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ספרים

סלמן  הרי  חגג  האחרון  פסח  סדר  את 
(Harrie Salman), מחבר "אירופה – יבשת 
עם שליחות גלובלית", עם העדה הבולגרית 
בישראל  בולגריה  ליוצאי  הקשר  בישראל. 
– שיוסבר להלן – אינו מפתיע כשמתעמקים 
 ,56 בן  הולנד,  יליד  האיש,  של  במחקריו 
פילוסוף וסוציולוג של תרבויות אירופאות, 
מעמיק  וידע  אקדמיים  כישורים  המשלב 
במדע הרוח. לקורא הישראלי מוכר סלמן 
כאתר  החברתי  "העולם  ספרו  בזכות 
שילה.  ורדה  בהוצאת  שיצא  התקדשות", 
הוא  שלו  שתת-הכותרת  החדש,  ספרו 
הוא  אירופה",  של  הרוחנית  "הביוגרפיה 

מעין סיכום של מחקריו ופרסומיו עד כה. 
שעסק   "Die Heilung Europa" בספרו 
של  אנליזה  סלמן  הציע  אירופה,  בריפוי 
על  נכתב  הספר  אירופה.  של  ההיסטוריה 
רקע נפילת חומת ברלין והאיחוד בין מזרח 
הפצע  לריפוי  לתרום  רצון  מתוך  למערב, 
שנפער בין הצדדים באותה תקופה. מוציא 
שמצא  מהרעיונות  התלהב  בולגרי  לאור 
וביקש מהרי לכתוב ספר חדש, ספר  בספר 
באיורים  ילווה  אשר  היסטורי  פילוסופי 
בביוגרפיה  שיעסוק  להמחשה,  ותמונות 
נענה  סלמן  אירופה.  יבשת  של  הרוחנית 
המחקר  את  התחיל   2002 ובשנת  לאתגר, 
ההיסטורי בחלוקת  ההיסטוריה של אירופה 
לתקופות של שבע-מאות שנים – כל תקופה 
האדם.  בהתפתחות  שנים  לשבע  מקבילה 
המשימה הייתה להשוות את האימפולסים 
עם  אירופה  של  הרוחניים  והמאורעות 

ההתפתחות הביוגרפית של האדם. 

24 דמויות מופת
על  ומרתקת  רעננה  סקירה  מציע  הספר 
הביוגרפיה של אירופה מנקודת המבט של 
מדע הרוח, מתוך ניסיון להבין את שליחותה 
של היבשת לאורך 4000 שנה. הוא מסתיים 
העשרים  במאה  מפתח  דמויות   24 בציון 
את  סלמן,  של  לדעתו  נושאים,  אשר 
האימפולס המיכאלי של החברה האזרחית. 
וגמן,  איטה  ד"ר  הנבחרים:  האנשים  בין 
אליזבט  איינשטיין,  אלברט  בובר,  מרטין 
רודולף  תיאודורקיס,  מיקיס  רוס,  קובלר 

שטיינר, אמא תרזה, ויקטור פרנקל, מריה 
מונטסורי, מארק שאגאל ועוד. סלמן הגיע 
לייצור  אירופה  של  שתפקידה  לתובנה 
האנושות.  של  לאמריקניזציה  חלופה 
בריאה  אזרחית  חברה  לבנות  היכולת 
מותנה בהפקת לקחי השואה, איחוי השסע 
בין מזרח למערב ושילוב נכון של המהגרים 
החדשים, רובם מוסלמים, כחלק מהחברה 

המתהווה באירופה.

אור חדש על אירופה
סלמן  ביקר   1999 בשנת  לבולגריה.  נחזור 
האיזוטרי  מהמחקר  כחלק  בבולגריה 
הביניים.  מימי  רוחניים  זרמים  כמה   של 
להפתעתו גילה את מסדר האחווה הלבנה 
Peter Deunov 1864-) דנוב  שהקים פטר 

רודולף  של  לעבודתו  במקביל   .(1944
שטיינר ביקש דנוב להחיות את הרוחניות 
אורופיאוס  של  הספר  בתי  דרך  בבלקן, 
 The School of Orpheus) ובוגומיל 
השלושים  בשנות   .(and the Bogomils
התחבר דניאל ציון, הרב הראשי של יהודי 
אחד  היה  זה  ואלבום  לדנוב,  בולגריה, 
הקהילה  של  הצלתה  לסיפור  הגורמים 
הנאצים.  מידי  כולה  הבולגרית  היהודית 
המחקר על הצלת יהודי בולגריה הוביל את 
והרב  שולמן  יוסף  הרב  עם  למפגש  סלמן 
אלי לוי, ממנהיגי העדה היהודית-משיחית 
שייסד דניאל ציון עם עלייתו לארץ בשנת 
1949. שולמן ולוי הזמינו את סלמן לחגוג 
נענה  וזה  קהילתם,  חברי  עם  הסדר  את 
ברצון. כך מצא את עצמו החוקר ההולנדי 
דוברי  חברים   200 עם  אחד  לשולחן  ישוב 

בולגרית, וחוגג איתם את הסדר.
חיבור  לקוראים  מספק  סלמן  של  ספרו 
מושכל ומאיר עיניים בים ההיסטוריה של 
של  המבט  מנקודת  והתפתחותה  אירופה 
בתמונות  המלווה  זה,  אלבום  הרוח.  מדע 
ולחבר  לחוות  לקורא  מאפשר  ואיורים, 
אור  ושופך  וזמנים,  תרבויות  עולמות,  בין 

.ותובנות חדשות על אירופה ושליחותה

אירופה – יבשת עם שליחות גלובלית
הביוגרפיה הרוחנית של אירופה

הרי סלמן
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