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Pielgrzym 

Wyschłe kości 
 

 5 lipca 2021 r.  

 

Wejście do najpopularniejszego w mieście klubu nocnego świeciło pustką i ciszą. Trzeba 

przyznać, że bardziej tym pierwszym niż drugim, bo od schodów i drzwi odbijał się gwar, 

wytwarzany przez pracujące silniki samochodów i ludzi, krzątających się po placu targowym. Od 

wielu lat tarnogórską tradycją było, że we wtorki i piątki na placu przy zbiegu ulic Królika oraz 

Szymały rozstawiali się rolnicy i sadownicy rozmaitej maści. Niektóre rodziny całością swojego 

stanu przychodziły na targ, aby wybrać najlepsze kartofle na frytki lub najsoczystsze truskawki, 

które niejednokrotnie znikały już w czasie drogi powrotnej.  

 Teraz jednak próżno było szukać stoisk z warzywami i owocami. Od tygodni był tu plac 

budowy, a raczej przebudowy, bo według zapewnień urzędników, prace miały polegać jedynie na 

doprowadzeniu niezbędnej kanalizacji i innych udogodnień, a później zwrócić miano to miejsce 

ludziom sprzedającym tam swoje plony. Jednak od momentu, gdy pod płytami, kostką i ziemią 

odkryto ludzkie kości, wszystkie te zamierzenia zeszły na plan co najmniej trzeci.  

 Technicy w białych kombinezonach właśnie układali na rozciągniętej folii malarskiej 

odkryte szczątki. Wszystkie były po raz enty mierzone i fotografowane, a po wszystkim trafić miały 

do zakładu medycyny sądowej w Katowicach, gdzie specjaliści wyciągną z nich prawdę o noszącym 

je kiedyś człowieku.  

Podkomisarz Izabela Daszyńska, pełniąca na co dzień rolę zastępcy naczelnika wydziału 

kryminalnego w komendzie powiatowej w Tarnowskich Górach, bawiła się długopisem, 

przekładając go między palcami i wprawiając w ewolucję, które prawdziwi akrobaci wykonują z 

płonącym kijem. Robiła to zawsze kiedy jej się nudziło lub odwrotnie, kiedy musiała się skupić na 

czymś naprawdę istotnym. Rodzina i współpracownicy wiedzieli, że tańczący w dłoniach blondynki 

długopis wraz z zaciętym wyrazem twarzy to niechybny sygnał, że kobieta nad czymś intensywnie 

myśli. Tym razem jej myśli skakały wokół człowieka, którego szczątki na jej oczach wydobywano 

z ziemi. Intrygował ją ten mężczyzna, bo na dziewięćdziesiąt procent był to mężczyzna, jak 

stwierdził lekarz sądowy, który zginął w podziemiach dawnej synagogi. Początkowo stała tuż przy 

pracujących technikach, więc z bliska mogła zobaczyć, jak wyciągają czaszkę z ogromną dziurą 

powyżej prawego oczodołu, a później kawałki połamanych kości. W swojej karierze widziała już 

wiele, począwszy od podpalanego żywcem staruszka, przez ofiary seryjnego nożownika, 

skończywszy na samobójstwie rozszerzonym w wykonaniu matki półrocznych bliźniaków. Jednak 

pierwszy raz trafiał jej się trup nie dwu, trzy czy siedmiodniowy, ale co najmniej 

kilkudziesięcioletni. Teraz stała przy radiowozie, czekając na przybycie kogoś z Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu, gdzie mieścił się najbliższy zakład archeologii. Jako że nie była to 

sprawa stricte kryminalna, leżąca w gestii jej wydziału, miała jedynie asystować i przekazać szczątki 

w ręce archeologów. Przełożyła długopis do lewej dłoni i obserwowała. jak technicy biorą w dłonie 

specjalne sita i ponownie schodzą do dołu. 

 — Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!” —  

kontemplowanie pracy kolegów przerwał jej niski, spokojny głos, który, jak się okazało, należał do 

ponadprzeciętnie wysokiego mężczyzny w brązowo-granatowym bezrękawniku i z czarną nerką 

przypiętą do paska. Nie wyglądał na księdza ani rabina, choć słowa na kilometr pachniały którąś z  

ksiąg natchnionych. 

— Czy wtedy powiedzą mi, kim on był? — wskazała długopisem w stronę dołu w ziemi  

— Śmiem wątpić — odparł, dopiero po chwili odrywając wzrok od kości i przenosząc go na 

policjantkę —   Podkomisarz Daszyńska, zgadza się? 
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 — Zgadza się, choć nie sądzę, żebym się panu przedstawiała — mimo przyjaznego uścisku 

dłoni i uśmiechu, głos policjantki był zdecydowany, co widać, zbiło z pantałyku przybysza. No cóż, 

metr sześćdziesiąt pięć wzrostu jeszcze o niczym nie świadczy. 

 — Adam Jurzyk, pracownia archeologiczna Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu — 

przedstawił się, spoglądając to na Daszyńską, to na leżące niedaleko kości — nie spodziewałem się 

takich informacji z samego rana. 

— Zdziwię Pana, ale ja również. Strach pomyśleć co by odkryto, gdyby Egipcjanie 

postanowili pociągnąć kanalizację przez pustynię — założyła długopis za ucho —  Chce pan 

podejść?  

— O niczym innym nie myślę — pierwszy podniósł taśmę i przepuścił ją przodem  

— Z czego pochodził cytat, którym mnie pan przywitał?  

— Z księgi Ezechiela — odparł archeolog, gdy oboje stanęli nad kośćmi, które były kiedyś 

jednym ciałem. 

 

 

 

3 września 1939 r.  

 

To musiało się stać. Pierwszym sygnałem nadchodzącej zagłady domu Bożego były wybite 

okna, do których strzelało dwóch niemieckich żołnierzy, przejeżdżających obok. Tego dnia miał się 

dopełnić upadek synagogi. Niemcy z samego rana wywieźli z pobliskiej kopalni gliny i piasku 

kilkanaście kanistrów benzyny. Kopalnia należała kiedyś do szanowanego w mieście Lewiego 

Cohna, jednak przebywał on obecnie, wraz z całą rodziną, w obozie, który hitlerowcy założyli w 

Lasowicach. Co się z nimi działo, nie wiedział nikt, choć okoliczni mieszkańcy widzieli 

wyjeżdżające stamtąd ciężarówki pełne ludzi, a po okolicy niosły się echa wystrzałów i ujadania 

psów. Polakom, których zaciągnięto do załadunku kanistrów, Niemiecki oficer powiedział z dumą, 

że benzyna posłuży w dobrym celu usunięcia żydowskich pamiątek z Tarnowitz. Issac dowiedział 

się tego od młodego Adama Koluszka, którego znał od dzieciństwa, a którego Niemcy przymusili 

do pracy. Dziękował teraz Najwyższemu za tego goja, który nawet nie wiedział, jak wielkie zasługi 

oddał nie tylko swemu miastu, ale i wszystkim ludziom pod niebem. 

Issac leżał teraz pod jedną z ławek, wstrzymując oddech i licząc, że patrol, którego głosy 

wpadały do środka synagogi, nie zauważył go. Nóż, którego ostrze dosłownie paliło go w cholewce 

buta, na nic zdałby się w pojedynku z pistoletami maszynowymi. Dopiero kilka minut po tym, jak 

ucichły głosy na zewnątrz, odważył się wstać i najciszej jak mógł, wpełzł pomiędzy podpory. To, 

czego szukał, miało znajdować się pod galerią dla kobiet, przy najbardziej wysuniętym na południe 

filarze. Wyciągnął nóż z cholewy buta i zaczął podważać pierwszą z desek. Przy każdym 

skrzypnięciu miał wrażenie, że wszyscy wiedzą o jego obecności i zaraz nad jego głową zaczną 

świstać pociski lub wybuchać granaty. Za późno zorientował się, że wyrywanie desek za pomocą 

niezbyt długiego ostrza, nie jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem. Nie mógł się jednak 

wycofać, w każdej chwili mogły przyjechać kanistry z benzyną. Gdy w końcu odetchnął dla złapania 

oddechu, pomyślał, że w kotłowni powinien znaleźć coś, co mu pomoże w walce z podłogą.  

Nie miał wyrzutów, że niszczy dom modlitwy, w którym wiele razy odmawiał amidę i 

wsłuchiwał się w słowa Tory. A więc wojna, powiedział minister Beck, skoro wojna, trzeba bronić 

siebie i chronić to, co najcenniejsze i nie szczędzić ku temu środków. A najcenniejszy skarb, który 

mógł sobie wyobrazić, znajdował się kilkanaście centymetrów pod podłogą tarnogórskiej synagogi. 

On sam nie miał wątpliwości, że sam Najwyższy uchronił go przed wywózką, aby mógł zabrać z 

synagogi Greini da Eden, ziarna Edenu. Spojrzał w głąb synagogi, przypinając sobie szabas, w 

którym dostojny rabin zatrzymał go po zakończonej modlitwie i opowiedział historię o najświętszym 

skarbie, który jest na tej ziemi. Jeśli usłyszałby tę historię od kogoś innego niż nauczyciel, zapewne 
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roześmiałby mu się w twarz, a może nawet obił ją za naśmiewanie się z Tory. Jednak brodaty 

mężczyzna miał miał w oczach coś takiego, co uwięziło śmiech w gardle młodzieńca.  

—Wiedza, którą ci teraz przekażę, należy do najściślej strzeżonych sekretów naszej religii, 

niewielu o niej wie, jednak wyjątkowe czasy, wymagają wyjątkowych ruchów. Przyrzekniesz mi na 

świątynię w Jeruzalem, że wypełnisz misję, którą ci powierzę i że nikomu o niej nie powiesz, jeśli 

by wcześniej nie pozdrowił cię pozdrowieniem rabina i nie wypowiedział hasła, które także ci 

przekażę. Przysięgasz, Isaacu, synu Oskara?  

Był tak oszołomiony atmosferą, słowami rabina i tym, że ma być dopuszczony do ważnej 

misji, że bez zastanowienia przysiągł, a wtedy rabin opowiedział mu nasionach Edenu. Gdy 

praojciec Adam i pramatka Ewa opuścili Eden, Najwyższy dopuścił, aby zwierzęta rozeszły się z 

niego w świat, zabierając w swoich żołądkach liście, orzechy i pędy rajskich drzew i krzewów. 

Reszta roślinności zaczęła usychać. 

— Tak, mój Isaacu,  Niebo dopuszcza śmierć, aby za jej pomocą uczynić miejsce na nowe 

— rabin pogładził po tych słowach brodę i spojrzał przez okno. Issac miał przeczucie, że nauczyciel 

nie mówi tylko o pierwszych ludziach, ale także o mrocznym widmie, które nadciągało zza 

niemieckiej granicy — Drzewo Dobra i Zła było jednym z wielu błogosławionych drzew, rosnących 

w rajskim ogrodzie. Drzewo Gwiazd, jak tradycja je nazywa, miało niesłychanie twardą korę oraz 

połyskujące liście, pędy i orzechy, zrobione z czegoś, co przypominało mieszankę srebra, metalu i 

kryształu. Rajskie zwierzęta nie miały jednak problemu ze skubaniem jego liści i rozłupywaniem 

odbijających światła orzechów. Po wygnaniu z raju zwierzęta rozeszły się na wszystkie krańce 

świata i tam, naturalną koleją świata, umierały. Ich ciała rozkładały  się i mieszały z ziemią. Także 

tych, które jadły liście z Drzewa Gwiazd. Nasiona, które ukryte były dotąd w orzechach, dostały się 

do gleb i dały początek srebronośnym pokładom, występującym dziś na całym świecie. Potop, który 

nawiedził świat za czasów Noego, także rozniósł te nasiona po świecie. Niektóre z tych złóż odkryto, 

inne nadal czekają na odkrycie ku pożytkowi wszystkich. Jednak co ważniejsze, kilka nasion 

wyrwano z ziemi i spoczywają w bezpiecznym miejscu. 

Jako rośliny z rajskiego ogrodu miały niezwykłą moc, potrafiły stworzyć drogocenne złoża, 

które ludzie mogli wykorzystać na chwałę Najwyższego i ku pożytkowi innych. Rabin powiedział 

też, że mogą przynieść wiele dobra, jeśli będą w rękach miłych Niebu.  

— Widzisz, mój synu, co spotyka naszych braci w Niemczech i na świecie. Musimy chronić 

te ziarna, aby nie dostały się w niepowołane ręce. Dzięki poświęceniu naszego brata, który służył w 

cesarskich oddziałach powietrznych, wyrwaliśmy je z rąk niegodziwego hrabiego tych ziem. Teraz 

znajdują się blisko — tutaj rabin uczynił gest, jakby zagarniał powietrze i wskazał na podłogę 

synagogi — w domu Bożym. Jeśli temu domowi będzie groziło niebezpieczeństwo, nie wahaj się, 

tylko wydobądź ziarna Edenu i wywieź poza obszar wojny.  

Wypełniał więc polecenie dostojnego rabina, który prawdopodobnie już nie żył. On to 

przeczuwał, pomyślał Issac, schodząc do kotłowni, które drzwi bardzo łatwo ustąpiły pod naporem 

jego dłoni. W półmroku i duszącym pyle starał się znaleźć pręt lub coś innego, co pozwoliłoby mu 

szybciej pozbyć się desek. Włączył latarkę, której światło pokazywało mu świat na nie więcej niż 

wyciągnięcie ręki. Pomieszczenie, z którego jeszcze w zeszły szabas wychodziło ciepło dla całej 

synagogi, dzisiaj przepełnione było chłodem. Panowała także nieustępliwa cisza, którą mącił jedynie 

szelest młodzieńczego oddechu. 

— Aaa… — krzyknął wbrew sobie, zanim zdążył zasłonić usta. Poniewczasie zorientował 

się, że to, co otarło się o jego nogi, było jedynie szczurem. Dla pewności omiótł światłem podłogę 

wokół siebie, jednak malutkie stworzonka zdążyły już skrzętnie się schować i z pewnością 

obserwowały go teraz swoimi malutkimi i świecącymi jak koraliki oczami.  

Podszedł do pieca, którego drzwiczki przypominały wejście do samej Otchłani, jednak to 

właśnie z nich wyciągnął to, co miało pomóc mu dotrzeć do ziaren Edenu. Prosty, żeliwny 

pogrzebacz idealnie nadawał się do tego zadania.  
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— Ty, który wybrałeś prostego pasterza na króla swego ludu, Izraela, tak uzdolnij prostego 

czeladnika, aby zwyczajnym pogrzebaczem mógł wypełnić Twoją wolę i ocalić lud Twój wybrany 

— mruczał do siebie słowa naprędce skleconej modlitwy. Przypominał sobie wszystkie modlitwy, 

które słyszał od rabina i ojca, styl, którym się posługiwali i ton głosu, którym zwracali się do 

Najwyższego. Nie miał pewności, czy usłyszy On modlitwę wypowiedzianą szeptem w podziemiach 

synagogi, skleconą naprędce z usłyszanych gdzieś fraz, jednak nie miał innego wyjścia jak uwierzyć, 

że jednak tak. Zabrał ze sobą pogrzebacz i razem z wiarą w powodzenie misji, zaczął wspinać się 

po schodkach. Gdy jego stopa stanęła na drugim stopniu, usłyszał nad sobą kroki i dźwięk, który 

przypominał mu wodę, rozlewaną na posadzkę, gdy jego mama pracowała jako sprzątaczka w 

magistracie. Jednak to nie była woda. Benzyna. Jej zapach oplótł go niczym jadowity wąż, 

odbierając mu powietrze i zdolność myślenia. Za późno. Już rozlewają truciznę, która pochłonie 

synagogę, a wraz z nią jego i ziarna Edenu.  

Czuł, jak łzy wściekłości zbierają się w jego oczach. Czuł, że mógłby z tego gniewu złamać 

pogrzebacz gołymi rękoma, a później iść i pozabijać tych, którzy chcieli zniszczyć wszystko, w 

czym się wychował i na czym mu zależało. Wiedział, że zginąłby w pierwszej lub drugiej minucie, 

ale nie miało to znaczenia. Liczył się fakt podjęcia walki. Tak jak szlachetni obrońcy Masady, 

którzy, nie chcąc wpaść w ręce pogańskich Rzymian, popełnili zbiorowe samobójstwo. Wykazali 

się odwagą i choć nie przynieśli zwycięstwa swojemu ludowi, to sam akt stał się głośny.   

Gdy tak stał na stopniach schodów, na wpół zaślepiony nienawiścią, doszła do niego pewna 

zmiana w dźwiękach dochodzących z góry. Teraz rozlegał się tam tylko jeden głos, który nakazywał 

po niemiecku opuścić wszystkim budynek i przygotować resztę kanistrów przed wejściem. 

Młodzieniec stał niczym zamieniona w słup soli żona Lota i nasłuchiwał tego, co działo się za 

niedomkniętymi drzwiami. Fakt, że żaden z żołnierzy tego nie zauważył, był kolejnym znakiem, że 

nad jego misją czuwa ręka Najwyższego. Oddalające się skrzypienie desek świadczyło, że Niemiec 

podszedł do kolumnady pod galerią dla kobiet.  

— Pewnie dostrzegł wyłamaną deskę — pomyślał z rozpaczą młody czeladnik, który 

wyrzucał sobie, że nie włożył deski na miejsce, gdy szedł tutaj. Mogło to choć trochę zamaskować 

jego próby. Młody Koluszek, z którym od dzieciństwa bawił się na ulicach Tarnowitz, nauczył go, 

że drewniane schody najmniej skrzypią przy samej ścianie. Pamiętając o radzie, Issac ostrożnie 

podszedł aż pod same drzwiczki i przylgnął do ściany, starając się nie przegapić żadnego słowa z 

dyskusji. Mógł co prawda spojrzeć przez lekko uchylone drzwi, ale wtedy musiałby zrobić kolejny 

krok, co mogło go zdekonspirować.  

Tamci dwaj rozmawiali przyciszonymi głosami i choć doskonale znał niemiecki, nie mógł 

rozróżnić żadnego słowa. Słowa ucichły, a dźwięk uderzenia i upadającego na podłogę ciała sprawił, 

że o mały włos młodzieniec spadł ze schodów. Ryzykując dostrzeżenie przez Niemców, Issac 

postąpił krok i wyjrzał przez szparę, nie większą jak dwa złączone palce. Oficer w mundurze stał 

nad leżącym i trzymającym się za szczękę mężczyzną w poplamionej benzyną koszuli. Kilka kroków 

za nim, przy samej kolumnadzie stał drugi, starszy od oficera człowiek w czarnej marynarce i z 

wyłysiałą już praktycznie głową. Leżącym na podłodze zwracał głowę to do jednego, to do drugiego 

z napastników, mówiąc coś do nich spokojnie, choć z wyraźnym bóle.  

— …przeklęty hrabio — tyle zdołał usłyszeć Issac, a w tym samym momencie czuł, jak 

drugi raz w ciągu kwadransa zaczyna brakować mu powietrza. Już wiedział, skąd znał ten głos. 

Rabin Natan Rübner! Żył i był tutaj, razem z nim i Niemcami w synagodze. Mimo fatalnego 

położenia młodzieniec wychwalał w duchu Najwyższego. 

W tym jednak momencie oficer kopnął nauczyciela i wymijając, go ruszył w kierunku 

wejścia do kotłowni. Od ujawnienia jego obecności dzieliły młodzieńca sekundy, jednak on, zamiast 

zejść w głąb i ukryć się w ciemności, patrzył przez szparę jak drugi z mężczyzn, nazwany przez 

rabina “hrabią”, podchodzi do skulonego na podłodze nauczyciela i wyciąga zapalniczkę. Płomień 

zatańczył w jego dłoniach, gdy stał spokojnie nad Żydem, napawając się jego bólem.  

— Mów! — krzyknął, zbliżając powoli płomień do poplamionej krwią i benzyną koszuli  
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Issac ścisnął w dłoniach pogrzebacz tak silnie, że gdyby nie ciemność, mógłby zobaczyć, jak 

pobielały mu knykcie. Gdy tamten podejdzie, otworzy drzwi, przebiję go pogrzebaczem, planował 

bez zastanowienia, hrabia jest nieuzbrojony, tylko ta przeklęta zapalniczka, więc musi udać mi się 

go dopaść. 

— Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, 

Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił  — wyszeptał 

i otworzył drzwiczki.  

Zamach, cios, mignięcie munduru, gdy Niemiec odskakiwał, upadek na ziemię, zapach desek 

wymieszany z benzyną.  

— Synu, nie! — zdołał usłyszeć głos rabina, a później zamroczył go cios oficerskiego buta.  

Na wpół przytomny słyszał, jak pogrzebacz sunie po podłodze, kopnięty w kierunku 

hrabiego, a on sam dusi się pod wpływem benzyny, którą wylał na niego oficer z półpustego 

kanistra. Teraz jemu płomień zapalniczki zatańczył przed oczami, a on sam nie miał już siły się 

bać. Słyszał, jak rabin kapituluje, zgadzając się zrobić to, co tamci dwaj z piekła rodem chcieli.  

Guidotto Henckel von Donnersmarck schował zapalniczkę do kieszeni, podniósł 

pogrzebacz i ruszył pod kolumnadę. Kilkoma ruchami wyrwał deskę z podłogi, włożył rękę w głąb 

ziemi i wydobył z niej coś, co wydawało się srebrną skrzynką. Zaraz jednak schował ją do plecaka, 

podszedł do rabina i postawił go na nogi. Oficer także podniósł oszołomionego chłopca za koszulę 

i zrzucił ze schodów w głąb kotłowni. Sturlał się na sam dół, a szczury, które wcześniej ostrożnie 

wyszły ze swych kryjówek, znów do nich uciekły z przeraźliwym piskiem. Ból otrzeźwił go, ręka 

paliła, jakby zanurzył ją w piecu hutniczym, gardło wypełniała mu sadza, a oczy oślepiło światło, 

które wpadło przez otwarte na oścież drzwi. Niemiec ostrożnie, acz zdecydowanie schodził po 

schodach. Issac chciał się za wszelką cenę podnieść. To nie mogło się tak skończyć. Zawiódł. 

Ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszał Issac Rajzman, syn Oskara, był szczęk odbezpieczonego 

pistoletu.  

Kwadrans później żołnierze Wehrmachtu ładowali puste kanistry na pakę ciężarówki i 

zaczynali losowanie, kto z nich wrzuca pierwszy granat do środka świątyni. W tym samym czasie 

samochód marki Kübelwagen oddalał się pospiesznie wraz z trzema mężczyznami w kierunku 

Lasowic. Oficer Abwehry starał się  jak najszybciej pozbyć przeraźliwego pisku, który słyszał w 

uszach, odkąd wystrzelił do tamtego Żyda w podziemiach synagogi. Obok niego rabin Natan 

siedział skamieniały. Niemiec sięgnął po plecak i wydobył z niego to, po co przyjechał całe 

Niemcy. Na jego kolanach spoczywała metalowa skrzyneczka, którą zdobił symbol drzewa w 

gwiaździstej koronie.  

 

 


