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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá procesem zpracování minulosti Německé de-

mokratické republiky v Německu v 90. letech, zejména jeho institucionalizací v porad-

ních komisích Spolkového parlamentu. Poradní komise zaujímají zvláštní postavení 

v legislativě SRN, kdy díky formálně rovnému spolupůsobení poslanců a odborníků 

vytvářejí společnou komunikační platformu pro politiku a vědu. V 90. letech vznikly na 

parlamentní úrovni dvě poradní komise („Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der 

SED-Diktatur in Deutschland“ 1992–1994 a „Überwindung der Folgen der SED-

Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“ 1994–1998), které se zabývaly zpracováním 

minulosti NDR. Tezí práce je, že zpracování minulosti NDR v parlamentním grémiu 

směřovalo k politizaci tohoto tématu. Odborníkům působícím v poradních komisích se 

však podařilo tyto tendence v činnosti poradních komisí usměrnit či zcela odstranit. 

Zájem první komise směřoval především k represivní podstatě východoněmeckého re-

žimu. Vlivem odborníků a kvůli reakci části východních Němců se druhá poradní komi-

se věnovala také širší tématice – NDR jako sociálnímu státu, vývoji východoněmecké 

společnosti atd. Autenticitu procesu zpracování minulosti, která byla pro přijetí výsled-

ků poradních komisí mezi mnoha východními Němci klíčová, se poradním komisím 

nepodařilo zcela dosáhnout. Zabránila tomu především stylizace procesu zpracování 

minulosti NDR do celoněmeckého zájmu, z čehož západoněmecké politické elity vyvo-

zovaly svůj nárok určovat směřování tohoto procesu.  

 

Annotation 

This bachelor thesis aims at capturing the process of managing the GDR past in 

the reunified Germany in the nineties, especially its institutionalised form within the 

Advisory Commissions of the German Diet. For the cooperation between deputies and 

scientists, these Commissions occupy a special position of a bridge between politics and 
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science in the German legislative system. In the nineties two Advisory Commissions in 

the Federal Diet arose in order to manage the past of the GDR („Aufarbeitung von Ge-

schichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ 1992–1994 and „Überwindung 

der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“ 1994–1998). Due to 

their function as a communication platform the Commissions became a center of the 

German process of dealing with the second German dictatorship. The thesis supposes, 

that the managing of the past within the advisory commissions tended to a politicisation 

of the process. However the experts who took part in the commisions managed to steer 

these tendences. The view of the first commission was limited to repressive aspects of 

the East Germany. Due to the influence of experts and also the reaction of a part of East 

Germans the second commission paid more attention to the broader aspects of the life in 

the GDR such as: functions of a social state, development of the society etc. The com-

missions didn´t fully manage to achieve an authenticity, which was crucial for the ac-

ceptance of commissions´ results among the East Germans. This was inhibited by the 

presenting of the process of managing the past as an interest of all Germans, which ena-

bled the western political elites to direct the process of dealing with the East German 

past. 
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1. Úvod 

1.1. Stručná charakteristika tématu a základní teze 

Diskuse o založení českého Ústavu paměti národa či o novém lustračním zákonu 

v Polsku ukazují, že snahy zacházet s komunistickou minulostí jsou dodnes aktuálním 

vnitropolitickým problémem postkomunistických zemí. V této debatě, která klade velký 

nárok na přesné rozlišování a empatii, se nutně snoubí otázky trestněprávní, morální i 

politické odpovědnosti.  

Heslo „budoucnost patří tomu, kdo formuje paměť, vytváří pojmy a interpretuje 

minulost“ se v 90. letech stalo znovu aktuálním. Způsob užívání interpretací a termínů 

nám může povědět mnoho o současných tendencích ve společnosti. 

Různé formy střetávání při procesu zpracování minulosti v Německu budu 

zkoumat na práci dvou na sebe navazujících poradních komisí (Enquete-Komission) 

zabývajících se minulostí NDR, které během 90. let vznikly na federální úrovni ve 

Spolkovém sněmu.1 Jedná se o poradní komise „Zpracování dějin a následků diktatury 

SED v Německu“ („Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 

Deutschland“, 1992–1994) a „Překonání následků diktatury SED v procesu německého 

sjednocení“ („Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Ein-

heit“, 1995–1998).  

Činnost těchto poradních komisí byla na německé politické scéně prezentována 

jako v postsocialistickém světě doposud ojedinělý pokus zapojit se do procesu zpraco-

vání na parlamentní úrovni, což mj. dokládá, jakou důležitost a politický význam Spol-

ková republika tomuto procesu přisuzovala. Díky tomu, že poradní komise působily 

jako otevřené fórum s rozsáhlou vědeckou činností, které publikovalo a vedlo dialog 

s veřejností, se tyto poradní komise v době svého působení staly středobodem společen-

ského vyrovnávání se s minulostí NDR a významně přispívaly také k vědeckému vý-

zkumu o ní.2 Jejich práce a přístup jsou v Německu dodnes živé také díky založení Na-

dace pro zpracování diktatury SED (Stiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur). 

Německé zpracování minulosti na parlamentní úrovni bylo prezentováno jako 

založené na širokém východo-západním politickém konsensu a aspirující na národní 

„smíření“. Přesto se v Německu ozývaly závažné připomínky ve vědeckých i politic-

                                                 
1 Na regionální úrovni pak v letech 1995–1998 působila poradní komise při zemském parlamentu Me-
klenburska-Pomořanska „Leben in der DDR, Leben nach 1989 – Aufarbeitung und Versöhnung“.  
2 Vědecké příspěvky a záznamy diskusí poradních komisí byly mj. pravidelně publikovány v časopise 
Deutschland Archiv. 
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kých sférách.3 Tyto hlasy nutí dále zkoumat možnosti a limity zpracování minulosti ve 

speciálním parlamentním grémiu – poradní komisi a tendence tohoto procesu 

ve sjednoceném Německu. Cílem této bakalářské práce je zodpovědět následující otáz-

ky: 

 

• Jaký prostor pro zpracování minulosti vlastně poskytuje instituce poradní komise 

Spolkového parlamentu?  

• Jaká témata a problémová východiska se objevují v německém zpracování minulosti? 

• Jakým způsobem se s nimi poradní komise vyrovnaly? Má způsob zabývání se minu-

lostí NDR v Německu nějaké tendence či potlačuje některé projevy a koncepty? 

 

Mou tezí je, že zpracování minulosti NDR v parlamentním grémiu zřízeném na 

základě rozhodnutí politických stran směřovalo k politizaci tohoto tématu. Odborníkům 

působícím v poradních komisích se však podařilo tyto tendence v činnosti poradních 

komisí usměrnit či zcela odstranit. Poradním komisím se také podařilo zabránit zúžení 

tématu minulosti NDR na činnost Stasi. Zároveň byla ale první poradní komise výrazně 

zaměřena na represivní podstatu východoněmeckého státu. Vlivem odborníků a kvůli 

reakci části východních Němců se druhá poradní komise věnovala také širší tematice – 

NDR jako sociálnímu státu, vývoji východoněmecké společnosti atd. Autenticitu proce-

su zpracování minulosti, která byla pro přijetí výsledků poradních komisí mezi mnoha 

východními Němci klíčová, se poradním komisím nepodařilo zcela dosáhnout. Zabráni-

la tomu především stylizace zpracování minulosti NDR do celoněmeckého zájmu, 

z čehož západoněmecké politické elity vyvozovaly svůj nárok určovat směřování tohoto 

procesu.  

Metodologicky přitom bude vycházet z analýzy primárních pramenů (materiálů 

poradních komisí) se zaměřením na předem vybrané problematické oblasti německého 

procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Pozornost bude věnována rozložení 

tématických akcentů, užívané terminologii, perspektivě a složení komisí, deklarovaným 

cílům a dosaženým závěrům.  

                                                 
3 Např. NAUMANN, K., LOTZ, CH., „Ankommen“ oder „Aufbrechen“? Anmerkungen zu 
Gegenwärtigen deutschen Zeitgeschichtsforschung, In: HÜTMANN, J., MÄHLERT, U., 
PASTERNACK, P. (eds.), DDR-Geschichte vermitteln: Ansätze und Erfahrungen in Unterricht, 
Hochschullehre und politischer Bildung, Berlin 2004: Metropol, str. 218–232. 
V opozici vůči práci obou komisí stála politická strana PDS/Linke Liste (dnes součástí strany Die Linke), 
v určitých bodech, kterým bude v práci věnována pozornost, se rozcházelo také mínění svazku východo-
německých občanských stran Bündnis 90/Die Grünen (dnes strana Die Grünen). 
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1.2. Zhodnocení odborné literatury a pramenů 

Odborné literatury o NDR vzniklo v průběhu 90. let díky rozsáhlé finanční pod-

poře (státu i soukromých zdrojů) a téměř neomezenému přístupu k pramenům nepřeber-

né množství. Prací, které by tento výzkumný proces reflektovaly, je podstatně méně, 

zejména jsou pak z oblasti politické pedagogiky.4 

Sborník J. Hüttmana, U. Mählerta a P. Pasternacka DDR-Geschichte vermitteln: 

Ansätze und Erfahrungen in Unterricht, Hochschullehre und politischer Bildung nabízí 

široké spektrum pohledů na způsoby a tendence zabývání se minulostí NDR ve sjedno-

ceném Německu. Leitmotivem všech příspěvků je problematika zprostředkování dějin 

NDR. Navzdory svému názvu však není sborník omezen pouze na politické či vysoko-

školské vzdělávání, ač se většina autorů tímto tématem ve své činnosti zabývá. Edito-

rům sborníku se podařilo dát dohromady příspěvky od autorů mnoha generací, oborů i 

pohledů: od historiků M. Sabrowa, K.H. Jarausche, U. Mählerta z významného postu-

pimského Centra pro výzkum soudobých dějin (Zentrum für Zeithistorische Forschung 

Potsdam), sociologa R. Kreckela (Univerzita Halle) přes teoretika historiografie W. 

Küttlera, který působil po většinu své kariéry ve východním Německu, po zástupce 

nejmladší generace současných historiků (na jejichž práci je znát silný vliv postmoder-

nismu v historických vědách) K. Naumannové a Ch. Lotze, kteří pracují při studentsko-

absolventském fóru Leipziger Kreis v Lipsku. Tato rozmanitost do jisté míry redukovala 

nebezpečí tendenčnosti, protože rozpory mezi jednotlivými příspěvky nabízejí přímou 

komparaci.  

Studie R. Altenhofa, publikovaná roku 2003, je dosud nejpodrobnější studií za-

bývající se fenoménem poradních komisí Spolkového parlamentu. Metodou komparace 

autor odhaluje možnosti a limity těchto komisí, které vyplývají z jejich institucionálního 

nastavení. Tato studie je v bakalářské práci použita ke kritickému zhodnocení běžně 

uváděných údajů o poradních komisích, které nejsou schopné zachytit jejich rozporupl-

nou praxi.5 

                                                 
4 Mj. Gelehrte DDR.. Die DDR als Gegenstand der Lehre an deutschen Universitäten 1990–2000., hrsg. 
von Institut für Hochschulforschung – Universität Halle-Wittenberg, Wittenberg 2001: Institut für Ho-
chschulforschung; MÄHLERT, U. (Hrsg.), Vademekum DDR Forschung. 2. Aufl, Berlin 2000: Leske + 
Budrich Verlag; HÜTMANN, J., MÄHLERT, U., PASTERNACK, P. (Hrsg.), DDR-Geschichte 
vermitteln: Ansätze und Erfahrungen in Unterricht, Hochschullehre und politischer Bildung, Berlin 2004: 
Metropol. 
5 Srov. GAJDUKOVA, K., Mythos Enquete-Kommission (recenze), Deutschland Archiv, listopad 2003, 
roč. 36, č. 6, str. 1077–1080. 
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Vzniku a činnosti poradních komisí Spolkového sněmu zabývajících se minulos-

tí NDR se věnuje nepočetná literatura. Materiály poradních komisí obsahují jak doku-

menty politického charakteru (návrhy jednotlivých politických stran a jejich pozměňo-

vací návrhy, protokoly o hlasování, zápisy plenárních debat), tak vědecké příspěvky 

k tématu (záznamy tematických zasedání externích odborníků a členů poradních komisí 

a vlastní výzkumná činnost odborných členů poradních komisích). 

 

2. Specifika německého zacházení s minulostí NDR 
v devadesátých letech 

 

V německém procesu zpracování minulosti NDR se kvůli sjednocení Německa, 

zkušenosti s reflexí nacistické minulosti a rozhodnutí zabývat se minulostí NDR 

v politické sféře objevují ojedinělé konfliktní oblasti, které ovlivňují proces zpracování 

minulosti v Německu a činí jej ve srovnání s ostatními státy bývalého sovětského bloku 

specifickým. Tato bakalářská práce se bude zabývat následujícími faktory: 

•••• asymetrie 

V německých snahách o vyrovnání se s minulostí NDR se objevuje asymetrie, 

která jednak vychází z podstaty německého znovusjednocení, kdy problematická minu-

lost, která je předmětem procesu zpracování, nenáleží velké části obyvatel „nového“ 

státu. Charakter sjednocení (poměrně rychlé přistoupení východního Německa 

k politickému, ekonomickému a společenskému systému SRN) a neutěšený ekonomický 

stav, ve kterém se nové spolkové země připojily, pak vytvořil další, s ohledem na pozice 

zúčastněných stran nevyrovnané pole německo-německého střetávání také v ideové ro-

vině (debata o tzv. „třetí cestě“ – existenci demokratizované NDR, střet mentalit, spor o 

„výdobytky socialismu“6). Úskalím této asymetrie je zájem západoněmeckých elit 

účastnit se procesu zpracování minulosti NDR jako nástroje demokratického rozvoje 

společnosti. 

•••• politizace 

V dílech o zpracování minulosti lze najít kritické momenty, které mohou ohrozit 

autenticitu tohoto procesu. Jedná se zejména o úzké provázání politiky s obrazy minu-

losti. Minulost jako sociální konstrukt, jak ji představují teoretici kolektivní paměti (M. 

Halbwachs, E.J. Hobsbawm), na sebe přirozeně váže zájmy různých skupin. Při zpraco-

                                                 
6 Mj. neúspěšná snaha občanských uskupení zařadit některé výdobytky NDR do nové celoněmecké ústavy 
– starost o děti, politika pracovního trhu, aspekty vzdělávacího systému, či např. instituce kulatého stolu.  
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vání minulosti tak hrozí nebezpečí jejího zneužití pro legitimizaci nebo delegitimizaci 

systému či vyloučení určité skupiny obyvatel.7 V rozhodnutí institucionalizovat zpraco-

vání minulosti NDR na půdě Spolkového sněmu se skrývá nebezpečí politizace – tj. 

instrumentalizace procesu zpracování jednotlivými politickými stranami. To by mohlo 

poškodit práci poradních komisí v očích veřejnosti a oddálit tak jejich deklarovaný cíl – 

zajištění demokratické transformace východoněmecké společnosti a opětovné sblížení 

západních a východních Němců. 

•••• výzkum NDR 

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje politické zpracování minulosti 

NDR, je výzkum NDR. Přítomnost odborníků (převážně historiků) v poradních komi-

sích Spolkového parlamentu do jejich činnosti vnesla problematiku dvou německých 

historiografií a jejich dopadů na výzkum NDR v 90. letech.   

•••• srovnání dvou německých diktatur 

V devadesátých letech se v souvislosti se zvýšeným zájmem o minulost NDR 

opět objevilo téma nacistické minulosti Německa. Otázka srovnání obou nedemokratic-

kých německých režimů byla významná nejen pro charakteristiku režimu NDR a určení 

jejího postavení v německé historii, ale odkryla také širší problematiku zpracování dvou 

německých diktatur. 

•••• provázané dějiny SRN a NDR a jejich srovnání 

NDR dále žije ve sjednoceném Německu ve vědomí především starších generací 

východních Němců jako efekt jejich socializace v NDR. T. Ahbe upozorňuje, že tato 

„přítomnost“ NDR ve Spolkové republice není pro sjednocené Německo bez významu – 

možnost východních Němců porovnat život ve dvou rozdílných systémech funguje totiž 

jako pozitivní i negativní zrcadlo šancí a požadavků sjednocené německé společnosti.8 

Zpracování komunistické minulosti má tak ve sjednoceném Německu hlubší podtext 

než v jiných státech. To je zřejmé zejména proto, že se v Německu oba systémy 

(v případě NDR jeho pozůstatek) ocitly na půdě jednoho státu. Zkoumání tohoto pod-

textu se neobejde bez sledování vzájemného působení a provázání dějin obou němec-

kých států, k čemuž však již výše zmíněná situace německého sjednocení, svádějící ke 

srovnání komplementárního „úspěšného“ modelu staré Spolkové republiky a „neúspěš-

                                                 
7 In: WOLFRUM, E., Geschichte als Waffe im Kalten Krieg. Was ist Geschichtspolitik? In: 
BAUMGÄRTNER, U. (Hrsg,), Geschichte zwischen Kunst und Politik, Münchener Geschichtsdidak-
tisches Kolloqium, Heft 4, München 2002, str. 146–147. 
8 In AHBE, T., Ostalgie. Zum Umgang mit der DDR-Vergangenheit in den 1990er Jahren., Erfurt 2005: 
Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, str. 137–138. 
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ného“ modelu NDR9, nijak výrazně nepodněcuje. Překážkou takovému přístupu je také 

nesymetrický přístup k materiálům o poválečných dějinách obou německých států, kdy 

se na přístup k materiálům SRN vztahuje třicetiletá ochranná archivní lhůta, zatímco 

prameny o NDR jsou přístupné téměř v absolutním rozsahu.  

 

3. Institucionalizace procesu zpracování minulosti 
NDR – od tribunálu k poradní komisi 
 

Rozhodnutí vytvořit veřejnou platformu pro zpracování minulosti NDR bylo 

ovlivněno situací německého znovusjednocení, která byla politiky a médii hodnocena 

jako krizová. Procesy s bývalými funkcionáři probíhající od roku 1991 (např. s bývalým 

ředitelem Ministerstva pro státní bezpečnost E. Mielkem) ukázaly limity justičního 

zpracování minulosti10 a zanechaly za sebou otázky, které bylo třeba projednat mimo 

oblast trestního práva. Společenské zklamání plynoucí z kolize mezi očekáváními obětí 

východoněmeckého režimu a realitou po znovusjednocení bylo trefně vyjádřeno větou 

„chtěli jsme spravedlnost a dostali jsme právní stát“.11 Intenzivněji začaly být vnímány 

též problémy ekonomické transformace východních zemí, které se „překvapivě“ nestaly 

během několika měsíců „kvetoucí krajinou“12, viditelné začaly být také rozdíly 

v mentalitě obou německých národů. Ostrá mediální kampaň na počátku roku 1990 za-

měřující se na „odhalování“ spolupracovníků Stasi rozdmýchávala další společenské 

kontroverze.  

                                                 
9 Na možnost „vyprávět“ dějiny NDR a BRD jako komplementární upozorňuje J. Hüttmann. 
HÜTTMANN, J., Deutungskonflikte über DDR-Geschichte aus Akteursperpektive, In: HÜTMANN, J., 
MÄHLERT, U., PASTERNACK, P. (eds.), DDR-Geschichte vermitteln: Ansätze und Erfahrungen in 
Unterricht, Hochschullehre und politischer Bildung, Berlin 2004: Metropol, str. 188. 
10 Pronásledování 50. a 60. let v NDR bylo po dlouhou dobu kvůli politice uvolňování historizováno, až 
otevření akt s platností od 1. ledna roku 1992 (Stasiunterlagengesetz) umožnilo politickou rehabilitaci a 
odškodnění, ne vždy se ale podařilo stíhat spáchané zločiny, protože muselo dojít k provinění proti práv-
nímu řádu NDR.  
In: MÄHLERT, U., WILKE, M., Die DDR-Forschung – ein Auslaufsmodell? Die Auseinandersetzung 
mit der SED-Diktatur seit 1989, In: HÜTMANN, J., MÄHLERT, U., PASTERNACK, P. (eds.), DDR-
Geschichte vermitteln: Ansätze und Erfahrungen in Unterricht, Hochschullehre und politischer Bildung, 
Berlin 2004: Metropol, str. 151. 
11 Mählert, U., Wilke, M., Die DDR-Forschung – ein Auslaufsmodell?, str. 151. 
12 Pojem, který měl být vizí hospodářské představby východních částí Německa. Za autora tohoto výraz je 
označován spolkový kancléř v době německého znovusjednocení H. Kohl. 



Bakalářská práce Poradní komise Spolkového parlamentu jako nástroj 
zpracování minulosti v Německu v 90. letech 

 - 15 - 

3.1. Návrhy na zřízení tribunálu 

Po vlně xenofobně motivovaného násilí v Sasku v září roku 1991 se napříč poli-

tickým spektrem formovalo pojetí zpracování minulosti NDR jako klíčové podmínky 

pro vnitřní sjednocení a zajištění identifikace východních Němců s novým systémem.  

Již v prvním roce po německém znovusjednocení, kdy se vedly diskuse o mož-

nostech zpracování minulosti NDR, je možné pozorovat snahu zacházet s asymetrií ně-

meckého zpracování minulosti NDR. Otázka, kdo a jakým způsobem by měl zpracová-

vat východoněmeckou minulost, se poprvé na veřejnosti objevila během debaty o návr-

hu východoněmeckého občanského aktivisty Friedricha Schorlemmera na zřízení „tri-

bunálu“ pro zpracování minulosti. Jeho návrh z podzimu 1991 se nesetkal s velkým 

ohlasem, během krátké doby však myšlenku tribunálu podpořily další dvě významné 

osobnosti východoněmeckého občanského hnutí: Wolfgang Thierse a Wolfgang Ull-

man. Právě jejich návrhy poukazují na vědomí potřeby zacházet s asymetrií zpracování 

minulosti NDR. 

Návrh Friedricha Schorlemmera předpokládal vznik celoněmeckého tribunálu 

svolaného spolkovým prezidentem a schváleného Spolkovým sněmem. Tribunál měl 

v sobě spojovat všechny tři složky státní moci doprovázené odborníky zastupujícími 

nejrůznější disciplíny a představiteli všech relevantních zájmových skupin. Měl se za-

bývat hlavně relikty východoněmecké socializace ve sjednoceném Německu, pojmeno-

vanými F. Schorlemmerem jako antisemitismus, xenofobie a sklony k násilí.13 Cílem 

práce tribunálu měla být demokratizace východních Němců a tribunál měl vynášet pou-

ze morální rozsudky (cílem byla „katarze“). Kritikové návrhu mu vyčítali zejména ne-

důsledné oddělení tří složek moci a nejasné mísení politických a společenských aspektů. 

Východiska W. Thierseho se od tohoto návrhu výrazně odlišovala: ve společen-

ské atmosféře podle něj převažovaly pocity „nespokojenosti, zklamání a zahořknutí“ 

zapříčiněné pomalým postupem morálního a justičního zpracování minulosti NDR. 

V procesu zpracování východoněmecké minulosti měli vystupovat výlučně východní 

Němci za asistence západoněmeckých soudců a historiků. Koncept tribunálu F. Thierse-

ho neměl všeobjímající nárok na zacházení s minulostí jako v případě F. Schorlemmera, 

mělo se jednat spíše o „koncentrovanou“ platformu14 pro veřejnou diskusi. Činnost tri-

                                                 
13 Podle BOCK, P., Von der Tribunal-Idee zur Enquete-Kommission, Zur Vorgeschichte der Enquete-
Kommission des Bundestages „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deut-
schland“, In: Deutschland Archiv, listopad 1995, roč. 28, str. 1172. 
14 Tamtéž, str. 1173. 
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bunálu měla usilovat o postupnou integraci východních Němců do západoněmeckých 

struktur pod vedením východoněmeckých občanských aktivistů. 

Poslední třetí návrh byl veřejnosti předložen W. Ullmannem dne 12. září 1991. 

Podle něho bránilo dokončení vnitřního sjednocení Německa „oněmění“ (Sprachlosig-

keit), definované jako neschopnost dále zacházet s bezprávím zapříčiněným nedostateč-

ným pokrokem justičního zpracování. W. Ullmann usiloval o vytvoření mezinárodního 

tribunálu, který by se zabýval „státní kriminalitou“ (Staatskriminalität), kterou W. Ull-

mann popsal jako „konspiraci proti demokracii“15 a která znamenala odklon od právní-

ho konceptu „vládní kriminality“ (Regierungkriminalität). 

V debatě o myšlence tribunálu mezi zářím a prosincem roku 1991 se často vy-

trácelo jádro všech tří návrhů a docházelo k jejich instrumentalizaci různými zájmovými 

skupinami – návrhy byly použity pro podporu amnestií nebo tvrdších rozsudků, pod 

nálepkou „východoněmečtí občanští aktivisté“ byli autoři návrhů využíváni pro podporu 

těchto pozic nebo naopak kritizováni jako „nesmiřitelní rýpalové“.16 Instrumentalizace a 

odmítavá reakce západních elit vedla k zahořklým postojům některých východoněmec-

kých občanských aktivistů, zvláště ostře se pak tento postoj projevil u Friedricha Schor-

lemmera, který svými vyjádřeními17 tehdy již odumírající návrh tribunálu ještě více 

poškodil. Přesto se objevovaly také konstruktivní připomínky ke konceptu tribunálu, 

podle nichž nebyl s to uspokojivě řešit výše zmíněnou základní otázku o podobě proce-

su zpracování minulosti: otázku legitimity a interpretační kompetence instituce zabýva-

jící se minulostí NDR. 

Výše zmíněné události vedly k potřebě vytvořit legitimní institucionální plat-

formu pro práci s minulostí NDR, která by byla schopna zabránit skandalizaci minulos-

ti. Od listopadu 1991 se tak pracovalo v bonnském parlamentu na protinávrhu, který 

opět pocházel od východoněmeckých obhájců občanských práv, tentokrát Markuse 

Meckela a Martina Gutzeita, zakladatelů východoněmecké sociálně-demokratické stra-

ny SDP. Výsledkem byl návrh na vytvoření poradní komise ke zpracování dějin NDR 

ve Spolkovém parlamentu. Proces zpracování minulosti byl tak formován možnostmi 

                                                 
15 Bock. P., Von der Tribunal-Idee, str. 1173. 
16 Tamtéž, str. 1174. 
17 „Západní Němci s námi někdy zacházejí jako pokladníci i jako soudci. My východní Němci máme 
méně a méně co říci. Skoro nikdo už ani vůbec nemluví. Zase jednou jsme byli proměněni v pitomce a 
cizince ve vlastní zemi. (…) Demokracie s námi zachází jako byrokracie a jako zkostnatělý partajní stát.“, 
Tamtéž, str. 1175. 
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relativně mladé instituce poradních komisí18 a je otázkou, nakolik tato instituce ovlivni-

la podobu zpracování minulosti NDR a nakolik toto téma naopak proměnilo fungování 

těchto komisí. Pro přiblížení této problematiky pojednám v následující kapitole o de-

terminantách zpracování minulosti NDR, které vyplývaly z nastavení poradních komisí.  

3.2. Poradní komise Spolkového parlamentu - možnosti a limi-

ty 

Spolkový parlament jakožto celoněmecké volené grémium měl podle autorů ná-

vrhu na zřízení poradní komise potřebnou legitimitu vystupovat v procesu zpracování 

minulosti NDR jménem německé společnosti. Taková legitimita byla v případě tribuná-

lu sporná. Poradní komise byly podle politických stran šancí, jak řešit otázky spojení 

s minulostí NDR konstruktivně na půdě parlamentu.19 To bylo důležité zejména v době, 

kdy se situace kolem archivů Stasi a jejich medializace – jednalo se zejména o nepodlo-

žená obvinění o spolupráci se Stasi – vymykala kontrole. V této situaci iniciátor vzniku 

poradních komisí zabývajících se minulostí NDR Markus Meckel považoval za vý-

znamné, aby téma východoněmeckého režimu nezůstalo omezeno pouze na otázky spo-

jené s činností Stasi.20 

Politikové vnímali po znovusjednocení poradní komise jako příležitost ukázat 

schopnost konstruktivní spolupráce velkých stran, tím vylepšit jejich politický profil a 

znovuoživit prestiž parlamentu.21 Velké strany chtěly v práci poradních komisí ukázat 

výhody parlamentní demokracie: místo stranických půtek parlament aktivně komuniku-

je s veřejností, opírá se o rady odborníků a jedná s občany postiženými východoněmec-

kým režimem.22  

Úkolem poradních komisí je příprava odborných podkladů pro legislativní čin-

nost parlamentu a informování veřejnosti o komplexních tématech. Podle Altenhofa je 

však případné prosazení návrhů vytvořených poradními komisemi spíše nepravděpo-

dobné, protože závisí na kontaktech poslanců zasedajících v těchto komisích.23 Zpraco-

vání minulosti NDR na půdě Spolkového parlamentu se těšilo vysokému zájmu veřej-

nosti i politiků a bylo prezentováno jako ojedinělý úkol, významný pro budoucnost 

                                                 
18 Do jednacího řádu Spolkového parlamentu byla instituce Poradních komisí vnesena v rámci tzv. malé 
institucionální reformy v roce 1969. 
19 Bock, P., Von der Tribunal-Idee, str. 1177. 
20 Tamtéž, str. 1175. 
21 Tamtéž, str. 1177. 
22 Tamtéž, str. 1177. 
23 Altenhof, R., Die Enquete-Kommissionen, str. 345. 
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Německa. Účast ve dvou poradních komisích zabývajících se minulostí NDR byla pro 

politiky proto vysoce prestižní. Není divu, že mezi členy komise nalézáme význačné 

představitele Spolkové republiky i občanského hnutí NDR (mj. M. Meckel, W. Thierse 

či P. Struck). Tyto osobnosti nejenže získaly poradním komisím publicitu, ale také měly 

možnost zajistit prosazení jejich návrhů na budoucí politické kroky. 

Podle srovnávací studie poradních komisí Spolkového parlamentu politologa R. 

Altenhofa se v grémiu složeném z poslanců a odborníků jmenovaných jednotlivými 

stranami rozhodně nedá mluvit o politické nestrannosti těchto odborníků. Ti mají podle 

očekávání frakcí naplnit jejich politický profil.24 Zřízení poradních komisí širokou poli-

tickou koalicí, které se prosadilo především v posledních deseti letech, pak často brání 

vypracování konkrétních návrhů. Dříve byly komise kvůli podmínkám svého vzniku 

využívány převážně jako opoziční nástroj .25 

Jak uvádí R. Altenhof, poradní komise mají také umožnit účast občanských ini-

ciativ na politickém rozhodování. Tato funkce poradních komisí je ovšem omezena 

schopností politických uskupení vytvářet dostatečně silné koalice.  

Tyto možnosti a limity, které instituce poradních komisí Spolkového parlamentu 

obsahují, se promítaly také do činnosti dvou komisí zřízených ke zpracování minulosti 

NDR v 90. letech – komise „Zpracování dějin a následků diktatury SED v Německu“ 

(dále první poradní komise) a komise „Překonání následků diktatury SED v procesu 

německého sjednocení“ (dále druhá poradní komise).  

Zacházení poradních komisí s menšinovými názory je možné pozorovat na po-

stavení stran PDS a Bündnis 90/ Die Grünen, které byly v činnosti obou komisí zastou-

peny vždy jedním poslancem a jedním odborníkem, PDS v práci druhé pak již bez hla-

sovacího práva. Mnoho autorů pokládá první návrhy východoněmeckých občanských 

aktivistů na institucionalizaci zpracování minulosti NDR iniciativu za důkaz, že se usta-

vení komise ke zpracování dějin NDR vyhnulo úskalí západoněmecké patronace.26 Za 

další pozitivum lze považovat nadproporcionální zastoupení východoněmeckých po-

slanců ve dvou zkoumaných poradních komisích27 či přizvání Bündnis 90/Die Grünen a 

                                                 
24 In ALTENHOF, R., Die Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages, Wiesbaden: West-
deutscher Verlag 2003, str. 200–201. 
25 Komisi je možné zřídit již na základě hlasů jedné čtvrtiny poslanců Spolkového parlamentu. In 
HEYER, Ch., LIENING, S., Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages, Schnittstellen zwischen 
Politik und Wirtschaft, 2. vyd., Berlin Deutscher Bundestag - Referat Öffentlichkeitsarbeit, 2004, str. 11 
26 Mj. Bock, P., Von der Tribunal-Idee, str. 1183. 
27 Navrženo M. Meckelem v úvodní debatě a přijato parlamentem, Bericht der Enquete-Kommission 
„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ In: Materialien der Enque-
te-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahl-
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PDS/Linke Liste do obou komisí, ač v podstatně menším zastoupení (nejednalo se o 

koaliční strany). 

Míra schopnosti prosadit menšinové názory v poradních komisích zabývajících 

se minulostí NDR souvisela se snahou vytvářet tzv. zdánlivou symetrii, jak ji popisuje J. 

Habermas, při níž se rozhodování přesunulo na rovinu, na které jsou ti, kterých se zpra-

cování týká, pouze menšinou.28 Předseda komise R. Eppelman nazval během plenární 

debaty ve Spolkovém parlamentu proces zpracování „celoněmeckým zájmem“, ke kte-

rému by měli západní i východní Němci přistoupit jako „jeden národ“.29 Tím vyvolal 

pocit zdánlivé asymetrie, o jejíž přirozenosti lze pochybovat již při pohledu na změnu, 

kterou sjednocení západním a východním Němcům přineslo: východním Němcům se 

v podstatě rozdělil život na část před a po roce 1989, protože převrat přinesl konfrontaci 

všech významných životních oblastí s novým systémem, pro západní Němce nezname-

nalo sjednocením žádnou významnější změnu.30 Potřeba autenticity procesu zpracování 

vlastní minulostí u východních Němců se střetávala s potřebou západoněmeckých poli-

tických elit mít tento životně důležitý proces pod kontrolou. 

V souvislosti se vznikem první poradní komise zaznívaly i varovné hlasy: pokud 

dojde ke svázání tématu minulosti východního Německa s poradní komisí při parlamen-

tu, může dojít k monopolizaci institucionálního procesu zpracování minulosti NDR po-

litickými elitami a jeho „zestátnění“. Zejména východoněmečtí intelektuálové a politi-

kové poukazovali na nutnost podporovat a zachovat společenské iniciativy věnující se 

minulosti NDR (např. soukromé archivy či nezávislá výzkumná centra). 31 

Je otázkou, s ohledem na výše zmíněné parametry poradních komisí, zda byly 

vhodným nástrojem, který se mohl vyhnout jak monopolizaci institucionálního procesu 

zpracování minulosti, tak jeho politizaci či patronaci ze strany západních elit.  

Poradním komisím se podařilo ovlivnit politické jednání v záležitostech naklá-

dání s minulostí pouze zčásti.32 Konkrétní doporučení komise se týkala koncepce pa-

                                                                                                                                               
periode des deutschen Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-
Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek I., str. 187. 
28 Habermas, J., A Berlin Republic, str. 40. 
29 Bock, P., Von der Tribunal-Idee, str. 1180. 
30 Mählert, U., Wilke, M., Die DDR-Forschung – ein Auslaufsmodell?, str. 144. 
31 Výzvu k podpoře (také finanční) mimoparlamentních iniciativ ke stejnému tématu podpořila ve svém 
návrhu ke zřízení komise strana Bündnis 90/Die Grünen, Antrag der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen, In: 
Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 
Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen 
Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek I., str. 9. 
32 R. Altenhof ve své práci poukazuje na neschopnost komisí zasáhnout do legislativního rámce zacházení 
s minulostí NDR: zmiňuje dva významné zákony Stasiunterlagengesetz a SED Unrechtsbereinigungs-
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mátníků podporovaných a zřizovaných na federální úrovni33 a vytvoření nadace Stiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur34, jejíž činnost měla zajistit, aby proces zpracování 

minulosti NDR nebyl po ukončení činnosti poradních komisí ochromen. 

 

4. Výzkum NDR a jeho význam pro zpracování minu-
losti východního Německa v 90. letech 
 

Poradní komise německého parlamentu jsou považovány za speciální nástroj 

Spolkového sněmu zejména díky společnému působení poslanců s formálně rovnými 

právy zasahovat do její činnosti. Do práce zkoumaných komisí se tak promítal vývoj 

historiografie, jejíž vliv byl ještě posílen slyšeními a konzultacemi z řad dalších odbor-

níků. Pohled na historiografii zabývající se NDR před sjednocením tak může vysvětlit 

pozice, na kterých se poradní komise pohybovaly.  

Po sjednocení zažila historiografie NDR i díky mohutné finanční podpoře nebý-

valý rozkvět. Zároveň se ale zdálo, že se historický zájem o NDR ocitl v krizi návaznos-

ti, kterou zviditelnila kritika směřující v devadesátých letech nejen na východoněmec-

kou, ale i západoněmeckou historiografii.35  

Obecně přijímaný názor o východoněmecké historiografii předpokládá, že se ji 

nikdy nepodařilo konstituovat jako nezávislou vědu kvůli její ideologizaci a napojení na 

potřeby strany SED.36 Z řad východoněmeckých historiků se pak po sjednocení často 

rekrutovali obhájci systému NDR, kteří považovali represivní povahu režimu za důsle-

                                                                                                                                               
gesetz, k nimž se komise během své činnosti nijak nevyjádřila, Altenhof, R., Die Enquete-Kommissionen, 
str. 320. 
33 Zřizování památníků a jejich financování je v rukou spolkových zemí, první poradní komise navrhla, 
aby byl koncept památníků celoněmeckého významu ve východních spolkových zemích podporován na 
federální úrovni, 1994 byly formulovány kritéria, podle kterých se spolek přímo podílí na zřizování a 
financování památníků, druhé komisi bylo zadáno vytvoření „umfassend Gedenkstättekonzeption“ (cel-
ková koncepce památníků) s ohledem na cíl podpory „antitotalitárního konsensu“ v celoněmecké společ-
nosti. 
In Schlußbericht der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der 
deutschen Einheit“ In: Materialien der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur 
im Prozeß der deutschen Einheit“ (13. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 8. svazků, CD-ROM, 
hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1999: Nomos Verl. – Ges., svazek I., str. 586. 
34 Vytvořena rozhodnutím komise „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen 
Einheit“ v roce 1998. 
35 Podle U. Mählerta a M. Wilkeho tuto návaznost zajistila generace historiků narozených v 70. letech, 
která již nebyl tolik ovlivněná studenou válkou, Mählert, U., Wilke, M., Die DDR-Forschung – ein Aus-
laufsmodell?, str. 147. 
36 SABROW, M., Formung durch Forschung. Die DDR-Geschichtswissenschaft in historiografischen 
Rückblick, In: HÜTMANN, J., MÄHLERT, U., PASTERNACK, P. (Hrsg.), DDR-Geschichte vermitteln: 
Ansätze und Erfahrungen in Unterricht, Hochschullehre und politischer Bildung, Berlin 2004: Metropol, 
str. 39–40. 
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dek studené války.37 Tvrzení o podřízenosti východoněmecké historiografie potřebám 

režimu, z kterého vyplývalo celkové odmítání jejích výsledků ve sjednoceném Němec-

ku, je pro velkou část východoněmeckých vědců nepřijatelné. Pro ilustraci jejich postoje 

se podívejme na tuto problematiku očima východoněmeckého historika zabývajícího se 

teorií a metodologií historických věd Wolfganga Küttlera, který do doby své emeritace 

působil v berlínském institutu Maxe Plancka (Max-Planck-Institut) pro dějiny vědy. Své 

zapojení do vědeckých struktur po sjednocení považoval za vzácný případ a vývoj vý-

chodoněmecké historiografie po sjednocení pojmenoval „nepřátelské převzetí nebo in-

tegrace?“.38  

Právě tato rázná změna elit je však některými autory vnímána pozitivně, jako 

opatření, které se nepodařilo prosadit po druhé světové válce, což přineslo velké množ-

ství dlouhodobých problémů.39 

Hodnocení historiografie NDR po znovusjednocení je podle W. Küttlera politic-

ky motivované, zabývá se jen kritikou její ideologičnosti a zapomíná přitom na její ob-

sah, postavení ve vědeckém vývoji a mezinárodní uznání. Podobné názory jsou rozšíře-

ny například v Nadaci Rosy Luxemburgové (Rosa-Luxemburg-Stiftung), Historické 

komisi strany PDS (Historische Kommission der PDS) či sdružení Helle Panke („Helle 

Panke“ zur Förderung von Politik, Bildung und Kultur), které jsou úzce napojené na 

stranu Die Linke (dříve PDS). Tato politicko-vědecká uskupení se vyznačují také apo-

logetickým pohledem na NDR: snaží se její represivní režim obhajovat jako následek 

vnějších podmínek či chybného vývoje východoněmeckého státu, který podle nich 

vznikl jako demokratický pokus o založení nenacistického státu na německém území.40 

V západním Německu se NDR nikdo po dlouhou dobu důkladněji nezabýval, 

protože oddělení dvou německých států bylo považováno za dočasné. Tento koncept 

přechodnosti mimo jiné vyjadřoval termín Sowjetische Besatzungszone, SZB – sovětská 

okupační zóna, který byl dlouho pro NDR užíván. Pomalou změnu přinesla až stavba 

Berlínské zdi na počátku 60. let, která byla pozvolným předělem v tomto přístupu – 

NDR se v západním Německu postupně stala samostatným objektem výzkumu a tento 

                                                 
37 FAULENBACH, B., Die DDR als Gegenstand der Geschichtswissenschaft, In: HÜTMANN, J., 
MÄHLERT, U., PASTERNACK, P. (eds.), DDR-Geschichte vermitteln: Ansätze und Erfahrungen in 
Unterricht, Hochschullehre und politischer Bildung, Berlin 2004: Metropol, str. 74. 
38 In: KÜTTLER, W., Zeitgeschichte und geschichtswissenschaftliche Orientierung zwischen Ankommen 
und Aufbrechen, In: HÜTMANN, J., MÄHLERT, U., PASTERNACK, P. (eds.), DDR-Geschichte 
vermitteln: Ansätze und Erfahrungen in Unterricht, Hochschullehre und politischer Bildung, Berlin 2004: 
Metropol, str. 105 
39 Srov. Habermas, J., A Berlin republic, str. 28–29.  
40 Podle Faulenbach, B., Die DDR als Gegenstand, str. 74. 
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moment byl též přelomem v cestě k politickému uznání NDR.41 Západoněmecký vý-

zkum NDR byl pak v 90. letech kritizován pro jeho neschopnost zachytit vývoj NDR, 

někdy se dokonce objevují obvinění, že stabilitu NDR mohl podpořit.42 Tato výtka se 

týká především instrumentalizace dějin NDR a vzájemných vztahů dvou německých 

států v rámci Ostpolitik, kdy jakékoliv střety a narušení uvolňovacího procesu mezi 

dvěma německými státy byly nežádoucí. 

 

5. Mezi represí a všedním dnem - tendence výzkumu 
NDR v 90. letech 
 

Po roce 1990 se německá historiografie ocitla v paradoxním stavu obrovského 

množství přístupných materiálů, ale nedostatku relevantních prací o NDR. Prvotní zá-

jem historiků se tehdy upíral k represivní podstatě východoněmeckého režimu, které 

nebyly dostatečně známy a o které projevovala vysoký zájem také veřejnost. Zájem o 

NDR tak překračoval hranice historiografie, objevovaly se nejrůznější instituce zabýva-

jících se NDR.43 K velkému zájmu o NDR významně přispělo takřka neomezené zpří-

stupnění materiálů a archivních pramenů. Objektem výzkumu se stala strana SED a její 

ideologie, represivní mechanismy, činnost Stasi, režim na východoněmeckých hranicích 

atd.  

Historiografický zájem o východní Německo byl doprovázen znovuoživením te-

orie totalitarismu, která v 70. a 80. letech ustoupila do pozadí44, mj. v souvislosti 

s postupným sbližováním dvou německých států, které od 60. let probíhalo v rámci Ost-

politik spolkového kancléře W. Brandta. Sporným bodem se stala potřeba diferencovat 

teorii totalitarismu pro jednotlivá období existence NDR. Dalším způsobem, jak termi-

nologicky uchopit východoněmecký režim, byly pokusy o jeho srovnání s nacistickým. 

V této době také probíhala snaha či spíše boj o terminologické zařazení NDR. Podle B. 

Faulenbacha bylo charakteristika režimu NDR jako diktatury minimálním konsensem.45 

                                                 
41 Faulenbach, B., Die DDR als Gegenstand, str. 68. 
42 Tamtéž, str. 75. 
43 Mezi nejvýznamnější patří Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganizationen der DDR (SAPMO) 
při spolkovém archivu (Bundesarchiv), Hannah-Arendt Institut pro výzkum totalitarismu v Drážďanech, 
Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) v Postupimi či Die Bundesbeauftragte für die Stasi-
Unterlagen (Gauckův úřad – Gauck-Behörde, Birthler-Behörde) v Berlíně, dále Zeitgeschichtliches Fo-
rum Leipzig, Stiftung Gedenkstätte Berlin-Höhenschönhausen, Gedenkstätte Berliner Mauer; dále nezá-
vislá dokumentační cenra, archivy a knihovny (např. Forschungs- und Gedenkstätte Normannstrasse). 
44 Hüttmann, J., Deutungskonflikte über DDR-Geschichte, str. 195. 
45 Faulenbach, B., Die DDR als Gegenstand, str. 78. 
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Zmíněné proudy v přístupu k minulosti na počátku 90. let se zrcadlí také v činnosti prv-

ní poradní komise, která působila ve Spolkovém sněmu v letech 1992 až 1994.  

5.1. Od represe ke každodennosti – pohled na NDR v práci po-

radních komisí Spolkového parlamentu 

Je zásluhou právě výše zmíněné komise, že se debata o východním Německu na 

počátku 90. let neomezila jen na výzkum činnosti Stasi, k čemuž německá společnost 

směřovala kvůli všeobecné fascinaci tímto tématem. Nutnost zabývat se více aspekty 

existence NDR zdůraznili ve svých projevech v plenární debatě parlamentu o zřízení 

poradní komise všichni zástupci koaličních stran.46 Debata v plénu Spolkového parla-

mentu o zřízení komise také ukazuje snahy zabývat se nejen diktaturou, ale i jejími limi-

ty (Grenze der Diktatur)47 – každodenním životem, významem privátní sféry a vyrovná-

váním se jednotlivce se státní mocí.48 Skutečnost, že se tento návrh projevil až v práci 

komise druhé, vytvořené roku 1995, má více důvodů. Prvním je jistě faktor časový, jed-

nalo se totiž o obrovské pensum informací, které bylo třeba vytěžit a interpretovat. Dru-

hým mohly být metodické těžkosti takového přístupu, zejména nebezpečí, že se při sou-

středění zájmu na všední život ve východoněmeckém státě vytratí jeho represivní pova-

ha, vůči které se SRN na počátku devadesátých let silně politicky vymezovala.   

První poradní komise vydala po dvou letech své činnosti celkem 9 dílů v 18 

svazcích, z nichž je většina díky činnosti odborných členů komise použitelná jako vě-

decká literatura o NDR. Témata svazků zrcadlí zájmové oblasti výzkumu NDR v první 

polovině 90. let. Čtyři z nich jsou věnovány mocenským strukturám, rozhodovacím me-

chanismům a otázce zodpovědnosti. Tři svazky pak popisují roli ideologie a nástroje 

disciplinace společnosti, jeden svazek je věnován právu, justici a policii v NDR, další tři 

svazky vnějším vztahům NDR a mezinárodním podmínkám její existence, dva svazky 

roli církve v různých fázích existence východoněmeckého státu (tato otázka byla zařa-

                                                 
46 Debatte des Deutschen Bundestages 12.3. 1992, In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbei-
tung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen 
Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – 
Ges., svazek I., str. 25–151. 
47 Příspěvek poslance G. Poppeho ze strany Bündnis 90/Die Grünen, Debatte des Deutschen Bundestages 
12.3. 1992, In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-
Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom 
Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek I., str. 53. 
48 Tamtéž, str. 53. 
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zena v souvislosti s kontroverzí tzv. Stolpeho případu).49 Ve čtyřech posledních svaz-

cích se komise věnovala německému znovusjednocení, dalšímu působení struktur NDR 

ve sjednoceném německém státě, možnostem protirežimní činnosti v NDR, Stasi a shr-

nutí forem a cílů vyrovnání se s oběma diktaturami v Německu.50 

Jak upozorňuje K.H. Jarausch, přístup zdůrazňující NDR jako represivní stát a 

jeho oběti je i ve východních částech Německa silně institucionálně zajištěn. Jedná se 

mj. o Fórum pro soudobé dějiny v Lipsku (Zeitgeschichtlicher Forum Leipzig), Gauc-

kův úřad (Gauck-Behörde) či Nadaci pro zpracování diktatury SED (Stiftung zur Au-

farbeitung der SED-Diktatur) založenou rozhodnutím druhé poradní komise.51 Tento 

výlučný zájem o represivní mechanismy zaniklého státu měl v německé společnosti 

silnou odezvu. Velké množství informací odhalujících kriminální jednání východoně-

meckého státu zveřejňovala masová média a ve společnosti se tak na počátku devadesá-

tých let vystupňovala atmosféru ostrého odmítání a odsouzení NDR.  

Nemožnost vztáhnout své zkušenosti k takto prezentovanému státu52 donutila 

část východních Němců vyplnit tuto „interpretační mezeru“ svým vlastním laickým 

diskursem s důrazem na všední prožitky života v NDR.  

Tento fenomén známý jako „Ostalgie“53 se projevil znovuoživením symbolů a 

produktů NDR. Byl projevem přetrvávající východoněmecké identity, která byla proce-

sem sjednocení znejistěna, a zároveň prostředkem jejího posílení. „Ostalgie“ se také 

považuje za ventilovaný pocit křivdy „neúspěšných“ východních Němců 

v znovusjednoceném Německu.54 B. Faulenbach dobře vystihuje „ostalgii“ jako „sym-

ptom napětí mezi obrazem, který nám předkládá výzkum soudobých dějin a tím, na co 

chtějí bývalí východní Němci vzhledem k problematické současnosti vzpomínat“.55 

„Ostalgie“ se prosadila nejprve v soukromé sféře, její autenticita a emocionalita jí však 

zajistila vysoký komerční potenciál a „ostalgie“ se během několika let prosadila jako 

komerční trend. Jedním z vrcholů komercionalizované „ostalgie“, která byla západoně-

                                                 
49 Východoněmecký politik Manfred Stolpe, v 60. letech ve vedoucích pozicích evangelické církve 
v NDR. V této době mělo dojít k jeho spolupráci se Stasi, v roce byl 1998 však rehabilitován soudem. 
50 Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 
Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen 
Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges.. 
51 Jarausch, K., Die Zukunft der ostdeutschen, str. 82. 
52 Více k problému střetu každodenního života a represivního režimu ve vzpomínkách východních Němců 
viz. tematické vydání Aus Politik und Zeitgeschichte: Alltagskultur Ostdeutschland, duben 2002, č. 17, 
roč. 54.  
53 Název vznikl spojením slov „Ost“ a „Nostalgie“. 
54 Ahbe, T., Ostalgie. Zum Umgang, str. 34. 
55 Faulenbach, B., Die DDR als Gegenstand, str. 78. 
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meckými a východoněmeckými elitami považována spíše za krok zpět ve vyrovnaném 

přístupu k minulosti NDR, protože naprosto opomíjela represivní povahu východoně-

meckého státu, bylo od roku 2003 vysílání tzv. „Ostalgie show“ na všech významných 

kanálech německých televizí.56 

V tomto polarizovaném vnímání mezi důrazem na represivní režim a laickou 

„ostalgií“ se diferencovaný pohled na NDR prosazoval jen velmi pomalu. Od poloviny 

90. let lze pozorovat postupný nárůst odborného zájmu právě o všední život v NDR.57 

Nový trend vycházel z představy, že východoněmecká společnost byla ovládána, ale 

život v ní nebyl omezen pouze na zajištění chodu systému58. Objevovaly se snahy se o 

rekonstrukci každodenního života východních Němců, analýzu způsobů, kterými se 

východní Němci vyhýbali nároku na plnou kontrolu a postihnutí rozporu mezi represí a 

loajalitou velké části východních Němců, které se NDR podařilo během své existence 

dosáhnout.59 

Vznikaly studie, které se zabývaly kulturou, sociálním a vzdělávacím systémem 

NDR či životním prostředím. Tento výzkum byl příznačný snahou neztratit z dohledu 

represivní povahu státu, předobrazem tohoto přístupu byla zřejmě zkušenost 

s jednostrannou „ostalgií“. 

Tato změna se projevila ve změně hlavních témat druhé komise, která působila 

mezi lety 1995 a 1998. Ač svou činností, časově a z velké části také personálně, nava-

zovala na komisi první, vyznačovala se jiným zorným úhlem a těžištěm své práce. Po 

velké pozornosti věnované fungování režimu SED tak po roce 1995 vznikla potřeba 

reflektovat proces zpracování minulosti jako takový.60  

Práce druhé poradní komise reflektovala dosavadní průběh zpracování minulosti 

NDR a možnosti a limity Spolkové republiky podílet se na něm. Komise se dále věno-

vala hospodářské a sociální politice, životnímu prostředí a životu v NDR i životu 

v nových spolkových zemích po sjednocení (velkým tématem této části je právě „ostal-

gie“). Významným tématem této poradní komise byly vzpomínky na dvě německé dik-

                                                 
56 Více k fenoménu „ostalgie“, viz. Ahbe, T., Ostalgie. Zum Umgang. 
57 Jarausch, K., Die Zukunft der ostdeutschen, str. 87. 
58 Faulenbach, B., Die DDR als Gegenstand, str. 77. 
59 Jarausch, K., „Die Zukunft, str. 78–88. 
Takto zaměřený výzkum se nejrve prosadil na postupimském ZZF a postupně získal ohlas, protože byl 
schopen nejlépe postihnout ambivalenci režimu. 
60 W. Thierse v úvodu k vydání materiálů poradní komise „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im 
Prozeß der deutschen Einheit“, úvodní sezení k tuto tématice se konaly ještě ve funkčním období komise 
„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur“ (jedná se o 13., 14., 75. a 76. sezení porad-
ní komise a 91. sezení Výboru pro vnitřní záležitosti). 
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tatury v německé společnosti, způsoby vyrovnávání se s nimi a způsoby podpory demo-

kratické „kultury vzpomínání“ (Erinnerungskultur), dalším tématem pak byla koncepce 

památníků připomínajících obě diktatury.61  

5.2. Terminologická problematika 

Terminologii ve vztahu k východoněmeckému režimu ovládly na počátku deva-

desátých let delegitimizační výrazy jako „neprávní stát“ (Unrechtsstaat), „neprávní sys-

tém“ (Unrechtssystem) či „totalitární diktatura“.62  Ve snaze západoněmeckých elit poli-

ticky se vymezit vůči apologetickým postojům některých východních Němců k NDR 

byly v prvních letech po znovusjednocení používány právě tyto „ostré výrazy“, které 

sice zajišťovaly debatě přehlednost63, ale nebyly již schopné plně zachytit ambivalentní 

realitu východoněmeckého státu, kde se represivní podstata střetávala s vysokou mírou 

loajality východoněmeckého obyvatelstva, kterou si NDR zajišťovala sociálními výho-

dami. K.H. Jarausch ve snaze vyrovnat se s rozdílnými koncepty při tvorbě pojmů se-

stavil katalog kritérií, která by popisné termíny měly naplňovat. Takový termín by měl 

„analyticky reflektovat zkušenosti východních Němců, neměl by zahrnovat jen dílčí 

aspekty východoněmeckého státu, ale být natolik obsáhlý, aby zachytil diktátorský cha-

rakter režimu a jeho totální nárok na ideologicky podložený záměr změnit společnost“. 

Zároveň je pak dle K.H. Jarausche třeba reflektovat ty termíny, které tato kritéria nena-

plňují, jako příklad je uveden termín: „výchovná diktatura“ (Erziehungsdiktatur), který 

tento nárok na ovládnutí a změnu společnosti zachycuje, již však není schopen popsat 

charakter NDR jako státu s rozvinutým sociálním systémem.64 

Terminologické problémy první poradní komise reflektují právě ambivalenci vý-

chodoněmeckého režimu a různé perspektivy aktérů. Jako příklad terminologického 

boje bych uvedla snahu strany Bündnis 90/ Die Grünen důsledně oddělovat termíny 

„NDR“ a „stát SED“ a politický boj o termín „neprávní stát“ (Unrechtsstaat), který 

v poradní komisi prosazovaly zejména velké strany. 

                                                 
61 Přehled jednoltivých svazků viz. Materialien der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der 
SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“ (13. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 8. svazků, 
CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1999: Nomos Verl. – Ges.. 
62 Hüttmann, J., Deutungskonflikte über DDR-Geschichte, str. 195. 
63 Tamtéž, str. 199. 
64 Tamtéž, str. 197–198. Kritéria K. Jarausche pro vytváření pojmů jsou popsány v článku J. Hüttmanna. 
Podrobněji k terminologickému zařazení NDR viz. JARAUSCH, K., Realer Sozialismus als Fürsorgedik-
tatur. Zur begrifflichen Einordnung der DDR. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, květen 1998, č. 20, roč. 
50, str. 33–46 
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Ve svém návrhu na zřízení poradní komise zmínila strana Bündnis 90/Die Grü-

nen své přání rozlišovat terminologicky „vládci SED“ (SED-Machthaber) a „stát NDR“. 

Tento návrh je možné chápat jako projev skepse části východoněmeckých politiků vůči 

urychlenému znovusjednocení, z kterého plynulo jejich upřednostňování tzv. „třetí ces-

ty“, která počítala s možnou demokratizací a další samostatnou existencí NDR.65 Tento 

návrh se v poradní komisi kvůli rozložení politických sil neprosadil.    

Pojem „Unrechtsstaat“ používaly ve svých návrzích a projevech strany 

CDU/CSU a FDP.66 Snahou vládní koalice bylo pravděpodobně vymezení se vůči apo-

logetickým tendencím části východoněmeckých politiků a vědců, o kterých bylo pojed-

náno dříve. Zejména strana PDS/Linke Liste se během debat o zřízení komise ohrazova-

la vůči užití tohoto termínu, který její poslanec Uwe-Jens Heuer nepřímo označil za 

nástroj k delegitimizaci východoněmeckého režimu.67 Ačkoliv se poslanci CDU/CSU a 

FDP termínu „Unrechtsstaat“ v debatách důsledně drželi, finální odhlasovaný návrh na 

činnost první poradní komise, obsahující její závaznou podobu, již tento pojem neobsa-

hoval a na rozdíl od původního návrhu vládní koalice se vyznačoval výrazně umírněněj-

ším tónem.  

Podrobněji se použití termínu „Unrechtsstaat“ věnuje průběžná zpráva poradní 

komise shrnující výsledky její činnosti a její postoje. Argumentace, pocházející zejména 

z řad odborníků působících v poradní komisi, vychází z pohledu omezeného čistě na 

funkčnost pojmu „Unrechtsstaat“ a vyhýbá se jakémukoliv hodnocení východoněmec-

kého režimu. Termín „Unrechtsstaat“ byl v průběžné zprávě prezentován jako nástroj 

legitimizace, bez vědecké vypovídací hodnoty. Podle odborníků na mezinárodní vztahy 

neodpovídá pojem „Unrechtsstaat“ historické realitě: NDR nebyla ani Organizací spo-

jených národů, ani žádným státem, který s ní navázal diplomatické vztahy, považována 

za nelegitimní stát.68 Pojem „Unrechtsstaat“ je problematický také z právního hlediska: 

                                                 
65 Bock, P., Von der Tribunal-Idee, str. 1179. 
66 Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und der F.D.P., In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufar-
beitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen 
Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – 
Ges., svazek I., str. 18–23. 
67 Proslov Uwe-Jens Heuera během debaty k nasazení poradní komise ze dne 12.3. 1992, Debatte des 
Deutschen Bundestages 12.3. 1992 In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Ge-
schichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 9. 
svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek I., 
str. 80.  
68 Bericht der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deut-
schland“ In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-
Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom 
Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek I., str. 718. 
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spíše než k legální stránce (právnímu systému NDR) se pak podle odborníků tento ter-

mín vztahuje k legitimizačnímu nároku (tj. nároku na vlastní legitimizaci) obou němec-

kých států.69  

6. Problematika srovnávání NDR s nacistickým reži-
mem  
 

Otázka srovnávání nacistického režimu s NDR provází německou debatu již od 

roku 1989 a vyznačuje se vysokou mírou kontroverznosti, ať již mezi vědci nebo ve 

veřejné diskusi.70 Tento zvláštní podtext německého zpracování minulosti NDR odlišuje 

Německo od ostatních postkomunistických států východní Evropy. V diskusi o srovnání 

dvou německých nedemokratických režimů nalezneme obavy, že éra nacismu bude vy-

sokou mírou aktuálnosti zpracování minulosti NDR zatlačena do pozadí.71 Tyto obavy 

nalézáme také u organizací, které do roku 1990 spravovaly památníky připomínající 

oběti nacistické diktatury, např. Centrální židovské rady v Německu (Zentralrat der Ju-

den in Deutschland) a sdružení obětí nacistického režimu. Historik E. Jesse naopak uvá-

dí, že soustředění se na východoněmecký stát a zpracování jeho minulosti naopak na 

dobu nacismu a vyrovnávání se s ní neustále poukazuje.72  

Přínosy a úskalími srovnání dvou německých diktatur se ve své práci zabývaly 

také obě zkoumané poradní komise Spolkového sněmu. Toto téma se v práci komisí 

poprvé objevilo v květnu roku 1992, kdy již intenzivně probíhala jednání o průběžné 

zprávě, kterou měla první komise předložit Spolkovému parlamentu ke konci svého 

                                                 
69 Bericht der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deut-
schland“ In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-
Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom 
Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek I., str. 721. 
70 Podrobněji viz. J. Kocka, Protokoll der 75. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Ge-
schichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ „Zur Auseinandersetzung mit den beiden Diktatu-
ren in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart“, 1. část In: Materialien der Enquete-Kommission 
„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des 
deutschen Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: 
Nomos Verl. – Ges., svazek IX., str. 588. 
71 Tamtéž, str. 643–660. 
72 Protokoll der 76. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der 
SED-Diktatur in Deutschland“ „Zur Auseinandersetzung mit den beiden Diktaturen in Deutschland in 
Vergangenheit und Gegenwart“, 2. část In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 
9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek 
IX., str. 701–702. 
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funkčního období. Předseda komise R. Eppelman tuto skutečnost označil za šťastnou, 

protože ke srovnání se přistupovalo až po vytvoření přehledu problematiky NDR.73  

Téma srovnávání dvou německých diktatur bylo projednáváno na 75. a 76. zase-

dání poradní komise ve dnech 3. a 4. května roku 1992, za přítomnosti vědců (převážně 

historiků a filosofů) a členů poradní komise. Debata první komise sloužila do jisté míry 

jako teoretické východisko pro práci poradní komise druhé. Ta se věnovala především 

praktickým dopadům těchto témat: zacházení s památníky, tvoření „kultury vzpomínek“ 

(Erinnerungskultur), zacházení s oběťmi východoněmecké diktatury, jednání 

s diktátorskými režimy a možnostmi mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování totali-

tárních diktatur.74 V následujících podkapitolách se pokusím zachytit stěžejní body této 

debaty. 

6.1. Možnosti a limity použití teorie totalitarismu v devadesá-

tých letech 

Významným tématem 75. a 76. zasedání poradní komise se stala teorie totalita-

rismu.75 Nedeklarovaným cílem zasedání byla snaha kriticky reflektovat zacházení 

s teorií totalitarismu v průběhu studené války a zjistit limity její použitelnosti pro vý-

zkum komunistických režimů po jejich pádu v 90. letech. 

Během zasedání se tak objevily argumenty, které zněly také v soudobé kritice 

teorie totalitarismu. Jednalo se neschopnost teorie totalitarismu zachytit rozdíly mezi 

jednotlivými režimy a popsat vnitřní dynamiku komunistických režimů.76 

V 60. letech existovaly podle historika K. Hornunga pokusy tyto nedostatky od-

stranit77, kvůli politicko-ideologickému pozadí však již nedošlo k dalšímu rozvoji teorie 

totalitarismu. Potřeba vyrovnat se s existencí SSSR, která začala být vnímána jako 

                                                 
73 Úvodní slovo předsedy poradní  komise R. Eppelmana k 75. sezení, , Protokoll der 75. Sitzung der 
Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ „Zur 
Auseinandersetzung mit den beiden Diktaturen in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart“, 1. část 
In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 
Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen 
Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek IX., str. 575–76. 
74 Materialien der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der 
deutschen Einheit“ (13. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 8. svazků, CD-ROM, hrsg. vom 
Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1999: Nomos Verl. – Ges.. 
75 Podrobněji k tomuto tématu viz. JESSE, E., Die Totalitarismusforschung und ihre Repräsentanten, In: 
Aus Politik und Zeitgeschichte, květen 1998, č. 20, roč. 50, str. 3 – 18 a SIEGEL, A., Die Konjunkturen 
des Totalitarismuskonzepts in der Kommunismusforschung, Tamtéž, str. 19–31 
76 Podrobněji ke kritice teorie totalitarismu, viz. Balík, S., Kubát, M., Teorie a praxe totalitárních a autori-
tativních režimů. 
77 Kritika teorie totalitarismu Ch. Ludzem, který formuloval „sociologickou teorii totalitárně utvářených 
společností“. 
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dlouhodobá, vedla k vytvoření „nového kurzu“ viditelného i v politických a sociálních 

vědách. Tento přístup se stranil teorie totalitarismu a pro popis vnitřní dynamiky komu-

nistických zemí měla být používána měřítka těmto systémům vlastní. Metodický převrat 

přinesl eufemizující pojmy popisující východoněmecký stát („socialistická industriální 

společnost“) a dospěl až k jejich relativizaci: stará Spolková republika pak mohla být od 

konce šedesátých let v souvislosti s počátky západoněmeckého vyrovnávání se s nacis-

tickou minulostí nazývána „autoritářskou kancléřskou demokracií“.78 Podle historika K. 

Hornunga vedlo podřízení metodiky a teorie politickým zájmům k chybným hodnoce-

ním. Jako příklad uvádí v roce 1985 vydané Dějiny NDR historika H. Webera, kde je 

NDR popisována jako „jeden z historicky nejstabilnějších států novějších německých 

dějin“.79 Instrumentalizace metod a pojmů tak měla hluboké dopady na vědu samotnou: 

K. Hornung nazývá tyto následky „slepostí k realitě“ či „neschopností kritické prognó-

zy“. Pád berlínské zdi vědce zastihl zcela nepřipravené. 

Historik působícím na Svobodné univerzitě v Berlíně (Freie Universität Berlin) 

J. Kocka relativizoval Hornungovo zachycení problematiky totalitární teorie, když po-

znamenal, že zacházení s pojmem totalitarismus neznamenalo neochotu ke spolupráci se 

stranou SED (uvádí příklad R. Löwenthala), a že ani ti, kteří s pojmem totalitarismus 

pracovali, nebyli v roce 1989 ve věci prognózy životnosti NDR o moc moudřejší. J. 

Kocka tak upozornil na nebezpečné umělé zpětné vytváření představ o názorově vyme-

zených táborech dnes i tehdy či připisování volby pojmů jednoznačně politickým tábo-

rům („Lagerbildung“)80, které se v práci komise objevilo ve více momentech, například 

během diskuse o roli politických stran v německo-německých poválečných vztazích 

(Deutschlandpolitik) či o jejich postoji ke sjednocení v roce 1989. Takové pozice byly 

zdrojem konfliktů a typickým nástrojem zápasu o minulost.  

6.2. Vyrovnávání se s nacistickou minulostí v SRN a NDR  

Obě poradní komise Spolkového parlamentu zabývající se minulostí NDR se vě-

novaly rozdílnému zacházení s nacistickou dikatturou ve dvou poválečných německých 

                                                 
78 Protokoll der 75. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der 
SED-Diktatur in Deutschland“ „Zur Auseinandersetzung mit den beiden Diktaturen in Deutschland in 
Vergangenheit und Gegenwart“, 1. část In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 
9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek 
IX., str. 605–606. 
79 Tamtéž, str. 606. 
80 Tamtéž, str. 613. 
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státech a nabídly kritický pohled na vyrovnání se s nacismem v obou státech a jeho dů-

sledky.  

NDR si nárokovala pozici státu, který z nacistické katastrofy vyvodil správné 

důsledky. V centru „vyrovnání se“ s nacistickou minulostí stála idea antifašismu, při-

čemž pojem socialismus, který definoval systém NDR, neměl být spojován s obdobím 

Třetí říše. Této pozice východoněmecký režim využíval proti SRN v boji o legitimitu a 

v celosvětovém měřítku dosahoval velkého ohlasu, zejména pak v období 60. let, kdy se 

ukázala vysoká míra kontinuity nacistických elit v politickém životě SRN. NDR se po-

dařilo vytvořit pocit, že nacistické dědictví patří západnímu Německu (trefně vyjádřeno 

glosou „Hitler byl západní Němec“).81 Propagandistický záměr vyrovnávání se 

s nacistickou minulostí v NDR přispěl k povrchnosti tohoto procesu, který nikdy nebyl 

ve společnosti diskutován v takové míře jako v SRN od konce 60. let. 

Více než dvacetiletý odklad společenské reflexe nacistické minulosti v SRN byl 

často pokládán za důsledek tlaku na urychlenou poválečnou stabilizaci německé společ-

nosti. Zárodky výzkumu nacismu a vyrovnání se s ním byly v této době zatlačeny do 

pozadí. Historik K. Bracher označil za  hlavní motivy tohoto období „efektivitu“ a „smí-

ření“, a právě ono „smíření“ je také označováno za slabinu i sílu Adenauerovy éry.82 

Zkušenosti západoněmeckých politických elit s následky opožděného vyrovná-

vání se s problematickou minulostí měly vliv na podobu zacházení s minulostí NDR 

v 90. letech. Snaha dohnat šanci promeškanou v roce 1945 je ale dnes, jak upozorňuje J. 

Habermas, také paradoxní, protože porušuje zásadu stejného zacházení. Porušení této 

zásady pak J. Habermas spatřuje v razantní výměně východoněmeckých elit po zno-

vusjednocení, velmi výrazně se tento zlom projevil na například na univerzitách 

v nových spolkových zemích. Zároveň ale tuto změnu elit označil za „žádoucí a opráv-

něnou“. 83 

6.3. Srovnání dvou německých diktatur – přínosy a úskalí 

Srovnávání obou diktatur je problematické z hlediska metodologického a také 

z pozice jednotlivých aktérů, kdy je nasnadě nebezpečí bagatelizace či relativizace re-

                                                 
81 Podle Wolfrum, E., Geschichte als Waffe, str. 146. 
82 Protokoll der 76. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der 
SED-Diktatur in Deutschland“ „Zur Auseinandersetzung mit den beiden Diktaturen in Deutschland in 
Vergangenheit und Gegenwart“, 2. část In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 
9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek 
IX., str. 683. 
83 Tamtéž, str. 690. 
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žimů.84 Tak například srovnání denacifikace s „destasifikací“ upevňuje sice podle J. 

Habermase reflexi represivních složek obou diktatur, ale zároveň vynechává důležitá 

rozlišení: nacistický režim pak může z tohoto srovnání vyjít jako „civilizovanější“ for-

ma diktatury.85 V otázce přínosu a vhodnosti srovnání nacistického a východoněmecké-

ho režimu přirozeně nepanuje také společenská shoda: J. Kocka na základě osobního 

pozorování považuje srovnávání režimu NDR a režimu Třetí říše za problematické ze-

jména z hlediska těch východních Němců, kteří nezažili pronásledování ze strany reži-

mu a byli ideologicky formováni ideou NDR jako antifašistického státu. Odmítavý po-

stoj k tomuto srovnání lze podle J. Kocky nalézt i mezi Němci západními.86  

Srovnání obou diktatur má také normativní rozměr, významný pro cíle němec-

kého procesu zpracování minulosti NDR definované poradními komisemi: skrze uvě-

domění si rysů diktatur docházíme k jasnějšímu uvědomění si rysů, které charakterizují 

demokratický právní stát.87 Srovnání tak mohlo být vhodným nástrojem pro rozvoj de-

mokratického vědomí obyvatel. 

Odborníci i politici působící v obou poradních komisích Spolkového parlamentu 

se v zásadě shodli na legitimitě srovnání obou diktatur, debaty se vedly především o 

rozměru a potížích, které při tom vznikají. 

Snaha vyhnout se bagatelizaci a odhalit meze srovnání obou diktatur vedla histo-

rika H. Möllera k sestavení čtyř „pravidel“ pro srovnání obou diktatur:  

1. srovnání předpokládá analogie i rozdíly, není postavením na roveň 

2. srovnání není omluvou – není možné jedno násilí omlouvat rozsahem druhého 

3. při srovnání se musí vycházet z rozdílů: NDR nebyla založena na rasistické 

ideologii, nerozpoutala válku (asi ani sama nemohla) a byla tzv. „odvozenou“ 

diktaturou, z odvozenosti ale nevyplývá nezodpovědnost 

                                                 
84 Mählert, U., Wilke, M., Die DDR-Forschung – ein Auslaufsmodell?, str. 154. 
85 Habermas, J., A Berlin Republic, str. 23. 
86 J. Kocka Protokoll der 75. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen 
der SED-Diktatur in Deutschland“ „Zur Auseinandersetzung mit den beiden Diktaturen in Deutschland in 
Vergangenheit und Gegenwart“, 1. část In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 
9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek 
IX., str. 589. 
87 J. Habermas, záznam z 75. sezení první poradní komise „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der 
SED-Diktatur in Deutschland“, otištěný v perodiku Deutschland Archiv, HABERMAS, J., Aufarbeitung 
der Geschichte und Bestand der Demokratie, In: Deutschland Archiv, červenec 1994, roč. 27, str. 774. 
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4. je třeba brát v potaz velký rozdíl mezi nacistickým režimem a všemi ostatními 

komunistickými diktaturami: speciální vztah státu a strany88 

 

Srovnání obou německých diktatur neklade ovšem velký nárok pouze na histori-

ky, jak by se z výše předložených argumentů mohlo zdát. J. Habermas považuje za kri-

tické také osobní hodnocení obou diktatur, u starších Němců založené na vlastních zku-

šenostech, kterým může být vědecká diskuse pouze oporou. Účinky politické socializa-

ce v době studené války vytvořily ve společnosti silně zakořeněné „předpoklady“  (Vor-

meinungen) založené na pravolevém schématu politického spektra. S tímto černobílým 

viděním je podle J. Habermase třeba kriticky pracovat a usilovat o dosažení „neselek-

tivního antitotalitního konsensu“.89 Tento pojem se stal základem přístupu poradních 

komisí ke koncepci památníků připomínajících obě německé diktatury. 

Teoretické podklady první poradní komise, vyvozené ze srovnání obou němec-

kých nedemokratických režimů, měly svou praktickou odezvu při vytváření koncepcí 

památníků, ve kterých se střetávají obě německé minulosti. Jednalo se například o kon-

centrační tábor Sachsenhausen v Braniborsku, který sloužil jako nacistický koncentrační 

tábor a po obsazení sovětskou armádou jako internační tábor sovětský (Speziallager). 

Stejný problém se týkal také koncepce památníků v dalším táboře s obdobnou minulos-

tí, Buchenwaldu ve spolkové zemi Durynsko. Cílem poradních komisí bylo vytvořit 

koncepci památníků, které by vyrovnaně připomínaly oběti obou německých diktátor-

ských režimů. Tato koncepce byl nepřijatelná pro některé organizace, např. vrcholný 

orgán německých židovských obcí Centrální židovskou radu v Německu (Zentralrat der 

Juden in Deutschland) či sdružení obětí nacistického režimu. Jejich činnost nadále smě-

řuje ke zvýraznění vzpomínek na druhou světovou válku a zatlačení dějin NDR do po-

zadí (viditelné např. ve sporu o koncepci Stiftung Sächsiche Gedenkstätten v roce 

2004). 

 

7. Politizace – instrumentalizace dějin NDR 
 

                                                 
88 Prof. H. Möller, Protokoll der 75. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und 
Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ „Zur Auseinandersetzung mit den beiden Diktaturen in Deut-
schland in Vergangenheit und Gegenwart“, 1. část In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbei-
tung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen 
Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – 
Ges., svazek IX., str. 580. 
89 Habermas, J., Aufarbeitung der Geschichte, str. 774. 



Bakalářská práce Poradní komise Spolkového parlamentu jako nástroj 
zpracování minulosti v Německu v 90. letech 

 - 34 - 

Výzkum NDR byl na počátku 90. let často používán v politickém boji – zhodno-

cení a zařazení NDR bylo také politickou otázkou. Tato politická orientace je dodnes 

viditelná na některých výzkumných projektech či institutech, které vznikly v rozmachu 

výzkumných projektů v průběhu devadesátých let (např. Institut Hannah Arendtové 

v Drážďanech).90 U. Mählert a M. Wilke zdůrazňují janusovskou tvář politického boje o 

minulost NDR: jedna mířila na západoněmeckou politiku, ta druhá pak na realitu 

NDR.91 

Různé interpretace historie hrály významnou roli v předvolebním boji, význam-

nými tématy byl vztah církve a státu či vynucené spojení stran KPD a SPD ve východ-

ním Německu v roce 1946, kterým vznikla strana SED. V závětří těchto sporů se ode-

hrával významný přerod strany PDS/Linke Liste, která získala v prvních volbách do 

Spolkového parlamentu po sjednocení roku 1990 17 křesel (Bündnis 90/Die Grünen 8 

křesel), v roce 1994 již křesel 30 (Bündnis 90/Die Grünen 47 křesel). PDS/Linke Liste 

se podařilo v činnosti poradních komisí dostat do role obhájce dějin NDR a odtud strana 

odvozovala svůj nárok zastupovat politické zájmy východních Němců.92  

Jako zlom v přístupu k dějinám NDR považují autoři U. Mählert a M. Wilke ofi-

ciální oslavy 50. výročí povstání v NDR z 17. června roku 1953 ve Spolkovém parla-

mentu. Povstání zde bylo prezentováno jako významný moment německých pováleč-

ných dějin a žádná politická strana se ho nepokusila instrumentalizovat.93 R. Kreckel 

tento moment zároveň považuje za první znak širšího konsensu o místě dějin NDR 

v celoněmeckých dějinách.94 

7.1. Vzpomínat či nevzpomínat? 

Ač bylo zpracování minulosti v rámci poradních komisí Spolkového parlamentu 

prezentováno jako společný a přirozený zájem všech složek německého obyvatelstva, 

můžeme v debatách na počátku 90. let pozorovat, že nebylo vždy jasné, zda dojde 

k intenzivnímu reflexi východoněmecké minulosti, která pro mnohé Němce znamenalo 

ohrožení jejich zájmů či postavení. 

Díky osobním kontaktům Markuse Meckela se sice podařilo první poradní komi-

si zajistit podporu široké koalice vládních stran (CDU/CSU, FDP) a SPD, zcela jistě se 

                                                 
90 Mählert, U., Wilke, M., Die DDR-Forschung – ein Auslaufsmodell?, str. 154. 
91 Tamtéž, str. 155. 
92 Tamtéž, str. 154. 
93 Kreckel, R., Acht Thesen, str. 10. 
94 Tamtéž, str. 10 
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však nedá mluvit o celospolečenském konsensu v otázce potřeby zabývat se minulostí. 

Svou roli zde hrály stejně jako po roce 1945 také argumenty o destabilizačním efektu 

intenzivního zabývání se minulostí. 

Křehkost vzpomínkového konsensu se v 90. letech ukázala na několika událos-

tech: debata o vlivu Stasi na západoněmeckou politiku (aféra CDU z roku 1972, ve kte-

ré vystupovala východoněmecká tajná služba)95 hrozila ztrátou zájmu západoněmecké-

ho establishmentu na podpoře procesu vyrovnání se s minulostí, od kterého mohly tyto 

vrstvy očekávat další skandální odhalení. V této době se v obou velkých stranách ozýva-

ly hlasy lobující za omezení přístupu k materiálům Stasi.96  

Již dříve zmiňovaný spor o koncepci památníků na obě německé diktatury uká-

zal, že existují zájmové skupiny, které usilují o zatlačení vzpomínek na druhou němec-

kou diktaturu do pozadí.97 

Tyto události odhalují dvě proti sobě stojící zájmové pozice, které se nutně obje-

vují při rozhodování, zda otevřít Pandořinu skříňku vlastní minulosti. Argumenty skupi-

ny první popisuje J. Habermas jako „pragmaticky funkcionalistické“, se zaměřením na 

zajištění ekonomických funkcí, efektivity, sociální stability a smíru, tyto argumenty 

zdůrazňují potřebu jisté míry kontinuity pro úspěšný průběh rekonstrukce.98 Takové 

argumenty pak podporují omezenování přístupu k materiálům či trestního stíhání. Kon-

krétně takové smýšlení nalézáme například u vyjednavače německého sjednocení W. 

Schäubleho („zpracování minulosti Stasi námi možná otřese mnohem více než všechny 

ekonomické, sociální, ekologické a finanční problémy, které jsme posbírali na společné 

cestě k jednotě“)99 či bývalého děkana HU v Berlíně, člena SPD a komise pro etiku R. 

Schrödera („Neměli bychom v rámci vnitřního smíru nechat zapomenout to, co stejně 

upadne v zapomnění?“).100 

„Druhá skupina“ naopak zajistila počáteční dynamiku procesu zpracování minu-

losti NDR. Velkým dílem do této skupiny spadaly východoněmecké občanské iniciati-

                                                 
95 Tzv. Steiner-Wienand-Affäre, jednalo se o uplácení poslanců CDU/CSU německou tajnou službou při 
hlasování o důvěře vlády W. Brandta (SPD). 
96 Mählert, U., Wilke, M, Die DDR-Forschung – ein Auslaufsmodell?, str. 156. 
97 Tamtéž, str. 157. 
98 Habermas, J., A Berlin Republic, str. 36. 
99 Bock, P., Von der Tribunal-Idee, str. 1177. 
100 Protokoll der 76. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der 
SED-Diktatur in Deutschland“ „Zur Auseinandersetzung mit den beiden Diktaturen in Deutschland in 
Vergangenheit und Gegenwart“, 2. část In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 
9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek 
IX., str. 685. 
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vy, kterým se podařilo v roce 1990 (většinou soukromými akcemi, např. obsazením 

archivu Stasi) zabránit uzavření a zničení materiálů vypovídajících o NDR a činnosti 

státní bezpečnosti. Teprve poté bylo otevření archivů zakotveno ve smlouvě o sjednoce-

ní. Moment zpřístupnění materiálů o NDR byl pro proces zpracování minulosti jedním z 

rozhodujících. Z rukou východoněmeckých občanských aktivistů vzešel, jak již bylo 

uvedeno, také návrh na vytvoření tribunálu i poradní komise.  

Zastánce obou těchto pozic lze nalézt jak na Východě, tak na Západě a skupiny 

samotné jsou značně heterogenní. Nejedná se o organizované skupiny, ale spíše vyjád-

ření postoje k otázce míry a potřeby zpracování minulosti NDR, vycházející 

z nejrůznějších pohnutek. 

7.2. Politická instrumentalizace dějin NDR v rámci práce po-

radních komisí Spolkového sněmu 

Instrumentalizace dějin NDR postihla především počáteční období práce první 

poradní komise. Zejména v plenární debatě ve Spolkovém parlamentu, která projedná-

vala zřízení této komise, můžeme najít pokusy o vzájemnou diskreditaci politických 

stran na základě jejich vztahu k NDR nebo jejich roli v německo-německé politice. Spe-

ciální pozici v této debatě zastávala strana PDS/Linke Liste, která do debaty vnesla hle-

disko dědiců východoněmeckého režimu. 

7.2.1. Spor velkých stran o západoněmeckou politiku vůči NDR 

 

Přestože počáteční proslov R. Eppelmana v plenární debatě o zřízení poradní 

komise ze dne 12. března 1992 vycházel z širokého konsensu stran CDU/CSU, SPD a 

FDP o podobě a cílech první poradní komise, po následujícím vystoupení bývalého 

kancléře W. Brandta se opět rozhořel spor o interpretaci západoněmecké politiky vůči 

NDR (Deutschlandpolitik). P. Bocková považuje proslov W. Brandta za pokus vyrovnat 

se napříč stranami se západoněmeckou politikou vůči NDR jako hypotékou velkých 

stran.101 Dotazem po přispění SRN ke stabilitě NDR (politické i hospodářské vztahy, 

důležitým momentem byla návštěva E. Honeckera v SRN z roku 1987) ovšem vyvolal u 

vládní koalice prudkou reakci. V reakci na proslov W. Brandta se ujal slova spolkový 

kancléř H. Kohl a přednesl obhajobu politiky CDU/CSU, kterou se zároveň vymezoval 

                                                 
101 Bock, P., Von der Tribunal-Idee, str. 1181–1182. 
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vůči SPD – zaznělo zde heslo: „[na rozdíl od vás] jsme vždy věřili ve sjednocení“.102 

Obhajobu politiky CDU/CSU dovedl do krajnosti tehdejší předseda parlamentní frakce 

strany CDU/CSU W. Schäuble, když nepřímo označil sjednocení za výsledek úsilí stra-

ny CDU/CSU. Podle jeho slov se nejednalo o žádnou revoluci, ale akci západoněmecké 

vlády. Zpochybnění role východoněmeckých aktivistů v německém znovusjednocení 

vyvolalo jejich prudkou odezvu. Sporné otázce Deutschlandpolitik se nepodařilo zcela 

vyhnout ani jednomu z dalších řečníků. 

Tento spor, který poznamenal úplné počátky práce první poradní komise, ukázal 

na limity parlamentního zpracování minulosti, neboť témata týkající se vztahu dvou 

německých států a rolí stran v poválečné německo-německé politice byla pro neschop-

nost velkých stran dosáhnout politického konsensu tabuizována. Přitom právě téma ně-

mecko-německých vztahů a jejich vlivu na NDR považovaly strany za nesmírně vý-

znamné pro komplexní pohled na dějiny NDR. 

Práce druhé komise se vyznačuje důležitým pokrokem v této oblasti. Skutečnost, 

že by instrumentalizace dějin NDR mohla poškodit práci komisí v očích veřejnosti a 

zřejmě i působení odborníků přispěly k uklidnění situace, takže druhá poradní komise 

věnovala velký díl své pozornosti právě vztahům dvou německých republik – zabývají 

se jimi tři poslední svazky materiálů druhé poradní komise s názvem „Rozdělené Ně-

mecko v rozdělené Evropě“ („Das geteilte Deutschland im geteilten Europa“). 

 

7.2.2. Role PDS/Linke Liste 

 

Volební výsledek z roku 1990 zaručil nástupnické organizaci státostrany vý-

chodního Německa (SED) straně PDS/Linke Liste pozici partnera k vyjednávání, která 

však nebyla nijak příznivá. Strana nesla zodpovědnost za události, které měly stát 

v centru práce poradní komise, a byla tak trnem v oku všech ostatních stran účastnících 

se činnosti poradních komisí. Její začlenění do poradní komise původně ostatní strany 

odmítaly, aby se mohly vyhnout tematickým tabu.103  

Vlastním návrhem na podobu komise se strana sice do činnost komisí integrova-

la, zároveň se ale vůči nim jasně obsahově vymezila: parlamentnímu grémiu vyčítala 

                                                 
102 Debatte des Deutschen Bundestages 12.3. 1992 In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbei-
tung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen 
Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – 
Ges., svazek I., str. 39. 
103 Bock, P., Von der Tribunal-Idee, str. 1177. 
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instrumentalizaci dějin NDR; nezpochybňovala sice kompetence Spolkového sněmu 

v procesu zpracování minulosti, ale v reakci na nejasné řešení německé asymterie pro-

cesu zpracování minulosti zpochybnila v poradní komisi právo zástupců staré republiky 

vynášet rozsudek nad dějinami NDR. Těžištěm práce poradní komise měly být podle 

PDS/Linke Liste vzájemné vztahy dvou německých států. Návrh obsahu činnosti první 

poradní komise vypracovaný stranou PDS/Linke Liste z velké části zněl jako obvinění 

SRN, která měla zavinit dlouhé rozdělení a nakonec i rozpad NDR (odmítnutím tzv. 

Stalinovy nóty v roce 1952 měli západoněmečtí politikové odmítnout znovusjednocení, 

PDS/Linke Liste vyčetla západoněmeckým politikům také nejednání 

s východoněmeckou opozicí a  hospodářskou politiku SRN vůči NDR). PDS/Linke Lis-

te požadovala srovnání obou německých států v bodech, které byly v 90. letech předmě-

tem východoněmecké nostalgie (mezi tématy byly sociální síť, životní jistoty a přehled-

nost právního systému).104 Jako výchozí pozice pro jednání o budoucí činnosti poradní 

komise nebyl návrh PDS/Linke Liste akceptovatelný.  

PDS/Linke Liste byla v první i druhé komisi ve stálé opozici, jak můžeme pozo-

rovat na frekvenci pozměňovacích návrhů a Sondervotum (zveřejnění menšinového 

názoru). Se vznikem druhé poradní komise se situace strany PDS lehce proměnila. 

V první komisi byla na postupu velkých stran znát snaha integrovat také stranu Bündnis 

90/Die Grünen, s tím ale také byly nuceny uznat i nárok PDS/Linke Liste podílet se na 

práci první komise. Horší výsledek ve volbách z roku 1994 a zřejmě i složitost vzájem-

né spolupráce vedly ve druhé komisi k zúžení prostoru PDS105, která byla zastoupena již 

jen jedním odborníkem a jedním poslancem, bez hlasovacího práva. 

V době vzniku druhé komise strana PDS zpochybnila svým pozměňovacím ná-

vrhem na zřízení komise činnost instituce poradní komise jako takové – údajná politická 

instrumentalizace v práci první komise měla být podle strany PDS řešena vytvořením 

nezávislé expertní komise, jejíž činnost by vyústila v založení nadace.106 PDS tímto 

postojem zpochybnila význam parlamentního procesu zpracování minulosti NDR pro 

                                                 
104 Antrag der Gruppe PDS/Linke Liste In: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 
9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek 
I., str. 11–17. 
105 Do parlamentních voleb z roku 1994 vstupovala tato strana již pod jménem PDS. 
106 Antrag der Gruppe der PDS „Einsetzung einer unabhängigen Experten-Kommission zur Geschichte 
der DDR, der Bundesreublik Deutschland und des deutschen Einigungsprozesses seit 1990“ In: Materiali-
en der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einhe-
it“ (13. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 8. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen Bundestag, 
Baden-Baden 1999: Nomos Verl. – Ges., svazek I., str. 15–17. 
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vnitřní sjednocení společnosti.107 V dalším pozměňovacím návrhu se strana ohradila 

proti omezování své účasti na práci komise a požadovala hlasovací právo pro své zá-

stupce. Oba pozměňovací návrhy strany PDS/Linke Liste ostatní strany přehlasovaly. 

Názory PDS/Linke Liste se tak ve výsledcích komise projevily pouze ve výše zmíně-

ných Sondervotum. 

Strana PDS vystupovala ve vztahu k dějinám NDR s nepokrytě instrumentali-

začními zájmy, ať už jimi byla snaha stát se stranou zastupující zájmy východních 

Němců „nezkompromitovaných“ spoluprací s režimem SED či snaha etablovat se pro-

gramově na politickém poli sjednocené SRN. PDS si počínala v mnohých bodech apo-

logeticky a vůči západoněmeckému často útočně, v několika bodech se ale její kritika 

shodovala s kritikou dalších subjektů, např. vědců či členů ostatních stran. Jednalo se 

zejména o kritiku omezenosti zájmu o represivní podstatu režimu či nedostatek prostoru 

věnovaného německo-německým vztahům. I tato konstruktivní kritika však zanikla kvů-

li kontroverznímu podání a atmosféře obecného odmítání strany PDS. Je třeba říci, že 

toto primární odmítání PDS ostatními stranami mělo v debatách často velmi nekom-

promisní podobu (obstrukce poslanců ostatních stran při projevech poslanců PDS), vel-

kému tlaku na poslance PDS ve Spolkovém parlamentu byla dokonce přičítána smrt 

jednoho z nich.108   

Jádrem většiny návrhů strany PDS byla snaha rozpoutat kritiku západoněmecké-

ho systému, k tomuto účelu byl z velké části použit také návrh na srovnání obou systé-

mů a prozkoumání jejich vztahů, který se později v komisi prosadil bez instrumentali-

začního kontextu jako nutný pohled na komplexnost poválečných dějin Německa. Na 

druhé straně je zarážející nízká argumentační úroveň mnoha zejména západoněmeckých 

politiků, kterou je možné v této souvislosti pozorovat v plenárních debatách Spolkového 

sněmu.  

 

                                                 
107 Bock, Von der Tribunal-Idee, str. 1180. 
108 Případ poslance za PDS/Linke Liste Gerharda Riegera, který spáchal v únoru roku 1992 sebevraždu. 
V dopise na rozloučenou, který zanechal své ženě, označil za důvod svého rozhodnutí strach 
z nenávistnému chování poslanců ostatních, kterému musel čelit ve Spolkovém parlamentu.  
Srov. PRANTL, H., Kommunisten wählt man nicht (Kommentar), Süddeutsche Zeitung, 19.10., 2005, 
URL: http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/825/62763/, staženo 24. dubna 2007.  
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8. Srovnání SRN a NDR 
 

Pokud odhlédneme od instrumentalizace srovnání dvou německých států i jeho 

nezbytnosti pro komplexní výzkum poválečných dějin Německa109, můžeme nalézt ještě 

další významy a implikace takového srovnání. Jak vidíme na činnosti obou poradních 

komisí (po odeznění sporu velkých stran o Deutschlandpolitik) i na vědecké scéně byla 

atmosféra pro celoněmecký pohled na poválečné dějiny evidentně příznivá.110 Přesto, ač 

je samozřejmě možné v německé vědecké literatuře najít knihy, které nabízejí vyrovna-

ný pohled na nejnovější německé dějiny, zůstávají ty publikace, které nejvíce ovlivňují 

historické vědomí – lexikony, historické slovníky a učebnice111 – věrné dominujícímu 

diskursu. Tento diskurs, jehož nositelem je zejména starší generace západoněmeckých 

historiků formovaných studenou válkou112, pramení v již zmíněném normativním srov-

návání západoněmeckých dějin jako „úspěšných“a východoněmeckých dějin jako „neú-

spěšných“ a v devadesátých letech ho podpořil průběh německého sjednocení. Domi-

nantním prvkem tohoto diskursu je moment znovusjednocení, které je vnímáno jako 

obnovení „normality“ německého státu.113 Dalším významným bodem tohoto diskursu 

je důraz na neutuchající směřování Německa na „Západ“, jehož dosažení je považováno 

za vrchol německého usilování.114 Z takového vnímání německých poválečných dějin 

vyplývá pak postavení Západu jako „samozřejmého hodnotového měřítka“.115   

V dílech více autorů116 můžeme nalézt zmínky o překážkách, které brání prosa-

zení alternativního pohledu vůči zmíněnému diskursu: nedostatek metodické plurality, 

který by podle K.H. Jarausche měl být překlenut diachronním i synchronním srovnáním 

nacistického režimu, SRN a východního bloku, důraz by měl být kladen na vztahy mezi 

státy a jejich vzájemné působení a pozornost by měla být věnována také „dějinám pro-

                                                 
109 Důležitost takového srovnání vyplývá slovy M. Sabrowa a T. Lindenbergera z nemožnosti „vysvětlit 
jak západoněmecké dějiny, tak východoněmecké dějiny po roce 1945 pouze samy ze sebe“. 
In: Hüttmann, J., Deutungskonflikte über DDR-Geschichte, str. 199. 
110 Naumann, K., Lotz, „Ankommen“ oder „Aufbrechen“?, str.230. 
111 Například publikace Bundeszentrale für politische Bildung. 
112 Naumann, K., Lotz, Ch., „Ankommen“ oder „Aufbrechen“?, str. 220. 
113 Tamtéž, str. 222. 
114 Srov. Jarausch , K., „"Der Westen" - Ein selbstverständlicher Wertmaßstab?“ Zu: Heinrich August 
Winkler. Der Lange Weg nach Westen, Bd. 1 und 2, Bulletin Zentrum für Zeithistorische Forschung, 
březen 2001, č. 7, str. 53–56. 
115 Tamtéž, str. 53. 
116 Např. Naumann, K., Lotz, Ch., „Ankommen“ oder „Aufbrechen“?; Jarausch, K., Die Zukunft; Hütt-
mann, J., Deutungskonflikte über DDR-Geschichte. 
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blémů“ (Problemgeschichte), které překračují „národní hranice“ výzkumu a spočívají v 

analýze rozličných reakcí na stejné výzvy.117  

Takovému výzkumu brání nesouměrná situace v přístupu k pramenům. Přístup 

k materiálům o NDR zůstává dodnes téměř neomezený. 118 Naproti tomu se přes snahy o 

změnu na archiválie SRN stále vztahuje třicetiletá ochranná lhůta či je přístup vědců 

k těmto materiálům administrativně ztížen. 119 Tato nesouměrnost pramenné základny 

dvou německých států je podle K. Naumannové a Ch. Lotze v německé vědecké sféře 

nedostatečně tematizována. 120  

Prosazení takového alternativního diskursu v činnosti poradních komisí bránila 

pravděpodobně také skutečnost, že nebylo zájmem politických stran, účastnících se pro-

střednictvím poradních komisí procesu zpracování minulosti NDR, rozpoutávat kritiku 

systému, který spoluvytvářejí, cílem bylo naopak pro tento systém získat důvěrů vý-

chodních Němců. Tento postoj je do jisté míry očekávatelný, protože slovy J. Hüttman-

na při interpretačních konfliktech o minulosti východoněmeckého státu se nejedná pou-

ze o východoněmecký režim, ale také o SRN a s ní spojenou obecnou akceptaci význa-

mu a funkcí demokratických institucí a každodenní demokratické praxe.121 U východ-

ních Němců se v 90. letech často objevovala nespokojenost s charakterem demokracie 

v SRN, jednalo se zejména o pochyby o skutečné demokratičnosti zastupitelské demo-

kracie.122 Vyrovnávání se s nedemokratickou minulostí NDR tak vznášelo nároky na 

západoněmeckou demokracii a zároveň bylo do jisté míry výzvou a zrcadlem jejího 

stavu. 

 

                                                 
117 Jarausch, K., Die Zukunft, str. 96. 
118 Archiválie východoněmeckého ministerstva zahraničí (Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten) 
spravuje Politický archiv Spolkového ministerstva zahraničí (Politisches Archiv, Auswärtiges Amt) a 
vztahuje se na něj třicetiletá ochranná archivní lhůta. 
119 Návrh na přehodnocení třicetileté ochranné lhůty vztahující se na západoněmecké archiválie se objevil 
jako Sondervotum v průběžné zprávě poradní komise „Zpracování dějin a následků diktatury SED 
v Německu“ 
Sondervotum der Mitglieder der SPD, des Mitglieds der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen sowie der Sa-
chverständigen Faulenbach, Gutzeit, Mitter und Weber zu vorstehender Handlungsempfehlung In: 
Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 
Deutschland“ (12. Wahlperiode des deutschen Bundestages), 9. svazků, CD-ROM, hrsg. vom Deutschen 
Bundestag, Baden-Baden 1995: Nomos Verl. – Ges., svazek I., str. 680. 
120 Mählert, U., Wilke, M., Die DDR-Forschung – ein Auslaufsmodell?, str. 142. 
121 Hüttmann, J., Deutungskonflikte über DDR-Geschichte, str. 198. 
122 AHBE, T., Die DDR im Alltagsbewusstsein ihrer ehemaligen Bevölkerung. Die Ostdeutschen als 
Produkt der DDR und als Produzenten von DDR-Erinnerungen. In: HÜTMANN, J., MÄHLERT, U., 
PASTERNACK, P. (eds.), DDR-Geschichte vermitteln: Ansätze und Erfahrungen in Unterricht, 
Hochschullehre und politischer Bildung, Berlin 2004: Metropol, str. 122–123. 



Bakalářská práce Poradní komise Spolkového parlamentu jako nástroj 
zpracování minulosti v Německu v 90. letech 

 - 42 - 

9. Závěr 
 

Zpracování minulosti NDR v poradních komisích Spolkového sněmu 

v Německu v 90. letech znamenalo proměnu pro samotnou instituci poradních komisí. 

Zatímco doposud se poradní komise ke společenských procesům jen odborně vyjadřo-

valy a navrhovaly pro ně vhodný legislativní rámec, v tomto případě svým působením 

proces zpracování minulosti NDR spoluutvářely. Poradní komise tak v průběhu 90. let 

nespolupracovaly na vytvoření důležitých zákonů, např. zákonu upravujícím přístup 

k materiálům Stasi.  

Za úspěch poradních komisí lze jistě považovat skutečnost, že na počátku 90. let 

nedošlo ke zúžení tématu pouze na odhalování zločinů Stasi, což tehdy díky zájmu spo-

lečnosti a mediálnímu tlaku hrozilo. 

Ač jsou odborníci podle empirických studií často podřízeni politickému profilu 

strany, která je do funkce v poradní komisi jmenovala, hodnotím jejich roli v první po-

radní komisi pozitivně. Podařilo se jim zastavit politickou instrumetalizaci termínu „Un-

rechtsstaat“ a stanovit meze užití teorie totalitarismu, čímž významně přispěli 

k vyváženosti a akceptovatelnosti činnosti první poradní komise.  

Rámcem práce odborníků v poradních komisích byl výzkum NDR, který v 90. 

letech prošel bouřlivým vývojem. Tento vývoj lze pozorovat na obsahové změně, která 

se projevila v činnosti druhé poradní komise. Výzkum represivní podstaty NDR byl 

doplněn o pohled na východoněmeckou společnost a její každodenní život. Tato obsa-

hová změna přispěla k větší akceptaci druhé poradní komise mezi částí východních 

Němců, protože již nezachycovala pouze dílčí aspekty existence východoněmeckého 

státu, ale popisovala také oblasti života v NDR, s kterými se východní Němci mohli 

ztotožnit. Dlouhodobější zájem o východoněmecký režim, o jehož zachování poradní 

komise usilovaly, přetrvává v Německu díky založení Nadace pro zpracování diktatury 

SED (Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur). Přístup této nadace zdůrazňuje re-

presivní aspekty východoněmeckého režimu a věnuje velkou pozornost památce na jeho 

oběti. 

Při pohledu na dnešní názorově i organizačně rozmanitou krajinu zpracování 

minulosti v Německu můžeme konstatovat, že obava o zestátnění institucionalizovaného 

zájmu o NDR se nepotvrdila.  

Poradní komise Spolkového parlamentu stály před složitou úlohou vyváženě na-

kládat s asymetrií procesu zacházení s minulostí NDR. Dostatečný podíl východoně-
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meckých občanů mělo zajistit jejich nadproporcionální zastoupení a přizvání stran 

PDS/Linke Liste a Bündnis 90/Die Grünen k účasti v poradních komisích. Pokud se 

ovšem podíváme na skutečné možnosti těchto dvou stran prosadit své názory, ať už v 

obsahovém zameření komise nebo v užívané terminologii, byly spíše mizivé. V případě 

strany PDS/Linke Liste k tomu přispěl její agresivně opoziční postoj, který jí nedával 

šanci své postoje v práci komise prosadit. Domnívám se, že v poradní komisi byla vy-

tvořena zdánlivá symetrie, která budila dojem, že zpracování minulosti je celoněmeckou 

záležitostí a z které byl vyvozen nárok západních elit podílet se tomto procesu. Tento 

postoj vedl k častým odmítavým reakcím ze strany východních Němců, kteří měli pocit, 

že zpracování vlastní minulosti není v jejich rukách. 

Tato zdánlivá symetrie a paušální odmítání PDS v činnosti poradní komise velmi 

pravděpodobně její opoziční a alternativní postavení navenek potvrdilo a postoj velkých 

stran tak v konečném důsledku jen pomohl stylizaci strany PDS do pozice obhájce vý-

chodoněmeckých dějin. Kritiku systému SRN ze strany části východních Němců a 

PDS/Linke Liste pravděpodobně jen posílila počáteční instrumentalizace německo-

německých vztahů velkými stranami. 

Právě pohled na vztahy dvou německých států byl chybějícím kamenem 

v komplexním pohledu na německé poválečné dějiny. Prosazení takového pohledu mělo 

více překážek: německo-německé vztahy byly bodem sporu dvou velkých parlament-

ních stran, takové srovnání mohlo být lehce využito k systémové kritice SRN, která byla 

nežádoucí vzhledem ke snaze komise přesvědčit východní Němce o výhodách demo-

kracie. Naposledy tato otázka vynesla na povrch deficity současné zastupitelské demo-

kracie, které se staly viditelnějšími kvůli očekávání východních Němců vůči demokra-

tickému systému. 

Východoněmecká občanská sdružení a východní Němci hráli zejména 

v počátcích procesu zpracování minulosti rozhodující roli: záchrana archivů, návrh tri-

bunálu a poradní komise byly iniciativy pocházející od východoněmeckých občanských 

aktivistů. Jejich aktivita byla rozhodující v momentě, kdy západoněmecké elity ztrácely 

zájem zabývat se tématy spojenými s minulostí NDR – vlivem Stasi na západoněmec-

kou politiku, vztahy obou německých států – které je mohly poškodit.  

Od samého počátku činnosti poradních komisí bylo tematizováno nebezpečí in-

strumentalizace dějin NDR a jejich použití v každodenním politickém boji. Ač se ná-

znaky instrumentalizace objevovaly od počátku 90. let a také v prvních krocích činnosti 

první poradní komise, můžeme sledovat rychlý ústup z těchto pozic, spojený pravděpo-
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dobně s negativní reakcí veřejnosti ve východní části Německa. Diskreditace parla-

mentního procesu zpracování minulosti NDR v očích veřejnosti byla příliš velkým rizi-

kem a donutila strany odstoupit z nejkontroverznějších pozic – odmítnutí pojmu „Un-

rechtsstaat“ či uklidnění sporu o německo-německé vztahy mezi stranami CDU/CSU a 

SPD. 

Zpracování minulosti NDR bylo od počátku provázeno srovnáním dvou němec-

kých diktatur. Poradní komise Spolkového sněmu výrazným způsobem přispěly k této 

teoretické debatě i jejím praktickým důsledkům, když formulovaly cíle, pravidla a limi-

ty takového srovnání. Problematické dědictví dvou německých diktatur a jejich rozdíl-

ného zpracování ve dvou německých státech se odráželo v debatách o koncepci památ-

níků připomínajících obě diktatury. Koncepce památníků vytvořená druhou poradní 

komisí by měla přispět k vyrovnanému vzpomínání na obě diktatury, kdy nebude vý-

znam ani jedné z nich ve společnosti potlačen. 

V německém procesu zpracování minulosti je možné pozorovat některé tenden-

ce, které jsou reflektovány zejména mladší generací historiků. Jedná se o chápání pová-

lečných dějiny na základě dichotomie „úspěšné dějiny“ staré BRD a „neúspěšné“ dějiny 

NDR. Důsledky takové pohledu je vnímání německého znovujednocení jako dokončení 

německé cesty na Západ, který se stává pro sjednocené Německo hodnotovým měřít-

kem. Tento pohled brání diferencovanému pohledu na poválečné dějiny Německa a 

směřuje k odmítání relevance zkušeností východních Němců, která by pro sjednocené 

Německo mohla být obohacující. 

Přes všechna problematická východiska procesu zpracování minulosti NDR 

v Německu v 90. letech, může být práce poradních komisí pro ostatní postkomunistické 

státy inspirací. 
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10. Resumé 
 

Tato bakalářská práce se zabývá procesem zpracování minulosti Německé de-

mokratické republiky v Německu v 90. letech, zejména jeho institucionalizací v porad-

ních komisích Spolkového parlamentu. Poradní komise zaujímají zvláštní postavení 

v legislativě SRN, kdy díky formálně rovnému spolupůsobení poslanců a odborníků 

vytvářejí společnou komunikační platformu pro politiku a vědu. V 90. letech vznikly na 

parlamentní úrovni dvě poradní komise („Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der 

SED-Diktatur in Deutschland“ 1992–1994 a „Überwindung der Folgen der SED-

Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“ 1994–1998), které se zabývaly zpracováním 

minulosti NDR. 

Těžištěm práce je analýza primárních materiálů poradních komisí Spolkového 

parlamentu (návrhy jednotlivých politických stran, zápisy z debat a zasedání, odborné 

příspěvky) na základě vybraných problémových oblastí. Jimi jsou asymetrie německého 

procesu zpracování, vycházející z podstaty německého sjednocení; politizace – instru-

mentalizace minulosti NDR politickými stranami; rámec práce poradních komisí tvoře-

ný výzkumem NDR před i po sjednocení; srovnání dvou německých diktatur a významu 

srovnání systémů NDR a staré Spolkové republiky Německo. 

Tezí práce je, že zpracování minulosti NDR v parlamentním grémiu zřízeném na 

základě rozhodnutí politických stran směřovalo k politizaci tohoto tématu. Odborníkům 

působícím v poradních komisích se však podařilo tyto tendence v činnosti poradních 

komisí usměrnit či zcela odstranit. Poradním komisím se také podařilo zabránit zúžení 

tématu minulosti NDR na činnost Stasi, zároveň byla ale první poradní komise výrazně 

zaměřena na represivní podstatu východoněmeckého státu. Vlivem odborníků a kvůli 

reakci části východních Němců se druhá poradní komise věnovala také širší tematice – 

NDR jako sociálnímu státu, vývoji východoněmecké společnosti atd. Autenticitu proce-

su zpracování minulosti, která byla pro přijetí výsledků poradních komisí mezi mnoha 

východními Němci klíčová, se poradním komisím nepodařilo zcela dosáhnout. Zabráni-

la tomu především stylizace zpracování minulosti NDR do celoněmeckého zájmu, 

z čehož západoněmecké politické elity vyvozovaly svůj nárok určovat směřování tohoto 

procesu. 

 

11. Zusammenfassung 
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Diese Bachelor-Arbeit befasst sich mit dem Prozess von Aufarbeitung der DDR 

Vergangenheit in der 90er Jahre. Der Schwerpunkt liegt besonders auf der Institutionali-

sierung der Aufarbeitung in den Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages. 

Die Enquete-Kommission nehmen wegen der gleichgesetzten Zusammenwirkung von 

Abgeordneten und Sachverständigen eine besondere Position in der deutschen Legisla-

tur ein. In der 90er Jahre entstanden auf der Parlamentebene zwei Enquete-

Kommissionen („Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deut-

schland“ 1992–1994 a „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der 

deutschen Einheit“ 1994–1998), die sich auf das Thema DDR konzentrierten. 

Der Schwerpunkt dieser Bachelor-Arbeit besteht in Analyse von Materialien der 

Enquete-Kommissionen (Anträge von politischen Parteien, Protokolle der Sitzungen 

und Debatten, Vorträge der Sachverständigen) auf der Grundlage von ausgewählten 

Problemgebieten. Diese untersuchten Faktoren sind: Asymmetrie der Aufarbeitung von 

DDR-Vergangenheit, die vom Charakter der deutschem Wiedervereinigung stammte; 

Politisierung – Instrumentalisierung der DDR-Vergangenheit seitens der politischen 

Parteien; wissenschaftlicher Rahmen der Enquete-Kommissionen; Komparation von 

zwei deutschen Diktaturen und die Bedeutung von verflochtener Parallegeschichte der 

BRD und der DDR. 

Die These dieser Bachelor-Arbeit ist, daß die DDR-Vergangenheitsbewältigung 

im Rahmen der Enquete-Kommissionen zur Politiserung dieses Themas tendierte. Den 

Sachverständigen ist es gelungen, diese Tendenzen zu steuern oder ganz zu beseitigen. 

Die Enquete-Kommission verhinderten also die Beschränkung von Aufarbeitung auf 

das Thema Stasi. Trotzdem wurde die erste Kommission stark auf die repressiven As-

pekte des ostdeutschen Regimes orientiert. Die zweite Enquete-Kommission widmete 

sich einem breiteren Themenspektrum – der DDR als Wohlstandstaat und der gesell-

schaftlichen Entwicklung in der DDR. Die Autentizität des Aufarbeitungsprozesses, die 

für die Akzeptation der Enquete-Kommission unter vielen Ostdeutschen bedeutsam war, 

erreichten die Enquete-Kommissionen nicht ganz. Das wurde wegen der Stilisierung der 

DDR-Vergangenheitaufarbeitung als eine gesamtdeutsche Interesse verursacht. Auf 

dieser Grundlage führten die westdeutschen politischen Eliten ihren Anspruch auf die 

Steuerung der DDR-Aufarbeitung zurück.  
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