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Sadedzinātajām grāmatām veltīta piemiņas vieta, Berlīne, Bebelplatz 
 
Memory Walk, Annas Frankas nams 
 
"Es zinu, ka šajā laukumā tika sadedzinātas grāmatas. Ja ar to ir domāts tukšs grāmatplaukts, varbūt 
tam ir saikne ar šo notikumu." 
 
1933. gada 10. maijā, pusnaktī, vācu studenti, kas atbalstīja Hitlera idejas par vācu valodas un 
literatūras tīrību, sarīkoja plašu grāmatu dedzināšanu bijušajā Opernplatz Berlīnē. Liesmās sadega 
vairāk nekā 20 000 grāmatu, tika iznīcināti tā dēvēto nevāciešu rakstnieku, dzejnieku un zinātnieku 
darbi, tostarp Kārļa Marksa, Zigmunda Freida, Helēnas Kelleres, Bertolda Brehtes un Ernesta 
Hemingveja darbi. Viens no rakstniekiem, kura darbus aprija liesmas, bija Heinrihs Heine, kas pirms 
vairāk nekā 100 gadiem bija izteicies šādi: 
 
"Kurš dedzina grāmatas, tas drīz dedzinās cilvēkus." (Heinrihs Heine, 1820) 
 
Grāmatu dedzināšana Berlīnē un citās Vācijas pilsētās izsauca sašutumu Amerikas Savienotajās 
Valstīs. Ņujorkas ielās izgāja tūkstošiem protestētāju. Amerikāņu rakstniece Helēna Kellere atklātā 
vēstulē uzrunāja Vācijas studentus šādiem vārdiem: 
 
"Jūs no vēstures neko neesat mācījušies, ja domājat, ka varat nogalināt idejas [..]. Jūs varat 
sadedzināt manas grāmatas un iznīcināt Eiropas gaišāko prātu grāmatas, taču tajās paustās idejas 
izplatījušās pa miljons kanāliem un turpinās rosīties citu prātos." (Helēna Kellere, 1933) 
 
1995. gadā Izraēlas mākslinieks Miha Ulmans izveidoja piemiņas vietu, lai atgādinātu par šo 
holokausta ievadu. Piemiņas vieta veidota kā pazemes bibliotēka ar pietiekamu vietu 
20 000 grāmatām. Bibliotēka ir 5 metrus dziļa un tikpat plata un augsta pazemes telpa, kurā var 
ieskatīties no augšas pa stikla segumu. Piemiņas vieta nav uzkrītoša, un ir viegli tai paiet garām, 
toties tā liek mums padomāt par vēsturi un par mums pašiem, lai novērstu šādu notikumu 
atkārtošanos. 
 
"Ko Jūs domājat par šo piemiņas vietu?" 
 
– Vienmēr var atrast kādu piemiņas objektu, kas atbilstīgi raksturo ikvienu laikmetu. Arī mūsu laiku. 
 
– Man šķiet, ka šī piemiņas vieta ir lielisks veids, kā atgādināt mums par šo notikumu. Es domāju, ka 
tukšie grāmatplaukti mums nodod tiešām lielisku vēstījumu. Tas vēsta par zaudētu vēsturisku vietu, 
vai ne? 
 
– Es uzskatu, ka šī piemiņas vieta ir patiešām simboliska. Tā liek mums padomāt daudz dziļāk, nevis 
tikai par to, ko redzam. 
 
– Cilvēki redz tukšus grāmatplauktus, taču neaizdomājas par vēstījuma nozīmi. Tāpēc es domāju, ka 
vajadzētu pievienot aprakstu. 
 
"Vai pieminekļu veidošana ir pareizais veids, kā mācīties no pagātnes pieredzes?" 
 
– Es nedomāju, ka jauniešus ļoti interesē piemiņas vietas. 
 
– Es uzskatu, ka cilvēki tiešām spēj izprast kaut ko labāk, ja viņi to redz, jo tad var iztēloties, kas 
patiesībā ir noticis. Tāpēc es domāju, ka skolu ekskursiju laikā būtu jāapmeklē vēsturiskas vietas. 
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– Piemiņas vietām mūsu dzīvē ir būtiska nozīme, taču es domāju, ka šeit, Vācijā un Berlīnē, mēs 
nedaudz pārcenšamies. Manuprāt, piemiņas vietu jēga ir atgādināt mums par kādu labu pagātnes 
notikumu, par kuru ir jāzina nākamajai paaudzei, jo vienmēr ir kaut kas, ko var mācīties no tā. Bet, 
iestrēgstot pagātnē, šķiet, ka kaut kas sāk iet greizi. 
 
– Ziniet, ir ļoti svarīgi dokumentēt gan labos, gan ne tik labos vēstures notikumus, lai mēs tos varētu 
atcerēties gan no labās, gan sliktās puses un saprast, kā nevajag rīkoties. 
 
Grāmatas dedzina pat mūsdienās, un tas notiek radikālas reliģijas vai politiski ideoloģisku pasaules 
uzskatu dēļ. 2002. gadā ASV, Maskavā un Meksikā tika sadedzinātas Dž. K. Roulingas grāmatas, 
apgalvojot, ka Harijs Poters ir antikrists. 2006. gadā neonacisti Pretcinā, Vācijā, sadedzināja Annas 
Frankas dienasgrāmatu, uzskatot, ka rakstītais ir meli. 2011. gadā Floridas štata garīdznieks Terijs 
Džounss sadedzināja Korānu, tādējādi izraisot nemierus Afganistānā, kuru laikā gāja bojā astoņi 
ārvalstnieki, kas strādāja ANO. 
 
"Ko Jūs domājat par šīm nesenajām grāmatu dedzināšanām?" 
 
– Tas ir šokējoši un šausmīgi, ka cilvēki kaut ko tādu dara. Viņi ir tik akli. 
 
– Man šķiet, ka tā darīt nav labi, neraugoties uz to, kādas grāmatas tiek dedzinātas. Manuprāt, ir 
muļķīgi šādi rīkoties, lai kāda arī nebūtu rase, reliģija, ticība vai vēl kas cits... 
 
– Jā, nevienai valdībai nav tiesību kādam atņemt reliģiju vai uzskatus. Tas nav pareizi. 
 
– Nezināšana ir un paliek nezināšana, tā nevienam nepalīdz. Grāmatu dedzināšana tiešām ir diezgan 
kategoriska rīcība. Kāds var nepiekrist kaut kam, nu, un viņš nepiekrita tam, kas rakstīts Korānā. Taču 
to noteikti nevajadzēja dedzināt. Tas ir muļķīgi. 
 
– Cilvēki mācās no kļūdām. Tas jo īpaši attiecas uz nacionālsociālismu. Ilgu laiku to nedrīkstēja pat 
pieminēt, tagad vairs tā nav. Cilvēki mācās no pagātnē pieļautajām kļūdām, un kaut kas tāds kā 
grāmatu dedzināšana mūsdienu Vācijā nav iedomājams. 
 
"Vai tas tiešām ir tik neiedomājami?" 
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