Reb Kalonymus Kalman Epstein, ”Kalmish”, van Krakow
Reb Kalmish was een van de belangrijkste leerlingen van de grote Chassidische Rebbe, Reb
Elimelech van Lizjensk die Reb Kalmish’ buitengewone talenten, verontrustende
vaardigheden en uitzonderlijke vroomheid herkende. Rebbe Elimelech zond Reb Kalmish
naar Krakow om daar het leiderschap van de Chassidiem op zijn schouders te nemen.
Toen hij net in Krakow aangekomen was, kreeg Reb Kalmish veel tegenstand van de “Misnagdiem””
(tegenstanders van de Chassidische beweging) en leed hij zwaar onder hen. In de loop van de tijd,
echter, herkenden Reb Kalmish' meest fervente en kleinerende vijanden zijn wonderbaarlijke
grootheid. Geruchten over de grote en heilige Rabbi Kalmish verspreidden zich in de regio WestGalicië. Hij kwam bekend te staan als een buitengewoon grote en G’ddelijke Mekoebal (heilige leider
en wonderdoener). Joden kwamen van heinde en verre in groepen naar hem toe als kuddes schapen
om de diepzinnige woorden van Tora uit zijn mond te horen komen en voor zijn raad en zegeningen.
In de loop der jaren slaagde Rabbi Kalmish erin om het Chassidisme over West-Galicië te verspreiden.
Waarlijk, tijdens een bezoek aan Lizjensk vlak voor het overlijden van zijn geliefde Rebbe Elimelech,
deed de ‘Rebbe’ in aanwezigheid van zijn studenten zijn “Atara” af en legde deze om de schouders
van Rebbe Kalmish; en verzocht Rabbi Kalmish de mantel van leiderschap van de stad Lisjensk te
dragen. Hoewel hij zich bewust was van zijn eigen grootheid, zoals bij veel groten in de geschiedenis
het geval is, vond Rebbe Kalmish zich in zijn bescheidenheid niet waard om Rebbe Elimelech op te
volgen en wees het verzoek elegant af.
Vele grote Chassidische leiders verwezen naar zijn monumentale Sefer, de Maor Vasjemesj”, als de
Sjoelchan Aroech van Chassidus”.
Toen Reb Kalmiesh nog maar een jong kind was bezocht Rav Levi Yitschok van Berditisjev zijn stad.
De jongen verborg zich onder de talles van de Berditsjever zoals kinderen dat plegen te doen, om te
kijken wat de Rebbe aan het doen was als hij bad. Hoe en wat de tsaddiek deed lieten zo’n indruk
achter op Reb Kalmish dat er van dat moment een heilig vuur in hem brandde!
Toen Reb Kalmiesh opgroeide werd hij een bekende talmied van Reb Elimelech van Lizjensk. Reb
Elimelech bezocht een keer de Berditsjever in aanwezigheid van Reb Kalmish. Reb Elimelech was er
trots op dat hij zo 'n vermaard en heilig persoon als een van zijn studenten had. De Berditsjever
bekeek de Mechaber (auteur) van Maor Vasjemesj goed. Toen herkende hij aan zijn gezicht dat de
Rav die nu voor hem stond dezelfde jongen was van jaren geleden. “Nee, nee”, zei de Berditsjever
tegen Rav Elimelech, “dit is er een van mij! Toen hij nog maar een jongen van vijf jaar oud van
verborg hij zich onder mijn talles. Heiligheid en vroomheid lieten toen al een teken achter, tot hij zijn
huidige niveau en status bereikt had” (Avodas Levi, p.98).

