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O praskim golemie, tajemnicach i nauce 

 

Historię golema zna niemal każdy. Istota ta, stworzona z gliny by bronić Żydów 

przed ich prześladowcami, jest niezwykle silna i właściwie niezniszczalna, a przy tym 

ślepo posłuszna swojemu stwórcy. Choć wyglądem przypomina gigantycznego człowie-

ka, w przeciwieństwie do niego nie posiada duszy ani wolnej woli. Połączenie ogromnej 

siły i kontrastującej z nią uległości sprawiło, że postać golema szybko przeniesiona zo-

stała z tradycji żydowskiej do kultury popularnej, gdzie uległa mniejszym lub większym 

przekształceniom względem pierwowzoru1.  

Jednym z twórców, którzy zdecydowali się na stworzenie własnej wersji historii o 

golemie, jest Marek Halter. W jego Kabaliście z Pragi zarówno okoliczności powstania, 

jak i sam golem są niemal dokładnym odzwierciedleniem jednej z najpopularniejszych 

legend, według której stworzycielem golema był rabin Jehuda Löw Ben Bekalel, zwany 

Maharalem z Pragi. Ożywienie golema jest jednak w gruncie rzeczy jedynie małą częścią 

historii opisanej w książce Haltera. Kabalista z Pragi dotyczy bowiem również wydarzeń 

znacznie wcześniejszych, które zapoczątkowały stworzenie człowieka z gliny. Poznaje-

my ją dzięki opowieści Dawida Gansa o jego dziejach od czasu dołączenia do jesziwy 

prowadzonej przez Maharala do momentu unicestwienia golema. Narrator barwnym 

językiem opisuje koleje swojego losu, przy okazji dostarczając czytelnikowi informacji 

na temat codzienności praskich Żydów na przełomie XVI i XVII wieku. 

 
 Recenzja książki: Marek Halter, Kabalista z Pragi [Le Kabbaliste de Prague], przekł. Elżbieta Derelkowska, 

Poznań: Zysk i S-ka 2014, ISBN: 978-83-7506-936-5, ss. 297. 

 
1 Zob. m.in. Golem, reż. P. Szulkin, Studio Filmowe Perspektywa, Polska 1979; T. Pratchett, Na glinianych 
nogach, tłum. P. W. Cholewa, Warszawa 2004; A. Pilipiuk, Księżniczka, Lublin 2004; H. Wecker, Golem i 
dżin. Cz. I, tłum. M. Koczańska, Lublin 2013; H. Wecker, Golem i dżin. Cz. II, tłum. M. Koczańska, Lublin 2014 
itd. 
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Książka łączy w sobie wydarzenia historyczne i fikcję. Pojawiają się tu postaci, które 

żyły naprawdę – wspomniany już Maharal, cesarz Rudolf II Habsburg, duński astronom 

Tycho Brahe czy sam narrator. Autor bardzo plastycznie opisuje realia panujące w XVI-

wiecznej Pradze: wspomina o zmianach zachodzących w mieście, będących efektem am-

bicji władcy, pragnącego stworzyć tam rozwinięty ośrodek naukowy i kulturalny. Pisze 

także o narastającym powoli antysemityzmie, który musi w końcu znaleźć ujście. Ponad-

to doskonale zarysowuje postać głównego bohatera, w którym czytelnik może zobaczyć 

pełnowymiarowego człowieka, a nie tylko literacką postać. Dawid Gans jest uczonym 

wyprzedzającym swoje czasy, zupełnie jak jego pierwowzór. Oprócz ogromnej wiedzy 

ma również słabości i wątpliwości, które czynią go bardziej ludzkim. Jak wspomniano, 

Kabalista z Pragi stanowi ciekawe źródło wiedzy o szeroko pojętych kulturze i tradycji 

żydowskich – można tu znaleźć odwołania do nauk sławnych rabinów, dowiedzieć się 

sporo na temat świąt takich jak Jom Kippur czy uzupełnić informacje na temat Kabały. 

Szczegółowość opisów umieszczonych w książce sprawia, że bez wątpienia wyróż-

nia się ona na tle innych tego typu powieści. Równocześnie jednak powoduje, że Kabali-

sta z Pragi nie jest lekturą, którą czyta się jednym tchem – czasem konieczne jest odło-

żenie jej na chwilę, by za kilka dni znów do niej powrócić i docenić pracę, jaką autor 

włożył w jej przygotowanie. Dla czytelnika nie mającego wielkiego pojęcia na temat kul-

tury żydowskiej, problemem mogą być nawiązujące do niej terminy, z przyczyn oczywi-

stych pojawiające się tam niezwykle często. Większość z nich została co prawda wyja-

śniona w słowniczku umieszczonym na końcu książki, jednak takie rozwiązanie jest 

niewygodne i wydaje się niewystarczające. Mimo to nie ma wątpliwości, że Kabalista z 

Pragi wart jest przeczytania. 

 


