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БИОГРАФИЯТА НА НИКОЛАЙ ТОШКОВИЧ 

ЗАСЛУЖАВА ДОБРОСЪВЕСТНО ПРОУЧВАНЕ И 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, А НЕ ПАТРИОТАРСКИ 

СПЕКУЛАЦИИ И ДИЛЕТАНТСКИ СЪЧИНИТЕЛСТВА 

 

Читатели, живели повечко преди 1990 г., вероятно ще си спомнят 

анекдота за приемен изпит на милиционери, на които задават въпроса 

„Колко прави 2 х 2?” Първият кандидат се позамислил, но бодро 

отговорил: „Три и едно с помощта на Съветския съюз е равно на четири”. 

В изпитния протокол записват: „Отлично подготвен идеологически – да се 

приеме!” Вторият умувал повечко и отговорил убедително: „Три!” Задават 

му няколко пъти същия въпрос, но кандидатът все по-упорито твърдял: 

„Три!” В протокола записват: „Нe знае, но много упорит – да се приеме!” 

Третият кандидат моментално отговорил: „Четири!” В протокола записват: 

„Верен отговор, но да не се приема и да се провери откъде знае това” …    

Спомних си за знанията на втория кандидат, когато неотдавна при 

издирване на сведения за известния български изобретател Николай 

Тошкович попаднах на статия за него от Антон Оруш, поместена в сайта 

на уважаваното от мен списание „Българска история” в началото на тази 

година и предлагаща изобилие от недостоверна информация по отдавна 

изяснени в историографията на техниката въпроси [1]. Преди година във 

възможно най-обтекаемата форма и с конкретни факти критикувах 

злополучна телевизионна проява на този автор по същата тема [2] и 

понастоящем в Гугъл заглавието на критичната ми статия се появява на 

първата страница с линкове [3], но очевидно при подготовката на 

ръкописите си той (А.О.) предпочита да преглежда изключително 

собствените си писания и продължава упорито да разпространява 

всевъзможни биографични небивалици. Докато успея да подготвя за 

публикуване коментар по въпросното Антон-Орушево съчинение, на 10 

юли т.г. се появи и клип за Н. Тошкович, текстът на който е подготвен от 

същия автор [36]. Мога само да приветствам подобна форма за 

популяризиране на научно-техническите ни постижения, но текстът от 

същия автор (А.О.) отново съдържа груби историко-технически грешки. 

Поради това се виждам принуден да разгледам въпросните историко-

технически творения, т.к. те далеч не са частен случай на авторска 

безотговорност при популяризиране на техническото ни минало.  
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1. Забравен ли е Николай Тошкович? 

 Още от края на 2016 г. [4] А. Оруш разпространява версията си колко 

забравена е дейността на Н. Тошкович и така елегантно подсказва на 

доверчиви читатели, че, видите ли, благодарение на усилията му едва сега 

се появяват сведения за именития изобретател. Това все още не е 

декларирано в прав текст, но и с лупа в писанията Антон-Орушеви няма да 

откриете поне едно име на автор, сторил преди него нещо за паметта на Н. 

Тошкович. Не е споменат дори доц. д-р Младен Цонев (светла му 

памет!), макар че той (А.О.) охотно ползва от книгата му „Българи-

изобретатели” сведения и илюстрации [5, с. 46-66], разчитайки най-

вероятно, че тя е издадена преди близо половин век и видният историк на 

техниката няма възможност да защити труда си. Но моралният въпрос все 

пак засяга отделен автор, докато далеч по-неприятен е фактът, че 

читателите се заблуждават за дългогодишната изследователска и 

популяризаторска работа относно живота и делото на Н. Тошкович, 

т.е. те не получават достоверна информация. 

  Корица на книгата „Българи-изобретатели” 

от Мл. Цонев (1937–2015 г.) 

 Името на одеския българин Н. Тошкович е въведено в 

историографията от проф. Марин Дринов още през 1871 г. [6]. Тогава за 

пръв път е съобщено за един от най-известните преписи на „История 

славянобългарска” – Тошковичевия препис, и за неговия притежател – Н. 

Тошкович от Одеса [7]. Първите сведения за техническата му дейност се 

появяват през 20-те години на миналия век благодарение на Никола Енев 

Начов, който пръв известява за съществуването на ръкописа 

„Практическия заметки о пароходах” (1860 г.) и съхраняваното в 

библиотеката на Софийския университет „шкафче с отбелязано върху 
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капака му: Ръководство и планове по механиката, подарени от Николая 

Степановича Тошков на Висшето училище” [5, с. 56]. През периода 1969-

1972 г. са публикувани четири популярни статии в различни периодични 

издания [8], [9], [10], [11], но първия значителен историко-технически  

принос за изследването на биографията на Н. Тошкович прави доц. д-

р М. Цонев, благодарение на когото делото на първия българин-

притежател на патенти трайно се вписва в историята на българската 

техника [5, с. 46-66]. Пак той (М. Ц.) издири и публикува през 1987 г.  

пълните текстове на френски и български език на двата френски патента на 

Н. Тошкович (1857 и 1859 г.) [12].  

 Доц. д-р Младен Цонев (1937–2015 г.). Дължа 

благодарност на Любов Филипова – главен уредник в НПТМ-София, която 

ми предостави тази снимка.  

 Към края на 70-те години на миналия век във Висшата следдипломна 

школа за линейни стопански ръководители (ВСШЛСР) към ВИИ „Карл 

Маркс” в София (днес Университет за национално и световно стопанство) 

преподавателите Цветан Колев и Ботьо Борисов (днес професори) 

съобщаваха в лекциите си за патентите на Н. Тошкович, а името му е 

отбелязано и в учебник на ВСШЛСР [13, с. 63]. Моя милост имаше 

щастливата възможност да завърши през периода 1978-1980 г. (очно-

задочна форма) тази школа и знанието за Н. Тошкович стана една от двете 

съдбоносни причини, благодарение на които започнах през свободното си 

време да се занимавам с историко-технически проучвания. Разбира се, за 

това ми решение значително повлия и фактът, че през 1968–1974 г. като 

млад конструктор и научен сътрудник в Института по корабостроене във 

Варна отговарях за разработването на техническата документация на 

корабните валопроводи, част от които са дейдвудното устройство и 

закрепването на гребния винт. В първия том на книгата си „Омаяни от 
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кораби мъже” (2006 г.) публикувах обширна биография на Н. Тошкович – 

48 страници, от които научният апарат (литературата и бележките) 

обхваща 17 [14, с. 69-116]. Тогава направих подробен историографски 

преглед  на научни и съществени популярни публикации за  Тошкович 

през периода 1871–2006 г., вкл. на моите писания от 1981 до 2006 г. 

Поради това сега няма да ги изброявам отново и отбелязвам само 

заглавията след това [2], [15] до [19]. 

 
  

 

За широкото разпространение на сведенията за живота и 

дейността на Н. Тошкович свидетелстват и следните факти: 

- на 4 април 1982 г. по втора програма на Българската телевизия 

беше излъчен документалният филм „Изследователят, гражданинът, 

българинът”, благодарение на който общественият интерес към 

възрожденския изобретател се засили [14, с. 100-101, т. 2]; 

- в началото на 80-те години на миналия век в Института по корабна 

хидродинамика (ИКХ) във Варна се откри музейна сбирка, в която видно 

място зае творческата дейност на Н. Тошкович. Благодарение на активното 

международно научно-техническо сътрудничество на ИКХ тя беше 

популяризирана и извън България. За това допринесе и представянето на 

изобретението на Н. Тошкович „гребен винт с двойно действие” в 

изложбата, с която България участва в световното изложение в Генуа през 

1992 г., организирано по повод на 500-годишнината от историческото 

плаване на Христофор Колумб до Америка; 

- биографични сведения за Н. Тошкович са поместени в: справочник 

за българските изобретатели [20], многотомната академична „История на 

България” [21, с. 527], два тома на академичната Енциклопедия „България” 
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[22], [23], широко известния сборник „1000 причини да се гордеем, че сме 

българи” [24, с. 209]; 

- трудно обозримо е разпространението на сведения за Н. 

Тошкович в изключително влиятелното съвременно информационно 

средство като интернет. Достатъчно показателни са статиите за него в 

българската и английската версия на енциклопедията „Уикипедия” 
[25], [26], текстове за изобретателската му дейност в съчинения тип „Какво 

ние, българите сме дали на света” и появяването му в едноименната 

национална иновационна система [27, с. 55], [28]. Освен тези историко-

технически писания с предимно патриотарско звучене, в интернет са 

достъпни и публикации за Н. Тошкович с изследователски характер [2], 

[16], [18], [19]; 

-  доколко популярно е името на Н. Тошкович показва и фактът, че 

първото му изобретение (1857 г.) е вече предмет на въпроса „Кой е 

изобретил буталните пръстени (сегменти)?” от викторина в интернет [30].   

Изложените дотук факти доказват, че Н. Тошкович е известен в 

историческата литература от близо един век и половина. Що се отнася 

до  целенасочените изследвания на живота и делото му, досега те са 

извършвани само (за съжаление!) от двама души: през 70-те-80-те години 

на ХХ в. – от доц. д-р Младен Цонев, от 80-те години на ХХ в. до наши 

дни – от моя милост. Популяризирането на техническите приноси на Н. 

Тошкович продължава вече близо половин век, като особено активно е то 

през последните десетина години благодарение най-вече на подвизаващи 

се в интернет познавачи, ползващи изключително небезизвестния метод 

„копи-пейст”… Сиреч, твърдението на А. Оруш, че Н. Тошкович е 

забравен, респ. „Сведенията за него са твърде оскъдни” [1], e или  

съзнателно заблуждаване на читателите, т.е. въпрос на съмнителен (най-

деликатно изразено!) авторски морал, или следствие от отчайващо 

оскъдните му знания за живота и делото на Н. Тошкович. Затова сега си 

спомням как неотдавна в телевизионното предаване „Стани богат” иначе 

симпатична студентка нямаше представа, че Слънцето изгрява от изток. 

Причината за нейното незнание не са обаче оскъдните сведения в 

литературата по география, а единствено слисващата празнота в знанията ѝ 

…  

 

 2. Собственото име на първия българин притежател на патенти е 

НИКОЛАЙ 

 Преди година критикувах А. Оруш за изопачаването на собственото 

име на изобретателя, когото „прекръсти” от Николай на Никола. Тъй като 

за разлика от него и мнозина подобни биографи на Н. Тошкович не обичам 

голословието, подкрепих твърденията си с позоваването на съответни 

източници от времето на събитията, включително подписани лично от 
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изобретателя документи [2, с. 14-15]. Естествено отлично знам за 

съществуването (особено в интернет, където безсъвестната преписвация 

на нашенските патриотари не познава граници) на многобройни писания, 

споменаващи Никола (???) Тошкович, но това не е проблем на 

историографията, а на безотговорността на съответните автори. Все пак не 

може на такива автори постоянно да се разяснява, че слънцето 

изгрява от изток, а не от запад.  

  

3. Н. Тошкович не е роден в Калофер, а най-вероятно в Одеса 

 А. Оруш твърди следното: „Това, което знаем е, че е рoдeн в 

Kaлoфep в ceмeйcтвoтo на извecтнoтo тъpгoвcĸo ceмeйcтвo Toшĸoви. 

Ceмeйcтвoтo ce пpeceлвa в Oдeca пpeз 1819 г. […]” [1]. Това е всъщност 

равнището на знанията за Н. Тошкович към началото на 80-те години 

на ХХ в.  

 Още през 2006 г. обосновах, че „Вероятно той (Н. Т.) се появява там 

(Одеса, И.А.) на бял свят около 1830 г.” [14, с. 102, т. 57]. Мнозина 

познавачи и до днес безкритично разпространяват противоречивото и 

подвеждащо твърдение на Сава Филаретов от 1857 г., според когото към 

тази година Н. Тошкович е „млад и даровит български механик […] родом 

от Калофер” (подч., И.А.) [31]. Същевременно е известно, че семейството 

на калофереца Стефан Тошкович се преселва в Одеса през 1819 г., а от 

това следват два аргумента против евентуално раждане на Николай в 

Одеса: 

 - дори да се приеме, че той е роден през 1819 г. и като 

няколкомесечно бебе пристига с родителите си в Одеса, то към 1857 г. той 

би бил на 38 г., което за онова време е вече солидна, а не младежка 

възраст; 

- Николай е четвъртият син на Ст. Тошкович, а третият му син 

Христо е роден в Одеса. Нелогично е да се приеме, особено пък при  онова 

неспокойно в България време и труден транспорт от Одеса до Калофер, че 

бременната съпруга на Ст. Тошкович, ще предприеме рисковано пътуване 

до вътрешността на България, за да роди там. 

През 2010 г. за пръв път в историческата литература съобщих, че 

Н. Тошкович е роден през 1831 г. в Одеса [15]. Тъй като статията ми е 

популярна и публикувана в издание, в което не се допуска използването на  

пристатийна библиография, нямах възможност да обявя източника на 

информацията. Публикувах го през 2011 г. [16], след което някои автори 



7 
 

възприеха годината на раждането, но продължават упорито да поддържат 

нелогичното месторождение Калофер. Едва ли ще учудя обаче някого, като 

уточня, че поне досега в интернет не съм срещнал нито един автор, 

ползвал мои публикации за Н. Тошкович, да е съобщил почтено това 

по установените в науката правила. 

 

4. Тайна ли е съдбата на Н. Тошкович след 60-те години на XIX 

в. 

Според А. Оруш „Блeдa cвeтлинa oĸoлo paбoтaтa нa Hиĸoлa 

Toшĸoвич xвъpлят няĸoлĸo зaпaзeни документа oт ĸpaя нa 50-тe и 

нaчaлoтo нa 60-тe гoдини нa XIX вeĸ, cлeд ĸoeтo cъдбaтa мy, пoнe зaceгa, 

ocтaвa в тaйнa” (подч., И.А.) [1]. За мен пък е тайна защо автор с толкова 

бедни знания за биографията на Н. Тошкович решава да заблуждава 

читателите.  

До началото на 80-те години на миналия век следите на изобретателя 

след 1860 г. наистина се губеха в неизвестността. Но това беше преди 

близо четири десетилетия. Дотогава единствената обобщена биографична 

информация, с която историографията на техниката разполагаше за Н. 

Тошкович, беше поместена в прекрасната книга „Българи-изобретатели” 

[5, с. 46-66], от която А. Оруш охотно и безкритично заимства (спестявам 

по-точния термин), без да посочва източника … Но тази книга е издадена 

през 1973 г. и отразява тогавашните информационни възможности. 

Нейният автор (М. Ц.) разглежда изключително периода 1855-1860 г. и 

завършва текста си с четири въпроса-послание към бъдещи историци: 

„Къде и кога Николай е получил своето образование? 

Как е протекъл неговият творчески живот? 

Къде е живял и работил? 

Кога е завършил земния си път? 

Въпроси, отговор на които рано или късно трябва да даде нашата 

млада история на техниката. Защото тя не може да не се вълнува пред 

неизвестността, която сега покрива делото на Николай Тошкович” 

(подч., И.А.) [5, с. 66]. 

А. Оруш познава този текст отпреди 45 години, но не се вълнува и 

насочва да търси отговор на споменатите въпроси, а само  прередактира 

констатацията на доц. д-р М. Цонев в своето вайкане, че след 60-те години 

на XIX в. „cъдбaтa мy (на Н. Тошкович, И.А.), пoнe зaceгa (януари 2018 

г.??, И.А.), ocтaвa в тaйнa”. Към 1973–1980 г. наистина нищо не се 
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знаеше за живота и дейността му след 1860 г. Още през 1981 г. обаче, в 

първата си научна публикация за него, съобщих неизвестни дотогава 

сведения  за живота му след 1860 г. [32, с. 32-33]. Благодарение на това 

усилията за изследването на този период от биографията му бяха насочени 

изцяло към Одеса. През 1993 г. въз основа на податки от второто 

Лонгиново издание на „История славянобългарска” (1893 г.) обосновах, че 

той умира в Одеса около 1893 г. [33], а през 2011 г., след 30-годишни 

усилия и благодарение на съдействието на проф. д-р Елена Налбантова, 

въз основа на архивен източник доказах, че той умира там на 13 (25) 

февруари 1893 г. и е роден през 1831 г. [16], сиреч изключено е през 1819 

г. да е пристигнал със семейството си в Одеса, както А. Оруш и мнозина 

други автори като него продължават да подвеждат читателите. 

 Подробни биографични сведения публикувах през 2006 г. [14, с. 

69-114] и през периода 2011–2017 г. [2], [16], [19] и няма да ги 

преразказвам отново. Засягам бегло само твърдението на А. Оруш, че Н. 

Тошкович „завършва Технологическия институт в Петербург” [1] и в друго 

негово съчинение дори пророкува: „Hиĸaĸ нe e изĸлючeнo бъдeщeтo дa 

дoнece нoви cвeдeния зa тoзи aĸo нe пpъв, тo cpeд пъpвитe бългapи- 

мaшинни инжeнepи. Toгaвa нaвяpнo щe мoжeм дa знaeм пoвeчe зa твopeцa 

нa нaшeтo възpoждeнcĸo нoвaтopcтвo” [4]. А в действителност още от 

публикации в миналото е известно, че Н. Тошкович не фигурира в 

списъка на завършилите  Санкт-Петербургския практически технологичен 

институт докъм 1878 г. [5, с. 53-54], [14, с. 70], [34], [35], сиреч не може да 

бъде титулуван като „инженер”. 

 5. Докладвал ли е Н. Тошкович конструкция на парно бутало 

пред Дpyжecтвoтo зa пooщpявaнe нa пpoмишлeнocттa във Франция? 

 В съчинението си от януари т.г. А. Оруш предлага противоречиви 

и недостоверни сведения относно процедурата по патентоването на 

първото изобретение на Н. Тошкович.  Най-напред той (А.О.) уверява, че 

„пpeд Дpyжecтвoтo зa пoдĸpeпa нa пpoмишлeнocттa и Koмитeтa зa 

мexaнични изĸycтвa Toшĸoвич пpeдcтaвя ycъвъpшeнcтвyвaнo пapнo 

бyтaлo, ĸoeтo ce пocpeщa c ocoбeнo внимaниe. Maлĸo пo-ĸъcнo тoй 

пoлyчaвa пaтeнт зa cвoeтo изoбpeтeниe” [1, абз. 3]. После „пояснява”: „Ha 4 

мapт 1857 г. пpeд Дpyжecтвoтo зa пooщpявaнe нa пpoмишлeнocттa Hиĸoлa 

Toшĸoвич зaщитaвa cвoeтo изoбpeтeниe” [1, абз. 6], а от това логично 

следва, че Н. Тошкович получава „своя” патент след (?) 4 март 1857 г. 

Какви са обаче фактите, известни в историографията на техниката от 

три-четири десетилетия? 

 Първо. Френският патент № 30585 не е еднолично притежание на 

Н. Тошкович, защото той охранява съвместно изобретение с френския 

механик Франсоа Шарл Жерар. 
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Второ. На 4 март (20 февруари) 1857 г. нито Н. Тошкович, нито Ф. 

Ш. Жерар е докладвал нещо „пpeд Дpyжecтвoтo зa пoдĸpeпa нa 

пpoмишлeнocттa и Koмитeтa зa мexaнични изĸycтвa”. Българският превод 

на протокола от това заседание на Дружеството за подпомагане на 

националната индустрия на Франция е публикуван още през 1973 г. от доц. 

д-р М. Цонев [5, с. 55], а моя милост през 2011 г. публикува и френския 

оригинал [16]. Този първоизточник доказва, че това дружество само е 

информирано за писмо на двамата изобретатели, които „предлагат за 

оценка от дружеството” своето изобретение и писмото им е „Препратено 

на Комитета за механични изкуства” [5, с. 55]. Нищо повече!  

Трето. А. Оруш няма никаква представа за текста на френския 

патент № 30585,  макар че както оригиналният му текст, така и 

българският превод са публикувани в българската историческа литература 

още през 1990 г. [12]. Иначе щеше да знае, че този патент е издаден на 17 

(5) януари 1857 г., а не след 4 март (20 февруари) 1857 г.  

6. Н. Тошкович не изобретява „ceгмeнти, пoдoбнo нa ceгмeнтитe 

пpи cъвpeмeннитe бyтaлни двигaтeли c вътpeшнo гopeнe” 

А. Оруш допуска груба техническа грешка, като твърди, че Н. 

Тошкович „зaмиcля пapнo бyтaлo, ĸoeтo ce yплътнявa ĸъм цилиндъpa c пo-

мoщтa нa ceгмeнти, пoдoбнo нa ceгмeнтитe пpи cъвpeмeннитe бyтaлни 

двигaтeли c вътpeшнo гopeнe” (подч., И.А.).  Това твърдение за пореден 

път доказва, че той (А. О.) не е виждал патента на Ф. Ш. Жерар и Н. 

Тошкович и няма представа за тяхното конструктивно решение. Нещо 

повече! Подобни тошковичоведи разпространяват патриотарската 

измислица, че благодарение на изобретението на Н. Тошкович 

„впоследствие става възможно изобретяването на двигателите с вътрешно 

горене” [18, с. 2-3], [25].  

Представил съм подробно конструкцията на парното бутало на Н. 

Тошкович и Ф. Ш. Жерар през 2006 [14, с. 74-78] и 2017 г. [2], когато 

критикувах и недостоверните сведения, публикувани от А. Оруш. Той 

продължава обаче да разпространява подвеждаща технически информация. 

Неговото твърдение внушава на доверчиви читатели три измамни 

характеристики на изобретението: 

Първо. Н. Тошкович е единственият притежател на френския патент 

№ 30585 от 17 (5) януари 1857 г., макар че Ф. Ш. Жерар е съпритежател; 
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Второ. Н. Тошкович е изобретател на буталните сегменти, което е 

груба историко-техническа грешка, т.к. те, буталните сегменти (пръстени), 

са изобретени десетилетия по-рано; 

Трето. Изобретените от Н. Тошкович бутални сегменти са „пoдoбнo 

нa ceгмeнтитe пpи cъвpeмeннитe бyтaлни двигaтeли c вътpeшнo гopeнe”. 

Това също е груба историко-техническа грешка по две причини: 

- съвременните бутални сегменти (пръстени) са еластични, докато 

използваните от Н. Тошкович  два пръстена (съставени от общо 8 

сегмента) не са еластични; 

- двата сегмента в парното бутало на Н. Тошкович и Ф. Ш. Жерар са 

поставени в само един канал, чиято височина е равна на половината от 

буталото, докато буталните сегменти в съвременните двигатели с 

вътрешно горене (ДВГ) са поставени в тесни канали, чиято обща височина 

е значително по-малка от  общата височина на буталото. Освен това 

буталото на Н. Тошкович и Ф. Ш. Жерар има дисковидна форма, а 

буталото на съвременен ДВГ имат цилиндрична форма. 

 
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 

7. Що е това „гребно витло с двойно действие” 

Както в съвременното корабостроене, така и в морската 

историография професионалният термин за един от най-разпространените 

корабни движители е „гребен винт”. В авиацията традиционно 

предпочитат термина „витло” и неговите производни, но това е съвсем 

друга област на техниката. Неточното наименование на корабния движител 
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в патента на Н. Тошкович обаче е сравнително дребен недостатък. Далеч 

по-съществен е фактът, че А. Оруш, не обяснява на съвременния читател 

що за чудесия е гребният винт с двойно действие. Все пак историята на 

съвременен клон на техниката и  самият съвременен клон на техниката са 

две различни направления на знанието. Отлично ми е известно, че днес 

висококвалифициран морски специалист не може да си представи какво 

съвременно понятие описва историческия термин „гребен винт с двойно 

действие” и това е съвсем естествено и напълно разбираемо. Историкът на 

техниката е длъжен обаче да обясни конструкцията на съвременен 

технически език. Друг е въпросът, ако на даден етап от историко-

техническото изследване липсва достатъчно информация за подобно 

обяснение, но конструкцията „гребен винт с двойно действие” беше 

разгадана още през 1981 г. – противоположно (срещуположно) въртящи 

се съосни гребни винтове.  

Но дори и това е все още „дребен” недостатък.  В най-новото си 

историко-техническо съчинение А. Оруш помества чертеж на гребен винт, 

за който дълбокомудрено твърди: „Изобретателят разработва и чертеж, 

показващ принципа и някои от параметрите на съоръжението” [36, 3:57]. 

Този чертеж, показан в около четвъртата минута на клипа „Българските 

учени: Николай Тошкович”, за пореден път показва, че гореспоменатият  

тошковичовед няма дори смътна представа за начина на действие на 

гребния винт с двойно действие, изобретен от Н. Тошкович. 
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Въпросният чертеж на гребен винт е публикуван за пръв път през 

1973 г. в книгата „Българи-изобретатели” от Младен Цонев (стр. 61) със 

следното обяснение: „Графичен анализ на спирално трилопатно корабно 

витло. Чертеж на Н. Тошкович от ръкописа му за параходите”. В 

действителност обаче това не е факсимиле от оригинала на ръкописа, а е 

прерисовка на чертеж, поместен в табл. XV на ръкописа. Дребната 

неточност на дълбоко уважавания от мен историк на техниката е 

несравнимо по-малка беда от безотговорната авторска измислица на Митре 

Стаменов, който през 2003 г. публикува същата прерисовка на предната 

корица на книгата си „Изобретатели. Какво ние, българите, сме дали на 

света” [29], а на стр. 26 в нея внушава на читателите, че това било „Чертеж 

на трилопатното корабно витло на Н. Тошкович”. Безсмислено е да гадая 

колко нашенци са повярвали на патриотарската измислица, че сме дали на 

света трилопатния гребен винт. Само уточнявам, че междувременно 

трудно изброимо число майстори на метода „копи-пейст” усърдно и 

наивно представят тази прерисовка за чертеж на изобретението на Н. 

Тошкович. Той обаче е на друго мнение и на стр. 177 в ръкописа си 

твърди, че чертежът изобразява гребния винт на първия френски 

винтов параход „Le Napoléоn”, построен 1843 г. (от ок. 1845 г. - „Le 

Corse”).     

  Модел на гребния винт, поставен на френския 

параход „Le Napoléоn” (1843 г.) – 

https://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co39694/model-of-first-

experimental-screw-propeller-of-le-napoleon-of-1843-model-representation-

propeller  По това време Н. Тошкович е на 12 години (в Русия) и 

положително все още не се е интересувал от гребни винтове … 

https://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co39694/model-of-first-experimental-screw-propeller-of-le-napoleon-of-1843-model-representation-propeller
https://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co39694/model-of-first-experimental-screw-propeller-of-le-napoleon-of-1843-model-representation-propeller
https://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co39694/model-of-first-experimental-screw-propeller-of-le-napoleon-of-1843-model-representation-propeller
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С компилативния си подход А. Оруш обърква ползвателите на клипа 

от 10 юли т.г. за датата на патентоването на гребния винт с двойно 

действие. Отначало им съобщава, че патентът е издаден на 12 март (28 

февруари, И.А.) 1859 г., а после, позовавайки се на ръкописа 

„Практическия заметки о пароходах” ги уверява, че „Именно тук (в 

ръкописа, И.А.) Тошкович за първи път описва действието на гребното 

витло, за което по-късно (подч., И.А.) получава втория си патент” [36, 

4:40]. Тъй като Н. Тошкович завършва ръкописа си на 26 април (8 май) 

1860 г., за внимателни и любопитни читатели възниква загадката коя от  

двете години за издаването на патента е всъщност вярната – 1859 или 1860 

г.? В литературата (особено пък в интернет) е обичайно явление източници 

да си противоречат и всеки автор е длъжен чрез критичен сравнителен 

анализ и допълнителни проучвания да изясни кой крив и кой прав, за да 

предостави на читатели, слушатели или зрители достоверна информация, а 

не безсъвестно да компилира противоречията, без да предупреди за тях, 

ако не може да изясни истината. До 1987 г. наистина се приемаше, че 

вторият патент на Н. Тошкович е издаден през 1860 г., защото 

единственият косвен източник за времето на патентоването беше  годината 

на завършването на ръкописа му. През 1987 г. обаче доц. д-р М. Цонев за 

пръв път публикува двата патента на Н. Тошкович и това сложи край на 

неяснотата, т.е. вторият патент е издаден на 12 март (28 февруари) 1859 

г. Редица грешки, противоречия и неясноти в Антон-Орушевите писания 

показват, че той не познава както съдържанието на двата патента, така и 

това на ръкописа на Н. Тошкович. 

 

8. Бил ли е Н. Тошкович „главен инженер на 

корабостроителницата в Одеса”? 

Към края на клипа от 10 юли т.г. А. Оруш, който в писанието си от 1 

януари т.г. се оплаква, че „след това (60-те години на XIX в., И.А.) cъдбaтa 

мy (на Н. Тошкович, И.А.), пoнe зaceгa, ocтaвa в тaйнa” [1], съобщава 

„сензационната новина”, че  „През 1869 г. Тошкович става главен инженер 

на корабостроителницата в Одеса” [36]. Всъщност така твърди през 2003 г. 

споменатият по-горе Митре Стаменов [29, с. 30], положително от него е 

преписал и анонимният нашенски уикипедианец, измайсторил 

биографията на Н. Тошкович [25], а от тях на юнашко доверие  заимстват  

познавачи като А. Оруш. Каква е обаче истината по това твърдение? 
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През 1980-1981 г. в слабо известния по онова време ръкопис със 

спомени на участника в Ломското съзаклятие (1867–1868 г.) Димитър 

Ангелов попаднах на неизвестната в историографията на техниката 

податка, че към 1869 г. Н. Тошкович е „главен инженер и началник на 

работилниците в Одеса” [32, с. 32]. От това съобщение М. Стаменов  

доизмисля през 2003 г. „главен инженер на корабостроителната 

работилница в Одеса” [29, с. 30]. През 2006 г. въз основа на руски 

източник от 1960 г. имах възможност да установя, че около средата на XIX 

в. в Одеса има два вида работилници: „на РОПиТ (основани 1858 г., днес – 

Корабостроителен завод № 1) и железопътните” [14, с. 72]. От този факт 

следваше, че не може еднозначно да се установи на кои от двата вида 

работилници Н. Тошкович е бил главен инженер. За съжаление към 

наши дни липсва все още достъпен руски източник, въз основа на който 

достоверно да се изясни длъжността на изобретателя и всякакви твърдения 

за негова месторабота в „корабостроителницата в Одеса” са всъщност 

фриволно доизмисляне на историята. 

 

9. Известен ли е образът на Н. Тошкович? 

 В клипа от 10 юли т.г. многократно беше показван силует на образ, с 

който на зрителите се внушава, че това ще да е бил Н. Тошкович. Разбира 

се, това е поредният „принос” на А. Оруш за разпространяването на 

недостоверна информация. През 2017 г. коментирах накратко 

спекулациите с образа на бележития изобретател, включително споменатия 

силует [2, с. 14], без да навлизам в неговата история, но сега се налага да го 

направя.  

През 1982 г. екип на Радио-телевизионния център във Варна засне 

научнопопулярен филм за Н. Тошкович, като част от снимките бяха 

направени в Одеса. След завръщането на екипа във Варна Александър 

Ламбов – редактор на този филм, ми показа черно-бяла портретна рисунка 

на Н. Тошкович, изработена от одеския художник Александър Лантухов.  

Помолих Ал. Ламбов за копие от нея, но той обясни, че рисунката е със 

съмнителна достоверност, защото е направена след  традиционно 

почерпване на другарска среща на варненския екип с одеските 

телевизионери, източникът за рисунката е неизвестен и съмнителен и 

най-вероятно тази рисунка представлява някакъв събирателен образ на 

одески българи преди Освобождението 1878 г. По тази причина оттеглих 

молбата си за копие, за да не се изкуша да го публикувам. През 2007 г. 
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подарих двутомника си „Омаяни от кораби мъже” на Ал. Ламбов и едва 

тогава получих от него копие на тази портретна рисунка, като дадох дума 

да не я публикувам, защото направя ли го, недостоверният образ бързо 

ще се разпространи с всички неприятни последствия за историческата 

истина. 

  Портретна рисунка с изключително съмнителен 

произход, за която без никакво доказателство се твърди, че била на 

одеския българин Николай Тошкович. Худ. Александър Лантухов от Одеса,  

1982 г. – http://www.pamettanabulgarite.com/photo/4155162:Photo:313366  

(Публикувано 10 септември 2015 г.) 

Преди около година, при поредното издирване в интернет на 

сведения за Н. Тошкович, останах неприятно изненадан, когато видях, че 

Ал. Ламбов се е изкушил и публикувал повече от съмнителната 

портретната рисунка.  При това тя е „обяснена” с две груби грешки: 

- „Първият дипломиран български инжинер”. Оставям настрана 

правописната грешка (инжИнер), защото тя е веднага разпознаваема. В т. 4 

по-горе изтъкнах, че досега няма нито едно документално доказателство Н. 

Тошкович да е завършил Санкт-Петербургския практически технологичен 

институт, респ. да притежава титлата „инженер”. Друг е въпросът, че има 

мемоарно свидетелство да е изпълнявал длъжността „главен инженер” към 

1869 г. в Одеса. Случаи на разминаване между длъжностни наименования 

и професионална квалификация има в наши дни, а по онова време не са за 

учудване; 

- „Николай Тошкович […] изобретил корабният винт”. И тук оставям 

настрана неправилното членуване „корабнияТ винт”. Самият изобретател 

няма никаква претенция за този принос в развитието на корабостроенето, 

защото отлично е познавал историята на корабния движител (включително 

на гребния винт), която започва около един век преди неговото 

изобретение, да не говорим пък за предисторията му. Впрочем, повече от 

половината обем на неговия ръкопис „Практическия заметки о пароходах” 

https://www.pamettanabulgarite.com/photo/4155162:Photo:313366
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(1860 г.) е посветен на историята на корабния движител, като разглежда 

152 конструкции, създадени преди него [14, с. 81-85] …  

И още нещо. Обърнете внимание, че художникът Александър 

Лантухов на портретната рисунка се е въздържал да я подпише и очевидно 

отлично е съзнавал нейната недостоверност. Нито дума за произхода на 

съмнителния образ не съобщава и Ал. Ламбов … 

 

10. За някои авторски методи на Антон Оруш 

Мнозина автори, особено в интернет, избягват да посочват в своите 

писания източника на използваните от тях илюстрации. Широко 

разпространено е и откровеното плагиатство посредством изпитания метод 

„копи-пейст”. Ще дам само един пример с мои публикации от сайта 

„Морски вестник” – понастоящем без мое знание и съгласие текстовете 

на осем от тях са поместени в един форум, без да е посочен източника, а на 

една от тях не е отбелязано и името ми като автор, сиреч форумджията 

внушава на читателите, че той е авторът. При това си е позволил и 

наглостта да добавя в текста ми на няколко места някакви линкове [38]. 

Разбира се, А. Оруш няма никаква вина за този случай, но пък какво 

конкретно той практикува по темата Н. Тошкович. 

В статията си от 1 януари т.г. той (А.О.) помества таблица с надпис 

„Рaзлични видoвe гpeбни витлa, aнaлизиpaни в тpyдa нa Hиĸoлaй 

Toшĸoвич”, без да посочва източник, и читателите сигурно наивно си 

мислят, че авторът лично е проучвал този труд. Същата таблица и отново 

без посочване на източника, е поместена два пъти в по-ранно негово 

съчинение [4].  В действителност А. Оруш не е виждал оригинала на 

труда на Н. Тошкович, а „заимства” таблицата от стр. 60 на книгата 

„Българи-изобретатели” от доц. д-р Младен Цонев, издадена през 1973 г. 

[5].  

В статията си за Н. Тошкович от 3 ноември 2016 г. [4] А. Оруш 

помества два варианта на чертеж на гребния винт с двойно действие, но и 

двата чертежа са „заимствани” от чужди публикации, без той да ги посочи 

и без да е виждал оригиналния източник – ръкописа „Практическия 

заметки о пароходах”: четвъртата илюстрация (от горе надолу) в статията 

му е взета от стр. 64 на книгата „Българи-изобретатели” [5], а последната – 

от моя публикация,  най-вероятно – от [19]. Във връзка с това имам 

предвид факта, че през 2014 г. в нея за пръв път съобщих точното име 

на известния френски индустриалец Жан-Франсоа Кай (наричан от 
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1857 г. до наши дни Кайля), а две години по-късно А. Оруш започна да 

използва това име …  

 

Антон Оруш е млад специалист, на когото искрено се възхищавам 

заради факта, че е насочил усилията си към издирването и съхраняването 

на стари технически средства и стара научно-техническа литература, както 

и към популяризирането на техническото ни минало. Макар и да се 

представя за изследовател на българската и световната техника, той, поне 

що се отнася до живота и делото на Николай Тошкович, досега не е 

публикувал нито един нов факт за него, а разпространява най-вече 

компилативни съчинения с отдавна известни в историографията на 

техниката сведения, гарнирани от него с немалко подвеждаща и 

недостоверна информация. Ако той прецени, че в своите тъй наречени 

научни изследвания по темата Николай Тошкович наистина е открил нещо 

неизвестно в историографията на техниката, надявам се да го обоснове с 

препратка към съответен източник, както е прието в науката, и, ако след 

критичен анализ на твърдението му установя, че е прав, естествено етиката 

ме задължава да се извиня публично и в бъдеще с удоволствие бих 

използвал това ново историко-техническо знание. Нещо повече, с 

удоволствие бих си сътрудничил с него в името на обща цел като 

изследване и популяризиране на техническото ни минало, стига обаче той 

да споделя убеждението, че историци и популяризатори на техниката в 

България  трябва да доказват родолюбието си преди всичко със 

задълбочени изследвания, а не с безкритични повърхностни 

съчинителства, които може и да гъделичкат самочувствието на 

комплексирани сънародници, но всъщност изопачават историята на 

българската техника.  
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