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СТАНОВИЩЕ 

от дфн Панайот Димитров Карагьозов, 

професор по славянски литератури в СУ „Св. Климент Охридски” 

по конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално 

направление Филология (Славянски литератури) в Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 31 от 12.04.2019 г. с единствен кандидат 

доц. дфн Жоржета Петрова Чолакова 

 

 Единственият кандидат в горепосочения конкурс за професор Жоржета Петрова 

Чолакова напълно отговаря на формалните и наукометрични изисквания, предвидени в 

Закона за развитие на академичния състав в Р България и правилниците за неговото 

прилагане. Тя придобива образователната и научна степен „Доктор“ през 1993 г. в 

Карловия университет в Прага, заема научната длъжност „Доцент“ в ПУ през 2000 г. и 

успешно защитава дисертация за научната степен „Доктор на науките“ през 2018 г. в ПУ. 

В продължение на две десетилетия доц. Чолакова води лекционни курсове и 

специализирани семинари по чешка и славянски литератури в ПУ, била е гост професор в 

Чехия и Франция, заемала е висши управленски постове, сред които зам.- декан и зам.-

ректор на ПУ. Към момента на конкурса тя е ръководител на Катедра Славистика на 

нейната Алма матер. 

 Доц. дфн Жоржета Чолакова е автор на почти сто публикации, от които четири 

монографии. Към вече отпечатаните книги трябва да се добави и (все още не 

обнародваното) фундаментално изследване „Митопоетичен генезис, художествена 

еволюция и контекстуализация на езерото в поезията на чешкия романтизъм”. В конкурса 

за професор доц. дфн Жоржета Чолакова участва с двадесет публикации, сред които една 

монография, студии и статии, отпечатани в престижни научни списания и сборници у нас, 

в Австрия, Полша, Словакия, Франция и Чехия; а също така и с доклади, изнесени пред 

висши научни славистични форуми. Тя е ръководител на трима докторанти и на над 

четиридесет дипломанти. Многократно участва в международната преподавателска 

мобилност Еразъм и множество изследователски проекти. Владее отлично френски, 

чешки, словашки, руски и английски език. 
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   Коронният професорски труд на Жоржета Чолакова е своеобразно продължение и 

допълнение на дисертацията ѝ „Митопоетичен генезис, художествена еволюция и 

контекстуализация на езерото в поезията на чешкия романтизъм”. Но докато в 

дисертацията тя насочва вниманието си към изобразяването на природата, към образа на 

езерото, разликите между обективно и субективно отразяване на заобикалящата твореца 

действителност, в последната си книга тя се фокусира върху конкретни аспекти на 

човешката и творческата психика.  

„Меланхолия на поетиката. Карел Хинек Маха“ е оригинално интердисциплинарно 

изследване, в което концептът меланхолия е разгледан от гл. т. на онтологията, 

медицината, психологията, социологията, визуалното изкуство и др. дялове на човешкото 

познание с особен оглед към неговото литературно пресъздаване и с фокус – целокупното 

творчество на Карел Хинек Маха. Жоржета Чолакова дава конкретни дефиниции на 

понятието и лаконично проследява неговото отражение в художествената словесност от 

времето на Античността до средата на 19 век, формулирайки тезата, че през Романтизма 

меланхолията „може да бъде мислена като философско-естетическа проява на 

художественото съзнание“. Тя разглежда философските, религиозни, социални и 

художествени аспекти на меланхолията. В поредицата компаративни части („Франсоа 

Вийон и Карел Хинек Маха“, „Лирата на Ронсар и на Маха“, Александър Поуп и Карел 

Хинек Маха“ и др.) доц. Чолакова застъпва идеята, че акцентираната в преобладаващите 

досегашни изследвания „славянска специфика“ трябва да отстъпи място на факта, че 

върховните славянски творци са част от висшата европейска култура, а не нейни сателити. 

Именно за това Ж. Чолакова за пръв път на български представя целокупното поетично и 

белетристично творчество на К.Х. Маха както в контекста на европейската 

художествената меланхолия (съпоставяйки го с Данте, Ронсар, Вийон и др.), така и в 

развитието на родната му литература, която „до Маха изобилства от религиозни и 

патриотични послания и дидактични напътствия“. 

Както в дисертационния си труд и тук Жоржета доказва тезите си посредством 

анализа и интерпретацията на поредица топоси. Тя контекстуализира типичните за Карел 

Хинек Маха материални, духовни и психофизически образи, сред които са: статичното 
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тяло, сакралното лице, усмивката, сънят, романтическия пейзаж, камбаните и камбанния 

звън, лебедът и др., откроявайки неразривната връзка между материалното и 

спиритуалното – „дихотомичната диспропорция между духовната потребност и битийната 

реалност“. Анализирайки, допълвайки и полемизирайки с досегашните изследователи на 

поетиката на Карел Хинек Маха, Жоржета Чолакова добавя, че при родоначалника на 

модерната чешка литература словото не е само средство за описание на психо-

физическата действителност, а – неин индивидуален художествен израз, преформатиран 

до неузнаваемост висш синтез на досегашните чешки литературни образци. 

Желая да обърна внимание на прекрасните преводи на поезията и прозата на Маха, 

които умело вплетени в научното повествование, може би остават незабележими. 

Всестранният подход към творчеството на Карел Хинек Маха нареждат Жоржета 

Чолакова сред най-изтъкнатите познавачи на родоначалника на чешката модерна 

литература в световната славистика. 

Представеният за рецензиране професорски труд „Поетика на меланхолията. Карел 

Хинек Маха“, деветнадесетте статии (част от които разглеждат проблематиката за 

меланхолията в чешката литература) и целокупните научни, преподавателски и 

преводачески постижения на доц. дфн Жоржета Чолакова ми дават основание с голямо 

удоволствие да гласувам за присъждането на академичната длъжност „Професор“ по 

чешка и славянски литератури. 

 

София, 12.08.2019 г.                          Проф. дфн Панайот Карагьозов 

 


