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Pamätník pálenia kníh, Berlín, Bebelplatz 
 
Pamätná prechádzka, Dom Anny Frankovej 
 
„Som si vedomý, že k páleniu došlo na tomto námestí. Ak má toto byť prázdna polica na knihy, 
možno to súvisí.“  
 
10. mája 1933 o polnoci nemeckí študenti podporujúci Hitlerove predstavy o očistení nemeckého 
jazyka a literatúry zorganizovali rozsiahle pálenie kníh na bývalom Opernplatz v Berlíne. Plamene 
pohltili vyše 20 000 kníh, pričom zničili práce takzvaných nenemeckých spisovateľov, básnikov 
a vedcov. Boli medzi nimi diela Karla Marxa, Sigmunda Freuda, Helen Kellerovej, Bertolta Brechta či 
Ernesta Hemingwaya. Jedným z autorov, ktorého spisy pohltili plamene, bol Heinrich Heine, ktorý 
viac ako 100 rokov predtým napísal:  
 
„Tam, kde pália knihy, budú nakoniec upaľovať aj ľudí.“ (Heinrich Heine, 1820) 
 
Pálenie kníh v Berlíne a ďalších nemeckých mestách vyvolalo pobúrenie v Spojených štátoch. Tisíce 
ľudí protestovali prostredníctvom pochodu v uliciach New Yorku. Americká spisovateľka Helen 
Kellerová napísala otvorený list nemeckým študentom:  
 
„Ak si myslíte, že môžete zabiť myšlienky, dejiny vás nič nenaučili (...) Môžete spáliť moje knihy aj 
knihy najlepších mozgov Európy, ale ich myšlienky už prenikli von cez milión kanálov a naďalej budú 
povzbudzovať ďalšie mysle.“ (Helen Kellerová, 1933)  
 
V roku 1995 vytvoril izraelský umelec Micha Ullman pamätník na pamiatku tejto predohry 
holokaustu. Tento pamätník je podzemnou knižnicou s priestorom postačujúcim pre 20 000 kníh. 
Tvorí ho podzemný priestor s rozmermi 5 krát 5 krát 5 metrov, ktorý možno vidieť cez sklený kryt. 
Pamätník je nenápadný a ľahko prehliadnuteľný, ale vyžaduje si od nás, aby sme sa zamysleli nad 
dejinami a nami samými a zabránili tak opakovaniu dejín.  
 
„Aký je váš názor na pamätník?“ 
 
– Pre každú dobu existuje vhodný druh pamätníka. Teda aj pre našu dobu.  
 
– Je to skutočne výborný spôsob, ako si to pripomenúť. Myslím si, že prázdne police na knihy 
rozprávajú úžasný príbeh. Myslím, že ukazuje stratené miesto v dejinách, je to tak?  
 
– Myslím si, že je naozaj symbolický. Myslím si, že vás skutočne prinúti zamyslieť sa trochu viac ako 
niečo, čo je možno viac očividné, ak mi rozumiete. 
 
– Ľudia môžu vidieť prázdne police na knihy, ale nevedia, aký to má význam. Preto si myslím, že 
treba doplniť popis. "  
 
„Je pamätník správnym spôsobom, ako sa poučiť z minulosti?“ 
 
– Myslím si, že mladých ľudí pamätníky veľmi nepriťahujú. 
 
– Myslím si, že ľudia niečo skutočne pochopia, ak to môžu jasne vidieť, aby si vedeli predstaviť, čo sa 
naozaj stalo. Preto si myslím, že školy by sa mali snažiť navštevovať historické miesta.  
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– Pamätníky určite majú dôležité miesto v živote, ale myslím si, že tu v Nemecku a v Berlíne máme 
tendenciu trochu to preháňať. Myslím si, že pamätníky sú na to, aby ukazovali niečo z minulosti, čo 
je dobré a čo treba naučiť ďalšiu generáciu, pretože vždy sa v tom dá nájsť nejaké ponaučenie. Ak 
však uviaznete v minulosti, tak to podľa mňa začína ísť nesprávnym smerom.  
 
– Viete, je dôležité, aby sa dejiny, či už sú dobré alebo zlé, zdokumentovali a aby sa pripomínali pre 
to dobré alebo aj zlé a aby bolo jasné, že toto ukazuje, čo sa nemá robiť. 
 
Dokonca aj dnes sa pália knihy z dôvodu extrémistických náboženských alebo politicko-ideologických 
svetonázorov. V roku 2002 pálili v USA, Moskve a Mexiku knihy J.K. Rowlingovej, pretože sa 
napríklad tvrdilo, že Harry Potter je Antikrist. V roku 2006 neonacisti v meste Pretzien v Nemecku 
spálili denník Anne Frankovej, ktorý považujú za výmysel. V roku 2011 zorganizoval reverend Terry 
Jones na Floride pálenie Koránu, ktoré spôsobilo v Afganistane nepokoje, ktoré si vyžiadali životy 
ôsmich zahraničných pracovníkov OSN. 
 
„Čo si myslíte o týchto nedávnych páleniach kníh?“ 
 
– Myslím si, že je to šokujúce a strašné, že ľudia sú schopní urobiť takéto niečo. Sú takí zaslepení.  
 
– Myslím si, že je to rovnako zlé, bez ohľadu na to, koho knihy sa pália. Myslím si, že to zosmiešňuje 
každého, kto takúto vec robí ktorejkoľvek rase, náboženstvu, vierovyznaniu či čomukoľvek inému. 
 
– Žiadna vláda nemá právo vziať niekomu náboženské vyznanie alebo spôsob myslenia. Jednoducho 
to nie je správne.  
 
– Nevzdelanosť je nevzdelanosť, viete, nikomu skutočne nepomáha. Pálenie kníh je naozaj dosť silný 
akt. Môžete s niečím nesúhlasiť – nemusel súhlasiť s Koránom. Určite by ste ho však nemali páliť. Nie 
je to rozumné.   
 
– Ľudia sa učia na chybách. Najmä pokiaľ ide o národný socializmus. Dlhý čas to bolo tabu, ale dnes 
to tak už nie je. Učíte sa z chýb minulosti – niečo ako pálenie kníh je dnes v Nemecku nemysliteľné.  
 
„Je to naozaj nepredstaviteľné?“ 
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