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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГАТА  

„МЕЖДУ МИГРАЦИЯ И УСЕДНАЛОСТ: 

ЕКЗОТИЧНИЯТ ДРУГ И НОВОТО БЪЛГАРСКО КИНО 

(КЪМ КУЛТУРОЛОГИЧНИТЕ ПОЛЕТА НА 

ИДЕНТИЧНОСТТА, РАЗЛИЧИЕТО И ДИСКУРСА 

СВОЙ/ЧУЖД)“ 

Петър Айолов 

 

REVIEW OF THE BOOK 

“BETWEEN MIGRATION AND SETTLEDNESS: THE 

EXOTIC OTHER AND THE NEW BULGARIAN CINEMA 

(TOWARDS THE CULTUROLOGICAL FIELDS OF 

IDENTITY, DIFFERENCE AND THE SELF/OTHER 

DISCOURSE)” 

Peter Aylov 

 

Резюме: Книгата на доц. д-р Андроника Мартонова е поредният й принос в 

изследването на киноизкуството в България. Автор на многобройни статии в 

най-популярните български медии, авторката ни представя един завършен 

текст от 200 страници, в които майсторски проследява нишката на другостта 

и чуждостта в новото българско кино. Книгата е част от проекта 

„Посттоталитарното българско кино - модели и идентичности“, и успява да 

очертае контурите на прехода между двете епохи в българското кино. Киното 

преди промените също имаше своите попадения в описването на другостта, 

като голяма част от филмите са описани прецизно в увода. В книгата се 

проследява търсенето на нова българска идентичност като тема за новото 

българско кино. 

Ключови думи: миграция, уседналост, екзотичният друг, новото българско 

кино, свой/чужд 

 

Abstract: The book by Assoc. Prof. Dr. Andronika Martonova is another 

contribution to the study of cinematography in Bulgaria. Author of numerous 

articles in the most popular Bulgarian media, the author presents a complete text 

of 200 pages, in which she masterfully traces the thread of otherness and alienation 

in the new Bulgarian cinema. The book is part of the project “Post-totalitarian 

Bulgarian cinema - models and identities” and manages to outline the contours of 

a bridge in the transition in Bulgarian cinema between the two eras. Cinema before 

the changes also had its hits in describing otherness, as most of the films are 
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described accurately in the introduction. The book traces the search for a new 

Bulgarian identity as a theme for the new Bulgarian cinema. 

Keywords: migration, settlement, exotic other, new Bulgarian cinema  

 

 

Книгата на доц. д-р Андроника 

Мартонова е поредният й принос в 

изследването на киноизкуството в 

България. Автор на многобройни 

статии в най-популярните български 

медии, авторката ни представя един 

завършен текст от 200 страници, в 

които майсторски проследява нишката 

на другостта и чуждостта в новото 

българско кино. Книгата е част от 

проекта „Посттоталитарното 

българско кино - модели и 

идентичности“ и успява да очертае контурите на прехода в българското 

кино между двете епохи. Киното преди промените също имаше своите 

попадения в описването на другостта, като голяма част от филмите са 

описани акуратно в увода. В книгата се проследява търсенето на нова 

българска идентичност като тема за новото българско кино. Търсенето 

става чрез разграничението на свой/чужд в една нова културна и 

геополитическа ситуация. Лутанията на българското кино сякаш 

отразяват флуидната идентичност на българите по време на прехода и 

това може да е ключ за разбиране на киното от този период.  

Книгата е структурирана умело и навлиза в темата постепенно през 

една „провокация, водеща към увод“ и същински увод, в който се 

очертават границите и целите на изследването. В трета глава се отделя 

внимание на образа на чужденеца и неговото движение през българското 
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кино, а в четвърта хвърляме поглед и до далечния и загадъчен Изток. В 

заключението изключително находчиво се анализира една известна 

телевизионна реклама, като част от българския видео наратив. Чрез този 

визуален пример се изяснява идеята за разглеждане на проблема 

свой/чужд в развитие и от различни гледни точки.  

Доцент Мартонова е  завършила „Кинознание“ с магистърска теза 

за творчеството на Акира Куросава и сякаш използва принципа на 

„Рашомон“ за да ни разкрие важен за българите проблем. В 

„провокацията“ в началото на книгата се засяга темата за Бай Ганьо и 

неговите постмодерни превъплъщения от „Мисия Лондон“ (2010), до 

„Страх“ (2020).  

В изследването си доц. Андроника Мартонова преодолява 

ограниченията на кинокритиката и кинотеорията, и прекосява 

културологичните полета на дискурса „Свой – Чужд“. Дискурсът не е 

само разговор или дискусия, а включва и разбиране и очертаване на 

границите на смисъл. Именно заради разбирането на себе си се търси 

екзотичния друг. Само в разговор с чуждия човек българинът може да 

разбере своята отчужденост. Чужденецът, който мигрира, е заплаха за 

уседналостта и традицията. Няма чуждост без да има близост, и обратно. 

Новата идентичност на българина вече включва и неговото битие като 

имигрант и чужденец на Запад. Бай Ганьо е пътуващ човек и, въпреки че 

не говори добре езици, той познава добре капаните на цивилизацията. 

Разделението свой/чужд вече е валидно и за българския дискурс. Не е 

задължително чуждият да има друг цвят на кожата или да не говори 

български. В България своите стават чужденци, а чужденецът става свой, 

точно както във филма на Никита Михалков „Свой сред чужди“ (1974). 

Българите най-после се сблъскаха с проблемите на алиенацията в 
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задоволеното общество на късния капитализъм, в който скочиха 

наготово.   

В този смисъл книгата на доц. Мартонова донякъде продължава 

идеите на Цветан Стоянов и книгата му от 1973 г. „Идеи и мотиви на 

отчуждението в западната литература“. За разлика от 70-те, днес ние сме 

част от Запада и алиенацията вече е сред нас. Може би образът на 

чужденеца и екзотичния друг в българското кино е само метафора за 

несигурността, отчуждението и разделението между „истинските“ 

българи? Това би било интересно продължение на темата чрез 

изследване на образа на българина в световното кино! Ами ако омразата 

към чуждостта е породена от съзнанието за българската чуждост в 

културата на Европа? Сякаш този страх от подценяване, заради 

стереотипите срещу балканците и източноевропейците, се превръща в 

омраза срещу тези, които се виждат като по-долни. Припомняме си 

незабравимия диалог между Джийн Хекман и Уилям Дефо във филма на 

Алън Паркър „Мисисипи в пламъци“ от 1988 г.:  

 

Уорд: Откъде идва? Цялата тази омраза? 

Андерсън: Знаеш ли, когато бях малко момче... баща ми ме 

погледна и каза: „Ако не си по-добър от негър, синко, от кого си по-

добър?“ 

Уорд: Мислиш ли, че това е извинение? 

Андерсън: Не, това не е извинение. Това е просто история за баща 

ми. 

Екзотичният друг живее вътре в нас и има много лица, както ясно 

се вижда във филмите, анализирани в книгата на Андроника Мартонова. 

Българинът също би могъл да бъде екзотичният друг в едно друго кино. 

Виновни няма и не се търсят, защото трайбализмът е част от 
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праисторическите инстинкти на човека. Маршъл Маклуън казва в една 

лекция, че търсенето на идентичност минава винаги през насилие и 

историята на прехода в постсоциалистическите страни го показва ясно. 

Насилието не винаги е под форма на гражданска  или териториална 

война, но се проявява като политически репресии, организирана 

престъпност или системна ксенофобия и прояви на расизъм и 

дискриминация. Другият и чуждият се търси и създава дори сред своите. 

Той изпълнява ролята на враг, срещу когото да се конструира групова 

идентичност. Затова е нужно и изкуството като инструмент за 

очертаване на границите на своята култура и тези на чуждостта. Всеки 

човек само определя тези граници и точките, от които започва 

чуждостта. Всеки сам може да избере дали да е част от племе или да е 

гражданин на европейската държава България.  

За съжаление, в съвременното българско общество чуждите са най-

вече други българи. Тези, които не споделят определени граници на 

чуждост. Разделението по повод отношението към чужденците е 

разделение вътре в себе си. Това на първо място пречи да видим себе си 

като носители на съвременна българска идентичност. Днес е по лесно да 

определиш един българин по това кои точно чужденци мрази, отколкото 

по някаква споделена загриженост или любов. На практика омразата към 

чуждия човек е това, което те определя. Нужно е просто да поставиш 

етикет, точно като знаменце в профила си във Фейсбук. Така заявяваш 

своята българска идентичност във вражда с друга, по-долна, или на 

поставена в служба на чужд интерес идентичност. Неслучайно на най-

популярната церемония за кинонагради „Оскар“ демонстрацията на 

българския флаг предизвика остри критики и разделение в България. 

Оказва се, че в определена ситуация дори българското знаме е знак за 

чуждост и другост. 
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Новото българско кино е уловило тези преходни флуктуации на 

нашата идентичност, а книгата „Между миграция и уседналост: 

екзотичният друг и новото българско кино“ на доц. д-р Андроника 

Мартонова ги изследва в дълбочина. Имайки предвид всичко това, 

можем да разглеждаме книгата като произведение с голяма стойност в 

областта не само на изследванията на киното, но и на културната 

антропология в България.  
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