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Historyczne uwarunkowania tworzenia systemów kolejowych 
na świecie (1). Powstanie kolejowych sieci ogólnego znaczenia 
i linii lokalnych
W serii artykułów przedstawione zostaną najważniejsze aspek-
ty kształtowania się sieci kolejowej w Europie i na świecie, obej-
mujące budowę sieci, wybrane kwestie techniczne oraz cha-
rakterystyki eksploatacyjne. Wiele z nich do dzisiaj zasadniczo 
rzutuje na sposób organizacji systemów kolejowych, stanowiąc 
nie tylko bariery techniczne, ale także takie, które wynikają 
z utartych zwyczajów. Te zaś ostatecznie określają możliwości 
renesansu kolejnictwa jako wiodącego środka transportu, do 
czego, jako najbardziej przyjazny środowisku ze wszystkich in-
nych, ma szczególne prawo.

Słowa kluczowe: historia sieci kolejowej, koleje główne, koleje lokalne.

Początki
Trudno jest jednoznacznie określić moment narodzenia się 
kolei, był to bowiem raczej długi proces, niż jedno wydarzenie. 
Wiadomo, że już w XVIII w. wykorzystywano ideę toczenia po 
prymitywnych torach wagoników w procesach technologicz-
nych w kopalniach i kamieniołomach, szczególnie angielskich, 
z wykorzystaniem siły mięśni ludzi lub koni. Półtorakilometro-
wej długości Middleton Railway otwarta w 1754 r. pod Leeds 
miała początkowo szyny drewniane, które na przełomie wieków 
zamieniono na żeliwne. W 1803 r. otwarto pierwszą kolej użyt-
ku publicznego na świecie (dla przewozu towarów) – 14-kilo-
metrową Surrey Iron Railway między Wandsworth i Croydon 
w okolicach Londynu. Pierwszą konną koleją publiczną, która 
podjęła się przewozu pasażerów już w rok po otwarciu, stała się 
w 1807 r. Oystermouth Rly. między Swansea i Oystermouth (Wa-
lia, 8,85 km). Koleje konne przetrwały jeszcze długo; budowano 
nawet linie na dłuższe dystanse (np. 1828: Budziejowice – Linz, 
Austria, 129 km; 1830: Tuscumbia – Courtland – Decatur RR, 
stan Alabama, około 60 km), i to nawet po pojawieniu się paro-
wozów (1840: Pożoń – Trnawa, Węgry, ok. 45 km; 1846: Cott-
bus-Schwielochsee-Eisenbahn, Prusy, 31 km). Niekiedy trakcja 
konna zachowała się długo na bocznych liniach – na przykład 
odgałęzienie pionierskiej parowej Taunusbahn do Biebrich nad 
Renem przeszło na parowozy dopiero po przejęciu przez koleje 
pruskie w 1872 r. (w tym samym roku ostatecznie zaprzestano 
też eksploatacji konnej linii Budziejowice – Linz, zastępując ją 
nową Kronprinz Rudolf-Bahn). 

Pierwszy parowóz, „travelling engine”, na szynach pojawił się 
w 1804 r. na kolei przemysłowej Penn-y-darran w Merthyr Tyd-
fil w Walii. Był on dziełem Richarda Trevithicka, wizjonera, ale 
i pechowca. Próby zakończone były niepowodzeniem, podobno 
ze względu na słabą wytrzymałość szyn żeliwnych. John Blenki-
sop natomiast wprowadził w 1812 r. na Middleton Railway pod 
Leeds pierwsze parowozy poruszające się za pomocą bocznej 
szyny zębatej, dodanej do torów; później, wskutek niedoma-
gań w utrzymaniu, na kilkadziesiąt lat powrócono tam do koni 

(1834). Zdecydowanie więcej szczęścia miał George Stephen-
son, którego konstrukcje właściwie zapoczątkowały epokę trakcji 
parowej na kolei (1814). Firma jego, później prowadzona przez 
syna Roberta, zapisała się w historii zarówno przy wytwarzaniu 
parowozów (fabryka w Newcastle), jak przy budowie licznych linii 
kolejowych. Stephensonowie nigdy jednak nie mieli monopolu 
na tę działalność. Tym niemniej pierwsza linia specjalnie zbu-
dowana, na której od początku pojawiły się parowozy (początko-
wo tylko w pociągach towarowych) – Stockton & Darlington Rly. 
z 1825 r. – była ich dziełem, podobnie jak pierwsza linia, gdzie 
polegano już wyłącznie na parowozach: Liverpool & Manchester 
Rly., otwarta w 1830 r. Obie uznaje się powszechnie za początek 
epoki kolei żelaznych. 

Próbowano też wykorzystywać inne formy napędu. Sporą 
grupę tworzą koleje linowe, np. Canterbury & Whitstable Rly. 
(Kent, 1830; kolej miała też odcinek adhezyjny obsługiwany 
parowozami). Linę napędzały stacjonarne maszyny parowe. Na-
pęd linowy albo tylko wspomaganie linowe stosowane było na 
szczególnie stromych odcinkach kolei adhezyjnych, zwłaszcza 
przy wyjazdach z dworców prowadzonych tunelami (np. 1830: 
przy dworcach Crown St. i Waterloo w Liverpoolu, 1838: przy 
dworcu Euston pod Londynem, 1842: przy dworcu Queen St. 
w Glasgow). Z czasem z tego zrezygnowano. Było też kilka ko-
lei na sprężone powietrze, tzw. „atmosferycznych”, z najstarszą 
Dublin & Kingstown Rly. (1843/1844; trakcję atmosferyczną 
eksploatowano do 1854). 

Zdumiewającą jest rzeczą, że Stany Zjednoczone tak szybko 
przyswoiły sobie nowy środek transportu. Już w latach trzydzie-
stych powstają tam pierwsze linie kolei parowych, a ich sieć 
szybko wzrasta, budowana wedle specyficznych zasad, nieco 
odmiennych od europejskich (piszemy o nich w części o jako-
ści spuścizny kolejowej). Część z tych kolei zastępowała kanały, 
a część miała z nimi konkurować. Do legendy przeszły początki 
kolei Baltimore & Ohio, która była owocem wysiłków przedsię-
biorców z tego miasta, zaniepokojonych groźbą odwrócenia kie-

Jedna z lokomotyw G. Stephensona dla Killingworth Rly.
źr.: Nicolaus Wood, A practical treatise on rail-roads, 1825; WikiComm, PD
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runków przewozu towarów po tym, jak sieć dróg wodnych zaczęła 
faworyzować Waszyngton i Nowy Jork.

W USA początki kolei łączą się nierozerwalnie z początkiem 
konnych tramwajów. W Nowym Jorku, wagony przetaczano na 
ulicach za pomocą koni, poza miastem łączono je w pociągi 
ciągnięte parowozami (od 1832). Natomiast w Nowym Orleanie 
parowa linia podmiejska (otwarta 1835) wraz z postępem urba-
nizacji stała się tramwajem konnym, a potem elektrycznym. Na 
Brooklynie zaś podobne linie parowe przebudowano z czasem 
na metro. 

Przywołane w tabeli 1 liczne przykłady pionierskiego zastoso-
wania parowozów stanowią po części ważny i wciąż pamiętany 
element dziedzictwa w poszczególnych krajach. Są wśród nich 
takie, gdzie jej początki i twórcy są integralną częścią narodowej 
narracji. Rzadko jest ono tak zapomniane, jak pierwsza kolej, 
która przeszła przez terytorium dzisiejszej Serbii, a po której nie 
ma śladu. Być może wcale niebagatelną rolą historii kolei może 
być pomoc w identyfikacji lokalnej tam, gdzie doszło do przerwa-
nia ciągłości historycznej. Na przykład w dzisiejszym Wrocławiu 

historyczna data 1842 r. nie jest rzeczą obojętną, mimo że Obe-
rschlesische Eisenbahn-Gesellschaft, które wówczas otworzyło 
swoją pierwszą linię, niewiele miało wspólnego z Polską prócz 
tego może, że już kilka lat później pozwoliło połączyć pocięte 
granicami ziemie polskie z przestrzenią Europy. Niewątpliwie 
historia kolei zwłaszcza na tym kontynencie, przeoranym kon-
sekwencjami politycznych i wojennych turbulencji, mimo rozma-
itych okoliczności powstania, przypomina o jednej, zasadniczej 
jej roli: otwieraniu się na świat i ułatwianiu życia. Przypomina też 
o inżynierskim geniuszu i odwadze jej wielu znanych i niezna-
nych twórców. Most nad laguną w Wenecji w jakiś sposób jest 
wspólnym dziedzictwem państwa-spadkobiercy średniowieczne-
go Cesarstwa, austriackiej kolei i włoskich projektantów i bu-
downiczych, jak też miasta – jednego z centrów europejskiej 
cywilizacji. 

Budowa sieci
W zasadzie w większości krajów najpierw budowano linie krótkie, 
by stopniowo przejść do  połączeń dalekich, mogących z czasem 

Parowóz John Bull R. Stephensona kolei Camden & Amboy po modyfi-
kacjach dostosowawczych do wymogów amerykańskich (oś prowadząca 
z pługiem „cowcatcher” i dach nad stanowiskiem maszynisty) 
źr.: The Dream City: a portfolio of photographic views of the World's Colum-
bian Exposition..., N.D. Thompson Publishing Co., 1893; WikiComm, PD

Wagony kolejowe wytaczają się z dworca Philadelphia & Columbia RR przy 
Broad Street w Filadelfii by poza miastem sformować pociąg
źr.: Locomotive Sketches with Pen and Pencil by William Bromwell. Phila-
delphia: J.W. Moore, 1854; WikiComm

Tab. 1. Pierwsze parowozy na liniach konnych (na niebiesko) i pierwsze 
linie parowe 

Zje
dn

oc
zo

ne
 Kr

óle
stw

o
 ¡ 1804: parowóz na kolei łączącej huty Penn-y-darran w Merthyr Tydfil (Walia, 

nieudane); tor 1270 mm
 ¡ 1812: Middleton Railway, parowozy z napędem zębatym; tor 1245 mm A

 ¡ 1814: pierwszy parowóz G. Stephensona („Blücher”) na linii kopalnianej Killin-
gworth Rly.; tor 1422 mm (Anglia: Northumberland)

 ¡ 1817: parowóz G. Stephensona na Kilmarnock & Troon Rly. (Szkocja), kolej 
łącząca kopalnie z portem; tor 1219 mm A

 ¡ 29 IX 1825: otwarcie Stockton & Darlington Rly. (Anglia: Hrabstwo Durham); 
trakcja konna i parowa, tor 1435 mm

 ● 15 IX 1830: otwarcie Liverpool & Manchester Rly., tor 1435 mm
 ¡ 1831: parowóz G. Doddsa na Monkland & Kirkintilloch Rly. (Szkocja), kolej 

towarowa; tor 1372 mm A
 ¡ 1833: parowozy na Dundee & Newtyle Rly. (Szkocja); tor 1384 mm A
 ● 1834: Dublin & Kingstown Rly., pierwsza kolej parowa w Irlandii, tor 1435 mm B
 ● 1835: Newcastle & Carlisle Rly.; tor 1435 mm
 ● 1836: London & Greenwich Rly., tor 1435 mm 
 ● 1837: Paisley & Renfrew Rly.; tor 1371 mm (Szkocja) A

 ● 1837: Grand Junction Rly. między Birmingham i Warrington; tor 1435 mm
 ● 1838: London & Birmingham Rly.; tor 1435 mm
 ● 1838: Dundee & Arbroath Rly., 1676 mm (Szkocja)  A
 ● 1838-40: London & Southampton Rly.; tor 1435 mm
 ● 1838-41: Great Western Rly. między Londynem i Bristolem; tor 2140 mm  A
 ● 1839-43: Eastern Counties Rly. między Londynem i Colchester; tor 1524 mm A 

US
A

 ¡ 1829: kolej towarowa Delaware & Hudson Canal Company koło Kingston (stan 
Nowy Jork; J.B. Jervis), parowóz bryt. „Stourbridge Lion”; tor 1295 mm

 ¡ 28 VIII 1830: Baltimore & Ohio RR między Baltimore i Ellicott’s Mills, parowóz 
ameryk. „Tom Thumb” (P. Cooper); tor 1435 mm

 ● 25 XII 1830: South Carolina Canal & RR Co., pod Charleston, parowóz ame-
ryk. „Best Friend of Charleston”; tor 1524 mm C

 ¡ 1831: Mohawk and Hudson RR między Albany i Schenectady (stan Nowy 
Jork), parowóz ameryk. „DeWitt Clinton” (J.B. Jervis); tor 1435 mm

 ¡ 1832: Nowy Orlean: Pontchartrain RR, tor 1435 mm
 ● 1834: Camden & Amboy RR; element trasy z Filadelfii do Nowego Jorku, paro-

wóz R.Stephensona „John Bull”; tor 1435 mm
 ● 1834: Philadelphia & Columbia RR, tor 1435 mm
 ● 1835: Boston & Lowell Railroad, tor 1435 mm

Be
lgia

 ¡ 1835: linia Bruksela–Mechelen (Malines), parowozy bryt.; 1836 do Antwerpii 
(państwowa), tor 1435 mm

 ● 1837-38: linia Mechelen–Gandawa–Brugia–Ostenda (państwowa); tor 
1435 mm

 ● 1837-38: linia Mechelen–Lowanium–Ans (państwowa); tor 1435 mm
 ● 1844-47: linia Antwerpia–Gandawa; tor 1151 mm (do 1897) A
 ● 1846-47: linia Brugia–Kortrijk; tor 1435 mm
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Fra
nc

ja

 ¡ 1831: parowozy bryt. na kolei Andrézieux–Roanne; tor 1450 mm A
 ¡ 1834: parowozy Marca Seguina na kolei St Étienne–Lyon; tor 1435 mm
 ● 1837: Chemin de fer de Paris à Saint-Germain, tor 1435 mm
 ● 1838: kolej kopalniana Abscon–St-Waast-la-Haut (Flandria), tor 1435 mm
 ● 1839: kolej z Montpellier do Sète (Cette), tor 1435 mm
 ● 1839: kolej Nîmes–Beaucaire, tor 1435 mm
 ● 1839: kolej z Paryża do Wersalu (Rive Gauche), tor 1435 mm
 ● 1839: kolej z Miluzy do Thann, tor 1435 mm
 ● 1840: kolej z Paryża do Corbeil, tor 1435 mm
 ● 1841: kolej Bordeaux – La Teste, tor 1435 mm
 ● 1841: kolej ze Sztrasburga do St Louis pod Bazyleą, tor 1435 mm

Nie
mc

y (
be

z A
us

trii
)

 ¡ 1835: otwarcie Ludwigs-Eisenbahn z Norymbergi do Fürth, parowóz „Adler” R. 
Stephensona; tor 1435 mm (Bawaria)

 ● 1837-39: Leipzig-Dresdner Eisenbahn; tor 1435 mm; parowozy bryt. (Saksonia)
 ● 1837: Berlin-Potsdamer Eisenbahn; tor 1435 mm (Brandenburgia pruska)
 ● 1838: kolej Brunszwik–Wolfenbüttel, tor 1435 mm (Brunszwik, państwowa)
 ● 1838-41: Düsseldorf-Elberfelder Bahn, tor 1435 mm (Nadrenia pruska)
 ● 1839-40: Magdeburg-Leipziger Eisenbahn do Halle i Lipska; tor 1435 mm 

(Saksonia pruska, Ks. Anhalt)
 ● 1839–40: Taunusbahn, linia Frankfurt n. Menem–Wiesbaden; tor 1435 mm 

(Frankfurt, Ks. Nassau)
 ● 1839–40: München-Augsburger Eisenbahn, tor 1435 mm (Bawaria)
 ● 1839–43: Rheinische Eisenbahn, linia Kolonia–Akwizgran–granica belgijska; 

tor 1435 mm (Nadrenia pruska)
 ● 1840: pierwszy odcinek linii Mannheim–Bazylea, tor 1600 mm A (Badenia, 

państwowa)
 ● 1842-48: Oberschlesische Eisenbahn, linia z Wrocławia do Mysłowic, tor 

1435 mm (Śląsk pruski; pierwsza kolej na terenie dzisiejszej Polski)
 ● 1843: linia Hanower–Lehrte, tor 1435 mm (Hanower, państwowa)
 ● 1846: Main-Neckar-Bahn, linia Frankfurt n. Menem – Mannheim/Heidelberg; 

tor 1435 mm (Frankfurt, Hesja-Darmstadt, Badenia; państwowa)

Am
ery

ka
 Ła

ciń
ska

 ● 1837-38: kolej Hawana–Güines, parowozy bryt. (nie sprawdziły się), potem 
ameryk.; tor 1435 mm?

 ● 1848: otwarcie linii Georgetown–Plaisance w Gujanie Brytyjskiej; pierwsza 
kolej w Ameryce Płd.:

 ● 1850: 11-kilometrowa linia Veracruz – Molino; pierwsza kolej w Meksyku
 ● 1851: linia Lima–Callao (12 km), tor 1435 mm; pierwsza kolej w Peru
 ● 1851: otwarcie linii Copiapó–Caldera, parowóz ameryk.; tor 1435 mm; pierw-

sza kolej w Chile (pustynia Atacama)
 ● 1854: linia między Barao de Maua a podnóżem Petrópolis Serra; tor 1000 mm; 

pierwsza kolej w Brazylii (Rio de Janeiro)
 ● 1856 – otwarcie kolei Tacna–Arica (Peru, od 1880 Arica znajduje się w Chile); 

tor 1435 mm
 ● 1857: otwarcie kolei (Buenos Aires) Parque–Floresta, parowóz bryt.; tor 

1676 mm; pierwsza kolej w Argentynie

Ce
sa

rst
wo

 Au
str

iac
kie

 ● 1838-41: KFNB, linia z Wiednia do Ołomuńca, tor 1435 mm (Austria, Morawy)
 ● 1840: kolej z Mediolanu do Monzy, parowozy bryt.; tor 1435 mm (Lombardia; 

druga kolej na terenie dzisiejszych Włoch)
 ● 1840: kolej z Wiednia do Gloggnitz, tor 1435 mm
 ● 1842-46: kolej z Wiednia do Bruck an der Leitha; tor 1435 mm
 ● 1842-46: LVF, kolej z Wenecji do Werony; tor 1435 mm (Weneto)
 ● 1845: kolej z Ołomuńca do Pragi; tor 1435 mm (Morawy, Czechy; państwowa)
 ● 1846: kolej z Pesztu do Vác; tor 1435 mm (Węgry; państwowa)
 ● 1847: Kolej Krakowsko-Górnośląska, linia z Krakowa do Mysłowic; tor 

1435 mm (Galicja)
 ● 1854: kolej Oravicabányá–Jaszenova–Báziás w Banacie; tor 1435 mm (do 

1855 państwowa, potem StEG; pierwsza kolej parowa na terenie dzisiejszej 
Rumunii i Serbii)

Ro
sja

 ¡ 1833-34: parowozy na kolei przemysłowej w Niżnym Tagile (bracia Czerepa-
now); tor 1670 mm

 ¡ 1837: parowozy na linii Petersburg–Pawłowsk; tor 1829 mm D
 ● 1845: Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska, odcinek Warszawa–Grodzisk, 

później przedłużany; tor 1435 mm
 ● 1847-51: Nikołajewskaja żelieznaja doroga  Petersburg–Moskwa; tor 1524 mm
 ● 1853-62: Pietierburgo-Warszawskaja żelieznaja doroga; tor 1524 mm E 
 ● 1857: Pietiergofskaja żelieznaja doroga, Petersburg–Peterhof; tor 1524 mm

Ho
lan

dia

 ● 1839: otwarcie kolei HIJSM między Amsterdamem i Harlemem (do Rotterda-
mu: 1847) ; tor 1945 mm*

 ● 1843-45: NRS, linia Amsterdam–Utrecht–Arnhem; tor 1945 mm A
 ● 1853: kolej Akwizgran–Maastricht, tor 1435 mm
 ● 1854-55: kolej Antwerpia–Rosendaal–Breda, SA ChF d'Anvers à Rotterdam, 

tor 1435 mm
 ● 1863: kolej Breda–Tilburg, tor 1435 mm (państwowa)

Wł
oc

hy

 ● 1839: otwarcie kolei parowej Neapol–Portici, parowozy bryt.; tor 1435 mm 
(Królestwo Obojga Sycylii)

 ● 1840: kolej Mediolan–Monza (patrz Ces. Austriackie)
 ● 1842-46: kolej z Wenecji do Werony (patrz Ces. Austriackie)
 ● 1843-44: kolej Neapol–Capua, parowozy bryt.; tor 1435 mm (Król. Obojga Sy-

cylii, państwowa)
 ● 1848: Ferrovia Leopolda, Florencja–Livorno; tor 1435 mm (W. Ks. Toskanii)
 ● 1848-53: kolej z Turynu do Genui; tor 1435 mm (Król. Sardynii; państwowa)
 ● 1848-59: Ferrovia Maria Antonia, Florencja–Lukka; tor 1435 mm (W. Ks. To-

skanii, Lukka)
 ● 1856: kolej Rzym–Frascati, parowozy bryt.; tor 1435 mm (Państwo Kościelne)
 ● 1859: kolej Rzym–Civitavecchia, parowozy franc.; tor 1435 mm (Państwo 

Kościelne)

Sz
wa

jca
ria  ● 1844: linia Bazylea–St. Louis (CF de Strasbourg à Bâle), parowóz niem., tor 

1435 mm
 ● 1847: Schweizerische Nordbahn, linia Zurych–Baden, tor 1600 mm A; parowóz 

niem. 

His
zp

an
ia,

 
Po

rtu
ga

lia

 ● 1837-38: kolej Hawana–Güines (Kuba, patrz Ameryka Łac.)
 ● 1848: kolej Barcelona–Mataró (Katalonia); tor 1674 mm F
 ● 1851: kolej Madryt–Aranjuez (Kastylia); tor 1674 mm F
 ● 1852-54: kolej Walencja–Jativa; tor 1674 mm F
 ● 1852: FC Langreo, Gijón–Pinzales (Asturia); tor 1435 mm G
 ● 1856: kolej Lizbona–Carregado (Portugalia); tor 1435 mm H

Ind
ie 

Bry
t.

 ● 1853: linia Bombaj–Thane, pierwszy odcinek Great Indian Peninsular Rly.; tor 
1676 mm

 ● 1854: linia (Kalkuta) Howrah–Hoogly, East Indian Rly.; tor 1676 mm
 ● 1856: linia Madras–Arcot, Madras Rly., tor 1676 mm
 ● 1859: linia Allahabad–Kanpur; tor 1676 mm
 ● 1861: linia Karaczi-Kotri; Scinde Rly. Tor 1676 mm (pierwsza w dzisiejszym 

Pakistanie)
 ● 1862: linia Kalkuta–Kushtia, tor 1676 mm; Eastern Bengal Rly. (pierwsza 

w obecnym Bangladeszu)
 ● 1864: Kolombo–Ambepussa; tor 1676 mm (pierwsza kolej na Cejlonie)

Afr
yka

 ● 1854-56: kolej Aleksandria–Kair; tor 1435 mm (Egipt)
 ● 1860: linia 50 km na południowy wschód od Algieru; tor 1435 mm (Algieria)
 ● 1862: linia Kapsztad–Eersterivier; tor 1067 mm (Kraj Przylądkowy)

Au
str

alia

 ● 1854: otwarcie kolei Melbourne–Port Melbourne, parowóz australijski; tor 
1600 mm (Wiktoria)

 ● 1855: kolej Sydney–Parramatta Junction; tor 1435 mm (Nowa Pd. Walia, 
państwowa)

 ● 1856: kolej Adelaide–Port Adelaide; tor 1600 mm (Australia Pd.)

Im
pe

riu
m 

Os
ma

ńs
kie

 ● 1858: Oriental Rly. Co., linia Smyrna (Izmir) – Seydiköy, tor 1435 mm
 ● 1866: Smyrna Cassaba Rly., linia Smyrna – Cassaba, tor 1435 mm
 ● 1866: Danube & Black Sea Rly., linia Ruse–Sirdet–Warna (późn. Bułgaria), 

tor 1435 mm
 ● 1871-73: „Kolej Rumelijska”, linia Stambuł–Adrianopol–Filipopol (Płowdiw)– 

Sarambej, Chemins de fer Orientaux, tor 1435 mm

Ja
po

nia

 ● 1872: kolej Tokio–Jokohama (państwowa); parowozy bryt.; tor 1067 mm 
 ● 1874-80: linia Kobe–Osaka–Kioto–Ōtsu (państwowa), tor 1067 mm
 ● 1880-82: Horonai Tetsudō między Sapporo i Otaru (pierwsza na Hokkaido);  

parowozy ameryk.; tor 1067 mm
 ● 1883-91: Nippon Tetsudō, Tokio–Aomori (północny skraj wyspy Honsiu), tor 

1067 mm
A zmieniony później na 1435 mm; B zmieniony później na 1600 mm; C zmieniony póź-
niej na 1448 mm, a ostatecznie na 1435 mm; D zmieniony później na 1524 mm, 
ostatecznie na 1520 mm; E częściowo zmieniony później na 1435 mm, a częścio-
wo na 1520 mm; F zmieniony później na 1668 mm; G zmieniony później na 1000 mm; 
H zmieniony na 1665 mm, ostatecznie na 1688 mm
Źródło: opracowanie własne na podstawie wielu źródeł.
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Rozrysowanie węzłów w atlasie Railway Clearing House, z podaniem linii, łącznic i odległości 
kolei należących do wszystkich zarządów (włącznie z metrem)
źr.: RCH, 1903, 1914; WikiComm, PD

stworzyć sieć kolejową państwa. W Wielkiej 
Brytanii budowa linii dalekobieżnych została 
zapoczątkowana już w połowie lat trzydzie-
stych magistralą łączącą Manczester, Liverpo-
ol i Birmingham z Londynem (1838). Sukces 
nowego środka transportu spowodował ro-
snącą liczbę kolejowych inwestycji. Wszystkie 
bez wyjątku były dziełem prywatnych firm. Aby 
móc przystąpić do projektowania i budowy 
należało wykupić potrzebny pas terenu, aby 
zaś to było zawsze możliwe, należało uzyskać 
pozytywną decyzję parlamentu. Przejęcie te-
renu pod budowę nieraz wiązało się z poważ-
nymi negocjacjami z wielkimi właścicielami 
ziemskimi. Często kompromisy polegały na 
urządzeniu stacji dla obsługi majątku (na 
przykład z wynikającym z umowy prawem 
do zatrzymania najszybszego z ekspresów), 
budowie ozdobnych wiaduktów, albo budo-
wie tuneli. Jeszcze częściej – na drastycznie 
zawyżonych cenach wykupu gruntów, które 
uciszały najgłośniej protestujących. Apogeum 
„manii kolejowej” przypadło na rok 1846, 
w którym parlament podjął 262 uchwały o budowie nowych li-
nii (części z nich jednak nigdy nie zbudowano), a zakończenie 
– na krach 1849 r., wszystko bowiem było podszyte chciwością 
i spekulacją giełdową. W tym samym 1846 r. otwarto pierwsze 
połączenie Szkocji i Anglii między Edynburgiem i Berwick. Mosty 
przez rzeki Tweed i Tyne umożliwiły bezpośrednią jazdę w 1850 r. 
Druga linia między Carlisle a Glasgow i Edynburgiem (przez Car-
stairs) doszła w 1848 r. Ogółem w dekadzie 1840-50 powstało 
7,4 tys. km nowych kolei, odpowiednik dwóch piątych obecnie 
eksploatowanej sieci. [1] 

Oczywiście oba połączenia z Anglią zbudowały różne koleje 
(North British i Caledonian), mające zarówno specyficzne ob-
szary obsługi, jak i takie, na których pozostawały ze sobą w naj-
ostrzejszej konkurencji. O pasażera zabiegano czasem poza 
głównym kierunkiem działania: do jednej z kolei – Great Western 
Railway – przylgnęło nawet złośliwe określenie „Great Way Ro-
und”. GWR miała jednak prestiż i sukces, inne koleje miały ich 
mniej: MS&L tłumaczono jako „Money Sunk and Lost”, a S&D 
jako „Slow & Dirty”. Aby istnieć, wchodzono w sojusze, tworząc 
międzyregionalne powiązania z „interoperatywnością” swoich 
pociągów, ale prowadzono też wojny, w których przeszkadzano 
sobie, ile było można (historyczne zaszłości nieraz oznaczały 
współużytkowanie jakichś węzłów lub tras). 

Mimo że system dalekobieżny właściwie ukształtował się już 
do 1850 r., długo jeszcze istniały bądź tworzyły się „nisze” w któ-
rych mogły uplasować się nowe linie i stojące za nimi zarządy 
(późne magistrale do Londynu: 1868 Midland Rly., 1900 Great 
Central Rly.). Efektem tej zadziwiającej historii budowy systemu 
był daleko posunięty brak integracji, zwłaszcza rozumianej jako 
ułatwienia dla pasażera przy zmianie linii, oraz liczne przerosty 
infrastruktury, która musiała być mnożona odpowiednio do liczby 
konkurujących sieci. 

Tym niemniej, konkurujące koleje zadbały o to, by w tym cha-
osie pasażer mógł wykupić jeden bilet na całą trasę (podobnie 
jak nadawca zapłacić raz za wysłany towar), niezależnie od tego, 
ilu dotyczyłoby to przewoźników. Przekierowywaniem przychodów 
zajmowała się instytucja zwana Railway Clearing House, wyda-

jąca też dokładne mapy całej sieci kolejowej. Powstała ona z ini-
cjatywy zarządów kolejowych. Rekomendacjom RCH zawdzięcza 
się też ujednolicenie czasu na kolejach, co na początku wcale 
nie było oczywistością. Natomiast opanowanie rynku informacji, 
w formie bezstronnie publikowanych rozkładów jazdy, obejmują-
cych cały kraj, przypadło George’owi Bradshawowi, który uczynił 
to już w 1839 r. Pod koniec XIX w. Bradshaw’s Railway Com-
panion miał prawie 1000 stron i zawierał również informacje 
turystyczne. Półtora wieku temu w Brytanii narodziły się prak-
tyki, które mogą być punktem odniesienia dla współczesnych 
wysiłków okiełznania efektów współczesnej pseudoliberalizacji 
na sieciach kolejowych UE. 

Reszta Europy, może z wyjątkiem nowopowstałej Belgii (gdzie 
inicjatorem i głównym budowniczym było państwo), była w bu-
dowie sieci krajowej opóźniona przynajmniej o dziesięciolecie, 
co i tak świadczy o niej nienajgorzej. W Hiszpanii kolej powsta-
ła przy tym z opóźnieniem dość kuriozalnym, bo poprzedzonym 
budową pionierskiej linii na Kubie [2], będącej wówczas hisz-
pańską kolonią (otwarcie 1837, wobec 1848 r. w metropolii). 
Zapewne nie powstałaby już w 1839 r. linia Drezno - Lipsk, 
pierwsza magistrala międzymiastowa poza Anglią, gdyby nie 
wizjonerskie publikacje Friedricha Lista – szczególnie traktat 
z 1833 r., w którym opisał on jak bardzo kolej przyczynia się do 
rozkwitu gospodarki [3]. Powszechnie znana jest mapka Lista 
pokazująca przewidywany przez niego układ kolei w Niemczech; 
trzeba przyznać, że niewiele się pomylił. 

Chociaż inicjatywa prywatna zaczęła wcześnie inwestować 
w linie dalekobieżne we Francji (1841: linia Strasburg - Bazylea, 
1843: linie Paryż – Orlean, Paryż – Rouen), to już na początku 
lat czterdziestych wyraźnie rysowało się zapóźnienie nie tylko 
w stosunku do Anglii, ale również Niemiec. Rozległe przestrze-
nie kraju nie zostałyby szybko ujęte siecią kolejową, gdyby nie 
interwencja państwa, które zdecydowało się stworzyć główną 
sieć kolejową w partnerstwie publiczno-prywatnym. W przyjętej 
11 VI 1842 r. ustawie „Karta kolejowa” wprowadzono zasadę, 
że państwo wykupuje teren i przygotowuje konstrukcję trasy ze 
wszystkimi dziełami inżynierskimi, jak nasypy, mosty, tunele i bu-
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dynki, zaś towarzystwa kolejowe budują tory z niezbędnym wy-
posażeniem, inwestują w tabor oraz prowadzą eksploatację na 
warunkach monopolu na liniach, a nawet obszarach. Określono 
w niej również, w ogólnych kierunkach, podstawowy układ przy-
szłej sieci magistralnej – tzw. „étoile de Legrand”, od nazwiska 
ówczesnego „dyrektora generalnego dróg i mostów”. Jej stworze-
nie trwało kolejne kilkanaście lat i dokonało się za II Cesarstwa. 
„Artère impériale” Paryż – Lyon – Marsylia stała się przejezdna 
dopiero w 1855 r. Późniejszy rozwój poszedł znacznie dalej, a po 
1870 r. zaczęła się budowa przede wszystkim linii lokalnych. 
Państwo z jednej strony subwencjonowało i stawiało wymaga-
nia rozwojowe (w 1879 r. plan Freycineta zakładał 8,8 tys. km 
nowych linii), a z drugiej zwiększało kontrolę nad towarzystwami 
kolejowymi. Od 1878 r. państwo było także zarządem kolejowym 
(Chemin de fer de l’État) eksploatującym koleje przejęte od defi-
cytowych zarządów prywatnych na zachodzie kraju. 

Budowa sieci na skalę kontynentalną musiała zacząć się od 
przekroczeń granic państwowych. Jeśli nie liczyć wczesnych ko-
lei w krajach Związku Niemieckiego (1840 Magdeburg – Lipsk/
Halle; Frankfurt – Wiesbaden), to po raz pierwszy nastąpiło to 
w 1843 r., kiedy linia państwowa belgijska zetknęła się z Rhe-
inische Eisenbahn pod Akwizgranem. Rok później prywatna ko-
lej alzacka wjechała do Bazylei. W 1848 r. powiązano Wrocław 
(a więc w tym czasie już i Berlin) z Wiedniem przez Bogumin/
Oderberg (koleje Oberschlesische Eisenbahn, Wilhelmsbahn 
i Kaiser Ferdinand-Nordbahn), oraz z Warszawą i Krakowem 
(Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska i Krakowsko-Górnoślą-
ska). W 1851 r. zaś połączono Drezno z Pragą (i dalej z Wied-
niem, obie koleje państwowe). 

Jak widać, wczesne powiązania międzypaństwowe są w znacz-
nej mierze historią budowy sieci kolejowej w krajach niemiec-

kich. W większości krajów starej Rzeszy kolej zbudowało pań-
stwo. Dotyczy to nie tylko państw mniejszych, jak Oldenburg 
czy księstwa Meklemburgii, ale również państw dużych, jak 
Hanower, Wirtembergia, Badenia, czy Bawaria (większość sie-
ci). Mniejsze państwa dla budowy linii tworzyć mogły zarządy 
kolejowe razem z sąsiadami, tzw. „Kondominialbahnen”. Ma-
in-Weser-Bahn była więc koleją obu księstw heskich i Miasta 
Frankfurtu, zaś Main-Neckar-Bahn – Hesji-Darmstadt, Badenii 
i Miasta Frankfurtu. Czasami współpraca małych księstw mogła 
ograniczyć się do ustalenia przebiegu linii i udzielenia koncesji 
prywatnej spółce. Stało się tak w Turyngii w przypadku Werra-
bahn (trzy księstwa sasko-turyńskie z Bawarią). Jeszcze innym 
modelem mogła być spółka, w której brały udział rządy zaintere-
sowanych państw. Thüringische Eisenbahn-Gesellschaft zosta-
ła założona z kapitałem pochodzącym częściowo od Prus oraz 
dwóch księstw sasko-turyńskich; później liczba państw-udziałow-
ców jeszcze się znacznie zwiększyła. To też przykład partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Natomiast w Prusach i Austrii początki 
należały do sektora prywatnego. Ponieważ jednak ani budowa 
sieci w Alpach, ani na rozległych, rzadziej zaludnionych i słab-
szych gospodarczo wschodnich terenach Prus nie mogła odbyć 
się w drodze inwestycji prywatnych obliczonych na zysk, inicjaty-
wę musiały przejąć rządy. 

Dzięki ukończeniu „królewskiej” Ostbahn, w 1857 r. otwiera 
się pierwsze połączenie obu stolic pruskich – Berlina i Królewca, 
wówczas jeszcze przez Bydgoszcz, gdzie umieszczono siedzibę 
zarządu (do 1871 r. trzykrotnie skracane). W 1860 r. kolej łączy 
Wiedeń z Monachium (prywatna Kaiserin-Elisabeth-Westbahn 
i państwowa Maximiliansbahn), dzięki czemu można było pocią-
giem dostać się stosunkowo prostą drogą od przełomu Dunaju 
w Żelaznych Wrotach (port Báziás, dokąd dotarła prywatna StEG 

mniej więcej po trasie przewidzianej już 
w 1848 r. przez hrabiego Széchenyi’ego 
[4]), po wybrzeże śródziemnomorskie we 
Francji (gdzie rozpostarła się kolej PLM). 
W tym samym, 1860, roku sieć pruska 
osiąga granicę rosyjską w Ejdkunach-
-Wierzbołowie, gdzie odnoga szerokoto-
rowej Kolei Petersbursko-Warszawskiej 
spotyka się z nią rok później. Zaczyna 
się kształtować sieć kontynentalna. 
W 1864 r. w baskijskim Irún linia Chemin 
de fer du Midi spotyka się z szerokoto-
rową koleją Norte de España, co kończy 
izolację rzadkiej sieci kolejowej krajów 
iberyjskich. W 1888 r. dzięki budowie linii 
transgranicznej między Bułgarią i Serbią 
otwiera się bezpośredni dostęp do Kon-
stantynopola, który zaraz wykorzystuje 
„Orient-Express” towarzystwa CIWL. O po-
łączeniach transalpejskich z siecią włoską 
piszemy niżej.

Niemal jednoczesne osiągnięcie grani-
cy prusko-litewskiej przez koleje obu kra-
jów dobrze maskuje rosyjskie opóźnienie 
w budowie kolei. Jeszcze w 1842 r., kiedy 
gdzie indziej w najlepsze budowano sieci 
spajające państwa, car Mikołaj I miał wy-
razić się, że „o ile jest przekonany co do 
korzyści i potrzeby budowy kolei łączącej 

Sieć kolejowa Niemiec w 1849 r. była właściwie tożsama z ówczesną siecią Europy kontynental-
nej – tylko Belgia i Francja miała więcej niż oderwane, pojedyncze linie Karten- und Luftbildstelle 
der DB Mainz; WikiComm, PD
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stolice, o tyle uważa na razie za niepotrzebne wprowadzać kolej 
do innych rejonów Rosji” [5]. Tym niemniej, otwarta w 1851 r. 
Nikołajewskaja żelieznaja doroga stanowiła na tamten czas duże 
osiągnięcie, zważywszy na jej długość i fakt, że była dwutoro-
wą [6]. Jej budowniczy, P.P. Mielnikow, stać się miał autorem 
wizjonerskiego planu budowy sieci kolejowej kraju, na którą 
miał później wpływ jako pierwszy „ministr puti soobszczenija”. 
Za Aleksandra II wnet przyszła zmiana polityki, ale zapóźnienia 
były kuriozalne. Warszawę, trzecie największe miasto Imperium, 
kolej – i to budowana z polskich kapitałów – najpierw połączyła 
z Europą, a dopiero 12 lat później z Petersburgiem. Kijów zaś, 
czwarte miasto Imperium, doczekał się kolei dopiero w 1870 r., 
co oznacza, że pierwszą koleją na terenie dzisiejszej Ukrainy 
była austriacka Galizische Carl Ludwig-Bahn, która w 1861 r. 
osiągnęła Lwów. W pięć lat po 1868 r. zbudowano w Rosji dwa 
razy więcej linii niż przez poprzednie 30 lat. W końcu, w 1891 r., 
zaczął się „kolejowy podbój” Syberii. Od 1904 r. można było po-
ciągiem dostać się do Władywostoku, dzięki ukończeniu pań-
stwowej Transsybirskoj magistrali i Kitajsko-wostocznoj żelieznoj 
dorogi, czyli przez Mandżurię, od 1916 zaś, dzięki nowemu mo-
stowi na Amurze, dookoła przez Chabarowsk, tj. nie opuszczając 
terytorium kraju. Poza Rosją żadne inne połączenie transkonty-
nentalne w Azji nie powstało. Nawet jeśli za takie uznać Kolej 
Bagdadzką (Stambuł – Konya – Bagdad), to jej pełne funkcjo-
nowanie od ukończenia w 1940 r. po przeciągającej się budowie 
trwało bardzo krótko.  Dopiero w 1996 r. otwarto linię z Mesche-
du w Iranie do granicy z Turkmenią, co teoretycznie pozwoliło 
na połączenie Turcji z siecią Syberii, a także Chin. Znaczenie 
tego ostatniego powiązania rośnie dramatycznie, zważywszy 
na potencjał ruchu towarowego generowany przez gigantyczną 
chińską gospodarkę – ale jest pomniejszone niską przepusto-
wością całej sieci kolejowej regionu i niejednolitą szerokością 
toru. Kluczowa rola Iranu jako zwornika azjatyckich sieci kolejo-
wych potwierdziła się w 2009 r. ukończeniem linii do Zahedanu. 
Dzięki temu powstała ciągłość linii kolejowych między Europą 
i Bangladeszem, co prawda różnych rozstawów szyn i z przerwą 
na Jezioro Van i Stambuł, gdzie tunel jest, a wciąż jakby go nie 
było. Dalej w kierunku Indochin i Malajów sieci krajowe raczej 
nie łączą się ze sobą, a nawet gdyby, to i tak ich przydatność 
dla poważniejszych przewozów byłaby ograniczona stosowaniem 
wąskiego toru. Dodatkowo normalne funkcjonowanie kolei unie-
możliwiają konflikty polityczne. 

W Ameryce Północnej zakończenie budowy pierwszej linii 
transkontynentalnej dokonuje się znacznie wcześniej, bo już 
w 1869 r. – wbiciem „złotego gwoździa” w rejonie Wielkiego Je-
ziora Słonego, w punkcie spotkania się linii Central Pacific RR 
i Union Pacific RR. Do 1918 r. takich linii było już 7-8 (zależ-
nie jak liczyć). W Kanadzie natomiast powstało ich 3 (pierwsza 
ukończona w 1886 r.). 

W Australii natomiast równoleżnikową linię transkontynental-
ną ukończono w 1917 r., ale ze zmianą rozstawu szyn, którą 
wyeliminowano dopiero w 1970 r. Linię południkową natomiast 
uruchomiono dopiero w 2003 r. 

W Ameryce Południowej można mówić o istnieniu kiedykol-
wiek sieci transkontynentalnej tylko w południowej części kon-
tynentu. Tworzył ją kiedyś system toru metrowego, ciągnący się 
od Buenos Aires i Sao Paulo po Antofagastę w Chile (linia trans-
andyjska z 1948 r.; okrężną drogą przez Boliwię można było 
przejechać od 1906 r.). Dzisiaj jest on w większości nieczynny, 
włącznie z elektryczną koleją Transandino z 1910 r., która wio-

dła najkrótszą drogą w kierunku zurbanizowanego regionu wokół 
Santiago. Środek i północ kontynentu właściwie nie miały sieci 
kolejowej w ogóle. 

Można też teoretycznie przejechać w poprzek Afrykę (ale 
dzisiaj już nie pociągiem pasażerskim) – od Dar-es-Salam do 
Kapsztadu, dzięki ukończeniu kolei TAZARA w 1976 r. Pierwot-
nie czynione wysiłki, by połączyć dwie przeciwległe kolonie nie-
mieckie: Tanganikę i dzisiejszą Namibię (widoczne w charakte-
rystycznym wyciągnięciu terenu tej ostatniej na wschód – tzw. 
„pas Capriviego”) spełzły na niczym. Nie udało się też nigdy kolei 
spenetrować wnętrza Afryki: ani na wysokości równika, chociaż 
kolej dotarła z Kenii do Ugandy, a z Katangi tysiąc kilometrów 
na północ, ani pasa Sahary i towarzyszących jej sawann, gdzie 
również próbowały się wedrzeć pojedyncze linie. W większości 
były to oszczędnościowe linie wąskotorowe, idące setkami kilo-
metrów, a dzisiaj po części nieczynne. Nawet północne wybrzeże 
kontynentu nie zostało nigdy powiązane koleją, ponieważ nigdy 
nie zbudowano sieci na obszarze dzisiejszej Libii. 

3. Sieć krajowa a koleje miejscowe
Standard techniczny, który miało wiele kolei budowanych w ko-
loniach i biedniejszych państwach świata (wiele, choć na pew-
no nie wszystkie), w Europie raczej byłby charakterystyczny dla 
kolei miejscowych. Linie lokalne, masowo powstające w drugiej 
kolejności budowy sieci, czyli dobrze po 1870 r., były zazwyczaj 
budowane oszczędniej od kolei głównych, w oparciu o specjalne 
przepisy. Najprostszym sposobem zmniejszenia kosztów było 
zastosowanie toru wąskiego, budowanego na mniej nośnym 
podtorzu, z większymi nachyleniami i ciaśniejszymi łukami. Ulu-
bionym zabiegiem było też umieszczanie linii w pasie drogowym 
albo tuż przy jego granicy. Tak budowane koleje wąskotorowe 
narzucały też zastosowanie mniejszego i lżejszego taboru. Koleje 
te zbliżały się więc charakterem do tramwaju. Za wszystkie te 
oszczędności kolej płaciła znacząco mniejszymi prędkościami. 

Nie wszystkie jednak koleje lokalne musiały być wąskotorowe. 
Na przykład w krajach austriackich przyjęto w 1880 r. ustawę 
o ”Localbahnen”, ustalającą ich specyficzne normatywy: maksy-
malna prędkość 25 km/h, mniejsza szerokość pasa linii niż kolei 
pierwszorzędnej, lżejsze szyny, ciaśniejsze łuki, nachylenia do 
3,5% (wyjątkowo 5%). Standardy te mogły być później korygowa-
ne prawem poszczególnych krajów koronnych (np. w Czechach 
ustawa z 1892 r. ograniczyła nachylenia do 2,5%). Na mocy ta-
kich przepisów powstała do wybuchu I wojny gęsta sieć połączeń 
lokalnych; najbardziej w Czechach, gdzie łączna długość linii po-
wstałych w latach 1893–06 przekroczyła połowę długości linii 
powstałych wcześniej. Cechą szczególną Przedlitawii jest to, że 
znakomita większość z tych linii jest toru normalnego i łączy się 
z siecią główną, dając teoretycznie możliwość przechodzenia wa-
gonów. W samej Galicji takich linii było piętnaście, państwowych 
i prywatnych, o długości mogącej nawet przekraczać 140 km (li-
nia Lwów–Podhajce) [7].

Tymczasem są też kraje, w których sieć lokalna mogła być 
złożona zarówno z linii będących częścią sieci krajowej (pań-
stwowej) oraz takich, które stanowiły części osobne, nie tylko ad-
ministracyjnie i eksploatacyjnie, ale i technicznie. Różnice obej-
mowały także inny prześwit torów, inne skrajnie, inne systemy 
zabezpieczenia ruchu (albo nawet ich brak). W Niemczech mamy 
pojęcie „Nebenbahn” („kolej boczna”; odpowiada ono austriac-
kiej „Localbahn”); „Hauptbahn” i „Nebenbahn” składają się na 
system „Vollbahn”, czyli sieć krajową. Ale jest też i ”Kleinbahn”, 
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które wyraźnie sugeruje mniejszą skalę. Do tej grupy zaliczały 
się tramwaje, metro, kolejki górskie, przemysłowe – ale także 
liczne linie i sieci kolei wąskotorowych obsługujące miniregiony, 
zwłaszcza na terenach rolniczych. Nie było nigdzie jasnego roz-
graniczenia tych terminów, a poza tym nie wszystkie kraje Rze-
szy miały je w legalnym użyciu. Szczególną formą kolei lokalnych 
były później linie i sieci powstałe w konurbacjach (Region Ruhry, 
Kolonia-Bonn, Szutgart), zwykle zelektryfikowane, o charaktery-
styce podobnej do amerykańskich „Interurbans” (patrz niżej). 

We Francji w 1865 r. pojawia się rozróżnienie na „chemins 
de fer d'intérêt général” i „chemins de fer d'intérêt local”, a do-
datkowo w 1880 – na „tramways” (była jeszcze niewielka grupa 
kolei przemysłowych). Dwie ostatnie grupy budowane były przez 
instytucje lokalne, chociaż nieraz z wykorzystaniem dotacji pań-
stwowych. Chociaż w zasadzie miały być „oszczędne”, to zdarza-

ło się, że budowano dla nich spektaku-
larne dzieła inżynierskie. Czasem bywały 
elektryczne. Zwykle były wąskotorowe 
(90,6%), stanowiły więc raczej odpo-
wiednik „Kleinbahn”. Były też powolne: 
prędkość handlowa nie przekraczała 
20 km/h. Koleje „d'intérêt local” liczy-
ły w 1910 r. 8906 km (18% całej sieci 
kolejowej), a największe sieci miały po 
ponad 300 km [8].

Belgia miała wielki system kole-
jek lokalnych, znany jako „chemins 
de fer vicinaux”, obejmujący prawie 
cały obszar kraju. Bywały one wąsko-, 
ale też normalnotorowe. Ich całkowita 
długość w 1914 r. wynosiła 4892 km 
(w tym 4095 km w eksploatacji), wobec 
4722 km długości sieci kolei głównych 
[9]. Nieco mniejsze systemy wykształciły 
się w północnych Włoszech i Niderlan-
dach, a także na Jawie. Zastanawia-
jące, że standardy techniczne takich 
linii bocznych stawały się w większości 
kolonii standardami głównych linii kole-
jowych, operujących przy tym na odległo-
ściach znacznie przewyższających skalę 
europejską. 

Szczególną pozycję zajmują koleje 
lokalne w Szwajcarii, określane jako „Nebenbahnen”. Są one 
całkowicie odrębne od sieci państwowej, mogą przypominać 
tramwaje podmiejskie albo być kolejami górskimi o wielkiej re-
nomie turystycznej i technicznej. 

W Wielkiej Brytanii długo nie było oficjalnego wyróżnienia linii 
miejscowych. Nie znaczy to, że one nie istniały de facto. Oznacza 
natomiast, że ich powstanie procedowano tak samo, jak głów-
nych linii (z udziałem Parlamentu), i że podlegały tym samym 
przepisom, ale nie odegrały roli w sieci dalekobieżnej. Takich linii 
było naturalnie mnóstwo; nadawały one sieci kolejowej rekordo-
wą gęstość. Dodatkowo jednak, w 1896 r., pojawia się formuła 
„Light Railways” jako pozaparlametarna ścieżka procedowania 
budowy wedle standardów, które pozostawiono do określenia 
instytucji nadzorującej. Liczba kolei powstałych wedle nowego 
prawa była jednak znikoma. Natomiast w Irlandii z czasem roz-

Francja północna - sieć kolejowa ChF du Nord na tle linii lokalnych (najcieńsze linie) w 1914 r. 
kolekcja: Claude Shoshany; WikiComm, PD

Tramwaj parowy w Tourinnes-St-Lambert (Belgia), tor 1000 mm – ok. 
1930 r.
karta pocztowa, kolekcja: Marco Moerland; WikiComm, PD

Wiadukt Rancon z 1912 r.; Chemins de fer départementaux de la Haute-
-Vienne (Limousin), tor 1000 mm – późna sieć elektryczna
karta pocztowa, kolekcja: C. Villetaneuse; WikiComm, PD



Analizy

26   10 /2019

winęły się lokalne systemy wąskotorowe (w tym kolejek do prze-
wozu torfu), zwykle na torze 914 mm. Jeden z nich miał linie 
o łącznej długości 168 km. 

O ile koleje lokalne najczęściej powstawały jako uzupełnie-
nie systemu głównego, o tyle w przypadku Hiszpanii mamy do 
czynienia ze szczególnie wysoką pozycją kolei wąskotorowych. 
Wypełniają one bowiem relacje, które z trudem można określić 
jako drugorzędne, takie jak linie układające się w ciąg Hendaye–
Ferrol wzdłuż wybrzeża biskajskiego i kantabryjskiego, na dłu-
gości rzędu 300 km, zupełnie bez równoległej linii znaczenia 
ogólnego. Ich budowa przypadła już na pierwszą poł. w. XX. Kie-
dy indziej koleje takie odegrać miały wielką rolę przy obsłudze 
urbanizacji (Walencja, Barcelona). 

W Stanach Zjednoczonych również nie było prawnej kategorii 
kolei lokalnych. Odrębne sieci pojawiły się na większą skalę do-
piero jako systemy miejscowych kolei elektrycznych; przyjęła się 
dla nich ogólna nazwa „Interurbans” [10]. Ich rozwój był możliwy 
dzięki udoskonalonym tramwajom elektrycznym wprowadzonym 
przez Franka Sprague’a w 1887 r. (Richmond w Wirginii). Maso-
wa budowa „interurbanów” zaczyna się od połowy lat dziewięć-
dziesiątych i trwa mniej więcej do 1915 r. Wtedy ogólna długość 
sieci w całym kraju wyniosła 24,9 tys. km (koleje sieci krajowej 
miały 406 tys. km). Trasy odznaczały się różnym standardem 
technicznym, najczęściej jednak wiodły wzdłuż dróg, a w mia-
stach jezdnią. Współużytkowanie ulic wraz z tramwajami miej-
skimi rodziło wiele problemów wynikających z różnych rozstawów 
szyn albo systemów zasilania. Tym niemniej niektóre z nich za-
jęły się obsługą ruchu podmiejskiego i zasadniczo przyczyniły 
do powstania szeroko rozprzestrzenionej aglomeracji (zwłaszcza 
Pacific Electric w Los Angeles). Konieczność rozwiązania roz-
maitych problemów technicznych związanych z podejściem do 
śródmieść spowodowała narodziny wielu pionierskich rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych – np. rozmaite formy „interopra-
cyjności”, także z kolejami sieci krajowej. 

Wspólną cechą „interurbanów” był tabor składający się z czte-
roosiowych wagonów silnikowych, zazwyczaj znacznie większych 
od czteroosiowych tramwajów. Na dobrze zbudowanych trasach 
zdolne były one osiągać prędkości znacznie wyższe od europej-
skich „vicinali”. Najwyższą prędkością szlakową na jednej z linii 
było 106 km/h, a handlowa mogła wyjątkowo sięgać 70 km/h 
w przypadku kursów pośpiesznych. Część sieci prowadziła rów-
nież ruch towarowy, posługując się elektrowozami. 

Dla świata zewnętrznego „interurbans” stanowiły często 
atrakcyjny wzorzec, który próbowano kopiować. Także w posta-
ci pionierskich linii kolejowych przechodzących przez góry (jak 
Ferrocarril de los Altos w Gwatemali [11]). Bodaj ostatnim „do-
gorywającym” dzisiaj „interurbanem” w Ameryce Łacińskiej jest 
kolej cukrowni Hershey pod Hawaną. 

Najwdzięczniejszym odbiorcą amerykańskiej formuły stała 
się Japonia. Do dzisiaj są tam w dość licznej eksploatacji linie 
w podmiejsko-półwiejskim otoczeniu, masowo korzystające 
z używanego taboru któregoś z systemów metra. Istnieje też 
wiele przypadków funkcjonujących w obrębie konurbacji, któ-
re uległy i wciąż ulegają zadziwiającej metamorfozie. Czasem 
ich geneza sięga klasycznego tramwaju, który przekształcił się 
w ”interurban”, który przekształcił się w silnie obciążoną kolej 
aglomeracyjną, która wreszcie coraz bardziej upodabnia się do 
regionalnego metra, przechodząc stopniowo na nadziemne, 
a też i podziemne trasy. Część z tych kolei prezentuje się o tyle 
osobliwie, że używa toru normalnego, w przeciwieństwie do wą-

skotorowej sieci krajowej. Podobnie jak to było w USA, na dużą 
skalę odbywa się odbywa się interoperacyjność w stosunku do 
sieci zgodnych technicznie: innych kolei aglomeracyjnych, metra, 
kolei sieci krajowej. 
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Historical legacy in the form and performance of railway networks. (1)  
The Emergence of Mainline and Local Railway Networks

In this issue we launch a series of articles supposed to present the 
most essential aspects of forming of railway networks in Europe 
and across the World, regarding their construction, selected tech-
nological questions and operating characteristics. Many historical 
differences affect present day forms of railway physical shape and 
performances posing a number of technological barriers as well 
as these originating in long-established customs. These barriers 
eventually govern the possibility of the renaissance of railways as 
the leading transport means, which role it is particularly entitled to, 
being the most environment friendly of all. 
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