
Miasteczko Chełm zajmuje 
wyjątkowe miejsce w kulturze 
żydowskiej. Próżno szukać 
drugiego takiego na świecie. 
Dzieje się tak za t sprawą 
opowieści o na swój sposób 
mądrych jego mieszkańcach. 

Jest jednak jeszcze jeden 
istotny element przydający mu 
sławy, o którym pamięć na 
przestrzeni wieków się zatarła. 
Mam na myśli osobę Eliasza, 
zwanego Baal Shern (1550-
1583), który w Chełmie pełnił 
funkcję rabina. Pomimo 
młodego wieku, liczono się z 
jego zdaniem w ówczesnych 
rozprawach związanych z 
interpretacją nauk zawartych w 
Talmudzie. Jednakże najbardziej 
znany jest w związku z relacją 
przekazaną przez jego wnuka, 
wedle której stworzył on z gliny 
golema, ożywiając go 
wykorzystując tajemne nauki 
kabały. Niestety to, co na 
początku wydawało się być 
sukcesem, wkrótce okazało się, 
wymykać spod kontroli. Eliasz 
uświadomił sobie, że tworząc 
golema przekroczył granice 
wyznaczone przez Stwórcę, co 
w ostateczności może mieć 
katastroficzne skutki dla 
mieszkańców Chełma, a nawet 
całego świata. Dlatego też 
zdecydował się zniszczyć swoje 
dzieło, samu również poniósł 
śmierć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A łown of Chełm relishes a 
special place in Jewish culture. 
There is no match to ił around 
the world. It is so due to iłs 
particularily wise inhabitants. 

However, there is another vital 
aspect contributing to iłs 
renown, the memory of whom 
has nearly vanished over the 
centuries. I mean the person of 
Eljiah Baal Shem (1550-1583), 
who held a post of a local rabbi. 
In spite of young age, his 
opinion mattered in then 
rampant theological disputes 
concerning the interpretations 
of Talmud. However, he is best 
known in connection with an 
account given by his grandson. 
According to him he has 
created a golem from Clay, 
animating ił by means of 
mysterious kabbalah teachings. 
Unfortunately, what seemed to 
be a great success, turned out 
to slip out of control. Elijah 
realized that by creating a 
golem he infringed the 
boundaries which had been 
established by the Creator. This 
in turn could ultimately wreak 
havoc and destruction to the 
inhabitants of Chełm and even 
the whole world. Therefore he 
decided to destroy his creation 
but in the process łost his life. 
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Legenda o Golemie Chetmskim 
przez lata byla praktycznie 
nieobecna w swym rodzinnym 
miešcie. Przepadta w wirze 

historii wraz z cata 
spoiecznošcia Žydowslq Chetma 
i synagoga, w której rzekomo 
powstat i gdzie podobno byty 
resztki pozostatej po nim gliny. 

Historia ta nawiazuje 
bezpošrednio do biblijnej 
narracji o stworzeniu z prochu 
ziemi pierwszego cztowieka - 
Adama. Jednakže Golem nie 
posiada przymiotów, którymi 
Bóg obdarzyi cztowieka. Przede 

wszystkim nie potrafi 
samodzielnie myšleé. Dlatego 
tež gdy otrzymuje polecenia 
wykonuje je mechanicznie, nie 
potrafiac przewidzieé 
konsekwencji swoich dziataó. 
Gdy rabin kaŽe mu przyniešé 
wody do synagogi, doprowadza 
do jej zalania, gdy ma przynieŠé 
drwa na opat, wycina nieomal 
caty las. Co gorsza nieustannie 
rošnie wiec jego twórca niszczy 
go. Historia ta nabiera 
ponadczasowego charakteru, 
szczególnie w dzisiejszych 
czasach, gdy postep 
technologiczny zatacza coraz 
wieksze kregi. Czy robotyka, 
sztuczna inteligencja, 
globalizacja, inŽynieria 
genetyczna nie sq 
wspófczesnymi golemami, które 
mogq wymknaé sie spod 
kontroli? Czas pokaže. Wiecej 
informacji na 
www.golem.edu.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

The legend about the Golem of 
Chelm for decades has been 
virtually absent in its home 
town. It has got lost in the 
tumult of history together with 
the whole Jewish community of 
Chelm and the synagogue in 

which it allegedly had been 
created and where supposedly 
were his remains. 

The story alludes directly to the 
Biblical narrative of creation 
from the dust of the earth the 
firs human being — Adam. 
However, contrary to his biblical 
counterpart, he does not display 
characteristics which God had 
given the man. Above all, he 
cannot think independently. 
Therefore whenever given 
instructions, he fulfills them 
automatically, unable to predict 
the consequences of his actions. 
When the rabbi tells him to 
bring water to the synagogue, 
he floods it. Once 

being told to bring some wood, 
he cuts down almost the whole 
patch of wood. To make matters 
worse, he keeps growing, so his 
creator destroys him. The story 
assumes universal character 
especially in our current era, 
when technological 
advancement is becoming more 
and more prevalent. Aren't 
robotics, artificial intelligence, 
gene engineering, globalization 
present day golems which might 
go on loose? The time will show. 
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