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 Според историко-научен анекдот, Академията на науките (Франция) 

поканила известния зоолог Жорж Кювие (1769-1832 г.) да даде мнението 

си по работното определение за рак, подготвено за публикуване: „Ракът е 

голяма червена риба, която се движи със задницата напред”. Кювие 

уточнил: ракът не е риба, не е голям, не е червен и не се движи със 

задницата напред, но за останалото сте прави… Сетих се за този случай, 

когато преди години в книгата „В мъглата. Българинът и морето” 

прочетох: „В 1857 г. пред Френската академия на науките българинът 

Николай Тошкович защищава патента си за сегментите на буталата в 

корабните парни машини” [1, с. 237]. Всъщност в това твърдение е вярно 

само това, че през посочената година има събитие, свързано със 

споменатото лице [2].  

  https://ortograph.com/books/v-maglata-1992-25933 

През 2006 г. публикувах подробна научна биография на Н. Тошкович 

[8, с. 69-116], а междувременно, въз основа на нови проучвания, сайтът на 

„Морски вестник” помести редица допълнения и поправки по нея [9] до 

[13]. Тези източници са лесно достъпни и няма да ги преразказвам отново, 

но се виждам принуден да засегна някои твърдения, упорито 

разпространявани в интернет, където, както е известно, съществуват 

благоприятни условия, мнозина нашенски познавачи да използват 

„партизански” имена или просто безнаказано да плагиатстват с метода 

„копи-пейст” и/или да доизмислят историята. 

  

 ФРЕНСКИЯТ ПАТЕНТ № 30855 ОТ 1857 Г. 

 На 17 (5) януари 1857 г. е издаден френският патент № 30855 за 

„Система на парно бутало или усъвършенствания, внесени в тази 

система, за която господин Жерар вече притежава патент от 21 (9) юли 

1856 г.”, срок на действие 15 години. Притежатели на патента са 

Николай Стефанов Тошкович и Франсоа Шарл Жерар. Н. Тошкович 

(1831–1893 г.) е руски поданик от Одеса с български произход (родителите 

https://ortograph.com/books/v-maglata-1992-25933


са българи от Калофер). Двамата изобретатели създават бутало за парни 

машини, характеризиращо се с автоматично регулиране на натиска на 

буталните пръстени посредством комбинация от регулиращи 

радиални спирални пружини и направляващи оси.  

  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 оси), архив на автора  - 

https://morskivestnik.com/compass/news/2018/072018/images/MVk.TOSHKOVICH-ORUSH.pdf  (с. 

10) 

 

Изобретява ли Н. Тошкович еластичния бутален пръстен?  

Биографичната статия за него в българоезичната Уикипедия с 

патриотарски плам известява, че той и неговият френски съпритежател 

получават патент за еластичните (???) пръстени на буталото на парната 

машина [14]. На същото мнение са и енциклопедистите, сътворили 

съответната статия в англоезичната Уикипедия [15]. В списването на двете 

статии са участвали общо над 40 уикипедианци и бях слисан от факта, че 

вече са се появили толкова много познавачи на живота и делото на Н. 

Тошкович. За съжаление, въпросните автори безсъвестно изопачават 

ранната история на буталните пръстени, макар еластичният пръстен да се 

появява десетилетия преди патента на Н. Тошкович и Ф. Жерар [12]. 

Но има и още нещо твърде съществено. Съвременните бутални 

пръстени са еластични, защото се притискат към стената на цилиндъра 

благодарение на еластичността си. За разлика от тях двата пръстена в 

буталото на Н. Тошкович и Ф. Жерар са съставени от по четири 

нееластични сегмента, които имат вътрешна клиновидна повърхност и се 

притискат към стената на цилиндъра посредством клинове благодарение 

на радиални пружини. Накратко двата пръстена, респ. осемте сегмента, са 

https://morskivestnik.com/compass/news/2018/072018/images/MVk.TOSHKOVICH-ORUSH.pdf


в постоянен контакт с цилиндъра, не заради собствена еластичност, а 

благодарение на постоянния натиск на радиалните пружини. 

  

 Предпоставка ли е изобретението на Н. Тошкович и Ф. Жерар за 

появяването на двигателя с вътрешно горене (ДВГ)? 

  Звучи като музика, стига да беше истина. Още през 2011 г. 

критикувах тази патриотарска историко-техническа измислица [9], 

направих го и през февруари 2017 г., когато тя все още се 

разпространяваше както от българската, така и от англоезичната 

Уикипедия [12]. Понастоящем авторите на статията за Н. Тошкович във 

втората енциклопедия продължават да разпространяват удивителното си 

незнание за ранната история на ДВГ, определяйки изобретението на Н. 

Тошкович и Ф. Жерар като „ключово развитие, което по-късно доведе до 

изобретяването на двигателя с вътрешно горене” (болд, И.А.) [15]. 

Техният авторски подход е безотговорно повърхностен, особено като се 

отчете и фактът, че в оригиналния английски текст на този цитат терминът 

„двигателя с вътрешно горене” е написан в син цвят, т.е. препраща към 

обширна статия в англоезичната Уикипедия, която предлага и подробна 

история на ДВГ, а според нея първият двигател от този тип е построен 

поне половин век преди патента на Н. Тошкович и Ф. Жерар –  

https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine#History Не по-малко 

е странен и фактът, че авторите на англоезичната Уикипедия са съчинили 

биографията на Н. Тошкович само по една статия за българската поетеса 

Елена Мутева, в която статия нейната авторка отделя на Н. Тошкович само 

два реда, които нямат нищо общо с двата му патента [16]. 

  

 Каква е ефективността на изобретението на Н. Тошкович и Ф. 

Жерар, измерена в икономия на разход на гориво и пара? 

Според двете енциклопедични статии и редица популярни 

съчинителства по метода „копи-пейст”, „буталата на Тошкович са 3 пъти 

по-евтини от всички тогавашни бутала; дават 16–18% икономия на 

гориво (болд, И.А.); здрави и дълготрайни са” [14], [15]. Обикновено 

подобни познавачи се позовават безкритично на общоизвестна статия на 

възрожденеца Сава Филаретов (1825–1863 г.) в „Цариградски вестник” от 

25 май (6 юни) 1857 г.: „Какви са били възможностите на Тошкович да 

построи прототип на своята идея, е трудно да се предполага. Но от 

следващите данни в съобщението на Сава Филаретов – че новото бутало 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine#History


постига икономия на пара и гориво от 16 до 18 процента – можем да 

съдим, че данните са получени експериментално (болд, И.А.)” [17], 

[18]. При подобна историко-техническа „прозорливост” за произхода на 

данните, споменати от възрожденския автор, възниква въпросът дали 

днешните тълкуватели на цитираната икономия са запознати лично със 

статията от 1857 г. или безкритично са преписали от друг автор? Всъщност 

още С. Филаретов съобщава следното: „Опити, които направили над 

машините, за да опитват този поршен, показват ясно: […] че с този 

поршен става економия в дръвата или в[ъв] въглищата, които горят на 

машините, економия 16–18 на сто […] (болд, И.А.)” [19, с. 106]. 

 И така, още от оригиналния текст става ясно, че са правени опити с 

новата конструкция на буталото, сиреч безсмислено е съвременен автор да 

симулира предвиждането на „експериментално” получаване на 

публикуваните от С. Филаретов данни за икономията на разход на гориво и 

пара. Необходим е обаче коментар за характера на опитите, защото от него 

(характера) зависи достоверността на данните за ефективността на 

патентованата конструкция.  

Внимателният прочит на статията на С. Филаретов предлага една 

ценна податка – той е ползвал руското списание „Отечественныя 

записки” от 1857 г. А руският източник съдържа пренебрегнати от 

възрожденския автор сведения: „По опытам, произведенным над 

вертикальными (постоянными) машинами, оказалась экономия пара, 

топлива в 16 и 18 процентов” (болд, И.А.) [20]. Този руски текст е известен 

още от 1973 г. благодарение на видния историк на техниката доц. д-р инж. 

Младен Цонев (светла му памет!), но само в български превод, 

представен така: „При опитите, проведени върху вертикални 

(постоянни) машини, се оказала икономия на пара и гориво от 16 до 18 

процента” (болд, И.А.) [21, с. 53]. 

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

Книгата „Българи-изобретатели” (1973 г.) от доц. д-р инж. М. Цонев 

[22] е изключително явление в историографията на българската техника и 



своеобразна енциклопедия на историята на българското изобретателство. 

Мнозина съвременни автори охотно преписват от нея, без да я цитират, 

критикувал съм публично такива прояви, например [13], но сега няма да 

навлизам в темата за ширещата се оскъдица на авторски морал (особено в 

интернет!). Гореспоменатият превод ми е добре известен, но, за съжаление, 

не успях да го коментирам с автора на тази книга най-вече заради факта, че 

едва след кончината му успях да открия оригиналния руски текст. 

Сравнението му с българския превод ми дава основание да твърдя, че още 

С. Филаретов през 1857 г. допуска „дребна”, формално погледнато, 

грешка, превеждайки текста „экономия пара, топлива в 16 и 18 процентов” 

(жълт фон и болд, И.А.) като „економия 16–18 на сто” (жълт фон, И.А.) и 

коментира, че тя се отнася за горивото, респ. не споменава парата. Освен 

това той (С.Ф.) пропуска да отбележи, че опитите са правени с 

„постоянни” машини; доц. д-р инж. М. Цонев поправя този пропуск, но, 

най-вероятно под влияние на възрожденския текст, също твърди, че при 

опитите е установена икономия на „пара и гориво от 16 до 18 процента” 

(жълт фон и болд, И.А.) [21, с. 53]. 

 Въз основа на оригиналния руски текст за изобретението на Н. 

Тошкович и Ф. Жерар, публикуван в списанието „Отечественныя записки” 

през април 1857 г., предлагам следните уточнения относно икономическата 

ефективност на патентованата конструкция: 

 - разпространяваните от години сведения за икономия на „пара и 

гориво от 16 до 18 процента” са необосновани заради твърде неясната 

методика на експериментите, извършени във Франция; 

 - експерименталните изследвания са извършени в значително по-

малък обем, характеризиращ се със следните основни елементи: изпитана е 

работата само на вертикални стационарни парни машини, а липсват 

данни за експерименти със сравнително по-тежко натоварените 

хоризонтални локомотивни парни машини; 

 - липсва яснота относно обема на изследването на вертикалните 

стационарни парни машини.  

  

 Що е това „бревет с. ж. д. ж.”? 

 И още един неясен досега въпрос от историята на френския патент № 

30855 от 17 (5) януари 1857 г. Когато през 1973 г. доц. д-р инж. М. Цонев 

публикува почти пълния текст на статията на С. Филаретов от 1857 г., той 

обръща внимание и на една „дреболия”: „В заключение С. Филаретов 



пише: „Обществото дало веке и привилегия (прономион) изобретателю 

(бревет с. ж. д. ж.)*, за което ще бъде подробно описание в бюлетена
 
на 

това общество” [21, с. 50]. На същата страница под черта авторът добавя 

следната бележка: „* Бревет – от фр. breveté – диплом, патент. 

Съкращението с. ж. д. ж. засега остава необяснимо – бел. Мл. Ц.” (болд, 

И.А.). Споменатото вече съобщение за френския патент № 30855 в руското 

списание „Отечественныя записки” от 1857 г. даде възможност да уточня и 

загадъчното съкращение с. ж. д. ж. В руския текст това съкращение е 

означено с латиница s. g. d. g. [20, с. 206]. С помощта на интернет това 

означава sans garantie du gouvernement – без гаранция на правителството. 

Казано на съвременен език по теория и практика на патентното дело, 

съкращението s. g. d. g.  или S. G. D. G. и SGDG означава френската 

регистрационна система за експертиза на заявките за регистрация на 

патенти [23]. При нея (за разлика от проверочната система) „патент се 

издава след проверка на формалните изисквания, както и на преценка за 

явна непатентоспособност. Такива системи са френската, италианската, 

белгийската. Чрез тази система се печели най-вече бързина, но 

сигурността, която създава дадения патент, е по-малка” [24]. 

   

 Използвал ли е Н. Тошкович АЛУМИНИЕВО бутало? 

 Родителите на Н. Тошкович са от Калофер и е напълно разбираем 

интересът на калоферци към биографията на именития изобретател. Това 

обяснява факта, че съчинителите на статията „Калофер” в българоезичната 

Уикипедия са включили името му в списъка на видните личности от 

Калофер. Необяснимо е обаче изфантазирането, че той бил „патентовал 

алуминиевото бутало” (болд, И.А.). Нямам представа кога тази историко-

техническа чудесия се е появила там, но прави впечатление, че при 

кликване върху името му се появява укипедианската статия за Н. 

Тошкович, а в нея поне това историко-техническо недоразумение липсва.  

 Не познавам нито един източник, в който да се обосновава подобно 

„откритие”. Незнайният уикипедианец, измислил този „принос” на Н. 

Тошкович, не си е направил трудът да потърси поне статията за алуминия 

в Уикипедия, от която веднага би научил, че към 1857 г. алуминият е вече 

открит, но все още липсва технология за индустриално производство. 

Но и без подобно издирване би трябвало да се знае, че алуминият е скъп 

метал, а още С. Филаретов съобщава за новото бутало, че „направата му 

става много по-евтина от прежните” (болд, И.А.) [19].  



 

 ФРЕНСКИЯТ ПАТЕНТ № 41180 ОТ 1859 Г. 

  Гребният винт с двойно действие, патентован от Н. 

Тошкович през 1859 г. във Франция (табл. ХХІІІ на ръкописа му „Практически записки по 

параходите”, 1860 г.). 

Н. Тошкович е едноличен притежател на френския патент № 41180 

от 12 март (28 февр.) 1859 г. за „гребен винт с двойно действие”, т.е. за 

противоположно въртящи се съосни гребни винтове. Подробни 

сведения за него публикувах през 2006 г. [8, с. 78-99], а междувременно и 

допълнителна информация в [9], [11], [13]. 

 Изобретателската дейност на Н. Тошкович е благоприятна тема за 

всевъзможни историко-технически измислици от разнокалибрени 

„познавачи”, особено в интернет. Преди време се видях принуден 

персонално да критикувам един от тях [13], но в интерес на истината той 

има сериозна конкуренция. Конкретно за втория патент на Н. Тошкович 

нашенски сайт уверява: „Сам патентова във Франция гребния винт при 

корабите, заместващ корабните колела” (болд, И.А.) [26].  

  Параходът с колела на френския изобретател Ернест 

Базен (1826–1898 г.) –  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Bazin_(1826-1898) 

  В историята на корабния движител има всевъзможни куриозни 

конструкции, като най-близко до термина корабно колело е параходът на 

френския изобретател Ернест Базен, но той е спуснат на вода 27 години 

след патента на Н. Тошкович. Вероятно анонимният автор е твърде далеч 

от морското дело и, като че ли, има предвид гребното колело. Очевидно е 

и това, че той няма дори най-обща представа за историята на корабния 

движител, иначе щеше да знае поне два принципни факта: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Bazin_(1826-1898)


 - гребният винт е известен десетилетия преди патента на Н. 

Тошкович и той изобретява само един конструктивен вид; 

 - Н. Тошкович изобщо не претендира да е изобретил „гребния 

винт”. Нещо повече, в своя ръкопис „Практически записки по параходите” 

(1860 г.) той критично разглежда историята на 152 конструкции на 

корабни движители и това е блестящо приложение на историко-

техническия подход в изобретателската дейност. 

  

 ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ БИОГРАФИЯТА НА Н. ТОШКОВИЧ 

 През 2018 г. критикувах част от текста на видеоклип за Н. Тошкович, 

достъпен в Ютуб [13, с. 1, 11-16].  Идеята да се популяризират български 

постижения в областта на науката и техниката със съвременни рекламни 

средства заслужава подкрепа и насърчаване, но изпълнението за 

притежателя на първите два патента в историята на българската техника е 

повече от притеснително. Надявах се, че междувременно това историко-

техническо недоразумение ще бъде поправено или изтеглено от употреба, 

защото в него съществените грешки преобладават. Тъй като значителна 

част от съдържанието на споменатия видоклип продължава да прилича на 

представения в началото на тази статия (абз. 1) анекдот за Жорж Кювие и 

определението за рака, виждам се принуден отново да засегна грешките на 

текстописеца на видеоклипа [28]. Онези от тях, които изложих преди 

четири години, отбелязвам накратко и препращам към писанието си от 

2018 г., в което цитирам конкретни доказателства. 

 Образът на Н. Тошковеч във видеоклипа е фалшификат 

  Недостоверен образ на Н. Тошкович, нарисуван от одески художник през 

1982 г. – http://www.pamettanabulgarite.com/photo/4155162:Photo:313366  (Публикувано 15 септ. 

2015 г.).  

Във видеоклипа многократно се показва образ, за който се внушава, 

че е Н. Тошкович. Той се разпространява  от 2015 г. досега от известен 

исторически сайт [29], но няма никаква историческа стойност, защото е 

фалшификат! Това е черно-бяла портретна рисунка, изфантазирана през 

1982 г. от одески художник, който не е разполагал с никакъв достоверен 

първоизточник (фотография), сиреч просто изрисувал някакъв 

http://www.pamettanabulgarite.com/photo/4155162:Photo:313366


въображаем за него събирателен образ. Повече подробности за случая – в 

[13, с.14-16]. 

Това не е Н. Тошкович, а френският индустриалец Жан-Франсоа Кай 

(1804–1871 г.) - https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Cail  

Видеоклипът има сериозна конкуренция от страна на сайт, 

предлагащ образ на реална френска историческа личност от XIX в., за 

който образ твърди, че бил Н. Тошкович [30]. За пръв път в българската 

историография на техниката тази илюстрация е публикувана от мен през  

август 2014 г. като онагледяване на доказателството за неизвестния 

дотогава у нас факт, че фабриката на Кайля, за която С. Филаретов 

съобщава през 1857 г., е всъщност предприятие на видния френски 

индустриалец Жан-Франсоа Кай. Естествено, в публикацията си коректно 

съм посочил източника на твърдението си и на илюстрацията [11]. 

Впрочем, сайтът 1333.bg  изопачава биографията на Н. Тошкович и с други 

куриозни хрумки. Например, името на изобретателя било Никола 

Стефанович Тошкович, „Роден в началото на XIX в. в Калофер”, 

изобретението от 1857 г. предлага „еластични [бутални] пръстени […] 

впоследствие става възможно изобретяването на двигателите на вътрешно 

горене” и  др. измислици…[30].  

 Представя ли Н. Тошкович първото си изобретение пред някаква 

френска институция 

В началото на гореспоменатия видеоклип се твърди, че „Тошкович 

представя пред Дружеството за подкрепа на промишлеността и Комитета 

за механични изкуства усъвършенствано парно бутало”. Такова събитие в 

историята на първия патент на изобретателя естествено няма. После 

същият видеоклип предлага нелогичната версия, че „На 4 март 1857 г. 

Тошкович официално защитава своето изобретение пред Дружеството за 

поощряване на промишлеността.” Очевидно авторът не е запознат с 

първоизточниците по тази тема и само безкритично компилира от чужди 

публикации, които си противоречат. В действителност, според протокола 

на въпросното заседание, който е публикуван от М. Цонев още през 1973 

г., Н. Тошкович не е присъствал на него, а и няма логика да защитава 

изобретението си, след като вече е получил патент за него на 17 (5) януари 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Cail


1857 г., т.е. два месеца по-рано. Повече подробности за случая – в [13, с. 8-

9]. 

 За тъй наречения „чертеж” на Н. Тошкович на второто му 

изобретение 

 Около четвъртата минута на видеоклипа е представен чертеж на 

гребен винт, а гласът зад кадъра „пояснява”: „Изобретателят разработва и 

чертеж, показващ принципа и някои от параметрите на съоръжението”. 

Чертежът в съчетание с текста показва единствено пълното 

техническо неразбиране от автора на текста относно същността на 

конструкцията, изобразена на чертежа, и факта, че той (А.О.) няма 

никаква представа за съдържанието на ръкописа на изобретателя. 

Например: 

 - чертежът представя трилопатния гребен винт на френския 

параход „Наполеон” (построен 1843 г.), а не изобретението на Н. 

Тошкович; 

 - той изобретява „гребен винт с двойно действие”, което на 

съвременен технически език означава „противоположно въртящи се 

съосни гребни винтове”. Да не различиш обикновен гребен винт от съосни 

гребни винтове означава и това, че нямаш дори елементарна представа за 

основната техническа разлика между двете конструкции; 

 - вторият патент на Н. Тошкович е издаден на 12 март (28 февр.) 

1859 г., но текстописецът обърква ползвателите на видеоклипа и с 

твърдението си, че в ръкописа си „Практически записки по параходите” от 

1860 г. „за първи път описва действието на гребното витло, за което по-

късно получава втория си патент”. Как едно патентно ведомство би издало 

патент за конструкция, ако едва след една година би получило обосновка 

за нейното функциониране, отговорът на този въпрос авторът на текста А. 

Оруш пази в дълбока тайна…  

 Бил ли е Н. Тошкович „главен инженер на 

корабостроителницата в Одеса”?  

 „През 1869 година Тошкович става главен инженер на 

корабостроителницата в Одеса”. Това е един от любимите „бисери” в 

биографията на Н. Тошкович, разпространявани за него от текстописеца на 

видеоклипа. Каква е обаче истината? Единственият първоизточник, с който 

историографията разполага засега за професионалната дейност на Н. 

Тошкович след завръщането му от Франция в Одеса, са спомените на  

участника в Ломското съзаклятие (1867–1868 г.) Димитър Ангелов, който 



през 1869 г. пристига в Одеса и след  близо четвърт век се завръща в 

България. Според него, към 1869 г. Н. Тошкович е „главен инженер и 

началник [на] мастерски в Одеса” [31]. По онова време в Одеса 

функционират не по-малко от следните металообработващи работилници: 

а) кораборемонтна на РОПиТ; б) механичен и чугунолеярен завод 

„Товарщество Беллино-Фендерих”[32, с. 15]; в) леярен и 

машиностроителен завод „Мюльнер” [33]; г) железопътни работилници 

[34]. Към 1885 г. в Одеса функционират „222 фабрики и заводи” [35], т.е. 

възможно е броят на металообработващите работилници да е по-голям от 

четири. От това гледище, несериозно (да не казвам – безотговорно) е да се 

твърди, че Н. Тошкович бил главен инженер на корабостроителницата в 

Одеса, след като не разполагаме с никакъв що-годе достоверен източник за 

това. Доколкото ми е известно, въпросната версия за пръв път се появява в 

книгата на Митре Стаменов от 2003 г. [36, с. 30], в която в биографията на 

Н. Тошкович има изобилие от патриотарщина и оскъдно малко 

историография [37]. 

 Бил ли е Н. Тошкович инициатор за отпечатване на „История 

славянобългарска”  на руски език 

 В края на видеоклипа текстописецът му предлага поредното 

изопачаване на биографията на Н. Тошкович: „през 1885 година за първи 

път по негова инициатива на руски език се издава „История 

славянобългарска”. Истина е, че тя е издадена през 1885 г., но това става 

по инициатива на руския полк. А. В. Лонгинов и е отпечатана на езика на 

Паисий Хилендарски. Друг е въпросът, че за целта е ползван известният 

Тошковичев препис [8, с. 72].   

 Уточнение за автографа на Н. Тошкович 

 Една от илюстрациите за Н. Тошкович се разпространява в интернет 

със следния куриозен надпис под нея: „Горе – единственият запазен 

автограф на Тошкович на заглавната страница на ръкописа му 

„Практически бележки за параходите” [17]. Това е едно от многобройните 

доказателства за безотговорния и повърхностен подход на автора на този 

текст, самопредставящ се за изследовател не само на този изобретател [13]. 

За какво става дума в конкретния случай? 

 Първо. Над този текст не е поставена първата страница на 

споменатия ръкопис, а последната.  

 Второ. Истина е, че на последната страница на ръкописа се вижда 

автограф на Н. Тошкович, но груба грешка е авторът да твърди, че това 



бил „единственият запазен автограф”, защото на първата страница 

наистина има автограф, сиреч само в ръкописа автографите са два! 

 Трето. Както при тази илюстрация, така и при останалите пет 

илюстрации в това си писание авторът не е благоволил да посочи 

източника, но това е част от нечистоплътния му авторски подход. 

Споменаването на заглавието на ръкописа може и да заблуждава 

незапознати с темата читатели и зрители, но истината е, че авторът не 

познава съдържанието на ръкописа, а само преписва текстове и 

илюстрации от чужди научни публикации, най-вече от забележителната 

книга „Българи-изобретатели” от доц. д-р инж. Младен Цонев (изд. 1973 

г.). 

 Четвърто. Първата страница от ръкописа е поместена на стр. 57 в 

книгата „Българи-изобретатели”, но заради лошо качество на 

отпечатването през 1973 г. под заглавието на ръкописа не се вижда 

автографът N. С. Тошкович. Твърдя, че той все пак е и там, защото 

притежавам ксерографно копие на пълния текст на ръкописа, вкл. 

таблиците, което копие ми беше подарено от М. Цонев през 1980 г. Тъй 

като ксерографът е бил вече износен, в моето копие има характерни 

вертикални линии, по които веднага познавам преписвачите от мои 

публикации.  

 Пето. На 11 (23) дек. 1868 г. Н. Тошкович документира с подпис 

присъствието си на заседанието на 22-мата видни одески българи, които 

вземат решението да се свика учредителното събрание на Българското 

книжовно дружество, т.е. известните му автографи са не по-малко от 

три [8, с. 71-72].  

 Като изключа многобройните любителски (да не казвам –

нескопосани) популяризации и безсъвестни преписвации за живота и 

делото на Н. Тошкович, разпространявани най-вече в интернет, за 

съжаление, все още не се е появил специалист с техническа квалификация, 

който да прояви траен историко-технически интерес към тази тема. А  по 

нея има изобилие от въпроси за изследване. Ще спомена само два от тях. 

 По обществената му дейност. Тук могат да съдействат специалисти 

по обща история. Например, Н. Тошкович е имал тесни връзки с видния 

държавник и политик Димитър Тончев (1859–1937 г.). През ноември 1886 

г. Н. Тошкович му съобщава с писмо от Одеса, че там има много бежанци 

от България след проруския преврат на 9 (21) авг. с.г., които са „страшно 

разочаровани [от условията в Русия] и търсят случай да се завърнат, 



разумява се с други убеждения. Тук са Теохаров, Груев и др. Изнамери 

средство как да се завърнат тези господа, те мене молят да им помогна, аз 

им обещах и ще чакат отговор” [38]. А досегашни проучвания доказаха, че 

съдействието на Н. Тошкович на негови сънародници далеч не е единичен 

случай.  

 По изобретателската му дейност. Необходими са нови 

професионални проучвания на моделните му изследвания, които към 

средата на XIX в. все още са рядкост в света.   
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се среща думата „море” и все като нещо далечно и неразбираемо, дето не се мярка ни едни 

наш герой, моряк или пътешественик нанякъде – както е у други народи” (болд, И.А.) [1, 

с. 254]. Това мнение може и да е подходящо за някое публицистично писание, но е твърде 

лекомислено от гледище на морската историография, защото тя е наука и в нея е недопустимо 

да се доизмислят „факти”, колкото и те да са впечатляващи. Междувременно са издадени три 

морскоисторически изследвания на български народни песни с общо близо 550 (петстотин и 

петдесет!) страници [4], [5], [6]! б) На 4 юни 1993 г. във Варна се проведе първата нац. кръгла 

маса по проблеми на морската книжнина. Отначало на нея присъства и В. Стаматов. След 

въвеждащите доклади беше дадена думата за мнения и част от участниците отправиха 

критични бележки по книгата на известния маринист. Още в първата почивка той напусна 

залата, без да благоволи да отговори на критиките на читателите си. Що се отнася до 

„мнението” на В. Стаматов за патента на Н. Тошкович от 1857 г., нелицеприятната истина е 

следната: 

2.1. Мнозина нашенски автори използват термина „Френска академия на науките” (вкл. 

в научни публикации), но такава научна институция във Франция не съществува. Иначе, през 

1635 г. в Париж е основана Académie Française, т.е. Френска академия, която изучава френския 

език и литература, нейните членове са 40. –  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise Освен нея, през 1666 г.  в Париж 

е основана Académie des sciences, т.е. Академия на науките, тя има 150 действителни членове, 

300 член-кореспонденти и 120 чуждестранни асоциирани членове - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_(France). 

2.2. Пред нито една от тези две френски академии Н. Тошкович не е защитавал 

патент. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_(France)


2.3. Н. Тошкович не е едноличен притежател на френския патент от 1857 г. Тази 

заблуда и до днес се разпространява не само чрез книгата „В мъглата. Българинът и морето”. 

2.4. Въпросният френски патент не охранява патентни права за бутални сегменти. 

Очевидно В. Стаматов няма представа за съществената техническа разлика по онова време 

между сегментите на буталото и буталните пръстени. Естествено, не би било коректно да 
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