
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/StasiGefaengnis
twitter.com/StasiGefaengnis

Замість застосування фізичного насилля 
ув’язнених катували за допомогою 
психологічних методів впливу. Їх 
навмисне лишали в невіданні про місце 
ув’язнення. Поступово в них складалося 
враження, що вони повністю залежать 
від волі всемогутньої держави. 

Надійно відрізані від зовнішнього світу, 
здебільшого начисто ізольовані від інших 
в’язнів, вони часто місяцями піддавалися 
допитам добре вишколених слідчих, які 
намагалися витягти з них компрометуючі 
свідчення. Лише мирна революція, що 
восени 1989 р. повалила диктатуру 
СЄПН, привела до ліквідації служби 
державної безпеки та її в’язниць.

В’язниця ШтаЗі 
В’язниця Штазі 

Після створення Міністерства державної  безпеки 
НДР (Штазі) в його підпорядкування в березні 1951 
р. перейшла в’язниця в підвалі. У п’ятдесятих роках 
тут страждало багато громадян, які чинили спротив 
комуністичній диктатурі. До списків ув’язнених входили 
різні люди – починаючи з керівників повстання 17 
червня 1953 р. і закінчуючи Свідками Єгови. 

Утім, деяким функціонерам теж довелося відсидіти по 
декілька місяців у схожих на склепи камерах, зокрема 
– керівнику видавництва «ауфбау-Ферлаг» Вальтеру 
Янка та впавшому в немилість колишньому Міністру 
закордонних справ НДР Георгу Дертінгеру (ХДС). Штазі 
хапало навіть критиків СЄПН із Заходу й кидало їх до 
Хоеншенхаузена, наприклад – західноберлінського 
адвоката Вальтера Лінзе, викраденого в 1952 
р. і роком пізніше страченого в Москві.

Наприкінці п’ятдесятих років силами в’язнів із 
сусіднього робочого табору Штазі було побудовано 
новий корпус на 200 камер із кімнатами для 
допитів. Величезний тюремний комплекс був 
частиною таємного й закритого району, до якого 
звичайні громадяни в часи НДР не мали доступу. 
Передусім тут утримувалися особи, які намагалися 
втекти або виїхати з країни, або ж які зазнавали 
переслідувань через свої політичні переконання.

Меморіал

Після приєднання НДР до Федеративної 
Республіки Німеччина в’язниця в берлінському 
районі Хоеншенхаузен була закрита. Це сталося 
3 жовтня 1990 р. Колишні в’язні виступили з 
ініціативою створення на цьому місці меморіалу. 
У 1992 р. просторий тюремний заклад був 
оголошений пам’яткою, що охороняється 
законом, а двома роками пізніше став музеєм-
меморіалом. Починаючи з липня 2000 р., він має 
статус самостійного фонду публічного права.

Відповідно до закону завданням Меморіалу 
є «вивчення історії в’язниці Хоеншенхаузен 
у період з 1945 до 1989 рр.». За допомогою 
виставок, різноманітних заходів і публікацій він 
покликаний інформувати населення про форми 
та наслідки політичних переслідувань і спонукати 
його до дискусій про комуністичну диктатуру.

Колишню в’язницю Штазі щороку відвідують 
понад 440 000 осіб, майже половина з них 
– школярі. Як правило, екскурсії територією 
Меморіалу для них проводять колишні ув’язнені.

Екскурсії

 � Екскурсії Групи відвідувачів можуть відвідати Меморіал 
за попередньою заявкою щодня з 9 до 18 години. 
Щонайменше тричі на день проводяться екскурсії 
для індивідуальних відвідувачів. Можлива організація 
спеціальних екскурсій колишньою закритою територією 
або колишньою тюремною лікарнею.

 � Постійна виставка Виставка «В’язні Хоеншенхаузена: 
свідчення політичних переслідувань 1945-1989 рр.» 
відкрита з 9 до 18 години. Вхід вільний.

 � Вшанування жертв Біля пам’ятного знаку та в 
розташованому поруч пам’ятному місці регулярно 
проходять покладання вінків і урочистості в пам‘ять 
про жертви.

 � Книгарня Спеціалізований книжковий магазин 
пропонує публікації Меморіалу та має великий вибір 
літератури про історію комуністичних диктатур.



У центрі диктатури

Меморіал Берлін-Хоеншенхаузен розташований у 
місці, якнайщільніше пов’язаному з 44-річною історією 
політичних переслідувань у Радянській зоні окупації 
Німеччини та в НДР. Після Другої світової війни тут був 
створений радянський спеціальний табір, а згодом – 
центральна радянська тюрма попереднього ув’язнення 
у Східній Німеччині. На початку 1951 р. в’язниця була 
передана у відання Міністерства державної безпеки 
НДР (Штазі) й до кінця 1989 р. використовувалася 
як його центральний слідчий ізолятор. 

Штазі виступало в ролі таємної політичної поліції СЄПН і 
як «щит і меч» було основним інструментом збереження 
комуністичної диктатури. Під кінець існування Штазі 
91 000 штатних і 189 000 неофіційних співробітників 
забезпечували широкомасштабний контроль за 
населенням. той, хто чинив спротив або намагався 
втекти, потрапляв до однієї з 17 тюрем попереднього 
ув’язнення Штазі. Управління ними відбувалося з центру, 
розташованого в берлінському районі Хоеншенхаузен..

табір

На території слідчого ізолятора Берлін- Хоеншенхаузен 
попервах розміщалася фабрика-кухня організації 
«Націонал-соціалістична народна доброчинність». 
Побудований у 1939 р. цегляний корпус був конфіскований 
радянською окупаційною владою в травні 1945 
р. і перероблений на спеціальний табір № 3. Він 
використовувався як збірний та пересильний пункт, через 
який пройшло близько 20 000 військовополонених. 

Умови життя в таборі були жахливими. інколи 
в тісних приміщеннях табору розміщалося 
понад 4 200 осіб, всі вони страждали від 
недоїдання. Близько 1 000 осіб загинули. 

Підставою для арештів служив радянський наказ № 
00315, відданий у квітні 1945 р. Згідно з ним арешту 
підлягали шпигуни, терористи, активісти НСДаП, 
співробітники поліції та таємних служб, державні 
службовці та інші «ворожі елементи», виявлені в 
Німеччині. Найвідомішим в’язнем став актор Генріх 
Георге. У 1946 р. його було переведено до табору 
Заксенхаузен, у якому він трохи пізніше помер.  

Нерідко ув’язнені роками утримувалися в таборі 
без судового провадження. Усе частіше в таборі 
Хоеншенхаузен зникали і політичні супротивники 
радянської окупаційної влади – наприклад, активіст 
соціал-демократичної партії, комендант Берлінської 
поліції Карл Генріх, який помер у ньому наприкінці 
1945 р. табір припинив свою діяльність у жовтні 
1946 р., в’язнів було переведено в інші місця.

«Підводний човен»

У 1947 р. в порожньому корпусі фабрики-кухні було 
створено центральну  радянську тюрму попереднього 
ув’язнення в Німеччині. В’язнів примусили переробити 
підвальне приміщення на  камери бункерного типу 
без вікон – на так званий «підводний човен». У сирих 
і холодних камерах були лише нари та відро-параша. 
День і ніч у них горіло світло. Допити відбувалися 
здебільшого вночі й часто супроводжувалися 
погрозами та фізичним насиллям. З часом колишні 
в’язні згадували, як в них домагалися зізнань: їх 
лишали сну, примушували годинами стояти, кидали на 
день і більше в карцер або в так звані водяні камери.  

Поруч із підозрюваними у співпраці з нацистами 
серед в’язнів передусім перебували вірогідні політичні 
супротивники – представники демократичних 
партій, а також комуністи та радянські офіцери, 
які вважалися не відданими лінії партії. 

Більшість із них згодом була засуджена радянськими 
військовими трибуналами до багаторічних 
примусових робіт. Майже всі, хто по завершенні 
диктатури СЄПН подав заяву про реабілітацію, 
були визнані російськими властями невинними.

Меморіал Берлін-Хоеншенхаузен 

Genslerstraße 66, 13055 Berlin
телефон +49 (0) 30 – 98 60 82 30
телефакс +49 (0) 30 – 98 60 82 464
info@stiftung-hsh.de, www.stiftung-hsh.de

Рахунок
BIC: BELADEBEXXX, IBAN: DE95 1005 0000 0190 2057 41

Просимо взяти до уваги, що огляд колишньої в’язниці 
можливий лише у рамках екскурсії.

 � Екскурсії для індивідуальних відвідувачів:
Березень-жовтень: Щодня з 10 до 16 год., на початку 
кожної повної години 
Екскурсія англійською мовою: щодня о 10.30, 12.30 та 
14.30 год 
Екскурсія російською мовою: по неділях о 14 год 
Листопад–лютий: Понеділок-п’ятниця 11, 13 та 15 год. 
Субота, неділя кожної години між 10.00 та 16.00 год.  
Екскурсія англійською мовою: з понеділка до п’ятниці о 
14.30 год, Субота, неділя об 11.30 та 14.30 год. 
Екскурсія російською мовою: по неділях о  14 год.

 � Вартість екскурсій:  
6 євро, для пільговиків 3 євро, для школярів 1 євро

 � Екскурсії для груп (за попередньою заявкою): 
Щодня 9.00 - 16.00 год.

 � Як дістатися: 
трамвай M5, Freienwalder Straße или  
трамвай M6, Genslerstraße

Станом на: листопад 2016 р.
(Можливі зміни)


