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Memorialul Arderii Cărților, Berlin, piața Bebel 
 
O călătorie în trecut, Casa Annei Frank 
 
„Știu că în această piață au fost arse cărțile. Dacă sunt rafturi goale, poate au vreo legătură.”  
 
În 10 mai 1933 la miezul nopții, studenți germani susținători ai ideilor lui Hitler de a purifica limba și 
literatura germană au ars, în fosta Piață Opern din Berlin, o mulțime de cărți. Au fost arse peste 
20 000 de cărți, opere ale așa-numiților scriitori, poeți și savanți „negermani”. Printre acestea s-au 
numărat operele lui Karl Marx, Sigmund Freud, Helen Keller, Bertolt Brecht și Ernest Hemingway. 
Unul dintre autorii a căror operă a ars în flăcări a fost Heinrich Heine, care, cu peste 100 de ani 
înainte, scrisese:  
 
„Acolo unde se ard cărțile vor fi arși în cele din urmă și oamenii.” (Heinrich Heine, 1820) 
 
Scandalizați de arderea cărților la Berlin și în alte orașe germane, mii de americani au protestat pe 
străzile din New York. Scriitoarea americană Helen Keller le-a adresat studenților germani o scrisoare 
deschisă:  
 
„N-ați învățat nimic din istorie dacă credeți că puteți ucide idei (...) Puteți să ardeți și cărțile mele și 
pe cele ale celor mai strălucite minți europene, dar ideile lor s-au răspândit prin milioane de canale și 
vor stimula în continuare alte minți.” (Helen Keller, 1933)  
 
În 1995, artistul israelian Micha Ullman a creat un monument pentru a comemora acest preludiu al 
Holocaustului. Monumentul este o bibliotecă subterană suficient de încăpătoare pentru a găzdui 
20 000 de cărți, un spațiu subteran de 5m pe 5m pe 5m ce poate fi văzut printr-un plafon de sticlă. 
Subtil, destul de ușor de ratat, monumentul ne incită să reflectăm la istorie și la noi înșiși, pentru a 
împiedica istoria să se repete.  
 
„Ce părere aveți despre monument?” 
 
– Există câte un memorial potrivit pentru fiecare epocă, inclusiv pentru timpurile noastre.  
 
– Mi se pare un mod foarte potrivit de comemorare. Cred că rafturile goale spun o poveste 
frumoasă. E un spațiu gol în istorie, nu?  
 
– Cred că este cu adevărat simbolic. Chiar te pune pe gânduri un pic mai mult decât dacă ar fi ceva 
evident. 
 
– Oamenii văd rafturile goale, dar nu știu ce semnifică. Cred că ar fi nevoie de o descriere.  
 
„Este un monument un bun mod de a învăța din trecut?” 
 
– Nu cred că tinerii sunt foarte atrași de memoriale. 
 
– Cred că oamenii înțeleg pe deplin un lucru atunci când le este foarte ușor să vadă, să-și imagineze 
ce s-a întâmplat cu adevărat. De aceea cred că școlile ar trebui să încerce să-și ducă elevii în vizită în 
locurile cu semnificație istorică.  
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– Memorialele au un rol important în viață, dar aici în Germania și în Berlin avem tendința de a 
exagera un pic. Cred că memorialele trebuie să simbolizeze elemente ale trecutului - asta e un lucru 
bun - ce trebuie să le fie explicate generațiilor viitoare pentru că este mereu ceva de învățat din ele. 
Dar dacă rămâi blocat în trecut, atunci ceva nu e-n regulă.  
 
– Știți, e important ca trecutul, bun sau rău, să fie documentat și să nu fie uitat. E important să ni-l 
amintim, cu bune și cu rele. Trebuie înțeles că ne arată ce să nu facem. 
 
Se întâmplă și azi în lume să fie arse cărți din cauza unor ideologii religioase sau politice extremiste. 
În 2002 au fost arse în Statele Unite, la Moscova și în Mexic cărți ale lui J.K. Rowling, susținându-se, 
de exemplu, că Harry Potter este Anticristul. În 2006, neonaziști din Pretzien, Germania, au ars 
jurnalul Annei Frank, pe care-l considerau a fi mincinos. În 2011, reverendul Terry Jones din Florida a 
organizat arderea Coranului, dând naștere în Afganistan unei revolte ce a dus la decesul a opt 
membri ai personalului străin al ONU. 
 
„Ce părere aveți despre aceste incidente recente în care au fost arse cărți?” 
 
– E șocant. Mi se pare îngrozitor că oamenii fac asta. Sunt orbi.  
 
– Cred că e la fel de grav, indiferent ale cui cărți sunt arse. Cred că e o mascaradă să faci așa ceva 
împotriva oricărei rase, religii, credințe... orice-ar fi. 
 
– Da, niciun guvern nu are dreptul să priveze pe cineva de religia sau de modul său de gândire. Pur și 
simplu, nu e drept.  
 
– Ignoranța e ignoranță, știți, nu prea ajută pe nimeni. Arderea unor cărți e o demonstrație de forță. 
Poți să nu fii de acord cu un anumit lucru. Nu trebuia să fie de acord cu Coranul. Cu siguranță însă nu 
trebuie să-i dai foc. Nu e corect.  
 
– Oamenii învață din greșeli. În special în ceea ce privește național-socialismul. A fost tabu foarte 
multă vreme, dar nu mai e. Oamenii învață din greșeli - o acțiune precum arderea cărților ar fi de 
neimaginat în Germania zilelor noastre.  
 
„Este într-adevăr de neimaginat?” 
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