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Robert Fulton przyszedł na świat 14 listopada 1765 roku w amerykańskim miasteczku
Little Britain (od 1844 roku nazywanym Fulton), które znajduje się w hrabstwie Lancaster w
Pensylwanii. Wywodził się on z respektowanej, choć niebogatej rodziny. Jego ojciec, Robert
Fulton Senior, jako młody chłopiec przybył do USA z Irlandii. Był on przywódcą
Prezbiteriańskiego Kościoła, oraz pełnił szereg, pomniejszych funkcji publicznych w mieście.
Rysunek 1. Robert Fulton

Zmarł, gdy Robert Junior był jeszcze bardzo młody
(miał wtedy około 3 lat). Jego matka Mary, wywodziła
się z szanowanej rodziny Smithów, osiedlonych już od
kilku pokoleń w Pensylwanii. Mary Fulton była
kobietą, jak na ten okres czasu, bardzo dobrze
wykształconą i sama uczyła syna pisać, czytać oraz
liczyć, aż ten skończył osiem lat.
W celu pogłębiania swej w wiedzy, 1773 roku,
Fulton został wysłany do szkoły. Jego oryginalna
osobowość i przejawy przyszłego geniuszu dawały o
sobie znać już w bardzo młodym wieku, w szkole
jednak uznawany był raczej za przeciętnego ucznia.

Źródło 1.
http://www.ulster.net/~hrmm/diglib/dicki
nson/fulton1.jpg, 10.06.2009
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interesowały, preferował rysunek lub praktyczne
zajęcia w warsztacie. Jego talent rysowniczy oraz

zainteresowanie mechaniką od razu zwróciły uwagę, do tego stopnia, iż został on
pomocnikiem czeladników i mile widzianym gościem u ich pracodawców.
Zaniedbywanie nauki szkolnej, nie uszło jednak uwadze nauczycieli. W literaturze
możemy się spotkać z opisem zdarzenia, podczas którego nauczyciel Fultona, pan Caleb
Johnson, wezwał go na rozmowę do swojego pokoju. Chcąc ukarać i w ten sposób wymusić
na uczniu większe zainteresowanie swymi lekcjami, kazał mu wyciągnąć dłonie, tak by mógł
mu sprawić razy linijką. Fulton wiedząc jednak, co go czeka i nie martwiąc się o
konsekwencje, szybko schował ręce i odważnie patrząc nauczycie w i w oczy powiedział:
„Proszę pana, przyszedłem tu by wbito mi coś do głowy, a nie w dłonie”1.
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Tłumaczenie wolne, w oryginale powiedział on: „Sir, I came here to have something beat into my brains, and not into my
knuckles.”
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Jak widać Fulton już, jako dziecko był pewien tego, co chce. Posiadał on przy tym
wiele pomysłów, które starał się wcielać w życie. Pewnego dnia przybył na lekcje bardzo
spóźniony, a gdy nauczyciel zażądał wyjaśnienia, powiedział mu, że spędził cały poranek w
warsztacie, próbując stworzyć ołówek z kawałka ołowiu. Na
Rysunek 2. Robert Fulton i jego ołówek

dowód, że mówi prawdę pokazał nauczycielowi swoje
dzieło. Pan Johnson uznał ołówek za bardzo dobry. Nie
minęło wiele czasu, a wszyscy uczniowie w szkole zaczęli
używać ołówków podobnych do tego, który stworzył młody
Robert.
Pomimo swej pomysłowości, niechęć Fultona do
książek i jego cięty język, wciąż wpędzały go w kłopoty.
Pewnego dnia pan Johnson podczas rozmowy z matką
Roberta, chwaląc postępy, jakie czyni, wyraził swe
zaniepokojenie brakiem odpowiedniej uwagi poświęconej
nauce z literatury. Zaznaczył on, iż pomimo jego osobistego

Źródło 2. F.P. Bachman, Great
Inventors and Their Inventions, wyd.
Yesterday's Classics, 2006, str. 30

wkładu i wysiłków, uczeń nie zmienił swego nastawiania, a
wręcz pretensjonalnie oznajmił mu, iż „jego głowa jest tak
przepełniona oryginalnymi, nowymi pomysłami, iż nie ma
w niej miejsca na zawartość zakurzonych ksiąg”2 . Jest to

nadzwyczajne wyjaśnienie jak na zaledwie dziesięcioletniego letniego chłopca, ukazujące, iż
jego geniusz był dziełem natury, a nie systematycznej nauki.
Fulton dzięki swym talentom i zainteresowaniom stał się bardzo znany wśród
lokalnych kowali, gdyż bardzo często dokonywał zakupu rtęci. Była mu ona potrzebna do
eksperymentów, których natury nie chciał nikomu zdradzić. Robotnicy wykorzystywali jego
talent rysowniczy, zlecając mu projektowanie wzorów zdobiących wytwarzaną przez nich
broń, a także wykonywanie projektów szczegółowych wymiarów i kształtów broni, podając
mu ich pełne specyfikacje (łącznie z siłą, kalibrem, czy wielkością kul). Fulton
współpracował z tak znanymi wytwórcami jak Jacob Messersmith i Christian Isch.
Zapraszano go również do brania udziału w testach, by mógł wykazać poprawność swych
obliczeń strzelając na znak. Poprzez dokładność swoich obliczeń, oraz z powodu
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Tłumaczenie wolne, w oryginale brzmiące: „that his head was so full of original notions that there was no vacat chamber to
store away the contents of any dusty books”.
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tajemniczości dotyczącej wykorzystywania rtęci w swych eksperymentach, Fulton dorobił się
wśród robotników przydomka „quicksilver Bob” (z ang. quicksilver – rtęć).
Messersmith i Isch zatrudniani byli przez rząd do produkcji i naprawy wojskowej
broni. Ich pracownicy mieli tak wielkie zaufanie w profesjonalizm Fultona iż każda jego
sugestia dotycząca ulepszenia broni, czy dodatkowy ornament, który by zaprojektował
uzyskiwały od razu powszechne uznanie.
W wieku 17 lat Fulton opuścił hrabstwo Lancaster i wyruszył do Filadelfii. Swą
uwagę poświęcał głównie malowaniu portretów i miniaturek, ale brał każde zlecenie, które
mu się trafiło. Malował plany maszyn, karoc, a nawet domów. W ten sposób nie tylko zarobił
na własne utrzymanie, ale do czasu, gdy skończył 21 lat oszczędził 400 dolarów. Chcąc
pomóc rodzinie, wydał połowę zaoszczędzonych pieniędzy na zakup małej farmy.
Podczas pobytu w Filadelfii, Fulton zapoznał się z Benjaminem Franklinem, który już
od pewnego czasu obserwował jego karierę. Wiedząc, iż Robert nie odniesie sukcesu jako
artysta jeśli nie będzie kontynuował nauki w tym kierunku, Franklin poradził mu, by wyjechał
na studia do Londynu. Fulton zdecydował się pójść za jego radą.
Z listem polecającym od Franklina do Benjamina Westa3, Fulton w 1787 roku przybył
do Londynu. W kieszeni miał jedynie 200 dolarów, jednak brak pieniędzy nigdy nie był
przeszkodą dla pełnego charakteru i energii, młodego mężczyzny. West będąc pod wrażeniem
tego obiecującego i przedsiębiorczego geniusza, przyjął go do swego domu z pełną
życzliwością i udzielił mu pełnej pomocy na miejscu.
Życie Fultona na studiach najlepiej opisuje list wysłany przez niego do matki:
„Musiałem uczyć się sztuki, która w przyszłości ma mi pomóc zarobić na chleb, jednak
niewiele tego, co mogłoby mi pomóc w życiu codziennym. Bardzo, bardzo wiele godzin ciszy
i samotności spędziłem zaniepokojony tym jak zarobić na utrzymanie, póki owoce mej nauki
będą wystarczające. Spędziłem tu już cztery lata – szczęśliwie kochany przez wszystkich,
którzy mnie znają i już wcześniej odczułem zimno biedy. (..) Poprzedniego lata zostałem
zaproszony przez Lorda Courtney’a do jego wiejskiej posiadłości, by namalować jego portret.
Był on tak zadowolony z wyników, iż przedstawił mnie wszystkim swoim znajomym. Teraz
więc w końcu jestem w stanie zacząć trochę zarabiać i spłacić niektóre długi, które zmuszony
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Fulton już wcześniej miał do czynienia z Westem, jednem z największych amerykańskich malarzy, który, gdy był jeszcze
chłopcem bardzo często bywał w Lancaster. Wykonał on nawet portret rodziców Fultona.
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byłem zaciągnąć. Mam nadzieję, iż w ciągu następnym sześciu miesięcy będę w stanie
pozbyć się wszystkich długów i zacząć oszczędzać.”
Po czterech latach studiów Fulton stwierdził, iż jest już gotowy, aby oficjalnie
rozpocząć pracę. Pomiędzy ludźmi przedstawionymi przez Lorda Coutney’a był książę
Bridgewater, który stał się jednym z najlepszych przyjaciół Fultona. Książę był pionierem
budowy kanałów w Anglii.
Nie wiadomo, czy to rozmowy o łodziach parowych i kanałach z księciem, czy
wiadomości o łodziach i drogach wodnych, które wypełniały amerykańskie i angielskie
gazety, czy też po prostu talent do mechaniki i innowacji, sprawiły, iż Fulton nagle
zrezygnował z pomysłu zostania znanym artystą i został inżynierem.
Ciężko jest stwierdzić, czy, gdyby nie zrezygnował z tej ścieżki, w rzeczywistości
stałby się wielkim malarzem. Z pewnością miał talent w tym kierunku, zdobywał
wykształcenie u najlepszych nauczycieli Anglii, stał się rozpoznawalny, jako artysta. Jednak,
pomimo, iż świat stracił artystę zyskał wielkiego wynalazcę. Dzięki zdolnościom, jakie nabył
na studiach, był w stanie przejrzyście przedstawiać swoje pomysły za pomocą planów i
Rysunek 3. Pochylnia

rysunków.
Natychmiast po podjęciu przez siebie decyzji, Fulton
przeniósł się do Birmingham, gdzie mieszkał przez
dwa lata. Zajmował się tam badaniem kanałów
będących w budowie. Zapoznał się z Wattem i jego
silnikami i ujrzał najlepszą maszynerię w Europie
podczas pracy. Jego pomysłowy umysł wkrótce
zaczął

tworzyć

wynalazek

za

wynalazkiem.

Wynalazł pochylnię, stosowaną przy podnoszeniu i
opuszczaniu łodzi z jednego poziomu do innego,
maszynę do przędzenia konopii i późniejszego
skręcania jej w liny.
Projektem, któremu Fulton poświecił wiele
Źródło 3. Inventors and Inventions wyd.
Marshall Cavendish Corporation, 2007, str. 647

czasu, była jego łódź podwodna. Był on w stanie
zejść swoją łodzią pod wodę na ponad 20 stóp, a do
tego później się nią przemieszczać. W ten sposób był

on w stanie zbliżyć się do statku niezauważonym. Łódź była wykonana z miedzi i miała
kształt cygara. Fulton nazwał ją „Nautilus”. Ta jednoosobowa łódź napędzana była ręczną
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korbą połączoną ze śrubą za pomocą przekładni zębowej. Wynalazł on także torpedę, w
kształcie cygara, którą można by wysadzić wrogi statek w powietrze. W celu
rozprzestrzenienia swojego wynalazku Fulton przeprowadził się do Paryża. Nie wątpił on
nawet przez chwile w osiągnięcie pełnego sukcesu. Sądził, że Francja będąca w stanie wojny
ze swym odwiecznym wrogiem, Anglią, która przewyższała ich swą morską potęgą, przyjmie
jego łódź z otwartymi rękami.
Rysunek 4. Przekrój łodzi podwodnej Fultona "Nautilius" z 1800 roku

Źródło 4. Marian B. Michalik, Kronika techniki, wyd. Kronika, Warszawa 1992, str. 164

Jego wynalazek nie odniósł jednak oczekiwanego sukcesu. Pierwsze próby z
prototypem broni wypadły nienajlepiej, wywołały one także falę oburzenia. Mówiono, iż
atakowanie nieprzyjaciela spod wody jest sprzeczne z marynarskim honorem.
Nie jest pewne, kiedy Fulton postanowił zająć się budową łodzi parowych. Wiadomo
jednak, iż w swych obliczeniach i planach wziął pod uwagę niepowodzenia swych
poprzedników – Fitch’a, Stevens’a, Symington’a i innych, którzy próbami realizacji swoich
planów, sprawili, iż każdy kto chciał się zająć tą tematyką zostawał z góry uznany za
szaleńca. Fulton widząc w tym jednak bardzo dobry interes, nie przejmował się tą pechową
opinią. Dokładnie badał dokumentację poprzedników i prowadził eksperyment za
eksperymentem, by udoskonalić swój model. Dokonywał dokładnych obliczeń badających
zależność pomiędzy wielkością wioseł, głębokością ich zanurzenia, oraz potrzebną mocą, a
prędkością, z jaką łódź miałaby się poruszać. Stworzył dokładną tabelę ukazującą wszystkie
te zależności.
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Podczas swego pobytu we Francji, Fulton poznał Roberta R. Livingtona, który w
tamtym czasie był amerykańskim ambasadorem we Francji. Udało mu się namówić
Livingstona do sfinansowania badań nad łodzią, oraz do podpisania porozumienia na mocy,
którego, w razie sukcesu swej konstrukcji, będą oni wspólnie prowadzić biznes zajmujący się
produkcją i obsługa łodzi parowych na trasie pomiędzy Nowym Jorkiem, a Albany. Aby
chronić swój wynalazek, Livingston w imieniu swoim i Fultona, wyrobił patent na
wykorzystanie napędu parowego w żegludze. Patent ten opiewał na 20 lat.
Fulton zbudował łódź długą na 70 stóp, szeroką na 8, o zanurzeniu równym 3 stopy.
Koła łopatkowe miały średnicę 12 stóp, wbudowany silnik miał zaś moc 8 koni
mechanicznych. Gdy łódź była prawie na ukończeniu, w nocy nadszedł wielki sztorm, który
przełamał ją na pół i zatopił na dno Sekwany. Fulton od razu wziął się do dzieła i pracował 24
godziny by wyciągnąć ja z dna rzeki. Maszyneria była uszkodzona jedynie w niewielkim
stopniu, jednak kadłub musiał zostać w całości odbudowany. Zajęło to parę miesięcy, a łódź
nie była gotowa aż do sierpnia 1803 roku.
Gdy Fulton uznał swe dzieło za wystarczająco dobre, Fulton zaskoczył Paryż swym
nowym odkryciem. Pojawienie się łodzi, która nie ma ani wioseł, ani żagli, natomiast z jej
wysokiego komina buchają kłęby dymu, a za rufą pracowicie obraca się koło łopatkowe,
posuwając ją wzdłuż Sekwany, wywołało falę zdziwienia. Wiwatujące na bulwarach tłumy
paryżan zapowiadały pewny sukces.
Rysunek 5. Fulton pokazujący swoją łódź Livingstonowi, Paryż

Źródło 5. F.P. Bachman, Great Inventors and Their Inventions, wyd. Yesterday's Classics, 2006, str. 36

Relacja z pokazu wraz z projektem zastosowania parowca do celów wojennych została
przedstawiona Napoleonowi. Jednak nie spotkała się ona z miłym przyjęciem. Podobno, jak
7

twierdzą ówcześni żartownisie, cesarz Francji miał

Rysunek 6. Spotkanie Fultona z Napoleonem

oświadczyć: „Para? Para to sprawa kucharzy, a
miejscem jej zastosowania jest kuchnia. Uznaję tylko
tę parę, która unosi się spod pokrywki rondla. Para
powinna mieć apetyczny, smakowity zapach – oto, na
czym polega jej jedyna zaleta”.
W rzeczywistości jednak Napoleon po prostu
nie dowierzał w to, iż Fulton – Amerykanin, chciał
rzeczywiście ofiarować mu coś, co pomogłoby mu
zwyciężyć Anglię. W taki o to sposób pobyt Fultona

Źródło 6. Inventors and Inventions wyd.
Marshall Cavendish Corporation, 2007, str. 649

we Francji nie przyniósł mu nic oprócz rozczarowań.
Jednak dobry obiór francuskiej pracy i obywateli zachęcił Fultona i Livingstona do
rozpoczęcia budowy łodzi, która miała w przyszłości pływać po rzece Hudson w Ameryce.
Fulton zamówił u Boultona i Watta silnik o mocy 24 koni mechanicznych.
Zamówienie to z początku zostało odrzucone, gdyż rząd brytyjski nie wyraził zgody na jego
przesłanie do USA, najprawdopodobniej obawiając się, iż może być on użyty przeciw nim,
przez Francuzów. Po sporym opóźnieniu zamówienie zostało jednak zrealizowane.
Przebywający w tamtym czasie w Birmingham Fulton osobiście dopilnował by silnik został
wykonany zgodnie z jego zaleceniami, przeczuwał, bowiem, iż od tego przede wszystkim
zależeć będzie sukces jego przedsięwzięcia.
Fulton przybył do Nowego Jorku w grudniu 1806 roku. Od razu zatrudnił znanego
budowniczego statkówdo zbudowania kadłubu. Łódź miała mieć długość 150 stóp, szerokość
13 i miała się zanurzać na 2 stopy. Nazwał on ją Clermont.
Gdy stało się jasne, że budowana łódź będzie łodzią parową, tłum, który zbierał się by
ja obserwować zaczął nazywać ją „Szaleństwo Fultona” („Fulton’s Folly”). Ludzie Ci, nie
tylko nie przyjęli miło pomysłu budowy łodzi parowej, ale i próbowali ją zniszczyć.
Właściciele łodzi żaglowych przepływając obok niej i próbując uszkodzić, zderzali się z nią.
By ochronić Clermont Fulton był zmuszony wynająć ludzi, by pilnowali ją w dzień i w nocy.
Nikt nie wierzył w sukces łodzi. Gdy w 1806 roku, Livingston i Fulton zaproponowali
Stevensowi współpracę ten odmówił, mówiąc: „Plan pana Fultona nie ma szans na
powodzenie.”
Gdy pewnego razu Fulton, by ukończyć łódź, musiał zebrać 1000 dolarów, zwrócił się
do swych przyjaciół o pożyczkę. Większość z nich stwierdziła, iż jest zbyt mądra by topić
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Rysunek 7. Pierwsza podróż Clermont

Źródło 7. http://gerald-massey.org.uk/cooper/images/robert_fulton_clermont.jpg. 10.06.2009

swe pieniądze w tak szalonym pomyśle. Po wielu staraniach Fultonowi udało się uzbierać
potrzebne fundusze, musiał jednak obiecać, iż nie zdradzi personaliów osób, które mu ich
udzieliły, tak by nie narazić ich na pośmiewisko.
Gdy Clermont został ukończony, był bardzo ekscentrycznie wyglądającym tworem.
Na każdym końcu znajdował się maszt, ale na ich szczycie znajdowały się bardzo małe żagle.
Nieco bardziej w centralnej części stał komin, pokładnik i silnik tłokowy. Z każdej ze stron,
po bokach, znajdowały się koła łopatkowe. Podobno jeden z obserwatorów stwierdził, iż:
„wygląda ona jak palący się starodawny tartak zamontowany na płaskodennej łodzi”4
Clermont była gotowa do swej pierwszej podróży w górę Hudson 17 sierpnia 1807
roku. Fulton tak opisuje podróż statkiem: „Nadszedł moment, w którym miał paść rozkaz do
wypłynięcia łodzi. Moi przyjaciele zebrali się w grupach na pokładzie. Ciekawość mieszała
się wśród nich ze strachem. Stali w milczeniu, smutku i oczekiwaniu. W ich twarzach
widziałem jedynie klęskę i prawie żałowałem swych starań. Sygnał został dany i łódź ruszyła,
przebyła bardzo krótką odległość po czym się zatrzymała…. Cisza momentu, który to
poprzedzał, teraz przekształciła się w szepty niezadowolenia i zniecierpliwienia. Mogłem
usłyszeć wkoło powtarzane >>Mówiłem Ci, że tak będzie; to szalony plan; żałuję, że biorę w
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tym udział<<. Podniosłem się na platformie i powiedziałem, iż nie wiem co jest przyczyną,
ale jeśli będą w końcu cicho i dadzą mi pół godziny, to albo ruszę dalej, albo porzucę podróż
na ten czas. Gdy zszedłem pod pokład odnalazłem przyczynę. W krótkim czasie została ona
naprawiona, a łódź ponownie znalazła się w ruchu. Wszyscy wkoło jednak pozostali jednak
sceptyczni. Nikt nie był gotowy uwierzyć w dowody, które mieli przed oczami. Opuściliśmy
miasto Nowy Jork, przepłynęliśmy przez romantyczną i różnorodną scenerię Highlandów, by
w oddali ujrzeć domy Albany. Lecz nawet, gdy przybiliśmy do brzegu – nawet wtedy, gdy
wszystkie cele zdawały się osiągnięte, spotkałem się zawodem. Ludzie wątpili, by miało się
to udać ponownie, a nawet gdyby, to czy będzie to miało jakąkolwiek wartość.”
W innym liście Fulton napisał: „Moja podróż do Albany i z powrotem okazała się być
bardziej korzystna niż się spodziewałem. Odległość pomiędzy Nowym Jorkiem a Albany
wynosi 150 mil. Pokonaliśmy ją – w górę rzeki w 32 godziny, a w dól w 30. Wiatr przez całą
drogę był jedynie delikatną bryzą a podróż została w całości wykonana z wykorzystaniem
Rysunek 8. Obserwatorzy pierwszej
podróży Clermont

jednie silnika parowego. Wyprzedziłem wiele slupów5 i
szkunerów walczących z wiatrem, mijając je zupełnie jak
gdyby były zakotwiczone. Moc łodzi napędzanych
silnikiem parowym została w pełni udowodniona. W
dzień, gdy opuszczałem Nowy Jork, w całym mieście nie
było nawet 30 ludzi, którzy uwierzyliby, że łódź będzie
kiedykolwiek w stanie poruszać się szybciej niż mila na
godzinę, ani by miała być kiedykolwiek w jakikolwiek
sposób przydatna. Gdy odpływaliśmy od brzegu dało się
słyszeć wiele sarkastycznych uwag. Ponieważ włożyłem
wiele czasu, pieniędzy i zapału w ukończenie tej pracy, z
wielką przyjemnością stwierdzam, iż spełniła ona
wszelkie moje oczekiwania. Statek parowy zapewni tani i
szybki transport dla handlarzy na Missisipi, Missouri i
innych wielkich rzekach, które teraz otwierają swe skarby
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dla naszych współobywateli. Pomimo, iż perspektywa
osobistego zysku
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mnie zachętą,
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przyjemności odczuwam na myśl, jaką korzyść odniesie
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Rodzaj żaglowca
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mój kraj z tego odkrycia.”
Rejs Clermont wywołał bardzo duże podniecenie u ludzi po drodze. Poniżej znajduje
się opis napisany przez widza, który stojąc na dachu obserwował mijającą go łódź: „Była
bardzo wczesna jesień roku 1807, gdy grupa mieszkańców wioski zebrała się na wysokim
urwisku, zaraz naprzeciw Pougheepsie, na zachodnim brzegu rzeki Hudson. Zostali oni
zwabieni wyglądem dziwnego, mrocznie wyglądającego statku, który powoli torował sobie
drogę w górę rzeki. Niektórym zdawał się on być morskim potworem, gdy inni posuwali się
także do twierdzenia iż jest to znak nadchodzącej apokalipsy.. Unoszące się nad łodzią kłęby
dymu dodawały jedynie uczucia zaskoczenia i oczarowania wśród wieśniaków. W drodze
powrotnej nie wzbudziła ona aż takich emocji – cały kraj nie mówił o niczym innym jak o
morskim potworze ziejącym ogniem i dymem. Rybacy byli przerażeni, gdyż widzieli w łodzi
jedynie destrukcję ich terenów łowieckich. Czarna mgła i hałas kół łopatkowych, spieniona i
wzburzona woda, wywoływała wielkie podniecenie pośród żeglarzy.”
Po powrocie z Albany, Clermont została umieszczona w dokach. Koła łopatkowe
zostały przykryte, by osłonić kotły wykonano pokłady, ster został naprawiony, a 3 kabiny po
12 koji przygotowano tak by pomieścić 40 pasażerów. Tak zaopatrzona Clermont we
wrześniu 1807 rozpoczęła regularne rejsy pomiędzy Albany i Nowym Jorkiem, które
kontynuowała, aż do późnego listopada, gdy rzeka zamarzła.
Clermont nie od samego początku była wielkim sukcesem. Ludzie obawiali się, że bojler
wybuchnie, albo, że łódź zacznie płonąć. Towarzyszyło im również niejasne wrażenie, że coś
strasznego z pewnością musi się wydarzyć „potworowi, który przeciwstawia się sztormom i
pływa zionąc ogniem i czarnym dymem”.
Opłata za rejs wynosiła 3 dolary, czyli tyle samo ile na łodziach żaglowych, przy czym
łodzie te pokonywały trasę średnio w 48 godzin, a Clermont w 36. Nie minęło, więc wiele
czasu, gdy statek został zapełniony.
Mówi się, iż na wielkie odkrycia trzeba

Rysunek 9. Stary bilet na prom

długo czekać, jednak gdy już ich użyteczność
zostanie udowodniona zostają szybko przyjęte i
zaadaptowane. Stwierdzenie to jest jak najbardziej
prawdziwe w przypadku łodzi parowej. W trakcie
zimy 1807 roku Clermont została ulepszona i
powiększona, zmieniono także jej nazwę na North
River. Popyt był tak duży, iż w ciągu kolejnych 8 lat
11
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Fulton skonstruował lub zaprojektował nie mniej niż 10 statków, które działały na rzekach
Hudson, Long Island Sound i Potomac. Fulton zaprojektował i wybudował również parowe
promy, które podróżowały pomiędzy brzegami East River i Hudson. Do roku 1810 czarne
chmury statków parowych można było zaobserwować w górę i w dół Mississipi i Ohio.
Zostały one również zaprezentowane w Anglii i Rosji, a nawet w odległych Indiach.
Wiara Fultona w powodzenie łodzi parowych była tak wielka, że oczekiwał on nie
tylko tego, iż będą one pływać po wszystkich rzekach cywilizowanego świata, ale miał także
nadzieję zobaczyć je kiedyś na Oceanach.
Pierwszym okrętem parowym, który przepłyną Ocean Atlantycki była Savannah, w
1819 roku.
Rysunek 10. Parowiec "Savannah"
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Niestety Fulton nie dożył, by być świadkiem tego wydarzenia, gdyż zmarł w 1815
roku. Ostatnie lata życia spędził na badaniach nad nawigacją parową, której poświęcił swój
czas, talenty i pieniądze. Ludzie tacy jak Fitch, który zbudował pierwszą łódź parową,
pomogli mu osiągnąć sukces. Inni, jak Stevens usprawnili jego wynalazek. Razem dali oni
światu jedno z jego największych osiągnięć w transporcie. Jednak to Robert Fulton uznawany
jest za pierwszego wynalazcę, który stworzył sukces łodzi parowych.
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Rysunek 11. Obliczenia Fultona dotyczące promów
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