געגריזשעט. כ׳בין צו אים שטיל צוגעגַאנגען ֿפרעגן. הָאב איך דערזען זַײנע שטָאל־שַארֿפע משוגענע אויגן און בין

 ַאנטלָאֿפן. כ׳בין געשטַאנען ֿפון װַײטנס און כ׳הָאב געבילט. ֿפון שרעק, ֿפון אײגענע צרות הָאב איך געבילט!
 

 איך הָאב געזען ַא לַאנג דַאר הינטל. מ׳הָאט געקענט דערויף צײלן יעדעס בײנדל. ס׳איז שטיל געקרָאכן און נָאר
 געזוכט. װָאס הָאט עס געקענט געֿפינען?! ס׳איז מיר געװָארן מיאוס צו קוקן. הָאב איך אויֿפגעהויבן דעם קָאּפ און

 לַאנג געװײנט, און דָאס איז געקרָאכן און נָאר געזוכט… און איך ַאלײן װי ַאזוי זע אויס?! איך גײ מיט ַאן
 ַארָאּפגעלָאזענעם עק, און איך זע שוין אויס װי ַא קַאץ!

 
 ס׳זַײנען ֿפַארַאן הינט, װָאס עס איז זײ גוט. ָאט דער געלער בוקעט. ער הָאט ַא ּפַאסקודנע נַאטור ֿפון חנֿפענען און

 בעטלען. ער װעט זיך דרײען ֿפַאר ַא מענטש ַאהין און צוריק און מַאכן מיטן עק, און ַארויֿפקוקן צו אים אין ּפנים ַארַײן,
 און רַײבן זיך מיטן בויך ָאן דער ערד און לעקן די ֿפיס, ביז מ׳װַארֿפט אים עּפעס. און ַאז ַא קינד גײט און הַאלט אין
 דער הַאנט ַא שטיקל ברויט, װעט ער שוין נישט ַאװעקגײן. דָאס קינד הַאקט אים מיט דער הַאנט אין דער מָארדע
 ַארַײן און ער וועט ַאלץ נָאכגיין, און ָאנרירן מיט דער מָארדע דָאס שטיקל ברויט, און נָאך ַא מָאל ָאנרירן, ביז דָאס
 קינד װערט מיד. נעמט ער עס ַארויס ֿפון קינדס הַאנט און עסט אויף! — ער איז גָאר נישט קײן הונט! גַאנצע טעג

 לויֿפט ער ַארום מיט די קינדער. זײ שּפילן זיך, און ער — מיט: זײ לויֿפן, און ער לויֿפט מיט, און כַאּפט ָאן עמעצן ֿפון
 זײ בַײ דער ּפָאלע, און שלעּפט און רַײסט, און װָארטשעט — משוגענע העוויות! אין מיטן לויֿפן כַאּפט ער זיך

 ּפלוצלינג אויף אויף ַא קינד און גיט ַא הויכן ביל גלַײך אין ּפנים ַארַײן, און שרעקט איבער דָאס קינד. ַאליין רוקט ער
 זיך אין דער ברייט און ציטערט ֿפַאר מורא. איך קען נישט ָאנקוקן זַײנע װינקלדיקע הניֿפה־אויגן. ַא שטיק שמַאטע

 איז ער, נישט קײן הונט! איך דרײ מיך ֿפון אים ַאװעק.
 

 און דער שװַארצער ציגַאן איז ַא מיאוסע בריאה! ער איז אויף ַאלע מיסטן. ער עסט דָאס אײגענע, װָאס חזירים עסן
 — רויע קַארטָאֿפלעס און ֿפַארֿפוילטע שטשערקעס! שטענדיק איז ער אַײנגעריכט, מיט ַא בלוטיק־צעביסענעם

 אויער. װּו ער לויֿפט ַאדורך, װעט יעדער הונט אויף אים ַארויֿפֿפַאלן, ַאז עס װערט ַא גװַאלד און ַא קוזש ביז אונטערן
 הימל! איך װָאלט אים געדורסט אויֿפן ָארט, נָאר ער טרָאגט מיט זיך שטענדיק עּפעס ַא קרענק!
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 אײן מָאל, בַײ נַאכט, זע איך לויֿפן עטלעכע הינט, און דער שװַארצער ציגַאן ֿפירט זײ. עּפעס זַײנען זײ מיר נישט
 געֿפעלן. זײ הָאבן זיך געהיט און געלָאֿפט צום ֿפעלד. כ׳בין מיטגעלָאֿפן. זײ זַײנען נישט געװען צוֿפרידן, נָאר איך

 הָאב ַארויסגעװיזן די גרעסטע צײן און זײ זַײנען ַאנטשװיגן. מיר זַײנען ַארַײן דורך ַא לָאך ֿפון ַא ּפַארקַאן.
 

 ַא גרויס ֿפעלד מיט בערגלעך. זײ זַײנען צו צו ַא ֿפריש ָאנגעשיט בערגל און ָאנגעהויבן אויֿפקָאּפען. ציגַאן הָאט
 ַאװעקגעשַארט די ערד מיט דער מָארדע, ּפונקט װי ַא חזיר. ער איז מיטן קָאּפ אין גַאנצן ַארַײן אין גרוב און

 געשלעּפט עּפעס ֿפון דָארט. ער הָאט ַארויסגעשלעּפט ַא מענטש. איך בין ֿפון שרעק ָאּפגעשּפרונגען אויף עטלעכע
 טריט. ס׳איז געװען שטיל און ליכטיק ֿפון דער לֿבנה, און זײ זַײנען געשטַאנען ַארום מענטש און געגעסן ֿפלײש. איך

 הָאב געֿפילט, װי דער מיאוסער ריח ֿפון טויט צעשּפרײט זיך. הָאב איך ָאנגעהויבן שטַארק װײנען ֿפון שרעק און
 מורא. מַײנע חֿברים זַײנען מיך עטלעכע מָאל בַאֿפַאלן. איך הָאב דערֿפילט ַא שרעקלעכן הונגער און ַא דָארשט, און

 איך בין צו צום מענטש.
 

 — הַאו־הַאו! ס׳איז ַאזוי גוט, ס׳איז ַאזוי ּפַאסקודנע, הַאו־הַאו!
 

 איך הָאב מיר געזוכט ּפוסטע ערטער צום שלָאֿפן. איך הָאב ֿפַאר ַאלץ מורא געקרָאגן. און איך הָאב ָאנגעהויבן לויֿפן
 און בַײסן.
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