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була між людьми єдність і вірність для свого народу, пам’ятаючи, що згода будує, а 
незгода руйнує». Іван Пулюй наголошує, що перемагатиме народ з високою 
культурою [3]. 

Виснажене невтомною працею серце вченого зупинилося 31 січня 1918 р., 
через кілька днів після проголошення незалежності Української Народної 
Республіки, про яку він мріяв, жертвуючи особистим життям. Його життєвий шлях 
слугує прикладом віри в Україну і є символом її інтелектуальної сили. 
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Історіографію мережі доріг осілого населення у XVIII ст. можна поділити на 
три групи: 1) загальноісторичні, 2) історично-технічні та 3) історично-географічні 
роботи. Найбільш численною групою, яка стосується історії розвитку суходільних 
шляхів сполучення, є історико-технічні дослідження. Варто також підкреслити, що 
ця проблематика найбільш розроблена. Про це свідчить дослідження 
І. Н. Ліхорадової. Застосовуючи хронологічний принцип при описі історіографії, 
дослідниця акцентувала увагу на тому, що більшість праць стосуються хронології 
ХІХ–ХХ ст., бо якраз цей період зростання системи доріг був найбільш цікавим, 
динамічним і різноплановим. Історичний аналіз у цих працях незначний, переважно 
тільки своєрідна констатація факту функціонування системи шляхів сполучення у 
певний період. 

Серед історико-технічних робіт XIX ст. досить мало приділялося уваги 
історичному аспекту. Дослідження спрямовані, насамперед, на проектування, 
побудову і утримання доріг. Над цим напрямом працювали такі дослідники, як 
М. Волков [7, с. 12], Е. Головачов [4], М. Ляхницький [8]. Це пов’язано з тим, що у 
другій четверті ХІХ ст. імператор Микола І розпочав «боротьбу» з бездоріжжям у 
державі. У результаті його діяльності у Російській імперії з’являється поняття 
«дороги» у європейському розумінні, як «складна інженерно-технічна споруда, що 
забезпечує швидке та комфортабельне пересування колісних транспортних 
засобів…» [3, с. 6–7]. Тому історична рефлексія у цих роботах фактично відсутня, 
адже потребувалася лише розробка технологічних аспектів доріг «нового» типу. 
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Перша робота, присвячена суходільним шляхам сполучення, а саме поштовій 
службі – «ямська гоньба», вийшла у 1900 р., автором її був І. Я. Гурлянд [5]. Це була 
спроба систематизувати дані з організації поштово-дорожньої служби з часу 
Стародавньої Русі до кінця XVII ст. на основі літописів, стародавніх актів, указів, 
дорожніх нотаток російських та іноземних мандрівників. Однак це дослідження 
мало загальноросійське спрямування та жодного стосунку до території Слобідської 
України не мало. 

У радянський період проблемі суходільних шляхів сполучення та транспорту 
також не приділялося достатньо уваги з боку науковців. Комунікації розглядали у 
рамках марксистсько-ленінської парадигми. Тому у керівництві з будівництва, 
виявлення та утримання автогужових доріг колектив авторів на чолі з проф. 
А. Анохіним, спираючись на К. Маркса підкреслювали, що транспорт і шляхи 
сполучення є продовженням і невід’ємною частиною виробничого процесу, де 
«сухопутний безрейковий транспорт є одним з найбільш давніх видів транспорту, 
що обслуговував народи ще в первісні часи, коли основними засобами транспорту 
були в’ючні тварини» [1, с. 7]. 

Важливим дослідженням другої половини ХХ ст. стала публікація двотомної 
роботи О. С. Кудрявцева «Нариси історії дорожнього будівництва в СРСР» [9, 10]. 
Саме перший том, присвячений дожовтневому періоду, висвітлює проблеми 
суходільних шляхів сполучення XVIII ст. і не тільки. Головною тезою розвідки є 
визнання важливого значення транспорту і шляхів сполучення у історії суспільства 
у зв’язку з їх провідною роллю у розвитку промисловості та сільського господарства 
[9, с. 5]. Автор систематизував результати попередніх досліджень і дійшов 
висновку, що саме у XVIII  ст. зародилася система суходільних комунікацій, яка 
поклала початок сучасній дорожній мережі. О. С. Кудрявцев називав XVIII ст. 
періодом розвитку суходільних шляхів сполучення у Російській імперії, який: 
«характеризується насамперед рядом заходів з будівництва доріг і поліпшення їх 
стану. В цей же час були проведені заходи щодо вдосконалення організації 
повідомлення та управління дорогами» [9, с. 287–289]. Крім цього були здійснені 
спроби поліпшення техніки будівництва доріг, яка в основному була оригінальною 
та зберігала своє значення до середини ХХ ст. Також дослідник зазначає, що: «в цей 
період посилилася увага до питань інженерної освіти і було покладено початок 
формуванню фахівців-інженерів з будівництва сухопутних шляхів сполучення» 
[9, с. 55]. Крім цього, О. С. Кудрявцев стверджував, що XVIII ст. є періодом 
розвитку саме водних шляхів сполучення. Водночас варто зауважити, що вчений 
майже не звернув увагу на регіональні особливості. Він обійшов увагою й процес 
формування шляхів сполучення на території Слобідської України. Однак, автор і не 
ставив перед собою такої цілі, адже основною метою монографії був опис досягнень 
в галузі дорожнього будівництва. Слід зазначити, що публікація книги майже 
збіглася у часі з ювілеєм – 150-річчям Міністерства шляхів сполучення.  

У 80-х рр. ХХ ст. вийшла у світ ще одна праця, присвячена розвитку техніки 
дорожнього будівництва, автором якої є В. Ф. Бабков [2]. Вона мало стосувалася 
даного дослідження, адже розглядає дуже широкий комплекс питань, а саме 
побудову доріг від Римської імперії до сучасних автомагістралей. Це дає можливість 
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порівняти і побачити процес формування шляхів сполучення на території 
Слобожанщини відносно світових тенденції відповідного розвитку. 

У пострадянський період вийшла колективна робота «Дороги Росії» під 
редакцією А. А. Надєжка [6]. Праця присвячена історії розвитку доріг в Росії у 
період з 1746 р.(з часу закінчення побудови першої державної дороги від Санкт-
Петербургу до Москви) до кінця 90-х рр. ХХ ст. Власне XVIII ст. розглянуто мало, 
акцент зроблено на висвітленні окремих аспектів розвитку дорожнього будівництва 
у «петровську» епоху.  

Отже, аналіз історіографії засвідчує, що науковці, які досліджували науково-
технічні аспекти історії дорожніх комунікації у XVIII ст. найбільш повно розкрили 
особливості будівництва та функціонування доріг, зокрема на території Слобідської 
України. 
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