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Kirjarovioiden muistomerkki, Berliini, Bebelplatz 
 
 
Memory Walk, Anne Frank House 
 
”Tiedän kyllä, että tällä aukiolla poltettiin kirjoja. Jos tämä esittää tyhjää kirjahyllyä, ehkä se liittyy 
siihen.” 
 
”Keskiyöllä 10. toukokuuta 1933 joukko saksalaisia opiskelijoita, jotka kannattivat Hitlerin ajatuksia 
Saksan kielen ja kirjallisuuden puhdistamisesta, kokosi Berliinissä tuolloin Opernplatziksi kutsutulle 
aukiolle valtaisan kirjarovion. Roviolla tuhottiin yli 20 000 kirjaa, ”ei-saksalaisina” pidettyjen 
kirjailijoiden, runoilijoiden ja tutkijoiden tuotantoa. Niiden joukossa oli Karl Marxin, Sigmund 
Freudin, Helen Kellerin, Bertolt Brechtin ja Ernest Hemingwayn teoksia. Yksi kirjailijoista, joiden 
kirjoituksia roviolla poltettiin, oli Heinrich Heine, joka oli yli 100 vuotta aiemmin kirjoittanut 
seuraavaa: 
 
”Se oli vasta pelkkää alkusoittoa; kun poltetaan kirjoja, poltetaan lopulta myös ihmisiä.” (Heinrich 
Heine, 1820) 
 
Kirjojen polttaminen Berliinissä ja muissa Saksan kaupungeissa herätti tyrmistystä Yhdysvalloissa. 
New Yorkissa tuhannet jalkautuivat kaduille osoittamaan mieltään. Amerikkalainen kirjailija Helen 
Keller kirjoitti avoimen kirjeen saksalaisille opiskelijoille: 
 
”Ette ole oppineet historiasta mitään, jos luulette voivanne tukahduttaa ajatuksia. Voitte polttaa 
kirjojani ja Euroopan suurimpien ajattelijoiden kirjoja, mutta niiden aatteet ovat jo levinneet 
miljoonia teitä ja innoittavat yhä uusia ajattelijoita.” (Helen Keller, 1933) 
 
Israelilainen taiteilija Micha Ullman loi vuonna 1995 muistomerkin tälle holokaustin esinäytökselle. 
Muistomerkki on maanalainen kirjasto, johon mahtuu 20 000 kirjaa. Tähän kuutiomaiseen tilaan, 
joka on viisi metriä kanttiinsa, on näkymä lasikannen lävitse. Muistomerkki on eleetön ja huomiota 
herättämätön mutta johdattaa meidät pohtimaan tapahtumia ja omaa osaamme, jotta historia ei 
toistaisi itseään. 
 
”Mitä mieltä olet muistomerkistä?” 
 
– Joka aikakaudelle on sopiva muistomerkkinsä. Myös meidän ajallemme. 
 
– Minusta se on erinomainen tapa kunnioittaa tapahtuman muistoa. Tyhjä kirjahylly kertoo jutun 
todella upeasti. Se esittää ikään kuin menetettyä paikkaa historiassa, eikö vain? 
 
– Se on vahvasti symbolinen. Itse asiassa se saa ajattelemaan enemmän kuin joku ehkä vähän 
osoittelevampi juttu. 
 
– Vaikka ihmiset näkisivät tyhjät kirjahyllyt, he eivät tiedä, mitä ne tarkoittavat. Siksi olisi hyvä lisätä 
joku selitys.  
 
”Onko muistomerkki oikea tapa oppia menneistä tapahtumista?” 
 
– Luulenpa, että nuoret eivät ole kovin kiinnostuneita muistomerkeistä. 
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– Uskon, että ihmiset oikeasti ymmärtävät asioita, kun on helppo nähdä ja kuvitella, mitä todella 
tapahtui. Siksi koulussa olisi hyvä järjestää retkiä historiallisiin paikkoihin. 
 
– Muistomerkeillä on tärkeä paikka elämässä, mutta täällä Saksassa ja Berliinissä meillä on taipumus 
vähän liioitella. Mielestäni muistomerkin tehtävänä on kuvata jotain mennyttä, joka on myönteistä 
ja olisi kerrottava tulevalle sukupolvelle, koska siitä voi aina oppia jotain. Mutta jos juututaan 
menneisyyteen, joudutaan pian harhateille. 
 
– Onhan se tärkeää, että historian tapahtumia, sekä hyviä että huonoja, dokumentoidaan ja 
muistetaan niiden hyvien tai huonojen puolten vuoksi ja että ymmärretään, että tarkoituksena on 
osoittaa, mitä ei pidä tehdä. 
 
Vielä nykyäänkin kirjoja poltetaan uskonnollisiin tai poliittisiin ääri-ideologioihin perustuvien 
maailmankatsomusten vuoksi. Vuonna 2002 J.K. Rowlingin kirjoja poltettiin Yhdysvalloissa, 
Moskovassa ja Meksikossa, muun muassa koska Harry Potteria pidettiin antikristuksena. Vuonna 
2006 uusnatsit polttivat Pretzienissä, Saksassa, Anne Frankin päiväkirjan, jota he pitävät 
valheellisena. Vuonna 2011 pastori Terry Jones järjesti Floridassa tapahtuman, jossa poltettiin 
Koraani. Tämä aiheutti Afganistanissa mellakan, jossa sai surmansa kahdeksan ulkomaista YK-
työntekijää. 
 
”Mitä mieltä olet tästä kirjojen polttamisesta?” 
 
– Se on järkyttävää, ja on kamalaa, että ihmiset tekevät sellaista. He ovat täysin sokeita. 
 
– Se on aivan yhtä väärin riippumatta siitä, kenen kirjoja poltetaan. Kenenkään ei pitäisi sillä tavoin 
pilkata toista rotua, uskontoa, vakaumusta tai mitään muutakaan... 
 
– Näin on, millään hallituksella ei ole oikeutta riistää jonkun uskontoa tai ajattelutapaa. Se ei vain ole 
oikein. 
 
– Tietämättömät toimivat näin, eihän se tietysti ketään auta. Kirjojen polttaminen on itse asiassa 
todella raju teko. Voihan sitä olla eri mieltä – ei hänen tarvinnut hyväksyä Koraanin sanomaa. Ei sitä 
siitä huolimatta todellakaan pitäisi polttaa. Se ei ole viisasta. 
 
– Virheistä oppii. Etenkin kansallissosialismista. Se oli pitkään tabu mutta ei enää. Menneisyyden 
virheistä otetaan opiksi – nykypäivän Saksassa ei voisi kuvitellakaan poltettavan kirjoja. 
 
”Eikö tosiaankaan?” 
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