
1 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. X, 2014, nr 2 (44) 

 

 

Aleksandra Koszela 

Z gliny i ognia 

 

Umieszczenie w przestrzeni miasta istot znanych z legend i opowieści nie jest po-

mysłem nowym. Co jednak może wyniknąć z połączenia wierzeń znanych z tradycji ży-

dowskiej i kultury Bliskiego Wschodu, zderzających się ze sobą w jednym z największych 

miast świata? Czy przez historię o mitycznych stworach można opowiedzieć o ludzkich 

bolączkach i trawiących każdego z nas pragnieniach? W swojej powieści, zatytułowanej 

Golem i Dżin, Helene Wecker udowadnia, że tak. 

Książka przenosi czytelników do Nowego Jorku z końca XIX wieku. Pewnego razu 

w mieście tym spotykają się dwie istoty – tytułowi golem i dżin – które znano dotąd wy-

łącznie z mitów i podań przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Gliniana kobieta, imie-

niem Chava, zostaje stworzona na życzenie pewnego Żyda, który nie mogąc znaleźć żony, 

zgłasza się do szemranego człowieka, Yehudy Szaalmana, by ten ulepił mu wymarzoną 

partnerkę. Niestety tuż po jej ożywieniu mężczyzna umiera, pozostawiając golema bez 

pana. Z kolei dżin zupełnie przypadkowo zostaje uwolniony z miedzianego flakonu przez 

blacharza Boutrosa Arbeely’ego, gdy ten zabiera się do naprawy naczynia. Pewnej nocy 

mityczne istoty przypadkowo spotykają się, co daje początek nieoczekiwanej i pełnej nie-

spodzianek znajomości… 

Golem i dżin Helene Wecker to książka inna niż wszystkie. Choć opowieść ta nie 

należy do takich, które czyta się jednym tchem, ma w sobie trudno wytłumaczalny urok, 

sprawiający, że czytelnik powraca do niej raz po raz. Śledząc losy mitycznych stworzeń, 

jesteśmy świadkami ich dojrzewania – choć bowiem jedno z nich jest niemal nieznisz-

czalne, a drugie żyje od kilku tysięcy lat, oboje zupełnie nie potrafią odnaleźć się wśród 
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otaczających ich śmiertelników. Mimo pomocy swoich opiekunów nie są w stanie zrozu-

mieć ludzkich zachowań i tęsknot, choć – by nie odkryto ich prawdziwej natury – sami 

każdego dnia zmuszeni są walczyć ze swymi pragnieniami. I choć ciągle wydaje im się, że 

nie mogą bardziej różnić się od mieszkańców Nowego Jorku, z każdym dniem stają się do 

nich coraz bardziej podobni. 

Styl autorki przypomina nieco pisarstwo znanych żydowskich pisarzy: Isaaka 

Bashevisa Singera oraz – bardziej nam współczesnego – Amosa Oza; całość ma pewne ce-

chy ustnej opowieści, a opisy codziennego życia bohaterów przeplatają się z momentami 

pełnymi magii. Nie ma również wątpliwości, że przygotowując materiały do tej książki, 

Wecker wnikliwie przestudiowała legendy o ludziach ulepionych z gliny i demonach zro-

dzonych z ognia. Widać to doskonale w informacjach, które niby mimochodem pojawiają 

się w powieści, szczegółowo wyjaśniając historię powstania oraz cechy charakterystyczne 

jednych i drugich. Dzięki temu nawet osoba niemająca dotąd styczności z wierzeniami 

Bliskiego Wschodu czy tradycją żydowską może po nią sięgnąć bez obawy, że pogubi się 

w gąszczu niezrozumiałych terminów. 

Książka Wecker to wspaniała opowieść o konieczności ukrywania własnej natury, 

samotności wśród tłumu i ograniczeniach. To także historia o przyjaźni i bezinteresow-

nym oddaniu, które mogą pojawić się z najmniej spodziewanej strony. Bez wątpienia 

każdy znajdzie w niej coś dla siebie. 

 


