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Historyczne uwarunkowania tworzenia systemów kolejowych  
na świecie (4). Sieci kolejowe w apogeum rozwoju a rola państwa
Artykuł, czwarty w cyklu dotyczącym odziedziczonym sieciom 
kolejowym, obrazuje kształtowanie ich w późniejszych fazach 
rozwoju kolejnictwa. Budowano wówczas linie w koloniach lub 
– wyjątkowo – w niepodległych krajach zamorskich, często 
ogromnym kosztem społecznym. W samej Europie zaś wciąż 
dogęszczano sieć, ale też próbowano koordynować i racjona-
lizować funkcjonowanie kolei w zmieniających się warunkach 
w XX w. W tym celu coraz aktywniejsze były rządy, doprowadza-
jąc prędzej czy później do jej nacjonalizacji. Wbrew panującym 
stereotypom, XX wiek nie był jednak wyłącznie epoką regresu 
kolei. W przypadku wielu krajów wręcz przeciwnie - był okresem 
zagęszczania sieci, a nawet jej powstania (Chiny, Korea, Maroko). 
Ale nawet w krajach rozwiniętego Zachodu kolej dotknięta z jed-
nej strony XX-wiecznymi kasacjami linii, a z drugiej modernizacją 
przełomu XX i XXI w., mimo że oddała samochodom większość 
przewozów, potrafi w ich wielkości osiągać historyczne maksima. 
Współczesny obraz sieci kolejowych jest jednak niejednoznaczny 
i niejednakowy. Obok wielu regionów Europy, gdzie wciąż jest 
ona gęsta i intensywnie eksploatowana, istnieją zaludnione ob-
szary świata, które są niemal całkowicie ich pozbawione. Jeszcze 
gdzie indziej nawet radykalna modernizacja nie kształtuje równie 
gęstej sieci dalekiej i lokalnej, jak to się stało sto lat temu.

Słowa kluczowe: gęstość sieci kolejowej, historia sieci kolejowej, 
budowa sieci kolejowej, redukcja sieci kolejowej, upaństwowienie 
kolei.

Rola państwa jako budowniczego sieci i przewoźnika
Budowa kolei nie była tylko pasmem sukcesów. Na przykład 
w ottomańskiej jeszcze Bośni pierwsza eksploatacja linii Banja 
Luka – Novi Grad trwała bardzo krótko (1872-75). Na większą 
skalę powstanie kolei w tym kraju wiąże się dopiero z rządami 
austro-węgierskimi, czyli przypada po 1878 r. i było podyktowane 
względami wojskowymi1. W Chinach pierwszą koleją była krótka 
podmiejska linia między Szanghajem i Wusongiem zbudowana 
w 1876 r. bez zgody rządu. Stała się ona przyczyną rozruchów, 
została odkupiona przez państwo i rozebrana w 1877 r. Odbu-
dowano ją dopiero w 1898 r. Czarną kartą w dziejach budowy 
kolei są wielkie straty ludzkie, którymi okupiono budowę linii 
w szczególnie nieprzyjaznych warunkach, przy wykorzystaniu siły 
przymusu ekonomicznego, terroru policyjnego albo wojskowego. 
Oblicza się na przykład, że 366-kilometrowa linia kolei Madei-
ra - Mamoré w Amazonii kosztowała życie 6 tys. budowniczych 
(1872-12)2. Ile ofiar pochłonęły wielkie koleje stalinowskiej Rosji 
zapewne nigdy nie będzie wiadomo. Budowano je często bardzo 
szybko: 1500 km linii Konosza – Workuta powstało w cztery lata 
(1937-41). Najgorsze przy tym, że dotyczy to czasem obiektów, 
które wkrótce okazały się zbędne i szybko zostały opuszczone. Ko-
lej łącząca Syjam z Birmą, długości 415 km, ze słynnym mostem 
na rzece Kwai, zbudowana przez japońskich okupantów w czasie 
II wojny światowej w rekordowym czasie półtora roku, kosztowała 
życie nawet stu tysięcy uwięzionych osób. Została ona zamknięta 

już w 1946 r. z woli Brytyjczyków upatrujących w niej zagrożenia 
dla gospodarczej pozycji Singapuru3.  

Bardzo często pionierski entuzjazm prywatnych budowniczych 
kończył się bankructwem. W USA dotknięta nim firma była absor-
bowana przez silniejszego sąsiada albo się odradzała pod nieco 
zmienioną nazwą (np. z „railway” na „railroad” i viceversa); rekor-
dziści odbyli po kilka bankructw w swojej działalności. Aż do I wojny 
światowej państwo doktrynalnie unikało bezpośredniego zaanga-
żowania w budowę i eksploatację sieci kolejowej, pilnując, by cały 
ten przemysł działał w warunkach konkurencji i przeciwdziałając 
fuzjom mogącym zmonopolizować rynek przewozów. 

Na świecie jednak w większości przypadków było inaczej. Realia 
geograficzne i gospodarcze zmuszały rządy do przejęcia inicjatywy, 
by budowa kolei jako misja cywilizacyjna albo powinność strate-
giczna mogła być rozpoczęta (np. w Japonii) albo kontynuowana. 
Tak się na przykład stało w australijskiej Wiktorii. Tak się też miało 
stać i w Austrii, gdzie koszty budowy w górach przekraczały moż-
liwości prywatnego kapitału. Jednak po kilku latach i po ukończe-
niu linii do Triestu, państwo się wycofało, ale – jak miało się oka-
zać – tylko na pewien czas. Póki co człon „Staatsbahn” pozostał 
w nazwie jednego z wielkich prywatnych przewoźników – StEG 
(po 1867 r. brzmiała ona: k.k. privilegirte österreichisch-ungari-
sche Staatseisenbahn-Gesellschaft). Większość krajów nie była 
jednak poddana równie zmiennym nastrojom rządu. Zazwyczaj 
dość szybko stawało się jasne, że kapitał prywatny nie sfinansuje 
ogólnokrajowej sieci, ponieważ nie jest zainteresowany regionami 
i kierunkami nie obiecującymi zysków w wystarczającym stopniu. 
Wówczas państwo tworzyło swoją sieć kolejową. Własność prywat-
na przechodziła w jego ręce albo po wygaśnięciu koncesji, albo 
wskutek bankructwa (spektakularny przypadek CF de l’Ouest we 
Francji, 1908), albo też przez wykup. 

Bywały też rządy, które przejęcie pełnej władzy nad kolejami 
z różnorakich względów uczyniły bardzo wcześnie jednym z głów-
nych celów publicznych; cechowało to szczególnie Prusy. U pod-
staw leżało przekonanie, że kolej nie może być produktem prostej 
kalkulacji krótkotrwałego zysku, ale stanowi narzędzie do budo-
wy w konkurencyjnym świecie państwa silnego swą gospodarką 
i ustrojem4. W tym celu zarząd kolejowy musiał stosować takie 
taryfy, żeby służyć i stymulować rozwój. Jeśli był zanadto chciwy, to 
rząd pruski potrafił stosować skuteczny nacisk, włącznie z przeję-
ciem w zarząd państwowy. Później kanclerz Bismarck wręcz widział 
zunifikowaną kolej państwową jako atrybut nowo utworzonego Ce-
sarstwa, ale nie udało mu się tego przeprowadzić5.  

Gdzie indziej dochodziło do swego rodzaju partnerstwa publicz-
no-prywatnego, w którym państwo było bardzo aktywne współ-
uczestnicząc przy budowie infrastruktury (Francja) lub bardziej 
pasywne, wspomagając prywatne koleje stosownymi subwencjami 
lub gwarancjami bankowymi (Indie, Austro-Węgry, Rosja). Państwo 
potrafiło też ingerować w układ sieci, dążąc w zasadzie do ograni-
czenia konkurencji postrzeganej jako wyniszczająca. Metodę od-
górnego podziału sieci kolejowej na obszary administrowane przez 
odrębne zarządy prywatne, przyjętą niegdyś we Francji, zastosowa-
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Tab. 1. Wzrost długości sieci ko-
lejowej do 1911 r. według krajów. 
W ostatnich dwóch kolumnach 
podano długość linii na 100 km2 

i na 10 tys. mieszkańców. W r. 
1835 długość eksploatowanych 
kolei wynosiła w Europie 673 km 
(6 km Niemcy, 471 km Wielka Bry-
tania i Irlandia, 176 km Francja, 
20 km Belgia), w Ameryce (USA) 
1282 km, ogółem 1955 km. 
Azja, Afryka i Australia nie miały 
w 1835 r. kolei." Tabelę przyta-
czamy bez zmian, mimo dostrze-
żonych błędów, jako cenne źródło 
historyczne. 
źr.: Birk, Eisenbahn, w: v. Röll (red.), 
Enzyklopädie…7  
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no później także we Włoszech (1885) a nawet w Wielkiej Brytanii 
(tzw. „Railway Grouping”, 1923). 

Na tle dużych krajów europejskich wyjątkowo wczesnym utwo-
rzeniem państwowego monopolu wyróżniają się Włochy: utwo-
rzenie Ferrovie dello Stato dokonało się już w 1905 r. Czasami 
upaństwowienie było ukoronowaniem trwającego od dawna pro-
cesu wiodącego od zarządzania pojedynczymi liniami do systemu 
obejmującego prawie wszystkie linie sieci krajowej. W Rosji na 
przestrzeni ostatnich 20 lat XIX w., za sprawą polityki Siergieja 
Wittego, udział kolei państwowych wzrósł z 7% do 70% sieci i na 
tym poziomie się ustabilizował do 1913 r.7 Upaństwowienie było 
spowodowane niegospodarnością zarządów, które nie czuły się 
zmuszone do wypracowania zysku, korumpowały przedstawicie-
li dworu, rekompensując sobie to wszystko obiecaną gwarancją 
skarbu państwa 5-procentowych zysków. W Austrii i na Węgrzech 
państwowym kkStB i MÁV do 1914 r. udało się wyeliminować 
większość kolei prywatnych. Ułatwiło to rozpoczęcie działalności 
państwowym zarządom w państwach sukcesyjnych, takim jak 
ČSD i PKP. Podobnie stało się w Niemczech, ale nie zintegrowa-
no jednak zarządów państwowych poszczególnych krajów Rzeszy 
(z wyjątkiem powiązania kolei Hesji-Darmstadt i Prus, niczym Da-
wida z Goliatem, we „wspólnotę interesów”). Spełnienie marzenia 
„żelaznego kanclerza”, czyli ustanowienie jednej kolei państwowej, 
nastąpiło dopiero za Republiki Weimarskiej w 1924 r. w postaci 
Deutsche Reichsbahn. W tym czasie rosnące koszty funkcjonowa-
nia kolei, spowodowane m.in. coraz wyższymi płacami personelu 
oraz konkurencją drogową, przyśpieszyły nacjonalizację. We Francji 
ogólnokrajowy monopolista SNCF powstaje w 1937 r., w Nider-
landach NS – w 1938, w Hiszpanii RENFE – w 1941, a British 
Railways – w 1948. Poza Europą wielki system w Argentynie upań-
stwowiono również w 1948 r., tworząc cztery zarządy o podziale 
kompetencji wedle rozstawu szyn, natomiast w niepodległych już 
Indiach – w 1951. Tylko w USA nie doszło nigdy do upaństwowienia 
kolei na większą skalę (z wyjątkiem krótkotrwałego epizodu wojen-
nego w l. 1917-20); w 1971 r. państwo przejęło tylko organizację 
sektora pasażerskiego, tworząc Amtrak. Istnienie państwowego 
monopolu kolejowego zostało podważone tendencjami do prywa-
tyzacji oraz regionalizacji, które się pojawiły w ostatnich dekadach 
XX w. i trwają do dzisiaj w różnych formach (prawdziwych i udawa-
nych) oraz ze skrajnie różnymi skutkami. 

Apogeum rozwoju sieci kolejowej
Tabela 1 pokazuje, jak nierównomierny był jej rozwój. Szczególne 
zapóźnienie widać na całym kontynencie azjatyckim, nie mówiąc 
już o Afryce. Od prostego porównywania długości linii, a nawet gę-
stości sieci bardziej znaczące wydaje się porównanie jakim jed-
nostkowym wysiłkiem sieci te budowano, to jest jak długa jest ta 
sieć w odniesieniu do liczby mieszkańców. W takiej perspektywie 
osiągnięcia przodujących krajów europejskich nie wyglądają już 
tak imponująco, w przeciwieństwie do siły sprawczej tych państw 
pokolonialnych, w których rozległość nieznana z Europy towarzyszy 
stosunkowo niewielkiej populacji.

Zdecydowanie najwięcej linii kolejowych przypadało na miesz-
kańców Australii Zachodniej, bo średnio około 104 km na 10 tys. 
osób. W samym Queenslandzie, dysponującym wówczas naj-
większą sumaryczną długością linii – aż 71,4 km. Australijskim 
wskaźnikom niewiele ustępowała rzadko zaludniona Kanada. Spo-
łeczeństwo USA i siły jego prywatnego kapitału potrafiły wytworzyć 
średnio aż 43 km kolei 10 tys. osób. Wykazana gęstość sieci 4,3 
km na 100 km2 zwiększyłaby się, gdyby uwzględnić „interurbans” – 

do ok. 4,7 km (1915 r.). Sieć kolejowa Nowej Anglii w 1890 r. miała 
gęstość 6,6 km na 100 km2 powierzchni8, a więc tyle, co w Austro-
-Węgrzech. W czołówce znalazła się także Argentyna, której gęsta 
sieć, powstała głównie jako zamorska inwestycja brytyjska, daje 
wskaźnik 43 km. Znacznie większym wysiłkiem jednostkowym niż 
w Europie powstały także stosunkowo rzadkie sieci kolejowe w Uru-
gwaju, na Malajach, w Chile i Meksyku. 

Przed podobnym wyzwaniem zmagania się z odległością przy 
małym zaludnieniu stanęła też Skandynawia. Widać to po wysokich 
wskaźnikach uzyskanych w Szwecji i Norwegii. 

Tym niemniej, na wielu obszarach sieć kolejowa do I wojny 
światowej nie rozwinęła się. Niekoniecznie musiało się to wiązać 
z małym zaludnieniem, ale raczej z brakiem popytu na usługi prze-
wozowe z jakichkolwiek powodów. Zważywszy na rozległość kra-
ju, można by oczekiwać większego wysiłku na rzecz rozwoju kolei 
w Rosji. Nawet odniesienie do części azjatyckiej z 15,4 km linii na 
mieszkańca wygląda niepozornie na tle osiągnięć Nowego Świata. 

Epoka rozwoju i regresu 
Z perspektywy blisko 200 lat istnienia kolei widać, że opóźnienie 
w jej powstaniu można było niekiedy nadrobić. Zbadaliśmy [Tab. 2] 
wielkość przyrostu sieci po pierwszej wojnie światowej, na który to 
okres ukierunkowana była tabela w dziele von Rölla. Sieć chińska 
wzrosła prawie 12-krotnie, izraelska – czterokrotnie (chociaż wła-
ściwie zbudowano ją od nowa), koreańska na południu półwyspu 
– ponad trzykrotnie. Tyle samo dłuższy jest dzisiaj system Maroka, 
ale to tylko część prawdy, bo (podobnie jak w Izraelu) bazę porów-
nawczą stanowiła sieć wąskotorowa, której budowę właśnie za-
czynano, a która miała w latach trzydziestych osiągnąć 1700 km. 
Dzisiaj Maroko ma najnowocześniejszy system kolei w Afryce, nor-
malnotorowej, z ukończonym pierwszym odcinkiem kolei dużych 
prędkości. 

W samej Europie zaległości w budowie kolei starała się odrabiać 
nowopowstała Jugosławia – szczególnie w Bośni i Dalmacji, gdzie 
powolne wąskotorówki zastępowane były przez koleje normalno-
torowe: linia do Zadaru powstaje jeszcze w 1967 r., do Baru – 
w 1976 r. W tym czasie jednak funkcję kolei przejmują modernizo-
wane drogi, w tym obsługę atrakcyjnego turystycznie Dubrownika 
(1976). Sporą rozbudowę przeszły sieci japońska i rosyjska, przy 
czym ta pierwsza znalazła się w latach sześćdziesiątych w awan-
gardzie rozwoju technicznego kolei na świecie. Rozbudowy te rzu-
cają nieco inne światło na powszechne przekonanie o czasach 
motoryzacji jako epoce zmierzchu kolei. 

Nawet w Stanach Zjednoczonych zmierzch ten jest niejedno-
znaczny. Z jednej strony występuje stały spadek długości sieci: 
między 1916 a 2002 r. sieć kolei krajowej wszystkich klas zmniej-
szyła się o ok. 44%9, a tendencja ta wciąż się utrzymuje. Co więcej, 
kolej przestała się liczyć jako przewoźnik pasażerski. Ale system 
przekształcił się w kolej towarową, która w tonokilometrach ma 
ok. 25% udziału w przewozach, zaś w przedziale odległości 750 - 
2000 mil wyraźnie dominuje nad samochodem10.  

Wręcz o sukcesie kolei można od początku obecnego wieku mó-
wić w Wielkiej Brytanii. Mimo radykalnego spadku długości sieci 
krajowej11, który w latach 1928-2019 sięgnął 51,3%, liczba pasa-
żerów przekroczyła w 2019 r. historyczne maksimum (z przedednia 
I wojny światowej) o ok. 13%, zaś XX-wieczne minimum (1982 r.) 
aż o ok. 180%. Historyczne maksimum przekroczyła też w 2007 r. 
liczba pasażerokilometrów12. Można więc mówić o kryzysie kolej-
nictwa w XX w., spowodowanym przez konkurencję samochodu, 
a potem samolotu, ale można też – o zdolności kolei do odbudowy 
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znaczenia mimo istnienia tej konkurencji. Kolej nie była w stanie 
odbudować udziału w strukturze modalnej, ale i tu widać gdzie-
niegdzie pozytywny trend. Kluczem do niego jest skierowanie na 
kolej znacznie większych niż w XX w. środków państwowych na 
inwestycje i subwencje13.  

W Europie Zachodniej kasacje sieci nie były na ogół aż tak wiel-
kie. W Niemczech powojennych system skurczył się o około 23%13.  
Mimo to w 2017 r. kolej przewiozła o 74,6% pasażerów więcej, 
a praca przewozowa w sektorze towarowym zwiększyła się o 83,5% 
w stosunku do r. 199515. Wzrost ten znacznie przewyższał dynami-
kę przewozów drogowych. We Francji natomiast w ogóle nie można 
mówić o długotrwałym spadku przewozów w XX w. – trend był wy-
raźnie zwyżkowy, przerywany okresowymi załamaniami (ostatnie 
minimum miało miejsce w 1994 r.). Liczba pasażerów w 2017 r. 
była o 130% większa niż w 1938 r.16, mimo że sieć skróciła się 
o ok. 27%, a kolej wycofała się z obsługi peryferyjnych obszarów 
kraju w stopniu znacznie większym, niż brytyjska czy niemiecka. 

Właściwie jedynym regionem świata, gdzie regres kolejnictwa 
występuje z dużą mocą, jest Ameryka Łacińska – mimo że sieć 
budowano tam do połowy XX w. Przełom XX i XXI w. oznaczał pry-
watyzację, która przyniosła likwidację pasażerskiego systemu 

dalekobieżnego (Brazylia, Argentyna, Meksyk). System towarowy 
natomiast daleki jest od osiągnięć kolei USA, na której zapewne 
się wzorowano. 

Prywatyzacja kolei, a przynajmniej odejście od państwowego 
monopolu było charakterystyczną cechą przemian w kolejnictwie 
od początku neoliberalizmu, który zdominował myślenie o pań-
stwie i gospodarce w przedostatniej dekadzie ubiegłego wieku. 
Dla prywatyzacji istnieją dwa modele: „pionowy” – zarząd kolejowy 
przejmuje zarówno infrastrukturę, jak i przewozy, oraz „poziomy” 
– zarząd kolejowy odpowiada tylko za infrastrukturę, zaś przewoź-
nikami są osobne firmy. Pionierem prywatyzacji „pionowej” była 
Japonia już w 1987 r. Jej pogrążoną w długach kolej państwową 
(Kokutetsu) poddano radykalnej restrukturyzacji i podzielono na 
sektory geograficzne podporządkowane osobnym zarządom JR 
(wyjątkiem był przewoźnik towarowy)17. Po jakimś czasie zarządy 
zdolne do wygenerowania zysków były wprowadzane na giełdę. 
Rząd zachowuje jednak specjalne prerogatywy w stosunku do JR, 
więc nie są to typowe spółki prywatnego kapitału. 

Pionierem prywatyzacji „poziomej” była natomiast Wielka Bry-
tania, która dokonała jej w latach 1994-9718. W jej wyniku po-
czątkowo sprywatyzowano również infrastrukturę, tworząc zarząd 
Railtrack, którą ponownie upaństwowiono w 2002 r. po kilku du-
żych katastrofach. Pionierem liberalizacji obejmującej oddzielenie 
infrastruktury od przewoźników była w 1988 r. Szwecja. Obie czę-
ści dawnego zarządu kolejowego pozostają w rękach państwa, ale 
przewoźnik (wciąż pod nazwą SJ) funkcjonuje jako jeden z wielu 
na konkurencyjnym rynku. Jednym z często spotykanych efektów 
liberalizacji jest pojawienie się licznego grona przewoźników samo-
rządowych, zajmujących się ruchem lokalnym. Rzadziej spotyka się 
przewoźników prywatnych funkcjonujących w sektorze dalekobież-
nym – jak się to dzieje na dużą skalę w Czechach lub wyjątkowo na 
włoskiej sieci kolei dużej prędkości. 

Tab. 2. Wysiłek gospodarki krajów dla budowy kolei – długość sieci 
a liczba mieszkańców, stan na 1911-13. Pogrubiono kraje europejskie

Państwo km linii na 10 tys. mieszk.
Kanada (bez Nowej Funlandii) 62,9
Związek Australijski* 62,8
Stany Zjednoczone Ameryki 43,1
Argentyna* 42,8
Szwecja 25,7
Urugwaj 25,3
Państwa Malajskie (bryt.) 19,2
Chile 17,3
Meksyk 17,0
Dania 14,4
Szwajcaria 14,2
Norwegia 13,2
Francja 12,8
Belgia 11,7
Brazylia 10,2
Niemcy 9,5
Algier i Tunis (franc.) 9,5
Austro-Węgry (z Bośnią-Hercegowiną) 8,8
Zjednoczone Królestwo 8,3
Hiszpania 8,1
Turcja, Bułgaria 7,1
Grecja 6,0
Paragwaj 5,9
Peru 5,8
Gujana Bryt. i Niderl. 5,7
Niderlandy 5,5
Portugalia 5,5
Boliwia 5,4
Rumunia 5,3
Egipt 5,2
Włochy 5,0
Rosja z Finlandią 4,8

* wyliczenia autora
źr.: Birk, Eisenbahn, w: v. Röll (red.), Enzyklopädie…

Tab. 3. Długość sieci kolejowej w spóźnionym apogeum rozprzestrzenie-
nia – wybrane kraje
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ArgentynaA 1940 42 927 36% 1,5 (1,1) 29,4 (42,8)
RosjaBC 1995 160 000 ~120% 0,9 (1,1) 10,8 (4,8)
BrazyliaA 1953 37 200 71% 0,4 (0,3) 7,2 (10,2)
HiszpaniaD 2014 16 102 7% 3,2 (3,0) 3,3 (8,1)
JaponiaE 1955 27 691 179% 7,3 (0,2) 3,1 (1,2)
IzraelDI 2017 1 384 ~400% 6,7 (1,3) 1,7 (18,5)
Jawa (Niderl. Indie Wsch.)F 1939 5 127 ~60% 3,7 1,2
ChinyG 2017 127 000 1 190% 1,3 (0,1) 0,9 (0,3)
Korea PołudniowaCD 2016 3 979 318% 4,0 (0,9) 0,8
MarokoCD 2018 2267 305% 0,5 (0,1) 0,7
IndieH 2017 67 368 ~60% 2,0 (1,0) 0,5 (2,8)
Wyliczenia i szacunki autora na podstawie: A włoska Wikipedia, h.: Trasporto ferroviario 
in Brasile [XI 2018]; B ros. Wikipedia, h.: Железнодорожный транспорт в России [XI 
2018]; C v. Röll (red.), Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, h.: Russische Eisenbahnen; 
D CIA, The World Factbook; E E. Aoki, M. Imashiro, S. Kato, Y. Wakuda, A History of 
Japanese Railways 1872-1999, East Japan Railway Culture Foundation, Tokyo, 2000, 
s.206; F Indra Krishnamurti, History of Railway in Indonesia, URL: http://keretapi.tripod.
com/history.html [XI 2018]; G niem. Wikipedia, h.: Eisenbahnverkehr in China [XI 2017]; 
H ang. Wikipedia, h.: Rail transport in India [XI 2018]; I ang. Wikipedia, h.: Rail transport 
in Israel [XI 2018].
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Gigantyczny wysiłek inwestycyjny włożony w budowę kolei w XX 
i na początku XXI w., odniesiony do potencjału demograficznego, 
prezentuje się jednak w większości krajów dość skromnie. Jest to 

spowodowane przede wszystkim dużym tem-
pem wzrostu populacji krajów. Dopiero gdyby 
dołożyć koszty rozwijania dróg i lotnictwa, ob-
ciążenie jednostkowe rozbudową sieci komuni-
kacyjnej musiałoby być znacząco większe. Tym 
niemniej gdzieś rodzi się podejrzenie, że spo-
łeczeństwa Indii i Chin stać jeszcze będzie na 
wiele. Nawet Indonezja rozpoczyna „kolonizację 
kolejową” Celebesu i Borneo. 

Tak czy inaczej, potwierdza się po raz kolej-
ny, że budowa sieci transportowej jest z natury 
rzeczy kwestią polityczną, związaną z realizo-
waną wizją państwa – także kosztem rozma-
itych historycznych separatyzmów. Zarówno 
kolej tybetańska, jak i linia KDP do Hongkongu 
były kontestowane przez wielu, jako atrybut 
niechcianej dominacji państwa chińskiego. 
Podobnie linia do Kaszmiru postrzegana jest 
jako narzędzie dominacji indyjskiej Co cieka-
we, nie słychać było podobnych protestów przy 
modernizacji dróg: czyżby miały one „drugie 
dno”, albo czy kolej wywiera wrażenie znacznie 
większe od dróg i lotnisk? Generalnie jednak, 
tak jak to było w XIX w., budowa sprawnego 
systemu kolejowego może być kluczem do 
dalszego rozwoju, zwłaszcza w świetle tego, co 
już wiadomo o energochłonności innych form 
transportu dalekiego. Inwestycje kolejowe są 
jednak na tyle ekonomicznie ryzykowne, że 
muszą być podjęte przez państwa, co zresztą 
nie jest niczym nowym. Budowa sieci transpor-
towych jako wyraz prywatnej przedsiębiorczości 
i gotowości do ponoszenia ryzyka nie powtórzy 
się na masową skalę. Na dalszą metę przegra 
ta struktura polityczna, która nie zdoła zmo-
dernizować systemu. Raczej nie będą to Chiny, 
a może to być Europa, której brakuje nie tylko 
woli, ale wręcz wizji przyszłości. 

Z Tabeli 2 można też wnioskować, że nowo-
czesności sieci nie da się dzisiaj mierzyć jej gę-
stością, ponieważ nie buduje się już wiejskich 
linii bocznych. Hiszpania, której sieć kolejowa 
odstawała gęstością od reszty Europy, rozbudo-
wała ją tylko nieznacznie. Nigdzie gęstość sieci 
nie osiągnęła wskaźników europejskich, nawet 
w najludniejszych krajach Azji (wyjątkiem jest 
Japonia). Od półwiecza zamiast kolei buduje się 
drogi jako system podstawowej obsługi komuni-
kacyjnej terenów wiejskich. Dotyczy to także ob-
szarów o najwyższej na świecie gęstości zalud-
nienia. Brak linii miejscowych widać na mapce 
porównawczej pokazującej okolice chińskiego 
Zhèngzhōu (rys. 4). Oczywiście można postawić 
pytanie, czy tak być powinno – zważywszy na 
względy ekologiczne. Być może odziedziczona 
po czasach przedmotoryzacyjnych gęsta sieć 
europejskich kolei, mimo że poddana znacz-

nym kasacjom (rys. 2), wciąż stanowić powinna istotne narzędzie 
polityki „zrównoważonej mobilności”. Dzisiaj nawet ona jednak ma 
rzadko kiedy (jeśli w ogóle) znaczenie w przewozach równoważne 

Rys. 1. Sieć kolejowa obszarów najgęściej zaludnionych – stan obecny. Europa, dolny Ren 
i Moza, 500-1000 osób/km2. Układ rozwinięty w XIX w., wciąż funkcjonujący mimo cięć linii, 
przede wszystkim transgranicznych (linie przerywane). Pogrubiono linie dużych prędkości. 
rys. autora na podkładzie OpenStreetMap

Rys. 2. Sieć kolejowa obszarów najgęściej zaludnionych – stan obecny. Bengal, okolice Kalkuty, 
~1500 osób/km2. Układ niedorozwinięty ze względu na przeszkody geograficzne (delta Brah-
maputry i Gangesu), dodatkowo podział polityczny. 
rys. autora na podkładzie OpenStreetMap

Rys. 3. Sieć kolejowa obszarów najgęściej zaludnionych – stan obecny. Chiny, prowincja Henan, 
okolice Zhèngzhōu nad Żółtą Rzeką, 500-1000 osób/km2. Rzadka sieć budowana w XX w., 
w dobie motoryzacji. Pogrubiono linie KDP
rys. autora na podkładzie OpenStreetMap
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samochodom. Nawet w Szwajcarii, w której zachowano prawie cały 
system kolejowy z epoki przedmotoryzacyjnej, 16,8% udziału kole-
jowych pasażerokilometrów w ogólnej mobilności (2017 r.) może 
wydawać się sukcesem przy 5% udziale autobusów, ale blednie 
przy 77,3% pracy przewozowej wykonanej samochodami19. Ten, 
kto wymyśli jak temu zaradzić, stanie się XXI-wiecznym Stephen-
sonem. Póki co modernizacja taboru i szlaków, zwiększenie liczby 
kursów i rozkład równoodstępowy pomagają niewystarczająco. 

Utrzymanie linii lokalnych wcale nie gwarantuje jednak przewagi 
nad autobusami, czego przykładem mogą być Czechy, ze stosun-
kiem pasażerokm 8,4% do 16,8%, czyli odwrotnym niż szwajcarski, 
czy też w Belgii (7,1% do 12,4%)20. Podobnie znaczne rozgęszcze-
nie sieci nie przeszkodziło kolejom Francji i Brytanii w dominacji 
nad autobusami (odpowiednio 9,5%:5,4%, 8,2%:5,8%). 

Rys. 3 nie pokazuje natomiast, że istnieją regiony świata, gdzie 
do nadrobienia zaległości w budowie kolei nie doszło nigdy. Cza-
sami dotyczy to najgęściej zaludnionych obszarów na Ziemi. Wi-
dać to na przykładzie wciąż nieujarzmionej delty Gangesu i Brah-
maputry. Wiadomo, że w Bengalu istnieje ogromny popyt na usługi 
kolejowe, nie wiadomo jednak, czy rysująca się w perspektywie 
poprawa poziomu gospodarki Indii będzie promieniować także 
na biedniejszych sąsiadów – a przede wszystkim czy będzie się 
inwestować w kolej. 
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Historical legacy in the form and performance of railway networks (4).  
Railway networks in the peak of development and the role of the government
This article, fourth in a series on inherited railway networks, describes 
their development at later stages of their development. At that time 
lines were built in colonies or, exceptionally, in independent overseas 
countries, often at great social cost. In Europe itself the network was 
kept being densified, but also trials were attempted to coordinate and 
rationalize the performance of railway in the changing circumstances 
of the 20th century. To achieve this, governments appeared more and 
more active, with nationalisation taking place sooner or later. Contrary 
to stereotypes, the 20th century was not only the epoque of network 
contraction. In case of many countries it was the time of densification 
or, even, its emergence (China, Korea, Morocco). But even in the devel-
oped West the railway network, on one hand battered with 20th century 
mass contraction, on the other fortified with turn of the 21st century 
modernisation, despite having lost the bulk of transport work to roads, 
can achieve historic maximums in passenger traffic. Nevertheless, the 
current picture of rail networks is ambiguous and diverse. Apart of 
many European regions where they are still dense and extensively oper-
ated, there are heavily inhabited parts of the world where the network 
is almost totally inexistent. Elsewhere even radical modernisation does 
not form the local and long-distance network as dense as it happened 
a hundred years ago.

Keywords: rail network density, rail network history, rail network con-
struction, rail network contraction, railway nationalisation.


