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Pro£ u£it matematiku aneb jeden p°íklad z politické historie

Abstrakt:
Ivan Petrov Salaba²ev se narodil v Thrákii ve Staré Zago°e dne 7. ledna 1853 v rodin¥ boha-

tého kupce. Nejprve studoval ve svém rodi²ti na bulharské niº²í ²kole, od roku 1870 do roku 1872
na gymnáziu v Tábo°e, od roku 1872 do roku 1873 na gymnáziu v Praze. Jiº b¥hem st°edo²kol-
ského studia projevoval hlub²í zájem o matematiku a deskriptivní geometrii. Traduje se, ºe jako
student v Tábo°e objevil chybu v konstruk£ním postupu v £eské st°edo²kolské u£ebnici deskrip-
tivní geometrie. Po maturit¥ pokra£oval v letech 1873 aº 1876 ve studiu na £eské praºské technice,
docházel také na £eské p°edná²ky na praºské univerzit¥. Mezi jeho u£iteli byli Gabriel Blaºek, Emil
Weyr, Augustin Pánek, Franti²ek Til²er a Franti²ek Josef Studni£ka. Na technice se I. P. Salaba-
²ev soust°edil p°edev²ím na matematiku a pokou²el o její hlub²í samostudium. Své první výsledky
p°edloºil prost°ednictvím Emila Weyra dne 5. kv¥tna 1875 na zasedání Královské £eské Spole£nosti
nauk. Jeho práce z kinematické geometrie byla oti²t¥na pod názvem O k°ivkách opsaných vrcholem
pohybujícího trojúhelníka. Jednalo se o první p·vodní práci bulharského matematika. V roce 1876
I. P. Salaba²ev sloºil státní zkou²ku a opustil �echy.

Na podzim roku 1879 byl zvolen poslancem Oblastního sn¥mu Východní Rumélie. Ve dva-
ceti²esti letech zahájil tém¥° t°icetiletou politickou kariéru, byl nejmlad²ím poslancem prvního
sn¥mu. Velkého úsp¥chu dosáhl, kdyº s pomocí matematiky vy°e²il problém zvolení první £ist¥
"bulharské"vlády.

Jak vybrat z 56 poslanc· deseti£lennou vládu sloºenou jen z Bulhar·, je-li 30 poslanc· bulhar-

ských, 17 tureckých a 9 °eckých. Kaºdý poslanec má právo vybrat práv¥ 6 kandidát·. Zvoleno bude

deset kandidát· s nejv¥t²ím po£tem hlas·. V²echny koalice jsou moºné.

Díky tomuto úsp¥chu byla ocen¥na role matematiky v b¥ºném i politickém ºivot¥, posílena a
roz²í°ena její výuka na bulharských elementárních i st°edních ²kolách.
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