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КУС РОМАН ЗА ЉУБОВТА





Под зем ја има свет ист ка ко оној над зем ја. Има та му 
по ли ња и шу ми, мо ри ња и пус ти ни, гра до ви и се ла. 
На по ли ња та и во пус ти ни те ду ва ат сил ни вет риш та, 
по мо ри ња та пло ват го ле ми бро до ви, во гус ти те шу-
ми ѕве ро ви те пре диз ви ку ва ат ве чен страв, а зго ра на 
сè грми ли грми... Та му не дос та су ва са мо ед но. Не ма 
ви со ко не бо од кое би тре ба ло да свет ка ат пла ме ни 
мол њи, од ка де би тре ба ло да сјае сон це...
 

Ис п ра ти им во прес рет уш те еден ја вач, со се та си ла 
не ка ги по те ра ат ко њи те. Ка жи да се под гот ви свадбе-
но не бо со сви ра чи. Ка жи н е вес та та да се об ле че во 
сво јот свад бен фус тан, за да мо жат да ја од не сат под 
ху па1. Она што ќе се сто ри – ко неч но ќе би де сто ре но.

Ш. А. Ан-ски: Дибук

1. Ху па: тра ди ци о нал на та ев реј с ка вен чал на це ре мо ни ја се од ви ва под ху-
па, или бал да хин, што го сим бо ли зи ра но ви от дом из г ра ден за мла до жен-
ци те (заб. прев.)
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1. 

Ра би нот Да вид Ка ми нер це ли два е сет го ди ни ја кри е ше тај на та за 
по тек ло то на сво јот син Ја ков. А тај на та бе ше оваа: пос ле погро мот 
во ка ме но ло мот, она му ка де што прес та ну ва ат ја пол с ки те шу ми, 
ме ѓу де се ти ци те уби е ни жи те ли на штет лот, ка де што беа и не го-
ва та же на Ро за и неј зи ни от тат ко реб2 Ба рух Ади жас, Да вид нај де 
де те, не пос та ро од ед на го ди на, сè уш те жи во. Ка ко се наш ло де-
те то та му ск ри е но во куп су ви да бо ви лис ја, кои му би ле тат ко и 
мај ка, ос та на ло за пи ша но во Бож ја та кни га на жи ви те и мр т ви те 
ко ја, ка ко што е поз на то, не е дос тап на за чо веч ко то око. Ра би нот 
Да вид Ка ми нер го зел де те то, го при фа тил ка ко ро де но, а тај на та 
за по тек ло то на де те то ја чу вал до не го ва та два е сет та го ди на.
 Име то Ја ков му го дал по пом ла ди от син на Исак и Ре бе ка, тре-
ти от пат ри јарх на на ро дот на Из ра ел. А тоа би ло пов р за но со со-
нот што го со нил след на та ноќ по ус во ју ва ње то на де те то: во со нот 
јас но ви дел ска ли ла од не бо то до Зем ја та по кои ан ге ли те се ка чу-
ва ле на Не бе са та и се спуш та ле на Зем ја та. Так ви ска ли ла, как ви 
што не ко гаш со нил и си нот на Исак и Ре бе ка го че каа, со ну ва ше 
Да вид Ка ми нер, и не го ви от што ту ку ус во ен син. „Ко га има де те 
во ку ќа та, ку ќа та е пол на“, ве ли по го вор ка та. Пок рај мом че то ра-
би нот за бо ра ви на сво ја та нес ре ќа, на сво ја та оса ме ност. Ста на 
гриж лив тат ко, а гри жа та бе ше слат ка заш то Ја ков по рас на во уба-
во де те, па во мом че, на кое се во о ду ше ву ваа не са мо со се ди те, 
ту ку гла сот за уче ни от син на ра би нот, ко го Јах ве го на да рил со 
ис то тол ку уба ви на кол ку и со ум, се про ши ри ду ри до Вар ша ва и 
до Кра ков.
 Мо же би и ста ри от ра бин ќе по мис ле ше, а так ви те при каз ни се 

2. Реб: учен чо век кој мо же да но си пре су ди во не кои спо ро ви (заб. прев.)
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ши реа не ка ко и са ми од се бе, де ка так ва та уба ви на и ум се нешто 
бо го хул но што по ра но или по доц на ќе пре диз ви ка над ме ност, 
заш то чо ве кот е обе ле жан со из вон ред ност, а се ко ја гор де ли вост 
го из д во ју ва од То ра та и од дру ги те све ти кни ги. Зна чи, Да вид Ка-
ми нер би се заг ри жил ос вен ако не ве ру ва ше, со се ко ја го ди на сè 
по ве ќе и по ве ќе, де ка Ја ков, всуш ност, е ан гел с ко де те кое му е 
до ве ре но ка ко знак Бож ји и де ка пок рај си те ст ра да ња, лош жи вот 
и на сил на смрт, Гос под пос то ја но мис ли на оние кои во не го ве ру-
ва ат.
 Но, ка ко што ми ну ваа го ди ни те, ко га ста ри от ра бин поч на да го 
прет чув с т ву ва сво јот крај, во гла ва та му се все ли ја се ри оз ни сом не-
жи. Бли зи на та на смртта по не ко гаш ја пот к ре ва онаа непроѕирна 
ку ли са ко ја што го сп ре чу ва чо ве кот да го ви ди вис тин с ки от из г лед 
на ра бо ти те. Бли же ње то на суд ни от час на ра зум но то битие му 
ја от к ри ва суш ти на та. Да вид Ка ми нер не уме е ше да од го во ри на 
мно гу пра ша ња што му ги пос та ву ва ше не го ви от ус во ен син. Рабо-
ти те не беа по ве ќе тол ку ед нос тав ни ка ко во не го ва та мла дост. 
Све тот се ме ну ва ше со бр зи на што тој не уме е ше да ја сле ди. Не-
ко гаш жи во тот се те ме ле ше на рам но те жа ме ѓу доб ро то и зло то: 
ако на ед на ст ра на гу биш, на дру га до би ваш. Над ме нос та по ра ди 
до би ва ње то во де ше кон нес ре ќа што мо же да до ве де до про паст. 
Глав на та фи ло зо фи ја на жи во тот бе ше: да одиш по сред ни от пат, 
да не се кре ваш прем но гу, ни ту пак да па ѓаш во очај. Ко га ја за гу би 
сво ја та соп ру га Ро за, Гос под му го по да ри Ја ков.
 До де ка Ев ре и те др жеа до сво и те оби чаи и То ра та ја ста ваа над 
жи во тот, ка ко пок рив на ку ќа та во ко ја жи ве ат, ка ко не бо то на 
кое се вос хи ту ва ат и кое ни ко гаш не мо жеш да го до сег неш –  сè 
бе ше во ред. Ев ре и те от се ко гаш би ле Ев реи спо ред она во што 
веруваат, спо ред на чи нот на кој жи ве ат, кои кни ги и ре лик вии ги 
чу ва ат во сво јот дом, ка ко држат до сво и те оби чаи, и как ва об ле ка 
но сат. Одед наш, сè тргна на о па ку. Прес та наа да ги по чи ту ва ат ста-
ри те све ти њи. Гос под го пос та ви све тот на о па ку, но зош то? Ев реи-
те учат пол с ки, од внат реш ни от жи вот и пос ве те нос та на Гос под се 
вртат кон над во реш ни от жи вот, го во рат за не как ва пос ве те ност 
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што но си са мо оту ѓу ва ње од сво јот на род, го во рат ка ко ино вер ци, 
се об ле ку ва ат ка ко ту ѓин ци, ба ра ат не как ва рам ноп рав ност што 
мо же да ги раз лу ти не са мо Пол ја ци те, ту ку и рус ки от цар и ос та-
на ти те од кои за ви си спо кој ни от жи вот. Ев ре и те доб ро жи ве е ја 
до де ка ни кој не во де ше смет ка за нив, ко га са ми те мо жеа да си го 
сре ду ва ат жи во тот тра гај ќи по ск ри е ни те осо би ни на сво јот Бог во 
уве ру ва ње де ка се не гов из б ран на род.
 За рем тие од ро де ни де ца Из ра и ло ви не сфа ќа ат де ка доб ро то 
и зло то до а ѓа ат од Бо га, а да се поп ра ва Бож јо то де ло на Зем ја та 
е обич но бо го хул с т во Ако не ни е да де но да раз бе ре ме, од ка де 
тол ка во ко ли чес т во зло, а тол ку мал ку вис тин с ко доб ро, зна чи ли 
тоа де ка сме е ме да се по сом не ва ме во Не го ви те на ме ри? Ако не 
го раз би ра ме ск ри е ни от по ре док врз кој се те ме ли Не го во то вла-
де е ње, тре ба ли да ги униш ту ва ме те ме ли те на соп с т ве на та ку ќа? 
По доб ро е да приз на е ме ко га во неш то не се раз би ра ме, от кол ку 
во не ра зу мен бес по ра ди  на вод ни неп рав ди да го ру ши ме и да го 
раз г ра ду ва ме жи во тот. Мла ди те се нес т р п ли ви, но тоа не зна чи 
де ка се во пра во. На кра јот се кој ќе до бие онол кав дел во царство-
то не бес ко кол кав што зас лу жу ва и кол ку што му е су де но. Ни по-
ве ќе, ни по мал ку.
 Как ви би ле из г ле ди те да се нај де ме во овој свет? Еден сп ре ма 
ми ли он? Сп ре ма ми ли јар да? Жи во тот е нај го ле ма та пре ми ја што 
во оп ш то пос тои во все ле на та. Па ду ри и бед ни ци те кои жи ве ат 
во нај го ле ми ма ки, ку ци и бед ни нес реќ ни ци, слеп ци во пус ти на, 
на луд ни ча ви на кои по ма те ни от ум им ја изоб ли чу ва вис тин с ка та 
сли ка на све тот – си те тие сè уш те се бо га то наг ра де ни, да де на 
им е се оп фат нос та на жи во тот, тоа чу до за кое теж нее си от оној 
не ро ден свет, се то она што чез не за пос то е ње, а ос та на ло да че ка 
во ниш тож ност. Да, жи вот, ве лик, нај го лем дар во сев куп на та при-
ро да во спо ред ба со онаа тем на не из вес ност на би ти ја кои, ве ро-
јат но, без на деж но го ис че ку ва ат сво јот ред, ден, час, ми ну та што 
ни ко гаш не ма да дој де! Но чу му жи вот, чу му таа дар ба над си те 
би ти ја ако чо веч ко то суш тес т во по ка жу ва неб ла го дар ност и не го 
по чи ту ва сво јот Тво рец?
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2.

Сом не жи те на ста ри от ра бин де ка зло то на ра си па ни от свет, исто 
ка ко и во да та, се ко гаш и се ка де го на о ѓа и нај ма ли от про цеп да се 
прот не, не беа без ос но ва. Ма ла пук на ти на, од вај вид ли ва, наб р-
гу се ши ри во без д на. Осо бе но ако так ва пук на ти на се по ја ви во 
убе ду ва ње то на чо ве кот, во не го ва та вер ба. Неж ни от вет рец се 
прет во ра во  фор ту на, ед на нев ни ма тел ност во ди кон мнош т во не-
вол ји. Мир ни от жи вот се прет во ра во пе кол. Осо бе но мла ди те се 
из ло же ни на ло ши вли ја ни ја. Мно гу опас ни идеи нав лек ле при-
мам ли во ру во на не как ва но ва пос ве те ност, рас ки ну вај ќи со ил ја-
да го диш на та тра ди ци ја. 
 Пос лед на та го ди на се по ја ви нов вид ев реј с ки про по вед ни ци, 
ме ѓу кои има ше и вис тин с ки ра би ни, кои одат од град до град, од 
се ло до се ло, до а ѓа ат до нај ма ли те на сел би убе ду вај ќи ги сво и те 
ев реј с ки бра ќа и сес т ри во ог ра ни че нос та на ха сид с ки те уче ња, 
не до вол на вер ба, не оп ход ност од еман ци па ци ја што мо же да се 
ос т ва ри са мо со от во ра ње но ви учи лиш та во кои ќе се учи ис тори-
ја, по е зи ја, пол с ки и гер ман с ки ја зик, за да мо жат Ев ре и те да се 
вк лу чат во си те сов ре ме ни дви же ња и да се из бо рат за сво и те гра-
ѓан с ки пра ва. Не ба ре пра ва та што Гос под ги да ва се по мал ку важ-
ни од оние што др жа ва та ги да ва!
 За рем бо жем ни те бла го да ти на над во реш ни от свет се бо го у-
год ни и по бит ни од за до вол с т ва та што чо век ги има во мир со са-
ми от се бе? Во мла дос та на Да вид Ка ми нер уче ни ци те на То ра та 
не сме е ле да го кре ва ат пог ле дот од све та та кни га, ду хов ни от и 
фи зич ки от жи вот им би ле све де ни на кон цен т ра ци ја врз суш ти на-
та на си те суш ти ни. Таа при вид на от сут ност од све тот зна че ла ап-
со лут на при сут ност во Све тот на све то ви те, приб ли жу ва ње до нај-
го ле ма та тај на од си те тај ни. Де нес уче ни ци те на је ши ва одат на 
за ба ви, од лу чу ва ат за сво и те из б ра ни ци на мес то сво и те тат ков ци, 
љу бов та кон ово зем ни те за до вол с т ва кај мно гу ми на ја по тис на ла 
љу бов та кон Бо га. Ста ри те пра ви ла, кои Ев ре и те ги од р жа ле ил-
јад ни ци го ди ни, по ве ќе не се по чи ту ва ат, што е мо же би знак де ка 
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дош ло вре ме за по ја ва на Ме си ја или за крај на овој наш свет. 
Ра би нот бе ше прем но гу стар за да оча ју ва над суд би на та на чо-
веш т во то, но срце го бо ле ше при по мис ла та де ка Ја ков ќе жи вее 
во та ков свет на бо го хул ни ци и на се как ви зла.
 Над сво јот ус во ен син тој бде е ше ка ко што по бож ни от и на 
Госпо да вер ни от Ха сид бдее над за вет ни от ков чег. Ја ков се ог ради 
од тој бо лен, прев р т лив, нес ре ќен, вал кан свет во кој ниш то пове-
ќе не е ка ко што би ло не ко гаш, во кој не се по чи ту ва ни ту еден 
за кон, ни чо веч ки ни Бож ји. И по ра но ев реј с ки от на род бил из ло-
жен на ма ки и пот с мев, чо веч ки те за ко ни за не го не ва же ле, но 
за тоа пос то е ше за кон над си те за ко ни, за вет на врска со Гос под. 
 Ја ков не ма ше дру го зна е ње и об ра зо ва ние ос вен она што му го 
да де ра би нот. Ни ка ко де те, ни ту пак се га, ка ко воз рас но момче, 
не ма ше дру го друш т во ос вен сво јот очув и учи тел. Жи ве е ја над-
вор од гра дот, но и над вор од ев реј с ка та на сел ба, во ку ќич ка ок-
ру же на со шу ма ка де рет ко ќе за тал каа Ев реи, а Пол ја ци уш те по-
мал ку. Одам на ве ќе се збо ру ва ше де ка на ра би нот му се по матил 
умот – уш те од оној ден ко га во пог ро мот му нас т ра да же на та. Ед-
наш не дел но, нас п ро ти са бат, тат ко то и си нот ќе оти деа во блис-
ка та др ве на ку ќич ка-си на го га на мо лит ва, во друш т во со уш те де-
се ти на Ев реи, да се по мо лат на Гос под не гле дај ќи во ни ко го, не 
раз го ва рај ќи со ни ко го ос вен со Се моќ ни от. Да му ка же ше не кој, а 
не го сто ри тоа (во теш ки и ло ши вре ми ња лу ѓе то глав но си ја гле-
да ат сво ја та ра бо та и си ги бе рат сво и те гај ли ња), де ка е грев та ка 
да го од во иш мом че то од све тот, да го чу ваш во тој зла тен ка фез, 
да ле ку од вис тин с ки те ис ку ше ни ја на жи во тот, ста ре цот ве ро јат но 
би од го во рил де ка ние не сме во све тот, ту ку све тот е во нас и де ка 
оној кој има сил на и цврста вер ба умее да одо лее на си те не вол ји 
и на чо веч ки те па кос ти.
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3.

Не го ви те ма лоб рој ни уче ни ци (ги по ду чу ва ше са мо оние во чи ја 
пос ве те ност во вер ба та и ст рас на та жел ба да го здог ле да ат сјајот 
на Не бес ки те ко чии ни за миг не мо же ше да се по сом не ва) го на-
ре ку ваа „свет чо век“, а не кој има ше про ши ре но глас (вис ти нит 
или не) де ка во мла дос та го срет нал Бел Шем Тов кој лич но му ја 
от к рил тај на та на зна че ње то на не кои де ло ви од То ра та. Ја пол с ки-
от ра бин бе ше еден од нај доб ри те поз на ва чи на ка ба ла та, му дар 
тол ку вач на Се фер Је зи ра и Зо хар3. Уче ни ци те тв р деа де ка во се-
ко ја трев ка, во се кој ка мен, во по нис ка или во по ви со ка фор ма на 
жи вот, умее да от к рие фор ма на гил гул4, раз ни ста ди у ми на прет-
ход ни те жи во ти ка ко што тоа е за пи ша но во кни га та за Ба хир5.
 Се па ме ти не го ва та рас п ра ва со Мој сеј Лајб Ли лен б лум, поз нат 
пи са тел, „хе рој на но ва та ге не ра ци ја“ кој ба ра ше ре фор ми во ју-
да из мот, а кој во очи те на ра би нот Ка ми нер бе ше оби чен без бож-
ник, ате ист кој во Вил ко мир ја бе ше ос но вал сво ја та је ши ва и ту ка 
ги под д р жу ва ше иде и те на хас ка ла та6.
 Вил ко мир с ки от ре фор ма тор пос та ви јас но пра ша ње: „Кој мо-
же да до ка же де ка пос тои Бог?“ А тоа ва ка го об раз ло жи: „З наеме 
де ка ниш то не се слу чу ва без при чи на, а си те при чи ни про излегу-
ва ат од при род ни за ко ни. Ка ко то гаш мо же ме да ве ру ва ме во 
При ви де ние? При ро да та ги сле ди сво и те за ко ни, не зна е ме каде 
е по че то кот на си те неш та, ни ту пак зна е ме ка де им е кра јот. Ка-
ко то гаш мо же ме со си гур ност да зна е ме де ка пос тои Тво рец и 
Созда тел? Теш ко е да се раз бе ре ка ко нас та на ла пр во бит на та при-
ро да, но так во пра ша ње мо же да се пос та ви и за Тво ре цот. Лес но 
е да се ре че де ка Гос под ја соз дал при ро да та, де ка не го ви от збор 

3. Зо хар: збир ка ко мен та ри на То ра та (заб. прев.)
4. Гил гул: хеб реј с ки: „се ле ње на ду ша та“, „ре ин кар на ци ја“ или „ме та мор-
фо за“.(заб. прев.)
5. Ба хир: еден од нај с та ри те, нај важ ни те и нај доб ро со чу ва ни тек с то ви од 
Ка ба ла та (заб. прев.)
6. Хас ка ла или ев реј с ко прос ве ти тел с т во: ин те лек ту ал но дви же ње во Ев ро-
па кое тра е ло од 1770-ти те до 1880-ти те го ди ни (заб. прев.)
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ги соз дал не бе са та, но теш ко е да се раз бе ре ка ко, са мо со по мош 
на еден збор, од ниш то соз дал неш то. Без ја сен, раз бир лив и до-
вер лив од го вор на оваа за гат ка, се пос та ву ва пра ша ње то кој мо же 
да до ка же де ка Бог пос тои.“
 Ра би нот Да вид Ка ми нер од го во ри: „До ка зот за пос то е ње то на 
Гос под е во нас. До ка зот за пос то е ње на Гос под е во сè што чи ни-
ме. Во пес ни те што ги пе е ме. Во ра бо ти те што ги вр ши ме. Во де ца-
та кои до а ѓа ат пос ле нас. Во как ва го ле ма не вол ја би се нашле ко-
га би се од рек ле од Бо га или тој од нас! Би нè об зел ужа сен страв 
од смрт, би се втур на ле во гре во ви, не би има ло спас ни ту уте ха 
пред бо лес ти те и си те дру ги нес ре ќи! Ве ра та во Гос под нè учи де-
ка не тре ба да се воз ди га ме во доб ро, заш то сре ќа та оди под ра ка 
со нес ре ќа та, изо бил с т во то со бе да та, оној кој има многу, мо же 
и мно гу да из гу би, оној кој има мал ку, мо же да из гу би мал ку или 
ниш то! При род ни те за ко ни се Бож ји за ко ни, а оној кој ве ру ва, от-
се ко гаш знае де ка по че то кот на сè и кра јот на сè е во Гос под чие 
те ло е не мер ли во со чо веч ки мер ки, кој е бес ко не чен и кој би ти-
су ва во бес ко неч нос та, во ис то вре ме при су тен и от су тен... На вис-
ти на, Тој од ниш то соз дал неш то ко га бо жес т ве ни те се фи ро ти7 ги 
фрлил во пр во бит на та ниш тож ност. Един с т ве но Тој ја знае цел та 
и при чи ни те на сè она што се слу чи ло и на она што доп р ва ќе се 
слу чи.“
 Цел ден и це ла ноќ ми наа овие двај ца лу ѓе во бур на рас п ра ва 
за смис ла та на То ра та, за зна че ње то на ве ра та, за цел та на сè што 
пос тои.
 Збо ро ви те на ста ри от ра бин доп реа до са мо то срце на мас ки-
лот8, сол зи му го оро си ја ли це то до де ка збо ру ва ше ка ко ду ша та да 
му е рас п на та ме ѓу вис ти на та и илу зи ја та, за илу зи ја та по ве ру вал 
де ка е вис ти на и де ка, от ка ко поч нал да се сом не ва во све та та То-

7. Се фи ро ти: спо ред Ев реј с ка та мис тич на док т ри на поз на та ка ко Ка ба ла 
(тра ди ци ја) пос то јат де сет кре а тив ни си ли што пос ре ду ва ат ме ѓу бес ко неч-
но то (заб. прев.)
8. Мас кил: след бе ник на Хас ка ла та, ин те лек ту ал но дви же ње кај Ев ре и те во 
Ев ро па во XVIII и XIX век (заб. прев.)



16

ра, чув с т ву вал дла бо ка праз ни на. Тоа е каз на Бож ја по ра ди греш-
ни те мис ли и сом не жи во Не го во то пос то е ње... Се уди ра ше в гра-
ди ка ко го лем греш ник. И ра би нот Ка ми нер по чув с т ву ва воз бу да 
до де ка ги слу ша ше по кај нич ки те збо ро ви на овој под д р жу вач на 
хас ка ла та: „Ќе ос та нам прив р за ник на тра ди ци ја та и ќе ја от ф р лам 
ре фор ма та. Драг бра те, кој сум јас се га? Ср це то ми е сту де но како 
мраз, цврсто ка ко дрен. Прес та нав да ги по чи ту вам Ша бат, Јом 
Ки пур, Пас ха... Ние сме ту ѓин ци во Ев ро па. Ние сме Се ми ти ме ѓу 
Ари ев ци те, си но ви на Шем ме ѓу си но ви те на Ја фет, па лес тин с ко 
пле ме од Ази ја за тал ка но во Ев ро па. На ша та ид ни на е ст раш на 
без ис к ра на деж или зрак свет ли на, ро бо ви, нат рап ни ци, ст ран ци, 
за се ко гаш. А на ју жас но е да си ст ра нец и ме ѓу сво јот на род, ду ри 
и ко га тој на род е не ми лос р д но про го нет.“ Но не го во то по ка ја ние 
тра е ше кол ку и раз го во рот со ра би нот Ка ми нер. Пос то ја нос та на 
чо ве кот е крев ка, не ве ро дос тој на и нес та бил на – за тоа и све тот во 
кој жи ве е ме на ли ку ва на град ба из г ра де на во мо чу риш те.

4.

Во ме сец ијар, до де ка по ја пол с ки те бав чи цве теа овош ки те, ра-
би нот му на ре ди на сво јот ус во ен син Ја ков да ги со бе ре уче ни ци-
те, а ко га овие прис тиг наа, ед нос тав но им ре че:
 „Дој де ча сот на мо е то за ми ну ва ње. Ан ге лот на Смртта ме до-
пре со сво и те крил ја.“
 Ја ков, за прв пат со о чен со блис ка та смрт, по чув с т ву ва го лем 
страв и па ни ка, а сол зи те са ми од се бе му нав реа на очи. Уче ни ци-
те зав ре ви ја во не ве ри ца. Ли це то на ра би нот зра че ше со дла бо ка 
внат реш на сми ре ност и бла гост. Тој ве ќе бе ше на кр с то па тот на 
све то ви те, ве ќе му се на ѕи раа сен ки на мр т ви те ко њи на кои на-
ско ро ќе им се прид ру жи. За бе ле жу вај ќи не сом не на та га кај оние 
кои го оп к ру жу ваа, ра би нот ре че:
 „Не мој те да жа ли те. Јас нас ко ро ќе вле зам во све тот на ду шите, 
олам ане ша мот, ка де ќе че кам вос к рес ну ва ње, зна чи уш те ед но 
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ра ѓа ње и уми ра ње, пред да вле зам во ид ни от чис то ду хо вен свет. 
Ра би нот Хи ја ве ле ше де ка во све тот кој до а ѓа Бог ќе ѝ су ди са мо 
на ду ша та. Те ло то до а ѓа од до лу, од мес то на гре вот, са мо ду ша та 
зас лу жу ва суд заш то до а ѓа од го ре, ка де што не ма грев.“ Но би-
деј ќи овие збо ро ви на учи те лот не ги сми ри ја до вол но, ста ре цот 
про дол жи: „Во Тал му дот е за пи ша но: ‘Ќе ожи ве ат мр т ви те твои, и 
мо е то мртво те ло ќе ста не. Раз бу де те се и пеј те вие што жи ве е те 
во прав, заш то тво ја та ро са е ро са на свет ли на та, и зем ја та ќе ги 
из мет не мр т ви те’.“
 Очи те на Ја ков пов тор но се на пол ни ја со сол зи, не мо же ше да 
ја ск рие сво ја та та га. Ра би нот му ја пру жи ра ка та. Ја ков ја при фати. 
„Смртта е са мо се лид ба од ед на ку ќа во дру га. Таа дру га ку ќа е 
пол на со уба ви на“, ре че ста ре цот.
 Во тој час од дво рот на си на го га та се слуш на ха сид с ка пес на. 
Ра би нот Да вид Ка ми нер за по ве да да се от во ри про зо ре цот кој 
гле да ше кон дво ро ви те на си ро ма си те кои во тоа до ба од го ди на-
та пре диз ви ку ваа за вист кај оние кои жи ве е ја во от ме ни от дел од 
гра дот заш то ми ри сот на зем ја, све жи на та на што ту ку по рас на та та 
тре ва и ди ви те цве то ви се нај го ле ми от дар Бож ји. Фа ќај ќи се за 
ра це, ха си ди те тан цу ваа и пе е ја. Го ле ма ра дост го об леа ли це то 
на ра би нот. Се пот к ре на од пос те ла та, се ис п ра ви на но зе и поч на 
да тан цу ва сле деј ќи ја ха сид с ка та ме ло ди ја. Се вр те ше во ри та мот 
кој ста ну ва ше сè побрз, а по тоа се ст ру по ли на по дот. Мем ли ви от, 
зас то јан воз дух се ис пол ни со ми ри сот на про лет та. Со таа опој на 
ми риз ба на ра ѓа ње во ноз д ри те, со пес на на го ле ма та га и го ле ма 
ра дост што сè уш те од ѕ во ну ва ше, оп к ру жен со сво и те нај б лис ки, 
ста ри от ја пол с ки ра бин го на пуш ти овој свет.
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В  

1.

Се кое жи во суш тес т во на се бе но си не са мо бе лег од из ми на ти те 
го ди ни, ту ку и на сè она што ќе дој де, са мо што тре ба да се стек не 
веш ти на на чи та ње од очи те, од ус ни те, од дви же ња та, да се раз-
бе рат зна ци те ск ри е ни во бр ч ки те на че ло то, во ско кот на не ко ја 
ѕвер ка, во при та ју ва ње то кон пле нот, во га ло пот на ко њот, во ле-
тот на пти ца та. Се то тоа се зна ци, си гур на сли ка на ид ни на та ко ја 
е во сè, во се ко ја бил ка, во се ко ја трев ка, во се кое дел че од се кое 
жи во суш тес т во, во мис ли те кои се га се ро јат, во про роч ки те со-
ниш та, во гла со ви те од дру ги те све то ви.
 Се то тоа е мно гу сло же но. Сло же нос та збу ну ва. Зош то Гос под 
соз дал тол ку ком п ли ку ван свет со по ве ќе вре мен с ки ди мен зии: 
ми на то, се гаш ност, ид ни на, во кој се ис п реп ле те ни со нот и ја вето, 
ра дос та и нес ре ќа та, ми лос р ди е то и на сил с т во то, Ѓа во лот и Гос под 
Бог? Вис тин с ка та мис ла и пот пол ни от жи вот теж не ат кон еднос-
тав ност. Ед нос тав нос та е от пор на, нес к р ш ли ва, един с т ве но во неа 
се крие вис ти на та, љу бов та, си ла та. Чу му то гаш тој сло жен, замр-
сен свет ка де е сè нес та бил но, под лож но на брзи про мени кои 
жи во тот го пра ват не си гу рен, зло то ис т рај но, а нес ре ќа та трајна?
 На си те ст ра ни пов тор но поч наа про го ни на Ев ре и те. Ја ков 
ниш то не сфа ќа ше. На сил с т во то из ви ра ше од зем ја та, од воз духот, 
од лу ѓе то. Ко зач ки те ата ма ни не маа ми лост кон ев реј с ки те си ро-
ма си. Го реа ку ќи, пла мен се кре ва ше до не бо. Сè ври е ше ка ко во 
мрав јал ник во кој згаз на ла не чи ја џи нов с ка но га. По полињата тал-
каа бе гал ци, од ис ток и од за пад на до а ѓаа ко ња ни ци и паликуќи 
со саб ји и глам ји. Све тот пов тор но ста на го лем ме теж во кој се слу-
шаа жес то ки из ви ци на убиј ци, ври со ци на де ца и плач на мајки.
 По ми на ве ќе ед на го ди на од смртта на ра би нот и Ја ков талкаше 
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од се ло до се ло жи ве еј ќи од ми лос ти на и од гос топ рим с т во то на 
со на род ни ци те. Гла сот за мла ди от учен син на ра би нот оде ше 
пред не го, от во рај ќи ги си те вра ти. Во теш ки и мрач ни вре ми ња, 
се кој са ка да слуш не до ко га ма ка та и нес ре ќа та ќе тра ат, да сослу-
ша со вет од по ум ни от кој знае по ве ќе заш то од све ти те кни ги мо-
жел да соз нае ка де поч ну ва, а ка де прес та ну ва смис ла та на сè, да 
от к рие неш то за на ме ри те на Оној чие име е ск ри е но од Не го ви-
от од б ран на род. Се чи не ше не ба ре си от свет се рас па ѓа, но ако 
мал ку се раз мис ли, све тот бе ше рам но ду шен, ст ра да ше са мо мал 
дел, по ра ди ом ра за та ко ја ка ко от ров на бил ка на се кои не кол ку 
го ди ни рас те ше од зем ја и со сво и те от ров ни ис па ру ва ња ги опи-
ва ше на сил ни ци те.
 Зош то дра ги от и се мо ќен Бог во ме ха низ мот на овој свет не 
вг ра дил за кон мно зин с т во то да го шти ти мал цин с т во то, тие кои 
има ат оние кои не ма ат, моќ ни те не моќ ни те? Зд ра ви те би тре ба ло 
да се гри жат за бол ни те, бо га ти те за си ро маш ни те, го и те за Ев реи-
те. А сè е сп ро тив но, мо же би ток му за на см р т ни ци те да не им се 
от к рие тај на та на ме ра на овој свет, ка ко што ни муд ри те збо ро ви 
на То ра та не му се от к ри ва ат на се ко го, ту ку са мо на оној кој дол го, 
упор но тра га по нив на та смис ла. Не кој е до кра јот на жи во тот нур-
нат во То ра та, а се пак не ја соз на ва ск ри е на та смис ла, вис тин с ко то 
зна че ње.
 Мо же би си те тие ис ку ше ни ја се са мо за тоа за низ ма ка и не-
вол ја чо век да ја стек не внат реш на та цв р с ти на, онаа вис тин с ка 
храб рост во ко ја се кршат и се раз би ва ат си те не вол ји. Вол ја да се 
жи вее и да се пре жи вее, нас п ро ти сè. А то гаш, на кра јот од па тот, 
на оние со си лен дух, им се от к ри ва пре ми нот кон вис ти на та, кон 
соз на ни е то. Вис ти на та е во љу бов та. Ако има по ве ќе на сил с т во, 
мо ра да има по ве ќе љу бов заш то са мо та ка све тот ќе би де спа сен, 
раз мис лу ва ше Ја ков ве ру вај ќи во спа се ние нас п ро ти по роч нос та 
и дла бо чи на та на гре вот во све тот во кој жи ве е ше. А не бе ше на 
кра јот од па тот, ту ку на не го ви от по че ток.


