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Априлскотовъстаниенабългарите,коетоизбухвапрез1876г.,предиз-
виква значителна симпатия сред чешката общественост. Руско-турските
боевеисъпротиватанабългарскитеопълченцисепосрещатсголямовъз-
хищениеотстрананачешкитеписатели,поетиихудожници(напр.Св.Чех,
АлоисИрасек,К.Светла,М.Алеш,К.Майкснер,Ф.Б.Звержина,Й.Мукар-
жовски).Обявяванетопрез1878г.нанезависимотоКняжествоБългарияи
относително автономнатаИзточна Румелия довежда до възникването на
новикултурно-икономическичешко-българскивзаимоотношенияиконтак-
ти.Чехитепредлагатнабългаритеефективнапомощпристроежанапро-
мишленипредприятия,напътищаижелезници,приизгражданетонагра-
довете,обучениетонаспециалистивдържавнатаадминистрация,адвокати,
учители,лекари,инженери,музикантиидр.,откоито,врезултатнавеков-
ната турска окупация, младата българска държава изпитва остра нужда.
Поради товаот80-те годининаXIXвек се забелязваинтензивночешко
търговскоикултурнопроникваневБългария,коетопонякогасеопределя
като„чешкакултурнаинвазия“.Чехите,които заминават заБългария, се
включват в изграждането на модерното българско образование и наука
(напр.Я. Брожка,В.Добруски,К.Иречек,Л.Лукаш,Ф.В.Сплитек,В.
Стшибърни,Х.Шкорпил,А.В.Шоурек,Й.Веленовски),набългарското
изобразителноизкуство(Я.В.Мърквичка,Й.Пинтер,Я.Вешин),участват
визгражданетонапътнитеартерии(А.Пелцъл,Й.Прошек,К.Трънка)и
др.Затяхнатадейностеписаномного,ноимачехи,чиятодейностднесе
забравена,икактоправилноотбелязваА.В.Шоурекощепрез20-тегодини
наXXвек,„занашитесънародници,коитопознавамлично,можетолкова
многодасенапише–ихубаво,ивесело,итъжно,челюбезниятчитател
бимогълняколкоднидасезабавлява,носъщоидаразберекактезинаши
сънародници,откоитоповечетопочиватвеченавеки–инженери,учите-
ли, лесничеи, адвокати, художници и музиканти, пивовари, градинари,
занаятчии, земеделциит.н., сапрославиличешкиянародинеуморно са
работилиивероятнозаслужаватдаимсепосветятняколкоредавтяхна
памет.Битрябвалонякойпо-компетентенсънародникдапрегледаархи-
витенаразличнитеминистерстваидаопишекой,къдеиколковремее
работил за България. – Лесно се забравя!“ (Цит. по: Бечваржова 2009:
333–334).

Вследващитередовещесеопитамедаприпомнимедналичност,която
имаважнаролязаразвитиетонабългарскитедевическиучилища,аименно
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ФрантишкаСенлерова-Шоурекова,коятопристигавБългариявначалото
на80-тегодининаXIXвекискороследтоваставаяркафигуравдвижени-
етозаеманципациянабългарскитежениинеуморнаорганизаторканачеш-
котокултурномалцинствовПловдивипо-късновСофия.Вчешкитекул-
турникръговенейнотоимеенапълнозабравено,резултатитеотработатаѝ
санеизвестниинедооценени.

ЖИТейСКАСъДБАИПеДАГОГИЧеСКОДеЛОВПЛОВДИВ
ФрантишкаСенлерова-Шоурекова(1844–1919)1сераждана27септем-

ври1844г.въвВодняни2.Вроднотосимястопосещаваосновнотоучили-
ще,послеучивПедагогическияинститутвПрага,къдетосеподготвяза
учителскапрофесиявдевическитеобщообразователниучилищаилипро-
гимназиите.СъщевременноучипиановПражкатаконсерватория.Въввъз-
поменателните статии (Петров, Пенев 1988;Юбилеен сборник 1934) се
посочва,чеследзавършванетосиФр.Сенлероваполучаваучителскомясто
вдевическатапрогимназиявКладно.Годишниятотчетнаучилището3не
потвърждаватазиинформация.От1872г.вКладноимасамообщообразо-
вателномъжкоидевическопетокласноучилище,коетопрез1879г.бива
реорганизирано;основаватсемъжкоидевическопетокласнообщообразо-
вателноучилищеимъжкаидевическаосмокласнапрогимназия.От1878г.
двете мъжки училища се ръководят от брата наФрантишка Зьонлерова
(Сенлерова)–АнтонинЗьонлер,учителпоматематика,физикаиестество-
знание, а двете девически училища ръководиМарияПиа Смоликова. В
годишнитеотчетиприпрегледанаучителскитекадрииметонаФрантишка
Зьонлерова(Сенлерова)несесреща.Помолбанабратсиобачезамества
болниучителкивпрогимназиитеилиобщообразователнитеучилища–в
докладитесесрещатоплакванияоттехнитечестиболедувания.До1886г.
нямадругиучилищавКладно.

1ВчешкитеибългарскитематериалипоначалоенаписанаСенлерова,правилнобибило
обачедабъденаписанаспореднемскияправопискатоSöhnler(Зьонлер).
2Вж.роденитеврегистъранаримокатолическатаенориянаВодняни, томном.5,1832–
1889, стр.84,ДържавенокръженархивнаТршебон.Врегистъраимето ѝ епосоченона
латинскиFranciscaSeraphinaEurosinaMaria.Баща ѝ –ПаулФридрихЗьонлер,билпътен
строителнаН.В.,майкаѝБарбараАнтония,дъщерянапочиналияПетъротПеххофен,гла-
венлекаркъмкралскатаземеделскаболницавъвФранкфуртнаМайн,ипочиналатаТере-
зия,чиетопрезименеепосочено.КръстницитенаФрантишкабилиЕуросинаВрани,вдо-
вицаначиновниквлотарийнияцентър,иФранцЗьонлер, главенсчетоводителкъмцен-
тралното ведомство на пътното строителство. Според воднянския регистър Франтишка
ималапо-малъкбратАнтонинЛудвикФрантишек(роденна11юни1850г.въвВодняни),
вж.същиярегистър,стр.142.Врегистритенямаинформациянитозабрака,нитозасмъртта
народителитенаФрантишкаСенлерова.ИметоЗьонлерилиЗенлерприроденитеот1832г.
до1889г.,съответнопочиналимежду1850г.и1912г.илибракосъчетанивгодинитеот1780
г.до1860г.,веченесесреща.
3Вж.ГодишенотчетнапрогимназиитеиобщообразователнитеучилищавКладнозаучеб-
ната1877/78,…1881/82,Ф.А.Урбанек,Прага,1879,…,1882(Výročnízprávaměšťanskýchi
obecnýchškolnaKladnězaškolnírok1877–1878,…,1881–1882,F.A.Urbánek,Praha,1879,…,
1882).
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ПопрепоръканаИванПетровСалабашев4вкраяна1880г.тяеофици-
ално поканена отЙоаким Груев (1828–1912) – министъра на народното
просвещениевИзточнаРумелия,задиректорканановооснованатадевиче-
скагимназияиуправителканадевическияпансионвПловдив.Нопървата
неофициалнапоканатяполучаваощепрезесентана1880г.Отлятотона
същатагодинаправителствотонаИзточнаРумелиясеопитваданамерив
Чехияподходящадиректорказадевическотоучилище,кактосеразбираот
писмото,изпратенона18септември1880г.отсъпругатанаграфРудолф
Турн-Таксис5–Йена,доЕлишкаКраснохорска6.Внеготяямолидапотър-
сидобреобразованаиопитнаучителка,коятобиприелададойдевПлов-
дивиотначалотона1880–1881учебнагодинадазаемемястотонадирек-
тор вДевическото училищепримногоизгодниусловия:Трябвада знае
френски,немскиибибиложелателно,макарине задължително,освен
чешкидазнаеощеединславянскиезик.Щеможедасевъзползваотпълна
издръжка в учреждението,т.е. храна, настаняване, прислуга и спално
бельо,иосвентовавечедоговоренитеминимум10турскилири.Кактосе
подразбира,пътнитесепоематотправителството.Освенръководенето
напансионаинадзираванетонамомичетатавзадължениятаѝ влиза да
преподаванай-многосамоединпредмет.

Предложениятазадиректорскомястосеповтарятивдветеписма,изпра-
тенипрезпериодасептември-ноември1880г.отграфРудолфТурн-Таксис
до Елишка Краснохорска. Те са предадени на Франтишка Сенлерова.
Съдържат също информация за политическата и културната ситуация в
ИзточнаРумелия,подробностизаПловдивизаживотанатамошнатачешка
общност,кактоиописаниенанай-подходящитепътищапрезБалкана.

На24ноемвривписмоЙоакимГруевсъобщаванаФрантишкаСенлеро-
ва,чееназначеназадиректорнаДевическотоучилищевПловдивичетази
ѝ позиция е потвърдена от главния управител наИзточна Румелия княз
АлександърСтефановБогориди(т.нар.Алекопаша,1823–1910)7.Дапри-
помним, че намладата българска държава осезаемо липсват образовани
женииподготвениучителскикадрисорганизационниумения,коитобили

4ИванПетровСалабашевеизвестенбългарскиполитик,държавник,дипломат,математик,
популяризаториорганизаторнакултурнияживот.От1870г.до1873г.учивсреднообразо-
вателнитеучилищавТаборивПрага,аот1873г.до1876г.учиматематикавПражкиятех-
никум.ИмамногодобриприятеливЧехияипонеговамолбаилипрепоръкапрез80-те
годининаXIXвеквБългарияпристигатчешкиучители,адвокати,инженери,лекариипр.
Занеговияживотиделовж.Бечваржова2007:15–18;2008:13–20;2009б:397–406.
5ГрафРудолфТурн-Таксис(1833–1904)–чешкиадвокатиотличенпознавачнаевропейска-
таправнасистема.През1880г.еназначензаглавенпрокурорнаВърховниясъднаИзточна
РумелиясъсседалищеПловдив.Същотакавземаучастиевподготовкатанаизточноруме-
лийскитезакони, законодателнитепостановленияикодекса.През1885г. еназначенкато
прокурорнаАпелативниясъдвПловдивиактивноучаствавсъставянетонановиякодекс,
изготвен за съединениетонаКняжествоБългарияиИзточнаРумелия.НапускаБългария
през1892г.исевръщавЧехия.
6ЕлишкаКраснохорска (1847–1926)–чешкаписателка,преводачка, критичкаипоетеса,
коятоактивносеангажирасчешкотодвижениенаеманципиранитеженииразвитиетона
девическотоучебноделоиобразование.
7Всякаспоменатакореспонденцияезапазенавъвфонда(вж.Архивенфонд).
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нужни за развояна българскотонароднопросвещение.Тези кадрибили
търсенивчужбина,предивсичковЧехия8. 

ФрантишкаСенлеровапристигавПловдивпрезпролеттана1881г.и
веднагасезаемасръководенетонабългарскоточетвъртокласнодевическо
училище,основанопрез1862г.,коетобавносеразрастваипечелипризна-
ниеипрестиж.Следлетнитегодишниизпитиначетвъртикласполучава
позволениедаоткриепетиклас,вкойтосезаписватшесттенай-добриуче-
нички.Такасапоставениосновитенадевическотосреднообразованиев
столицата наИзточна Румелия. Със съгласието на министерството през
септември1881г.Ф.Сенлероваосноваванароченпансионкъмучилището,
койтопредлаганастаняваненаучещитемомичетаотцялатастрана9.Сголя-
марешимостиентусиазъмсезалавясизгражданетонапловдивскатадеви-
ческаобразователнасистема.Ръководиучилищетоипансионамногостро-
го;следизаспазванетонареда,налагависокиизисквания,въвеждастроги
изпити и единственото развлечение, което разрешава на момичетата, е
ръкоделието.УченичкатаМарияМ.Маджаровасиспомнязаживотавпан-
сиона така: „Тя бешемного строга и не позволяваше на ученичките да
ходятнатеатър, нитоданосятразни украшения.Многодържешена
това,коетобешепоръчаладасекупииизработи,инепризнaвашедруго
ръкоделиеосвентова,коетотябешезадала“(Петров,Пенев1988:98).

Неследдълговежедневницитезапочватдасепоявяватоплакванияот
ученичкиитехнитеродителиотстрогатаучителкаиуправителканапанси-
она10.Критикуватяпредивсичкозакрайнатаѝ взискателностпоотноше-
ниенаспазванетонадисциплинатаиреда.Итъйкатоочевиднотованее
причина,коятобидовеладонейнотоотстраняване, сеобръщавнимание
предивсичконафакта,ченяманеобходимотообразование.Родителитебез
никаквооснованиесеоплакват,чеФрантишкаСенлерованеезавършила
университетинямаправодапреподавав средноучилище.Некаотбеле-
жим,чепрез80-тегодининаXIXв.намомичетатавсеощенеимебило
позволенодапридобиватуниверситетскообразование,отгоренавсичкопо
товавремепловдивскотоучилищедоринямалоофициаленстатутнапъл-
ноправносредноучилище.Оплакваниятаиклеветитенесавзетиподвни-
маниеиФрантишкаСенлеровапродължавадаръководиучилищетоипан-

8ВжПетров,Пенев1988:97;Юбилеенсборник1934:73.
9НоватамодернасграданаДевическотоучилищеепостроенапорешениенаПловдивския
градскисъветпрезпериода1879–1881г.вцентъранаСтарияградспоредпроектаначеш-
кияархитектЙосифШнитер(1852–1914),койтоот1878г.еглавенинженериръководител
наПловдивскататехническаканцелария.От1878до1914г.тойвземаучастиевпроектира-
нетоиизгражданетонаредицаважнидържавни,административнииградскиздания,частни
къщии вили.Неговотонай-значимодело епървият градоустройственпланнаПловдив,
изработенпрез1888–1891г.иодобренсцарскорешениепрез1896г.,койторешавапробле-
митеприизгражданетонакомуникацията,инфраструктурата,основнитеградскипаркове,
новитежилищнисгради,промишленитеквартали,т.е.изграждаобликанановияград.Ще
отбележим, че училището епроектираноипостроено катопросторна триетажна сграда,
ограденаотмалъкпарк.ПонастоящемтамсенамираГрадскатахудожественагалерия(ул.
„Съборна“14А),вкоятовмоментасаизложенинай-добритекартиниискулптуриотпери-
оданаБългарскотонационалновъзражданедонашидни.
10Вж.например«Пловдивскатадевическагимназия»./в.„Съединение“,Пловдив,1884,бр.
76от28юни1884,с.2.
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сиона,преподавафренски,аритметика,анатомия,химия,ръкоделие,иконо-
микаичертане.Обхватътнапреподаванитеотнеяпредметиотразявавсе-
страннитеѝинтересииразширяванейнитепознания.Освентоватяизнася
в града самостоятелни концерти и ръководи девически певчески хор на
ученичкитеотучилището11.През80-тегодиниесредважнитеиуважавани
представителиначешкатакултурнаобщноствПловдив12. 

СеМейСТВО
На27декември1883г.ФрантишкаСенлеровасключвабраксАнтонин

ВацлавШоурек(1857–1926)13,койтопреподаваматематикавПловдивското

11Вж.ПръвгодишенотчетнаобластнатадевическагимназиявПловдивзаучебнатагоди-
на1882/1883,Пловдив1883,Четвъртийгодишенотчетнаобластнатадевическагимна-
зиявПловдивзаучебнатагодина1885/1886,Пловдив,1886.
12НейнафотографиявкомпаниятанаостаналитечленовеначешкатаобщноствПловдиве
сн.ном.1в:Милушев2005.Вж.същопубликуванитеспоменинаШоурекв:Бечваржова
2009а.
13АнтонинВацлавШоурек–чешкиматематик,забележителноимевбългарскатакултурна
история.СледкатозавършвареалнагимназиявПисекитехникумвъвВиенаиПрага,става
преподавателпоматематикавреалнатагимназиявбългарскияградСливен,откъдетослед
годинасепремествавреалнатагимназиявПловдив,къдетоработи9години.През1890г.е
назначензапреподавателпоматематикавПървамъжкагимназиявСофияиедновременно
ехоноруванпреподавателпоматематикавСофийскияуниверситет.Следсмърттанапрофе-
сорТеодорМонин(1858–1893)през1893г.еосвободенотангажиментасикъмсредното
училищеипоемацялостнопреподаванетопоматематикавуниверситета,къдетопрез1898
г.еназначензаредовенпреподавателпогеометрия.През1893г.ставапрофесорподескрип-
тивнагеометриявъвВоеннатаакадемиявСофия(9годиниизнасялекциитам),годинапо-
къснозапочвадаизнасялекциивкурсакъмвоенниящаб.През1897–1912г.изнасялекции
по конструктивна перспектива в Художествената академия в София. В университета се
задържачакдо1915г.,когатозаминавазачужбинаиза5годиниставасекретарнавоенния
аташевБернивРим,грижисезаподобряваненаположениетонабългарскитевоенноплен-
ници.През1921г.севръщавСофийскияуниверситетипреподаватамчакдо1926г.През
целиясиживотподдържатесниконтактисОбществотоначешкитематематици(Jednotа
českýchmathematiků). След като пристига в България, започва да изгражда българската
математикаинейнотопреподаваневсреднитеучилищаипо-късновуниверситетите,като
сеопираначешкияопит.През80-тегодинииздавапървитебългарскиучебницизагимна-
зиалнитеучилищапоаналитичнагеометрия(1885),равниннатригонометрия(1883),сфе-
ричнатригонометрия(1889)идескриптивнагеометрия(1888,1889),допълненисметодиче-
скиръководстваисборницисъсзадачипоалгебра(1885,1886)ипо-краткиразработки.При
тяхното съставяне е вдъхновенотчешкитеучебницинаФ.Й.Студничка,Й.Смолик,Е.
Тафтъл,А.Стърнад,Ф.Хромадкаидр.През90-тегодинисъставяииздавазастудентитеси
от университета учебни текстове от анализи (1890–1891), аналитична геометрия (1891,
1892,1894),алгебра(1891–1892),синтетичнагеометрия(1891–1892)идескриптивнагеоме-
трия(1893–1894).ИпритяхнотосъставянеевдъхновенотучебницитенаФ.Й.Студничка,
Ед.иЕм.Вейр.През1895 г.Софийскатавоеннаакадемияиздаванеговотосъчинение за
чертежнитеметодивгеометриятаУчебникпоначертателнагеометрия.ЧастI.Ортого-
налнаикотиранапроекция(София,1895,IX+271стр.,349изображ.и69изображ.към12
таблици),коетосъставязануждитеприпреподаванетонавоенниспециалисти.Вначалото
наXXв.А.В.Шоурексепосвещаваглавнонапреработванетоиразширяванетонабългар-
скитесилекции,коитоизлизатлитографски:проективнагеометрия(1909),диференциална
геометрия(1911)ианалитичнагеометрия(1912).През1914г.излизанеговатанай-известна
монографияУчебникподескриптивнагеометрия(София,1914,XXIV+616стр.,846изо-
бражения),коятоеразширенаверсиянауниверситетскитемулекции.Недоживяваиздава-
нето на учебника сиОснови на проективната геометрия. Част перва: Проективност,
колинеарностиреципроцитетнагеометр.формиоттритеразреда(София,1926,XVIII+
313 стр., 338 изображения), обобщаващ и разширяващ университетските му лекции от
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мъжко средно училище и помага като преподавател и в Девическото
училище14. 

Въпрекиголяматавъзрастоваразликабракътещастлив.Главназаслуга
затовапредивсичкоимаФрантишкаШоурекова,коятоовладяванастрое-
ниятанасъпругаси,депресиятаиревносттаму,успокояванеговитебурни
иприбързаниреакции,изглаждаразличнитеконфликтииспорове,които
тойпредизвиква,исестараевсяческидаулесникариератаму,закоетосви-
детелства обширната кореспонденция, запазена сред Шоурековото
наследство15. 

висшатагеометрия.През1882г.А.В.Шоурекпревеждаотчешкинабългарскилогаритми-
тичнататаблицанаСтудничка,коятодопълвасобширнообяснениезаосновитенаалгебра-
та.Вкраяна90-тегодинипревежданабългарскигимназиалнияучебникняТафтълАлгебра 
загорнитекласовенагимназиалнитеучилищаичетиритомнияучебникнаСтърнадГеоме-
трия за горнитекласовенареалнитегимназиалниучилища.А.В.Шоурекбезспорносе
нареждасреднай-известните„български“математициотвторатаполовинанаXIXв.ипър-
вататретинанаXXв.Занеговияживот,педагогическадейностиматематическоделовж.
Бечваржова2009а.
14Отдокументите,запазенивАрхивнияфонд,излиза,чеедваденследсключванетонабрака
АнтонинВацлавШоурекпоискалвписмодосвояшурейАнтонинЗьонлерсъгласиезабрак
снеговатасестраФрантишка.Предвиднатова,четяебила14годинипо-възрастнаотнего,
брат ѝ небилособеноблагоразположенкъмбрака. За вътрешнитеборбинаФрантишка
СенлероваиАнтонинВацлавШоурек,предхождалитоварешение,свидетелстватписмата
имотначалотонадекември1883г.ЩецитирамеписмотонаШоурек:

Скъпамоя!
[…]СледдългосамоизпитаниеВипредложихсвоетоскромно,ночестноиме–ислаба-

тасиръка,коятощеВипредложиудовлетворителениприятенпътредомдомен.Не
могадаВипредложаизвестноиме,нитосвързанотоснегоположение–нитодорииму-
щество.Нобъдетесигурна,чещеВипредложазакрила–чещеВипочитамиобичам.Не
себойтеотхорскотозлословие,дорипонякогаотнегодаболи–лексрещунегощебъде
тихият Ви прям характер, който ценя по-високо, отколкото преходните качества на
Вашетотяло.

Бъдетесигурна,ченикоганямадароптая,чесъмизбралзадругаркавземнотоцар-
ствопо-възрастнажена.ЕдинствениятсвятзаменщебъдетихиятживотредомдоВас
–внашетосемейство.Тогаващебъдащастлив!Единственатамигрижащебъдедазадо-
волянуждитенасвоетосемейство,даосигурятези,коитощенаричамсвои!Затовас
радостВиотстъпвамсвиднатасисвобода,полагамявръце,закоитознам,чещесегри-
жатзанеяпо-добреотменсамия;такаче,моля,акосерешитевмояполза,бихискалда
Винаричамсвояжена!СъщевременносипозволявамдаВипомолявсякооблаче,коетоби
надвисналонадчелотоми,данеготълкуватекатонещо,коетонасочвампротивВас,а
дасепостараетедагопропъдите!

Намерителизадобре,откажетесеотсвоетоположение!
На14декември1883г.вкметствотонаКладносеиздаваудостоверение,чеФрантишка

Сенлероваенеомъжена,на22декемвривъвВодняни–потвърждение,чеимакатолическо
вероизповеданиеичеенеомъженаиможедасключибрак,междувременно ѝ сеизготвя
кръщелносвидетелство.
15 Става въпрос за съпружеска кореспонденция (10 писма от юли 1890 г.), писма от
ВладиславШак,адресиранидоФрантишкаШоурекова(3писмаот1884до1888г.),иписма
отВладиславШак,адресиранидоАнтонинВацлавШоурек(33писмаот1884до1888г.);
кореспонденцията е запазена в Архивния фонд. Ще цитираме два откъса от писма на
АнтонинВацлавШоурекдо съпругатаму: „Във вторник се връщам, а в сряда – ако не
искаш да се разгневя – те очаквам. Това ми е последната дума и последното писане.
Достатъчнотърпях–всепакнямачовек,скоготодасикажаеднадума[писмонаШоурек
от21.7.1890г.].

Скъпажено,
Вчератисъобщихстелеграма,аднесгоправяиписмено,четвоятпрестойвСофиямие
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На26септември1885г.сераждаединственатаимдъщеря,коятонасле-
дилабащинатаастмаигорещиятпловдивскиклиматнебилособеноподхо-
дящзанея.АнтонинВацлавШоурекбезкрайнообичадъщеряси,занея
поръчваиграчкиидрехиотЧехия,макарчеиначеедостапестелив.Много
тежкопонасяразделитесъссемействотоси,кактосвидетелстватзапазените
неговиписма16. 

Вкраянаюли1885г.ФрантишкаШоурековаосвобождавамястотона
директорка,учителкаиуправителканапансионаисепосвещаванасемей-
ствотоси17.Тъйкатовладеефренски,немски,чешкиибългарски,работи
прислучайкатопреводачиредактор,асъщотакасътрудничинасписание
„Мисъл“18.Никогаповеченесевръщакъмучителскатапрофесия,въпреки
чеследисъдбитенасвоитеученички,помаганастудентитенасъпругаси,
начешкитесисънароднициисеангажирасблаготворителнотодвижение,
кактосвидетелстватписмата,съхраненивЦентралниядържавенархивв
София19. 

Щедопълнимоще,чедъщерятаАннаШоурекова(1885–1937)сеомъж-
вазавоеннияофицерФранцЧервенаков (1871–1929).Оттехниябраксе

достатъчен.Душевносъмнапълноразстроенизатоватизаповядвамдапристигнешс
утрешниявлак.Аконепристигнеш,щенаправянеща,коитоникога–аманикога–нямада
забравиш.ВъобщенатебчовекТиподавапръст,аТищемуотхапешцялатаръка,Ти
самоотсебесисеинтересуваш,адругитехора–средтяхиТвоямъж–кучетагияли.
Кактоевидно,вСофиященипреместят,затоваТвоятпрестойтамеизлишен.Неискам
датевидяникогаповече,вслучайченепристигнешвъввторник,т.е.утре[писмонаШоу-
рекот23.VII.1890г.,женамубиласедемнадесетднинагостивСофияучешкиприятели].
16Запазени са 33 писма на Антонин Зьонлер от 1883 до 1889 г. и 8 писма от съпругата му 
Анна от 1884 до 1890 г., от които е видно, че семействата са поддържали много тесни кон-
такти, по време на летните ваканции са си гостували, споделяли са различни интереси, 
облекло, новини, книги, информация за финансовите проблеми, грижите покрай децата, 
политически и културни новини. Още повече семейство Зьонлер помагало на Леополдина 
Шоурекова, сестрата на Антонин Шоурек, в обучението ѝи с осигуряването на учителско 
място. Повече вж. кореспонденцията, запазена в Архивния фонд. 
17Презюли1885г.подавамолбадоМинистерствотонанароднотопросвещениедабъде
освободенаотмястотонадиректоркаиучителка.Нейнатамолбабиваудовлетворенана29
юли1885г.;нанейнотомястобиваназначенаРадаКиркович.На3юли1886г.отМинистер-
ствотонаобразованиетоѝеиздаденосвидетелство,коетоудостоверява,чеот1881до1885
г.работикатодиректоркаиучителкавПловдивскатадевическагимназия,катосработатаси
напълноудовлетворяваградаиминистерството.КореспонденциятаезапазенавАрхивния
фонд. 
18Списаниетоесъздаденопрез1892г.отгрупамладибългарскиинтелектуалцииписатели.
Ф.Шоурекова превежда например разказа наВ.Халек «Pod dutým stromem» (В.Халек.
«Подкухотодърво»,прев.Ф.Шоурекова.//Мисъл,1892,стр.208–221,326–336,399–422). 
Вж.П.Петров. «Първатадиректорка». //Отечествен глас, 1982, год. 38, бр. 11373от 6
август1982г.,Г.Райчевски:Пловдивскаенциклопедия,Пловдив,2004,стр.380;Чолакова
2008.
19Вж.напримерблагодарственотописмоотА.Серезлиеваот80-тегодининаXIXв.заока-
занатаѝпомощприобучениетоѝвЧехия,писманавицеконсуланаавстро-унгарскотокон-
сулствоот1885г.запроблемитесчешкитеѝсънародници,писмаот1886г.междуФ.Шоу-
рековаиЕ.фонТреск,немскиконсулвИстанбул,писмамеждуФ.Шоурековаиавстро-
унгарскотоконсулствонаН.В.вПловдив,семейнатакореспонденциясВ.Шак–чешки
гимназиаленпреподавателподескриптивнагеометриявСофия.Всякагорепосоченакорес-
понденцияесъхраненавАрхивнияфонд.
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раждасин–АнтонФранцовЧервенаков(1908–1984),койтоставаизвестен
българскихирургиуролог20. 

ЖИВОТъТВСОФИЯ
През1890г.ШоурековисепреместватвСофия,тъйкатона1септември

АнтонинВацлавШоурекбиваназначенкатопреподавателпоматематикаи
дескриптивна геометрия в тамошнатаПървамъжкакласическаиреална
гимназия.Най-напредсемействотонаемахубавпетстаенапартаментвцен-
търанаСофия,апо-късносикупуваедноетажнакъщасградинанаулица
„Шипка“, недалече от университета.От средата на деветдесетте години
ФрантишкаСенлерова-Шоурековаотновоискадасепосветиналюбимата
сиучителскапрофесия,защотодъщеряѝАннавечеепоотраснала.Обачев
крайнасметкапонастояваненасъпругасиостававкъщи,въпрекичесемей-
ствотоизпитванедостигнафинансовисредства.Изцялоподчиняваинтере-
ситесинакариератанасъпругасиинанеговатанаучнаработа21.

ФИНАЛъТ
През1915г.цялотосемействонапускапометенатаотвойнатаБългария,

тъйкатосъпругътнадъщеря ѝ Аннабиваназначенкатовоененаташев
Рим, а АнтонинВацлавШоурек получава от университета дългосрочен
отпускпоболестзарадивлошаващатамусеастма.ФрантишкаСенлерова-
ШоурековасеразболявасериозновИталияиследпреместванетонасемей-
ството в швейцарския град Берн почива на 3 януари 1919 г. Там е и
погребана22.

Преводотчешки:ПетяКоленцова

20А.Ф.ЧервенаковучивСофия,медицинскияфакултетзавършвапрез1932г.Презследва-
щитегодиниеназначензат.нар.доброволен(неплатен)асистенткъмфакултетапомедици-
на,през1936г.ставаредовенасистент.През1937г.следвавъвФранция,през1940г.учив
Германияипрез1948 г. въвВеликобритания.През1946 г.получавадоцентура, ачетири
годинипо-късно–професуракъмкатедратапопропедевтиканахирургичнитеболестина
Софийскиямедицинскифакултет.От1946г.до1950г.едиректорнахирургичнатаклиника
къмВисшетомедицинскоучилищевПловдив.От1951г.до1972г.епървиятдиректорна
катедратапоурологиякъмМедицинскатаакадемиявСофия,от1972г.до1973г.езамест-
ник-директорнановосъздаденияЦентърпонефрология,урология,хемодиализаитранс-
плантация.Специализираобщаипластичнахирургия,постоперативниинфекциииуроло-
гия.Въвеждановиоперативниметоди,допринасязаразвитиетонапластичнатахирургияи
анестезиологията.Авторенаповечеот150специализиранитруда,учебнициимонографии.
Вж.Енциклопедия1996.
21Вж.кореспонденциятанасемейството,съхраненавАрхивнияфонд.
22Щеотбележим,чезнаменитиятбългарскипоетПенчоСлавейков(1866–1912)посвещава
поематаCismollнаФрантишкаСенлерова-Шоурекова(впървияпубликуванвариантпрез
1892г.всписание„Мисъл“съсзаглавиеFisdur).Заповечеинформациявж.Чолакова2008.
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