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MILAN l\IYŚKA 

JOHN BAILDON - HUTNIK SZKOCKI 

A POCZĄTKI REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ 

NA SLĄSKU I W KRAJACH CZESKICH 

Po międzynarodowym kolokwium ICOHTEC w Pont-a-Mousson 
(1969) uwaga historyków skupiła się na problematyce wprowadzania 
nowoczesnej techniki przez kraje słabo rozwinięte (pays non-initiateurs). 
Zainspirowane przez kolokwium badania koncentrują się wokół wy
jaśnienia dwóch spraw: a) dróg i form przenikania nowoczesnych tech
nologii z krajów, w których zostały one wynalezione, do krajów pozo
stałych oraz b) czynników determinujących zdolność zaakceptowania 
tych technologii oraz przyswojenia ich przez ekonomikę krajów słabiej 
rozwiniętych 1. Wyniki tych badań mogą być publikowane pod różny
mi postaciami i o różnym stopniu dostępności. Najbardziej efektywną 
i przydatną formą wydaje się monografia poświęcona poszczególnym 
wybitnym specjalistom i przedsiębiorcom, lctórych działalność polegała 
na przenoszeniu innowacji technicznych z krajów uprzemysłowionych do 
słabo rozwiniętych. Ten typ studiów stwarza możliwość prześledzenia 
konkretnych przejawów ogólnej prawidłowości przenikania techniki do 
realnych warunków geograficznych, technologicznych, ekonomicznych 
i polityczno-społecznych panujących w krajach słabo rozwiniętych. Ni-
niejsze studium, poświęcone hutnikowi szkockiemu Johnowi Baildono
wi i jegc działalności na pruskim Śląsku i w krajach czeskich, preten
duje do takiej formy. 

Anglia, ,,warsztat świata", w XVIII i XIX w. posiadała wyjątkową 
pozycję w procesie przemian technicznych, gospodarczych ·. i społecz
nych, które określamy potocznie mianem rewolucji przemysłowej. Dzię
ki sprzyjającym warunkom rewolucja przemysłowa rozpoczęła się tu 
kilkadziesiąt lat wcześniej niż na kontynencie europejskim. To „tech
nologiczne przewodnictwo" pozwoliło Anglii na eksport towarów pierw
szej potrzeby. Gdy rewolucja przemysłowa pojawiła się również na kan-

1 M. Da u mas, Presentation du. theme: L'acquisition des techniques par les,

pays non-, nitiateurs, Pqnt-a-Mousson 1970. 



332 Milan Myska 

tynencie, Anglia stała się eksporterem· maszyn, technologii oraz myśli 
i doświadczenia organizacyjno-produkcyjnego. Owe maszyny, technolo
gia i doświadczenie produkcyjne stały się w opóźnionych krajach Eu
ropy katalizatorem umożliwiającym zastosowanie gotowych wzorów, 
przykrojonych do warunków miejscowych, a tym samym utrudniają
cym własną drogę rozwoju. 

Technologia angielska przenikała na kontynent europejski pod wie
loma postaciami: eksportu maszyn lub całych technologii, tajnego lub 
jawnego wywozu planów i projektów (wywiad przemysłowy), a także 
często dzięki emigracji angielskich fachowców, robotników wykwalifiko
wanych, inżynierów lub przedsiębiorców do krajów, w których \.vystę
powała rewolucja przemysłowa. 

Emigracja przedsiębiorców brytyjskich miała dosyć specyficzne ce
chy. W okresie rozwoju manufaktury przedsiębiorca pochodzenia bry
tyjskiego był znaną postacią w krajach kontynentu. Najczęściej był to 
bogaty kupiec, który systemem nakładczym (Verlagssystem) organizo
wał i finansow_ał manufaktury rozproszone głównie włókiennicze, by 
gotowe produkty wywozić poza kontynent. Wraz z rewolucją przemy
słową zmienia się typ przedsiębiorcy brytyjskiego na kontynencie. l'/Iiej
sce kupca zajmuje technik, ldóry wnosi do przemysłu nie kapitał, lecz 
umiejętności techniczne i doświadczenie. W pierwszej fazie swej dzia
łalności na kontynencie jest on „doradcą technicznym", ,,wspólnikiem" 
lub „wspólprzedsiębiorcą"_ Dopiero po zgromadzeniu odpowiedniego ka
pitału przechodzi do samodzielnej akty,vnośei inwestycyjnej. 

Przykładem tej postaci przenikania techniki do krajów kontynentu 
oraz przedsiębiorcą nowego typu w pierwszej fazie rewolucji przemy
słowej był Szkot, John Baildon, który przyczynił się poważnie do po
stępu rewolucji przemysłowej w hutnictwie żelaza na przynależącym 
wtedy do Prus Śląsku, a do pewnego stopnia także w Krajach Korony 
Czeskiej. 

Oparty na bogatej literaturze przedmiotu obraz roli i funkcji Wiel
kiej Brytanii we wczesnej fazie industrializacji przedstawił W. O. Hen
derson w pracy pt. Britain and Industrial Europe 1750-1870 2

. J Pier
nikarczyk poświęcił obszerną, choć obciążoną pomyłkami faktograficz
nymi, pracę rejonowi Śląska, a zwłaszcza jego górnictwu i hutnictwu 3

• 

To samo można powiedzieć o dziele czeskich historyków techniki, L. Je-
o 

nicka i I. Krulisa 4• W tych wszystkich pracach spotykamy \nmianki 

0 w. O. He n der son, Britain and Industrial Europe 1750-1870. Studies in 

the British Influence on the Industrial Revolution in Western Europe, London 

1965; te n że, The Industrial Revolution in Europe 1815-1914, Chicago 1962, oraz 

The Industriaiization of Europe 1780-1914, London 1969. 

3 J. Piernik arc z y k, Wpiyw i udziat Anglików w tworzeniu wielkiego 
przemysłu na Górnym Śląsku, Mikołów 1936. 

4 L. Je n icek, I. Kr u J i ś, British Invention of the Industrial Revolution in
the Iran and Steel Industrie on Czechostovak Territory, Praha 1967. 
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o działalności Baildona. W dotyczącym górnictwa i hutnictwa śląskie
go dziele J. Piernikarczyka jeden z rozdziałów został poświęcony Bail
donowi 5. Wzmianki o nim spotykamy w pracach Ch. d'Elverta 6, J. Chy
lika 1, L. Becka s, Z. Kwaśnego 9, O. Johannsena 10, K. Wuttke 11, 
M. Krepse 12, F. Redlicha 13 i in. Jak dotąd, najwięcej szczegółów o po
bycie Baildona na Śląsku znajdujemy v,' niewielkim studium G. Reit
bocka 14• Na jego informacjach opierają się studia H. Jellenowej 15• Wy
dane prywatnym nakładem, na krótko przed I wojną światową, dzieło
W. Paleya Baildona, Bctildon and the Baildons. A History of a York

shire Man and Family, nie jest dostępne w wielkich bibliotekach euro
pejskich, autor niniejszego artykułu nie mógł go zat0.m wykorzystać.

Prace angielskie, niemieckie i polskie koncentrują się wyłączni_e na 
działalności Johna Baildona jako technika i przedsiębiorcy na terenie 
Prus, nie ujmują też jego osoby w pełnej gamie problemów. W rezul
tacie umyka ich mvagi \viclc związków przyczynowych, co nie stwarza 
płaszczyzny do kompleksowej oceny jego znaczenia. Z kolei prace czc5-
kie są ubogie w faktografię. Omawiają tylko niektóre aspekty działal
ności Baildona jako technika, prawie nie dotykaj,Jc jego aktywności 
inwestycyjnej. Zawierają też wiele omyłek i niedokładności, przeno
szonych bezkrytycznie z jednej pracy do drugiej, gdyż ich autorzy nie 

5 J. P ie r n i k arc z y k, Ilistoria górnictwa i hutnictwa na Górnym Sląsku,
t. 2, Katowice 1936.

6 Ch. d'E 1 v er t, Zur Cultur-Geschichte Miihren.� und Osterr. sc:ilesiens.

t. I (Schriften der historisch-slatistischen Section der k. k. mahr. schlesischen
Gt'sE'llsch;ift zur Bcfordcrung des Ackerbaucs, der Natur- und Landeskunde, t. 15),

Brno 1866.
7 J. C h y 1 i k, Vyr:oj fqjdlatslqjclz zela::aren (Sle::sk1i Sbornik, R. 50, 1952).
s L. Beck, Geschichte des Ei sens in tec/rnischer nncl kulturgeschichtlicher

Beziehung, t. IV, Braunschweig 1903. 
� Z. Kw a ś ny, Hutnictwo ±e!a::a na Górnym Slqsku w pierwszej połowie

XIX wieku, Wrocław 1968. 
10 O. Johan n se n. Geschichte des Eisens, Dusseldorf 1953.
11 K. W ut t k e, Aus der Vergangenheit cłes schlesischen Berg- und Hutten�

wescns. Ein Beitrag ::ur preussischen Verwaltimgs- u. Wźrtschaftsgeschichte des
18./19. Jalirhti.nclerts, Wrocław 1913. 

12 M. Krep s, Pi'ehlcd dejin morai:skeho a s!czskeho zelezarstui do r. 1830, 

Praha 1977. 
1a K. Red 1 ich, Das Vnternel!merthum: seine n•r.�c/1iedene W11r:cłn und unter

schiedlichen Erscheinungsformen (F. Redlich, Der Untcrnehmer, GotEngen 196-ł); 
t c n że. Die fiihre,ukn Kopfe in cler c/eutsclien Dampfmaschineninclustrie in der 
crsten Hundert Ja/i ren (tamże); te n że, Das Unternehm<!rtu.m in cl<!n Anfangs
Stadien der Industrialisienmg (tamże). 

1-1 G. Ret bo ck, John Baildon und die Bailclonhiitte in Oberschlesien (Die
Bcrgstadt, R. 9, 1920, s .. 21, 57-64). 

15 H. Je 11 en, Leben und Wirken cler John Baildon (Der Oberschlesier, R. 11,
1929, s. 387-389); taż, John Bailclon. Ein Lebensbild (Oberschlcsische Wirtschaft, 
R. 5, 1930, s. 586-589).
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próbowali weryfikować faktów na podstawie bezpośrednich źródeł. Naj
częściej miesza się w nich działalność i życiorysy dwóch różnych osób
Johna Baildona i jego brata Williama. 

John Baildon urodził się 11 XII 1772 r. Jako miejsce urodzenia 
Reitbock podaje gminę Larbet koło Edynburga w Szkocji 1s. W innych 
żródłach występuje gmina Barrow w hrabstwie Yorkshire. Rzeczywi
stym miejscem urodzenia Johna Baildona było miasto przemysłowe Car
ron. Rodzina jego należała do tzw. klasy średniej. Ojciec Johna, Wil

liam, był jednym z kierowników technicznych oraz współwłaścicielem 
zaliczanej do najwiękśzych i najstarszych hut żelaza w Szkocji, Carron 
Ironworks w Stirlingshire koło Edynburga. Były one położone bardzo 
korzystnie na pograniczu niziny centralnej i podgórza Highlands, przy 
ujściu rzeki Forth, obok pokładów taniego i wydajnego węgla. Zało
żył je w 1760 r. John Roebuck 17• Roebuck dążył do przekształcenia 
huty w Carron we wszechstronny wzorowy kombinat, toteż zaangażo
wał do pracy najlepszych fachowców. Przy budowie i urządzaniu za
kładów pracował słynny John Smea ton, konstruktor odlewanych z że
laza dmuchaw cylindrycznych, które były, jak na owe czasy, ogrom
nym osiągnięciem, zwiększającym zdolność przerobu wielkich pieców 
z 20 do 40 t surówki żelaza na tydzień. Drugim współpracownikiem 
Roebucka był nie znany jeszcze wtedy James Watt, który otrzymał od 
niego pieniądze i warunki do pracy nad maszyną parową. Współpraca 
Watta z Carron Ironworks trwała do 1774 r. 1s 

John Roebuck inwestował także w przemysł wydobywczy; założył 
kilka kopalń soli i węgla. Wyczerpało to jego kapitały i w 1773 r. ogło
sił bankructwo. W tym samym roku huty w Carron zostały sprzedane 
konsorcjum kapitalistów szkockich i angielskich, którzy utworzyli „Car
ron Company" 19. W dostępnych nam źródłach nie ma odpowiedzi na 
pytanie, czy w czasie, gdy huty należały jeszcze do Johna Roebucka, 
ojciec Johna Baildona był tylko pracownikiem czy już ich współwłaści
cielem. Współwłaścicielem był na pewno dopiero po 1773 r., kiedy zo
stał udziałowcem „Carron Company". 

Baildonowie wywodzili swój ród od rycerza Hugo Baildona, wystę
pującego w źródłach około 1195 r. W herbie mieli 3 lilie na srebrnej 
tarczy, rozdzielonej poprzeczną belką. 

William Baildon jako kierownik techniczny huty stykał się z wie
loma wybitnymi inżynierami doby rewolucji przemysłowej. Można przy-

15 Re i t bo ck, op. cit., s. 57. 
" P. Ma n to u x, Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, Warszawa 1957, 

s. 272-274; A. Jard i n e, Account of John Roebuck (Transaktions of the Royal

Society of Edinburgh, t. IV, 65 n.).

,s T. A. Ashton, The Industrial Revolution 1760-1830, London-New York

Toronto 1948. 

i9 ::\1 a n to u x, op. cit., s. 274.
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puszczać, że John od dzieciństwa znajdował się w otoczeniu reprezen
tującym wysoki poziom kultury technicznej, które ukształtowało jego 
<Jsobowość i pozwoliło rozwinąć zdolności techniczne. Ze wzmianki Da
niela Mancona z 12 X 1787 r., gdy Baildon miał 15 lat, dowiadujemy 
się, że John „for considerable time" uczęszczał do jego szkoły i kształ
cił się w mechanice, hydraulice oraz rysunku technicznym 20. Wielki 
wpływ na młodego Johna miał przyjaciel ojca, John Smeaton, należą
cy już do wybitnych konstruktorów maszyn, które produkował i wy
syłał do Europy w dużych ilościach. Smeaton często podróżO\vał po 
Europie w związku ze sprzedażą lub montażem swoich maszyn, miał też 
wielu przyjaciół i znajomych poza granicami Anglii. 

Niewykluczone, że to on właśnie zwrócił uwagę starosty śląskiego 
urzędu górniczego, Wilhelma hr. Redena, na młodego Baildona, odby
wającego w tym czasie praktykę zawodową w Carron Ironworks. Wia
domo, że Reden podróżował po Europie poszukując dla górnictwa i hut
nictwa śląskiego zagranicznych fachowców, znających nowe procesy 
technologiczne i maszyny angielskie. Wydaje się, że pierwsze kontakty 
2 Baildonem Reden nawiązał już w 1791 r. Zawarto jakąś nie znaną 
w szczegółach umowę w sprawie podróży Baildona na Śląsk, gdzie Re
.den obiecał mu pracę. 

W dniu 16 VII 1792 r. Baildon dostał list od niejakiego F. Redena 
2 Getyngi, który pisał w imieniu swego krewnego, Wilhelma Redena, 
by zgodnie ze wstępną umową, dotyczącą budowy kanału i wyboru 
miejsca na nową hutę żelaza, przybył na Sląsk 21. Po tym liście Bail
don zaczął gromadzić plany i opisy wielkich pieców oraz innych urzą
dzeń hutniczych, przydatnych przy budowach na Śląsku. Wyjazd jego 
uległ zwłoce z nie znanych nam przyczyn. John Baildon współpracował 
ze Smeatonem w Carron przez prawie cały następny rok, przyswajając 
sobie teorię i praktykę konstruowania dmuchaw cylindrycznych stoso
wanych przy wielkich piecach. 

Dopiero w kwietniu 1793 r. Baildon wybrał się na Śląsk. 1 lipca' 
dotarł przez Edynburg i Londyn do Wrocławia, gdzie spotkał się oso
biście z Redenem i odwiedził urząd górniczy. Wiadomości o jego podró
żach po hutach śląskich pochodzą z jesieni 1793 r.; zwiedził Tarnowskie 
Góry, Buchwald, w marcu 1794 r. był w hutach nad Małą Panwią i kil
ku innych miejscach. W tym samym ,czasie prowadził już na Śląsku 
próby wytopu żelaza za pomocą koksu inny fachowiec angielski, John 
Wilkinson 22• 

W 1794 r. rozpoczęto przygotowania do budowy huty niedaleko Gli
wic, do której Reden zaangażował Baildona. Zadaniem Baildona było 

20 R e i t b o ck, op. cit., s. 58. 
11 Tamź.e, s. 59.
22 W u t t k e, op. cit., s. 743. 
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znalezienie optymalnego miejsca na lokalizację zakładu oraz zaprojek
towanie i kierownictwo budowy, do spółki z technikiem Bogatschem 
oraz znanym specjalistą Weddingiem. Jako pierwszy, nie tylko na Śląs
ku, ale i w całej Europie, Baildon uczestniczył w budowach wielkich 
pieców koksowniczych. Budowę wykonano z części pochodzących z Car
ron Ironworks w Szkocji. Baildon po raz pierwszy wykorzystał tu swe· 
doświadczenie zdobyte u boku Smeatona, projektując i budując wielki 
piec z nowoczesną dmuchawą cylindryczną o napędzie hydraulicznym. 
Rozruch owego piecn odbył się w 1796 r. 23 

W latach 1796-1797 Baildon zaprojektował i wybudował na rzece 
Strz<:gomce, na zamówienie hr. Piicklera-Burghausena, żelazny most 
w Strzegomiu. Miał on 40 stóp długości i 18 stóp szerokości. Na bu
dowę zużyto 946 cetnarów części żeliwnych, wykonanych pod kierun
]dem Baildona w hucie Ozimek 24. Był to najstarszy most żeliwny na 
kontynencie, młodszy tylko o 20 lat od pierwszego mostu żeliwnego na 
świecie - Ironbridge na rzece Severn \V Anglii. Znaczenie tego dzieła 
technicznego, które kosztowało zleceniodawcę 13 tys. tal., polegało prze
de wszystkim na tym, że wskazało ono na nowe możliwości zastosowa
nia żelaza lanego \V Europie 25. 

W dniu 26 I 1798 r. Baildon został przyjęty do służby państwowej 
\V Prusach. Młodego technika, który o wiele więcej oczekiwał od swej 
pracy na Śląsku, nie zadowalało jego położenie społeczne i finansowe. 
Wkrótce potem odszc!dł ze Śląska i próbował osiedlić sic; w Berlinie. 
Nie dn się dziś rozstrzygnąć, czy owo odejście ze Śląska było rzeczy
wistym rozstaniem si�: z pruskim skarbem państwa, czy argumen tern 
potrzebnym do wytargov,·ania lepszych v,:arunków pracy. Faktem jest, 
żr: 6 n- 1799 r. Wyż„zy urząd Górniczy we Wrocławiu wysłał do Bail
dona stanowcze wezwanie, by powrócił na Sląsk, połączone z obietnicą 
wynngrodzenia w wysokości 1000 tal. rocznie, jednorazowej gratyfika
cji oraz innych korzyści �1,. Baildon, oczywiście, wrócił i wspólnie z Abb
tem podjął się zaprojektowania największej dotąd na Górnym śląsku 
huty pa1i.stwowej - słynnej później „Huty Królewskiej" w Królewskiej 
Hucie. Pracował przy jej budowie do 1802 r. 27 

�3 WAP Wrocław, Wyższy Urząd Górniczy, nr inw. 876; W ut t k e, op. cit.,

s. 743; Johan n se n, op. cit., s. 350.
2-1 W. Z a 1 eski, Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Siąsku do r. 1806, 

Madryt 1967, s. 230-232; K. Bim le r, Die ncuklassische Bauschule in Schlesien,
z. 3: DiP lndustrieanlagen in Obersch[esien, \,Vrochiw 1931, s. 60.

25 He n der son, Bntain ... , s. 197. W 20 lat później Baildon zbudował most
z laiiego żelaza na Haweli pod Poczdamem. tzw. ,.Lange Brticke", którego elementy 
konstrukcyjne wyprodukowano w Hucie Królewskiej na Górnym Śląsku. 

2n \VAP Wrocław, Wyższy Urząd Górniczy, sygn. 276. 
2, W ut t k e, op. cit., s. 743; O. Jung ha n n, 1802-1902. Griindung uncT 

Weitercmtwicklung clcr Kiinigshiltte/OS. (Fcstschrift zur 100-ji.ihrigen Jubelfeier 
ihrcs Betriebes, b. m. i r. w.). 
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W � vm okresie powstaje również ważne dzieło Baildona na polu 
konstrukcji maszyn. Wkrótce po powrocie na Śląsk podjął się, na po
lecenie hr. Redena, wykonania projektu i budowy pierwszej w Pru
sach maszyny parowej do celów przemysłowych (jeśli nie liczyć wind 
szybowych), przeznaczonej dla królewskiej manufaktury porcelany 
w Bnlit1ic. Była to maszyna parowa typu Watta, o dwustronnym dzia
łaniu, �ile 7,5 KM, z walcem o średnicy 418 mm i wysokości 1219 mm. 
Koło napędowe wykonywało 20 obrotów na minutę. Odliczając koszty 
transportu z Gliwic do Berlina i montażu kosztowała 1404 tal. Mini
ster hr. Reden w raporcie do króla pruskiego podkreślił, iż jest to 
pierwsza maszyna parowa w Prusach zmontowana z części wyprodu
kowanych w kraju. Baildon otrzymał za swe dzieło poważną nagro
dę - złoty medal Królewskiej Akademii Nauk w Prusach 2s. Maszynę 
eksploatowano w Berlinie przez 23 lata, później sprzedano ją za 1000 
tal. do \Vrocławia, gdzie jeszcze długo służyła do czerpania wody 29. 

Na polu czeskiej metalurgii żelaza Baildon zaczął działać u schyłku 
XVIII w. Niewiele wiemy o okolicznościach i przyczynach zaintereso
wania się przez niego hutnictwem czeskim, wydaje się jednak, że po
zyskał go do współpracy Jan Vaclav Homolac, ,,conductor cudinarurn", 
pochodzqcy ze znanej rodziny przedsiębiorców, zajmujących się hutnic
twem na Morawach, ,v Czechach, Galicji, Ukrainie Zakarpackiej 
i w Chorwacji. Homolac wydzierżawił w 1783 r. od arcybiskupstwa oło
munieckiego hutę żelaza we Frydlandzie na pn.-zach. Morawach 10• 

Podjął się jej rekonstrukcji i rozbudowy przez wystawienie wielkiego 
pieca w górzystej gminie Czeladna. W latach dziewięćdziesiątych szukał 
wic;c l..ogo:'.i, kto zaj4lby sit; slronq icchnicznq tc:go przcdsit;w:dt;cia. Wybór 
padł na Johna Baildona, ale nie wiadomo, w jaki sposób nastąpił kon
takt 31. Z relacji niejakiego F. Otty, z 2 II 1809 r. dowiadujemy się, że „es 
hatte sich dermahl der Englander Belton [sic] selbst, von dem man aber 
damalil nichts wusste und welchen erst I-Iomolatsch auf seine Kosten 
ausfindig machte, und ihn fur sich gewonnen hat, als Pachtlastigen oder 
als Director gemeldct" 32. 

rs C. ::\I at s cho s s, Geschichte der Dampfmaschine. Ihre kuiturel[e Bedeu

tung, technische Entwick!ung un ihre grossen Miinner, Berlin 1901. 
!9 Te n że, Die Entwicklung der Dampfmaschine. Geschichte der ortsfesten

Dampfma$Chine und der Lokomobi!e, der Schiffmaschine und Lokomotive, t. I, 
Berlin 1908, s. 163-164. 

81 Stat:ii oblastni archiv (dalej StOA), Opava (pracovmia w Ołomuńcu), Ustfed
ni redi1.elst d arcibiskupskych statku Kromei'iz (dalej URAS), k. 1249, sygn. E 34/14. 

81 Ch. d'E l v e r  t, op. cit., s. 262, pisze, że John Baildon został wspólnikiem 
dzierżawcy Karla Josefa Homolaca, który od 1797 r. wydzierżawił na 12 lat za
kłady metalurgiczne w Stepanowie nad Svratką. Cytuje, iż Baildon „das Werk 
ganz auf cnglische Art einrichtete und bei der Gusshiltte Cy1indergeb1asse nach 
neuerer .·\rt anbrachte". 

82 StoA Opava (prac. w Ołomuńcu), UlłAS, k. 1249, sygn. E 34/14. 
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Stosunki między Johnem Baildonem a zleceniodawcą, Janem Vacla
vem Homolacem, zostały określone od strony prawnej umową, zawar
tą 8 X 1802 r. 33 Nie znamy jej treści. Według wspomnianej wyżej re
lacji Baildon został nie tylko dyrektonim technicznym huty, lecz także 
wspólnikiem dzierżawcy Homolaca (,,asocius") i wynagrodzenie za pra
cę przysługiwało mu w formie udziału w zyskach 34. Baildon zaprojek
tował rekonstrukcję wielkich pieców we Frydlandzie oraz nowy wiel
ki piec na węgiel drzewny w Czeladnie 35• Wielkie piece zaopatrzył 
w dmuchawy cylindryczne według wzorów Johna Smeatona z Carron. 
Wykonał je w hucie gliwickiej na Sląsku, gdzie na krótko przedtem 
zainstalował pierwszą śląską wiertarkę do cylindrów as. Dokonał także 
rekonstrukcji następnych urządzeń, jak „dermal erst durch den En
glander Belton diese Werke ordentlich gebaut und in Aufnahme gebracht 
worden sind". Kiedy w 1809 r. arcybiskupstwo postanowiło wymówić 
dzierżawę i przejąć huty pod własny zarząd, okazało się, żł, najwięk
szą przeszkodą jest fakt, iż oprócz Baildona i kilku ludzi Homolaca 
nikt nie zna się na skomplikowanej technologii produkcji. ,,Wird an 
der Maschinen das mindeste verrilckt, so muss Belton herbeigehollt 
werden, um die Maschinengehoring im Gange zu bringen". Gdyby mi
mo to arcybiskupstwo zdecydowało się na przejęcie zarządu huty i wy
korzystanie wszystkich jej urządzeń, konieczne byłoby oddanie Bail
donowi stanowiska dyrektora. ,,Wenn man sich seiner zur bedienen woll
te, die selbstbeliebige Bedingnisse vorzuschreiben, die wohl vori der 
Art seyn wtirde, class er den Braten, die Herrschaft aber den Spiess 
behielt". Co więcej: .,uber alles dieses bleibt er [tj. Baildon - M. M.] 
nur ein sterblicher Mensch, zugleich aber auch zurilckhalten so dass 
er unersetzbar wtirde, und auf ein minder vortheilhafte Art betrieben 
werden ki:innte" a7

_ Nie jest pewne, czy werdykt ów nie krzywdził Bail
dona, ale z czasów jego konfliktu ze skarbem pruskim wiadomo, że za 
swoją „Kenntniss und Erfindungsgeist" kazał sobie dobrze płacić. 

Jakkolwiek było, pomyślne funkcjonowanie hut we Frydlandzie 
i Czeladnie zależało do tego stopnia od technicznej współpracy Baildo
na, że uważano ją za konieczny warunek pomyślnego wykorzystania 
nowoczesnej techniki. 

Mimo intensywnej współpracy z Homolacem Baildon nie pozostał na 
stałe w Czechach i nie zerwał kontaktów ze śląskimi magnatami hut
nictwa i państwem pruskim. Jego pracę w hutach Homolaca można 
więc określić jako działanie z zewnątrz. 

3s Powołuje się na nie w umowie z 1812 r. Patrz StOA Opava. Majątek Huk-
valdy, sygn. 289, nr inw. 105. 

14 StOA Opava (prac. w Ołomuńcu), URAS, k. 1249, sygn. 32/14. 
ss Tamże. 

ae Z a 1 e s k i, op. cit., s. 230-231.

87 StOA Opava (prac. w Ołomuńcu), URAS, k. 1249, sygn. 32/14. 
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W 1802 r. zaproponowano Baildonowi zaprojektowanie i kierowanie 
budową huty w Królewskiej Hucie. Na tej budowie Baildon wprowa
dził kolejną innowację w technologii hutniczej na pruskim Śląsku. Wy
posażył on wielki piec w sprawną dmuchawę cylindryczną. i po raz 
pierwszy w historii hutnictwa śląskiego użył do jej rozruchu maszyny 
parowej 38• W 1805 r. podjął na zlecenie ks. Hohenlohe budowę wiel
kiego pieca koksowniczego w hucie w Bytkowie 39_ O ile dotąd Bail
don jako technik pozostawał w służbie państwa lub przedsiębiorców 
prywatnych, pozostawiając ryzyko inwestycyjne swoim pracodawcom, to 
obecnie po raz pierwszy występuje jako wspólprzedsiębiorca. 22 VI 
1806 r. zawarł z ks. Friedrichem Ludwigiem Hohenlohe spółkę na bu
dowę i eksploatację „Hohenlohe-Hutte" w Bytkowie. Udział jego wy
nosił 31,5 kuksa, co w 1814 r. dawało kwotę 25,8 tys. tal. 4o Można 
przyjąć, że dorównywała ona wartości kapitału, jaki zgromadził przez 
pierwsze dziesięciolecia jako budowniczy hut górnośląskich oraz dorad
ca techniczny i wspólnik Jana Homola�a na Morawach. 

Baildon współpracował też nadal z magnatami śląskimi. Np. w 1811 
r. przebudował wielki piec w Stodołach z węgla drzewnego na koks
i wyposażył go w dmuchawę cylindryczną 41. Rok 1804 przyniósł zmia
ny w jego życiu osobistym. 26 czerwca ożenił się z Heleną Galli, córką
jednego z czterech najbogatszych kupców w Gliwicach 42

• Teść, Johann
Galli, Włoch z pochodzenia, handlował korzeniami, winem i towarami
kolonialnymi, był współwłaścicielem wyszynku oraz wielkiego, luksu
sowo urządzonego domu w rynku, w którym zatrzymywali się zwykle
odwiedzający miasto monarchowie europejscy. Wraz z małżeństwem
uzyskał Baildon prawdopodobnie wysoki posag. Wzmocniło też ono je
go więź ze Śląskiem 43. 

Równolegle do swej działalności na Śląsku Baildon kontynuował 
współpracę z przedsiębiorcami hutniczymi w krajach czeskich, zwłasz
.cza z Homolacem. Tuż przed 1805 r. przybył na kontynent młodszy 

se z a Ie ski, op. cit., s. 230. 
19 Kw a ś ny, op. cit., s. 38. 
40 OT WAP Gliwice, korespondencja luźna, sygn. VI-G-159; He n d er son,

Britain ... , s. 153. Baildon nazwał hutę na cześć żony „Hiltte Helene". P ie r n i
k a rc z y k, Historia, t. 2, s. 340---347. 

u Kw a ś ny, op. cit., s. 68. 
t2 Katolicki Urząd Parafialny Gliwice, Trauungsbuch der Kirche Gleiwitz 

No 2. W 1805 r. z tego małżeństwa urodził się syn William (zm. 27 VIII 1833 r. 
w Ustroniu), 6 III 1808 r. Johannes Franciscus Adamus, 11 IV 1810 r. Franz Gal
Ius Joseph Leopold, 24 VI 1813 r. Johanna Marianna Helena, 2 IV 1818 r. Alfred 
.Adam, 24 VII 182� r. Mari a Helena Jadwiga oraz 6 X 1822 r. Artur Adam Johann. 
Patrz metryki urodzenia wspomnianej parafii i OT WAP Gliwice, wyciągi z me
tryk katolickich i ewangelickich miasta Gliwic. 

ta H. Jellen, Die Ga!!i und ihr Zweig in OberschLesien (Der Oberschlesier, 
R. 12, 1930, 9-11).

:3 - Sobótka 3/83 
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brat Johna, William, rówmez technik wychowany w hutach w Carron. 
Poznawszy, za pośrednictwem starszego brata, Homolaca przejął praw
dopodobnie część obowiązków Johna w jego przedsiębiorstwach. Sto
sunki między Baildonami a Homolacem zacieśniły się dzięki małżeń
stwu Williama z córką Jana Vaclava I-Iomolaca, Rużeną, zawartemu 
25 II 1805 r. we Frydlandzie 44• Krótko przedtem, 1 I 1805 r. William 
Baildon został wraz z synami Jana Vaclava, Janem Vincencem i Ed
wardem Homolacami, współwłaścicielem hut w Benesowie nad Czerną 
w Czechach południowych. Firmę nazwano „Homolac und Baildon". 
Umowa o spółce 45 przewidywała, że bracia Homolacowie wnoszą kapi
tał, William zaś „seine Kenntnisse und niitzliche Verwendung", któ
rych nie mógł oddać na usługi innych przedsiębiorców bez zgody obu 
wspólników. W ten sposób Ho_molacowie zapewnili sobie monopol na 
wiedzę techniczną i Johna, i Williama. Dochody z huty dzielono równo
między wszystkich trzech wspólników. Umowa zawierała dodatek roz
szerzający ważność jej postanowień także na przedsiębiorstwa zakła
dane w przyszłości. Na tej podstawie William został współwłaścicielem 
hut w Stepanowie 40, do którego przeniósł się wraz z rodziną na stałe. 
W marcu 1815 r. był już William Baildon wspólnikiem w hutach Ho
molaca w Stepanowie, Benesowie i w Polnicce. Z dochodów frydlandz
kich nie dostawał udziału w zysku, tylko ryczałt roczny w wysokości 
1000 zł na miesiąc 47_ 

Przystąpienie Williama do spółki z Homola(;ami nie zakończyło 
współpracy jego brata Johna Baildona z nimi. Po śmierci Jana Vacla
va huty frydlandzkie przejął jego syn, Jan Vincenc Homolac 48. Jego 
stosunki z Baildonami uzyskały postać prawną na mocy umowy z 30 V 
1812 r. 49 Zajmiemy się nią dokładniej, gdyż ten rodzaj źródeł pozwala 
na prześledzenie form współpracy obcych fachowców z przedsiębiorcami 
miejscowymi w początkach rewolucji przemysłowej. 

John Baildon zobowiązał się, że przyczyni się swą wiedzą i doświad
czeniem do uruchomienia górnictwa, produkcji surówki, walcowania 
i produkcji drutu we Frydlandzie, ,,als er diessbey seinem Eigenthum 
thun wiirde", czyli jakby pracował we własnych hutach. Z kolei Ho
molac miał zapewnić Baildonowi udział w zyskach z hut frydlandzkich 

u StOA Opava, Sbirka matrik Severomoravskeho kraje, M-IV-14: metryki 

ślubne parafii Frydlant n. O. 1784-1836. 
4; Tamże, Maj. Hukwaldy, sygn. 289, nr inw. 105. 

,e Tamże. 
n Tamże (prac. w Ołomuńcu), URAS, k. 1'255, sygn. E 34/3. 
,s Na przyjacielskie stosunki między Johnem Baildonem a Janem Vincencem 

Homolacem wskazuje np. to, że Homolac podpisywał się w listach do Baildona 
,,ergebenster Bruder J. V. H.". Por. StOA Opava, Maj. Hukwaldy, sygn. 289, 
nr inw. 105. 

49 StOA Opava, Maj. Hukwaldy, sygn. 289, nr inw. 105. 
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w wysokości 3000 zł miesięcznie so, ponadto przyjąć jego brata Willia
ma na cichego wspólnika (,,stillschweigender Gesellschaftler"). John 
Baildon zastrzegł sobie prawo przebywania we Frydlandzie tylko wte
dy, gdy będzie to bezwzględnie konieczne, nie chciał bowiem, by koli
dowało to z jego zobowiązaniami śląskimi. Stanowisko, jakie zajmował 
John Baildon u Homolaców po 1812 r., najdokładniej określa współ
czesny termin „doradca techniczny", gdyż obok wynagrodzenia lub ho
norarium posiadał też udział w zyskach o ustalonej wysokości, nieza
leżnej od wahań prosperity w hutnictwie. 

Można stwierdzić, że Johna Baildona nie zadowalała współpraca 
z Homolacami. Nie mogli się oni równać z górnośląskimi magnatami 
hutniczymi, z którymi Baildon współpracował przez wiele lat, ani roz
machem inwestycji, ani możliwościami finansowymi, ani odwagą ryzy
ka. Huty frydlandzkie ciągle należały de arcybiskupstwa i kapituły 
ołomunieckiej, dzierżawy Homolaców miały więc ograniczony termin, 
co nie sprzyjało inwestycjom i modernizacji. Z 1809 r. pochodzi wiele 
świadectw s1, że zarząd gospodarczy arcybiskupstwa patrzył niechętnym 
okiem na współpracę Homolaców z Baildonem; przyjęcie go na dorad
cę technicznego uważano za lekkomyślne i nieużyteczne, a wprowa
dzone w hutach innowacje za niepotrzebne i kosztowne. W tej sytuacji 
staje się zupełnie naturalne szukanie przez Baildona w krajach czes
kich innych możliwości zarobku. Nie można zaprzeczyć, że robił to na 
wielką skalę. W 1805 r. starał się o dzierżawę małych zakładów meta
lurgicznych w Mnichowie pod Vrbnem na Sląsku austriackim, należą
cych do biskupstwa wrocławskiego. Gotów był płacić czynsz dzierżaw
ny w \vysokości 1000 zł miesięcznie, umowy jednak nie zawarto �2

• 

W początkach XIX w. do najbardziej znanych i największych za
kładów metalurgicznych na Morawach należały huty Karla Josepha hr. 
Salma w Blańsku. W latach 1809-1819 produkcja surówki na całych 
Morawach wynosiła 3092 t, z czego huty Salma produkowały 535 t, 
czyli 170/o. Następne miejsca w skali krajów czeskich zajmowały huty 
w Komarowie-Jincach i huty Furstenberga w Nowym Jachimowie 
i Nove Huti. Salm uważnie ś)edził postępy hutnictwa i przemysłu ma
szynowego w Europie. W celu wprowadzenia nowoczesnej technologii 
w swych zakładach wyjeżdżał do wielu państw europejskich. y./ 1807 r. 
poznał Johna Baildona 53. 5 października tegoż roku zawarł z nim urno-

so W 1812 r. Homolać przyznał Baildonowi czysty zysk w wysokości 24 956 zł, 
udział był zatem niższy niż 1/8• Por. StOA Opava (prac. w Ołomuńcu), UR.AS, k. 
1249, sygn. E 32/14. 

s, OT WAP Gliwice, Korespondencja luźna, sygn. VI-G-159. 
s2 StOA Opava (prac. w Ołomuńcu), UR.AS, k. 1249, sygn. E 32/14.
ss M. Krep s, Dejiny B!anenskych żelezaren, t. I, Brno 1978, s. 66, pisze o pró

bie wydzierżawienia zakładów metalurgicznych przez Johna Baildona. Por. też 
H. Je 11 en, Leben und Wirken des John Baiidons, s. 387-389.
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wę u, której treść znamy z zachowanego listu Baildona, czyli z drugiej 
ręki 55

• Baildon zobowiązał się w niej do wprowadzenia w zakładach 
Salma nowoczesnej techniki zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Salm obiecał mu zaś, że uczyni go „cichym wspólnikiem" z prawem 
udziału w zyskach. Wkrótce potem Salm wycofał się z tej współpracy, 
Baildon oskarżył go o niedotrzymanie warunków umowy, doszło do ze
rwania i nieporozumień, których końca nie znamy 56. Rozstanie się Bail
dona z Salmem było zmarnowaniem wielkiej szansy rozwoju hutnictwa 
na Morawach, która polegała na połączeniu wielkiego kapitału i roz
machu owej rodziny szlacheckiej z doświadczeniem technicznym jedne
go z najwybitniejszych hutników szkockich. Huty Salmy musiały za
czekać na swą szansę do 1821 r., kiedy unowocześnienia ich podjął się 
Karl Ludwig Reichenbach 57• 

Przedstawiona tu działalność Johna Baildona w krajach czeskich 
miała ważną cechę. W początkach rewolucji przemysłowej hutnik szkoc
ki. włożył w rozwój przemysłu czeskiego swą wiedzę techniczną, do
świadczenie i zdolności. Na przykładzie Salmów i Homolaców można 
sądzić, iż czynniki te na równi z wkładem kapitału stawały się tytu
łem do udziału w zyskach. Zasadniczy zwrot stanowiła podjęta przez 
Baildona próba założen_ia hut w pobliżu ostrawskich złóż węgla. Inży
nier szkocki, dokonujący dotychczas akumulacji kapitału przez pracę 
zawodową i pierwsze samodzielne inwestycje przemysłowe na Górnym 
Śląsku, postanowił teraz wkroczyć na arenę przemysłu czeskiego jako 
kapitalista. 

W dniu 20 II 1809 r. przedłożył on władzom krajowym w Brnie 
prośbę o wyrażenie zgody na budowę na Śląsku austriackim lub w jed
nej z okolicznych miejcowości na Morawach, ale w pobliżu granicy au
striacko-pruskiej, walcowni blach pracującej na węglu kamiennym. 
Walcownia ta miała mieć poziom techniczny, ,,so dass dieses Werk in 
denen Kaiserl. Konigl. osterreichischen Staaten das erste und einzige 
Unternehmen in seiner Art werden dtirfte" 5s_ Baildon argumentował 
przede wszystkim uzasadnieniem ekonomicznym. Na terenie ówczesnego 
państwa Habsburgów jedyna walcownia blach istniała w Karyntii. Jej 
produkcja nie pokrywała zapotrzebowania kraju nawet w niewielkim 

s« StOA Brno, Maj. Rajec nad Sv., k. 139. Za'chowała się jedynie okładka, 

pisma zaginęły. 
55 WAP Wrocław, Wyższy Urząd Górniczy, sygn. 286. 
se St0A Brno, Maj. Rajec. k. 139. 
51 R. Gr a n ich st a e d te n - Cer va, J. Me n t s c hl, G. Ot r ub a, ALtoster

Teichische Unternehmer. 110 Lebensbiider, Wien 1969, s. 93-94. M. Krep s, Dr. 

Karet Reichenbach a mansko, rkps TEVUH, Praha 1974. 
ss StOA Brno, Namiestnictwo, pres. reg. I, fasc. 2125, sygn. 39/9. Rozprawka 

J. C h y l i ka, PQkusy o założeni żelezafskych podniku na Teśinsku {Slezsky Sbor

nik, R. 51, 1953, s. 302), jest zupełnie niejasna.
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stopniu, gdyż mechanizacja stawiała tu dopiero pierwsze kroki. Toteż 
na początku XIX w. blacha była stale towarem deficytowym. Transport 
blach z Karyntii, z kraju nie mającego nawet 1 km linii kolejowych 
ani spławnych rzek i kanałów, odbywał się za pomocą siły pociągowej, 
po kiepskich drogach, co poważnie podnosiło cenę blachy w miejscach 
oddalonych od wytwórni. Z tego powodu brneńscy kupcy żelaza oraz 
fabrykanci poparli prośbę Baildona 59

• 

W toku rozmów z władzami krajowymi w 1809 i na początku 1810 r. 
wielkiego znaczenia nabrała sprawa lokalizacji projektowanych zakła
dów. Ponieważ Baildon przebywał stale w hutach Górnego Śląska, rzecz
nikiem jego w rokowaniach z urzędnikami morawskimi był fabrykant 
z Brna, Off ermann. Przy lokalizacji projektowanych zakładów Baildon 
oparł się na doświadczeniach, które zdobył na Śląsku. Ujął je w kilka 
reguł, które miały zapewnić walcowni w przyszłości racjonalną i eko
nomiczną produkcję: 
a) Obstawał przy tym, by zakłady mieściły się niedaleko granicy prus
ko-austriackiej. Chciał w ten sposób osiągnąć najniższe nakłady na
transport surówki lub żelaza kutego z własnych hut na Górnym Śląsku
do nowej walcowni. Chodziło mu o takie umieszczenie walcowni, by
uniezależnić jej pracę od dostaw żelaza morawskiego, mającego niską
jakość i nierównomi€rną produkcję.
b) Warunkiem lokalizacji była bliskość złóż węgla kamiennego w Ostra
wie, którego Baildon chciał używać do wytopu.
c) Niepodważalnym kryterium były warunki hydrograficzne, tzn. bu
dowa walcowni przy takim przepływie i spadzie kanału wodnego, któ
ry umożliwiłby całoroczną, nieprzerwaną produkcję.

W 1809 r. na żądanie urzędników brneńskich Baildon przeprowadził 
ekspertyzę terenową i na początku marca 1810 r. oznajmił za pośred
nictwem Offermanna, że fabryka zostanie zlokalizowana nad jednym 
z trzech szlaków wodnych: nad Ostrawicą między Frydkiem a Ostrawą 
Morawską albo nad Odrą lub Opawą w pobliżu ich połączenia się, czyli 
na odcinku między Trebowicami a Svinowem so. Wtedy też sprawę lo
kalizacji pomyślnie zakończono. 

Mimo to czynniki kompetentne okręgu śląsko-morawskiego nie były 
wobec Baildona przychylne. Można o tym sądzić na podstawie szeregu 
zastru:że11, którymi obwarowano udzielenie mu uprawnień produkcyj
nych. Chociaż Baildon udowodnił, że jego walcownia będzie „zum Betrieb 
vorziiglich Steinkohlen zu verwenden", wysuwano obawy, że istnienie 
tu zakładów uderzy w interesy ogółu mieszkańców, gdyż doprowadzi do 
wyczerpania się zasobów drewna, a zatem i podwyżki jego ceny. Żąda
nie Baildona, by zakłady budować w pobliżu granicy pruskiej, uważano 

,;o StOA Brno, Namiestnictwo, pres. reg. I, fasc. 2125, sygn. 39/9. 
eo Tamże.
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za podejrzane. Bystrzy biurokraci austriaccy dostrzegali niebezpieczeń
stwo wykorzystania tej niewielkiej odległości dla przemytu surowców 
i produktów z pominięciem granicy celnej, co zaszkodziłoby pov,;ażnie 
fiskusowi państwowemu. Postawiono więc warunek wybudowania zakła
dów w odległości co najmniej 2 mil od granicy państwa. Uzasadnione 
obawy budził fakt, że Baildon jest cudzoziemcem osiadłym w Prusach, 
a więc większa część zysku oraz akumulowanego w monarchii habsbur
skiej kapitału będzie odpływała za granicę, przez co osłabnie efekt 
uprzemysłowienia. Władze zażądały więc, by udzielić Baildonowi upraw
nień handlowych jedynie pod warunkiem, że na stale osiedli się 
w Austrii 61• 

Nie ma bezpośrednich wiadomości o tym, jakie było stanowisko Bail
dona wobec postawionych mu przez władze guberni morawsko-śląskiej 
warunków. Można przypuszczać, że przegrał walkę z krótkowzroczną 
i zacofaną biurokracją austriacką, gdyż nie wybudował projektowanej 
walcowni. W ten sposób została zaprzepaszczona wielka historyczna 
szansa. Ostrawa mogła zostać centrum przemysłu metalurgicznego o dwa 
dziesiątki lat wcześniej, nim wybudowano hutę w Vitkovicach, a tym 
samym odegrać ważniejszą rolę w procesie rewolucji przemysłowej 
kraju. 

W związku z tym powstaje interesujący problem, w jakim stopniu 
powyższe wyniki badań przyczynią się do skorygowania powszechnie 
panującego . poglądu, że opracowany przez profesora wiedeńskiego 
F. X. Riepla projekt wybudowania, w pobliżu ostrawskich złóż węgla
koksującego, nowoczesnego ośrodka przemysłu metalurgicznego był pio
nierski. Czy duchowego ojcostwa tego projektu nie trzeba będzie przy
pisać Johnowi Baildonowi?

Nie ma bezpośrednich dowodów na to, że Riepl świadomie opierał 
się na projekcie Johna Baildona, ale można postawić taką hipotezę. Po
zostaje pytanie, czy istniała w ogóle możliwość, że Riepl wiedział o pla
nach Baildona. 

Na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco. Nie ma wprawdzie 
bezpośrednich informacji, że obaj protagoniści, Baildon i Riepl, znali się 
osobiście lub że się przypadkowo spotkali. Mieli jednak wielu wspólnych 
znajomych, przyjaciół, najbliższych współpracowników, którzy mogli 
zapoznać Riepla z planami Baildona. Należał do nich przede wszystkim 
Jan Vincenc Homolac i jego synowie, a także niektórzy pracownicy huty 
we Frydlandzie, m. in. hutmistrz Malis i Kaspar Castka. Wszyscy oni 
stykali się najpierw z Baildonem, a potem z Rieplem, doradcą technicz
nym arcybiskupów ołomunieckich w sprawach górnictwa i hutnictwa 
w czasie, gdy powstał projekt budowy huty Rudolfa w Vitkovicach. Wy
daje się nieprawdopodobne, aby niezrealizowany projekt Baildona nie

ni Tamże.
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był przedmiotem dyskusji między Rieplem a zarządzającymi hutą we 
Frydlandzie, którzy później budowali hutę w Vitkovicach. 

Można więc przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Riepl świa
domie nawiązał do projektu Baildona, co nie umniejsza jego zasług przy 
wybudowaniu witkowickich zakładów metalurgicznych. Podważa to do
tychczasowy pogląd, że Riepl był pierwszy, który dostrzegł korzystne 
warunki Ostrawy do rozwoju nowoczesnej metalurgii opartej na surow
cach mineralnych. Pierwszeństwo w tej sprawie należy do hutnika szkoc
kiego, Johna Baildona. 

W czasie samodzielnych prób Baildona inwestowania w hutnictwo że
laza na Blańsku i Ostrawie trwała nadal jego współpraca z Homolacami. 
W 1812 r. zaplanował i wykonał w hucie gliwickiej żelazną dmuchawę 
<!ylindryczną z całym oprzyrządowaniem, wartości 2700 tal., a w walucie 
wiedeńskiej - 6690 zł, dla wielkiego pieca we Frydlandzie 62• Jego brat 
William został udziałowcem następnych hut Homolaca. 

W 1814 r. Baildon wkroczył po raz drugi w rozwój techniczny kra
jów czeskich. Na zlecenie brneńskiego fabrykanta wełny, Christiana 
Wilnsche, zbudował według własnego planu pierwszą na Morawach ma
szynę parową typu Boulton-Watt do napędzania folusza sukienniczego. 
Zainstalowano ją w fabryce pod Frantiskowem, w byłym domu Haupta, 
nr 11. Miała ona moc 2,5 KM, jeden walec średnicy 330 mm. Walec wy
toczono w Gliwicach s�. żelazny kocioł parowy wykonano w zakładach 
metalowych we Frydlandzie nad Ostrawicq, a niektóre części zrobiono 
pod nadzorem Baildona w Stepanowie nad Svratką. Pewne części po
chodziły też z zakładów metalowych w Polnicce 64_ Była to w ogóle
pierwsza maszyna parowa wyprodukowana i zainstalowana w krajach 
czeskich. 

W dniu 20 X 1817 r. zmarł w Cieszynie w wieku 39 lat Jan Vin
-cenc Homolac, dzierżawca hut frydlanckich 65• Po jego śmierci stosunki 
między spadkobiercami a obu Baildonami pogorszyły się. Około 1819 r. 
John Baildon zwolnił ze współpracy na ich żądanie Kaśpara Castkę, by 
mógł on przejąć zarządzanie hutami we Frydlandzie, ale później mamy 
coraz rzadsze informacje o kontaktach Baildona z Homolacami 66. William 

62 StOA Opava (prac. w Ołomuńcu), URAS, k. 1249, sygn. 33/2. 
Ga Die hundertjiihrige Geschichte der ersten Briinner Maschinenfabriks-GeseU

schaft in Brilnn·von 1821 bis 1921, Leipzig 1921, s. 25. 
64 Die neue m der Tuchfabrik des Herrn Wiinsch errichtete Dampfmaschine

betreffend (Hesperus, 1814, s. 174--176); J. S 1 ok ar, Die Geschichte der osterrei

chischen Industrie und ihrer Fi:irderung w:ter Kaiser Fran::: I., Wien 1914, s. 189, 
186, 611-612; G. Hass, Die ersten betriebsfiihigen Maschinen in Mahren und

�chlesien (Nordmahrerland, 1943, s. 355). 
fS StOA Opava, Sbirka matrik Scveromoravskeho kraje, M-IV-16: metryki 

śmierci parafii Frydlant n. O., 1784-1836. 
66 W spadku po Janie Vaclavie Homolacu John Baildon o trzymał w latach 

1816-1817 sumę 22 915 zł. StOA Opava (prac. w Ołomuńcu), URAS, k. 1255, sygn. 
E 34/3. 
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Baildon wdał się w długi spór ze spadkobiercami swego szwagra o po
dział zysków. Chcieli oni bowiem pozbyć się mniej rentownych zakła
dów, których współzałożycielem był William. Chodziło zwłaszcza o hutę 
Gabriela w południowych Czechach, która nie przynosiła nawet 50/o zy
sku od kapitału zakładowego, czyli normalnej stopy procentowej w kra
ju. Baildon nie zgadzał się na sprzedaż. W listopadzie 1821 r. zażądano 
od niego projektów zmian, jakie należałoby wprowadzić, aby huta stała 
się znowu rentowna Gt_ Na to jednak nawet doświadczony Baildon nie 
znalazł rady. W 1822 r. zaproponował więc Urzędowi Zwierzchniemu 
w Hukwaldach zrzeczenie się praw do spadku w zamian za jednorazowe 
odstępne w kwocie 15 OOO zł 68_ Po długich rokowaniach zawarto w 1823 r. 
ugodę, która zmniejszała kwotę do 8500 zł. Porozumienie podpisano 
i wkrótce sprzedano hutę Gabriela hr. Buquoyowi (13 II 1824 r.) 69

• 

O dalszych losach Williama Baildona nie mamy już informacji. Prawdo
podobnie przeniósł się z Moraw na Śląsk. Jest wzmianka o pobycie jego 
rodziny w hucie Hohenlohe w 1833 r. 10, gdzie on sam zmarł na zapale
nie płuc 27 III 1833 r., w 51 roku życia 71• Jakiś William Baildon insta
lował w 1845 r. pierwszy piec pudlingowy w Lippitzbach w Karyntii. 
'I'en sam Baildon stawiał podobne piece w hutach Freudenberg 
w 1854 r. 72 Mógł to być tylko syn Williama Baildona seniora i Rużeny 
z Homolaców, gdyż urodzony w 1805 r. syn Johna, William, zmarł 
w Ustroniu 27 VIII 1833 r. 

Działalność techniczna i inwestycyjna Johna Baildona po rozstaniu 
z Homolacami skoncentrowała się na Sląsku. W końcu drugiego dzie
siątka lat XIX w. współpracą z Baildonem zainteresował się hr. Andras
sy, jedna z najwybitniejszych postaci górnictwa i hutnictwa na Wę
grzech 73, Baildon nie odpO\viedzial jednak na tę propozycję i nie prze
niósł się na Węgry. 

Baildon nadal pozostawał w służbie państwa pruskiego i był doradcą 
wielu śląskich magnatów hutniczych. Wreszcie dojrzał plan budowy wla
snegc przedsiębiorstwa hutniczego. W 1823 r. założył on spółkę akcyjną 
w składzie: Baildon, kupiec \\'rocla\vski F. A. Wenzel, handlowiec raci
borski Josef Dom es oraz spokrewniony z Baildonem lekarz, dr Vilem 
Homolac. We wsi Dąb koło Katowic spółka wybudowała hutę. nazwaną 
od imienia założyciela „Baildonhiitte". Składała siG ona z wielkiej pud
lingarni i nowoczesnej walcowni n. Plan jej opierał się na projekcie 

n Tamże. 
es StOA Opava, Maj. Hukwaldy, sygn. 289, nr inw. 105.
69 Tamże.
70 StOA Opa\·a. maj. Hukwald:,·. sygn. 289, nr inw. 94.
71 OT WAP Gliwice. \vyciągi w metryk katolickich ewangelickich m. Gliwic.
12 B e ck, op. cit., t. IV, s. 372, 856.
•5 Piernik arc z y k, Historia ... , t. 2, s. 340-347.
" Re i t bo ck, op. cit., s. 62. Dr Vilem Homo łac by! synem Jana Vincenca

Homolaća (ur. w i806 r. w Czeladnie), w 1828 r. ukończył medycynę na uniwer
,ytecie w Wiedniu. SlOA Opava. Maj. Hukwaldy, sygn. 289, nr inw. 95.
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niedoszłej huty na Ostrawie z 1809 r. Huta „Baildon" odegrała ogromną 
rolę w rozwoju śląskiego hutnictwa żelaza z dwóch powodów: 

1. Była to pierwsza huta na $ląsku, w której zastosowano nowo
czesną technologię kuźniczej obróbki surówki żelaza przez pudlingowa
nie oraz drugą pudlingarnią w Europie. 

2. Była to pierwsza na Śląsku huta prywatna, która należała do
przedsiębiorców mieszczan. Stanowiło to poważny wyłom w dotych
czasowych stosunkach własnościowych. Ta dziedzina przemysłu bowiem 
była monopolem arystokracji i państwa 75• 

Pierwotnie huta była wyposażona w 4 piece pudlingowe i walcownię, 
dającą żelazo w sztabach, o napędzie parowym typu angielskiego. Su
rówkę przywożono z hut „Laura" w Siemianowicach i „Hohenlohe" 
w pobliskim Wełnowcu. W pudlingarni stosowano węgiel kamienny, któ
ry początkowo nabywano od obcych przedsiębiorców, a od 1838 r. z ko
palni „Waterloo" należącej do Baildona. Do 1846 r. hutę wyposażono 
w następne piece pudlingowe oraz walcownię blach i żelaza zgrzew
nego. Po śmierci Baildona huta przeszła na własność gwarectwa „Domes 
and Company", którego współudziałowcami byli Domes z Raciborza 
i Wenzel z Wrocławia 76.

Wcześniej Baildon odszedł ze służby państwowej i w 1834 r. nazy
wany jest w źródłach właścicielem huty - ,,Eisenhi.ittenbesitzer" 77. Jego 
zamożność rosła. Część kapitału ulokował w ziemi, kupując majątki Bełk 
i Lubie Górne oraz duży dom w Gliwicach z placem nr 17, który należał 
do majoratu Lubie. Możliwe, że pragnął się w ten sposób upodobnić 
zewnętrznie do magnatów górnośląskich, którzy łączyli wielki przemysł 
z własnością ziemską. Małżeństwa niektórych Jego dzieci miały podobny 
cel. Mimo to w całym życiu tego szkockiego hutnika i przedsiębiorcy 
dominowały cechy charakteru wyniesione z rodziny szkockiej i prote
stanckiej, jak wstrzemięźliwość, skromność i oszczędność. Czynne życie 
Johna Baildona dopełniło się 7 VIII 1846 r., kiedy to po krótkiej choro
bie zmarł w Gliwicach 78

• Pochowano go na cmentarzu hutniczym w Gli
wicach z honorami, które oddawano wybitnym hutnikom. Na jego gro-

75 H. Christoph, Zarys rozwoju Huty Baildon w latach 1823-1973 (150 lat 
Huty Baildon, Katowice 1974, s. 5-21). 

78 L. W ach 1 e r, Die Eisenerzeugung Oberschiesiens, Oppeln 1847.
77 Re i t b 6 ck, op. cit., s. 62. Pozycja Baildona w służbie państwa pruskie

go często się zmieniała. W 1804 r. występuje jako „Angeleger von konig
lichen Wercke bey Gleiwitz", w 1808 r. jako „Koniglicher Maschinen-Inspec
tor». w 1813 r. - ,,General Hiltten-Inspector", a w 1818 r. jako „Koniglicher Hiltten 
Inspector". W 1820 r. znowu występuje jako „Ktiniglicher Maschinen Inspector". 
·w 1822 r., gdy nie był już pracownikiem państwa, nosi tytuł „Senator", co wi
docznie miało związek z jego pozycją w radzie miejskiej w Gliwicach. Akt zgonu

wymienia go jako „Rittergutsbesitzer auf Belk und Eigenthumer mehrerer Hiitten
und Gruben". Patrz różne źródła w OT WAP Gliwice oraz wpisy metrykalne
w Katolickim Urzędzie Parafialnym w Gliwicach.

7a OT WAP Gliwice, wyciągi z metryk katolickich i ew;mgelickich m. Gliwic.



-------------------· ...

348 Milan Myska 

bie stanął pomnik odlany z żelaza i ozdobiony reliefem portretowym i9_ 

Dotąd o życiu i dziele Baildona przypomina nazwa jednej z polskich 
hut na Śląsku 80, w krajach czeskich natomiast zapomniano zupełnie 
o człowieku, który poważnie przyczynił się do rozwoju hutnictwa że
laza.

Losy Johna Baildona to jedna z dróg, którymi technologia oraz prak
tyka gospodarczo-organizacyjna przenikały do zacofanych krajów Europy 
we wczesnej fazie industrializacji kapitalistycznej. Ten wybitny tech
nik, wykształcony teoretycznie i praktycznie w najlepszych hutach 
szkockich swoich czasów, wykorzystał zapotrzebowanie na nowoczesną 
wiedzę techniczną w wolniej rozwijających się krajach europejskich 
i oddał swe umiejętności i doświadczenie w służbę rozwoju hutnictwa 
żelaza na pruskim Śląsku i w krajach czeskich. Miał zwłaszcza duże za
sługi na polu wprowadzania technologii wielkich pieców, instalacji że
laznych dmuchaw cylindrycznych typu Smeaton, technologii pudlingar
stwa, w .dziedzinie budowy maszyn parowych i wreszcie własnych kon
strukcji urządzeń napt;dowych oraz detali do walców wiertniczych 
w Prusach i monarchii habsburskiej. Jego konstrukcje mostów żela� 
nych przecierały nowe drogi użycia żelaza odlewniczego. Na schyłku 
pi-erwszego dziesiątka lat XIX w., dzięki kapitałowi zgromadzonemu 
w wyniku współpracy z górnośląskimi i morawskimi przemysłowcami 
hutniczymi i z państwem pruskim, wszedł na drogę samodzielnych in
westycji. Po pierwszej, nieudanej próbie na Ostrawie założył w począt
kach lat dwudziestych hutę „Baildon" w Dąbie koło Katowic. 

Na przykładzie osoby i efektów działalności Johna Baildona widać 
dialektyczną zależność dwóch stron przenikania i narastania technologii 
brytyjskiej na kontynencie. Jedną stronę reprezentowała sama techno
logia i jej nosiciel, drugą było środowisko, do którego była wnoszona, 
i jego zdolność do jej akceptacji i przyjmowania. Działalność Johna 
Baildona rozkładała się na dwa różne środowiska, o różnym poziomie 
rozwoju gospodarczego, strukturze społecznej, a co za tym idzie, o róż
nej zdolności adaptowania nowoczesnej technologii i jej nosicieli. Kon
serwatywne i zacofane gospodarczo środowisko monarchii habsburskiej 
odrzucało nieprzeciętne plany Baildona jako przedwczesne. Świadczą 
o tym nieudane próby jego współpracy z Salmem oraz realizacji pro
jektu walcowni i pudlingarni w pobliżu ostrawskich złóż węgla. Prze-

19 F. Kam iński, ZC'ichen eisernen Zeit (Oberschlesische Heimat, R. 10, 
1914, s. 21). 

60 Udział Johna Baildona w Hucie Baildon został sprzedany przez jego syna 
Artura 14 I 1848 r. za 15 1ys. tal. dwom pozostałym w�pólnikom: kupcom Dome
sowi i Wenzclowi. Dr med. Vilem Homolac pozbył się udziału wcześniej. W 1865 r. 
huta przeszła na własność gliwickiego przemysłowca Wilhelma Hcgenscheidta, 
a w 1887 r. na wla�nc�ć Oberschlesische Eiseninduslrie. Aktiengesellschaft fur 
Bergbau und Huttenbetrieb w Gliwicach. 

t 
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ciwnie, bardziej dojrzałe i rozwinięte gospodarczo środowisko prowincji 
pruskiej było w stanie wykorzystać w pełni zdolności Baildona i za
adaptować je z korzyścią dla swej gospodarki. Jedynie w takim śro
dowisku Baildon mógł wyrosnąć na wybitnego pioniera rewolucji prze
mysłowej na Górnym Śląsku. Nic więc dziwnego, że w krajach czeskich 
John Baildon i jego dzieło poszły w zapomnienie. 

Tłum. z jęz. czeskiego Barbara Leszczyńska 

JOHN BAILDON - EIN SCHOTTISCHER HtiTTENFACHMANN UND 

DIE ANFANGE DER INDUSTRIELLEN REVOLUTION IN SCHLESIEN 

UND BOHMEN 

Der Artikel befasst sich mit der Erforschung einer der Formen des Ein
fliessens moderner Hi.ittentechnologien aus England in die in der Friihphase der 
industriellen Revolution schwach entwickelten Lander. Diese Form war der Import 
bedeutender Metallurgie- und Hiittenspezialisten durch diese Lander. Ein solcher, 
in der schlesischen, mahrischen und ostravaer Eisenverhiittung arbeitendcr Fach
mann war John Baildon. In den schottischen Hi.itten in Carron ausgebildet, hatte 
er riesige Verdienste bei der Einflihrung neuer Eisenausschmelzungsverfahren, dem 
Bau von Hiitten- und Dampfmaschinen sowie von Eisenbriicken in Schlesien und 
Bohmen. Nach der Anhaufung des cntsprechenden Kapitals baute er die eigene 
Hiitte „Bailtlon" und unternahm, sich auf die Kontakte mit bohmischen Unter
nehmern sliitzend, zahlreiche Versuche der Erweiterung der metallurgischen In
dustrie in Bohmen. Wiihrend Baildot'I im wirtschaftlich entwickelten Oberschie
sien einer der bedeutendsten Pioniere der Industriealisierung wurde, erlitten alle 
seine dicsbezi..iglichen Ver,:uche in der okonomi,:ch ri.icksti:indigen habsburger Mo
narchie ein Fiasko. 




