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Короткий музейний путівник по постійній експозиції 
українською мовою 

 

Добрий день! Ласкаво просимо в Музей Цепелінів. 

Для нас велика честь, що ви знайшли час до нас зайти в такі важкі дні. Команда нашого 

музею бажає вам гарного проведення часу в його стінах. Вхід для громадян України 

безкоштовний у будь-який час за пред'явленням паспорта. 

 

 

Організаційні моменти 

• Навпроти головних сходів розташовані туалет і замикаються шафи для курток, 

сумок і рюкзаків. В якості застави за користування ними необхідно внести 

монету в один євро. 

• Вхід в туалет можливий тільки з квитком. 

• У виставкові зали заборонено проносити будь-які сумки (крім маленьких 

сумочок), рюкзаки, парасольки, їжу і напої. 

• Чіпати експонати не дозволяється. 

• При вході у виставкові зали необхідно відсканувати квиток в одному з двох 

терміналів. 

• На нашій тимчасовій виставці (до кінця жовтня) ви знайдете місця для роботи і 

відпочинку. Ви можете скористатися ними в години роботи музею. Вони 

розташовані біля входу в виставкові зали, зліва від головних сходів, далі прямо, 

в передньому правому куті. 
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Вхідний зал 

Для початку важливо підкреслити, що створення керованих аеростатів – це не 

виключно німецьке досягнення. Багато країн світу займалися питанням будівництва 

дирижаблів. Слово «цепелін» стало синонімом слова «дирижабль» у багатьох мовах, 

але повітроплавні апарати цього заводу не були єдиним видом дирижаблів, а тільки 

найвідомішим. 

Одним з успішних прикладів є британський дирижабль R34. Він представлений на 

вітрині у вигляді моделі в розрізі. Це перший літальний апарат такого типу, який 

перетнув Атлантику. Для того часу це був майже неймовірний подвиг. Але це 

досягнення не було заслугою тільки його конструкторів. Багато технічних рішень, що 

забезпечили успіх місії, були запозичені у німецьких цепелінів, збитих над Англією в 

роки Першої світової війни. Наприклад, полегшена конструкція гондол двигунів 

ідентична німецькому типу L30. Таку гондолу ви бачите поруч. 

Але на яких принципах заснований політ дирижабля? Усередині каркаса розташовані 

гнучкі газові балони, наповнені воднем. Оскільки цей газ легший за повітря, він 

забезпечує підйомну силу і дирижабль піднімається в небо. Двигуни ж служать тільки 

для управління і горизонтального пересування. Ось чому ми говоримо тут про 

літальних апаратах легше повітря. Навпаки, у випадку літаків, які потребують крил і 

рушійної сили, щоб мати можливість злетіти – про апарати важче повітря. Але сама 

унікальна особливість дирижаблів початку XX століття – це конструкція каркаса. Він 

жорсткий. Тобто, газові балони розширюються і стискаються в закритому просторі. У 

порівнянні, наприклад, з повітряними кулями, це має ту перевагу, що можна 

підніматися і опускатися, випускаючи газ, без втрати аеродинамічної форми. Зовнішня 

оболонка виготовлена з бавовни і льону. Просочення, яка з 1920-х років так само 

містила алюмінієву пудру, захищає сприйнятливі внутрішні системи від вітру і негоди. 
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Великий зал 

Перш ніж відразу піти до предмету нашого музею, трохи поговоримо про розмір і про те, 

чому він так важливий. 

Подорож через океани — це вища дисципліна будь-якої транспортної технології. Довгий 

час в цій області панували тільки океанські лайнери, такі як «Queen Mary». До 

післявоєнного періоду літаки були занадто залежні від погоди і не до такої міри надійні, 

щоб забезпечувати швидкі безпосадочні перельоти. Саме тут в гру вступили дирижаблі. 

Їм було потрібно всього два-три дні, щоб перетнути Атлантику, замість п'яти біля 

кораблів. Крім того, для руху вперед їм була потрібна менша потужність двигуна, ніж 

літакам. Це значно знижувало витрату палива і робило непотрібними зупинки для 

дозаправки. 

Але для того, щоб взагалі можливо перевозити значні вантажі на великі відстані, 

звичайно, необхідний великий обсяг газу. При оптимальних умовах кубічний метр водню 

приблизно може нести від одного до півтора кілограм ваги. Дирижабль LZ 129 

«Гінденбург», найбільший дирижабль всіх часів, мав обсяг газу майже 200.000 кубічних 

метрів. Як ви думаєте, наскільки важким був цей дирижабль? Для порівняння, 

представлений тут літак важить 275 тонн. «Гінденбург» ж важив всього 200 тонн. Це було 

легше, ніж найбільший сучасний літак, хоча це багато разів більше. Це пов'язано з 

матеріалом рами — вона була алюмінієвою. Кожен грам на рахунку. 

Це також означає, що лише кілька людей могли подорожувати як пасажири. Квитки були 

неймовірно дорогими. У той час переліт в обидві сторони коштував приблизно 5000 

рейхсмарок. Для порівняння, це дорівнювало річній зарплаті кваліфікованого робітника в 

промисловості того часу. Пасажири зазвичай були настільки багаті, що, ймовірно, могли 
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легко дозволити собі такий автомобіль, як тут видно біля нашої реконструкції (див. 

Maybach Zeppelin). Тому інтер'єри в дирижаблях проектувалися тільки під одну потребу 

— розкіш. На відміну від попередніх моделей, пасажирська зона була інтегрована не в 

гондолу капітана, а в фюзеляж «Цепеліна», щоб мати більше вільного простору. На борту 

була чудова їдальня зі зоряною кухнею, читальний зал, вітальня і навіть салон для курців. 

Так, ви не помилилися: куріння було дозволено в транспортному засобі, наповненому 

вибухонебезпечним газом. Але в закритому і вентильованому приміщенні. У той час 

сигари були частиною повсякденного життя вищого суспільства. Девіз «все для 

комфорту» сприймався дуже серйозно. 

 

Реконструкція інтер'єру дирижабля «Гінденбург» 

Тепер, коли у вас достатньо загальних знань, ми можемо з радістю приступити до огляду 

реконструкції пасажирських салонів «Гінденбурга». Він був інтегрований в будівлю під 

час будівництва музею і містить 33 з 245 метрів загальної довжини і половину ширини 

дирижабля. 

На палубі ви бачите туалети для пасажирів. Їх було порівняно багато, але, як не смішно, 

були присутні тільки дві душові кабіни. Це пояснюється тим, що в той час було прийнято 

(по крайней мере, якщо ви могли дозволити собі великий гардероб) міняти одяг щодня, 

а душ приймати тільки раз на тиждень. 

Отже, ви знаходитесь в житловому відсіку. Обстановка була дуже сучасною для 1930-х 

років, в стилі баухауз, хоча це і не схвалювалося нацистами. Про масивної дерев'яних 

меблів не могло бути й мови через економію ваги. Все повинно було бути настільки 

важким, наскільки це необхідно, і настільки легким, наскільки це можливо. Стіни також 
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повні. За тканинним покриттям знаходяться тільки окремі алюмінієві стійки для 

стабілізації форми. Ще один цікавий факт - були вікна, які можна було відкрити. 

Немислимо в літаку! Це стало можливим завдяки тому, що висота польоту становила 

всього від 300 до 1000 метрів. Тут температура і щільність повітря залишалися 

безпечними, на відміну від літаків, які літають у багато разів вище. Поперечний вітер 

також був набагато повільніше, ніж на великих висотах. Це було дуже важливо, тому що 

цепеліни були спроектовані так, щоб бути аеродинамічно ефективними тільки з 

фронтальної сторони, а не збоку. 

У тому ж відсіку дирижабля також знаходився читальний і письмовий зал. Тут була 

книжкова полиця і послуга поштового зв'язку. Мішки з листами скидалися в польоті в 

оптимальних місцях, з яких їх можна було швидко транспортувати. Ці поштові «снаряди» 

часто служили атракціоном для людей на землі. 
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Зал, присвячений екіпажу і катастрофі «Гінденбурга» на авіабазі Лейкхерст 

Функції екіпажу занадто різноманітні, щоб за короткий час висвітлити їх все окремо. Але 

було дві ролі, про які варто детально розповісти. Ймовірно, найважливішими членами 

екіпажу були штурмани-радисти. Вони постійно отримували інформацію про погодні 

умови на маршруті, щоб дирижабль не потрапив у шторм. Завдяки великій дальності 

польоту можна було коригувати курс, не турбуючись про те, що закінчиться паливо. Щоб 

не пошкодити чутливі Дирижаблі, варто було вжити всілякі заходи. Другою дуже 

важливою групою на борту були люди, відповідальні за газові балони. Вони також були 

зайняті цілодобово. Вони знаходилися всередині каркаса і постійно перевіряли, чи не 

тріснули шкіряні газові балони. Регулярно їм доводилося виходити на оболонку 

цепеліну, щоб перевірити зовнішній корпус на наявність пошкоджень. Вихід з дирижабля 

на швидкості 130 кілометрів на годину на висоті 500 метрів вимагав чималої відваги. 

Стандарти безпеки в ті часи були дійсно іншими. 

«Гінденбург» став не тільки зенітом, а й кінцем подорожей на пасажирських 

дирижаблях. 6 травня 1937 дирижабль зазнав катастрофи в США. Через витік газу 

почалася пожежа всередині дирижабля. Протягом 90 секунд весь гігант вигорів і 

звалився на землю. 35 з 97 осіб, що знаходилися на борту, загинули. Оскільки аварія була 

зафіксована кількома камерами, фотографії та фільми про катастрофу швидко обійшли 

весь світ. Після цього мало хто вірив в надійність дирижаблів. Їх будівництво було 

припинено майже в усьому світі. 
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Історія дирижаблебудування в Німеччині з 1890 до 1933 року 

Дирижаблі типу «цепелін» отримали ім'я свого винахідника. Граф Фердинанд фон 

Цеппелін спочатку був офіцером армії Вюртемберга. Будучи військовим спостерігачем 

під час Громадянської війни в США, він одного разу літав на розвідувальній повітряній 

кулі. Це надихнуло його на вдосконалення цього виду техніки. Після звільнення з дійсної 

військової служби в 1890 році він інтенсивно працював над інженерними ідеями. 

Першим кроком для винахідника було отримання першого патенту. Ви можете побачити 

його тут як модель. Ідея полягала в розробці вантажного транспортера з причепом. Але 

перший побудований дирижабль був менш складним. LZ 1 був першим у світі класичним 

дирижаблем. Він був створений в 1900 році. Але після декількох польотів його довелося 

списати, так як не залишилося грошей на ремонт каркаса і двигунів. Після ще двох 

невдалих прототипів, які були побудовані в кредит, четвертий дирижабль привів графа 

до успіху. Що цікаво, не без прикрої аварії. 

4 серпня 1908 року Цеппелін згорів, відірвавшись від причалу під час шторму і пішовши в 

дрейф. Граф використовував виникла галас в ЗМІ для збору грошей. Не може бути ж, 

щоб горда німецька нація допустила зупинку подальшого розвитку «технології 

майбутнього»? В якості пожертвувань було зібрано кілька мільйонів рейхсмарок, які 

були використані для будівництва нової верфі і Фонду соціального забезпечення для 

робітників. Нові ресурси дозволили побудувати ще дюжину дирижаблів до початку 

Першої світової війни. Ідея полягала в тому, щоб зробити якомога більше кругових рейсів 

і взяти з собою офіцерів Збройних сил, щоб переконати їх в тому, що цепеліни — це 

техніка, придатна для використання у військових цілях. Але було досягнуто не тільки це. 

Той факт, що ці гігантські літальні апарати часто виставлялися напоказ, створив у 

Німеччині романтичний культ чарівності цепелінами, який зберігається в деяких місцях і 

сьогодні. 

Тепер перейдемо до використання дирижаблів у Першій світовій війні, однієї з двох 

похмурих глав в їх історії. Спочатку дирижаблі, заповнені легкозаймистим матеріалом, 

повинні були використані тільки для розвідки, щоб не піддавати їх небезпеці. Але 

незабаром стало ясно, що багато країн ще не вирішили проблему протиповітряної 

оборони. Велика дальність польоту вперше зробила технічно можливим бомбити 

цивільне населення ворожої держави глибоко у внутрішніх районах. Це було особливо 

помітно на Британських островах. Кілька сотень людей були вбиті під час першої в історії 

бомбардувальної війни. Однак, на щастя, це тривало недовго. Літаки і боєприпаси для 

зенітних гармат були швидко розроблені, так що Дирижаблі перетворилися з 

невразливих гігантів на величезні мішені. Були зроблені спроби захистити їх за 

допомогою великих висот і спеціального забарвлення, але нічого з цього не допомогло. 

Велика частина цепелінів, побудованих під час війни, була збита або настільки сильно 
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пошкоджена, що їх вже не було сенсу ремонтувати. З 1917 року, за рідкісним винятком, 

виконувалися тільки розвідувальні польоти. 

 

Коли війна закінчилася, стало ясно, що відповідно до Версальського договору Німеччини 

більше не буде дозволено будувати військові літаки в середньостроковій перспективі. 

Але компанія» «Цеппелін» не хотіла відмовлятися від ідеї створення дирижаблів. Ще до 

того, як обмеження за умовами капітуляції вступили в силу, були побудовані два 

невеликих цивільних дирижабля: «Бодензее» і «Нордштерн». Однак, обидва дирижаблі 

довелося передати італійським і французьким арміям в якості репарацій. Навіть після 

цього компанія не хотіла здаватися. Вона запропонувала американським ВПС побудувати 

для них дирижабль, який міг би надійно перетинати Атлантику. Контракт був підписаний, 

але тільки за умови, що оплата буде проведена тільки після завершення будівництва і 

успішного перельоту. Хуго Еккенер, керуючий директор у той час, запросив на 

дирижабль LZ 126 велику кількість преси, а також закликав до кампанії зі збору коштів, 

яка привела до такого ж успіху, як і в 1908 році. 

Ці кошти потім були використані для фінансування, ймовірно, найвідомішого дирижабля 

всіх часів, LZ 127 «Граф Цеппелін». Це був перший дирижабль, що здійснював 

трансатлантичні рейси в Південну і Північну Америку. Повітряний корабель також 

здійснив кругосвітню подорож і полярну експедицію, щоб продемонструвати свої 

технічні можливості. Ці успіхи зробили можливим будівництво «Гінденбурга» на 

державні кошти. 
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Дирижаблі та військова промисловість під час нацизму 

Під час переозброєння Німеччини при Гітлері місто Фрідріхсхафен стало важливою 

локацією для військової промисловості. Наприклад, компанія Maybach, про яку 

згадувалося, розробила майже всі двигуни, що використовувалися в німецьких танках 

під час Другої світової війни. 

Але і сама компанія Zeppelin зіграла важливу роль. Як провідне німецьке підприємство з 

обробки алюмінію, вона виробляла багато компонентів для літаків, а пізніше і для 

перших потужних ракет типу А-4. Тут розглядається друга дуже похмура глава компанії: 

примусова праця. У період з 1940 по 1945 рік тут містилися десятки тисяч в'язнів 

концентраційних таборів, військовополонених і депортованих, в основному з території 

Радянського Союзу. Що дуже вражає у Фрідріхсхафені, так це те, наскільки близько 

табори знаходилися до самого міста. Тут на одному карті ви можете побачити місця, 

позначені цифрами, які знаходилися майже біля житлових районів, де проживало 

цивільне населення. Це класичний приклад того, що міф про те, що прості люди не знали 

про німецькі злочини — повна нісенітниця. 

Але що сталося з двома останніми залишилися цепелінами? Оскільки вони не вважалися 

важливими для бойових дій, їх здали на металобрухт, щоб переплавити алюміній. Тут, у 

вітрині, ви можете побачити модель останнього побудованого дирижабля жорсткої 

конструкції, «Граф Цеппелін II». 


