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Abstrakt 

Práce se zabývá představením Úřadu spolkového zmocněnce pro dokumenty bývalé 

Státní bezpečnosti NDR jako jedné z možností, jak se vyrovnat s komunistickou 

minulostí. Práce je zaměřena na období úřadu pod vedením Marianne Birthler, jež ho 

vedla v letech 2000 až 2011. Toto období není v české literatuře dosud zpracováno  

a nabízí pomyslné navázání na již vzniklé publikace týkající se především prvního 

období úřadu, tj. prvních deset let pod vedením Joachima Gaucka. Cílem práce je 

prostřednictvím přiblížení úřadu pod vedením Marianne Birthler zodpovědět otázky, 

zda došlo k posunům oproti předchozímu období úřadu pod vedením Joachimem 

Gauckem, a jak byla koncepce úřadu transformována v tomto následujícím období. 

Instituci se podařilo etablovat jako účinný nástroj pro vyrovnávání se s minulostí,  

což dokazují vysoké počty stále podávaných žádostí o nahlížení do spisu s informacemi, 

které byly nasbírány východoněmeckou tajnou službou Stasi. Úřad je zároveň 

symbolem a vzorem pro podobné instituce etablující se zpožděním v ostatních 

postkomunistických zemích. 

 



   

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to show the office of the Stasi Records Agency as one 

of the ways how to deal with the communist past. The work is focused on the period of 

office under the leadership of Marianne Birthler, who led it from 2000 to 2011. This 

period in Czech literature is not yet processed and offers notional're already incurred 

publications relating primarily to the first period of office, i.e. the first ten years under 

the leadership Joachim Gauck. Through approach Authority under the guidance and 

answer questions whether there shifts compared to the previous period Authority under 

the leadership of Joachim Gauck, and how the concept of office transformed in the 

following period. The institution has managed to establish itself as an effective tool for 

dealing with the past, as evidenced by the high number ever submitted applications for 

access to documents with information which were collected by the Ministry for State 

Security - Stasi. The Office is also a symbol and a model for similar institutions newly 

started late in other post-communist countries. 
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1 Úvod 

1.1 Charakteristika tématu 

Na počátku 90. let je jedním z úkolů SRN vyrovnat se s dědictvím komunistické 

diktatury, které s sebou do znovusjednocené země přináší bývalá NDR. Těžkou otázkou 

však je, jak se s touto minulostí vyrovnat. Proces byl ovlivněn již z počátku řadou 

specifik. Minulost komunistické diktatury se bezprostředně nedotýkala celé SRN, nýbrž 

jen nových spolkových zemí. Proces vyrovnávání je tak asymetrický. Zároveň  

se znovusjednocené Německo muselo stále ještě vyrovnat s minulostí nacistickou. 

Zatímco v případě nacistické minulosti dochází ke konjunktuře vyrovnávání se až 

s časovým odstupem, u komunistické diktatury vidíme takřka okamžitou snahu, 

především ze strany východoněmeckých občanů, se s komunistickou diktaturou 

nějakým způsobem vyrovnat. 

Již v roce 1989, kdy východoněmečtí občané obsadili jednotlivé pobočky spolu 

s centrální budovou tajné policie Stasi, se objevila jedna z možností, jak  

se s komunistickou minulostí vyrovnat, a sice prostřednictvím spisů východoněmecké 

tajné policie Stasi. Jak přesně se spisy naložit však nebylo úplně jasné. Problematika 

vyústila v mnohanásobné debaty o budoucnosti spisů. Objevovaly se názory, které 

hovořily pro kontrolované spálení spisů nebo naopak názory úplně opačné, jako 

například ať si každý odnese svůj spis domů. Podle Marianne Birthler mohl pouze stěží 

někdo z těch, kdo budovy Stasi obsadili, vidět v aktech prameny soudobých dějin. Spíše 

se obávali nebezpečí ukrytého v informacích, které jsou o nich ve spisech nahromaděny, 

a nebezpečí, kam všude se mohou dostat.
1
  

Nakonec se spisy Stasi obsahující nasbírané informace o jednotlivých občanech 

bývalé NDR ukázaly jako důležitý zdroje pro zkoumání komunistické diktatury NDR,  

a jedna z cest, jak se s komunistickou minulostí vyrovnat. SRN se rozhodla odpoutat  

se od minulosti jejím poznáním
2
, nikoli udělat za obdobím komunistické diktatury 

tlustou čáru. V roce 1990 byl založen Úřad spolkového zmocněnce pro dokumentaci 

Státní bezpečnosti bývalé NDR (Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – BStU), 

                                                 
1
 Marianne Birthler, Erinnern, nicht verdrängen: „Die Aufarbeitung der SED-Diktatur mit Hilfe der Stasi 

Akten“ in Staat und Recht in Teilung und Einheit, Julian Krüper a Heiko Sauer (Tübingen: Mohr Siebeck, 

2011), 182-194, zde 185. 
2
 Jiří Liška, „Odpoutat se od minulostí jejím poznáním“ Paměť a dějiny, č. 1 (leden 2007): 191, 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0701-188-193.pdf (staženo 28. 05. 2016). 
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který spisy spravuje a umožňuje dotyčným do spisů nahlédnout. Právě díky spisům jako 

soudobého pramene a konfrontaci s nimi dochází v SRN k tichému osobnímu 

vyrovnávání se s minulostí. Prvním spolkovým zmocněncem se stal současný spolkový 

prezident Joachim Gauck, podle kterého bývá instituci dosud přezdíváno „Gauckův 

úřad“. Za jeho období se úřadu podařilo etablovat se jako fungující demokratická 

instituce spravující archivní dědictví komunistického režimu bývalé NDR, která svou 

koncepcí napomáhá procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí. V roce 2001 

předal Gauck vedení úřadu své nástupkyni Marianne Birthler, která vedla úřad do roku 

2011. 

1.2 Cíle 

Cílem této práce je analyzovat koncepci Gauckova úřadu, tedy jak přistupuje 

k minulosti, a jakým způsobem se s ní vyrovnává, jak ji zkoumá. Mělo by tak zároveň 

dojít k představení instituce jako jedné z možností, jak se s minulostí vyrovnat. Práce je 

zaměřena na druhé období úřadu, pod vedením Marianne Birthler v letech 2000 až 

2011, a navazuje tak na doposud u nás vydané publikace zaměřující se na první období 

úřadu pod vedením Joachima Gaucka.  Cílem je představit úřad pod vedením Marianne 

Birthler ve smyslu popsání případných posunů, změn v souvislosti s vývojem úřadu či 

popsání těžkostí, se kterými se Marianne Birthler v čele úřadu musela vypořádat. 

Zároveň by následující práce měla poskytnout odpověď na otázku, jak byla koncepce 

úřadu v jeho následujícím období rozvíjena, a do jaké míry tak úřad splnil či nesplnil 

svůj úkol. Práce by tedy měla pomyslně navázat na první období úřadu a přinést krátké 

srovnání v souvislosti s vedením za Joachima Gaucka. Jedním z cílů je zároveň přiblížit, 

jaký vliv může mít samotná osobnost na úřad jako takový. 

1.3 Struktura práce 

V souvislosti se zodpovězením výzkumných otázek je práce členěna  

do následujících tří částí. Aby bylo možné analyzovat úřad jako jednu z možností, jak  

se s minulostí vyrovnat, je potřeba vymezit základní pojmy, které se s danou 

problematikou pojí. První část práce (kap. 2) proto tvoří teoretický úvod, ve kterém jsou 

vysvětleny základní pojmy pojící se s historickou pamětí a kulturou vzpomínání.  

Na území SRN nalezneme dvě minulosti, se kterými se sjednocené Německo musí 

vyrovnat, a sice minulost nacionálního socialismu a komunistické diktatury. Minulost 

komunistické diktatury se týká pouze nových spolkových zemí a proces vyrovnávání  
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se je tak asymetrický. Těmto i dalším specifikům v souvislosti s vyrovnáváním  

se s minulostí v SRN se rovněž věnuje teoretický úvod, který se zároveň vyrovnává 

s pojmem Vergangenheitsbewältigung, který je pro tuto práci klíčový. 

Další část práce (kap. 3) je věnována představení úřadu jako jedné z možností, 

jak se s minulostí vyrovnat. Kapitola se zpočátku krátce věnuje tajné policii Stasi, pádu 

komunistické diktatury v NDR, tj. předpokladům vzniku instituce. Je popsána koncepce, 

struktura, fungování a kompetence instituce, která se stala vzorem pro ostatní 

postkomunistické země v procesu vyrovnávání se s komunistickou diktaturou. 

V souvislosti s výzkumnou otázkou, jaký vliv může mít samotná osoba na vedení úřadu, 

je součástí práce krátké představení obou představitelů úřadu, tj. Joachima Gaucka (kap. 

3) a Marianne Birthler (kap. 4). 

Jak byla koncepce úřadu rozvíjena a do jaké míry úřad i v následujícím období 

pod vedením Marianne Birthler splnil či nesplnil svůj úkol, objasní čtvrtá kapitola.  

Ta zároveň popíše změny, ke kterým v průběhu vedení Birhtler došlo, a těžkosti, kterým 

musela nová vedoucí úřadu čelit. V souvislosti s úřadem se stále častěji hovoří o jeho 

fungování v budoucnu, respektive o jeho přesunutí pod Spolkový archiv 

(Bundesarchiv). Součástí čtvrté kapitoly je proto i představení doporučení Sabrowovy 

expertní komise z roku 2006 a Böhmerovy expertní komise z dubna 2016. 

1.4 Zhodnocení literatury3 

Téma minulosti je dostatečně zpracováno v německých i českých publikacích. 

Pro základní přiblížení terminologie paměti a vzpomínání bylo čerpáno především 

z německých zdrojů, které nabízí z důvodu absence jednotlivých českých ekvivalentů 

vůči německým pojmům přesnější přiblížení dané problematiky.  Klíčovou byla pro tuto 

práci publikace od Aleidy Assmann Der lange Schatten der Vergangenheit.
4
 Dále pak 

článek Sabine Moller Erinnerung und Gedächtnis
5
 či příspěvek Edgara Wolfruma 

Erinnerung und Geschichtspolitik als Forschungsfelder.
6
 

Pro vysvětlení pro tuto práci klíčového pojmu Vergangenheitsbewältigung 

v kontextu s jinými pojmy bylo čerpáno z příspěvku Bernda Faulenbacha Společenské 

                                                 
3
 Tato kapitola představuje pouze stěžejní literaturu a zdroje pro tuto práci.  

4
 Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik 

(Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2007. 
5
 Sabine Moller, „Erinnerung und Gedächtnis,“ Docupedia-Zeitgeschichte, č. 1 (12.04.2010): 1-12, 

https://docupedia.de/images/d/d7/Erinnerung_und_Ged%C3%A4chtnis.pdf (staženo 16. 02. 2016). 
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vyrovnávání se s minulostí po roce 1989.
7
 Tento příspěvek zároveň napomohl  

ke zpracování dvojí minulosti na německém prostoru. Jednotlivé shody či rozdíly obou 

diktatur, které zároveň činí ze SRN zvláštní případ, kdy se musí vyrovnávat se dvěma 

diktaturami, popisuje Christioph Kleßmann ve svém článku Die Akten schließen? Der 

schwierige Umgang mit der Vergangenheit  - zwei Diktaturen in Deutschland.
8
 

Pro přiblížení východoněmecké tajné policie Stasi a předpokladů vzniku 

samotné instituce byla velice přínosná publikace Jense Giesekeho Stasi: Tajná police 

 NDR v letech 1945-1990, která čtenáři poutavě umožní nahlédnout do fungování tajné 

policie a zároveň tak přiblíží těžké břemeno, se kterým se musí znovusjednocené 

Německo vypořádat. Gauckův úřad se stal jednou z možností, jak se s komunistickou 

diktaturou bývalé NDR vyrovnat.
9
 Pro představení jeho koncepce a fungování bylo 

primárně čerpáno z oficiálních webových stránek úřadu, které poskytují detailní  

a přehledné informace o instituci. Dále je třeba zmínit jako důležitý zdroj samotný 

Zákon o materiálech Stasi (Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, zkráceně  

Stasi Unterlagen Gesetz – dále jen StUG). 

Zatímco období vzniku a etablování úřadu, tj. období pod vedením Joachima 

Gaucka je v českých, zejména pak v německých publikacích poměrně podrobně 

zpracováno, období pod vedením Marianne Birthler je analyzováno v porovnání 

s obdobím předchozím v německých publikacích pouze okrajově, v českých vůbec. 

Přesto byla velice přínosnou publikací kniha od Manuela Beckera Geschichtspolitik  

in der „Berliner Republik“: Konzeptionen und Kontroversen, jejíž kapitolu 

Vergangenheitspolitik: Die Kontroversen um die Stasi-Unterlagen-Behörde (1990-

2012) můžeme označit za stěžejní zdroj pro přiblížení činnost úřadu pod vedením 

                                                                                                                                               
6
 Edgar Wolfrum, „Erinnerung und Geschichtspolitik als Forschungsfelder“, in Reformation und 

Bauernkrieg. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik im geteilten Deutschland, ed. Jan Scheunemann et 

al. (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2010), 13-47. 
7
 Bernd Faulenbach, „Společenské vyrovnání se s minulostí po roce 1989“, in Vyrovnávání se s totalitní 

minulostí. Srovnání situace v Německu a v České republice po roce 1989; Sborník z konference, konané 

ve dnech 18.-19. ledna 2007 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Německu, Stiftung zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur, Velvyslanectví České republiky, České centrum (Berlin: Berliner 

Wissenschafts-Verlag, 2008), 69-75. 
8
 „Christoph Kleßmann: Die Akten schließen? Der schwierige Umgang mit der Vergangenheit  - zwei 

Diktaturen in Deutschland“, Bundezentrale für politische Bildung,   

http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/geschichte-und-erinnerung/39838/die-akten-schliessen 

(staženo 15. 05. 2016). 
9
 Jens Gieseke, Stasi: Tajná policie NDR v letech 1945-1990 (Praha: Ikar, 2013). 
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Marianne Birthler.
10

 Vzhledem k již zmíněnému nedostatku literatury týkající se tohoto 

tématu, byly klíčovými zdroji výroční zprávy úřadu či novinové články reflektující 

činnost úřadu. Z použitých periodik můžeme jmenovat například Die Welt, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Westdeutsche Allgemiene Zeitung, Die Zeit nebo Der Spiegel. 

Součástí práce je i debata o budoucnosti úřadu, jejíž silný vzestup můžeme vidět 

v souvislosti s tzv. Sabrowovou komisí z roku 2005 týkající se koncepce budoucího 

vyrovnávání se s komunistickou minulostí v SRN. Pro představení závěrů této komise 

trvající déle než jeden rok byla použita publikace Martina Sabrowa Wohin treibt die  

DDR-Erinnerung, která se vedle problematiky vyrovnávání se s minulostí věnuje právě 

doporučení této expertní komise.
11

 Budoucnost úřadu není doposud zcela jasná, práce 

proto v závěru přesahuje i do současnosti. Nejaktuálnější informace pocházejí z dubna 

2016, kdy předala expertní komise pro budoucnost úřadu svá doporučení Spolkovému 

sněmu. Toto téma je tak v souvislosti s jeho aktuálnosti dosud nezpracované  

a primárním zdrojem proto byla samotná zpráva expertní komise.
12

 

                                                 
10

 Manuel Becker, „Vergangenheitspolitik: Die Kontroversen um die Stasi-Unterlagen-Behörde (1990-

2012)“, in Geschichtspolitik in der „Berliner Republik“: Konzeptionen und Kontroversen, Manuel Becker 

(Wiesbaden, Springer, 2013), 305-398. 
11

 Martin Sabrow et al., eds., Wohin treibt die DDR-Erinnerung?: Dokumentation einer Debatte (Bonn: 

Bundeszentrale für politische Bildung, 2007). 
12

 Bericht der Expertenkommission zur Zukunft der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen 

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU)“, Berlin 2016. 
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2. Teoretický úvod 

2.1 Kultura vzpomínání, historická paměť 

Pojem historická paměť představuje kulturní tradici, způsob, jakým jsou 

historické události předávány dál. Je utvářena přechodem od paměti individuální 

(individuelles Gedächtnis) k paměti sociální (Soziales Gedächtnis), a nakonec  

ke kolektivní paměti (kollektives Gedächtnis), kterou můžeme dál dělit na paměť 

politickou či národní (politisches und nationales Gedächtnis).  

Individuální pamětí je myšlena paměť, vzpomínky individua. Můžeme ji chápat 

jako dynamické medium subjektivního zpracování zkušeností a zážitků. Nejde však  

o čistě soukromou a soběstačnou paměť. Podle Maurice Halbwachse je individuální 

paměť vždy sociálně podmíněna. Absolutně osamocený člověk není schopen utvářet 

paměť. Ta je totiž konstruována a upevňována až komunikací s ostatními.
13

 Dochází tak 

k předávání informací o historických událostech prostřednictvím jednotlivých 

biologických nositelů – jedinců, kteří událost aktivně zažili, či jim byla již 

reprodukována. Historická paměť se tak šíří prostřednictvím komunikace mezi 

jednotlivými rodinnými generacemi, a bývá proto také označována za paměť 

komunikativní. U toho druhu historické paměti je důležité zmínit, že její aktivní funkce 

je délkou života jednotlivých komunikačních subjektů omezena na 80 až 100 let.
14

 

Vedle rodinných generací nalezneme generace společenské, které si předávají 

informace podobně jako generace v rámci rodiny. V takovémto případě dochází 

k utváření tzv. sociální pamětí (Soziales Gedächtnis). S každou generační změnou, která 

nastává každých třicet let, se výrazně mění i profil dané vzpomínky. Jako příklad 

můžeme uvést mlčení v souvislosti s minulostí nacionálního socialismu, které bylo 

prolomeno v západoněmecké společnosti studentským hnutím až v  60. letech.
15

 

Pojem kulturní paměť označuje druh historické paměti v širším časovém  

- mezigeneračním rozmezí a zprostředkovává nám tak historii prostřednictvím symbolů, 

výročí, či hmatatelných prvků, tzv. míst paměti, kterými jsou často kulturních památky 

                                                 
13

 Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit, 25. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid., 27. 
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nebo pomníky. Tyto hmatatelné prvky jsou tak většinou místa děje samotné dějinné 

události.
16

 

Pro Spolkovou republiku Německo můžeme jistě bezpochyby vymezit dvě 

základní historické roviny, které německá společnost primárně zpracovává, a sice 

historickou paměť související s nacistickou a komunistickou diktaturou. Nacistickou 

minulost můžeme dále ještě rozdělit na historickou paměť nacistických zločinů  

a německých obětí. Získáváme tak „trojí historickou paměť“ na německém prostoru.
17

 

Způsoby zpracování minulosti spolu s jejich formami a proměnami můžeme 

pozorovat na historických debatách (Geschichtsdebatten), které jsou příkladem  

tzv. komunikativní paměti. V Německu se vedou takovéto debaty na bázi  

historicko-politických kontroverzích v intenzivnější podobě od 60. let. Tyto debaty 

probíhají na několika úrovních, ať už regionálních, národních či nadnárodní. Jejich 

hlavními předměty jsou oběti druhé světové války, přičemž po sjednocení země byly 

rozšířeny o oběti komunistické diktatury.
18

  

Odlišným způsobem zpracování minulosti oproti komunikační paměti je paměť 

institucionalizovaná, muzealizovaná, archivovaná. Myšleno je zde zpracování minulosti 

prostřednictvím institucí jako je právě Gauckův úřad. Jako další příklady můžeme 

jmenovat například Neue Wache, Deutsches Historisches Museum spojené s osobností 

Helmuta Kohla, či historické projekty Gerharda Schrödera Holocaust-Memorial, 

Topographie des Terrors nebo Zentrum gegen Vertreibungen současné kancléřky 

Angely Merkelové. Ze známých historických výstav můžeme jmenovat například 

Wehrmachtausstellung probíhající v letech 1995 až 2005.
19

 

Zabývání se minulostí však nebylo vždy obvyklým a samozřejmým jevem jako 

je tomu dnes. V době raného novověku převažovalo spíše zapomínání minulosti než 

vzpomínání na ni. Martin Sabrow označil dokonce vzpomínání jako „Pathosformel“
 

současnosti.
20

 Zvrat, který Wolfrum nazývá cestou od zapomnění minulosti k její 

posedlosti (von der Geschichtsvergessenheit zur Geschichtsversessenheit), ve smyslu 

konjunktury vzpomínání a vzpomínkové kultury, vidíme především v posledních třech 

                                                 
16

 Ibid., 35 
17

 Miroslav Kunštát, „Transformace německé historické paměti a její místo v zahraničněpolitické kultuře 

SRN“, in Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Vladimír Handl 

(Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011), 92-119, zde 107. 
18

 Ibid., 99. 
19

 Ibid., 107. 
20

 Martin Sabrow, „Die Lust an der Vergangenheit: Kommentar zu Aleida Assmann“ Zeithistorische 

Forschungen: Studies in Contemporary History, č. 3 (2007): 1, http://www.zeithistorische-

forschungen.de/3-2007/id%3D4667 (staženo 11. 02. 2016). 
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desetiletích. Podle Sabine Moller sehrály v odklonu od „prominutí a zapomnění“ 

důležitou roli faktory jako historická transformace v souvislosti s nástupem nových 

generací, konec studené války nebo rozrůstající se technický vývoj v souvislosti 

s rozšířením medií.
21

 

Historická paměť hraje důležitou roli v politickém aspektu. Záleží na tom,  

na které události a jakým způsobem je vzpomínáno. Prostřednictvím procesu 

vzpomínání je totiž minulost legitimizována v současnosti. Jinými slovy by se dalo říci, 

že díky způsobu, jakým je na minulost vzpomínáno, je možné minulost měnit, a je tak 

proměnlivá. Jako příklad můžeme uvést dobu komunistické diktatury, kdy je paměť 

silně kanonizována, jelikož žádná jiná alternativa historické paměti není dovolena. 

V pluralistické společnosti bychom měli nalézt jakousi soutěž pamětí.
22

 V každém 

případě hraje historická paměť a s ní spojená kultura vzpomínání velmi podstatnou roli 

ve společenském vývoji. Skrze vztah k minulosti je budována nejen osobní identita,  

ale i identita národní. Historická paměť je tak zároveň cestou k demokratické 

společnosti. Wolfrum označil vyrovnávání se s minulostí jako elixír pro demokracii.
23

 

Sám současný Spolkový zmocněnec Roland Jahn na návštěvníka oficiálních webových 

stránek úřadu hlásá: 

 

„Je besser die Diktatur begreifen, umso besser können wir 

Demokratie gestalten.“
24

 

 

2.2 Zvládnutí minulosti 

Zabývání se minulostí a zaujetí jistého postoje k ní představuje velmi důležitou 

roli v souvislosti s národním uvědoměním a dalším vývojem daného národa. Jedná  

se proto o proces velice důležitý a nezbytný. Proces vyrovnávání se s minulostí můžeme 

chápat jako nacházení vztahu společnosti k vlastní minulosti.
25

 Nutnost tohoto procesu 

spočívá v jeho vlivu na současnost a budoucnost dané společnosti. Na základě prožité  

                                                 
21

 Moller, „Erinnerung und Gedächtnis“, 1. 
22

 Wolfrum, „Erinnerung und Geschichtspolitik als Forschungsfelder“, 13-47. 
23

 Ibid., 9. 
24

 „Der Bundesbeauftragte für Stasi-Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik“, offizielle Seite BStU, http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html 

(staženo 08. 08. 2016). 
25

 Tomáš Vilímek, „Několik poznámek k problematice vyrovnávání se s minulostí v České republice a 

Německu“ Přítomnost, č. 1 (Jaro 2010): 37-50, http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/2010/2010_1.pdf 

(staženo 07. 05. 2016). 
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či zprostředkované minulosti se totiž utváří pohled na budoucnost.
26 

„Čím déle minulost 

odsouváme, tím déle nás bude zatěžovat jako ochromující pouto, tím klamnější budou 

naše vize o budoucnosti.“
27 

Takto popisuje nutnost zabývat se minulostí Christoph 

Kleeman, který zároveň hovoří v souvislosti s konfrontováním společnosti s minulostí  

o „společenské terapii“. Podle Karla Čermáka, bývalého ústavního soudce, je nezbytné 

předešlé jevy dostatečně a správně pojmenovat, jelikož pouze tak může být obnoveno 

historické, sociální a právní povědomí společnosti.
28

 Jinými slovy, minulostí je třeba  

se zabývat, aby byla možná další společenská existence. 

V souvislosti se zabýváním se minulostí nalezneme několik pojmů jako je 

„Vergangenheitsbewältigung“, které můžeme přeložit jako zvládnutí minulosti, 

„Vergangenheitsaufarbeitung“ – zpracování minulosti, „Abrechnung mit der 

Vergangenheit“ – zúčtování s minulostí, „Umgang mit der Vergangenheit“ – zacházení  

s minulostí a další. Tyto termíny se začaly používat v souvislosti s dědictvím 

nacionálního socialismu po skončení druhé světové války. 

Termín Vergangenheitsbewältigung  - zvládnutí minulosti – můžeme chápat jako 

souhrnné označení pro veškeré činnosti, kterými se zabývají demokratické společnosti, 

aby se vyrovnaly s porušováním lidských práv a trestné činnosti spojené s diktaturou 

předchozích režimů.
29

 Tento termín čelí několika výtkám. Jednou z nich je část termínu 

„Bewältigung“ (zvládnutí). Podle kritiků tohoto termínu není možné hovořit o zvládnutí 

minulosti, jelikož tento proces již proběhl, a můžeme ho tak pouze hodnotit. Proces 

zvládnutí se pak týká pouze přítomnosti a budoucnosti, nikoli minulosti.  Další výtka 

k tomuto termínu spojená opět se slovem „Bewältigung“, které podle kritiků tohoto 

pojmu vyvolává zdánlivý dojem, že vyrovnávání se s minulostí jako proces může být 

konečný. Vyrovnávání se či zabývání se minulostí však představuje nekonečný proces,  

u kterého nikdy nemůže být řečeno, že dosáhl svého konce.
30

 

V roce 1959 představil poprvé Adorno nový pojem Vergangenheitsaufarbeitung 

– zpracování minulosti. Tento termín je však chápan ve vztahu ke vzdělávání  

                                                 
26

 Ibid. 
27

 Christoph Kleeman, „Potíže při překonávání totalitní minulosti v Německu“, in Komunismus v nás – 

cesta do minulosti nebo budoucnosti?: sborník přednášek z konference konané dne 24. června v Senátu 

České republiky v Praze, ed. Tomáš Drobný et al. (Brno: Občanský nadační fond 2000, 59-68, zde 65. 
28

 Vladimír Čermák, Petr Fiala a František Mikš, Rozhovory s Vladimírem Čermákem: o filosofii, politice 

a právu (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000), 104. 
29

 Helmut König, Michael Kohlstruck a  Andreas Wöll, úvod ke knize Vergangenheitsbewältigung am 

Ende des zwanzigsten Jahrhundert, Helmut König, Michael Kohlstruck a  Andreas Wöll (Opladen: 

Westdeutscher Verlag GmbH, 1998), 7-14. 
30

 Ibid. 
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a výchově. Peter Reichel se přiklání k pojmu Erinnerungskultur, který však odkazuje  

na zabývání se minulostí z kulturního hlediska. Jinými slovy, ačkoli termín 

„Vergangenheitsbewältigung“ má i svá slabá místa, pravděpodobně nejkomplexněji 

zaštiťuje jednotlivé dimense (politika, právo, věda, kultura, pedagogika etc.) pojící  

se s vyrovnáváním se s minulostí, oproti ostatním pojmům.
31

 

2.3 Zvládnutí minulosti v německém prostoru – dvě diktatury 

Anglický historik Timothy Garton Ash označil Němce v souvislosti s jejich 

přístupem k minulosti „odhalit – zaznamenat – promyslet – ale pak jít dál“ dokonce jako 

„mistry světa“.
32

  Přestože pro všechny země platí, že jejich vyrovnávání se s minulostí 

vykazuje jistá specifika, v případě německého vyrovnávání platí toto tvrzení 

dvojnásobně. Německo se totiž musí vyrovnat se dvěma diktaturami, a to s diktaturou 

nacionální socialismu a komunistickou diktaturou. Proces vyrovnávání se s těmito 

minulostmi byl pro německé obyvatelstvo obzvlášť složitý. V roce 1990 dědí 

znovusjednocené Německo minulost komunistické diktatury, která se však týká pouze 

nových spolkových zemí. Proces vyrovnávání se s komunistickou diktaturou se tak 

„bezprostředně týká“ pouze části Němců, kteří pod touto diktaturou žili, a nalezneme 

zde tak jistou asymetrii vyrovnávání se. V souvislosti s tímto rozdílem panovaly obavy, 

zda nepovede vyrovnávání se s minulostí diktatury bývalé NDR k dalšímu pokračování 

rozdělení Německa.
33

 

Když bylo řečeno, že Němci mohou být v souvislosti s vyrovnáváním  

se s minulostí označeni za mistry světa, můžeme říci, že mnoho zkušeností získali 

Němci právě s vyrovnáváním se s diktaturou nacionálního socialismu, čímž měli od 

ostatních států, co se do zkušeností s vyrovnáváním týče, jistou výhodu. Zároveň však 

tato zkušenost s vyrovnáváním se s nacionálním socialismem mohla vyrovnávání  

se s minulostí komunistické diktatury značně ovlivnit. Jak již bylo zmíněno,  

po znovusjednocení Německa se musela společnost vyrovnat s diktaturou 

komunistickou, která se týkala pouze části obyvatel, ale zároveň stále ještě s diktaturou 

nacionálního socialismu, který byl po dobu rozděleného Německa zpracováván dvěma 

Německy odlišně.
34

 

                                                 
31

 Ibid. 
32

 Timothy Garton Ash, Svazek: osobní příběh (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998), 151. 
33

 Faulenbach, „Společenské vyrovnávání se s minulostí po roce 1989 v Německu“, 69. 
34

 Ibid., 70. 
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2.3.1 Podobnosti a rozdíly vyrovnávání se s nacistickou a 

komunistickou diktaturou v německém prostoru 

S oběma diktaturami, které se v německém prostoru odehrály, bylo nutné  

se vyrovnat. Tento proces byl ztížen specifickými podmínkami vycházející z rozdělení  

a následného znovusjednocení země. U obou diktatur nalezneme jak v oblasti 

historické, tak v procesu následného vyrovnávání se shody i rozdíly. 

V obou případech se jedná o diktatury. U obou diktatur, nalezneme koncept 

totalitarismu, který zdůrazňuje strukturální podobnost nacistické a komunistické 

diktatury. Nacionální socialismus představuje bez pochyby totalitní diktaturu, která  

se chce stejně tak jako komunistická diktatura transformovat do všech oblastí 

každodenního života. Tato podobnost proto hrála důležitou roli v raných fázích 

zpracování.
35

  

Jeden z rozdílů se týká doby, kdy se společnost začala s diktaturou vyrovnávat. 

V souvislosti s nacionálním socialismem nenalezneme bezprostředně po roce 1945,  

ale ani poměrně dlouhou dobu poté zájem německé společnosti se k nacistické minulosti 

postavit čelem. Trvalo dvě desetiletí, než se v široké veřejnosti objevil jiný – kritický 

obraz nacionálního socialismu a jeho společnosti. Ještě v roce 1955 považovalo 48 % 

dotázaných na základě průzkumů veřejného mínění institutu Allensbach (Institut für 

Demoskopie Allensbach) Hitlera za jednoho z největších německých státníků.
36

  

V souvislosti se sjednocením Německa panovaly obavy, zda nedojde k vytvoření 

jakési IV. říše, která by změnila dosavadní obraz III. říše a sebe samu nazvala jako 

jejího následovníka. Teprve v 70. letech dochází k intenzivnímu procesu historizace 

nacistické minulosti.  Ke značnému rozšíření vyrovnávání se s touto minulostí dochází 

až na konci tisíciletí. Připomeňme alespoň krátce Goldhagenovu diskusi o zakořeněném 

antisemitismu v německé společnosti, nebo putující výstavu o Wehrmachtu, která 

tematizovala spoluodpovědnost Wehrmachtu za zločiny spáchané na východní frontě 

nebo intelektuální přípravu a provedení války v souvislosti s lékaři, právníky, vědci, 

historiky etc. 90. léta pak můžeme nazvat dokonce jako desetiletí památníků, kdy došlo 

k hojnému zřizování památníků na místech bývalých koncentračních táborů.
37

 

                                                 
35

 „Christoph Kleßmann: Die Akten schließen? Der schwierige Umgang mit der Vergangenheit  - zwei 

Diktaturen in Deutschland“. 
36

 Ibid. 
37

 Faulenbach, „Společenské vyrovnávání se s minulostí po roce 1989 v Německu“, 70. 
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V posledních letech přibývají tzv. Opferdebatten (debaty o obětech), kde jsou 

Němci viděni nikoli jako pachatelé nebo pasivní přisluhovači války, nýbrž jako oběti 

totální války, kterou započal Goebbels v roce 1943, oběti bombové války namířené vůči 

německým městům, která bývá spojována především s Drážďany, ale především jako 

oběti v souvislosti s útěkem před valící se rudou armádou a vyhnáním z východních 

regionů Německa. Perspektivu oběti shledává Kleßmann jako legitimní a nezbytnou. 

Upozorňuje však, že je sní spojen proces nejprve najít původce utrpení, které nacionální 

socialismus přinesl.
38

 

Zatímco odstranění nacionálního socialismu a ukončení druhé světové války 

proběhlo v aktivní režii vojenské převahy západních spojenců a německá společnost  

se na tomto procesu (opomeneme-li odboj) nijak nepodílela, u komunistické diktatury je 

tomu naopak. Byli to právě samotní obyvatelé bývalé NDR, kteří se nejprve na sklonku 

roku 1989 sami zasadili o pád komunismu a sami sebe zbavili zkaženého režimu, a kteří 

již v průběhu pokojné revoluce v roce 1989 vyjádřili vlastní iniciativu s minulostí 

nějakým způsobem naložit. Hmatatelně pak v lednu roku 1990, když obsadili centrální 

budovu Stasi.
39

 I přes jednoznačnou iniciativu východoněmeckých občanů nalezneme 

kritiku ze strany zastánců bývalého režimu nebo z řad publicistů, že je proces 

vyrovnávání se s komunistickou diktaturou novým spolkovým zemím Západem 

oktrojován a je součástí kolonizace Východu.
40

 Vyrovnávání se s komunistickou 

diktaturou ve smyslu zakládání institucí k tomu určených proběhlo bezpochyby za velké 

finanční podpory starých spolkových zemí a za souhlasu spolkových úřadů. Podněty 

k jejich zřízení však vycházely většinou od bývalých obyvatel NDR.
41

 Zatímco 

intenzivní vyrovnávání se s minulostí nacionálního socialismu následuje minimálně  

až dvě desetiletí po skončení války, v případě komunistické diktatury nacházíme proces 

vyrovnávání se vzápětí po jejím pádu. 

Již delší dobu se můžeme setkat se stále zvyšujícím se trendem nostalgického 

přikrášlování komunistického režimu, a s úvahami o hrozícím nebezpečí tohoto jednání. 

„Ostalgie“ může sloužit jako důkaz nedostatečného vyrovnání se s komunistickou 

diktaturou, přičemž se tento fenomén rozhodně netýká pouze německého prostoru. 

Nostalgie po bývalém režimu je zapříčiněna ztrátou sociálních jistot, ale také faktem,  

                                                 
38

 „Christoph Kleßmann: Die Akten schließen? Der schwierige Umgang mit der Vergangenheit  - zwei 

Diktaturen in Deutschland“. 
39

 Ibid. 
40

 Faulenbach, „Společenské vyrovnávání se s minulostí po roce 1989 v Německu“, 74. 
41

 Ibid., 72. 
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že v souvislosti s vyrovnáváním se s komunistickou minulostí je dokola omíláno,  

že jsou to právě oni  - bývalí občané NDR, kteří žili v pokřiveném státě plného bezpráví  

a špiclování. Právě proto hraje vyrovnávání se s danou minulostí a instituce s tímto 

procesem spojené velmi důležitou roli. Jejich úkolem je poskytnout dostatek informací  

o bývalém režimu, aby bylo možné ho odhalit a případným nostalgicky přikrášlujícím 

projevům zabránit. Nutnost, že každé vzpomínání na totalitní minulost v německém 

prostoru má vycházet z toho, že ani zločiny nacionálního socialismu, ani dopuštěné 

bezpráví v době komunistické diktatury nesmí být relativizovány a bagatelizovány, 

obsahuje i Gedenkstätten-Konzept přijatý spolkovým kabinetem v červnu 2008.
42

 Sám 

Joachim Gauck pak označil svůj úřad jako „lékárnu na léky proti ostalgii“.
43

 

S oběma minulostmi se pojí jisté komplikace a u obou je nutné pokračování 

procesu vyrovnávání se. V případě komunistické diktatury hraje velkou roli s ní spojené 

asymetrické vyrovnávání, kdy mnoho západních Němců historii bývalé NDR za „svou 

vlastní“ historii vlastně vůbec nepovažuje. Právě odtud pravděpodobně pramení nejvíce 

problémů, které se s procesem vyrovnávání se s komunistickou diktaturou pojí. Naproti 

tomu nacistická minulost se týká všech, a možná právě proto je procesu vyrovnávání  

se s ní věnována větší pozornost. Podle Aleidy Assmann platí jako norma pro rámec 

historické paměti  právě holocaust a jiné nacistické zločiny. V porovnání s nimi působí 

zločiny komunismu jen sekundárně, ba dokonce nevýznamně. S Assmann se shoduje  

i Bernd Faulenbach, podle kterého se vyrovnávání s komunistickou diktaturou nachází 

v mnoha ohledech ve stínu minulosti nacistické.
44

 

                                                 
42

 „Historische Verantwortung: Gedenkstättenkonzept beschlossen“, Märkische online Zeitung, 18. června 

2008. Dostupné z: http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/18177 (staženo 15. 05. 2016). 
43

 Joachim Gauck, interview vedla Terezie Vávrová, mezinárodní konference Platformy evropské paměti 

Zločiny komunismu,  25. února 2010, in  „Německé vyrovnávání se s komunistickou minulostí na příkladě 

koncepce tzv. Gauckova úřadu“ (diplomová práce, Univerzita Karlova, 2011), 97. 
44

 Faulenbach, „Společenské vyrovnávání se s minulostí po roce 1989 v Německu“, 75. 
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3. Úřad spolkového zmocněnce pro dokumenty 

Státní bezpečnosti bývalé NDR – instituce jako 

příklad procesu vyrovnávání se s komunistickou 

diktaturou 

3.1 Tajná policie, pád komunistické diktatury, předpoklady 

vzniku Gauckova úřadu 

Na počátku 90. let je jedním z úkolů Spolkové republiky Německo vyrovnat se  

s komunistickou minulostí, kterou s sebou do znovusjednoceného Německa přináší 

bývalá NDR. Znaky budoucí státní bezpečnosti můžeme pozorovat již za doby sovětské 

okupační zóny před samotným vznikem republiky. Prvními obětmi se nepochybně stali 

nacionální socialisté, ke kterým se později přidali příslušníci ostatních politických stran, 

nežli KPD, jejíž členové se později sami stali obětmi počínajícího koloběhu čistek. 

Během čtyřiceti let tohoto vlivu se zde podařilo vybudovat hustou a velmi sofistikovaně 

propracovanou síť tajné východoněmecké policie Stasi, s ostatními evropskými zeměmi 

nesrovnatelnou. Důkazem je existence ministerstva státní bezpečnosti jako 

samostatného resortu, která je naprosto ojedinělá. Zatímco v porovnání s Českou 

republikou, kdy je státní policie součástí ministerstva vnitra, se v případě NDR jedná  

o speciální resort, tj. Ministerstvo státní bezpečnosti (Ministerium für Staatssicherheit  

– MfS), které je v praxi dokonce mnohem silnější než ministerstvo vnitra samotné. 

Když v roce 1948 vedení SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Sjednocená 

strana socialistického Německa) poprvé vystoupilo s návrhem na vytvoření 

samostatného aparátu tajné policie, nesetkalo se u Sovětů, kteří v něm spatřovali 

oslabení vlastního ministerstva, s úspěchem. Později však Stalin souhlasil a započalo 

jeho budování. Postupně se resort etabloval jako nástroj byrokratického teroru.
45

 

 SED se nespokojila jen s vyřazováním politických odpůrců, cílem se staly  

i náboženské menšiny (např. Svědci Jehovovi – pokládáni za americké špiony). Mnoho 

sedláků, řemeslníků a živnostníků skončilo před soudem za „hospodářskou kriminalitu“. 

Na postupnou expanzi a upevňování moci státní bezpečnosti v NDR měl nepochybně 

vliv vývoj v ostatních státech sovětského bloku. Jsou to např. vykonstruované procesy, 

                                                 
45

 Gieseke, Stasi: Tajná policie NDR v letech 1945-1990, 44. 
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které začínají probíhat v Maďarsku či Bulharsku, kde jsou odsouzeni významní 

komunističtí funkcionáři. Novou etapu třídního boje odstartovaly události v roce 1952, 

kdy byl v prosinci téhož roku v ČSR odsouzen k smrti bývalý generální tajemník Rudolf 

Slánský.
46

  

Zvláštní dějinnou etapou pro vývoj tajné policie bylo období politiky 

uvolňování, v rámci kterého  NDR podepsala v Helsinkách na KBSE v roce 1975 

Základní smlouvu, čímž získala konečně mezinárodní uznání. Zároveň se její obyvatelé 

logicky dožadovali dodržování svých lidských práv, ke kterému se NDR v této smlouvě 

zavázala. NDR však měla potřebu z důvodu pootevření se západu naopak státní 

bezpečnost posilovat, a její expanze tak sílila. Začátkem 80. let však NDR narazila  

na hranice své ekonomiky z důvodu neustálých investic vedle sociálního systému  

do státní bezpečnosti. Je zde úsměvné, že miliardové úvěry NDR od SRN byly použity  

s největší pravděpodobností právě na investice do personálního růstu tajné policie.
47

  

Na konci 80. let čítala tajná policie v průměru 218 000 profesních pracovníků. 

Statisticky připadalo na jednoho policistu nebo pracovníka tajné služby v NDR 77 

občanů, zatímco v porovnání se SRN připadalo na jednoho pracovníka bezpečnostního 

sektoru 241 občanů. Počet osob zajišťující bezpečnost v NDR byl tak třikrát vyšší než  

v SRN.
48

 Nejen velikost, nýbrž i silnou propracovanost státní bezpečnosti dokazuje  

i srovnání s nacistickým režimem. Pro nacistický režim je význačný polykratický chaos 

několika bloků vzájemně si konkurujících institucí a organizací (Wehrmacht, 

hospodářství, NSDAP, SS) zapříčiněný skutečností, že Hitler často nepřijímal žádná  

z rozhodnutí těchto institucí nebo je obcházel vytvořením institucí dalších. Dalším 

znakem, který zapříčinil odlišnosti v obou systémech, je ochota spolupráce v případě 

nacistické diktatury. Nebylo tak zapotřebí tak propracovaných institucí. Jedním  

z důvodů je skutečnost, že nacionální socialismus byl vystavěn na tradičních elitách, 

kdežto myšlenka komunistické diktatury byla přejata ze SSSR a následně aplikována  

na NDR, pro jejíž obyvatelstvo nebylo typické tak silné vlastní přesvědčení.
49

  

Pro ministerstvo státní bezpečnosti byla charakteristická extrémní centralizace 

úkolů, které za standardních podmínek plní policie, armáda, civilní instituce. Fungovalo 

tak prakticky jako samostatná jednotka s nedotknutelnou pozicí. Díky plošné funkci 

                                                 
46

 Ibid., 52. 
47

 Ibid., 86. 
48

 Ibid., 98. 
49

 Ibid., 89. 
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státní bezpečnosti bylo ministerstvo schopno částečně nahrazovat řídící funkce celého 

státu.  

Po rozpadu NDR a odhalení oficiálních a neoficiálních spolupracovníků tajné 

policie (IM = Inoffizieller Mitarbeiter, OM = offizieller Mitarbeiter) se stát jevil jako 

„národ zrádců“. Jens Gieske ve své knize „Stasi Tajná policie v NDR“ zkoumá 

udavačství jako psychologický jev, přičemž dochází k názoru, že se nejedná o jev nový, 

který by vznikl až v souvislosti s reálným socialismem, nýbrž se jedná o jev historický 

(prozrazování kacířů, čarodějnic středověké inkvizici, informování městské vrchnosti  

o homosexuálech). Z německého prostoru můžeme v souvislosti s 18. stoletím zmínit 

např. pronásledování a sledování měšťanských revolucionářů v době předbřeznové, kdy 

probíhalo pátrání ze strany Metternichovy kanceláře po liberálech a republikánech  

v Paříži, Ženevě a dalších exilových městech Evropy.
50

 

3.2 Gauckův úřad – vznik, fungování, úkoly a kompetence 

3.2.1 Samotný vznik Gauckova úřadu  

Názor, jak se zbylými spisy Stasi naložit nebyl rozhodně tak jednotný, jak by  

se na první pohled v souvislosti s odhodláním německých občanů bránit centrální 

budovu Stasi, mohlo zdát. Názory se lišily jak na poli společenském, tak na úrovni 

Lidové sněmovny. V souvislosti s mnoha debatami týkající se naložení se spisy tajné 

policie se objevovalo mnoho názorů, že by bylo nejlepší spisy zničit. Názory proti 

zachování hovořily o „časované bombě“, plné intimností občanů NDR či velkých udání, 

která tak zachováním spisů kdykoli vybuchne, a zapříčiní neklid ve společnosti. Takto  

se k naložení se spisy vyjádřil ministerský předseda Lothar de Mazière v září 1990: 

 

„Auf keinen Fall dürfen einzelne Personen ihre Akten erhalten. 

Dann gibt es keinen Nachbarn, Freund oder Kollegen mehr, dann 

gibt es Mord und Totschlag.“
51

 

 

Nalezneme však i postoje, které upozorňovaly na to, že pokud dojde ke zničení 

spisů, dojde zároveň i ke zničení šance jejich historického a kulturního zpracování. 

Podobně upozorňoval na tuto problematiku i v dubnu 1990 Joachim Gauck. Samotné 

                                                 
50

 Ibid., 101-102. 
51 

Silke Schumann, Vernichten oder Offenlegen Zur Entstehung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes. Eine 

Dokumentation der öffentlichen Debatte? (Berlin: BStU, 1995), 116. 
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spisy mohou být sice nebezpečné, ale jejich zničení by znamenalo pouze zdánlivé 

východisko. Aby bylo totiž možné uskutečnit „nový začátek“, musí se společnost se 

svou minulostí nejprve vyrovnat, a to je možné právě díky těmto spisům.
52

   

Ještě v březnu 1990 vyslovil Kulatý stůl souhlas se stupňovitým plánem  

ke zničení spisů. Mělo dojít k zavření, resp. likvidaci spisů. Případné zbylé spisy měly 

být řízeny centrálně a být prakticky nepřípustné. Během léta 1990 nalezneme však ze 

strany občanských iniciativ a převážné většiny poslanců Lidové sněmovny, kteří 

zasedali ve zvláštním výboru pro rozpuštění ministerstva státní bezpečnosti, silné hlasy  

pro zachování spisů. Tento zvláštní výbor pod vedením Joachima Gaucka (Bündnis 90) 

vypracoval vlastní návrh s cílem politického, historického a právního vypořádání  

se s činností ministerstva státní bezpečnosti.
53

 

V době sjednocení obou republik přistupovala SRN k nakládání spisů poněkud 

striktně. Nesouhlasila s jejich zpřístupněním a počítala s časovou lhůtou, po jejíž 

vypršení by se akta stala součástí Spolkového archivu. V souvislosti s rychlostí, jakou 

byla obě Německa sjednocena, vyvstávaly obavy, že nad spisy převezme odpovědnost 

spolkové ministerstvo.
54

 Na tuto hrozbu upozorňovala již Marianne Birthler, přičemž 

zdůraznila, že správa spisů musí zůstat věcí občanů NDR.
55

  

Velkým zastáncem zpřístupnění spisů na poli Lidové sněmovny byl Bündnis 90, 

který si byl vědom, že se jedná o oslabení ostatních politických stran. Tématem bylo 

také zveřejnění jmen poslanců, kteří měli co dočinění s tajnou policií. I zde probíhaly 

dlouhé debaty. Nakonec byl však seznam uveřejněn. Zapříčinil ale vlnu kontroverzních 

debat, na základě kterých bylo nutno pro příště postupovat s větší opatrností.
56

  

Návrh zvláštního výboru byl 24. srpna 1990 schválen jako Zákon o zajištění  

a používání osobních dat ze složek ministerstva státní bezpečnosti a Úřadu pro národní 

bezpečnost. Stanovoval, že je možno spisy využít k osobnímu nahlédnutí, rehabilitacím  

a případnému odškodnění. Naopak zakazoval jejich využití zpravodajskými službami  

a vymezoval jejich zpracování pro vědecké účely tak, že nesmí být narušena ochrana 

osobních dat. Veškeré materiály měly být shromažďovány decentralizovaně na úrovni 

jednotlivých spolkových zemí podle návrhu Marianne Birthler (Bündnis 90).
57

  

                                                 
52

 Ibid., 17-18. 
53

 Gieseke, Stasi: Tajná policie, 249-250. 
54

 Ibid., 247. 
55

 Schumann, Vernichten oder Offenlegen?, 20-21. 
56

 Ibid.,19-22. 
57
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Záměry spisy přeci jen zničit nebyly dostatečně potlačeny. Zákon ze srpna 1990 

totiž nebyl zapracován do smlouvy o sjednocení, takže by za nedlouho ztratil platnost. 

Situace donutila východoněmecké občany obsadit budovu bývalé centrály ministerstva 

státní bezpečnosti v Berlíně – Lichtenbergu.
58

  

Zásady zákona ze srpna 1990 byly zapracované do smlouvy o sjednocení  

a vytvořily jádro pro Zákon o materiálech Stasi (Stasi Unterlagen Gesetz - StUG) v roce 

1991, který zakotvoval funkci spolkového zmocněnce a umožňoval tak od roku 1992 

plnit Gauckovo úřadu své funkce naplno.
59

  

Do té doby, přestože Gauckův úřad vznikl již 8. října 1990, byl přístup  

ke spisům značně omezen. Tato skutečnost byla často kritizována ze stran historiků, 

kteří požadovali uveřejnění alespoň veřejných spisů, které se nedotýkaly jednotlivých 

osob. To však nebylo vzhledem k absenci zákona možné, nehledě na to, že nejprve bylo 

třeba samotné spisy správně uspořádat a archivovat, aby se mohly v budoucnu vůbec 

zúročit. Do té doby se skladovaly nepřehledně v pytlích a krabicích bez jakéhokoli řádu. 

Značnou část času zabralo úřadu také přezkoumávání jednotlivců z možné spolupráce  

s ministerstvem státní bezpečnosti ze strany státního sektoru, aby byla zaručena zdravá 

personální obměna státního a úřednického aparátu. Naproti této filtraci zamezující 

vykonávání veřejných funkcí bývalými spolupracovníky Stasi bylo součástí pracovního 

týmu BStU i dvanáct bývalých pracovníků Stasi, bez kterých by zkoumání spisů  

a pochopení chodu a struktury celého ministerstva bylo o mnoho složitější.
60

 I přes 

počáteční omezení provádění svých funkcí v praxi byl úřad plně zakotven jako 

demokratická instituce ve znovusjednoceném Německu.  

3.2.2 Joachim Gauck jako osobnost 

Joachim Gauck se narodil 24. ledna 1940 v Rostocku, kde vystudoval teologii  

a řadu let působil jako farář. Jeho otec byl z politických důvodů deportován  

v padesátých letech na Sibiř, kde strávil čtyři roky v gulagu. Joachim Gauck si ve své 

činnosti udržoval od NDR jistý odstup. K opozičnímu hnutí se připojil až v roce 1989.
61

 

Sám v rozhovoru říká „Nikdy jsem nerebeloval a nebyl fundamentální opozičník, 

nezakládal jsem protirežimní skupiny, ale mé povolání mne nechalo žít tady a současně 

                                                 
58

 Gieseke, Stasi: Tajná policie, 250. 
59

 Ibid. 
60

 „Stasi Akten: Noch immer 15 frühere Stasi-Leute in Behörde“, Zeitonline, 2. ledna 2016,. Dostupné z: 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/stasi-akten-behoerde-roland-jahn-bundesbeauftragter 

(staženo 17. 05. 2016). 
61

 Miloslav Disman, obálka ke knize Zima v létě – jaro na podzim, Joachim Gauck (Praha: Ikar, 2013).  
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jinak.“
62

 V momentě, kdy se však přidal k občanským iniciativám revolučních 

východoněmeckých občanů, setkal se s úspěchem a stal se jedním ze zvolených  

do Lidové sněmovny jako kandidát Nového Fóra. V roce 1990 se stal prvním 

spolkovým zmocněncem  pro zpracování dokumentů státní bezpečnosti v čele BStU, se 

kterým je jeho jméno na vždy pevně spjato.  

Ne náhodou je proto přezdíván jako Gauckův úřad (Gauckstelle, Gauck-Behörde). 

Gauckovou výhodou ve smyslu jeho pozdějšího zvolení jako spolkového 

zmocněnce BStU byl fakt, že svým „povoláním“ pastora nebyl příliš politicky 

profilován, nýbrž mu šlo především o obecné dodržování lidských práv a demokratický 

vývoj. Z takřka jen velmi málo zkušeného politika, se stal politik velmi důležitý, který 

měl podporu jak východoněmeckého obyvatelstva, tak bonnského zastoupení. Svou 

politickou nezávislostí získal důvěru i samotných obětí Stasi.  

Joachim Gauck byl v roce 1995 znovuzvolen do čela úřadu na dalších pět let. 

Když v roce 2000 předal úřad své nástupkyni Marianne Birthler nadále zůstal aktivním 

komentátorem a podporovatelem vyrovnávání se minulostí a bojovníkem proti jejímu 

vytěsňování. Na jaře roku 2012 byl Joachim Gauck zvolen prezidentem SRN.
63

 

3.2.3 BStU jako instituce  

Gauckův úřad v čele s Joachimem Gauckem, který se stal spolkovým 

zmocněncem v den německé jednoty 3. října 1990, se stal institucí dvou rovin, a sice 

výkonným orgánem ve smyslu zpracování minulosti a přezkoumáváním jednotlivých 

osob v souvislosti se státní a úřednickou personální obměnou v pěti nově vzniklých 

spolkových zemích, a dále archivem, pro který neplatí archivační lhůta třiceti let.  

Hlavní sídlo bylo zřízeno v Berlíně, přičemž mu náleželo dalších patnáct 

poboček. Původní počet zaměstnanců čítal 52. Hlavní Gaukovi spolupracovníci 

pocházeli většinou z řad předstupňového orgánu – Výboru Lidové sněmovny. Z důvodu 

orientace a znalostí sofistikované struktury tajné policie bylo zaměstnáno i 12 

spolupracovníků tajné policie. Nebyli však naopak záměrně zaměstnáni lidé z vládních 

kruhů bývalé NDR.  
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Úřad schraňuje vedle spisů také filmy, zvukové záznamy, fotografie a jiné 

doprovodné materiály, prostřednictvím nichž by měl úřad plnit následující:
64

 

 

- Umožnit jednotlivcům přístup ke spisům vedených bývalou státní bezpečností  

a umožnit jim tak „tiché vyrovnání“ se komunistickou diktaturou. 

 

- Zpřístupnění je možné pouze osobám, kterých se dané informace týkají, 

 

- Zaručit tak historické, politické a právní zpracování činnosti státní bezpečnosti. 

 

- Poskytovat zaměstnavatelů veřejné správy informace o dané osobě. Umožnit tak 

přezkum této osoby a vyloučit spolupráci s ministerstvem státní bezpečnosti. 
 
 

3.2.4 Struktura a základní funkce BStU  

V čele Úřadu spolkového zmocněnce pro zpřístupňování materiálů Stasi stojí 

spolkový zmocněnec (Bundesbeauftragter für die Stasi Unterlagen), kterého jmenuje 

Spolkový sněm na návrh spolkové vlády. Dále je úřad tvořen radou, reprezentující pět 

nových spolkových zemí a tzv. vědeckou radou, která je tvořena uznávanými 

současnými experty v oboru, či disenty.  

Obecně je instituce strukturována do čtyř oddělení, a sice organizačního, 

informačního, archivu a oddělení pro vzdělání a výzkum. Organizační úsek zajišťuje 

obecné fungování, chod celé instituce včetně personálního zabezpečení. Velkou část 

fungování připadá na archivní oddělení, které má za úkol spisy nejprve uspořádat,  

popř. zrekonstruovat. Mnoho spisů totiž bylo v období revoluce záměrně poškozeno a je 

tak třeba dát dohromady jednotlivé útržky. Tyto spisy je pak nadále třeba schraňovat  

a uchovávat. S archivním oddělením velice úzce souvisí oddělení informační, které 

zpracovává žádosti jednotlivých osob k nahlédnutí do spisů.
65

  

Nejmladším úsekem je oddělení pro vzdělání a výzkum, které bylo založeno  

v roce 1992. Jak již bylo zmíněno, v začátcích úřadu zaujímaly prioritní místa 

záležitosti týkající se přezkumu a případného vyloučení možné spolupráce s tajnou 

policií při společenské transformaci, či uspořádání archivních materiálů jako takových. 

Neznamená to však, že by toto oddělení mělo nejmenší váhu. Jeho činnost je naopak  

v souvislosti s vyrovnáváním se s minulostí velmi přínosná. Vydává totiž odborné 

publikace vystavěné na materiálech, které má úřad k dispozici, čímž minulost 
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zprostředkovává společnosti. Jedná se například o studie obětí Stasi nebo popis 

fungování a struktury ministerstva. Oddělení tak seriózním, odborným způsobem 

napomáhá odhalit obecné fungování státní bezpečnosti a NDR jako takové.
66

  

Největší záběr práce úřadu jistě spočívá ve správě a poskytování spisů. 

Největšími „odběrateli“ jsou samotní občané. Doposud bylo podáno celkem 3.112.878 

žádostí o nahlížení do spisu ze strany samotných občanů. V letech 1991 až 2004 bylo 

takovýchto žádostí podáno 2.192.782. V pozdějším období se počty snižují. Od roku 

2005 doposud se počty pohybují mezi 60 000 až 100 000, stále se však jedná o velmi 

vysoká čísla. Na druhém místě stojí žádosti státní správy na přezkum a vyloučení 

spolupráce zkoumané osoby se Stasi. Třetí místo zabírají vědci a media. Na posledním 

místě jsou žádosti týkající se možné rehabilitace, očištění nebo trestnímu stíhání.
67

  

Úřad sám sebe prezentuje jako moderní instituci, která si zakládá na své 

transparentnosti. Rovina badatelská, vědecká, co se týká zpracování spisů, tak není 

zaručena pouze jednostranně – ze strany oddělení pro vzdělávání a výzkum, nýbrž úřad 

umožňuje poskytnutí informací i badatelům, historikům, novinářům zvenčí. Musí být 

ale dodrženy opět stanovy StUG, zejména pak nesmí být tyto spisy poskytnuty bez 

souhlasu oběti a zrovna tak není dovoleno zveřejňovat osobní data této osoby bez jeho 

svolení. Toto neplatí pro oběti, u kterých uplynulo více než třicet let od jejich smrti.  

V těchto případech je možné nahlédnout do neanonymizovaného spisu. 

Hlavní cíle Gauckova úřadu spočívají ve službě veřejnosti a transformačním 

procesu ve smyslu zpracování minulosti a resuscitace společnosti. Jeho posláním je tak 

institucionalizovat události spojené s revolucí v roce 1989 a demokratickým způsobem 

naložit se spisy bývalé Stasi s co pokud možno největším prospěchem vůči německé 

společnosti.  

3.2.5 Gauckův úřad v kontextu s jinými institucemi 

Gauckův úřad není jedinou institucí, která byla založena jako podpůrný 

mechanismus k vyrovnání se s diktaturou SED. Vznik dalších institucí následoval 

rychle po sjednocení. Krátce zmiňme alespoň některé z nich. V letech 1990/1991 

vznikla nadace Archiv politických stran a masových organizací bývalé NDR  
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ve Spolkovém archivu (SAPMO) či vyšetřovací komise Spolkového sněmu (tzv. 

Enquete-Kommission) pod názvem „Vyrovnávání se s dějinami a následky diktatury 

SED v Německu. V letech 1996-1999 na tuto vyšetřovací komisi parlamentu navázala 

další, která dala vzniknout nadaci „Vyrovnávání se s minulostí“ (Stiftung 

Aufarbeitung).
68

 

Z vědecké oblasti můžeme zmínit mnichovský Ústav soudobých dějin 

s pobočkou v Berlíně (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin), Centrum pro studia 

soudobých dějin v Postupimi (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam) nebo 

Ústav Hanny Arendtové pro výzkum totalitarismu v Drážďanech (Hannah  

Arendt-Institut für Totalitarismusforschung). V průběhu prvního desetiletí tak vzniklo 

mnoho institucí v souvislosti s vyrovnáváním se s komunistickou diktaturou bývalé 

NDR. Podle Bernda Faulenbacha však působily tyto instituce až do konce 90. let 

odděleně a k intenzivní vzájemné spolupráci došlo až za podpory Stiftung 

Aufarbeitung.
69
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4. Birthler-Behörde - úřad pod vedením Marianne 

Birthler 

Za doby fungování úřadu se v jeho čele prostřídaly doposud tři osobnosti. 

Nepochybně je úřad spojován se svým prvním spolkovým zmocněncem, který bývá 

často označován za zakladatele úřadu, a úřad je po něm často zkráceně přezdíván jako 

Gauckův úřad. Současným prezident SRN Joachim Gauck stál v čele této instituce 

prvních deset let. V roce 2000 ho na jeho místě vystřídala Marianne Birthler, která vedla 

úřad až do roku 2011. Jako jejího nástupce zvolil Spolkový sněm žurnalistu a bývalého 

disidenta NDR Rolanda Jahna, který vede úřad doposud.  

4.1 Marianne Birthler jako osobnost  

Marianne Birthler se narodila 22. února 1948 ve východním Berlíně. Její životní 

postoj vůči komunistické diktatuře byl pravděpodobně podmíněn rodinnou výchovou.
70

 

Již ve čtrnácti letech vystoupila Birthler z mládežnické organizace FDJ (Freie Deutsche 

Jugend) a společenské útočiště nalezla podobně jako Joachim Gauck u evangelické 

církve.
71

 V roce 1976 začala studovat na katechetku a později působila v jedné 

z berlínských farností. Právě zde se dostala do kontaktu s církevním opozičním hnutím.  

V polovině 80. let začínala být čím dál více aktivnější v různých opozičních skupinách  

a hnutích, jako byly například Arbeitskreis Solidarische Kirche nebo Initiative Frieden  

und Menschenrechte.
72

 

Po pádu Berlínské zdi byla Marianne Birthler od 9. listopadu 1989 aktivní 

součástí vyjednávacích procesů a zúčastnila se zasedání Kulatého stolu. Následně na to 

byla v roce 1990 zvolena do Lidové sněmovny, ve které působila až do jejího rozpuštění 

v prosinci téhož roku jako mluvčí politické frakce Bündnis 90. V roce 1990 Marianne 

Birthler úspěšně kandidovala v braniborských zemských volbách. Vítězná koalice SPD, 

FDP a Büdnis 90 ji zvolila jako ministryni pro vzdělání, mládež a sport. V reakci  
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na spolupráci tehdejšího premiéra Manfreda Stolpeho se státní bezpečností NDR však  

v roce 1992 na funkci rezignovala.
73

  

Po sjednocení politické frakce Bündnis 90 s Die Grünen v květnu roku 1993  

se stala Marianne Birthler havní mluvčí nově vzniklé strany a od ledna 1995 převzala 

vedení berlínské kanceláře této spolkové frakce. V roce 2000 byla Birthler zvolena 

Spolkovým sněmem do čela Úřadu spolkového zmocněnce pro materiály státní 

bezpečnosti bývalé NDR. V roce 2006 byla Birthler znovuzvolena a vedla úřad  

až do roku 2011, kdy ho předala Rolandu Jahnovi.
74

 

Marianne Birthler je doposud zapojena do činností mnoha organizací, zabývající 

se procesem vyrovnávání se s komunistickou minulostí a podporou demokratického 

vývoje. Můžeme jmenovat například Nadaci Heinricha Bölla (Heinrich-Böll-Stiftung), 

Körberova nadace (Körber-Stiftung), Památník Berlínské zdi (Gedenkstätte Berliner 

Mauer), Stiftung-Mitarbeit.
75

 

4.2 Případ Kohl 

Krátce po svém nástupu byla Marianne Birthler vystavena zatěžkávací zkoušce 

v souvislosti s případem týkající se spisů bývalého kancléře Helmuta Kohla. Tento 

případ a veřejné debaty s ním spojené zároveň zastínily desetileté jubileum StUG v roce 

2001. Helmut Kohl nebyl nikdy úřadu a zachování spisů obecně nakloněn, a po jeho 

konfliktu s úřadem se jeho vztah k němu ještě zostřil. 

Konflikt mezi Kohlem a BStU začal, když parlamentní vyšetřovací komise 

požadovala v souvislosti s financováním politických stran přístup k dokumentům  

a nahrávkám týkající se vlády pod vedením Helmuta Kohla, které nashromáždila bývalá 

tajná policie. Bývalý spolkový kancléř však podal stížnost, aby nebyly jeho materiály 

zpřístupněny. Podle tehdejší právní situace byl úřad bezpochyby oprávněn spisy o vládě 

Helmuta Kohla vydat. Podle původního StUG nebyly totiž osoby současnosti  

(tzv. Personen der Zeitgeschichte) chráněny, anebo jen ve velmi omezené míře.
76

  

Helmut Kohl se však spolu se svými obhájci odvolával na § 5, podle kterého je 

možné zpřísnění poskytnutí dat, pokud by jejich poskytnutí mělo přinést sledovanému 
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nevýhody. Svoje jednání Kohl podkládal argumentem, že se cítí jako občan SRN 

ohrožen, že na něj sbírala materiály instituce, která k tomu využívala všelijakých 

prostředků. Značnou roli v jeho jednání hrál pravděpodobně i strach či vědomí toho,  

že v souvislosti s tehdejší východoněmeckou opozicí nevykazoval nijak zvláštní 

aktivitu.
77

  

 

Marianne Birthler reagovala na Kohlovo jednání diplomaticky: 

 

„In all den Jahren, in denen die Regierung Kohl die 

Rechtsaufsicht über ihre Behörde inne gehabt hatte, habe man die 

Praxis des StUG niemals beanstandet. Sie habe durchaus Verständnis 

dafür, wenn der Altkanzler nun von seinem persönlichen Recht 

Gebrauch mache, Klarheit vor Gericht zu schaffen und seine 

individuellen Interessen wahrzunehmen. Schlussendlich sei das 

StUG auch nicht zur Aufklärung der CDU-Spendenaffäre da.“
78

 

 

Správní soud v Berlíně rozhodl v březnu 2002, že pro vydání podkladů k jeho 

osobě musí mít úřad Kohlův výslovný souhlas, jinak není vydání možné.  

Toto rozhodnutí potvrdil Spolkový správní soud, přičemž dodal, že úřad nesmí 

poskytnout spisy týkající se osoby soudobých dějin. Zároveň upozornil, že se nejedná 

pouze o informace osobního charakteru, nýbrž i o obecné informace. Jinak řečeno soud 

rozhodl, že i informace týkající se úřadu či vykonávání nějaké funkce, jsou-li vázány  

na osobu soudobých dějin, nemůže úřad poskytnout.
79

 

Úřad se cítil v souvislosti se schválením Kohlova požadavku a spolu s ním 

vzniklého precedentu poškozen. Zároveň se potýkal s problémy při zpracovávání 

požadavků o nahlédnutí do spisů. 

 

„Die Unterlagen dem Urteil entsprechend zu bearbeiten 

(Anonymisierung der angegebenen Personenkategorien)  
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und anderseits den Ansprüchen seiner zeitgeschichtlich soliden 

Aufarbeitung zu genügen, war fast unmöglich.“
80

 

 

Rozhodnutí Spolkového správního soudu tak zkomplikovalo práci úřadu  

a do značné míry zpomalilo bádání. Bylo proto jasné, že novelizace StUG je v nejbližší 

budoucnosti nevyhnutelná. Kohlovo přání, které tak bylo i soudně potvrzeno,  

aby bez jeho výslovného souhlasu nebyly ani médiím, ani vědcům poskytnuty jakékoli 

materiály týkající se jeho osoby, však nevydrželo dlouho. 4. července 2002, přesně rok 

po „Kohlově úspěchu“, odsouhlasil Spolkový sněm pátou novelizaci StUG, ve které 

bylo Helmutovi Kohlovi dáno částečně za pravdu, ale bylo potřeba najít způsob,  

aby nedocházelo k obtížnostem v souvislosti s činností BStU. Na základě páté novely 

zákona StUG není pro poskytnutí materiálu výslovný souhlas dané osoby potřeba.  

To znamená, že informace mohou být badatelům či mediím poskytnuty. Tyto informace 

se však mohou vztahovat pouze k výkonu funkce dané osoby, nikoli osobního života 

dotyčného. Před publikací získaných informací je pak třeba výslovný souhlas 

dotyčného.
81

 

Po odsouhlasení novely StUG však vyvstala nejasnost, zda tento novelizovaný 

zákon platí i pro Helmuta Kohla. BStU podala v souvislosti s touto nejasností proti 

Helmutu Kohlovi obrannou žalobu proti výkonu rozhodnutí ke Správnímu soudu 

v Berlíně a tímto započal právní spor od září 2003 nanovo. Ani další soudní řízení však 

nepřinesla žádné jasné rozhřešení případu. Jak berlínský Správní soud, tak Spolkový 

správní soud v Lipsku sice potvrdily novelizaci StUG a podřídily jí předchozí soudní 

rozhodnutí ve věci Kohl. Zároveň Spolkový správní soud rozhodl, že vydání akt týkající 

se Helmuta Kohla zůstává v tomto případě nepřípustné.
82

 

Případ Kohl představuje stále kontroverzní milník v dějinách úřadu. Dokumenty 

Stasi poskytují společnosti obraz o fungování bývalé NDR, a tedy detailní obraz vlastní 

minulosti, díky němuž lze utvářet vlastní politickou identitu. Podle Juliana Krüpera je 

tak i regulování přístupu k jednotlivým dokumentům součástí tohoto procesu vytváření 
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identity. Z této perspektivy představuje případ Kohl mnohem více než rozepře  

o osobních právech kancléře, a to postupy v procesu vytváření politické identity.
83

 

Podle Kohlových zastánců v tomto případě nešlo v souvislosti s požadavkem  

na zveřejněních materiálů tykající se Kohla o získání obrazu fungování tajné policie,  

tím celé NDR, a nakonec o vytváření politické identity, nýbrž o pouhé degradování jeho 

vlády a osoby jako takové s cílem urážky na cti. Marianne Birthler a úřadu obecně bylo 

vytýkáno, že bylo dopuštěno, aby zašel případ Kohl tak daleko.
84

  

Je pravděpodobně beze smyslu spekulovat o tom, jaké šance by měl obyčejný 

občan ve srovnání s bývalým kancléře, který disponoval mocí a kontakty. V každém 

případě se Helmutu Kohlovi podařilo během dvou let skrze všemožné instance změnit 

dosud používanou praxi ve výkladu zákona, která fungovala celé desetiletí. Nutno 

podotknout, že případ Kohl se nikterak neliší od případů Willyho Brandta či Herberta 

Wehnera, kdy byly médiím poskytnuty několikastránkové materiály, přičemž ani 

v jednom z těchto případů nedoprovázely uveřejnění materiálů podobné manýry jako 

v případě Helmuta Kohla.
85

 

Přestože případ Kohl zastínil desetileté jubileum ke vzniku StUG, výrazně 

zkomplikoval badatelskou činnost, fungování úřadu samotného a neméně zkomplikoval 

situaci nové vedoucí úřadu, nebyly to nakonec pouze špatné důsledky, které tento případ 

Marianne Birthler přinesl. Pro svoje nekompromisní postavení se naopak Birthler 

etablovala jako pevný vůdce úřadu s přezdívkou tvrdošíjná, nepoddajná Marianne 

(„unbeugsame Marianne“).
86

 

4.3 Kartotéka Rosenholz 

Další „křest ohněm“ pro Marianne Birthler v čele úřadu představovaly 

kontroverze týkající se tzv. kartoték Rosenholz, v souvislosti s nimiž musela Marianne 

Birthler svou přezdívku několikrát obhájit. Jednalo se o spisy zahraniční zpravodajské 

služby ministerstva státní bezpečnosti, které vydala americká CIA SRN v roce 2003, 

která je získala již v roce 1990. Jak se však CIA k materiálům dostala není dosud 

známo. Jednou z teorií je, že dosud neznámý pracovník ministerstva státní bezpečnosti 

byl zároveň pracovník CIA. Druhá teorie hovoří o tom, že pracovník KGB dostal 
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materiály od pracovníka Stasi a dále je v roce 1993 poskytl CIA za 75 tisíc amerických 

dolarů.
87

 

V každém případě způsobily kartotéky rozruch napříč německou společností. 

Podle vedených údajů totiž vystoupilo na povrch, že východoněmecká Stasi měla 

značnou základnu agentů mezi západoněmeckými obyvateli, vysoko postavených 

funkcí nevyjímaje. Tato skutečnost postavila obyvatele starých spolkových zemí  

do nepříjemné situace, a sice, že problematika Stasi není pouze věcí obyvatel bývalé 

NDR, nýbrž že se zrovna tak dotýká i jich samotných.
88

 Materiály obsahovaly pikantní 

informace nejen o prominentních politicích. Pozornost medií a společnosti obecně byla 

proto v souvislosti s nimi obrovská. Podobně velký zájem byl pochopitelně věnován  

i samotnému úřadu. Úřadu pod vedením Birthler byly vytýkány prodlevy a příliš 

pomalé tempo při zpracovávání materiálů, které poslankyně CDU Sylvia Bonitz 

dokonce označila za šnečí.
89

 Zpracování však souviselo s mnoha problémy. Jednotlivé 

osoby byly kryty přezdívkami, které bylo potřeba rozluštit a přiřadit je ke správné 

osobě. Materiály byly obecně těžko čitelné, protože šlo o několikanásobné kopie 

vytvořené CIA, přičemž americké přepisovatelky nepoužívaly „ß“, či přehlásky.
90

 

Přesto se v souvislosti se spoluprací BStU podařilo SRN na základě rozluštěných 

materiálů již v letech po předání materiálů od CIA vést 1.553 trestních stíhání. 1134 

z těchto stíhaných bylo postaveno před soud, z toho 181 odsouzeno k trestu odnětí 

svobody nebo domácímu vězení.
91

 

Zájem o kartotéku Rosenholz střídavě upadal a opět narůstal. Vzrostl 

v souvislosti s materiály týkající se v pořadí šestého Spolkového sněmu, kdy bylo 

Marianne Birthler vytýkáno, že proces uveřejnění záměrně zpomaluje, aby nemusela 

riskovat případný konflikt se Spolkovým sněmem a ohrozit tak své znovuzvolení. 

Marianne Birthler i tuto zkoušku za podpory předsednictva rady BStU obstála a v roce 

2006 byla znovuzvolena do své funkce.
92

 

                                                                                                                                               
86

 Ibid., 343. 
87

 Ibid., 344. 
88

 Ibid., 348. 
89

 „Bevor die Stasi-Spitzel die Sektorken mit kleinem knallen lassen können“, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 28. září 2000. Dostupné z: http://fazarchiv.faz.net/?q=Sylvia+Bonitz+Bevor+die+Stasi-

Spitzel+die+Sektkorken+knallen+lassen+k%C3%B6nnen&search_in=q&timePeriod=timeFilter&timeFilt

er=&DT_from=&DT_to=&KO=&crxdefs=&NN=&CO=&CN=&BC=&submitSearch=Suchen&sext=0&

maxHits=&sorting=&toggleFilter=&dosearch=new#hitlist (staženo 23. 05. 2016). 
90

 Becker, „Vergangenheitspolitik…“, 347. 
91

 Ibid., 348. 
92

 Ibid., 350. 



   

 

30 

  

4.4 Bývalí spolupracovníci Stasi jako zaměstnanci BStU 

Kromě kartotéky „Rosenholz“ se musela Marianne Birthler vypořádat s dalším 

dědictvím z období jejího předchůdce, a to tehdejšími spolupracovníky Stasi jako 

nynějšími zaměstnanci úřadu. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách,  

již od samotného počátku instituce, bylo zaměstnáno 12 bývalých spolupracovníků 

Stasi, aby bylo vůbec možné pochopit systém a komplikovanou síť státní bezpečnosti,  

a materiály tak efektivně analyzovat. Podle zpětného hodnocení některých zaměstnanců 

úřadu by byla činnost úřadu v počátečních fázích bez pomoci bývalých spolupracovníků 

Stasi takřka nemožná. Našli se však i silní kritici, jako například spisovatel Jürgen 

Fuchs, který se v době vedení úřadu Joachimem Gauckem na protest vzdal svého 

mandátu v radě BStU. Jak je patrné, kritika byla ostře mířena již na původního 

spolkového zmocněnce. Bývalí zaměstnanci Stasi, přijatí do úřadu v době jeho vzniku 

měli záměrně časově omezené smlouvy, kterým však byl v době jejich zaměstnání 

uznán nárok na smlouvu dlouhodobou. Joachim Gauck viděl v těchto pracovnících 

jejich odbornost a nezbytnost  při zpracovávání materiálů Stasi. Tento argument 

podložil tím, že i kdyby sám chtěl, není možné tyto pracovníky v souvislosti 

s dlouhodobými smlouvami propustit.
93

 

Marianne Birthler vyjádřila po svém nástupu jisté pochopení pro kritiku ze stran 

obětí Stasi. Na druhou stranu i ona se odkázala na z právního hlediska nemožnost dát 

těmto lidem výpověď. Problematiku účasti bývalý spolupracovníků Stasi označila 

Birthler za tzv. morální hypotéku. V počátcích úřadu bylo takřka nemožné se bez těchto 

lidí obejít, teď jsou však pro úřad břemenem.
94

 

Problematika se však vyostřila v roce 2006, kdy týdeník Die Zeit přišel 

s informací, že v úřadě by mělo být dokonce 54 bývalých oficiální i neoficiálních 

pracovníků Stasi a zároveň byla zveřejněna jejich jména. Birthler se pokusila situaci 

vysvětlit, že se v případě 41 pracovníků jedná o pracovníky, kteří tenkrát působili pouze 

ve strážní službě a zbylí zaměstnanci jsou jak parlamentu, tak veřejnosti známí již  

od počátku úřadu. Birthler zároveň vyjádřila své přání, aby při tehdejším vzniku úřadu 
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nebyli bývalí pracovníci Stasi do instituce jako zaměstnanci přijati, zároveň se však opět 

odvolala na jejích právní nevypověditelnost.
95

 

  

„Ich hätte mir deshalb gewünscht, dass beim Aufbau der 

Behörde andere Entscheidungen getroffen worden wären. Angesichts 

der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen kann es heute jedoch 

allenfalls um Veränderungen unter dem Gesichtspunkt der 

Zumutbarkeit und der Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit 

gehen."
96

 

 

Spolková vláda se uchýlila k poměrně neobvyklému postupu. Ministr kultury 

Bernd Neumann, pod jehož resort úřad spadá, zadal ústavnímu právníkovi a bývalému 

ústavnímu soudci Hugovi Kleinovi a vedoucímu Výzkumného ústavu SED-Staat 

(Forschungsverbund für SED-Staat) Klausi Schröderovi, aby prověřili činnost úřadu. 

Tento akt vypovídal o jisté míře nedůvěry vůči vedení úřadu. Zvláštní byl samotný akt 

prověření externě, a to konkurenční institucí. Expertíza dospěla k závěru,  

že od 3. 10. 1990 působilo v úřadě celkem 79 bývalých příslušníků Stasi, přičemž k datu 

vyhotovení zprávy působilo v úřadě 56 takovýchto zaměstnanců, z toho 54 bývalých 

oficiálních a dva zbývající jako neoficiální spolupracovníci Stasi. Fakt, že vedení úřadu 

přiznalo pouze 54 bývalých oficiálních spolupracovníků Stasi byl vyhodnocen  

jako vědomé uvedení parlamentu a veřejnosti v omyl.
97

 Zároveň si Klaus se Schröderem 

postěžovali na nepříliš kompetentní krizový management a zdráhavou podporu ze strany 

úřadu.
98

 

Marianne Birthler reagovala na výsledky expertízy podobně jako před ní. Znovu 

označila bývalé příslušníky Stasi v úřadu za morální hypotéku v souvislosti se vznikem  

a počáteční činností úřadu, kterou nemohla ovlivnit. Zastání našla právě u ministra 

kultury Neumanna. Ten však požadoval jasné změny, které by případnému dalšímu 

vrhání špatného světla na úřad zabránily. Radikální změny byly provedeny až jejím 

nástupcem Rolandem Jahnem v souvislosti s osmou novelou StUG, která vstoupila 

v platnost 1. 1. 2012, na jejímž základě byli všichni bývalí příslušníci Stasi přesunuti  
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na jiná místa ve veřejné službě za stejných platových podmínek. Zároveň vešel 

v platnost obecný zákaz pro bývalé příslušníky Stasi vykonávat v úřadu jakékoli 

funkce.
99

 

4.5 Sedmá novela StUG 

Paralelně s aférou ohledně kartoték „Rosenholz“ a bývalých příslušnících Stasi 

jako současných zaměstnanců úřadu probíhala za doby vedení úřadu Marianne Birthler 

v pořadí sedmá novela StUG. Hlavním bodem a důvodem této novelizace byla lhůta 

patnácti let daná prvním StUG, po jejímž uplynutí měly být spisy uzavřeny. Na konci 

roku 2006 bylo proto nutné zákon novelizovat a tuho lhůtu tak prodloužit.  

Již po předložení návrhu zákona ze strany úřadu se opět strhla vášnivá debata spolu 

s kritikou namířenou proti úřadu. Jednou z výčitek, jak ze strany poslanců, tak široké 

veřejnosti, byla změna týkající se přezkoumání na možnou spolupráci ve veřejné službě, 

církvi a sportovních institucích, která se měla nově týkat pouze funkcí s vyšším 

politickým významem. Úřad se stal podobně jako v předchozích případech okamžitě 

terčem kritiky nejen ze strany medií. Deník Die Welt úmysly úřadu v souvislosti  

se sedmou novelizací dokonce označil za plošnou amnestii.
100

 Úřad se věci cítil 

poměrně ukřivděn. Podle původního zákona měly být spisy po uplynutí lhůty patnácti 

let uzavřeny. Úřad se naopak vynasnažil, aby k tomuto nedošlo.
101

 

Po úpravách vstoupila v pořadí sedmá novela zákona 30. listopadu 2006 

v platnost. Na základě této novely byla lhůta pro nakládání se spisy prodloužena  

o dalších pět let, a sice do 31. 12. 2011. Přezkoumání na spolupráci se Stasi se podle 

novely týkalo pouze vedoucích funkcí, nikoli plošně veškerých zaměstnanců  

ve veřejném sektoru. Uvolnily se podmínky pro žádosti na nahlédnutí spisů ze strany 

medií, vědy a výzkumu. Doposud bylo možné zkoumat pouze materiály týkající  

se činnosti státní tajné služby. V souvislosti s novelou bylo možno nahlédnout  
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i do materiálu týkající se vedení SED. Dále bylo umožněno vědcům v daných případech 

nahlédnout i do neanonymizovaných spisů.
102

 

4.6 „Schießbefehl-Affäre“ jako černá hodinka v dějinách BStU 

Poté co úřad ustál aféru ohledně kartotéky Rosenholz a bývalých příslušníků 

Stasi jakou současných zaměstnanců úřadu, musela Birthler čelit další aféře,  

která tentokrát neměla svůj bod vzniku v centrále úřadu, což ale neplatí pro její 

následky, které vyvolala. 13. července 2007 vyšel k výročí pádu Berlínské zdi 

v regionálním deníku Magdeburger Volksstimme článek hovořící o zdroji, který se týkal 

politických rozkazů ke střelbě pro tehdejší vojáky NDR na hranici se SRN. Dokument, 

který popisoval výkon služby strážců hranic se západním Německem, vyvolal svým 

obsahem další z vln debat ve společnosti. Nabádal totiž, aby strážci hranic neváhali 

použít zbraně, a to i v případě, bude-li se jednat o ženy a děti, které jsou často 

využívány k překonání hranice na západ.
103

 

Dokument tak představoval cenný materiál pro výzkum fungování státního 

aparátu NDR. Jeho obsah samotný však nebyl jediným důvodem pro později narůstající 

debaty. Když vedoucí magdeburské pobočky úřadu na základě novinového článku daný 

zdroj našel, označil ho za významný nález, jaký doposud nebyl nalezen. Birthler 

označila nález jako důkaz, že zpracovávání komunistické diktatury ještě zdaleka není  

u konce a je tak nutné v něm nadále prostřednictvím úřadu pokračovat. Když se však 

zdálo, že úřad ustál výčitky, jak je možné, že o takovémto dokumentu po tak dlouhé 

roky nevěděl, vyšlo na základě článku Die Welt najevo, že dokument spatřil světlo světa 

již v roce 1993. V roce 1997 byl dokonce publikován a oficiálně zařazen do materiálů 

úřadu.
104

 

Strhla se proto obrovská vlna kritiky namířená proti úřadu, i proti Birthler 

samotné, a sice jak je možné, že úřad neví, jakými dokumenty vlastně disponuje. Celá 

tato aféra zahalila úřad do pochybností, přičemž se hovořilo o neprofesionalitě,  

nebo alespoň o odborné neznalosti Birthler. V souvislosti s předchozími aférami, 
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kterými byl úřad takřka bez přestávky od nástupu Birthler opředen, se stále častěji 

ozývaly hlasy ze stran politiků, historiků a vědců, aby byl úřad rozpuštěn. Původní 

„senzační“ nález tyto názory ještě zostřil. Mluvilo se dokonce o co nejrychlejším 

rozpuštění úřadu.
105

 I tuto černou hodinku však Birthler v čele úřadu ustála. 

4.7 Pochybnosti o základní funkci úřadu v souvislosti s Karl-

Heinz-Kurrasem 

Tvrdou ránu zaznamenal úřad v souvislosti s Karl-Heinze-Kurrasem, tehdejším 

západoberlínským policistou, který zastřelil v souvislosti se studentským hnutím Benno 

Ohnesorga.  V roce 2009 se německá společnost dozvěděla, že ten, kdo střílel, byl 

příslušníkem východoněmecké Stasi vedený pod pseudonymem „IM Otto Bohl“. 

Samotné zjištění by však nezpůsobilo takový skandál. Mnohem šokující byl fakt,  

že úřad mohl zjistit informaci již v roce 2003, kdy přezkoumával spolupráci západních 

Němců s východoněmeckou státní bezpečností – výše zmíněnou kartotéku Rosenholz. 

Zjištění významně ovlivnilo dosud zažitou politickou historii sjednoceného 

Německa. Není proto divu, že se úřad okamžitě stal terčem ostré kritiky, jak je možné, 

že si nikdo ze dvou tisíc zaměstnanců souvislosti nevšiml, o to více, jsou-li zaměstnání  

i bývalí příslušníci Stasi. Úřadu bylo vytýkáno nejen ze strany médií, ale i Spolkového 

sněmu, že jeho zaměstnanci nejsou kompetentní a nesplňuje své základních funkce.
106

 

4.8 Úřad a jeho fungování do budoucna? 

V souvislosti s výše uvedenými hořkými chvilkami, mezi nimi nejasný počet 

bývalých příslušníků Stasi jako současných zaměstnanců úřadu, kartotéka Rosenholz, 

zdráhavé jednání úřadu při sedmé novelizaci StUG, se již od poloviny roku 2000 

hovořilo o požadavku činnost úřadu ukončit. Kritika se vůči úřadu v závislosti  

na dalších aférách zostřovala, jako kdyby si s každou z nich úřad přidal hřebíček  

do rakve. Otázkou napříč společností bylo, k čemu úřad vlastně je a jak dlouho by měl 

ještě fungovat, funguje-li v tomto duchu.
107

 

Kromě samotných afér to byly i jiné výchozí body, které později vedly k velké 

společenské debatě. Jedním z nich byl nový regionální koncept ze strany samotného 
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úřadu, který měl zajistit zefektivnění. Konkrétně se jednalo o centralizaci, která počítala 

s jednotlivými úřady v Lipsku, Halle, Rostocku, Erfurtu s centrálou Berlíně. Tento plán 

odsouhlasil Německý spolkový sněm v květnu 2004. Plánované změny byly zásadní 

povahy. Není proto divu, že vyústily k další diskusi v souvislosti s restrukturalizací  

a budoucností zpracovávání komunistické diktatury obecně. Vyvstal proto návrh 

přesunout materiály do zemských archivů a do Spolkového archivu.
108

  

Druhým takovýmto výchozím bodem byla změna kompetencí vůči úřadu. 

V prosinci 2004 bylo spolkovým kancléřem rozhodnuto, že bude BStU spadat nikoli 

pod ministerstvo vnitra jako doposud, nýbrž nově pod ministerstvo kultury,  

jehož ministryní byla Christina Weiss. Jednalo se o bleskovou akci, kdy spolkový 

kancléř rozhodl nezávisle na vládě a Spolkovém sněmu. Spolkový zmocněnec  

– Birthler, byl postaven před hotovou věc. Přesunutí odpovědnosti za úřad 

z ministerstva vnitra jako klíčového ministerstva na ministerstvo kultury zároveň 

evokovalo pocit, že úřad ztrácí na své váze a důležitosti, a jakoby byl někam uklizen. 
109

 

Kromě toho ne dlouho po změně odpovědného ministerstva, předložil tajemník 

úřadu pro kulturu a media Knut Nevermann návrh na převod činnost úřadu  

do Spolkového archivu co v nejkratší době. Výzkumná činnost úřadu by měla být 

částečně nebo úplně přesunuta pod Nadaci pro zpracovávání minulosti (Stiftung 

Aufarbeitung) či jinou instituci, a to do roku 2010.
110

 

To, o čem se doposud spekulovalo, bylo nyní černé na bílém, a přestože  

se ministryně Weiss snažila situaci uklidnit se slovy, že se jedná pouze o jeden 

z návrhů, a cílem je úřad rozvíjet a věnovat se mu, nikoli ho rozpustit, návrh odstartoval 

vážnou debatu o budoucí činnosti úřadu. Nevermannův návrh byl pouze jednou 

z iniciativ rudo-zelené koalice. Bylo zřejmé, že budoucnost úřadu a koncepce 

zpracování a vyrovnávání se s komunistickou diktaturou bývalé NDR je potřeba 

projednat. Christina Weiss proto svolala v roce 2005 tzv. expertní komisi za účelem 

vypracování decentralizovaného zpracování diktatury SED pod vedením Martina 

Sabrowa z postupimského Centra pro soudobé dějiny (Zentrum für Zeithistorische  

Forschung – ZZF), často proto také označována jako „Sabrowova komise“.
111

 

                                                 
108

 Ibid. 
109

 Ibid., 369. 
110

 „Erinnerungspolitisch Konzept zu den Gedenkstätten der SED-Diktatur in Berlin“, offizielle Seite 

Robert Havemann Gesellschaft e.V., http://havemann-gesellschaft.de/index.php?id=246 (staženo 28. 05. 

2016). 
111

 Becker, „Vergangenheitspolitik…“, 370. 



   

 

36 

  

4.8.1 Doporučení Sabrowovy expertní komise a následný vývoj 

Po třinácti měsících práce předložila 15. května 2006 expertní komise státním 

institucím svoje závěry ve formě doporučení, které spočívalo ve vytvoření historického 

svazu pro zpracování diktatury SED (Geschichtsverbund). Komise pozitivně zhodnotila 

práci veškerých institucí, které byly od přelomu století vytvořeny ve snaze zhodnotit, 

zpracovat minulost a prostřednictvím tímto se s ní i vyrovnat. Vyjádřila však nedostatky 

v souvislosti s rozdílným vnímáním východoněmecké minulosti v nových a starých 

spolkových zemích. Dále komise upozornila na podle ní nedostatečné zahrnutí tématiky 

NDR v učebních plánech.  

Jako součást doporučení poskytla komise i návrh v podobě tří klíčových pilířů,  

na jejichž základě by měla být východoněmecká diktatura nadále zpracována:  

1. Moc – společnost - odpor (Herrschaft – Gesellschaft – Widerstand), 2. Sledování  

a pronásledování (Überwachung und Verfolgung), 3. Rozdělení a hranice (Teilung  

und Grenze). Pro uskutečnění prvního pilíře, navrhla komise vytvořit tzv. Fórum 

zpracování (Forum Aufarbeitung), které by mělo být pod záštitou Nadace  

pro zpracování východoněmecké diktatury (Stiftung Aufarbeitung). Téma represivních 

orgánů v souvislosti s druhým pilířem by mělo spadat pod nově vzniklé výzkumné  

a dokumentační centrum Diktatura a tajná policie, ve kterém by měl mít klíčovou roli 

BStU. Kromě toho komise navrhovala spojení úřadu s památníky – vězení- Stasi  

(Berlin-Hohenschönhausen) a centrálou Stasi (Berlin-Normannenstraße). I přes sedmou 

novelizaci StUG, kde byl přístup medií a vědců k materiálům Stasi liberalizován, vytkla 

komise nejednotný přístup a omezené možnosti do spisů nahlédnout. Podle závěru 

komise by se mělo zpřístupnění ještě více zvolnit a archiv s materiály přesunut  

do Spolkového archivu. Třetí pilíř, rozdělení a hranice, by pak měl zajistit již existující 

památník Berlínské zdi.
112

 

Koncept tří sloupů si vysloužil poměrně ostrou kritiku. Horst Müller 

z mnichovského Ústavu pro soudobé dějiny, stejně jako Manfred Wilke vytkli koncepci 

absenci všech potřebných oblastí výzkumu, jako například etablování východoněmecké 

politiky v letech 1945-1949 a vliv Sovětského svazu. Podle Marianne Birthler spolu 

s dalšími spočívá nedostatek třísloupové koncepce především v nemožnosti od sebe 
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jednotlivé oblasti oddělit. Úskalí třísloupového modelu uznal i sám Sabrow 

s vysvětlením, že jde o pragmatický návrh.
113

 

 

„Es ist natürlich ein pragmatischer Vorschlag. Es ging um eine 

Gesamtevaluierung der DDR-Forschung. Und es ging uns auch nicht 

darum, einzelne Bereiche der Aufarbeitung voneinander 

abzuschotten.“
114

 

 

Marianne Birthler zaujala vůči přesunutí archivních materiálů do Spolkového 

archivu a spojení úřadu s památníky kritické stanovisko.
115

 Stejné výtky vyjádřil  

i Hubertus Knabe, který označil návrh výzkumného centra Diktatura a tajná policie jako 

budování „zpracovatelského kombinátu“ oproti cíli decentralizovat.
116

 Úřad disponuje 

expertním týmem, který díky své odbornosti může spisy zpracovat. V případě, že by  

se spisy přesunuly do Spolkového archivu, pozbylo by oddělení pro vzdělání a výzkum 

na smyslu. Kromě toho, jsou ze zákona spisy plně přístupné pouze pracovníkům úřadu. 

Muselo by proto dojít ke změně zákona. 
117

  

Jeden z problémů komise spočíval v tom, že dostala zadání od původní 

ministryně kultury Christiny Weiss, tedy za vlády rudo-zelené koalice, přičemž  

se předpokládalo, že závěry budou k dispozici v říjnu 2005. Když proto komise své 

závěry v květnu 2006 dokončila, představovala je velké koalici.
118

 Komisy bylo 

vyčítáno, že je příliš levicová a příliš nakloněná západním spolkovým zemím. Podle 

Hubertuse Knabeho dosadila levicová vláda do komise i levicové historiky se zadáním 

obraz NDR doslova „změkčit“.
119

 Komise totiž apelovala na věnování se dějinám 

každodennosti, bez kterých nelze represivní mechanismy zcela pochopit. Strhla se proto 

vášnivá debata, že závěry komise navádí k bagatelizování komunistické diktatury  

a podpoře ostalgie.
120
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Komisi spolu s jejími závěry se dostalo obrovské pozornosti ze strany veřejnosti, 

kterou dokazuje zájem napříč médii. Velký vliv na tento zájem měl pravděpodobně  

i úspěšný film dokumentující komunistickou diktaturu v bývalé NDR „Das Leben der 

Anderen“ (Životy těch druhých), který měl premiéru právě na počátku roku 2006. 

Přestože se měla debata soustředit na koncept vyrovnávání se s komunistickou 

diktaturou obecně, nakonec byla spíše vnímána jako debata o budoucnosti BStU.
121

 

Jak nakonec osud úřadu dopadne, nebylo ani po doporučení Sabrowovy komise 

úplně jasné. Marianne Birthler požádala, aby byla činnost úřadu garantována minimálně 

do roku 2020. Zastánci zachování úřadu již v roce 2006 upozorňovali, že unáhlené 

rozpuštění úřadu by mohl být velice špatný, ne-li fatální signál pro ostatní 

postkomunistické země Evropy, pro které úřad představuje do jisté míry symbol a vzor. 

Mimo to, podle Karla Heinze Bauma, jakožto jednoho ze zastánců zachování úřadu, 

nelze ani časově vymezit, kdy by k takovémuto kroku mělo dojít. Jinými slovy,  

ve chvíli, kdy se budou o spisy zajímat pouze badatelé a historici, nikoli veřejnost, pak 

podle něj nastane ten správný čas úřad rozpustit nebo přesunout. Do té doby však 

nikoli.
122

 Přestože od pádu komunistické diktatury uběhlo bezmála již tři desetiletí, 

nemůžeme říci, že by ze strany občanů SRN nebyl o nahlédnutí do spisu zájem. V roce 

2015 bylo podáno 62 544 žádostí tohoto typu.
123

 Podle Marianne Birthler naopak díky 

časovému odstupu získají lidé odvahu do spisu nahlédnout nebo je k tomu nabádají 

vlastní děti, což svědčí o tom, že zájem nalezneme i u mladší generace.
124

 

Součástí debaty o budoucnosti úřadu jsou samozřejmě i hlasy jeho kritiků. Jeden 

z protiargumentů je založen na tom, že úřad představuje jakýsi monopol na poli institucí 

zabývající se vyrovnáváním se s komunistickou diktaturou, který stojí SRN na daních 

100 milionů eur ročně.
125

 

V květnu 2007 se vyjádřila frakce SPD (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands – Sociálnědemokratická strana Německa) pro kulturu a média, že je nutné 

zajistit spravování a přístup ke spisům, ale není nikde definováno, že toto musí být 

zajištěno právě BStU. Jasná představa o budoucnosti úřadu nepřicházela, vláda se proto 

alespoň zavázala, že by měl úřad fungovat v neměnné podobě do roku 2019, kdy by 
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měla být činnosti BStU delegována Spolkovému archivu. Marianne Birthler tento krok 

přivítala poměrně pozitivně se slovy: 

 

„Die Entscheidung beendet eine merkwürdige Debatte um die 

vorzeitige Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde und gibt ihr für 

die nächsten Jahre die dringend nötige Planungssicherheit.“
126

 

 

Přestože bylo zajištěno, že úřad bude do roku 2019 fungovat jako doposud, 

s výjimkou toho, že by neměl přijímat další úkoly či jakkoli jinak rozšiřovat svou 

agendu, bylo zřejmé, že otázka ohledně budoucnosti úřadu se odsunula na rok 2019,  

je ale nezbytné ji vyřešit.
127

 V roce 2008 schválil Spolkový sněm vytvoření expertní 

komise, která by měla zanalyzovat možnou úlohu úřadu v budoucnu 

(Expertenkommission zur Zukunft der Behörde des Bundesbeauftragten für die  

Stasi-Unterlagen). Oficiálně byla expertní komise uvedena v praxi 27. 11. 2014. Zpráva 

expertní komise byla předána Spolkovému sněmu 12. dubna 2016. Komise v první řadě 

ocenila činnost úřadu a vyzdvihla zásluhy za zachování cenných spisů. Zdůraznila velký 

význam úřadu nejen v souvislosti s jeho působením v SRN, ale i v ostatních 

postkomunistických zemích, pro které je úřad vzorem a symbolem vyrovnávání  

se s komunistickou minulostí. Komise mimo jiné upozornila, že zabývání se dědictvím 

komunistické diktatury je celospolečenský úkol i do budoucna, i pro generace, které ji 

bezprostředně nezažily. Nejedná se proto o ukončení tohoto procesu. V každém případě 

musí být zabráněno, aby jakékoli změny vedly ke zhoršení podmínek pro tento 

proces.
128

  

Na základě doporučení expertní komise by měl být archiv materiálů Stasi  

(Stasi-Unterlagen-Archiv) organizačně přesunut pod Spolkový archiv. Předseda komise 

Wolfgang Böhmer zmínil rok 2021, přičemž by spisy měly být vzhledem k zájmu o ně  

i nadále přístupné. Archiv by měl fungovat jako autonomní oblast pod záštitou 

Spolkového archivu. Samotné materiály by měly fyzicky zůstat v bývalé berlínské 

centrále ministerstva státní bezpečnosti, popřípadě v pobočkách jednotlivých nových 

spolkových zemí. Nakládání s materiály by se mělo i nadále řídit StUG, dokud nebude 
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Spolkový archivní zákon (Bundesarchivgesetz – BArchG) schopný v souvislosti s jeho 

novelizacemi StUG nahradit. 
129

 

Expertní komise navrhla změnu profilu spolkového zmocněnce, který by měl 

primárně představovat kontaktní osobu, ombudsmana pro oběti komunistické diktatury  

a pověřenou osobou pro mezinárodní spolupráci v otázkách vyrovnávání  

se s komunistickou diktaturou. Nemělo by se tak jednat o „pana či paní spisů“. 

Takovýto spolkový zmocněnec pro vyrovnávání se s diktaturou Jednotné socialistické 

strany Německa a jejími následky (Bundesbeauftragte für die Auseinandersetzung mit 

der SED-Diktatur und ihren Folgen) by měl být i nadále zodpovědný pouze 

Spolkovému sněmu, který by ho volil za stejného režimu jako doposud, tj. na pět let 

s možností jednoho znovuzvolení.
130

 

Konečné rozhodnutí však musí učinit Spolkový sněm. Veřejnost doufá,  

že to bude ještě před volbami do Spolkového sněmu na podzim 2017, a rozhodnutí tak 

učiní stejný Spolkový sněm, který expertní komisi povolal.
131
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Závěr 

Jedním z cílů této práce bylo představit Úřad spolkového zmocněnce  

pro dokumenty Stasi jako jeden ze způsobů procesu vyrovnávání se s komunistickou 

diktaturou bývalé NDR ve sjednocené SRN a zodpovědět tak otázku, jak může stát 

napomoci v procesu vyrovnávání se s minulostí. Ačkoli se o založení samotného úřadu  

a zpracovávání materiálů Stasi zasloužili především východoněmečtí občané nežli stát 

jako takový, který chtěl spisy již krátce od sjednocení převést pod správu Spolkového 

archivu, role státu, kdy se jedná o státní instituci, je zde jistě nezpochybnitelná. Instituce 

napomáhá oběma německým společnostem se s dědictvím komunistické diktatury 

vyrovnat. V justiční oblasti napomohl úřad prostřednictvím zpracování spisů zahájit 

proces trestního stíhání, rehabilitace či odškodnění.  

Další zásluhou instituce a podpůrným procesem pro samotný proces vyrovnání  

se s minulostí je nahlížení do vlastních spisů, které úřad umožňuje. Rozhodně  

se nejednalo ani nejedná o časovanou bombu, která by byla spouštěčem žalob  

na tehdejší donašeče a soudních sporů, jak se mnoho odpůrců úřadu obávalo. Instituce 

nabízí jednotlivcům se s minulostí prostřednictvím nahlížení do spisu vyrovnat. 

Vyrovnání je osobní. Probíhá pouze mezi dotyčným a jeho spisem a dochází tak 

k jakémusi tichému vyrovnávání se, díky kterému se postupně vyrovnává celá 

společnost. Ať už se lidé dovědí cokoli, mají možnost se se zjištěnou pravdou vyrovnat. 

V mnoha případech je pravda, kterou lidé zjistí lepší, než čekali. Někteří jsou dokonce 

zklamáni, že není nalezen žádný spis týkající se jejich jména. Naopak se najdou i tací, 

kteří byli přesvědčeni, že jsou neviditelnými existencemi a žádný záznam o nich tak 

není. O nahlížení do spisů je stále zájem. Někteří hovoří o časovém odstupu, aby byli 

schopni konfrontace s minulostí, jiné k tomu přesvědčí jejich děti. „Neznám nikoho, 

kdo by nahlédnul do svých spisů a litoval.“, říká Marianne Birthler.
132

  

Značnou roli sehrála instituce v souvislosti s „očistou“ společnosti od minulého 

režimu, kdy napomohla při přezkoumávání návaznosti dotyčného na minulý režim. 

Hlavním cílem tak bylo očistit společnost v sektoru státní služby a politických úřadů  

od osob aktivně spolupracující se Stasi. Nutno podotknout, že úřad není tím,  

kdo rozhoduje, zda bude dotyčný zbaven funkce, nýbrž pouze zprostředkovává 
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podklady, aby mohl zaměstnavatel takovéto rozhodnutí učinit. Vedení ve spisu Stasi 

ještě nemusí znamenat aktivní spolupráci s ní a automatický odchod z funkce.
133

 

V neposlední řadě je nutno zmínit zásluhy úřadu, potažmo státu v oblasti vědy  

a výzkumu. Rozmach vidíme především u pozdějšího období, tj. v období pod vedením 

Marianne Birthler, kdy nebyl úřad zahlcen tak velkým množstvím úkolů spojených 

s prověřováním spolupráce s bývalou Stasi, jako tomu bylo za Joachima Gaucka. Úřad 

spolupracuje s bohatou škálou ostatních institucí a organizací a je vydavatelem 

každoročně několika publikací ve snaze podporovat společenskou debatu a upevňovat 

společenské povědomí o komunistické minulosti. Úřad hraje velice důležitou roli 

v souvislosti s neustálým připomínáním dob minulých, kdy díky spisům uvádí události 

na pravou míru a zamezuje tak nebezpečnému zapomínání, zlehčování či změkčování 

minulosti, které mohou ústit v ostalgii.  

Druhým cílem práce byla analýza úřadu pod vedením Marianne Birthler.  

Zda došlo k nějakým posunům oproti období pod vedení Joachima Gaucka, jakým 

způsobem byla koncepce úřadu transformována v tomto dalším období, a jaký vliv 

může mít samotná osoba na vedení úřadu. Můžeme říci, že jednotlivé úspěchy či 

neúspěchy úřadu jsou vždy spojené s jeho vedením, které mu dává svým způsobem tvář 

i duši. Jak velký vliv na instituci může mít osobnost jako taková, můžeme vidět  

u Joachima Gaucka, čímž získáme do jisté míry i krátké porovnání obou období.  

Ve vedení úřadu Joachimem Gauckem sehrálo velkou roli jeho tradované charisma  

a osobní transformace od rostockého pastora k přednímu intelektuálovi, který sehrál 

významnou roli ve sbližování obou německých republik a procesu sjednocení obecně. 

Právě osobní transformace od pastora ke spolkovému zmocněnci, potažmo spolkovému 

prezidentu, je takřka autentická s vývojem úřadu. Gauck působil v úřadu jako 

pokračovatel boje za právo a svobodu, který začal. Právě jeho obrovské zásluhy,  

které jsou ceněny napříč politickým spektrem, ho nakonec po dvanácti letech ukončení 

funkce spolkového zmocněnce úřadu vynesly až na místo hlavy státu SRN. 

Jak může být instituce formována samotnou osobností v jeho čele, dokazuje  

i následující jazykový jev. V souvislosti s Gauckovým jménem totiž vznikl neologismus 

v podobě slovesa „gaucken“, které označuje činnost přezkoumávání spolupráce se Stasi. 

Druhým důkazem je označení instituce opět ve spojení se jménem jeho prvního 

zmocněnce, a sice „Gauckův úřad“. Jak je ve společenském obraze osobnost Gaucka 
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s institucí propojena dokazuje i biografie od Norberta Roberse s názvem „Joachim 

Gauck. Biografie instituce“ (Joachim Gauck. Biografie einer Institution).
134

 Joachim 

Gauck byl prvním spolkovým zmocněncem, úřad byl nový a pod jeho vedením  

se etabloval. Gauck se včele úřadu od jeho počátku zasazoval o otevření akt bez ohledu 

na omezení, která byla dána ochranou dat. Zveřejnění spisů prosazoval Gauck 

v mnohem větší míře, než to umožňovaly do té doby platné právní předpisy. Hlavním 

úkolem úřadu pod jeho vedením tak bylo mimo jiné odhalování spolupracovníků Stasi. 

Právě z těchto důvodů se Gauck stal politickou figurou vysoké důležitosti.
135

 

Po odchodu Joachima Gaucka z vedení úřadu tak byla laťka nastavena velice 

vysoko. Jeho nástupkyně Marianne Birthler se podobně jako Gauck nadále snažila  

o fungování úřadu jako instituce, jež umožňuje prostřednictvím spisů vyrovnání 

s minulostí. Intelektuálního charismatu, kterým disponoval Gauck, však v očích 

veřejnosti a obecného vnímání nikdy nedosáhla. Bylo to způsobeno pravděpodobně 

několika kontroversemi a skandály týkající se úřadu v době jejího vedení, jako byl 

soudní spor s Helmutem Kohlem, nejasný počet bývalých spolupracovníků Stasi jako 

současných zaměstnanců úřadu, kartotéka Rosenholz, skandalizace kolem rozkazů  

ke střelbě na hranici SRN a NDR, či odhalování spolupráce západoněmeckých občanů 

s východoněmeckou Stasi v souvislosti s Karl-Heinz-Kurrasem.  

Nutno však zdůraznit, že některé problémy Birthler zdědila po svém předchůdci 

a ty se dostaly na povrch až za jejího vedení, kdy se s nimi musela vypořádat. Byli  

to například bývalí spolupracovníci Stasi jako zaměstnanci úřadu, kteří byli, byť 

v menším počtu, již od samého počátku součástí úřadu. Zároveň to byl spor s Helmutem 

Kohlem, který vyústil v soudní spor za doby vedení Birthler, své kořeny měl však již  

za časů Gaucka. Ačkoli si Birhtler získala v souvislosti s tímto sporem krátce po své 

činnosti v úřadu přezdívku tvrdošíjná, nepoddajná Marianne, veřejnost nakonec situaci 

vnímala jako porážku Birthler v čele úřadu. Případ Kohl byl zároveň jakýmsi 

startovacím výstřelem pro další aféry a kontroverze, které byly silně medializovány  

a provázely Birthler v podstatě celé její období. Úřad zažíval těžké chvíle, kdy se stále 

častěji hovořilo o jeho nejisté budoucí existenci. Jako důkaz tomu bylo takřka 

nepovšimnuté dvacetileté výročí od založení úřadu v roce 2010. Můžeme tak 

v souvislosti s otázkou, zda došlo k nějakým posunům či změnám ve vedení úřadu, 

odpovědět, že jednou změnou byla horšící se reputace úřadu v očích veřejnosti. 
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Nesmíme však opomenout i změny a posuny týkající se instituce jako takové  

ve smyslu jejího fungování. V roce 2004 byl úřad převeden z ministerstva vnitra  

pod ministerstvo pro kulturu a média, a došlo tak ke změně resortní příslušnosti úřadu. 

Přesunutí ze silového ministerstva na ministerstvo kultury vyvolalo dojem, že úřad 

ztrácí na důležitosti a je někam uklizen. V roce 2006 došlo k sedmé novelizaci StUG, 

která prodloužila lhůtu pro nakládání se spisy do roku 2011. Přezkoumání na spolupráci  

se Stasi se nově týkalo pouze vedoucích funkcí. Změnou byly i nově uvolněnější 

podmínky pro vědu a výzkum. Kromě nahlédnutí do spisů týkající se Stasi, je možné 

nahlédnout i do spisů kolem vedení strany SED. Nově mohli vědci nahlédnout dokonce 

i do neanonymizovaných spisů. 

I přes veškeré skandály, kterými byl úřad opředen se Marianne Birthler 

jednoznačně podařilo pokračovat v naplňování koncepce úřadu tak, jak ji převzala  

po svém předchůdci. Jeden z hlavních důkazů fungujícího úřadu je stále velký zájem  

o spisy ze strany veřejnosti, což činí úřad důležitým a nepostradatelným. Od roku 2005 

se počty podaných žádostí o nahlížení do spisu ročně průměrně pohybují mezi 85 000  

až 100 000. 75 % z tohoto počtu žádostí stabilně tvoří tzv. první žádosti. Ačkoli  

se v době zakládání instituce předpokládalo, že zájem o nahlížení do spisů rychle 

pomine, čísla ukazují, že tomu tak rozhodně není. Počty žádostí jsou vysoké, přičemž  

se s jubilejními událostmi jako například rokem 2009 vždy ještě zvyšují.
136

 Dalším 

důkazem, že úřad splnil svůj úkol, a dochází k úspěšnému naplňování jeho koncepce, je 

jeho postavení jako vzorové instituce pro podobné úřady v ostatních 

postkomunistických zemích. Například pro polský Ústav národní paměti založený roku 

1999 nebo český Ústav pro studium totalitních režimu založený roku 2007 představoval 

BStU bezpochyby inspiraci pro jejich vznik a doposud je vnímán jako autorita.
137

 

Ačkoli se často hovořilo o rozpuštění úřadu, zachoval si svou podobu po celé 

funkční období Birthler. V roce 2005 byla svolána tzv. Sabrowova expertní komise, 

která měla připravit koncept zpracovávání německé komunistické diktatury. Jedním 

z návrhů součástí konceptu tří sloupů bylo přesunutí úřadu do Spolkového archivu, proti 

kterému se Birthler ostře ohradila. Nakonec došlo k promlčení výsledků Sabrowovy 

komise, ale bylo jasné, že problém je pouze odsunut na rok 2019, který byl garantován 

jako časové minimum pro dosavadní fungování úřadu. 
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Marianne Birthler byla i přes těžké zkoušky v roce 2006 znovuzvolena 

Spolkovým sněmem do čela úřadu, který vedla až do roku 2011, kdy ho předala svému 

nástupci Rolandu Jahnovi. Za jeho vedení úřadu byla v listopadu 2014 svolána expertní 

komise tentokrát zabývající se výhradně budoucností instituce. Závěrečnou zprávu 

předložila Spolkovému sněmu v dubnu 2016. Zdůraznila výsostnou důležitost takovéto 

instituce, jejíž činnost je do budoucna nezbytná a proces vyrovnávání není zdaleka  

u konce. Archiv materiálů Stasi by měl být přesunout do roku 2021 jako autonomní 

oblast pod Spolkový archiv. Konečné rozhodnutí však musí udělat Spolkový sněm. 

Široká veřejnost spolu se členy komise doufá, že se tak stane ještě před volbami  

do Spolkového sněmu, které se mají konat na podzim roku 2017, a rozhodnutí tak bude 

náležet stejnému Spolkovému sněmu, který expertní komisi svolal. 

Summary 

One of the goals of this work was to present the Stasi Records Agency as one  

of the ways of the process of dealing with the communist dictatorship in the former East 

Germany in unified Germany to answer that question, as may assist in the process  

of dealing with the past. Although establishing the Office itself and the material 

processing Stasi accomplished mainly by East German citizens than the state as such, 

who would rather shortly convert from unification under the administration  

of the German Federal Archives, the role of the state in which it is a state institution, 

there is certainly unquestionable. The institution helps both German societies to deal 

with the legacy of communist dictatorship. In the area of judicial office helped initiate 

the processing of files through the prosecution process, rehabilitation or compensation. 

Other credit of institution in dealing with the past is possibility to access to files, 

which allows the office. Certainly this was neither not a time bomb that would trigger 

several actions to many former snitch and litigation, as many feared opponents of office. 

Institution provides to access to the files, and so dealing with the past. The dealing is 

personal. It takes place only between the person and file about that person. This leads to 

a kind of quiet dealing. Thanks to this individual dealing, gradually the entire company 

deals with past. Whatever people may find out anything, they have the opportunity  

of discovering the truth. In many cases, the people find the discovered truth better than 

they expected. Some people are even disappointed that it does not match any file 

relating to their names. In other case, some people were convinced that they were 

invisible existence and no record which would exist about them. Demand for inspection 
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of files is still high. Some people talk about the lapse of time, to be able to confrontation 

with the past, others had to be convinced from their children. Marianne Birthler says:  

"I know anyone who would look into his writings and would regret." 

A significant role played the institution in connection with a "cleansing" of the 

society from the former regime. The institution helped in reviewing regarding  

to connection with the past regime. The main aim was to cleanse the society from 

persons, who actively cooperated with the Stasi, especially in the sector of public 

service and political office. It should be noted that the office is not the one who decides 

whether the person concerned removed from office, but merely provide evidence  

to enable the employer to make such a decision. Information in Stasi file doesn’t mean 

necessarily active cooperation and automatic leaving the office. 

Finally the importance of institution in science and research have to be 

mentioned. We see a boom especially in the later period, it means under the leadership 

of Marianne Birthler, when the office wasn’t so overwhelmed regarding to screening  

of collaboration with the former Stasi, as under Joachim Gauck. The Office cooperates 

with a wide range of other institutions and organizations and is the publisher of several 

publications annually in an effort to promote social debate and strengthen social 

awareness about the communist past. The Office plays a very important role in the 

context of the continuous remembrance of the past. Thanks to the files the institution 

puts the past right and keeps society from dangerous forgetting, trivializing or softening 

of the past, which may result in the ostalgie. 

The second objective of this work was to analyze the office under the leadership 

of Marianne Birthler. If there are any shifts relative to the period under the leadership  

of Joachim Gauck, how the concept of office was transformed in the next period,  

and which impact the person can lead the office. We can say that the individual 

successes or failures of the office are always connected with his leadership, which gives 

him a way, face and soul. How much the view of institution could be influenced from 

personality as such, we can see by Joachim Gauck. The office was influenced  

by Gauck’s charisma and personal transformation from pastor from Rostock to leading 

intellectual who played a significant role in the rapprochement between the two 

Germanies and the unification process in general. His personal transformation from the 

pastor to the Federal Commissioner for the Stasi Records and President of Germany,  

is almost authentic with the development of office. Gauck worked in the office  

as a continuator of the struggle for rights and freedom, which he began. Just thanks his 
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huge merits, which are appreciated across the political spectrum, he became head  

of state of Germany. 

How can person as such have an influence on institution, is demonstrated  

by the following linguistic phenomenon. In connection with Gauck’s name is  

a neologism created in the form of the verb "gaucken" which signifies the review  

of cooperation with the Stasi. Other proof is marking the institution again in conjunction 

with the name of its first commissioner, namely "The Gauck Agency". How is  

the institution connected with Gauck demonstrates name of biography from Norbert 

Robers called "Joachim Gauck. Biography of institution" (Joachim Gauck. Biographie 

einer Institution). Joachim Gauck was the first commissioner. The institution was new 

and under his leadership became established. Gauck requested publication of acts, 

regardless of the restrictions regarding to data protection. The main task of the office 

under his leadership was besides other things, revealing Stasi collaborators.  

Just for these reasons, Gauck became a political figure of high importance. 

After leaving Joachim Gauck from the office the bar was set very high.  

His successor Marianne Birthler, like Gauck continued to seek the office  

as a functioning institution, which allows through the acts dealing with the past, but she 

never reached so high charismatic and intellectual level as Gauck had in the eyes  

of the public and the general perception. It was probably due to some controversy  

and scandals, in which the office was at the time of her leadership involved.  

For example the lawsuit with Helmut Kohl, unclear number of former Stasi people as 

the current employee of office, file Rosenholz, scandals around orders to fire on the 

border of Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic, or 

detecting West German citizens' cooperation with the East German Stasi in connection 

with Karl-Heinz-Kurras. 

Important to say, that some problems Birthler inherited from her predecessor. 

They came to the surface under her leadership and she had to deal with them. It was  

for example former Stasi people as current employees. The dispute with Helmut Kohl, 

which resulted in a lawsuit for Birthler, had its roots already in the time of Gauck. 

Though Birhtler acquired in connection with this dispute shortly after his activities  

in office nickname stubborn, unyielding Marianne, the public eventually perceive  

the situation as a defeat of the new boss's office. Case Kohl was also a kind of starting 

shot for more scandals and controversies that were heavily promoted and accompanied 

Birthler whole period in office. The Office experienced hard times when it  
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is increasingly talked about his uncertain existence in the future. As proof it was almost 

unnoticed twentieth anniversary of the establishment of the office in 2010.  

In connection with question, if there are any shifts or changes in the management office 

under Birthler’s leadership, we can answer, that one change was deteriorating reputation 

in the eyes of the public authority. 

We must not forget the changes and shifts regarding to the institution as such,  

in terms of its functioning. In 2004, the Authority was transferred from the Ministry  

of Interior, the Ministry for Culture and Media, and was thus a change in departmental 

office jurisdiction. Moving from key ministry to the Ministry of Culture gave  

the impression that the institution loses importance. In 2006, the seventh amendment  

of Stasi Files Law, which extended the deadline for dealing with files by 2011.  

The review of cooperation with the Stasi, newly covered only management functions. 

The amendment also recently relaxed the conditions for science and research.  

In addition to the inspection of documents relating to the Stasi, it is possible to look  

into the acts around the SED leadership. Newly researchers could look also even  

into not unanonymised files. 

Despite all the scandals, that shrouded the institution, Marianne Birthler was 

able to continue fulfilling the concept of office as she took it over from her predecessor.  

One of the major evidence of a functioning office is still great interest in the files from 

public. It makes the office an important and indispensable. Since 2005, the number  

of applications for access to files is in average between 85 000 and 100 000 per year.  

75 % of this numbers of applications are the first applications. Although at the time  

of setting up of institution was predicted that the demand for access to files quickly 

passed, figures show that it is certainly not so. The number of requests is high  

and by jubilee events such as the 2009 always be increased. Another proof,  

that the institution has completed its task, its status as a model institution for similar 

offices in other post-communist countries. For example, for the Polish Institute  

of National Remembrance founded in 1999 or the Czech Institute for the Study  

of Totalitarian Regimes founded in 2007 Student Agency Records presents surely 

inspiration and authority. 

Although often spoke about dissolution of the office, it kept its shape throughout 

the term Birthler as leader. In 2005 it was convened so called Sabrow’s expert 

commission, which had prepared the concept of dealing with the German communist 

past. The expert commission proposed concept of three columns,  
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which counted with moving of office under the German Federal Archives. Birthler took 

critical stand on this concept. Finally the results of Sabrow’s commission were  

time-barred, but it was clear that the problem is merely postponed to 2019. This year 

was guaranteed as minimum for the current functioning of the office. 

Marianne Birthler was despite difficult trials in 2006, re-elected  

by the Bundestag to head office, which led until 2011, when it was handed over to her 

successor, Roland Jahn. Under his leadership, the office was in November 2014 

convened an expert committee, this time dealing exclusively with the future  

of the institution. The final report submitted to the Bundestag in April 2016. She 

stressed the importance of such a sovereign institution whose operation is necessary  

into the future and the process of dealing with past, which certainly is far from over. 

Stasi archive material should be moved to 2021 as an autonomous region under  

the German Federal Archives. The final decision must do Bundestag. The general 

public, along with members of the committee hopes it will happen before the elections  

to the Bundestag, which will be held in autumn 2017, and the decision will belong  

to the same Bundestag, the expert commission convened. 
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