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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска], Институт за изследване на 
изкуствата – Българска академия на науките 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност професор по специалността Кинознание, 
киноизкуство и телевизия (теория и история на екранното изкуство), професионално 
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, обявен в ДВ бр. 65 от 12/8/ 2022 за 
нуждите на сектор Екранни изкуства 

с кандидат доц. д-р Андроника Мартонова 

 

Доц. д-р Андроника Мартонова представя по конкурса монографията Между 

миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино (Към 

културологичните полета на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд), както 

и 11 научни студии и статии, публикувани в реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни издания или в реферантния списък на НАЦИД (от общо 56 научни студии и 

статии, публикувани след доцентурата). От приложената справка за Минималните 

изисквания за академичната длъжност професор се вижда, че доц. д-р Андроника 

Мартонова не само покрива всички необходими изисквания, но и надхвърля три пъти 

минимално изискваните точки. Всички формални изисквания по процедурата, съгласно 

ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане на ИИИзк – БАН са спазени. 

Монографията Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото 

българско кино (Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса 

Свой/Чужд) се състои от 228 страници и е структурирана в четири глави, заключение, 

библиография от 282 източника и филмография от 200 филмови заглавия. Доц. д-р 

Андроника Мартонова се фокусира да проучи проблема за „другия“, за чужденеца в новото 

българско кино след падането на Берлинската стена. Същевременно това е задълбочено 

изследване върху проблемите на идентификацията и самоидентификацията, които са твърде 

актуални, особено в контекста на засилените миграционни процеси в Европа и света. В този 

смисъл хабилитационният труд се базира не само върху киноведска методология, но и 

върху широка основа от методологиите на социалната психология, антропологията, 

културологията, политическите науки, етнографията и т.н. Един от най-интересните 

аспекти на книгата е поставянето на съдържателните и естетически качества на филмите ни 
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в призмата на „самоекзотизацията“ като доста разпространен опит в българското кино да се 

привлече вниманието на международната аудитория (най-вече – фестивална). „Понятието 

(само)екзотизация е въведено във връзка с художественото възпроизвеждане (съзнателно 

или като резултат на подсъзнателен творчески акт) на предубедена, клиширана, често и 

хиперболизирана представа на „цивилизования“ свят спрямо неразвитото „екзотично“ 

общество“ – пише в бележката си на с. 11 доц. Мартонова. Тя изследва този феномен още в 

първата глава чрез станалия нарицателен образ на бай Ганьо. Подсъзнателната ни 

национална самоидентификация с него е много устойчива още от края на ХIХ век и 

неговият цивилизационен сблъсък с „Европата“ продължава да дава отражение върху 

днешното поведение и изкуството. И макар съществена част от анализираните нататък в 

текста филми да се занимава предимно с възприемането на мигранта от страна на 

българското общество с типичната проява на недоверие, агресивност и отхвърляне, 

проблемът за екзотизацията и самоекзотизацията продължава да има централно значение за 

подхода на авторката към филмовите факти. В този смисъл съвремието, което е белязано с 

радикално разколебаване на усещането за традиционна идентичност, се нуждае от анализ 

на противоречивите процеси на капсулиране в традиционното от една страна и на 

глобализационни стремежи – от друга. Това прави монографията на доц. Мартонова 

актуална не само по отношение българското кино, но и за много по-широк кръг социални и 

културни явления. Преодоляването на стереотипите към различието е фундаментален 

проблем на съвременния свят. 

Втората глава е посветена на широкото разбиране и прочити на понятията 

„идентичност“ и „другост“ в киното. Тук доц. Мартонова, основавайки се на трудовете на 

голям кръг чужди и български автори (Ева Мазиерска, Ларс Кристенсен, Юлия Кръстева, 

Томас Елзасер, Владимир Игнатовски, Александър Донев, Петя Александрова, Антонина 

Анисимович и много други) в широк културологичен, социален и изкуствоведски аспект 

коментира проблема за другия и болезнените опозиции „свой/чужд“ „аз/другият“, 

„българинът/чужденецът“, като очертава няколко мащабни тематични направления като: 

„1) преосмисляне на травматичното миналото и преоценка на историческото време; 2) 

анализ на болезнеността на прехода и нестихващите кризи на възможна/невъзможна 

адаптация към съвременността; 3) актуалните предизвикателства на настоящето в унисон с 

неясните перспективи на бъдещето; 4) съхраняване на културната идентичност и памет, в 
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тенденцията да се пренастроят националните честоти“ (с. 48). Тук малко парадоксално доц. 

Мартонова прави обзор и на жените-режисьорки в българското кино, като част от 

„другостта“, но в широк план подобен подход може да бъде възприет. 

Третата глава се фокусира върху чужденеца, попаднал в непознато общество. 

Мигриращият човек става все по-чест персонаж в европейското кино (а и в българското) с 

всички произтичащи от това травматични рефлексии. Доц. Мартонова коментира двата 

филма на Стефан Командарев „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ и 

„Съдилището“ като реципрочни примери за българина-емигрант и за имигрантите в 

България като социален проблем за самите българи едновременно в исторически и в 

съвременен план. Оцеляването, отчаянието, душевната травма, спасението (?), 

враждебността, човечността – това са акценти в промененото битие на света, отразено и в 

българското кино. Доц. Мартонова не се ограничава само с примери от игралното кино, но 

поставя в полезрението си и документалното, като тук акцентът в повечето случаи е 

поставен върху реакциите на българското общество не само по отношение на мигрантите, 

но и по отношение на други малцинствени групи. Ксенофобията и популисткият 

„патриотизъм“, граничещ с расова омраза, са най-често във фокуса на документалистите 

ни. „Да живее България“ на Адела Пеева е един от примерите, които най-радикално 

показват шовинистичните настроения в обществото. Доц. Мартонова детайлно анализира 

филма, но и упреква режисьорката, че „флиртува с крайните националисти“ (с.85). Аз лично 

не приемам този упрек, защото възприетата от Адела Пеева неутрална гледна точка 

провокира яростна обществена дискусия и в крайна сметка отзвукът от филма стана по-

значим.  

Много интересен подход се вижда при съпоставителния анализ на филмите „Добри“ 

на Орлин Милчев и „Страх“ на Ивайло Христов. Те са разгледани през модела на 

Фасбиндеровия филм „Али: страх изяжда душата“. Детайлният кинематографичен анализ 

обаче е придружен и от по-широка съпоставителна перспектива, включително със 

„Сламени кучета“ на Сам Пекинпа. Впечатляващо е умението на авторката да намира както 

смислови, така и стилистични филмови аналогии във филми от цял свят. 

В последната глава на изследването доц. Мартонова се фокусира върху 

проблематика от Далечния изток. Трябва да се отбележи, че дългогодишните занимания на 

авторката с далекоизточните култури – корейска, китайска, японска, тайландска, индийска 
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и т.н. са допринесли за аналитичността на текста и задълбочения анализ. Доц. Мартонова е 

водещ познавач на азиатското кино и това и позволява да разположи анализа на конкретни 

филмови примери в широкия контекст на различните култури. Това не е проява на научен 

ексцентризъм при избора на темата за цялата глава. Не е тайна, че през последните 

тридесетина години именно азиатското кино стана културен феномен, който оказва мощно 

влияние върху филмовия език в световен мащаб. В този раздел на монографията са избрани 

три подхода към отношенията „българско-азиатско“: 1) сблъсък на културите, 2) потапяне 

в чужда културна среда и 3) контаминация между българското и екзотичното в непознатите 

култури на Азия и Океания (като тези на Папуа – Нова Гвинея например). Тук се коментират 

както такива постижения на българското кино като „Ага“ на Милко Лазаров или „Снимка с 

Юки“ на Лъчезар Аврамов, така и по-неизвестни произведения, които се представят в 

кинознанието ни за първи път. Включването на късометражни и документални заглавия 

също разширява картината в развитието на темата за „чуждия“ в българското кино. 

Споменават се много нови автори, които досега не са получавали публичност в 

професионалната кинопреса. В този смисъл трябва да се отбележи и своеобразният обзор 

на творчеството на режисьорката Яна Лекарска, която вече има свой утвърден стил, повлиян 

от киното на Южна Корея. 

Монографията Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото 

българско кино (Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса 

Свой/Чужд) е задълбочено теоретико-историческо, но и актуално изследване на една нова 

проблемна територия за българското кинознание – многоаспектно и системно проучване на 

темата за „чуждия“ и реакцията на обществото спрямо непознатото, варираща между 

откровената агресия и ксенофобията до човечността и дори любовта. Проследяването на 

различните нюанси в тези отношения е осъществено от доц. Мартонова с дълбоко познаване 

на отделните култури и с открояването както на стереотипното поведение, така и на 

нестандартните реакции, отразени в киното ни. Принос на монографията е разполагането 

на филмовия анализ в широк контекст – както исторически, така и чисто географски. Това 

му придава дълбочина и нов, „страничен“ поглед върху периода на прехода в българското 

кино. В известен смисъл дори е изненадващ фактът колко голям е броят на филмовите 

заглавия, в които се появява темата за „другия“. Андроника Мартонова е успяла да постигне 
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изчерпателност при интерпретацията на тези филми в нашата кинематография, което е 

рядко срещано в този тип монографични изследвания. 

Текстът е интересно написан и увлекателен. Доц. Мартонова, както и в предишни 

свои публикации прилага обширни бележки към него, които изясняват малко познати 

исторически или културни подробности, непознати за българския читател. Същевременно 

авторката борави с изключително прецизна терминология, която също дефинира в 

разширените си бележки под текста. Нейното умение да свързва съвременни явления в 

българското кино с исторически, етнографски или философско-религиозни аспекти от 

културата на Азия придава дълбочина на текста и го прави интересен не само за 

професионалисти в областта на киното, но и за публика с много по-широк профил. 

Приложените 11 научни статии допълнително затвърждават убеждението, че доц. 

Андроника Мартонова е изключителен познавач на азиатските култури и кинематографии. 

Задълбочените ѝ познания се разполагат в широкото поле от митологичното до модерното 

и актуално-политическото. Тя постоянства в усилията си да открива и подчертава 

взаимовръзките между традиционното и съвременното. Мартонова добре познава 

традиционните форми на изкуството в източната култура и успешно изследва 

взаимодействията на киното с характерните за азиатското мислене философия, религия и 

литература, с древните текстове, с иконографията, с театралните и музикалните форми. 

Авторката работи винаги с много богат научен апарат и въвежда обширни пояснителни 

бележки, които помагат за разбирането на чуждите култури и за изясняването на редица 

естетически и смислови подробности и нюанси. Работи с изключително широк кръг от 

препратки, коментари, исторически справки и сравнителни анализи на философски, 

етнографски, литературни, изобразителни и кинематографични източници. Тя е и човекът, 

който успешно въвежда в кинознанието официалната транслитерация на азиатски имена и 

заглавия, както и уточнява множество термини и понятия. 

Мартонова с лекота успява да се движи и в специфичните условности на различните 

видове кино – игрално, документално, анимационно, като показва високи професионални 

качества на анализа в тези различни области. Много интересни са наблюденията ѝ за 

хибридното кино като водеща тенденция. Интересите на авторката към филмовите архиви 

и откриването на нови, непубликувани факти също са намерили място в селекцията на 

статиите ѝ за конкурса. За мен беше много интересна статията Травматичният поглед на 
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филмовата памет: принудителната асимилация във фокуса на посттоталитарното 

българско документално кино като възможно продължение на темата на монографията с 

разширяването на нейния обхват към „чуждостта“ на българските турци или роми. Но това 

е въпрос на цяла следваща книга. 

Нямам забележки или препоръки към текстовете на монографията Между миграция 

и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино (Към културологичните полета 

на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд) или към предложените за конкурса 

научни статии. 

Доц. д-р Андроника Мартонова е автор, който се ползва с уважение в научните 

среди. Тя е участвала в 64 научни конференции у нас и в чужбина от 2012 г. досега. Самото 

количество участия с научни доклади само за 10 години показва завидна енергия и 

професионален капацитет. Общият списък с цитати на Андроника Мартонова – 102 цитата 

у нас и в чужбина – е впечатляващ и свидетелства за това, че нейните текстове високо се 

ценят от колегите. 

Доц. Мартонова е и активен участник в научни проекти. След заемането на 

академичната длъжност доцент през 2012 тя е участвала в 6 национални и 2 международни 

проекта. Имала е две международни специализации – през 2013 в Сърбия и през 2017 – в 

Китай. Тя е и търсен експерт, член на национални и международни журита, селекционер на 

фестивали и културни форуми, член на 4 национални и международни редколегии, научен 

редактор на 3 книги. През 2015 и 2016 е номинирана за наградата на Българската филмова 

академия за оперативна критика, а през 2022 – за националната награда на СБФД „Васил 

Гендов“ за книгата „Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско 

кино (Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса 

Свой/Чужд)“. Мартонова е и активен критик, автор на 78 научно-популярни статии за кино. 

Била е ръководител на сектор „Екранни изкуства“ (2015-2022), а сега е заместник-

директор на Института за изследване на изкуствата – БАН (от 2023). 

Доц. д-р Андроника Мартонова е и дългогодишен преподавател в НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов“ (от 2001 досега), СУ „Климент Охридски“ (от 2005 досега) и НБУ (от 

2019 досега). Води 7 дисциплини, три от които са двусеместриални. Тя има четирима 

успешно защитили докторанти в чужбина и е била научен ръководител на 12 дипломанти 
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за степените бакалавър и магистър в СУ „Климент Охридски“. Спечелила е авторитет и 

уважение сред студентите си. 

Познавам доц. Андроника Мартонова още от студентските ѝ години в НАТФИЗ. Тя 

защити блестящо доктората си в сектор „Екранни изкуства“ на Института за изследване на 

изкуствата – БАН, където работи оттогава. Андроника Мартонова е учен със склонност към 

постоянно усъвършенстване и задълбочаване в проблематиката. Тя дори предприе стъпки 

за допълнителна квалификация (след присъждането на научно-образователната степен 

„доктор“), като получи и втора степен „магистър“ по Източноазиатски култури“ в СУ „Св. 

Климент Охридски“. Оттогава доц. д-р Андроника Мартонова е водещият учен в България 

в областта на азиатските кинематографии. В работата с колегите я познавам като 

задълбочен професионалист в множество области на киното. Тя участва продуктивно с идеи 

и предложения в обсъжданията на текстовете на колеги и докторанти. 

 

Заключение 

Приносите на хабилитационния труд, както и задълбочеността и оригиналността на 

идеите в публикациите на доц. д-р Андроника Мартонова ми дават основание да смятам, че 

тя е водещ и ерудиран учен; изследовател с утвърдени професионални качества. Напълно 

съм убедена, че тя отговаря на изискванията за заемане на научната длъжност професор. 

Като член на научното жури ще гласувам с ДА за нейния избор. Предлагам на уважаемите 

членове на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата при БАН да изберат 

Андроника Мартонова за професор по „Кинознание, киноизкуство и телевизия“. 

 

 

 

Проф. д-р Надежда Михайлова[Маринчевска] 

10.01.2023 


