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Cuimhneachán an Leabhair Dhóite, Beirlín, Bebelplatz 
 
Siúlóid na Cuimhne, Teach Anne Frank  
 
 ‘Tuigim gur dódh leabhair ar an gcearnóg seo. Más amhlaidh gur leabhragán folamh é seo b'fhéidir 
go bhfuil sé gaolmhar.’  
 
 ‘Ag meánoíche an 10 Bealtaine 1933, d'eagraigh mic léinn Ghearmánacha a thacaigh le smaointe 
Hitler teanga agus litríocht na Gearmáine a íonú, oll-loscadh leabhar ar iar-Opernplatz i mBeirlín. 
Dódh os cionn 20 000 leabhar sa tine, inar scriosadh saothair na scríbhneoirí, na bhfilí agus na n-
eolaithe neamh-Ghearmánacha mar dhea. Ina measc bhí saothair le Karl Marx, Sigmund Freud, 
Helen Keller, Bertolt Brecht agus Ernest Hemingway. Údar amháin ar caitheadh a scríbhinní sa tine 
ab ea Heinrich Heine, a scríobh níos mó ná 100 bliain níos luaithe:  
 
 ‘Pé áit a ndófar leabhair, dófar daoine ar deireadh.’ (Heinrich Heine, 1820) 
 
Chuir an loscadh leabhar i mBeirlín agus i gcathracha eile sa Ghearmáin uafás ar phobal na Stát 
Aontaithe. Léirsigh na mílte trí mháirseáil trí shráideanna Nua-Eabhrac. Scríobh Helen Keller, údar 
Meiriceánach, litir oscailte do mhic léinn na Gearmáine:  
 
 ‘Níor mhúin stair aon ní daoibh má cheapann sibh gur féidir libh smaointe a mharú(...) Is féidir libh 
mo leabhair agus na leabhair is léannta san Eoraip a dhó, ach tá na smaointe iontu tar éis úscadh trí 
mhilliún cainéal agus leanfaidh ar aghaidh chun intinní eile a luathú.’ (Helen Keller, 1933)  
 
I 1995 chruthaigh Micha Ullman, ealaíontóir Iosraelach, leacht chun réamhdhréacht an Uileloiscthe a 
chomóradh. Leabharlann faoi thalamh is ea an leacht ina bhfuil go leor spáis do 20 000 leabhar. Tá sé 
comhdhéanta de  spás faoi thalamh 5 faoi 5 faoi 5 is féidir a fheiceáil trí chlúdach gloine. Tá sé 
caolchúiseach agus is éasca é a chailleadh ach iarrann an leacht orainn smaoineamh ar an stair ionas 
nach ndéanfaidh an stair athrá uirthi féin.  
 
 ‘Cad é do mheas ar an leacht?’ 
 
– Tá cineál iomchuí cuimhneacháin le haghaidh gach ré. Is mar a chéile an scéal sa lá atá inniu ann.  
 
– Dar liomsa gur slí iontach é chun é a chomóradh. Dar liom go n-insíonn an leabhragán folamh scéal 
seolta. Sílim go léiríonn sé áit chaillte sa stair, ceart?  
 
– Sílim go bhfuil sé an-siombalach. Braithim go gcuireann sé thú ag smaoineamh beagán níos mó ná 
rud atá os do chomhair amach, tá a fhios agat. 
 
– D'fhéadfadh daoine na leabhragáin fholmha a fheiceáil, ach ní fheadair siad cad is brí dó. Dar liom, 
mar sin, nach mór cur síos a chur leis. "  
 
 ‘An é an leacht an tslí cheart chun foghlaim ón am atá thart ?’ 
 
– Ní dóigh liom go meallann cuimhneacháin daoine óga. 
 
– Creidim go dtuigeann daoine go fírinneach rud éigin nuair is léir é, a bheith ábalta a shamhlú cad a 
tharla i ndáiríre. Sin an fáth go gceapaim gur cheart do pháistí scoile cuairt a thabhairt ar áiteanna 
stairiúla.  
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– Tá áit lárnach ag cuimhneachán sa saol, ach dar liom anseo sa Ghearmáin agus i mBeirlín gur gnáth 
linn dul thar fóir beagán. Sílim gur ann do chuimhneacháin chun cuid fhónta den am atá thart a 
thaispeáint agus nach mór a mhúineadh don ghlúin thodhchaíoch toisc go bhfuil rud éigin le 
foghlaim uaidh i gcónaí. Ach má táir sáite san am atá thart, ansin dar liom go dtosaíonn rud ag dul ar 
strae.  
 
– Tá a fhios agat, tá sé tábhachtach go ndéanfar an stair, más maith nó olc í, a dhoiciméadú agus a 
mheabhrú ar leas nó ar aimhleas agus go dtuigfí go dtaispeánfar leis seo na nithe nach ndéanfar. 
 
Fiú amháin inniu dóitear leabhair toisc tuairimí idé-eolaíocha creidimh nó polaitiúla antoisceach. In 
2002 dódh leabhair le J.K. Rowling i SAM, i Moscó agus i Meicsiceo, toisc gur maíodh mar shampla 
gurbh é Harry Potter an tAinchríost. In 2006, dhóigh neo-Naitsithe in Pretzien, an Ghearmáin, 
dialann Anne Frank, toisc gur mheasadar gur bhréag í. In 2011, d'eagraigh an tUrramach Terry Jones 
in Florida go ndófaí an Córán rud ba chúis le círéib san Afganastáin inar éag ochtar ball foirne 
eachtrach de NA. 
 
 ‘Conas a bhraitheann tú faoin loscadh leabhar le déanaí?’ 
 
– Sílim go bhfuil sé go hainnis agus go huafásach go ndéanfadh daoine a leithéid. Táid chomh dall sin.  
 
– Sílim gurb olc an mhaise é, is cuma cé acu leabhair atá á ndó; Sílim gur trua go ndéanfadh aon 
duine a leithéid d'aon chine, reiligiún, creideamh, is cuma... 
 
– Cinnte, níl an ceart ag aon rialtas reiligiún nó slí mhachnaimh a bhaint de dhuine. Níl sé ceart.  
 
– Aineolas is ea aineolas, tá a fhios agat, ní chabhraíonn sé le duine ar bith. Is gníomh cumhachtach 
go leor loscadh leabhar, i ndáiríre. Is féidir leat easaontú le rud éigin  – níor ghá dó aontú leis an 
gCórán. Níor cheart é a dhó cinnte, áfach. Níl sé ciallmhar.   
 
– Foghlaimítear ó bhotúin. Go háirithe maidir le Sóisialachas Náisiúnta. Bhí sé coiscthe ar feadh i 
bhfad, ach ní hamhlaidh an scéal a thuilleadh inniu. Foghlaimíonn tú ó bhotúin anallód – ní 
shamhlófaí loscadh leabhar sa Ghearmáin inniu.  
 
 ‘Ach an bhféadfaí é a shamhlú?’ 
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