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Алі Мітґуч

ДОВКОЛА КОЛЕСА
Про візки, карети і швидкі автомобілі. 

Дивовижна історія колеса із самих початків його виникнення й до сьогоднішніх днів. 
Розважальна науково-популярна книжка з ілюстраціями для дітей.

Ïðîáëåìà òðàíñïîðòóâàòè ùîñü âàæêå ³ñíóº ìàë� íå ³ç çàðîäæåííÿ ëþäñòâà.

�

�



3
�

Ëþäè çà òèñÿ÷îë³òòÿ ñâîã�³ñíóâàííÿ ðîçâèíóëèíàéð³çíîìàí³òí³ø³ ñïîñîáè,

àáè ïåðåâîçèòè ùîñü
ç îäíîã� ì³ñöÿ â ³íøå.
Ïðîòå íàéá³ëüø

òðàíñïîðòóâàííÿ
ïðàêòè÷íèì
âèÿâèëîñü

íà êîëåñàõ.
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ПРАДАВНІ ФОРМИ КОЛІС
Найперші колеса були суцільними, тобто вони мали форму 

цільних дисків. Їх відрізували від стовбура, подібно до того,  

як відрізають кружальця від ковбаси. Такі дерев’яні колеса при 

висиханні дуже легко розтріскувалися, а з часом безладно 

зношувалися  й ставали непридатними для використання. 

Оскільки дискові колеса потрібно було замінювати повністю, 

саме тому спадало на думку зробити щось краще. Найстаріші 

зображення коліс, які збереглися 

до наших часів, демонструють, 

що шумери винайшли систему, 

яку за тодішніх можливостей 

можна назвати просто-таки 

геніальною. У них колесо уже 

не було цільним, а складалося 

із трьох частин. Частини 

колеса спліталися в одне ціле 

вербовим скрутнем. Він є досить 

еластичним, тобто колесо не 

зношувалося так швидко, як 

цільне, і не ламалося від сильних 

поштовхів, а лише  подавалося, 

залишаючись цілим. Якщо якась 

частина ламалася чи тріскала — 

її легко замінювали такою самою. 

Ïåðøîþ ìîæëèâ³ñòþ äëÿ

ïåðåñóâàííÿ âàæ
êèõ

ïðåäìåò³â áóë� òå,

àáè êîòèòè

ùî-íåáóäü í
à êðóã

ëèõ

ñòîâáóðàõ 
äåðåâ.

Íàéñòàð³øå çîáðàæåííÿ êîëåñà
çàëèøèëè ï� ñîá³ øóìåðè,

ÿêå äàò
óþòü 3500-ì ðîêîì ä� í.å.

Öå êîëåñ�

áóë� ìàéñòåðíèì

äîñÿã
íåííÿì

òîãî÷àñíèõ
ìîæëèâîñòåé.

Çàâäÿêè âäîñêîíàëåííþ ³íñòðóìåíò³â

ñòàë� ìîæëèâèì äåäàë³ êðàùå

îáðîáëÿòè ñòîâáóðè-êà÷àëêè, àæ

ïîêè íå ä³éøëè ä� ñóö³ëüíîã� êîëåñà
.
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Наскільки практичними для певних потреб є цільні колеса, доводить той 

факт, що вони в Азії, а також їхні окремі види в Європі, використовувалися 

практично без нововведень  4000 років поспіль. Неймовірний проміжок 

часу,  якщо себе запитати, чи ще використовуватимуться наші 

сьогоднішні конструкції через 1000 років!

Му–му
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Ïåðâ³ñíà ôîðìà êîëåñà,
ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ

ó Ìàë³é Àç³¿, ïðàêòè÷í�
íåçì³ííà é ä� ñüîãîäí³.

²íøà ïåðâ³ñíà ôîðìà
êîëåñà, ÿêà äîíåäàâíà

âèêîðèñòîâóâàëàñÿ â ªâðîï³
 (¥ðàóáþ

íäåí, Øâåéöàð³ÿ).

Друже,
типрацюєш,
якмокре

горить!

Êîëåñ� â³ä³ãðàâàë� çí
à÷íó ðîëü

óæå ï³ä ÷àñ ïîáóäîâè

Âàâèëîíñüêî¿ âåæ
³.
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МИСЛИВСЬКІ 
ТА БОЙОВІ КОЛІСНИЦІ 

Êåëü
òñ

üêà
 áî
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âà 

êîë³
ñíèöÿ

�

ªãèïåòñüêà
áîéîâà êîë³ñíèöÿ

÷àñ³â ôàðàîíà

Òóòàíõàìîíà.

Âèêîðèñòîâóâàëàñÿ

³ äëÿ ïîëþâàííÿ.

Ê³íñüêà óïðÿæ áóëà
ùåäð� îçäîáëåíà

ïåðàìè, øêóðà
ìè

é ³íêðóñòîâàíà

çîëîòîì.

Êîëåñàâèãîòîâëåí� óæå³ç áðîíçè
Ùîá

 êåðó
âàòè êîë³ñíèöåþ,

ïîòð³áí³ áóëè âåëèêà

ìàéñòåðí³ñ
òü é òðèâàëå òðåíóâàííÿ.

Ðèì
ñüê

èé
 ë

åã³î
íåð

ó ï
àð

àä
íî

ìó
 îáë

àäó
íêó

Åëåãà
íòíà

îçäîáà 
íà ãîëîâ³

â ºãèïåòñüêîã�
êîíÿ

Ðèìñüêà áîéîâà êîë³ñíèöÿÊ³íü
ó ðèìñüê³é óïðÿæ³

Ðèì
ëÿíè

âèêîðèñòîâóâàëè

òàêèé
 òèï êîë³ñí

èö³ ó áîþ,

äëÿ ï
åðåãîí

³â, à
 òàêîæ ÿê

òðàíñï
îðòíèé çàñ³á

äëÿ êó
ð’ºðñ

üêî¿  

ïîøòè.
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ç àí
òè÷íèõ ÷àñ³â 

Äåÿê³ ç õèæàê³â, ÿêèõ âáèâàëèáàãàò³ òà çíàòí³ ºãèïòÿíèíà ïîëþâàíí³.

Êîë³ñíèöÿ äëÿ äâîõ îñ³á.Ãîäèëàñÿ íàéêðàùå äëÿïîãàíèõ íà òîé ÷àñäîð³ã.
Áðîíçîâà êîë³ñíèöÿ åòðóñê³â ³ç

ïîëåãøåíèìè êîëåñàìè
Øê

³ðÿ

í³
ðåñ

îðè

Òàêà êîë³ñíèöÿ áóëà íåáåçïå÷íîþ

íå ò³ëüêè äëÿ âîðîãà; âî¿í ïîâèíåí áóâ áèòèñÿ ç âîðîãîì,
óòðèìàòèñÿ íà í³é òà êåðóâàòè
ê³íüìè.

Ðèìëÿíè

ïðèêð³ïëþâàëè

ä� êîë³ñ çàë
³çí³

çàòî÷åí³ ñåðïè

³ ñêåðîâóâàëè
ñâî¿ êîë³ñíèö³

ó ãóùó ï³õîòè

ïðîòèâíèêà.

Ïîðàíåíèõ ÿêù� é

òðàíñïîðòóâàëè

ç ïîëÿ áîþ —
ò� ëèøå
ï³øêè.


