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160 ГОДИНИ ОТ ПЪРВИЯ ПАТЕНТ НА БЪЛГАРИН 

Нови сведения за френския патент на Николай Тошкович за бутални 

пръстени с регулируем натиск 

В памет на доц. д-р инж. Младен Цонев (1937 – 2015 г.) – виден историк 

на техниката, първия изследовател на живота и делото на Н. 

Тошкович 

 Одеският българин Николай Стефанов Тошкович (1831–1893 г.) е 

известен от близо половин век в историческата ни литература като първият 

наш сънародник който става притежател на патенти: 1857 г. – френски 

патент (съвместно с френския механик Франсоа Жерар) за бутални 

пръстени с регулируем натиск, 1859 г. – френски патент за „гребен винт с 

двойно действие” (днес – противоположно въртящи се съосни гребни 

винтове). Преди 10 години публикувах подробна негова биография, вкл. 

критичен историографски преглед на дотогавашни публикации за живота и 

делото му [1, с. 69-116], а междувременно – допълнителни биографични 

сведения [2], [3], както и критика на разпространявани недостоверни 

твърдения за творческата му дейност [4, с. 2-3]. Тъй като през 2017 г. се 

навършват 160 г. от издаването на първия френски патент на Н. Тошкович, 

тук предлагам сведения изключително за историята на първото му 

изобретение и спестявам историографския преглед на изписаното за 

българския съпритежател на патента от 2006 г. насам [5]. По правило по-

нататък в текста всички дати до 31 март 1916 г. са по Юлианския календар 

(стар стил), но при дати от същия период, цитирани евентуално по 

Григорианския календар (нов стил), в скоби посочвам датата по стар стил.  

 Кога и защо Н. Тошкович отива в Париж 

 Според известната от девет десетилетия статия на Сава Филаретов от 

1857 г. за първото изобретение на Н. Тошкович „той от онази година насам 

се нахожда в Париж и се учи там художеството: как се правят машините, 

които действоват с пара (паровие машини), а особено ония машини по 

железните пътища, които стоят отпред и със силата на тая пара влекат 

[след] себе си една, две, три и повече кола (вагони) […] Н. С. Тошкович 

учи това художество на знаменитата фабрика на Кайля […]” [9]. Тя е 

всъщност фабрика на Жан-Франсоа Кай, защото е собственост на   

фирмата „J.-F. Cail et Cie” – едно от най-заслужилите предприятия за 

индустриалната революция във Франция. По онова време тя е най-

големият в света производител на оборудване за фабрики за производство 

на захар и вторият във Франция производител в областта на железопътния 
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транспорт, като изработва локомотиви тип „Крамптън” по английски 

лиценз. През 1853 г. значително разширява производството на    

съоръжения за захарната индустрия, към 1855 г. произвежда 80 до 100 

локомотива годишно, същевременно от 1851 г. предлага на пазара парни 

вършачки и жетварки, както и парни машини, строи мостове и 

дестилационни съоръжения за производството на алкохол. Към 1866 г. в 

заводите на фирмата работят 4100 души [3].   

 На 12 март 1855 г. Н. Тошкович е избран за действителен член на 

Дружеството по селско стопанство в Южна Русия и след това през същата 

година заминава за Франция. Относно мотивите за това пътуване засега 

не са издирени документи и можем само по косвени сведения да 

правим предположения. А мотивите му все още са пълна загадка, защото 

към 1855 г. Русия е във война с Франция (Кримската война 1853–1856 г.) и 

дипломатическите им отношения са прекъснати. Нещо повече, съвременни 

руски стопанско-исторически изследвания уверяват, че „До края на 80-те 

години на XIX в. между Франция и Русия съществували незначителни 

икономически връзки, Русия се струвала на французите далечна и 

неразбираема” [10]. Но въпреки крайно неблагоприятните  

военновременни условия и търговско-икономически взаимоотношения 

между двете страни през 1855 г. един одески жител започва обучение в 

заводите на френската фирма „J.-F. Cail et Cie”.  

 Ако се вземе предвид само дописката на С. Филаретов, вероятната 

причина е доставката на локомотиви и вагони за Одеската железопътна 

линия. Руски исторически изследвания по-скоро опровергават подобно 

предположение. Обширна руска статия от 1865 г. за близо 

половинвековните трудности при проектирането и построяването на 

първата ж.п. линия в Южна Русия свидетелства, че „в Петербург мисълта 

за Одеския железен път през 1852 г. била вече забравена […], а войната 

1853–1855 г. насочила вниманието и всички капитали на Русия и 

правителството към други дела”. Ново железопътно дружество за 

свързване на Одеса с центъра на Русия било основано през 1858 г. [11], а 

първата копка за строежа на Одеската железопътна линия била направена 

едва на 4 май 1863 г. [12]. При описаните крайно неблагоприятни условия 

за държавния и частния капитал да инвестира в развитието на 

железопътното дело в Южна Русия е нелогично да се предполага, че някой 

би отделил средства за подготовка на перспективен специалист в тази 

област. Освен това прави впечатление, че фирмата „J.-F. Cail et Cie” 
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произвежда първите 10 локомотива за Русия едва през 1858 г. [13], т.е. по 

време, когато Н. Тошкович е ангажиран с изследванията си по създаването 

на своя гребен винт  с двойно действие. 

 По-приемлива изглежда връзката на Н. Тошкович с Франция по 

линия на членството му в Дружеството по селско стопанско на Южна 

Русия. Фирмата „J.-F. Cail et Cie” е най-големият в света производител на 

оборудване за фабрики за производство на захар, а през 30-те–50-те години 

на XIX в. в Украйна те значително се увеличават, защото тогава там това 

производство е смятано за „най-ефективният начин за повишаването на 

рентабилността на селското стопанство” [14]. Показателен е и фактът, че в 

средата на 50-те години на XIX в. 58 на сто от захарните заводи в Руската 

империя са разположени в Украйна [15, с. 5]. Въпреки слабите като цяло 

френско-руски икономически връзки към средата на XIX в. самият Ж.-Ф. 

Кай далновидно е полагал усилия да навлезе в този пазар [16, с. 209]. Още 

през 1852 г. в гр. Смела (днес в Украйна) той открива първото 

представителство с депозитен склад за машини на фирмата „J.-F. Cail et 

Cie” [17], а по-късно създава такива представителства в Санкт Петербург, 

Москва, Одеса и Киев [13]. Ако подобно френско представителство е 

основано в Одеса през периода от 1852 до октомври 1853 г. (начало на 

Кримската война), не е изключена и възможността с неговото 

посредничество Н. Тошкович да е заминал на обучение в заводите на 

френската фирма с цел изучаването както на оборудване за захарните 

заводи, така и на селскостопанска техника за Украйна. Вероятно част от 

обучението му в тази фирма е било и запознаването с конструкцията на 

произвежданите френски локомотиви предвид фирмената политика за 

навлизане на руския пазар и с техника за изграждането на местната 

железопътна  мрежа [18].  

  Какво е официалното наименование на първото изобретение на 

Н. Тошкович  

 През 1987 г. видният историк на техниката доц. д-р инж. Младен 

Цонев публикува текста на първия френски патент на Н. Тошкович – № 

30585 от 17 (5) януари 1857 г. Публикацията представя пълното 

съдържание на патента на френски език, превода му на български, 

факсимилета на четири страници на френския патент, факсимиле на 

чертежите към патента и кратки заключения на автора [19, с. 33-41, 46-53].  

Поради липсата на заглавната страница на патента  неговото официално 

наименование остана неизвестно, а освен това според съдържанието на 
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патента той е предшестван от искане на френския механик Франсоа-Шарл 

Жерар за  издаване на патент за система на бутало, подадено на 21 (9) юли 

1856 г., и не беше известно дали той наистина е получил такъв патент и 

каква е техническата същност на изобретението му. В последно време 

обаче благодарение на интернет успях да издиря документи от онова време 

и да уточня споменатите два неизвестни въпроса. 

 Според френски каталог от 1858 г. за патентите за изобретения, 

издадени през 1857 г., на 17 (5) януари 1857 г. е издаден френски патент на 

Тошкович и Жерар от Париж № 30585 за „Система на парно бутало или 

усъвършенствания, внесени в тази система, за която господин Жерар 

вече притежава патент от 21 (9) юли 1856 г.”; срокът на действие на 

патент № 30585 е 15 години [20, с. 17]. Тази информация се потвърждава и 

от Бюлетин за законите на Френската империя, издаден през 1859 г. [21, с. 

434].    

 Все още не откривам сведения за съдържанието на патента на 

Франсоа-Шарл Жерар от 21 (9) юли 1856 г., въз основа на което да направя 

по-точен сравнителен анализ за личния технически принос на Н. 

Тошкович в съвместния патент № 30585, но очевидно той е по-съществен 

от участието на французина, след като и двата новоиздирени френски 

първоизточника, наред с известния още от 1987 г. текст на патента,  

категорично потвърждават по-големия принос на одеския българин, 

поставяйки го на първо място. 

 

   Първата и 

последната страница от описанието на френския патент № 30 585 от 

1857 г. на Н. Тошкович и Ш. Жерар (личен архив на автора)] 
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Какво всъщност  изобретяват Н. Тошкович и Фр. Жерар 

 През 2006 г. публикувах критичен  анализ на известните дотогава в 

литературата седем варианта за описание на техническата същност на 

изобретението, за което е издаден френският патент № 30585 от 1857 г.; 

представих подробно и конструктивните особености, респ. основните 

елементи, на изобретената система бутало за хоризонтални и вертикални 

парни машини. Пак тогава обърнах изрично внимание на следните грешни 

твърдения: 

 - Н. Тошкович е единствен притежател на патент № 30585. Тази 

порочна практика продължава и до днес, като популяризаторите му 

елегантно премълчават, че този патент има още един притежател – 

френския механик Фр. Жерар; 

-  Н. Тошкович е изобретател на еластичните бутални пръстени. Още 

през 2006 г. публикувах оскъдни, но все пак достоверни сведения, че този 

важен конструктивен детайл е въведен в машиностроенето преди 1857 г.; 

- Н. Тошкович изобретил коничните (конусните) сегменти на 

буталото. Популяризирането на тази куриозна конструкция продължават 

до наши дни, но нито един от познавачите ѝ не е публикувал поне някаква 

проста схема, като как си представя подобна форма на буталните сегменти 

(пръстени); 

- Н. Тошкович докладвал през 1857 г. заявката си за изобретението 

пред Дружеството за подкрепа на националната индустрия на Франция. 

Протоколът на заседанието на това дружество потвърждава обаче, че 

никой от двамата изобретатели не е присъствал.   

     През 2008 г. солидна на вид и с иначе похвални намерения книга  

помести едни от най-злополучните биографични сведения за Н. 

Тошкович [22, с. 209]. Междувременно автори на трудно изброими вече 

съчинителства тип „Какво сме дали на света” се надпреварват в интернет, 

експлоатирайки изключително метода „копи-пейст”, да разпространяват 

всевъзможни измислици за живота и делото на първия българин - 

притежател на патенти. Тук представям най-вече онези от тях, свързани с 

първия му патент.  

 През октомври 2016 г. нашенска претенция, разпространена в 

интернет на английски език, обяви, че Н. Тошкович изобретява „Piston 

Steam Engine”, сиреч „Буталната парна машина” [23]. Че тя е създадена 

още през XVII в. в Англия, е очевидно досадна историко-техническа 

дреболия  за родната патриотарщина… Сравнително по-сдържано е 
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твърдението в небезизвестния сборник „1000 причини да се гордеем, че 

сме българи”, че той (Н.Т.) бил представил „нова конструкция на парна 

машина, за която получава два патента от френското патентно ведомство” 

[22, с. 209]. Тук авторът приписва по-скромен принос, но пък за 

компенсация доизмисля  още един патент за първото изобретение … 

  Отколе най-много привърженици има мечтанието, че Н. Тошкович 

бил изобретил буталните пръстени. То е вече толкова популярно, че се 

използва във викторина с въпроса „Кой е изобретил буталните пръстени 

(сегменти)?” и посочващият името на Н. Тошкович получава похвалата 

„Браво! Правилен отговор!” Особено куриозно в същата викторина е 

участието на един преподавател по теория и практика (в Учебен център за 

оценка и обучение на водачи на МПС), който уверява: „Включвам се в 

темата защото съм наясно. Буталните сегменти са открити и патентовани 

от наш сънародник” [24]. Очевидно въпросният преподавател няма 

представа, че техническите средства не се откриват, а изобретяват, но това 

е друга тема. По-същественото за историята на френския патент № 30585 

от 1857 г. е фактът, че буталните пръстени са изобретени десетилетия 

преди нашия сънародник. От друга страна, тошковичоведите сигурно на 

юнашко доверие ползват биографията на Н. Тошкович в българската [25] и 

английската [26] Уикипедия. Майсторът-уикипедианец, спретнал тези 

статии, изобщо не е проучвал историята на буталните пръстени, но пък 

има становище по въпроса и уверява читателите дори, че „Благодарение на 

това изобретение впоследствие става възможно изобретяването на 

двигателите с вътрешно горене” [25], [26]. Още през 2011 г. критикувах 

този историко-технически „бисер” [2], но въпреки това нашенски 

комплексари, поназнайващи това-онова за Н. Тошкович,  упорито го 

разпространяват. Какви са обаче фактите? 

  

Първо. Нароилите се тошковичоведи обикновено нямат представа за 

основни изисквания в историографията на техниката. Например груба 

методологическа грешка е да се проучва техническо средство от 

средата на XIX в. с понятийно-терминологичен апарат и представи от 

XXI в. Припомням въпроса от споменатата вече викторина „Кой е 

изобретил буталните пръстени (сегменти)?” Очевидно авторът на този 

въпрос използва термините „пръстен” и „сегмент” като абсолютни 

синоними, които описват едно понятие. В буталото на Тошкович и Жерар 

тези термини означават обаче две различни понятия и то има два пръстена 
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с общо осем сегмента. И само още един пример за непрофесионален от 

историко-техническо гледище подход на изследване. 

 Нашенският спец, измайсторил англоезичната статията за Н. 

Тошкович в Уикипедия, използва английския термин „elastic ring” за 

„бутален пръстен”. Той не си е направил трудът да провери поне в 

английската Уикипедия, че там предпочитат „piston ring”. Въпросният спец  

не е проучвал историята на буталния пръстен и по досегашни научни 

публикации за Н. Тошкович, камо ли да е ползвал чуждоезични източници 

за парни машини от неговото време. Иначе щеше да знае, че със 

съвременните английски термини „piston ring” (да не говорим пък за 

„elastic ring”) ще получи крайно недостоверна картина за изобретателската 

дейност в това направление, защото в англоезичната литература от края на 

XVIII и първата половина на XIX в., сиреч по времето на Н. Тошкович, 

предпочитат да използват термина „metallic piston”, т.е. „метално бутало”, 

но този термин представя понятието „бутален пръстен”. По подобен начин 

в тогавашната френска литература използват термина „piston metallique”, а 

днес французите предпочитат „segment de piston”.   

  

Второ. Буталото на съвременните бутални двигатели с вътрешно 

горене има цилиндрична форма с тесни канали за буталните пръстени, като 

общата им височина е значително по-малка от височината на буталото. 

Буталото на парните машини към средата на XIX в. има дисковидна форма, 

а конкретно буталото на Тошкович и Жерар има само един канал за двата 

бутални пръстена, като общата височина на този канал е равна на 

половината височина на буталото. 

  

Трето. Тошкович и Жерар не изобретяват нито буталния пръстен 

изобщо, нито автоматичното регулиране на буталните пръстени. Кратка 

ранна история на буталния пръстен: 

  

1798 г. Английският изобретател Едмънд Картрайт публикува проект 

на парна машина, която има бутало с месингови бутални пръстени, 

положението на които се фиксира с малки пружини [27, с. 423], [28, с. 

141-142].  
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 Буталният пръстен на 

Едмънд Картрайт от 1798 г.  - Galloway, Elijah. History and progress of the 

steam engine; with a practical investigation of its Structure and application. 

London, printed for Thomas Kelly, 1836, с. 436 

 1816 г.  Английският изобретател Джон Бартън получава английски 

патент за „отлично метално бутало – едно усъвършенстване на 

Картрайтовите клинове, върху които се въздейства с помощта на пружини, 

поддържащи външната серия части или уплътнителя, притиснат към 

повърхността на цилиндъра” [27, с. 641].  
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 Буталният 

пръстен на Джон Бартън от 1816 г.] 

  

1818 г. Американският адвокат Питър Брауни  предлага метален 

бутален пръстен от три сегмента, притискани към стената на цилиндъра 

посредством пръстеновидна пружина и три клина с форма на равностранен 

триъгълник [29, с. 155-159].   
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 Буталният пръстен на 

Питър Брауни от 1818 г. (Е – бутални сегменти, G – триъгълни клинове, 

F – пръстеновидна пружина) - 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89089670905;view=1up;seq=235  

  

1823 г. Английският инженер Уилям Джесъп получава английски 

патент  „за еластично метално бутало, или уплътнител на бутала, за да 

бъде приложено или външно, или вътрешно в цилиндрите” [30, с. 296-298]. 

Всъщност това е спираловиден  бутален пръстен.  

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89089670905;view=1up;seq=235
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  Спираловидният 

бутален пръстен на Уилям Джесъп от 1823 г. - The London journal of arts 

and sciences for 1823. Vol. V. London, 1823, с. 296а] 

 

 Няма да претрупвам повече историческия преглед на буталния 

пръстен до 1857 г., защото дори тези кратки примери ясно показват, че 

бутален пръстен от сегменти, вкл. автоматично  регулиране на натиска на 

пръстена върху вътрешната повърхност на цилиндъра  с различни 

конструктивни елементи, напр. радиални пружини, е изобретен няколко 

десетилетия преди Тошкович и Жерар. Само посочвам илюстрация на 

буталния пръстен на англичанина Джон Рамсботъм от 1852 г., смятан в 

някои чуждоземни публикации за начало на историята на буталния 

пръстен: 

 Буталният пръстен на Джон 

Рамсботъм от 1852 г. – Ramsbottom, John. On an improved piston of steam-

engines. – Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. 1854, с. 70-

74 - 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.319510005898186;view=1up;seq=1

15  

 Да се твърди, че буталният пръстен на Дж. Рамсботъм от 1852 г. 

поставя началото на историята на буталните пръстени, е равностойно 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.319510005898186;view=1up;seq=115
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.319510005898186;view=1up;seq=115
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например на отричането на епохата на парахода с буталните парни  

машини заради това, че днес преобладава задвижването на плавателни 

съдове с двигатели с вътрешно горене… Впрочем, самият Дж. Рамсботъм 

отлично е познавал десетилетното развитие на този конструктивен елемент 

преди него, нарича конструкцията си „Усъвършенствано бутало” и няма 

претенция да е изобретил буталния пръстен.   

 Н. Тошкович и Фр. Жерар също добре са познавали историята на 

буталния пръстен до 1857 г. и, за разлика от днешните ни тошковичоведи,   

не претендират да поставят нейното начало. Патентът им съдържа 

подробно описание на конструкцията на буталото и  завършва със 

следното категорично заявление: „Ние не претендираме за обществена 

защита  на друго, освен на целостта на нашата комбинация от пружини 

за натиск H и от осите I и J, което ни позволява да твърдим, че тази 

комбинация е изцяло нова” (подч., И.А.) [19, с. 41]. Тъй като радиалните 

пружини H работят на натиск, за предотвратяване на  изкълчването им в 

тях се поставят направляващи стъбла, означени в патента като оси I и J.  

Конструктивният елемент, съставен от радиална пружина и направляващо 

стъбло, се появява още при буталния пръстен на Е. Картрайт от края на 

XVIII в., но конструкцията на Н. Тошкович и Ш. Жерар е подобрена 

съществено. 

 
Част от чертежа на буталото на Н. Тошкович и Фр. Жерар, приложен 

към патента им от 1857 г. (А – тяло на буталото, В – бутални пръстени, 

С – клинове, I, J – направляващи стъбла), архив на автора    
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Публикувал ли е Н. Тошкович чертежите на буталото? 

 През декември 2016 г. в телевизионното предаване „Новото 

познание” новопоявилият се тошковичовед Антон Оруш обяви четири 

сензационни открития относно патента на Н. Тошкович и Фр. Жерар [7]. За 

мой срам, въпреки че от 1980 г. досега проучвам биографията на първия ни 

патентопритежател, не съм чувал за тези чудесии. 

 Първо. Според А. Оруш, важната причина, поради която Н. 

Тошкович разработва проекта на буталото била, че „към този момент 

около 1/6 е съотношението на парния флот към ветроходния”. В патент № 

30585 обаче няма нито ред за приложението на изобретението им в 

корабните парни машини. Нещо повече, в началото на патента изрично 

дават указание за „Тялото на буталото, чийто проби в локомотивите 

(подч., И.А.) трябваше да се направят от желязна отливка” [19, с. 38].  

Статията на С. Филаретов от 1857 г. също свидетелства, че изобретението е 

разработено за внедряване в парни машини за железопътния транспорт [9]. 

Що се отнася до съотношението на параходите към ветроходите  през 1857 

г., А. Оруш запази в тайна по какъв показател определя числото 1/6 – по 

брой кораби, регистрова вместимост или друг показател. Тъй като това 

съотношение няма никаква връзка с изобретението, понастоящем не 

съм правил ново проучване и въз основа на известен немски източник само 

накратко съобщавам, че относителният дял на параходите в световния 

търговски флот (по регистрова вместимост!) към 1851 г. е 3.4 на сто, към 

1861 г. – 7,0 на сто [31, с. 119], т.е. ок. 6 на сто към 1857 г., което е близо 

три пъти по-малко от споменатата от А. Оруш 1/6… 

 Второ. А. Оруш уверява, че буталото на Н. Тошкович „личи от 

неговите чертежи в едно от неговите съчинения” (подч., И.А.). Както 

писанието Антон-Орушево [6], така и телевизионната му изява [7] 

категорично доказват, че той няма представа дори за съдържанието на 

патент № 30585, камо ли да е издирил неизвестна досега публикация на 

изобретателя.  

 Трето. А. Оруш твърди, че буталото  на Н. Тошкович било 

„разделено на няколко сегмента, като всеки сегмент се притиска по-точно 

към цилиндъра посредством пружина” [7]. Това е поредното категорично 

доказателство, че въпросният тошковичовед не познава съдържанието на 

патент № 30585, респ. конструкцията на буталото. Тя е подробно описана в 

патента (приложен е и чертеж!) и всеки може да се увери, че буталото е 

цяла отливка с вътрешна фасонна част и не е съставено от сегменти. Друг 
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е въпросът, че двата бутални пръстена са съставени от 8 сегмента. 

Пружините обаче не притискат сегментите, а клинове, които посредством 

двата вътрешни клиновидни канала на пръстените, образувани от 

вътрешните конусообразни повърхности на сегментите, предават натиска 

върху сегментите. 

 Четвърто. А. Оруш измисля и версията как било „залегнало в 

патента като сведение, че между 16 и 18 процента се увеличава капедето, 

така да се каже по съвременному, на двигателя с такова бутало” [7]. 

Естествено такава чудесия във френския  патент № 30585 от 1857 г. 

няма [19], но очевидно историко-техническата фантазия на А. Оруш и 

авторската му безотговорност не познават граници… 

 Познаваме ли образа на първия българин морски изобретател Н. 

Тошкович?  

 Ако в Гугъл  потърсите сведения за Николай Тошкович, на първата 

страница  първото заглавие е статията „Никола Тошкович” от българската 

Уикипедия [25], а горе (отдясно на страницата) в квадрат ще видите кратки 

биографични бележки за него, украсени с фотография, която доверчив 

читател положително приема за образа на изобретателя. Същият 

заблуждаващ образ се мъдри и в сайта 1333.БГ, без да е посочен 

източникът на илюстрацията [32]. В действителност това е образът на 

френския индустриалец Жан-Франсоа Кай (1804–1871 г.), в чиято 

фабрика Н. Тошкович практикува. За пръв път в българската литература 

сведения за него, вкл. тази илюстрация, бяха публикувани от мен през 

август 2014 г., като естествено коректно съм посочил ползваните 

източници [3]. Дотогава, а немалко автори и досега, продължават 

безкритично да преписват известното съобщение на С. Филаратов, според 

когото става дума за фабриката на Кайля.  

  Що се отнася до образа на Н. Тошкович, той и до днес не е 

открит! От началото на 80-те години на миналия век ми е известна една 

портретна рисунка, дело на съвременния одески художник Александър 

Лантухов. Притежавам копие от нея, но тази рисунка няма никаква 

историческа стойност и поради това не си позволявам безотговорността 

да я публикувам. 

 Николай или Никола (??) Тошкович 

 Изключителен принос за изопачаването на името на първия 

българин притежател на патент има анонимният уикипедианец, 

измайсторил статията за него [1]. Без да посочва нито един източник за 
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писанието си, въпросният автор уверява, че името било Никола 

Стефанович Тошкович. Поназнайващи тошковичоведи, интелектуалните 

усилия на които се свеждат изключително до безсъвестното практикуване 

на „копи-пействането”, охотно и безкритично използват сведенията от 

въпросното енциклопедично съчинение. А то има съществен принос за 

разпространяването на недостоверна биографична информация за Н. 

Тошкович.  

С риск да бъда укорен в наивност твърдя, че добросъвестният 

популяризатор е длъжен да ползва за съчиненията си преди всичко 

информация от научни публикации. А в историографията на техниката 

името на първия българин притежател на патент е познато от десетилетия 

като Николай Стефанов Тошкович. За това са известни редица 

първоизточници, от които ще спомена само два:  

Първо. „Книгата-Кондика на Българското книжовно дружество” 

съдържа протокол от събранието 3 декември 1868 г., в който е записано 

решение за следващото събрание да се поканят 22 души, между които и 

Николай С. Тошкович. С това име той се подписва  на протокола от 11 

декември с.г. [33, с. 10-11]. 

Второ. В метрическата книга на Преображенския катедрален събор 

на Одеса за 1893 г.  е документирана смъртта на потомствения почетен 

гражданин на Одеса Николай Стефанов Тошкович. Факсимиле от този 

архивен документ публикувах през 2011 г. [2], но очевидно 

енциклопедистът, съчинил статията за него и уверяващ, че бил направил 

промени в нея към 30 април 2015 г., няма навик да следи литературата по 

темата, за която отговаря [34].   

* * * * * * * *  

 Руският гражданин от български произход Николай Стефанов 

Тошкович (1831–1893 г.) има доказано българско самосъзнание и затова 

животът и делото му са част от българската история. Той е съпритежател 

на първия патент в историята на българската техника (1857 г.) и 

притежател на първия патент в българската морска история (1859 г.). 

Естествено биографията му заслужава да бъде широко популяризирана, но 

това трябва да става въз основата на извършените за нея през последните 

четири десетилетия историко-технически изследвания, както и 

благодарение на нови добросъвестни проучвания, а не да бъде обект на 

безогледни патриотарски измислици и фалшификации.  
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„бисери” за Н. Тошкович най-вече в някои влиятелни издания [4, с. 2-3 и 

10-11, т.т. 3-12]. Тогава наивно приех, че освен тях и многобройните 

патриотарски съчинителства тип „Какво сме дали на света” с данни за него 

нищо повече не може да ме изненада. В последно време обаче те получават 

много сериозна конкуренция от определящия се за изследовател на 

техниката Антон Оруш от София  [6], [7]. Искрено уважавам усилията му 

да издирва и съхранява стари технически средства и дано повече младежи 

правят това, но събирачество и изследване са две различни дейности. 

Статията [6] и изприказваното от А. Оруш за Н. Тошкович по време на 

участието му в телевизионното предаване „Новото познание” на 24 дек. 

2016 г. [7] категорично доказват, че той (А.О.) има отчайващо скръбни 

знания за живота и творчеството на този изобретател, а допуснатите 

груби технически грешки за неговата дейност ми дават основание да се 

опасявам, че твърде смътно си представя характера на историко-

техническите изследвания. В крайна сметка, вместо нови знания за Н. 

Тошкович въпросният „историк” на техниката предлага букет от 

посредствени и подвеждащи компилативни твърдения. Особено неприятен 

е и фактът, че той няма представа дори за съществената разлика между 

https://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/ivalexpateti1st.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2014/082014/082014_68.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2013/102013/102013_65.html
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основни понятия като „откритие” и „изобретение”, но ще се въздържа 

да навлизам в общата му историко-техническа култура. На изумителните 

му измислици   относно първото изобретение на Н. Тошкович (1857 г.) ще 

се спра в основния текст, но в тази бележка се виждам принуден съвсем 

накратко да засегна някои от историко-техническите му хрумки относно 

изобретения „гребен винт с двойно действие”. Предварително уточнявам, 

че между твърденията на А. Оруш в съчинението му за Н. Тошкович от 3 

ноем. 2016 г. [6]  и в изявленията му по време  на телевизионното 

предаване през дек. с.г. [7] има съществени различия, но уважавам правото 

на всеки автор в последваща изява (писмено или устно) да прави промени 

и уточнения и затова ще коментирамm предимно  телевизионното 

предаване. 

Първо. Според А. Оруш, Н. Тошкович „пише една книга (подч., 

И.А.), която се нарича „Ръководство. Практически бележки за параходите” 

[7]. Това е пълна измислица! В историографията на техниката е известен 

само ръкописът „Практические заметки о пароходах” от 1860 г. [1, с. 78-

81]. Ако той (А.О.) настоява за съществуването на книга с обявеното от 

него заглавие, предлагам му да публикува пълното библиографско 

описание на книгата, както и къде се съхранява екземпляра, който е 

ползвал за тъй наречените си „изследвания” (библиотека, архив или лична 

колекция).  

Второ. Според А. Оруш, второто изобретение на Н. Тошкович било 

„малко екстензивно развитие на идеята за гребното витло” (подч., И.А.) 

[7]. От 1980 г. досега проучвам историята на гребния винт по немски, 

англоезични, френски и руски източници, но поне досега не съм срещал 

историк на корабния движител, който да прави периодизация на историята 

на гребния винт по критерий „екстензивно развитие”. Очевидно това е 

понятие, чието съдържание е известно единствено на неговия автор и 

много ми се иска да вярвам, че той  ще благоволи да публикува в обозримо 

бъдеще  някакво професионално обяснение на измисления от него 

критерий за периодизация. 

Трето. Според А. Оруш, единствената характерна конструктивна 

особеност на „гребния винт с двойно действие” на Н. Тошкович била тази, 

че двата винта „се въртят на различни страни”. Нищо повече. Това ясно 

показва, че за него (А.О.) съществуването по времето на изобретателя на 

два основни вида сдвояване на противоположно въртящи се гребни 
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винтове – съосни и несъосни – е досадна техническа подробност, която е 

без значение за идентифицирането на изобретението. 

 Безсмислено е да навлизам в други съществени елементи на 

създаването на „гребния винт с двойно действие” на Н. Тошкович. Само 

отбелязвам, че А. Оруш не е правил абсолютно никакво собствено 

проучване на историята на това изобретение, а просто твърде 

несполучливо (най-деликатно изразено!) е компилирал известни вече 

сведения от две публикации – книгата „Българи-изобретатели” от доц. д-р 

Младен Цонев, изд. 1973 г. [8, с. 46-66], и моя статия от  2014 г. [3], без да 

отбележи ползваните източници.  

В основния текст на настоящата си статия избягвам да  засягам 

биографични сведения за изобретателя, които нямат пряка връзка с 

историята на първия му патент. Тук само отбелязвам съвсем накратко, че 

А. Оруш в телевизионното предаване през дек. 2016 г. заблуди зрителите, 

твърдейки, че „за него (Н. Тошкович, И.А.) знаем по-скоро кога е починал, 

но въобще за живота му знаем малко” [7]. Истина е обаче, че той (А.О.), 

ако и да е магистър по библиотечно-информационни технологии има 

комай твърде скръбна библиографска представа по темата за Н. Тошкович. 

Иначе щеше да знае, че от 1981 г. досега са известни поне 15 публикации 

със сведения за живота и делото на изобретателя (изключвам 

патриотарските съчинителства), които могат да попълнят очевидно твърде 

съществените  празноти от знания дори за популяризатор по темата, камо 

ли за историк на техниката, представящ се за изследовател (??) на първия 

българин-притежател на патенти.  
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изобретател. – 
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