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WYZYSK PAŃSTWOWY. 

(wPrzegląd Wszechpolski®, 1898). 

Źródłem siły finansowej, a więc w znacznej mierze i 
potęgi państwowej Rosyi, jest wyzyskiwanie kresów, zwłaszcza 
zachodnich. Niedawno publicysta niemiecki nazwał »gu- bernie 
starorosyjskiecc, tj. właściwą Rosyę, »kra jem nędzarzy, 
szybkim krokiem zbliżających się do katastrofy głodowej®. Jest 
w tern sporo przesady felietonowej, ale i sporo prawdy, którą 
potwierdzają chociażby wykazy wpływów podatków ych i 
wogóle dochodów skarbowych. 

Rosya wyzyskuje kresy nietylko w ten sposób, że do-
chodem z nich pokrywa niedobory prowincyi rdzennych. Ńa 
kresy wschodnie, np. na Turkiestan i na Kaukaz, rząd wydaj e 
znacznie więcej, niż ma z nich dochodu, bo musi tam 
utrzymywać dużą siłę wojskową i hordę suto opłacanych 
»czynowników«. Ale utrzymywanie tej zgrai jest koniecznością 
istniejącego systemu państwowego. Rdzenna Rosya, zniszczona 
i wyjałowiona, nie mogłaby wyżywić tej biurokra- cyi, którą w 
coraz większej liczbie produkuje na eksport do prowincyi 
kresowych. 

O tym wyzysku, jak również o ekonomicznym wyzysku 
kresów za pomocą różnego rodzaju ulg i przywilejów dla 
prowincyi rdzennie rosyjskich, mówić obszerniej nie będziemy 
teraz. Poprzestaniemy na zestawieniu kilku pozycyi budżetu 
rosyjskiego, dotyczących ziem polskich i na dodaniu do nich 
niezbędnych komentarzy. 

Profesor uniwersytetu kijowskiego, p. Jasnopolskij w su-
miennie opracowanem i na wydawnictwach urzędowych 
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oparłem dziele, pt. »Układ geograficzny dochodów i wydatków 
państwowych w Rosyi« wykazuje, że w r. 1891 miał skarb 
państwa dochodu: 

Z Królestwa .............................  75,204.000 rs. 
Z Litwy i Białej Rusi   42,804.000 « 
Z Wołynia, Podola i Ukrainy . 58,166.000 « 

Wydatki zaś w tym roku wynosiły: 

W Królestwie ...........................  61,433.000 rs. 
W Kraju Zabranym ... . 73,221.000 « 

Królestwo dało więc skarbowi państwa przewyżki do-
chodów nad rozchodami 13,771.000 rs., zaś 9 gubernii litew- 
sko-ruskich 27,769.000 rs., czyli razem ziemie polskie z górę 
40 milionów rs. 

Właściwa przewyżka była niewątpliwie znaczniejszą. 
Bardzo niedawno »Głos warszawskie obliczał dość ściśle, że 
dochody skarbu z Królestwa wynosiły w r. 1895 co najmniej 
103,382.000 rs. Dokładny zupełnie podział dochodów i wy-
datków skarbu według prowincyi jest niemożliwym. Cyfra, 
którą pismo warszawskie podaje, jest racze j niższą niż wyższą 
od rzeczywistej, nie możemy zaś przypuścić, żeby w ciągu 
czterech lat dochody wzrosły w takim stosunku. 

Ta przewyżka tembardziej zasługuje na uwagę, że wy-
datki skarbu w Królestwie i w Kraju zabranym są większe, niż 
wogóle w Rosyi. W Królestwie w r. 1891 wydał rząd na 
jednego mieszkańca 6 rs. 50 kopiejek, w t. zw. kraju północno-
zachodnim 4 rs. 92, w kraju południowo-zachodnim 4 rs. 30 
kop., podówczas gdy w Rosyi właściwej wydatki wynosiły od 1 
rs. 54 kop. do 3 rs. 20 kop. na głowę. Wyższe wydatki były 
tylko w guberniach nadbałtyckich i na Kaukazie oraz na 
Syberyi. Ale te wydatki wyższe na kresach zachodnich państwa 
nie miały wcale na celu podniesienia kultury duchowej i 
ekonomicznej, nie szły na cele produkcyjne. »Wydatki rządu — 
jak dyplomatycznie wyraża się p. Jasnopolskij — ciężyły ku 
granicom, ku tym miejscowościom, które są naturalnem 
ogniskiem środków obrony państwa na zewnątrz i w których 
urzeczywistniają się rozmaite zarządzenia polityczne względem 
wszelkich innowier 
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ców i innoplemieńców«. Czyli innemi słowy, rząd rosyjski na 
kresach zachodnich państwa wydaje więcej, niż gdzieindziej, na 
wojsko i biurokracyę uprzywilejowaną i wysoko opłacaną. Dosyć 
powiedzieć, że w Królestwie i w Kraju zabranym trzyma rząd 
blisko połowę siły zbrojnej państwa, że buduje wciąż fortece, 
koleje, strategiczne szosy wojskowe, koszary, wreszcie cerkwie, że 
urzędnicy Rosyanie i popi prawosławni pobierają znacznie wyższe 
niż w Rosyi pensye. Przytaczamy tu zresztą kilka cyfr, które 
najlepiej wykażą, na co właściwie wydaje rząd rosyjski olbrzymie 
sumy w naszym kraju. Wydatki skarbu na wiorstę (mniej więcej 
kilometr) kwadratową przestrzeni wynoszą w Królestwie prze-
ciętnie 500 rs., zaś w gubernii warszawskiej, która jest siedliskiem 
władz centralnych i skupia znaczną część siły zbrojnej 2.025 rs. W 
gubernii płockiej, gdzie znajdują się twierdze i stoi sporo wojska, 
wydatki wynosiły na wiorstę kwadratową 275 rs., natomiast w 
gubernii siedleckiej (jedyna niepograniczna w Królestwie) 
zaledwie 30 rs., mniej niż w guberniach wschodnich, słabo 
zaludnionych. Dochody skarbu państwa z Królestwa z każdym 
rokiem rosną, natomiast wydatki, po dokonaniu przez rząd 
kapitalnych nakładów na cele wojskowe, w ostatnich latach 
zmniejszyły się nieco. Na szkoły, na komunikacye, z wyjątkiem 
dróg strategicznych, na budowle publiczne, z wyjątkiem koszar i 
cerkwi, wreszcie na cele gospodarcze rząd rosyjski w Królestwie i 
kraju zabranym wydaje śmiesznie małe sumy. Natomiast zmusza 
ludność do utrzymywania organów rządowych, np. czwartą część 
budżetu Warszawy pochłaniają wydatki na policyę i żandarmeryę. 

Wspomnieliśmy już wyżej, że ogólny dochód Królestwa na 
podstawie sumiennych obliczeń wynosił w r. 1895 — 103,182.354 
rs., co czyni 10 rs. 87 kop. na głowę ludności. Wzrost obciążenia 
podatkowego jest zjawiskiem powszech- nem, w Królestwie jednak 
w ostatniem trzydziestoleciu postępował z niezwykłą szybkością, 
pomimo równie szybkiego wzrostu ludności. 

W r. 1845 obciążenie podatkowe w Królestwie wynosiło 3 rs. 
95 kop. na głowę, w r. 1865 — 4 rs. 54 kop., w r. zaś 1895 doszło 
do 10 rs. 87 kop. Ponieważ wydatki skarbu, 
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które w r. 1890 wynosiły 6 rs. 56 kop., nie wiele od tego czasu 
wzrosły, śmiało przyjąć można przewyźkę dochodów nad 
wydatkami w sumie 3, a może nawet 4 rs. na jednego mieszkańca. 
A więc nawet po pokryciu nadzwyczajnych wydatków Rosya 
wyciąga z Królestwa co najmniej 30 milionów rubli rocznie, zaś z 
Kraju zabranego drugie tyle. 

Dodać trzeba, że gubernie nadbałtyckie w r. 1891 pomimo 
znacznych wydatków skarbu państwa na »zarządzenia polityczne 
względem wszelkich innowierców i innoplemień- ców« i na cele 
strategiczne (budowa i utrzymanie portów) — dały także pokaźną 
przewyźkę dochodów nad rozchodami w sumie 19,067.000 rs. 

Tę przewyźkę dochodów’ z kresów kulturalnych, jak również 
z tych okręgów państwa, w których dochody, dzięki niewielkim 
stosunków’© wydatkom, górują nad rozchodami, pochłaniają 
przedewszystkiem centralne instytucyepaństwowe. Niedobór w 
dwóch guberniach stołecznych, petersburskiej i moskiewskiej, 
wynosił w r. 1891 161,685.000 rs. Cyfra wysoka wydatków w 
gubernii petersburskiej (7.619 rs.) na wiorstę kwadratową jest 
poniekąd uzasadnioną. Ale dlaczego w gubernii moskiewskiej, w 
której nie ma ani instytucyi centralnych, ani większej liczby 
wojska, ani fortec i dróg strategicznych, wydatki wynosiły prawie 
tyła, co w warszawskiej, bo 2.002 rs. na wiorstę kwadratową? 
Można to wytłomaczyć jedynie uprzywilejowaniem drugiej stolicy, 
»żarłocznej« Moskwy, jak ją dawniej już nazwał lud ruski. 

Ziemie polskie, prowincye nadbałtyckie, wreszcie gubernie 
małoruskie, wliczając do nich i południowe, dały skarbowi 
państwa, według wykazu p. Jasnopolskiego, przewyźkę dochodów 
nad rozchodami w sumie 1351/2 milionów rs., a według wszelkiego 
prawdopodobieństwa dają w rzeczywistości znacznie więcej, 
chociaż wydatki nieprodukcyjne na obronę państwa pochłaniają w 
tych właśnie okręgach około 2O°/o całego budżetu. 

Dochodami, które dają skarbowi kresy, przewyższające inne 
części caratu kulturą, pokryw,?..w w 
datki no KirrnńroKracyę, na obronę państwa, na cywilizowanie; 

krajów azyatyckich, wreszcie pokrywa niedobory prowincyjj 
rdzennie rosyjskich. Kaukaz, Sybcrya i Turkiestan wymagają 

l 
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corocznie 23 milionów dopłaty. Kosztem naszym, kosztem 
kresów zachodnich spełnia Rosya »misyę cywilizacyjną® w 
Azyi, nic, albo nie wiele dając w zamian wyzyskiwanym, nie 
dbając wcale o rozwój tej kultury, z której ciągnie zyski. Ubogi 
Lwów znacznie więcej łoży rocznie na szkoły, niż daje rząd 
rosyjski na oświatę ludu w całem Królestwie. Organizując na 
kresach zachodnich wydatki na cele produkcyjne do minimum 
niezbędnego, rząd rosyjski nietylko zgarnia prze wyżkę 
dochodów nad rozchodami, ale wyzyskuje ekonomicznie 
ziemie polskie na korzyść rdzennej Rosyi. 
Jeżeli ziemie polskie, zwłaszcza Królestwo, rozwijają się 

jednak pod względem ekonomicznym, to dzieje się to nie dzięki 
naszej przynależności do państwa rosyjskiego, ale pomimo niej. 
Niewątpliwie przemysł, a w pewnej mierze i handel Królestwa 
ciągną znaczne zyski ze stosunków z Ro- syą, ale czy te zyski 
pokrywają haracz, który corocznie pokrywamy gotówką w sumie 
30 milionów rs.; zaś w równej co najmniej sumie w zwiększonych 
wydatkach na cele nieprodukcyjne? W Finlandyi, która na 
podniesienie kultury ekonomicznej, na szkolnictwo i oświatę łoży 
stosunkowo dziesięć razy więcej, niż rząd rosyjski w Królestwie, 
wydatki skarbu na jednego mieszkańca kraju wynoszą zaledwie 1 
rs. 64 kop. rocznie. Zresztą ludność rolnicza, która stanowi około 
3/4 mieszkańców Królestwa i na którą przeważnie spada ciężar 
podatkowy, nie tylko nie ma żadnej korzyści państwowej z 
należenia do Rosyi, ale niewątpliwie ponosi z tego powodu straty 
bezpośrednie i pośrednie. 

Ma się rozumieć, te cyfry, które wyżej przytoczyliśmy, nie 
dają jeszcze dokładnego pojęcia o stosunku finansowym i 
ekonomicznym ziem polskich do państwa rosyjskiego, ale bądź co 
bądź przyczyniają się w znacznym stopniu do wyjaśnienia tej 
sprawy. Nie podobna w przybliżeniu nawet określić sumy tego 
haraczu, jaki płacimy Rosyi, bo nie możemy ściśle oznaczyć 
pozycyi poszczególnych strat i zysków. To jedno chyba 
wątpliwości nie ulega, że rząd rosyjski wyzyskuje finansowo i 
ekonomicznie ziemie polskie. Z tym wy- 
7vs]yAvxAma?naKv.^5ie.__ęogo42d.ć.^w ue^ynei mierze, jak go-
dzimy się w Galicyi, gdybyśmy przynajmniej wzamian mieli 
niewątpliwe korzyści polityczne, gdyby opłata haraczu zape 
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wniła nam swobodo rozwoju umysłowego i społecznego. Ale w 
polityce Rosyi wyzysk ekonomiczny jest nieodłączny od ucisku 
politycznego, dopełniają się wzajemnie i wzajemnie sobie 
pomagają. 

Dorywczo tylko zwracano u nas uwagę na stronę eko-
nomiczną stosunku społeczeństwa polskiego do Rosyi. Jak-
kolwiek nie jesteśmy wyznawcami doktryny, że stosunki po-
lityczne zależą wyłącznie od układu stosunków ekonomicz-
nych, uznaj emy doniosłość tych ostatnich w sprawie wykre-
ślenia kierunku polityki narodowej. Polityka ugodowa posłu-
guje się chętnie tym argumentem, że korzyści ekonomiczne ze 
związku z Rosyą powinny mieć wpływ decydujący na postawę 
polityczną naszego społeczeństwa wobec rządu. Ogółowi, nie 
zdolnemu nietylko do ścisłego ocenienia, ale nawet do 
pojmowania stosunku, złożonego i niewyjaśnionego, argument 
powyższy wydaje się uzasadnionym. Wszystko więc, co rzuca 
światło na tę sprawę i właściwy charakter istniejącego 
stosunku uwydatnia, należy zaznaczać i podkreślać. 


