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MartinaBečvářová.České kořeny bulharské matematiky.EdiceDěji-
nymatematiky,sv.40.MATFYZPRESS,vydavatelstvíMatematicko-
-fyzikálnífakultyUniverzityKarlovyvPraze,Praha2009,482[4]s.

МартинаБечваржова(1971)отКатедратапоприложнаматематикакъм
Факултета по транспорт наЧешкия висш технически институт вПрага
проявявасистеменинтерескъмисториятаначешкатаматематическанаука
и е авторнаредицакниги1 в тазиобласт.Последната ѝ книгаЧешките
коренинабългарскатаматематикапосвояметодеблизкадомонографи-
ятаѝ заФ.Й.Студничкастазиразлика,чевнеяизходнатачешкасреда
играеролянасвоеобразна„отразяващаповърхност“,коятопозволявана
чешките педагози да поематпо света, за да разпространяват славата на
чешкатанаука,въоръженисотличнообразованиеиоблагодетелстваниот
относителнатаблизостнародниясиезиксезиканабалканскияславянски
народ.

Проблематикатазачешкотокултурноучастиевживотанасъвременна
България (често срещамеипонятия като „чешкаинтелектуална експан-
зия“,„чешкакултурнаокупация“или„цивилизаторскатароляначехите“)
еблагодарнаипостоянноактуалнатемазачешкатабългаристикаибългар-
скатабохемистика.Отосновнитетрудовепрезпоследнитетридесетгоди-
нитрябвадаотбележим„академичната“Историяначехословашко-българ-
скитеотношения(1980),заслужаващияпризнаниесборниксбиографич-
ни портретиЧужденци – просветни дейци в България (1988), излязъл
изподперотонаАнгелПеневиПетърПетров,имагологичноориентирани-
теЧешкистраницизаШуменпрез Възраждането(1995)наЗденекУрбан
иКинаВачкова,монографиятанаХристинаСтоеваЧехиичешкивъзпита-
ници във Варна (1997). Много близка до подхода на М. Бечваржова е
обширнататрилогияЧехивБългария,Историяитипологияна еднациви-
лизаторскароляI–III(1995–1999г.,отделниспециалниброевенасофий-
ското списание „Homobohemicus“), създаденаот колективподръковод-
ството на преждевременно напусналия ни бохемист и компаративист
ВеличкоТодоров.Интереснисасборникътсматериалиотконференцияна
темаАнтропологиянадиалога. Съзвучияинедоразумениямеждучехии
българи(2000),разкриващмножествотемитабуизасягащнееднаневрал-
гична точка във взаимоотношениятамежду нашите два народа, както и
историческиконцептуализираниятанализЧешкипрофиливобществено-
торазвитиена следосвобожденскаБългария (2005)наЯворМилушев.

1 Напр. на монографията Франтишек Йозеф Студничка (1836–1903) (František Josef
Studnička,1836–1903)от1998г.(подписанасбащинотоименаизследователкатаМ.Немцо-
ва),накомпендиум,посветеннасъздаванетоипървитегодининаДружествотоначешките
математициИзисториятанаДружеството(1862–1869) (ZhistorieJednoty,1862–1869),
публикуванпрез1999г.,нааналитичнияматериалзафункционалнатаупотребанапревода
начешкивисториятанаматематиката„Елементи“наЕвклид,значениеипреводиилина
историографската панорама Чешката математическа общност в периода 1848–1918 
(Českámatematickákomunitavletech1848–1918,2008).
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КнигатаВладимирСисиБългария(2006)наавторскиколективсръководи-
телАнаЗлатевасипоставязацелдареабилитираизвестниячешкибълга-
ристотпериодамеждувойнитеВладимирСис(1889–1958),хвърленслед
февруарския преврат през 1948 г. в затвора и измъчван до смърт от
комунистите.

НоватакниганаМ.Бечваржоваеразделенамногопрегледнонаотделни
части.ЗапочвасIчаст–Въведение(9–25),написанакатоуводзанепосве-
тения читател (основен адресат на книгата са математиците!), в която
авторкатанакраткоразглежда„сложнатаисториянаБългария“ипосле-
дователноoчертава„чешко-българскитеполитически,културниииконо-
мическиконтактииотношения,задаможемдаразберемпо-добрепри-
чините,коитов последнататретинанаXIXвекотвеждатнякои пред-
ставителиначешкатаинтелигенциянаБалканите“(11).СледIIчаст–
ЧетиримачешкиматематицивБългария(27–344)(вижпо-нататък),след-
ваIIIчаст–Библиографскиприложения(345–368),коятовсъщностпред-
ставя персоналните библиографии на четиримата чешки математици в
България,иIVчаст–обширно,внимателноподбраноПриложениесилюс-
трации(369–437).Книгатазавършвасрезюменаанглийскиезик(439–444)
иимененуказател(445–482).

Основнатачаст–II.ЧетиримачешкиматематицивБългария,енапи-
санасясен,фактологическизареденстиливнеяпонякогасевплитателе-
менти,коитосвидетелстватзаемоционалнатаангажираностнаизследова-
телката към предмета на книгата: живота и делото на Теодор Монин 
(1858–1893), наФрантишекВитезславСплитек (1855–1943), наВла-
диславШак (1860–1941)инаАнтонинВацлавШоурек2 (1857–1926),
открилисвоятавторародинавследосвобожденскаБългария.

Согледнафакта,чечешкитебългаристипочтибезизключениесаили
филолози,илиисторици,вкнигатанаМ.Бечваржоваеценнотъкмопреми-
наванетоотвъдтеснияхоризонтвпосокакъминтердисциплинарнияпод-
ход.Преценкатазаприносаначетириматаматематицикатоспециалистиза
българската наука и историята на дисциплината изобщо представлява
основнатачастнамонографията,ноазнебихмогълдадамкомпетентно
мнениепотозивъпрос,затовапо-нататъкврецензиятанямаидагоправя.
Въпрекичеавторкатаеспециалисткавобласттанаматематическитенауки
иметодикатаимнапреподаваневъввисшитеучилища,тянепренебрегваи
откривателскияаспектнасвоетоизследване,опирайкисенавнимателно
проучване на архивни материали (преписи от гражданския регистър,
семейниархиви,запазенакореспонденция,документи,свидетелстващиза
училищнияуспехизаполучаванетопо-къснонауниверситетскообразова-
ние),кактоинапечатниизточници(различнимемоари,публикуванивспи-
сания,рецензииисъобщения,документинаразличнидружества,статиив
по-малкипериодичнииздания)инаизобилиеотцитатиотстраничналите-
ратура.Вбиографичнатачастеособеноясно,чеавторкатапо-скоросъбира
(ипотозиначинправипо-достъпензачитателя)ивъзпроизвеждасуровия

2ЗасъпругатанаШоуреквж.стр.56–63
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материалотпървоизточника,отколкотодадаваоценкиизаключения.Така
текстът,отеднастрана,ставапо-четивен(по-интензивно„диша“съсста-
ритевремена),аотдругастрана,набялсвятизлизатнеизвестнидокумен-
ти, които са трудно достъпни по принцип и чието сложно издирване и
набавянещебъдеспестенонавсекиследващизследовател.

Главата за Т. Монин (28–80), според авторката най-талантливия от
четириматаматематици,еразширенаизадълбоченапреработканастатия-
та, с коятоМ. Бечваржова се представя за първи път пред българската
общественоствтематичниябройнасофийскотосписание„Homobohemi-
cus3.Монинсевключвавразвитиетонабългарскитесредниивисшиучи-
лища, а впериода1881–1886 г. работив сливенската гимназия заедно с
другичешкиучители,напр.тезипорисуванеЯнКадлец(?–1885),попри-
родознаниеХерменегилдШкорпил(1858–1923),ЙозефАнтонинВора-
чек (1857–1900) – завършил класическа филология и преводач, или
В.Шак(занеговижпо-нататък).Именносливенскиятобразователенцен-
търизиграва основнароля запояватанапървитебългарскиучебници–
първоначалнопреводотчуждиезици(вкл.иотчешкиезик),апо-късно
написаниспециалнозабългарскитеученици.СледкратъкпрестойвПрага
в периода 1886–1889 г.Монин (по препоръка на своя учителАугустин
ПанекинаФрантишекЙозефСтудничка,първия,койточетелекциитеси
по математика на чешки език в чешки университет) е назначен на
1.ІХ.1889г.катопървияредовенпреподавателпогеометриявъвВисшето
училище (от1904 г.Софийскиуниверситет „Св.КлиментОхридски“)и
всъщностосновавакатедратапоматематикаифизика.Следдвегодиние
принуденпо здравословнипричинида се откаже отмястото сии да се
върневПрага.Изпадналвтежкадепресия,впървитеднина1893г.слага
крайнаживотаси.

Чешкитеибългарскитеспециалистииматвъзможностдасезапознаятс
текста, посветеннаФ.В.Сплитек (81–112), ипо-рано–първоначално
катодокладнаконференциянатема„Ролятаначешкатаинтелигенцияв
общественияживотнаследосвобожденскаБългария“,състояласевПрага
на6–0.Х.2008г.,апо-късноикатоколективнапубликацияподсъщотоназ-
вание4.Можемдасесъгласимсавторката,чеСплитек,койтопребивавана
различниместавБългарияиМакедония5,енай-известенотчетириматане
самозарадизаслугитесикъмбългарскотосредноучилище(отскромност
няколко пъти отхвърля предложеното му място на редовен професор в

3М.Бечваржова.«ТеодорМонин (1858–1893),първиятуниверситетскипреподавателпо
математикавБългария».//Homobohemicus[15],София2008,1,5–14.
4 M. Bečvářová. «František Vítězslav Splítek (1855–1943) – zapomenutý učitel, matematik,
etnografaspisovatel».//M.Černý–D.Grigorov[edd.].Úlohačeskéinteligencevespolečenském
životě Bulharska po jeho osvobození – Ролята на чешката интелигенция в обществения
животнаследосвобожденскаБългария.Praha2008,s.185–201.
5 1880–1883 г. – Свищов, реална гимназия; 1883–1888 г. – Солун, Българска мъжка гимна-
зия; 1888–1889 г. – София, Първа мъжка реална и класическа гимназия; 1889–1890 г. – 
Габрово, Априловска гимназия; 1891–1915 г. – Пловдив, Държавна мъжка гимназия; след 
пенсионирането си през 1915 г. живее в Пловдив чак до 1927 г.; от 1927 г. до смъртта си 
живее в София при дъщеря си Олга (1892–1962), омъжена за генерал Константин Лудвик 
Лукаш (1890–1945).
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Софийскияуниверситет),ноикатобащанаизвестнатабългарскапоетеса
ипропагандаторначешко-българскатавзаимностЛюбаКасърова (1884–
1946)6.М.БечваржоваможедаоценитрудоветенаСплитеккатоспециа-
листсамоотчасти,тъйкато,кактосамататяобясняванастр.108:„Фран-
тишек Сплитек написва за учениците от долните класове на средния
образователенкурсединучебникпоаритметика,четириучебникапогео-
метрияичертане,азаучителите–двеметодикинаобучениетопогео-
метрия.Оттезикнигидонашиднинеезапазенонищоседно-единствено
изключение7“.Отняколкобележки(109,351)ставаясно,чеповремена
обучениетосивСофияпрезлятотона2009г.авторкатасесрещасвнучката
наСплитекНадеждаЛукашова,коятоѝпоказвадваголеми,нонедовърше-
ниматематически ръкописа: „множество оформени цветно и прецизно
методическистраницизаобучениепогеометрическочертане,дескрип-
тивнагеометрияитехническочертане“(109)съсзаглавиеРъководство
попроекционночертаненаиндустриалнитеитехническитеучилища(над
учебникаработиот1915г.досмърттаси)иДескриптивнагеометрия–I
част(предговорътеотмай1931г.,София),коитотрябвалодабъдатчаст
отосемтоментруд.Използвайкиличнитеси„запискипоувлекателните
разказинаосемдесетипетгодишнатаНадеждаЛукашова“(104),изсле-
дователкатапредставяспоменитеза„дядо“Сплитекнастр.104–106.Смър-
ттамусякашпредизвестява,итонесамозасемействотонаЛукашова,тъж-
нитегодининачервениягнет:„Дядомипочинапрезюни1943г.иоттози
момент положението на семейството ни започна да се влошава, през
1944г.вБългариястанапреврат,скороследтоваарестувахабащамии
презмарт1945г.горазстреляха,ниебяхмеинтернирани,ааз–изхвърле-
наотучилище“ (106).

ЗначителновниманиееотделенонаВ.Шак(113–188),коготоможемда
възприемем като най-изтъкнатия българист8 от нашата четворка, който
освенвсичкодругопревеждаитворбинабългарскипоетииписатели(Хр.
Ботев,Ив.Вазов,К.Величков,К.Христов,П.Яворов,Е.Багряна,Х.Борин
идр.)иеавторнаБългаро-чешкаконверзация (1913)9,Българо-чешкиреч-
ник (1910–1914)иЧешко-българскиречник (1926)10.

6В. Хавличкова [= Бехиньова]. «Чешкото вдъхновение в лириката на Л. Касърова». // 
Homo bohemicus [10], София 2003, 4, 25–24; виж и М. Черни. «Люба Касърова-Сплитекова 
(1884–1946) и Чехия или In margine на едно неиздадено произведение на Венцеслава 
Хавличкова (Бехиньова) (1920–2000)» (пак там, 5–24).
7Единственият запазен учебник на Сплитек е Геометрия с чъртание в четире степени. I 
степен. Геометрически образци в равнина и техното орнаментално чъртание. Пловдив, 
1886, 106 + 163 чъртежи + 1 хроматическа таблица.
8М. Черни. «Matematik s básnivouduší.NadbulharistickýmdílemVladislavaŠaka (1860–
1941)». // М. Черни, Д. Григоров (съст.). Ролята на чешката интелигенция в обществения 
живот на следосвобожденска България, Прага, 2008, 220–257.
9За някои по-стари книги е трудно да бъде посочена точната година на издаването им – 
често подобна информация липсва, друг път е посочена следващата година, а в зависи-
мост от това, колко време е отнело самото отпечатване, понякога произведението е излиза-
ло в продължениена няколко поредни години. Авторката посочва (354) като година на 
издаване 1914-а, но като вземем предвид множеството рецензии от 1913 г., става ясно, че 
книгата е публикувана още тогава.
10Споредавторкатаречникътизлизавпериода1911–1914г.,коетообаченеотговаряна
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ШакпопадавБългария,следкатодиректорътнанароднотопросвеще-
ниевИзточнаРумелияЙоакимГруевгоназначавапрез1882г.заредовен
преподавателвбългарскатагимназиявСливен,къдетооставачакдо1886
г.ДиректорнагимназиятапооновавремееВасилАтанасовИвановот
СтараЗагора,личенпознатнаШакотПрага,къдетодваматазаедносдруги
българи и чехи през декември 1880 г. основават студентско дружество
„Българска седянка“.В периода 1886–1907 г. е редовен учител вПърва
софийскадържавнамъжкагимназия11,освентовапрез1891–1894г.енеща-
тенпреподавателпоматематикавъвВисшетоучилище,азакратко(1907–
1908 г.) преподава дескриптивна геометрия в Софийския университет
(поемакатедратаследпрофесорА.В.Шоурек).Следпреодоляваненат.
нар.университетскакризапрез1908г.еосвободенотдлъжност.Подава
молбазапенсиониранеисевръщавЧехия,разочарованотвъзникналата
ситуация.От1919г.получавадвойногражданство–чехословашкоибъл-
гарско,ипрезпериода1920–1932г.работивдипломатическитеслужби:
първоначално изпълнява длъжността на почетен консул (1920–1922), а
следтовавгодините1922–1932ставадоригенераленпочетенконсулна
ЦарствоБългариявЧСР;кактопосочваМ.Бечваржова,товаозначава,чее
билфактически„ръководител на всички почетни консули (извънПрага
българскиконсулскислужбиеималоивКарловиВари,БърноиБратисла-
ва)насвоятастранавсъответнатачуждастрана“ (172),въпрекиче
длъжносттаенеплатена.ЗазаслугитесикъмБългариядвапътиеудостоя-
вансвисокотодържавноотличие„Народенордензаграждансказаслуга“:
през 1905 г. (IV степен – офицерски кръст) и през 1930 г. (III степен –
командирскикръст).

АвторкатаводичитателяпрезбиографиятанаШакбуквално„стъпкапо
стъпка“,бездапропускаинай-незначителнатаподробност,коятоуспявада
откриевархивнитематериали(напр.обширнияпасажотноснозрелостни-
темуизпити,116–119),наместадоривмъква(визвестнастепеннеоправ-
дано)целисонетиотсофийскатастихосбирканаШакПодВитоша (1905) 
(напр. 114–115, 127–128, 140–142, 160–161). Трябва да се отбележи, че
именновглаватазаШакизложениетоепретрупаносмножествоцитатии
твърдеобстойнибележкиподлиния(напр.бел.111еотстр.146достр.
150!),коитобихамоглидабъдатизведеникатоприложениеследосновния
текст.ОтдругастранаМ.Бечваржованямаоснованиедапишемногоза
качестватанаШак катоматематик, тъй катонеговиятпринос се състои
главновдейносттамукатопедагог,апреводитемунаучебникпоаритме-
тика(1886)иучебникподескриптивнагеометрия(1895)същосапредназ-
наченизацелитенасреднотоучилище;учебникътмупосферичнатриго-
нометрия,написаннабългарскиезик,неезапазен.

истината–последнатасвезкаечакот1926г.
11В Юбилеен сборник на Първата Софийска мъжка гимназия 1879–1904 (София, 1904) е 
поместена фотография от 9.І.1904 г.; по-късно фотографията е отпечатана и като пощенска 
картичка и Шак я изпраща на А. Черни (пощенското клеймо е от 3.ХІІ.1904г., София); 
Масариков институт и архив на АН на ЧР, архив на АН на ЧР в Прага, фонд „Адолф 
Черни“, сигн. II. b) 1., частта за В. Шак (там се намира и другата цитирана кореспонден-
ция на Шак).
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Изключително ценна е изработената от авторката библиография на
Шак.Малкопознатадосега(ивсеощенеоценена)оставанеговатапубли-
цистика,най-вечепоредицатастатиивежедневника„Чешкадума“от1910
г.до1912г.(ШакработикатовоененкореспондентнаБалканите).Въпреки
четукеобхванатапо-голяматачастоттворбитему,публикуванивсписа-
нияиликатоотделникниги,можедасепредполагавсепак,чеособенов
България(аспореднякоииндикацииивСърбия)техниятбройезначител-
нопо-голям12.Единственатазабележкапоотношениенаизследователката
еначинът,покойтонепрактично(зачитателя)разделяописанадвенерав-
номерничасти:преводивсписания,статии,посветенинабългарскатакул-
тураилитература,истатиикатовоененкореспондент(174–186)идруги
трудове–главнокниги(учебници,стихосбирка,речници,преводи,мемо-
арни текстове, самостоятелно издадени лекции) (352–356). Позицията
[P40]запреводанаразказаСрещумояпрозорецотТ.Д.Д.[=?]от1949г.
(т.е.осемгодиниследсмърттанаШак),подписансиметоВ.В.Шак,неби
трябвалодабъдевключванавбиблиографията,тъйкатоставадумазапре-
вод,направенот синанаШакВладислав, както всъщностпредполагаи
саматаМ.Бечваржова(178).

Последната(инай-обширназарадиобширнотоматематическонаслед-
ство)главаеориентиранакъмдейносттанаА.В.Шоурек (189–344),който
ехарактеризиранкато„най-яркатачешкаличност,оказалавлияниевърху
развитиетонаобучениетопоматематикавбългарскитесредни,апо-
късноивисшиучилища“(189)ичиетоимеиделовчешкитематематиче-
скикръговесанапълнопренебрегнатиизабравени.

ТойпопадавБългарияпопрепоръканасвояприятел,чешкиявъзпита-
ник, политик и математик Иван Петров Салабашев (1853–1924) през
1880г.,когатопоемапътянапреподавателвсливенскатагимназия,нооще
от септември1881 г. е прехвърлен в реалната гимназия вПловдив (там
оставадо1890г.).ОсвентовапреподаваивОбластнатадевическагимна-
зия, където се запознава с бъдещата си съпругаФранциска Сенлерова-
Шоурекова (1844–1919). През тези години написва редица учебници и
сборницисъсзадачипоматематикаигеометрия,включителноиръковод-
ствопокраснопис.Освентоваеавторнабългарскатаверсияналогари-
тмичнитетаблици(1882)напрофесорФ.Й.Студничка,къмкоитодобавя
обстоенуводзаалгебрата,закоятопооновавремевсеощенесъществува
отделноучебнопомагало.Подумитенаавторкатавсичкитемуучебници
серазпространяватиизползватпотериториятанацялаБългарияисерад-
ватповечеотчетиридесет годинина значителенуспех (202).От1890 г.

12Съвсем случайно, докато рецензирах монографията, попаднах на няколко статии, подпи-
сани с псевдонима на Шак – Мартин Прентов («Господин министър на Народното Про-
свещение». // Славянски глас, Орган на Славянското Благотворително дружество в Бълга-
рия 1, 1902–1903, кн. 4, 212–213; «Йосиф Й. Тоужимски», пак там, 213–215.
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Шоурекработи вСофия13, но събитиятаоколополучаванетонамясто в
университетавгорчаватмногоживотамуиосвенвсичкодругоразвалят
дългогодишнотомуприятелствоснеговиясънародникВ.Шак14.Според
М.Бечваржовагодинитевуниверситетасамногоплодотворнииминават
изцялоподзнакананаучнатадейност:„Записваиотпечатвалитографски
лекциитеси,публикувапреводиначешкиучебницизасреднотоучилищеи
издавасобственатасиобширнамонография.Университетскитемуучеб-
ницисъдържатнад3500страници.АктивноработивБългарскотофизи-
ко-математическодружество,вчиетосписаниепубликуваметодическии
дидактическиматериали“ (214).МожемдасмятамеШоурек за единот
най-значимите представители на чехословашката колония в България,
чиитоследииднессаясниизабележими.

АвторкатадобавякатоприложениедватекстанаШоурек–Спомениза
някои наши сънародници (297–341) иСпомени за безсмъртния отавски
славей[=АдолфХейдук](342–344)отсофийскотопериодичнотоиздание
„Чехословашкиобзор“,коитоносяточарованиетонесамонасвоеобразно
свидетелствозамладитегодининаШоурек,ноисаинтересенпогледна
средноевропееца,сблъскалсезапървипътсбалканскатаекзотикананяко-
гашна„ЕвропейскаТурция“.

Взаключениебихискалдаотбележаняколконезначителнипропуска,
коитощесипозволядауточня.Грешките,допуснатинабългарскиезик,са
рядкост,напр.настр.230:„накойто[дружеству]подариследсмърътаси
целатасибиблиотека,състоящясеотнъколкостотинматематически
книги“вместоправилното„накоето[надружеството;илибимоглодабъде
добавено обяснение на чешки – т.е. společnost] подари след смъртта си
цялата си библиотека, състояща се от няколкостотин математически
книги“;печатнитегрешкисъщонесамного:напр.„Св.Климнет“вместо
„Св.Климент“(40);„кнъижевност“вместо„книжовност“(94);„софий-
ская“ вместо „софийска“ (96); „гимназините“ вместо „гимназиалните“
(101,351);иметонабългарскияавтореЯворМилушев,анеМилушевич
(465).Названиетонасобственикананезавършенияръкописсъсспоменина
СплитектрябвадабъдекоригиранакатоЕтнологиченинститутнаАкаде-
миятананаукитенаРепубликаЧехия(авторкатаизползвастаротоназвание

13ЕдинмесецвПървамъжкакласическаиреалнагимназия,отоктомври1890г.катонеща-
тенпреподавателпоматематикаи дескриптивна геометрия въвФизико-математическия
факултетнаВисшетоучилище(от1904г.Софийскиуниверситет),отфевруари1895г.до
есентана1914г.,скраткопрекъсванеповременат.нар.университетскакризапрез1907г.,
като редовен преподавател в университета; освен обширната педагогическа дейност, за
коятоеоцененподостойнство(итойкатоШакеудостоендвапътис„Народенорденза
граждансказаслуга“IVстепенофицерскикръстиIIIстепенкомандирскикръст),Шоурек
преподава дескриптивна геометрия вСофийското военно училищеипочтипрез цялото
временапериода1904–1926г.еръководителнакатедратапоматематика(по-късноипо
геометрия)наСофийскияуниверситет.
14В София М. Бечваржова проучва (фонд „Шоурек, Антонин Вацлав“, Централен държа-
вен архив) 36 писма на Шак до Шоурек от периода 1881–1889 г.; като се има предвид 
оскъдната запазена лична кореспонденция на чехите, живели и работили в България, тези 
писма представляват важен и досега неизследван източник.
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„Институтпоетнографияифолклористика“,очевидновзетоотпо-стари
статиизаСплитек–стр.84,инамногодругиместа).Отвременавреме
дребнинеточностисепоявяватвпреводитеотбългарскиезикначешки,
напр.„сособеначитанка“означава„sezvláštníčítankou“,ане„základní“
(основна–бел.пр.),стр.95,„Българскикнигопис“следвадасепреведе
като„Bulharskýknihopis“т.е.библиография,ане„Bulharsképísemnictví“
(писменост,книжнина–бел.пр.),стр.349.Комичнозвучиизречението,че
заработатанаШоуреккатоучителвСливен„сиспомняСарафор(трябва
дабъдеСарафов),единотнеговитеученици“, въпрекичепосле следва
цитатоткнигатанаИванЧобановиПетърРусевБългарскиматематици 
(1987), в който спомените на Сарафов са вторично предадени (в целия
откъсеизползванопреизказнонаклонение,стр.198–199).Потазипричина
бибиложелателноцитатътдабъдепредставенвсмисъланатова,че„И.
ЧобановиП.РусевсепозоваватнаспоменитенаСарафов,единотучени-
цитенаШоурек“,ит.н.

Тезизабележкиобачевникакъвслучайнеомаловажаватнитостарани-
ето,коетоавторкатаевложилавтрудаси,нитодобриярезултатотнего.Те
по-скоро са доказателство за това, че рецензентът е прочел внимателно
книгатаиможедазаявисчистасъвест,чевнеямногоновинещащеоткрие
несамоединматематик,ноивсеки,койтопроявяваинтерескъмтематаза
чешкатакултурнапомощ,оказананаБългария.Вконтекстаначешко-бъл-
гарския диалогмонографията наМ. Бечваржова представлява наистина
цененизабележителенприноскъмпо-задълбоченотоопознаваненатази
проблематика.

 
МарцелЧерни

Преводотчешки:КатеринаТомова


