
ЗА НАЧАЛОТО НА ЖЕЛЯЗНОТО КОРАБОСТРОЕНЕ В 

СВЕТА 

 По случай 200 г. от построяването на първия железен параход 

(1822 г.) 

 Според известно българско морскоисторическо издание, „през 1664 

г. французинът Мерсен предложил корабите вместо от дърво да се строят 

от желязо” [1, с. 40]. Десетина години след това съобщение то е 

потвърдено от друг български автор [2], но, доколкото  изтъкнатият 

френски учен умира през 1648 г., а посмъртно е издаден само един негов 

труд, посветен при това на въпроси от областта на оптиката (1651 г.) [3], 

очевидно споменатата идея се нуждае от допълнително уточнение. 

 Френският монах М. Мерсен дава идеята за железен корпус на 

подводниците (1644 г.) 

  Марен Мерсен (1588–1648 г.) –  

https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/bpt6k415389h/f77 

 Френският монах от римокатолическия Орден на братята минорити 

(францисканците) Марен Мерсен е „една от централните фигури в 

научния живот през XVII в., в който по думите на неговите биографи той 

играе специалната роля на „секретар на учена Европа”, на „пулт за 

управление” на идеите, които бродят из всички области на интелектуалния 

живот от онова време – философия, математика, физика, механика и 

теория на музиката” [4, с. 26-35]. Един от трудовете му, публикуван през 

1644 г. в Париж на латински език, е „Изкуството на плаване над и под 

водата с трактат за магнита и теоретична, практическа и 

инструментална хармония”. Националната библиотека на Франция 

предлага дигитализиран екземпляр на това безценно издание [5], но, заради 

латинския му текст, за настоящото проучване ползвах неизвестно у нас 

френско изследване от 1912 г. на споменатия труд на М. Мерсен. Според 

автора му Робер Триже, за корпуса на подводница М. Мерсен предлага 

идеята „дърво или желязо” (болд, И.А.) [6, с. 80]. 

https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/bpt6k415389h/f77


Кога е построен първият железен плавателен съд 

Към историята на желязното корабостроене до 1787 г. 

От десетилетия в чуждестранната морскоисторическа литература е 

възприета версията, че наред с психологическия фактор (желязото потъва 

във водата!) съществена пречка за използването на желязото като корпусен 

материал в корабостроенето е липсата на ефективно произвеждан железен 

листов материал. Той се появява едва през 1784 г., когато  англичанинът 

Хенри Корт получава патент за пудлинговането (технология за получаване 

на ковашко желязо от чугун) и за производство на валцовани железни 

листове и профили [7]. Три години по-късно английският индустриалец 

Джон Уилкинсън построява баржата „Trial” („Изпитание”), приета както 

у нас, така и по света за първия в историята железен плавателен съд. 

През 2006 г., когато публикувах подробна история на железния Бот № 1, 

построен във Флотския арсенал в Русе (1882 г.), представих съвсем 

пестеливо, с цел сравнителен анализ, кратки сведения и за английската 

баржа „Изпитание” [8, с. 152]. Понастоящем обаче не се предоверих на 

твърденията на трудно обозрими чуждоземни историци относно 

приоритета на тази баржа и благодарение на интернет издирих сведения за 

ранната история на желязното корабостроене до 1787 г. … 

 Джон Уилкинсън (1729–1808 г.), рисувано ок. 1795 г. – 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Wilkinson 

 Към 1750 г. Дж. Уилкинсън (заедно със своя баща) добива чугун в 

доменна пещ, построена в селището Линдъл от енорията Картмел, близо до 

град Ланкастър в английското графство Ланкашър. По същото време (ок. 

1750 г.) той проправя канал в близкото торфено блато, за да превозва по 

него необходимото за пещта гориво (торф), като за целта изработва 

желязна лодка. Това поставя началото на изграждането на канална мрежа, 

обслужваща редица други предприемачи, а Дж. Уилкинсън построява за 

тях железни лодки, плаващи както по каналите, така и по река Севърн [9]. 

Тъй като по онова време (преди 1784 г.) все още няма валцовани железни 

листи, най-вероятно Дж. Уилкинсън е използвал ковани листи. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Wilkinson


 Няма да навлизам в историята на желязното корабостроене в Англия 

през периода средата на XVIII в.–1787 г., т.к. за това е необходимо отделно 

проучване и представяне, но отбелязвам още два факта:   

 - през 1777 г. лондонското месечно списание „Джентълменс 

мегъзийн” съобщава, че на 9 (20) май с. г. „Нова лодка за развлечения, 

построена от листово желязо (И.А.), беше спусната на вода в река Фос, 

графство Йоркшър (Северна Англия, И.А.). Тя има дължина 12 фута (3,65 

м, И.А.), широчина шест (1,82 м, И.А.), плавала е с петнадесет души на 

борда и може да бъде транспортирана до и от реката от двама мъже” [10]; 

 - английският морски историк Ричард Баркър е публикувал още през 

1987 г. резултатите от задълбочено изследване  на историята на желязното 

корабостроене до появяването на баржата „Изпитание” през 1787 г. [11]. 

 Първият железен параход „Aaron Manby” (1822 г.) 

 Как е построен „Aaron Manby” 

 На 27 (15 ст. ст.) февруари 1822 г. в Париж е регистрирано 

дружество с ограничена отговорност за ускорен превоз по вода. Точното 

наименование на дружеството, предметът на дейност и неговите 

основатели не са посочени в неизвестното досега френско решение [12,  с. 

223], но положително става дума за Société des transports accélérés par eau 

(Дружество за ускорен превоз по вода) [13, с. 80], [14]. Предметът на 

дейност е превоз на стоки между Руан и Париж, към февруари 1822 г. 

дружеството притежава вече четири дървени парахода („Génie de 

Commerce”, „Ville de Rouen”, „Duc de Bordeaux”, „Ville de Paris”) [13, с. 

80]. 

  Част от железен мост на един от каналите в Бирмингам, 

направен от фирмата Horseley Iron Works през 1827 г. – 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horseley_Iron_Works_%2817225528485%29.jpg   

 Още през 1821 г. във фирмата „Horseley Iron Works” в град Типтън 

(16 км северозападно от Бирмингам), графство Западен Мидландс, Англия, 

Еърън Менби (1776–1850 г.) започва строежа на железен параход, като 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horseley_Iron_Works_%2817225528485%29.jpg


използва средства от обща сметка с капитан Чарлз Нейпиър (1786–1860 г.) 

(бъдещ адмирал). Произведените ковани железни листове са обработени и 

после плоскодънният корпус [16] е сглобен с временни нитове. След това 

той е разглобен на части и превозен до доковете Съри, разположени на 

южния бряг на река Темза в Югоизточен Лондон. Там частите на корпуса 

са сглобени с постоянни нитове, монтирани са парната машина и котелът, 

палубата е покрита с дървен настил. 

 На 30 (18) април 1822 г. в Лондон параходът е регистриран на името 

на  Еърън Менби, но само след три дни е пререгистриран на името на Ч. 

Нейпиър и Е. Менби [19]. Понастоящем липсва обаче достоверен 

източник, който да потвърждава под какво име е експлоатиран новият 

кораб. В литературата (вкл. интернет) е възприето името „Aaron Manby”, 

но в статията за него в немскоезичната Уикипедия са предпочели само 

„Manby”, отчитайки вероятно факта, че в построяването на парахода 

активно участва не само Е. Менби, но и неговият син Чарлз.   

  Английски юбилеен пощенски плик по 

случай 150 г. от построяването на първия железен параход „Aaron Manby” –   

https://i.ebayimg.com/images/g/tuMAAOSwBw1ik1oE/s-l500.jpg 

  Построяването на парахода е завършено на 30 (18) април 1822 г. 

Първите пробни изпитания са извършени на 9 май (27 апр.) 1822 г. на река 

Темза в Лондон, между районите Батърсий и Блекфрайърс. Около средата 

на май „Aaron Manby” потегля от Лондон и на 18 (6) май, след 55-часово 

плаване, пристига в Булон сюр Мер, след това за кратко се отбива в Хавър 

и на 27 (15) или 28 (16) май акостира в Руан. Девет дни по-късно отплава 

по река Сена и след 106 часа, достига Париж на 10 юни (29 май) 1822 г. 

[13, с. 81]. Накратко, първият железен параход влиза в експлоатация около 

средата на май (ст. ст. началото на май) 1822 г. и пристига в Париж след 

близо три седмици, на 10 юни (29 май) [20]. 

https://i.ebayimg.com/images/g/tuMAAOSwBw1ik1oE/s-l500.jpg


 Основни технически данни 

 Товароподемност – 116 т [13, с. 80].  

  Дължина – 106 фута (32,31 м) [13, с. 81], [22].  

 Широчина – най-голяма на корпуса 17 фута (5,18 м), макс. (с 

бордовите гребни колела) 24 фута (7,32 м) [13, с. 81], [27]. 

 Газене – 1 фут (0,30 м) [13, с. 80], [28].  

 Дебелина на железните листи за обшивката на корпуса – ¼ инч (6,35 

мм) [29]. 

 Парна машина – осцилираща, по брит. патент № 4558 на Еърън 

Менби, 30 к.с. [13, с. 81]. 

 Бордови гребни колела – по патент № 4429 от 15 януари 1820 г. на 

Джон Олдъм, широчина 3,5 фута (1,07 м) [30]. 

  

 Познаваме ли образа на „Ааron Manby” 

 Сн.1 - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aaronmanby.jpg 

Накратко казано, НЕ!  

Сн. 1 представя широко известната както по света, така и у нас 

илюстрация, за която трудно изброимо число автори твърдят, че 

изобразява параходът „Aaron Manby”. А в подобни случаи, според едно 

неписано правило, авторите не са длъжни да доказват общоизвестна 

истина. Да, но все пак истина ли е конкретната истина? 

Според авторитетната англоезична Уикипедия, Сн. 1 представлява 

картина от ок. 1825 г., на която неизвестен автор е изобразил  „Aaron 

Manby”, и за доказателство е посочен линкът  

 www.blackcountrysociety.co.uk/articles/horseley.htm [33]. Но колкото и да 

кликвате върху него, винаги ще получавате отговора: Еror 404. Page not 

found … Безсмислено е да претрупвам научния апарат на статията си, за да 

докажа, че такъв е обичайния отговор в Уикипедия, или пък, че е масова 

практиката авторите формално и безкритично да прилагат илюстрацията, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aaronmanby.jpg
http://www.blackcountrysociety.co.uk/articles/horseley.htm


без да се интересуват от нейния произход и дали тя наистина изобразява 

„Aaron Manby”. А без читателят да е правил каквото и да е проучване за 

историята на този известен параход, веднага може да установи два странни 

факта: 

- двата надписа са на френски език и в нито един от тях името на 

парахода не е споменато; 

- на картината е нарисуван параход от ок. 1825 г. (според 

уикипедианците и безброй други автори), но не се забелязва никакъв 

движител. Към 1825 г. параходите все още използват гребни колела – 

бордови или кърмови, но на тази картина такава чудесия липсва. Авторите 

на статии за „Aaron Manby” споменават понякога и изобретателя на 

конструкцията на неговите гребни колела, но те не са изобразени на 

широко известната картина. Впрочем, тук-там, макар и изключително 

рядко, се срещат изключения.  

  Джон Олдъм (1779–1840 г.) –  https://www.dmg-

lib.org/dmglib/main/biogrViewer_content.jsp?id=24769004&skipSearchBar=1 

В началото на статията си споменах по повод на идеята на М. 

Мерсен от 1664 г. и български автор. В книгата си той пестеливо е 

отбелязал появяването на първия железен параход и е поместил негов 

силует (поглед откъм десен борд!), като твърди, че е от 1821 г. [1, с. 42]. 

Изключено е годината да е вярна, защото строежът едва тогава започва, а 

движителят и димоходът положително все още не са били монтирани, за да 

бъдат изписани от незнайния художник. Интересното е, че на тази 

илюстрация, между димохода и носа на парахода се забелязва гребно 

колело с четири лопатки, приличащи на стърчащи гребла и без кожух на 

колелото. И както е масовата практика (у нас и по света), източникът на 

тази илюстрация не е посочен. В действителност тя е „заимствана” от 

руския превод на немска морскоисторическа книга [34, с. 84]. Немският 

оригинал е от 1971 г., но нямам достъп до него и тук препращам към 

библиографското му описание по данни от интернет [35]. Убеден съм 

обаче, че известният немски морски историк (Ернст Хенриот) или 

https://www.dmg-lib.org/dmglib/main/biogrViewer_content.jsp?id=24769004&skipSearchBar=1
https://www.dmg-lib.org/dmglib/main/biogrViewer_content.jsp?id=24769004&skipSearchBar=1


евентуалният автор на ползвания от него източник е изфантазирал 

силуетът на „Aaron Manby”, защото конструкцията на гребното колело, 

патентовано от Джон Олдъм през 1820 г. и използвано две години по-

късно на този параход, е друг тип.  Най-обща представа за конструкцията и 

действието на гребното колело на „Aaron Manby” дават Сн. 2, Сн. 3 и Сн. 4. 

Те илюстрират по-късна конструкция и авторите неправилно твърдят, че 

този вид гребно колело (feathering paddlewheel) за пръв път било 

патентовано през 1829 г. от Илайя Галоуей [36]. Сн. 2 и Сн. 3 изобразяват 

гребно колело с 9 лопатки, докато патентованата през 1820 г. от Дж. 

Олдъм конструкция има 8 лопатки [37, с. 74]. 

Сн.2  Сн.3 Сн.4 

Формално погледнато, причината за липсата на гребно колело (на 

борда или в кърмата) би могъл да бъде фактът, че движителят е гребен 

винт, но към 1822 г. все още не е внедрена такава работоспособна 

конструкция.  

Ако оставим настрана липсата на движител и я обясним с някаква 

естетична приумица на незнайния художник, пълна загадка е и въпросът 

защо все пак в двата френски надписа липсва името на парахода и какво в 

крайна сметка доказва, че на Сн. 1е изобразен първият железен параход? 

Припомням, че въз основа на задълбоченото изследване на 

Чалънър/Хендерсън и новоиздирен френски първоизточник от 1822 г. 

става ясно, че към февруари с.г. Eърън Менби все още е член на Société des 

transports accélérés par eau (Дружество за ускорен превоз по вода), на 

което предметът на дейност е превоз на стоки между Руан и Париж. 

Горният надпис на картината с очевидно твърде неясен произход от уж ок. 

1825 г. гласи обаче Bateau à vapeur en fer entre Paris et Havre, т.е. 

Железен параход между Париж и Хавър, т.е. нито дума за „Aaron Manby”, 

а и районът на действие на този неясен параход е по-голям.  

 



  Сн. 5   

Известна светлина хвърля фактът, че през зимата на 1822–1823 г. 

Еърън Менби заедно с негови приятели основават дружеството Compagnie 

des bateaux à vapeur en fer entre Paris et Havre, което е конкурентно на 

Société des transports accélérés par eau. По този повод новото дружество 

разпространява проспект с дата 1 ян. 1823 г. (н. ст.), в който е поместена  

широко известната днес илюстрация. Оригиналът на този проспект е 

публикуван през 2018 г. (Сн. 5) [15], но илюстрацията (заедно с датата под 

нея!) е публикувана още през 1953 г. от Чалънър/Хендерсън [13, с. 92, фиг. 

1]. По-късно авторите, ползвали тази илюстрация, положително не са 

посочвали източника, а при разпространението ѝ в интернет незнайни 

спецове охотно са ползвали възможностите на фотошопа… 

  Сн. 6 

  Макар Чалънър/Хендерсън да твърдят, че в проспекта е изобразен 

„Aaron Manby”, те не публикуват обосновка за очевадната липса на 

бордови гребни колела. Дори да се приеме, че тя е фриволно хрумване на 

художника, това ли е единствената му намеса? Ако някой я оценява за 

„дреболия”, би ли допуснал художник да рисува ветроход само с мачти без 

ветрила? Липсата на движител наистина е странна, ако се отчете и фактът, 

че е съхранена бланка на писмо на Société des transports accélérés par eau 

от 25 (13) февруари 1822 г., която има подобно оформление, но 

изобразеният параход има кърмово гребно колело (Сн. 6) [13, с. 92, фиг. 2], 



[15]. Тъй като към тази дата дружеството, споменато в предното изречение, 

притежава и четири парахода с кърмови гребни колела [13, с. 80], тази 

илюстрация е исторически достоверна. 

 Накратко, въз основа на досега известните първоизточници за 

„Aaron Manby” може само да се твърди, че разпространяваната досега 

илюстрация за него е всъщност част от проспект от 1 януари (н. ст.) 1823 г. 

на Compagnie des bateaux à vapeur en fer entre Paris et Havre, което 

притежава и експлоатира първия железен параход. А как е изглеждал той 

засега остава загадка. 

Кратка история на „Aaron Manby” 

До 1830 г. „Aaron Manby” не е ремонтиран. От 1836 г. напуска Сена 

и плава в река Лоара. През 1845–1846 г. е сменена парната му машина, 

бракуван е във Франция през 1855 г. [13, с. 84]. 

  
https://www.facebook.com/photo?fbid=10158724922271547&set=pcb.1191497724987094 

 На 29 април 2022 г., в гр. Типтън, на външна стена на училището 

„Джоузеф Търнър”, недалеч от което през периода 1809–1865 г. са 

функционирали заводите Horseley Iron Works, производител на първия в 

света железен параход, депутатът от Парламента на Англия Шон Бейли 

открива паметна плоча по повод 200 години от построяването на 

„Aaron Manby” [38].  
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Източник [19] [23, с. 

327] 

[24, с. 

201-

302] 

[26, 

с.10] 

[21] 

Широчина – най-голяма на 

корпуса 

5,23 м 17,2 

фута 

(5,24 

м) 

  17 

фута 

(5,18 

м) 

Макс. широчина 

(с бордовите гребни колела) 

23 

фута 

(7,01 

м) 

   23 

фута 

(7,01 

м) 

Широчина без уточнение   18 

фута 

(5,49 

м) 

16 

фута 

(4,88 

м) 
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Лондонски фут е равен на 0,3047974 м. 
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