
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 

Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ 

 

 

 

МОДЕЛИ НА УБЕЖДАВАЩО ВЛИЯНИЕ 

ВЪВ ФИЛМОВИТЕ НАРАТИВИ НА „ОСКАРИТЕ“ 

(2013 – 2016) 

 

 

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ 

по професионално направление 3.5 – 

Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – Убеждаваща комуникация) 

 

 

 

 

 

Докторант:       Научен ръководител: 

Елена Илиева Илиева     проф. д-р Чавдар Христов 

 

 

 

 

 

София 

март, 2018



1 
 

 

 

1. Актуалност и значимост на темата 

 Актуалността на дисертационния труд се свързва с „промишлено-

индустриалния“ характер на кинопроизводството и неговото разпространение от 

„популяризационната пропаганда“ на Американската филмова академия до всяка точка 

на света.  

 Между 1990 и 1995 г. маркетинговите разходи на филмите, продуцирани в 

Холивуд, се увеличават с 92%, заплатите на звездите се удвояват, а производствените 

разходи отбелязват двуцифрен ръст, като в същото време печалбите се увеличават само 

с 9%. 

Вследствие на това в края на 90-те години на миналия век филмите на 

американското кино, които доскоро са се прожектирали само в големите градове и 

постепенно са стигали до някои по-малки населени места със закъснение, започват да 

се прожектират по едно и също време навсякъде, където има кинозали, през т.нар. 

„Opening weekend“ (от англ. „отварящ уикенд“, първият уикенд на филмовата 

премиера). Все повече кинопродукции започват да се прожектират в множество кина по 

целия свят, не било рядко срещано явление филм, продуциран от голяма кинокомпания, 

да отбележи едновременни прожекции на 2000 – 3000 екрана в световен мащаб
1
 с една-

единствена цел – да успеят да възвърнат производствените си разходи. Вследствие на 

тази цел в началото на XXI век е предприет огромен интернационален проект за 

изграждане на кинозали, които да осигурят повече екрани, за да се приспособи 

„глобалната публика“ към увеличаващия се обем на филмите.  

 До средата на 2010 г. американската киноиндустрия вече поддържа най-големия 

вътрешен пазар за филми в света – с повече от 40 000 екрана в страната. През 2014 г. 

американската аудитория отбелязва 44% от световния „боксофис“
2
. Едновременно с 

това интернационалното разпространение на филмови продукции надминава приходите 

от вътрешноамериканския пазар. Някои американски продуценти започват да създават 

филмите си специално за чуждестранните пазари, за да подобрят международната си 

привлекателност
3
. 

                                                           
1
 Cook, A. D. A History of Narrative Film. London: Norton and Company, 2016, p. 733. 

2
 „Boxoffice“ – печалба от продажба на билети за времето, през което филмът е в кината. 

3
 Например филмите за Борн са заснети в различни столици по света – „Самоличността на Борн“ (Дъг 

Лайман, 2002 г.), „Превъзходството на Борн“ (Пол Грийнграс, 2004 г.), „Ултиматумът на Борн“ (Пол 
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 Днес филмите, оценени от Американската филмова академия, вече са създадени 

за мащабна таргет група – интернационалната аудитория, като „промотирането“ им се 

осъществява до голяма степен от номинациите за „Оскар“ – церемонията по връчването 

на наградите всяка година се гледа в над 200 държави в света на живо и не съществува 

световна или локална „светска“ медия, която да не отразява събитието. Компании като 

IMAX Corporation
4
 и DOLBI Laboratories

5
 се състезават с множество други компании в 

безмилостна борба за надмощие за създаване на най-реалистичен звук и картина. 

Кинозалите вече представляват истинска „режисура на сетивата“ на зрителите – 

реципиенти
6
, като към цифровизираните усъвършенствани звук и образ добавят 

имитиращи движението от филма седалки, автоматични системи за впръскване на 

миризми, свързани с атмосферата на филма, и всякакви реалистични детайли, които да 

допринесат за по-реалистично преживяване. „По-реалистично“ от гледна точка на 

„наративното убеждаване“ означава, че зрителите – реципиенти са поставени в условия, 

чието предназначение е да убеди в истинността на визуалния разказ.  

 Тъй като последиците от наративното убеждаване не са цел на тази научна 

разработка, само се посочват фактите, че индивидите запомнят „около 20% от чутото, 

40% от видяното и до 80% от видяното и чутото, а според някои други изследвания 

хората възприемат информацията 83% визуално, 12% слухово, 2% вкусово и 3% 

обонятелно“
7
.  

 При разглеждане на теориите на когнитивната психология относно възприятията 

на човешкия мозък се установява, че емоциите могат да управляват поведението и 

вземането на решения от индивида, и то без протичане на мисловен процес, абсолютно 

автоматично. Теории от съвременната невробиология показват съвсем основателни 

предположения за това, че префронталният кортекс на мозъка отговаря за системата от 

спомени, която се използва несъзнателно, синтезиращо и развива несъзнателни 

склонности, които могат да генерират рационално поведение. Омнифазичната 

(всичкопластова) теория посочва, че е възможно рационалното поведение да е зависимо 

                                                                                                                                                                                     
Грийнграс, 2007 г.), „Наследството на Борн“ (Тони Гилрой, 2012 г.), „Джейсън Борн“ (Пол Грийнграс, 

2016 г.) 
4
 IMAX – от англ. Image Maximum – „максимум на изображението“. 

5
 DOLBI Laboratories – със създател Рей Долби; компания, специализираща в сферата на звуковите 

ефекти. 
6
 Понятието „зрител – реципиент“ се използва в дисертационния труд, защото отразява двете роли, в 

които е поставен индивидът, когато гледа филм – той е едновременно зрител (гледа филма с цел 

забавление) и адресат (получател на наративно имплицитно съобщение) на наративно влияние. 
7
 Кафтанджиев, Х. Хармония в рекламната комуникация (много презаредена). С.: Сиела, 2008, с. 27. 
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от достъпа до несъзнателни склонности
8
, което от своя страна е важно за 

дисертационния труд от гледна точка на това, че демонстрира силата за влияние на 

съобщението, получено чрез визуални стимули, което е в центъра на научното търсене. 

В дисертацията са обобщени и твърденията на Дейвид Волф (David Wolfe) за това, че 

сензорните сигнали от окото пътуват първо до таламуса, амигдалата и левия 

префронтален кортекс, които мотивират поведението, преди информацията да е 

достигнала до рационалния мозък, неокортекса
9
. Това ни насочи към изводите относно 

силата на убеждаващото влияние на образите, видени на екран – ако са добре 

мотивирани, може да бъдат „усвоени“ от несъзнателните склонности на зрителя – 

реципиент и да генерират поведението на аудиторията. 

 Като следствие от разрастването на американската филмова индустрия в 

глобален мащаб е откроена необходимостта да се изследват моделите – повтарящите се 

убеждаващи влияния, които филмовият наратив
10

 на „Оскарите“ отправя към 

мултикултурната глобална аудитория, „абсорбираща“ съобщенията под формата на 

забавление, което според когнитивната психология, в частност омнифазичната теория, 

може да генерира несъзнавана памет, формираща нагласите
11

, които от своя страна по-

късно формират решенията и поведението и може никога да не бъдат рационално 

усвоени от съзнателните когнитивни формати на индивида. Към актуалността на 

изследването на моделите, появяващи се в съвременните филмови разкази на глобално 

ниво, може да се прибави и тяхната историческа или прогностична функция относно 

екзистенциалната посока на определени отмиращи или започващи цивилизационни 

процеси – например с модел на смисловите ядра във филмовите наративи
12

 за 

разглеждания период. Дисертационният труд обособява термина „наративно-циклична 

полифония“, който отразява многостранчивостта на едновременните взаимнозависими 

                                                           
8
 Handbook of visual communication. Theory, Methods and Media. London: Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers, 2005, p. 201. 
9
 Пак там. 

10
 Понятието „наратив“ се използва в дисертационния труд, ако не е посочено друго в текста, със 

следното значение – разказ под формата на филм, който има начало, среда и край, представен в 

„структуриран формат от серия събития, смислово свързани във времето по причинно-следствен начин“ 

(Карастоянов, Г. Психология на преднамереното влияние. С.: Изток-Запад, 2012, с. 176). 
11

 Понятието „нагласа“ се използва със следното определение: „устойчиво предразположение към 

последователно благоприятно или последователно неблагоприятно отношение прямо даден обект – 

човек, социална група, събитие, ситуация, факт, езиков вариант и др. Атитюдите (нагласите) са и 

субективни, и обективни по своя характер феномени, които детерминират поведението на личността, 

обединявайки социалното и психологичното. Най-общо се явяват звено – посредник между стимула и 

реакцията“ (Христов, Ч. Убеждаване и влияние. С.: Сиела, 2008, с. 184). 
12

 Моделът на смисловите ядра е подробно разгледан в четвърта глава на дисертационното изследване. 
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и самопораждащи се функции
13

 на наратива – следващи посоката на глобалното и 

едновременно с това пораждащи глобалното. 

 

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на дисертационния труд са филмите, получили номинацията на 

Американската академия на кинематографичните изкуства и науки (англ. Academy of 

Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS), т.нар. „Оскар“, в категорията „Най-добър 

филм“ през периода 2013 – 2016 г., а предмет на дисертацията са моделите на 

убеждаващото влияние, използвани в тези филми.  

 

3.    Цел и задачи на изследването 

 Целта на научната разработка е да проведе основно сравнителен анализ през 

определения период (2013 – 2016) и да открие модели на убеждаващо влияние във 

филмовия разказ, но не да докаже последиците от употребата им. Въпреки че 

експлицитно не се проучват множеството опити за изследване на влиянието
14

 на филма 

или корелацията между гледането на кино и социалното поведение (например 

изследването на Блумър, 1933 г.), откриването на повтарящи се елементи във 

филмовите наративи би могло в бъдеще да има приложение при проучване на цялостно 

социално влияние. 

 За да се постигне поставената цел, е необходимо да се решат следните основни 

задачи: 

 да се изясни връзката между убеждаващата комуникация и филмовите 

наративи; 

 да се определят техниките на убеждаващо влияние във филмовите наративи; 

 да се обособят научните подходи, които ще помогнат да се създаде методика 

на изследване;  

 да се разгледат съществуващите теории за изследване на наратива, но само 

тези, които ще бъдат полезни при създаването на модели на убеждаващо 

влияние; 

                                                           
13

 Тук е използван терминът „функция“ с основното си значение на „поле на дейност, предназначение“ и 

не кореспондира на понятието „функция“, въведено от Владимир Проп. 
14

 В рамките на дисертационния труд се приема определението за понятието „влияние“, въведено от 

Чавдар Христов: „Влиянието е комуникативен процес, който използва предимно особеностите на 

човешкото евристично поведение и мислене и има за цел да постигне съгласие в определена аудитория. 

Периферен път на убеждаващо въздействие“ (Христов, Ч. Убеждаване и влияние. С.: Сиела, 2008, с. 

178). 
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 да се обособят няколко модела или един общ модел на убеждаващо влияние 

в наративите на филмите, спечелили наградата „Оскар“ или номинирани за 

нея от Американската филмова академия в категорията „Най-добър филм“ за 

периода 2013 – 2016 г. 

 

4. Хипотеза 

 Хипотезата на дисертационния труд е, че игралният филм, популяризиран чрез 

наградата или номинацията за наградата „Оскар“ през разглеждания период (2013 – 

2016), използва твърдо установени модели за построяване на разказа, които в 

дисертационното изследване се приемат като модели на убеждаващо влияние. 

Вследствие на доказването на тази хипотеза се очаква да се достигне до извода, че 

кинотворбите, които са продукт на съответната художествена култура, се появяват като 

потребност да се дадат отговори или да се зададат въпроси за остри социални проблеми 

на действителността. 

 

5. Методологична рамка 

 В научното търсене са приложени следните основни методи на изследване: 

 Дедуктивният подход се използва според теорията на Ролан Барт (Roland 

Barthes) за изследване на наратив – чрез изграждане на един хипотетичен 

модел на описание и след това, като използва този модел, изследователят 

се „спуска постепенно към различните видове, които се включват в него и 

едновременно се отклоняват от него“15. 

 Сравнително-описателният метод се използва при структурния анализ на 

емпиричния материал. 

 Моделирането като познавателен метод е в основата на създаването на 

моделите на убеждаващо въздействие. 

 

6. Ограничения в изследването 

        Възможността за представянето на всяка част от филма като текст
16

 (филмовият 

разказ е предаден предимно чрез картини – тоест филмът е разказ/наратив, предаден 

чрез образи/картини/екранно изображение) е основна причина за формирането на 

необходимост да се посочи точно кой тип модели във филмовия наратив ще бъде 

                                                           
15

 Барт, Ролан. Въображението на знака. София, 1991, с. 361 
16

 Пак там. 
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изследван. Вследствие на това се наложи да бъде направена изкуствено създадена 

класификация (изкуствено създадена, тъй като реципиентите възприемат всички 

послания едновременно), която да обособи видовете модели на убеждаваща 

комуникация, попадащи в обекта на научното изследване: 

1. Визуални модели на убеждаващо влияние – проксемични (език на 

тялото); екранни (посоки на екрана), цветови;  

2. Звукови модели на убеждаващо влияние (музикални, специални ефекти, 

диалогични, глас-зад-кадрови, паузи, липса на звук); 

3. Монтажни модели на убеждаващо влияние;  

4. Структурни модели на убеждаващо влияние; 

5. Контентни (смислови) модели на убеждаващо влияние. 

 

 Тази авторска класификация на видове и подвидове модели на убеждаващо 

влияние не претендира за изчерпателност, тя по-скоро спомага, за да бъде емпиричното 

изследване центрирано, дълбочинно и постижимо, като поставя граници на научното 

търсене. Всеки от видовете и подвидовете модели от обособената обща класификация 

би могъл да бъде център на самостоятелен научен труд, ето защо емпиричното 

изследване в дисертацията е насочено към тези модели, които са най-малко изследвани 

и най-малко технологично зависими, и едновременно с това – най-трудно доловими. 

Робърт Чалдини твърди: „[…] ние знаем, че способността на хората да съзират и да 

разпознават факторите, които влияят върху поведението им, е удивително слаба“17. 

Смяната на цвета на екрана или смяната на темпа, с който се редуват кадрите или 

епизодите – секвенции, или звуковите ефекти не е твърде сложна задача за търсещия 

намесата на убеждаващата комуникация на визуалното съобщение. Това, което обаче 

остава дори извън сериозните изследвания на техниките за влияние, е повтарящото се 

послание (в множество наративи), което може да промени човешките нагласи, или 

повтарящата се структура, която, ако не се повтори (в даден наратив), губи интереса на 

зрителя, за което той не може да даде логично обяснение (например, ако повратната 

точка закъснее твърде много или ако героят действа извън мотивираното си поведение 

– извън характера си).  

 Ето защо научното търсене е центрирано в посока контентни и смислови модели 

на влияние във филмовите наративи.
18

 Изборът за това се базира на критерий не по 

                                                           
17

 Чалдини, Р. Да! 50 тайни на науката за убеждаването. С.: Изток-Запад, 2009, с. 20. 
18

 Наративите, които са посочени в обекта на изследването. 
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важност, а по степен на зараждане на филмовия наратив – смисълът е тази 

първоначална искра, която идва заедно с идеята за филма, тя е основата, заради която 

се създава филмът – да предаде съобщение, което носи своя информация, свой 

имплицитен замисъл. Следващата стъпка в създаването на филмовия проект е 

структурата, чрез която този смисъл ще се разкаже на зрителите – реципиенти. Всички 

следващи похвати, по-конкретно – техники, или по-общо – модели за влияние на 

територията на наратива, ще носят отпечатъка на смисъла и структурата, ще бъдат 

породени от тези две основополагащи същности на наративния филм
19

. 

 

7. Структура и съдържание на изследването 

 Дисертационният труд е с общ обем от 283 страници (198 страници без частта 

„Приложение“, библиография, филмография и речник на използваните термини). 

Библиографията съдържа 199 цитирани източника, 67 от които български, 126 

англоезични, 2 френски, 4 руски. Използван е широк набор от актуални научни трудове 

– книги, статии, доклади. Заедно с това за целите на изследването е проведен 

сравнителен анализ на 33 филма, на 12 от които са съставени три структури – една на 

цялостния филм с включен хронометраж, също така отделна структура, посочваща 

основите на всяка сцена във филмовия наратив и друга кратка структура, представяща 

всяка сцена като смислова единица
20

. Съществена част от дисертацията са обобщените 

изводи и пояснения, представени в 5 фигури, 1 схема, 10 диаграми и 14 таблици.  

 Дисертацията включва общо увод, 4 глави, заключение, терминологичен речник, 

приложение, поместващо филмовите структури, библиография и филмография. 

 

 В първата глава на дисертационния труд е обособено отношението филм – 

убеждаваща комуникация. След посочване на техники за влияние във филмовия 

наратив – технически, контентни, структурни, визуални и други, се достига до извод 

относно това, че голяма част от филмовите похвати са целенасочено използвани, за да 

създадат наративна реалност, като засилят възможността на зрителя да изпита 

                                                           
19

 Например техниките на монтажа ще подчертаят напрежение като бързо сменящи се кадри, което е 

свързано със структурата, а самото напрежение е свързано със смисъла на наратива и причините то да 

бъде изградено. 
20

 Смисловата единица в дисертационния труд се обособява със значението си на структурна част от 

наратива, носеща значение, което придвижва действието напред, включваща както действия (функциите 

по теорията на Владимир Проп), така и емоционалните състояния на героя. 
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емпатия
21

, докато той се превърне в част от наративния филм
22

 и дори се превъплъти в 

ролята на създател – разказвач. Разгледани са теориите на когнитивната психология 

относно възприятията на човешкия мозък, обобщени в омнифазична теория за 

влиянието на визуалните стимули върху нагласите и поведението на индивидите. 

Посочени са теориите на Роджър Спери (Roger Sperry) за съществуването на два 

начина на мислене – вербален и невербален, теорията на Хауърд Гарднър (Howard 

Gardner) относно множеството интелигентности, теоретичната концепция на Антонио 

Дамасио (Antonio Damasio) за това, че синтезиращата (невербална) интелигентност 

стига до директно знание преди разума, изследванията на Ан Мари Бари (Ann Marie 

Barry), която достига до предположението, че човешките индивиди може да не са 

толкова изцяло рационални същества, колкото се предполага, а се повлияват от 

конструкти, недостъпни до разума. Робърт Орнщайн (Robert Ornstein) от своя страна 

открива 45 000 публикации с твърдения, подобни на разгледаните от омнифазичната 

теория, като пояснява изводите си така: един от аспектите на дясното полукълбо 

(визуалното) е, че може да има до голяма степен влияние върху това кой ментален 

модул да бъде активиран. Контекстът чете текста в нашия живот, не обратното. „По-

висше самосъзнание“ е друг начин да бъде казано това.
23

 

 Изводите на омнифазичната теория са изведени под формата на 6 постулата, 

като основен за дисертационното изследване е постулат номер 5, който посочва 

съществуването на „интуитивна неграмотност, която оставя индивидите уязвими 

към медийните послания. Силата на медиите да убеждават и способността им да 

създават интуитивни комуникационни процеси, ефективно запълват тази 

празнота“
24

. 

 В отделен параграф са изведени техниките във филмовия наратив, които 

използват убеждаваща комуникация за предаване на съобщението към зрителя – 

реципиент; те буквално въздействат с цел да „режисират зрителските сетива“ и 

                                                           
21

 Понятието „емпатия“ се използва в смисъла на определението на Мериам Уебстър: „Емпатия е 

действие на разбиране, вчувстване, опосредено преживяване на чувствата, мислите и опита на друг 

индивид, свързани с миналото или настоящето, без да има наличност на чувства, мисли и опит, изцяло 

предадени обективно и изрично“ (Definition of Empathy: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/empathy). 
22

 „Наративен филм“ се използва с най-общо определение като „филм, който убеждава в истинността на 

разказа си“, като по този начин се разграничава от документалния филм, анимационния филм и 

експерименталното кино (отсъствие на линеарен наратив) (Cook, A. D. A History of Narrative Film. 

London: Norton and Company, 2016, p. xvi & p. 774). 
23

 Handbook of visual communication. Theory, Methods and Media. London: Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers, 2005, p. 196.. 
24

 Ibid, p. 204 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
https://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
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зрителите се поддават на това съвсем доброволно: „25-и кадър“ и 48 кадъра в секунда, 

„Uncanny valley“, „Ефектът на Кулешов“, предразсъдъци и стереотипи, когнитивен 

дисонанс, принципът на контраста, принципът за последователността – клифхенгър, 

клакьорството, външен вид и поведение на героите, екранната посока, композиция на 

рамката, светлина и звук, симетрия, смяна на фокуса (rack focus), ориентация, размери, 

форма, цвят, монтаж, контраст, паралел, символ, едновременност, лайтмотив. 

 На фона на представената несъзнавана мощ на визуалното съобщение е 

разгледана бързо развиващата се американска киноиндустрия от средата на 90-те 

години на миналия век – причините за повсеместното разпространение на кинозалите 

за прожекции на холивудските продукции са изяснени като финансови, но 

последствията надминават очакванията на създателите на глобализационния ефект. 

Изследователят на киноисторията на наративния филм и преподавател, завеждащ 

Департамента по медийни проучвания на Университета в Северна Каролина Дейвид 

Кук (David Cook) пише, че „в началото на XXI век седемте основни американски 

филмови дистрибутора, членове на MPAA
25

 – „Уорнър Брадърс“ („Warner Bros.“), 

„Юнивърсъл“ („Universal“), „Парамаунт“ („Paramount“), „Колумбия“ („Columbia“), 

„Туентиът Сенчъри Фокс“ („20
th

 Century Fox“), „Метро-Голдуин-Майер“ („Metro-

Goldwyn-Mayer“) и „Дисни“ („Disney“) – на практика стигат до всяка точка на света“
26

 

 Втора глава на дисертационния труд посочва теоретичните постановки за 

убеждаване чрез филмов наратив. Направен е преглед на литературата, която разглежда 

конкретно наративното убеждаване
27

. Този тип убеждаване е отбелязан от всички 

изследователи в тази сфера като сравнително нов предмет на изследване и все още 

недостатъчно разгърнат в научните трудове за комуникации, както и в тези за влияние 

и убеждаване. Посочени са основните теории за наративното влияние. Тимъти Брок 

(Timothy Brock) и Мелaни Грийн (Melanie Green), автори на транспортно-образния 

модел на убеждаващо въздействие (транспортирането в наратива), твърдят, че в 

основата на изследванията на науката за убеждаване до 90-те години на миналия век са 

заемали централно място убеждаващите съобщения на съдебната защита
28

 и че твърде 

                                                           
25

 MPAA – Motion Picture Association of America – американската асоциация, която защитава интересите 

на кинематографската индустрия в САЩ. 
26

 Cook, A. D. A History of Narrative Film. London: Norton and Company, 2016, p. 736. 
27

 Наративно убеждаване е „всяко влияние върху вярвания, нагласи или действия, предизвикани от 

разказващо послание чрез процеси, свързани с ангажираност или разбиране на разказа“ (Bilandzich, H., 

R. Busselle. Narrative Persuasion. – In: Dillard, J. P. The Sage Handbook of Persuasion. Developments in 

Theory and Practice. Thousand Oaks, CA, 2013, kindle e-book, loc. 5945). 
28

 Green, M., Т. Brock. The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives. – In: Journal of 

Personality and Social Psychology, 79, 2000, p. 701. 
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малко изследователи са фиксирали вниманието си върху наративните послания. 

Мелани Грийн посочва, че силата на разказите за промяна на вярванията на индивидите 

никога не е била под съмнение и винаги е всявала страх. Вследствие на това цензурата 

е вездесъща от векове – в Съединените щати на всеки трети ученик му е забранявано да 

чете дадена книга по време на неговото образование.
29

 И все пак убеждаващото 

влияние на наративите на практика е било игнорирано от емпиричните изследователи – 

понятие за убеждаване чрез наратив не съществува до 1993 г. дори в съвременния през 

90-те години авторитетен, изчерпателен учебник „Психология на нагласите“ с 2800 

препратки
30

 на изследователите Игли и Чайкен (Eagly & Chaiken).  

 Във втора глава са разгледани двата типа модели за убеждаване, посочени от 

Мелани Грийн и Тимъти Брок – транспортен и когнитивен модел на убеждаване.
31

 

Когнитивното убеждаване е описано чрез модела за най-голяма вероятност за 

убеждаване на Качиопо и Пети (John Cacioppo, Richard Petty) (ELM – Elaboration 

likelihood model)
32

 и евристично-системния модел на Шели Чайкен (Shelly Chaiken) 

(HSM – heuristic systematic model)
33

, а транспортният модел, установен от Ричард Гериг 

(Richard Gerrig) (където според тях попада наративното убеждаване), е посочен като 

съвсем различен начин за убеждаване.  

 Когнитивните модели за убеждаване са описани като споделящи подобна 

структура – и двата модела представят, от една страна, получателите, които упражняват 

значителни познавателни усилия, за да разберат и оценят аргументите на посланието, 

както и да оценят валидността му във връзка със заключението на посланието 

(систематичният подход при Чайкен и централният път на убеждаване на Качиопо и 

Пети). За разлика от когнитивните модели според евристичния
34

 начин на убеждаване 

реципиентите упражняват сравнително малко усилия за разкриване на валидността на 

съобщенията – вместо да обработват аргументацията, те могат да разчитат на (по-

достъпна) информация, като идентичността на източника или други несъдържащи 

                                                           
29

 Green, M., T. Brock. The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives. – In: Journal of 

Personality and Social Psychology, 79, 2000, p. 702. 
30

 Ibid., p. 702. 
31

 Ibid., p. 705. 
32

 Cacioppo, J. T., R. E. Petty. The Need for Cognition. – In: Journal of Personality and Social Psychology, 42, 

1982, pp. 116 – 131131. 
33

 Green, M., T. Brock. The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives. – In: Journal of 

Personality and Social Psychology. Vol. 79, 2000, pp. 701 – 702. 
34

 Евристичният начин на убеждаване (автоматичен) използва евристично поведение, което е вид 

„човешко поведение, основаващо се на опростени мисловни схеми, които дават възможност да се взeмат 

прости решения и да се предприемат ефективни действия, без да се губи излишно време за анализ на 

съответната ситуация“ (Христов, Ч. Убеждаване и влияние. С.: Сиела, 2008, с. 180). 
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аргументи елементи при решаване за приемане (или неприемане) на заключението на 

съобщението (както са разгледани евристичният подход на Чайкен и периферният път 

на убеждаване на Качиопо и Пети).  

 Транспортно-образният модел е посочен като основен за убеждаването чрез 

наратив и изцяло се разграничава от когнитивните модели на убеждаване. Разгледаните 

емпирични материали в сферата на изследването на наративното влияние доказват, че 

всъщност наративът има много по-силно въздействие от фактологическата информация 

и че не е по-слаб, макар да е различен от моделите с централен път на убеждаване. В 

свое изследване на убеждаването чрез наратив Робърт Чалдини (Robert Chaldini) и 

колегите му
35

 показват, че структурираните сценарии – разкази – са по-ефективни при 

влияние върху преценките за дадено събитие и върху поведението на индивидите в 

сравнение с влиянието, постигнато с представяне на обикновен списък с факти. 

Транспортно-образният модел се изразява в това, че зрителят – реципиент е 

„транспортиран“ в наратива, а понятието за транспортирането е пояснено от Ричард 

Гериг така: 

 Някой („пътник“/пътуващ) e транспортиран по някакъв начин, в резултат на 

извършването на определени действия. Пътникът се отдалечава от „своя роден“ свят, 

което прави някои от аспектите на този свят недостъпни за него. Пътникът се връща 

към родния си свят, донякъде променен от преживяването
36

.  

 Филмовият наратив (както всеки друг наратив – на приказката, обществен 

наратив и други) се оказва начин за по-успешно убеждаване, от една страна, заради 

участието на зрителя и от друга – заради повторението на послания, които постепенно 

се верифицират от множеството наративи, които ги употребяват и преповтарят, както и 

заради повтаряща се структура, заложена в съзнанието на индивидите от ранна детска 

възраст.
37

 

 Във втора глава на научната разработка са описани и последствията от 

транспортирането – първото е, че части от „родния свят (на транспортирания индивид) 

стават недостъпни“. С други думи, читателят/зрителят губи достъп до някои реални 

                                                           
35

 Gregory, L., R. B. Cialdini & K. M. Carpenter. Self-relevant scenarios as mediators of likelihood estimates 

and compliance: Does imagining make it so? – In: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 43, 1982, 

pp. 89 – 99. 
36

 Gerrig, R. J. Experiencing narrative worlds. New Haven, CT: Yale University Press, 1993, pp. 10 – 11. 
37

 „От много ранна възраст ние чуваме определен клас истории, които имат много сходна структура, и 

градивно формулираме абстрактна репрезентация на тази структура“ (Mancuso, J. C. The acquisition and 

use of narrative grammar structure. – In: Sarbin, T. R. (Ed.). Narrative psychology. The storied nature of human 

conduct. New York: Praeger, 1986, p. 99). 
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факти в полза на приемането на наративния свят, който авторът е създал. Тази загуба на 

достъп може да възникне на физическо ниво, когато човек, транспортиран от дадена 

история, може да не забележи например, че друг човек влиза или напуска стаята. По-

важното от гледна точка на Мелани Грийн и Тимъти Брок обаче е, че се създава 

психологическо разстояние от реалността. Докато читателят или зрителят е потопен в 

историята, той може да не допуска реални факти, които противоречат на твърденията, 

направени в разказа. Така става ясно разграничението – убеждаването с моделите с 

двоен процес на въздействие (Чайкен и Качиопо и Пети), което води до трайна промяна 

на нагласите, предполага критично внимание върху аргументите, докато 

транспортирането, също водещо до трайна промяна на нагласите, е „потапяне“ в 

дадения текст. Убеждаването и трайната промяна на нагласите в теориите на Чайкен и 

Качиопо води до промяна чрез логическо обмисляне и оценка на аргументи, докато 

транспортирането може да доведе до убеждаване чрез механизма на приемане на друга 

реалност. Важно в теорията за транспортирането е, че може да намали негативните 

когнитивни реакции. Наративното убеждаване, на първо място, има преднина пред 

всеки друг тип убеждаване с това, че не се възприема като такова. „Не отиваме на кино 

или не избираме книга, очаквайки да бъдем убеждавани в нещо, напротив – очакваме 

да бъдем забавлявани“
38

. Транспортираните читатели/зрители могат по-малко да бъдат 

подозрителни към твърдения в разказа и по този начин техните вярвания да бъдат 

повлияни. 

 В научната разработка е посочено, че през 2013 г. излиза „Наръчник по 

убеждаване“ под надзора на специалиста по емоционална и убеждаваща комуникация 

Джеймс Прис Дилард (James Price Dillard), завеждащ Департамента по 

комуникационно изкуство и наука на американския университет Пен Стейт. В 

наръчника са включени всички класически и нови теории на убеждаването. 

Убеждаването чрез наратив вече е факт – на него са посветени няколко глави в 

изданието.  

 Изследователите Хелена Биландзич (Helena Bilandzich) и Рик Бусел (Rick 

Busselle) надграждат разбирането за транспортно-образния модел, като поясняват, че 

транспортирането се случва и на когнитивно, и на емоционално ниво. Докато 

елементите на историята съществуват в дадения текст, реализацията на историята 

съществува в съзнанието на членовете на аудиторията, тъй като те съ-преживяват 

                                                           
38

 Knowles, E., J. Linn. Resistance and Persuasion. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 

Mahwah, 2004, p. 177. 
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разказа. Чрез позоваване на емпирични изследвания те също установяват, че 

наративното убеждаване е по-силно от представянето на статистически данни, но 

уточняват, че тази теза не е безусловна и зависи от много фактори, като идеологията на 

аудиторията, типа ненаративно убеждаване, с което се прави сравнение, както и 

времевото отстояние между измерването на промяната в нагласите и самото 

убеждаване.
39

 

 Изследователите обособяват убеждаващата комуникация в наратива като високо 

интегрирана (когато самата история е убедителното послание, например, когато дадена 

история предава урок или поука) или като ниско интегрирана (когато част от някаква 

„информация или продукт се появи в разказа, но е само периферно“ свързана с 

основния сюжет или темата на разказа, например име на марка или продукт, или 

частична информация относно социален проблем)
40

. 

 Аргументацията в наратива в теорията на Биландзич и Брусел за 

транспортирането вече е представена на преден план. Изследователите са убедени в 

това, че разказът влияе и чрез аргументация. За да достигнат до изводите в наратива, 

реципиентите могат да бъдат привлечени да следват еднопосочно историята или само 

да им бъде подсказано и те да създадат сами завършека на наратива с помощта на 

наличната аргументация и въображението си
41

. Те представят съобщението като 

предадено експлицитно – всичко, което се отнася до историята: характерите, случките, 

средата (мизансцена
42

), често се среща в реклами, представени под формата на наратив 

или имплицитно – изразено чрез цялата история, нейните факти, събития и развитие на 

характерите – герои. Експлицитните съобщения може да бъдат оспорени, докато 

имплицитните съобщения са предадени, преди да се случи контрааргументация от 

страна на реципиентите. По този начин посланията, които се съдържат скрито в 

историята, може да бъдат изолирани от евентуално противопоставяне на аудиторията 

срещу тях. 

 Във втора глава на научната разработка са разгледани и изследванията на Дал 

Син (Dal Cin), Зана (P. Zanna) и Фонг (G. Fong), които се опитват да систематизират 

                                                           
39

 Bilandzich, H., R. Brusselle. Narrative Persuasion. – In: Dillard, J. P. The Sage Handbook of Persuasion. 

Developments in Theory and Practice. Thousand Oaks, CA, 2013, kindle e-book, loc. 5980. 
40

 Ibid., loc. 5997. 
41

 Това e разгледано като модел на двузначния край в четвърта глава от дисертацията. 
42

 Айзенщайн предлага термина „мизанкадър“ по аналогия с театралния термин „мизансцен“, който 

запазва своето значение в киното, където „мизансцен“ означава „изразителното разполагане и 

придвижване на актьорите на снимачната площадка пред камерата“. Мизанкадърът (мизансценът на 

второ равнище) се отнася за точките, на които се разполага, или за линиите, по които се движи камерата, 

която заснема мизансцена (Айзенщайн, С. Монтажът. С.: Изток-Запад, 2012, с. 650). 
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технология на убеждаващо въздействие чрез наратив. Те разглеждат цялостния 

образно-транспортен модел като зависещ от индивидуалната транспортабилност
43

 на 

отделния зрител, като обаче не поясняват как се постига транспортирането, както не е 

ясно и от другите изследователи на феномена. 

 Изследванията на Дал Син, Зана и Фонг обособяват няколко техники на 

убеждаване чрез наратив, за които твърдят, че може да бъдат построени така, че да 

избегнат съпротивлението при наративното убеждаване чрез „намаляване на ефекта на 

контрааргументите и повишаване идентификация с наративните герои, които водят до 

положителни асоциации с конкретни човешки вярвания и поведения“
44

.  

 Съвременните научни изследвания на наративното влияние завършват с 

мнението, че „използването на разкази всъщност може да е единствената стратегия, 

достъпна за влияние върху вярванията на тези, които са предразположени да не са 

съгласни с позицията, залегнала в убеждаващото послание“
45

, и че „психологическите 

механизми на наративното убеждаване не са все още добре изследвани и разбрани“
46

. 

Дисертационният труд обобщава техниките за убеждаване чрез наратив от 

разгледаните научни теории така: 

 1. Предизвикване на вниманието; 

 2. Вяра в логическо-последователните елементи на историята; 

 3. Висока положителна оценка на протагонистите; 

 4. Зрителят да приеме новия свят за реалност; 

 5. Силни афективни реакции, но осъзнаване на реалността; 

 6. Преодоляване на контрааргументи; 

 7. Индивидуална транспортабилност; 

 8. Структура;  

 9. Изграждане на героите (характерите
47

);  

 10. Идентификация; 

 11. Наративът като такъв;  

                                                           
43

 „Индивидуалната разлика между индивидите относно способността им да бъдат транспортирани в 

наратива“, В: Dal Cin, Sonya, Mark P. Zanna, and Geoffrey T. Fong. Narrative Persuasion and Overcoming 

Resistaince. – In: Knowles, E., J. Linn. Resistance and Persuasion. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers, Mahwah, 2004, p. 183. 
44

 Dal Cin, Sonya, Mark P. Zanna, and Geoffrey T. Fong. Narrative Persuasion and Overcoming Resistaince. – 

In: Knowles, E., J. Linn. Resistance and Persuasion. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 

Mahwah, 2004, p. 180. 
45

 Ibid., p. 176. 
46

 Knowles, E., J. Linn. Resistance and Persuasion. Lawrence New Jersey: Erlbaum Associates Publishers, 

Mahwah, 2004, p. 176. 
47

 „Характер“ е героят във филмовия наратив, по въведеното от Лори Хуцлер понятие. 
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 12. „Маневрата на Марк Антоний“; 

 13. Имплицитно предадено съобщение, с висока интеграция.  

 

Втората част от втора глава обръща внимание на това как разгледаните техники 

може да се прилагат, като се посочват теории, които се занимават с всяка от техниките 

конкретно (теориите не разглеждат наративното убеждаване, само посочват наративен 

модел, който е открит от съответния автор), като са изключени индивидуалните 

специфики на всеки отделен човек (индивидуалната транспортабилност) и 

професионалното изпълнение на филма (което не е под съмнение, защото обектът на 

изследването е „препоръчан“ от Американската филмова академия чрез номинацията).  

Техниката за създаване на „драматична структура“ и вяра в логическо-

последователните елементи на историята, която не позволява на зрителя да достигне до 

контрааргументи, е разгледана от гледна точка на теориите на Сид Фийлд (Sid Field), 

Владимир Проп, Умберто Еко (Umberto Eco), Клод Бремон (Claude Bremond). 

Техниките за идентификация, правдоподобност на характерите – герои и висока 

положителна оценка на протагонистите са обяснени през теорията на Лори Хуцлер 

(Laurie Hutzler) за деветте типажа характери. Това теоретично позоваване е от 

изключителна важност за емпиричното изследване (в четвърта глава), защото спомага 

да се открият убеждаващите модели, чрез които се постига наративно влияние според 

установените работещи техники за наративно убеждаване и конкретното им 

приложение.  

Филмовият теоретик Кристиан Метц (Christian Metz) обяснява съществуването 

на изследван феномен – децата имат познание за това каква е същността на наратива. 

Той посочва, че децата никога не може да бъдат излъгани за края на разказа – когато са 

подведени, те винаги разбират и питат: „Това ли е краят на историята, а после какво 

прави принцът?“
48

. Според Метц децата от ранна възраст имат представа за това кога е 

дошъл краят на наратива, тоест имат неосъзната представа за структурата му. Като 

причина за това изследователят посочва повторението на множество приказки, които 

следват една и съща структура. Пример за начинa, по който работи „обучението“, за 

това каква е структурата на наратива, Метц посочва в пояснението как индивидите 

разбират монтажната техника „dissolve“ (постепенно изчезване на образа): 

„вътрешноприсъщата интелигибелност/разсъдъчност на монтажната техника на 
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 Metz, Ch. Film Language. A Semiotics of Cinema. The University of Chicago Press, 1991, p. 18. 
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постепенното изчезване на образа (или други наративни техники) не може да поясни 

сюжета на филма, освен ако зрителят не е гледал други филми, в които постепенното 

изчезване на образа (или други наративни техники) е използвано 

интелигибелно/разсъдъчно […] и автоматично ще ни доведе до това да разберем 

постепенното изчезване на образа (dissolve), ако не в първия филм, който гледаме, то 

поне в следващите трети и четвърти филми“
49

. 

Манкусо (J. C. Mancuso) пише, че определена част от структурата на наратива 

предопределя последващите части, като така подкрепя твърдението си, че съществува 

„граматиката на наратива“. Манкусо обособява тази „граматика“ като подобна на тази в 

изречението, където едната част на речта води неизменно към другата. Неговите 

изследвания също доказват, че това е психологически заложена структура в съзнанието 

на индивида от ранна детска възраст.
50

 

Ето защо са разгледани теориите на няколко изследователи, които посочват тези 

повтарящи се структури и на тази база е обобщено кои са повтарящите се структури в 

съвременния филмов наратив, за да се посочат тези части, които, ако липсват, ще 

прекъснат транспортирането на индивидите при равни други условия. Така в 

емпиричното изследване се установи как убеждаването чрез наратив се създава с 

не/последователност на определени функции, чрез не/присъствие на постоянни или 

непостоянни функции, чрез представянето им в бинарни опозиции според смисловото 

ядро на наратива.
51

 

            

             Трета глава от дисертационния труд обособява методологична рамка за анализ 

на филмовия наратив. Тъй като беше установено, че изследването на убеждаващото 

влияние на съвременните филмови наративи остава встрани от научноизследователския 

фокус, е необходимо да се формира изследователски подход. Той е очертан в трета 

глава, както споменахме по-горе, в смислови и структурни граници. Така емпиричното 

изследване се разпростира до търсене на повтарящи се елементи от контентен и 

структурен тип и когато бъдат установени повторения, се сформират в модел на 

повторението. 

В трета глава е представено редуцирането на наратива като фундаментална част 

от емпиричното изследване – след обособяване на цялостната структура сцена по сцена 

                                                           
49

 Metz, Ch. Film Language. A Semiotics of Cinema. The University of Chicago Press, 1991, p. 41. 
50

 Mancuso, J. C. The acquisition and use of narrative grammar structure. – In: Sarbin, T. R. (Ed.). Narrative 

psychology. The storied nature of human conduct. New York: Praeger, 1986, p. 96. 
51

 Всички термини поясняваме в следващите абзаци. 
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е посочено, че ще бъдат направени още две структури на изследваните наративи – 

кратка, посочваща основите на сцените, и структура, състояща се само от смисловите 

единици на наратива.   

Дедукцията е изтъкната също като основен подход при обособяване на 

моделите, като са отчетени сложността и обемът на наративите и е избрана 

методологията на Ролан Барт – изследване на наратива дедуктивно (според Барт е 

невъзможно да се изследват наративите индуктивно - той не разглежда филмовия 

наратив, а наратива изобщо
52

).  

Научните методи са съобразени с научната област на убеждаващата 

комуникация и са обособени като убеждаващо-комуникационни методи. Емпиричното 

изследване използва седем евристични социални принципа – реципрочност (което в 

наратива се изразява с признаване на грешки), обвързване и последователност 

(зрителят трябва да хареса филма в началото, за да е взел решението и да се 

„придържа“ към неговите съобщения без контрааргументация), социално одобрение (на 

територията на разказа), харесване, власт и авторитет (самата номинация), дефицит 

(„драматичната нужда“ или липсата) и единство (как зрителят – реципиент се превръща 

в част от наратива). 

 Сравнителният метод също е основа на дисертационния труд, тъй като, за да 

бъдат открити модели, е необходимо да се сравнят повтарящите се елементи на 

наратива. Сравненията са описани в таблици и диаграми.  

 Моделирането като познавателен метод също е важна част от изследването в 

дисертацията поради обособената в увода цел на научното търсене – модели на 

убеждаващо влияние, които от своя страна „предлагат възможността да отстраним 

сложността на извършвания анализ и ни помагат да разберем същността на изучаваното 

явление“
53

. 

 Както беше споменато, освен контентен подходът в емпиричното изследване ще 

бъде и формалистичен (структуралистки), „насочен към формите и структурите“
54

. 
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 „Наративът може да бъде предаден посредством устния или писмения език; посредством неподвижния 
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Увод в структурния анализ на разказа. – Във: Въображението на знака. С.: Народна култура, 1991. с. 

358). 
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Вследствие на изследванията, представени в четвърта глава, е успешно 

осъществена целта на дисертационния труд – открити са модели на убеждаващо 

влияние в наративите на филмите, номинирани за наградата „Оскар“ в категория „Най-

добър филм“ за периода 2013 – 2016 г. Обособени са конкретни филмови наративни 

модели за влияние, конструирани на базата на два критерия – контентно и структурно 

съдържание. Те са следните: 

Контентни модели: 

1. Модел на смисловите ядра; 

2. Модел на катарзиса; 

3. Модел на характерите;  

4. Модел на фокализацията; 

5. Модел на вътрешнонаративния език; 

6. Модел на наративния край. 

            Структурни модели: 

7. Модел на смисловите единици; 

8. Модел на повратната точка. 

 

Разгледаните модели са от основно значение, тъй като дават отговори на 

генерални въпроси, поставени от изследователските теории за наратива, посочени във 

втора глава на дисертационния труд. Наративните модели посочват механизма за 

постигането на транспортирането и идентификацията, които от съвременните 

изследователи на разказа са отбелязани като основна причина за наративното влияние, 

но с неясна система на действие. Откритите модели локализират повторяемите 

смислови ядра, смислови единици, характери, начини на разказване и структури в една 

медия
 
(киното, разглеждано като медия), която всъщност не е възприемана като такава. 

От киното се очаква да забавлява, но всъщност, за да изпълни това успешно, неговите 

продукти трябва да убедят аудиторията в истинността на предаваните имплицитни 

съобщения на територията на разказа. В четвърта глава се разкриват някои от начините, 

по които наративът влияе, и установява, че голяма част от техниките, които използва, 

са толкова често срещани, че може да се обособят като модели, на базата на които е 

изведен един общ модел на наративно убеждаващо влияние. Той се състои от участието 

на главен герой с изграден характер тип „Воля“, който се бори непрестанно с 

трудностите и постига целите си (по теорията на Лори Хуцлер за типажите характери), 
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със смислово ядро на фабулата за „Силата на човешкия дух и оцеляването“, в жанр 

приключенски/драма/научна фантастика, с вътрешна фокализация от първо лице 

единствено число и подробно споделяне на мислите на героя със зрителя – реципиент. 

Присъствието на вътрешнонаративен език, който да бъде изграден така, че да представи 

зрителя като единна част от група герои, които на територията на наратива си 

изграждат един вид кодиран „диалект“, който само тези герои и зрителят разбират в 

контраст с други герои, които са външни на тяхната „заговорническа група“, е също 

условие за най-успешно транспортиране в разказа. Краят на наратива също се очерта 

като особено важна съставка в наративното убеждаване, който, ако не даде конкретен 

отговор на това какво се случва с героите след приключването на филма, 

въображението на зрителя е до такава степен предизвикано, че той сам довършва 

наратива, прехвърляйки го в реалността и превръщайки се в негов създател. 

Структурните части на този общ модел са изразени в присъствието на определени 

смислови единици, които се откриват с най-голямо повторение (в различни наративи и 

независимо от жанра) и които стигат до най-много на брой зрители – реципиенти
55

. 

Смисловите единици, които са откроени като най-често повтарящи се във всички 

филмови наративи от разглеждания период – тоест видени са от най-много зрители в 

световен мащаб, по логиката на теоретично схващане за наративно-циклична 

полифония са „обучили“ зрителското възприятие да бъдат повече разбирани и очаквани 

от други, които не се срещат толкова често. Тези смислови единици са: Въведение и 

описание на героите, Липса, Среща с антагониста, Вредителство на антагониста, Борба 

с антагониста, Беда, Среща с красавица/красавец, Изпитание, Мотивация на героя, 

Реакция на героя, Вълшебно средство, Смяна на ролите, Пречупване на волята, 

Възкресение, Победа над антагониста, Смяна на пространството, Спасение, Трудна 

задача, Функцията на помощника, Загуба на помощник, Победа, Завръщане, Решаване 

на трудна задача, Елиминиране на липса, Препятствие, Преодоляване на препятствие. 

Установено е и че най-често гледаните наративи следват точно определена структура, 

съставена от завръзка, конфронтация и развръзка, разделени помежду си от повратни 

точки, които настъпват в точно определено екранно време – първа повратна точка, 

която се появява между деветата и двадесет и третата минута след началото на филма, и 

втора повратна точка, появяваща се между осмата и двадесет и четвъртата минута 

                                                           
55

 Типът доходи „World Wide Boxoffice“ е използван като мерна единица на зрителския 

интерес в световен мащаб. 



20 
 

преди края на наратива, като колкото по-дълга е продължителността на филма, толкова 

по-късно се появява първата и толкова по-рано се появява последната повратна точка. 

Така неяснотата около изследванията на Биландзич и Бусел (разгледани във 

втора глава подробно) относно това как се постигат транспортирането, 

идентификацията с героите и наративната ангажираност за осъществяване на наративно 

влияние, е отчасти елиминирана. Може да бъдат открити още модели на убеждаващо 

влияние във филмовия наратив, като в четвърта само са маркирани като предмет на 

възможни следващи научни проучвания.  

Може да се изследва дали се обособява теологичен модел (в голяма част от 

разглежданите наративи се открива съпътстващо имплицитно съобщение относно 

вярата: „Филомена“, „Животът на Пи“, „12 години робство“, „Гравитация“). Възможно 

е да се направят изследвания относно обособяване на модел на ретроспекцията 

(ретроспекция – флашбек), която наративна техника е много често използвана през 

разглеждания период и би било интересно да се установи как зрителите възприемат 

тази изкуствена представа за времева структура, която обаче са свикнали да виждат във 

филмовия наратив, и кога точно се използва тя и кои смислови единици я предполагат. 

Открити са множество примери от разглеждания период, включващи ретроспекцията в 

различни времеви отрязъци на филмите „Вълкът от Уолстрийт“, „Американска схема“, 

„Игра на кодове“, „Враг номер 1“, „Операция „Арго“, „Филомена“, „Американски 

снайперист“ и „Големият залог“. Външната фокализация е също много интересно поле 

за изследване – възможно е да се окаже модел в модела – много филми през 

разглеждания период ползват външен разказвач под формата на поясняващ текст. Би 

могло да се изследва какъв текст точно се употребява, какви думи точно са подбрани, в 

кои части на наратива. Възможно е да се направи сравнение на типа фокализация и 

присъствието на героя в сцените (например в „Камшичен удар“ няма нито една сцена 

без присъствието на главния герой, но не той е разказвачът). Филми, включващи 

външна фокализация, са „Големият залог“, „Вълкът от Уолстрийт“, „Игра на кодове“, 

„12 години робство“, „Враг номер 1“, „Операция „Арго“, „Грандхотел „Будапеща“, 

„Американски снайперист“. При изследователски интерес може да се разгледат и 

имената на главните герои (например в „Камшичен удар“ името на главния герой е 

Андрю Нюман, като фамилното му име в превод от английски означава „новак“, 

описващо много точно ролята му, в „Гравитация“ със смислово ядро за оцеляването, 

главната героиня се казва Райън Стоун – мъжко първо име и фамилия Стоун – от англ. 

„камък“). Модел на заложения мит е интересна и дълга тема на научен размисъл, 
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вероятно водеща след себе си цял нов научен труд, но със сменен фокус при 

разглеждането на филмите – откриване на митове, заложени в действията и състоянията 

и предметите на героите. Като пример може да послужи откритието на два мита, 

заложени в наратива на филма „Стая“ – митът за вълшебното килимче (килимът от 

стаята служи за вълшебно средство, чрез което детето е изнесено за първи път навън от 

стаята и се спасява, и вижда света за първи път), както и митът за Самсон и Далила 

(внедрен в действието на отрязването на косата на детето – когато я изпраща на майка 

си, за да ѝ послужи за сила). Ако бъдат погледнати филмите от тази гледна точка, има 

голяма вероятност да се обособи модел, който да покаже кои митове все още влияят на 

„глобалния“ зрител – реципиент и формират нагласите и поведението му. 
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9. Заключение 

 

Игралните филми присъстват в ежедневието на съвременния човек, те са 

достъпни, забавни, образователни. Допуснати са в съзнанието на аудиторията, без да се 

постави въпросът за това как филмовите наративи могат незабелязано да променят 

мнението, вкусовете, светогледа на съвременния „глобализиран“ индивид. Филмите се 

гледат в свободното време, когато съзнанието е отпуснато, „отворено“ и следователно 

най-уязвимо. Всичко, представено от наративите на екрана – телевизионния или в кино 

салона, изглежда като кратка игра, предлагаща съпреживяване на нови ситуации, 

пътуване до далечни светове, компенсаторна емпатия за страданията на другите, 

емоционален заряд от щастие. Опитният зрител е дотолкова свикнал с монтажните 

скокове, логическите въпросителни и времевите несъответствия, че е способен да 

позволи на филмовия наратив да го води в посока, избрана от създателите на филма, 

чрез твърди доводи, но доказани единствено на територията на разказа, чиито изводи 

обаче прекрачват неговите граници. Основната цел на наратива, освен да забавлява, е 

да накара зрителя да повярва в съобщението, което той изпраща, да създаде един малък 

свят и да го представи като реален именно за да успее да забавлява. 
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  В дисертационния труд се разглеждат, от една страна, доводите за силното 

влияние на визуалното съобщение, обособени в омнифазичната теория, която посочва, 

че сензорните сигнали от окото пътуват първо до таламуса, амигдалата и левия 

префронтален кортекс, които може да мотивират поведението, преди информацията да 

е достигнала до рационалния мозък – неокортекса, и че емоциите също могат да 

управляват поведението и вземането на решения от индивида, и то без протичане на 

мисловен процес, абсолютно автоматично. От друга страна, се посочват филмови 

техники на убеждаваща комуникация, които се използват, за да повлияят на зрителите – 

реципиенти да повярват в истинността на разказа, а влиянието под формата на 

забавление, както изследователите доказват, е най-силната форма на сугестия, защото 

не предизвиква контрааргументи.  

Като е взето под внимание и това, че в края на 90-те години на XX век Холивуд 

предприема огромен интернационален проект за изграждане на кинозали, които да 

осигурят повече екрани, за да се приспособи „глобалната публика“ към увеличаващия 

се обем на филмите вследствие на необходимостта от възвръщаемост на 

маркетинговите разходи за филмовите продукции, които между 1990 и 1995 г. са се 

увеличили с 92%, се стига до извод за неразривна връзка между филмовия наратив и 

убеждаващото влияние, която вече се разпростира в световен мащаб.  

 За да бъде знанието, получено от дисертационното изследване, пълно и 

надграждащо съвременните теории за наративно убеждаване, са разгледани основните 

научни търсения в посока установяване на убеждаващата същност на наративното 

съобщение. Изследователите в тази сфера Мелани Грийн, Тимъти Брок („The Power of 

Fiction“, 2004 г.), Ричард Гериг („Experiencing Narrative World“, 1993 г.), Зимбардо и 

Лиеп („The Psychology of Attitude Change and Social Influence“, 1991 г.), Хелена 

Биландзич и Рик Бусел („Narrative Persuasion“, 2013 г.), Дал Син, Зана и Фонг 

(„Narrative Persuasion and Overcoming Resistance“, 2004 г.) посочват, че убеждаването 

чрез наратив е сравнително нов предмет на проучване и все още недостатъчно 

изследван. Теориите за идентификацията с героите и транспортирането в наратива са 

иновация в разбирането на техниките за убеждаване изобщо, те са генерално 

различаващи се от евристично-системния модел за убеждаване на Шели Чайкен и 

модела за най-голяма вероятност за убеждаване на Качиопо и Пети. Убеждаването 

чрез наратив си служи с основни техники, посочени от изследователските разработки 

като предизвикване на вниманието, вяра в логическо-последователните елементи на 

историята, висока положителна оценка на протагонистите, приемане на новия свят за 
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реалност, предизвикване на силни афективни реакции, преодоляване на 

контрааргументи, засилване на индивидуална транспортабилност, „драматично 

структуриране“ на наратива, правдоподобно изграждане на героите, постигане на 

идентификация, наративът като такъв (липса на предубеждения, свързани с очаквана 

промяна на нагласите), транспортиране в наратива, „маневрата на Марк Антоний“ 

(съобщаване за липса на действие, което след това се извършва прикрито), имплицитно 

предадено съобщение с висока интеграция (на територията на цялостния наратив). В 

голяма степен е направена крачка напред в разбирането за механизмите на влиянието и 

благодарение на книгите на Чавдар Христов („Убеждаване и влияние“, 2008 г.; 

„Войната на идеите“, 2014 г.) и превода на книгите на Робърт Чалдини („Влиянието. 

Психология на убеждаването“, 2005 г.; „Пред-убеждаването. Скритите механизми на 

ефикасното влияние“, 2016 г.).  

Въпреки че не е цел на дисертационното изследване, е откроена необходимостта 

да се обособи теоретично схващане относно „случването“ на транспортирането и 

идентификацията. След като е установено, че всички изследователи на убеждаването 

чрез наратив се опитват да намерят това, което прави наратива толкова силна машина 

за промяна на нагласите, се стига до извода, че основата на убеждаващото влияние не 

се открива единствено в използването на обобщените техники, а в преповтарянето им. 

Обособената теоретична концепция за наративно-цикличната полифония в 

дисертационния труд е теоретично схващане за начина за постигане на 

транспортирането в наратива. 

Целта, която беше поставена в увода на научната разработка – да бъдат 

обособени моделите на убеждаващо влияние във филмовите наративи
56

, е постигната, 

като всяка от установените техники на наративно влияние е разгледана през призмата 

на конкретна теория, която я разглежда в детайли – Владимир Проп („Морфология на 

приказката“, 1928/2016 г.), Лори Хуцлер („Emotional Toolbox“, 2009 г.), Ролан Барт 

(„Въображението на знака“, 1991 г.), Клод Бремон („The Logic of Narrative Possibilities“, 

1980 г.), Умберто Еко („Narrative Structures in Fleming“, 1992 г.), Сид Фийлд („Основи 

на киносценаристиката“, 2016 г.). Така емпиричното изследване включва дедуктивен 

анализ – така, както Барт съветва да се подходи към изследване на „безкрайния“ 

наратив – наративът трябва да бъде изследван дедуктивно, като се търси модел, който 

впоследствие да бъде потвърден или отхвърлен при проверката му в други наративи. 
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 Разглеждаме филмовите наративи, номинирани за наградата „Оскар“ в категорията „Най-добър филм“ 

в периода 2013 – 2016 г. 
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Следователно чрез установяване на наративните техники за убеждаване, намиране на 

конкретното им приложение в научните теории и прилагането им при търсенето на 

модели на убеждаващо влияние, в съвременните наративи на „Оскарите“
57

 са откроени 

модели от контентен и структурен вид. 

Методологичната рамка следва ограниченията на анализа на смисловия 

контекст на наратива, като първоначално се открива убеждаващо съобщение, 

предадено имплицитно – на територията на цялостния наратив, след това наративът се 

редуцира до три отделни структури, представящи това как е построен наративът – 

съответно общо, конкретно и от гледна точка на съставляващите го смислови единици. 

Следователно структурният и сравнителният метод се обособяват като 

фундаментална част от емпиричното изследване на настоящия научен труд. Научните 

методи са съобразени с убеждаващата комуникация, като емпиричното изследване 

използва седем евристични социални принципа в тази научна област – реципрочност 

обвързване и последователност, социално одобрение, харесване, власт и авторитет, 

дефицит и единство. Моделирането като познавателен метод от своя страна също е 

посочено като важна част от научната разработка поради обособената в увода цел на 

научното търсене – модели на убеждаващо влияние, които от своя страна „предлагат 

възможността да отстраним сложността на извършвания анализ и помагат да разберем 

същността на изучаваното явление“
58

. 

Емпиричното изследване се концентрира върху тридесет и три филма, 

„промотирани“ от Американската филмова академия чрез номинацията за „Оскар“ в 

категорията „Най-добър филм“. Предметът на научното търсене е откроен в 

повтарящите се убеждаващи съобщения, които наративът отправя към 

мултикултурната глобална аудитория, „абсорбираща“ ги под формата на забавление. 

Според когнитивната психология така получените съобщения може да постъпят в 

несъзнаваната памет, която да формира нагласите, решенията и поведението на 

зрителите – реципиенти и може никога да не достигнат до рационалните съзнателни 

формати на индивидите.  

Уолтър Липман предупреждава, че „добитите чрез измислица типове могат да се 

наложат и в действителността“
59

, ето защо се изследват филмите, които имат най-

голяма гледаемост и могат да убеждават големи групи хора в световен мащаб, като е 
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обособен един общ модел на наративно убеждаващо влияние за период от четири 

години (2013 – 2016). Това времево ограничение се спазва не само заради обемността и 

многобройността на разглежданите наративи, а и поради риска от това с увеличаване на 

изследвания период да се отдалечим от реалността, в която той е „битувал“, 

съобразявайки се с един от основните постулати на Теодор Адорно, а именно, че „не 

съществува естетика на киното, дори чисто технологическа, която да не включва в себе 

си и неговата социология“
60

. 

Обособените конкретни наративни модели са конструирани на базата на два 

критерия – контентно и структурно съдържание. От една страна, тези обособени 

модели показват колко преднамерена, систематична и неизбежна е убеждаващата 

комуникация в съвременното кино, и точно преди да се усъмним в това, че тя може да 

влияе незабелязано и неконтролируемо, откриваме една цялостна „пропагандна 

стратегия“, скрита в моделите на убеждаващо въздействие и най-ярко отличима в 

„модела на смисловите ядра“. От цялостната структура на наратива сцена по сцена до 

редуцирането му в основи на сцените и после – до основни наративни функции (в 

частта „Приложение“), стигаме до началната точка на написване на сценария – а 

именно идеята. Смисловите ядра са идеите, които наративът подарява на своята 

аудитория, като обещава интересна и най-различна форма за разножанровото им 

представяне, като обаче смисловите ядра остават едни и същи. Американската филмова 

академия избира да „пропагандира“ филми на базата на осем смислови ядра, като по 

този начин убеждава чрез наратива в силата на доброто, любовта, приятелството, 

признава грешките на реалните личности, за които разказва („катарзисният модел“), 

издига на пиедестал силния човешки дух и не оставя ненаказано зло. Засега…
61

 

 

10.   Научни приноси 

1. За първи път се прави интердисциплинарно изследване на моделите на 

убеждаващата комуникация във филмите, номинирани или получили наградата 

„Оскар“ в категорията „Най-добър филм“ през периода 2013 – 2016 г. 

2. Създадена е морфологична структура на разглежданите филми – 

основният анализ на емпиричния материал е направен чрез дедукция на 
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филмовия наратив – показан е процесът за писане на сценарий отзад напред, 

като се достига до началната точка за написване на сценария – идеята. 

3. Систематизирани са изследванията за убеждаване чрез наратив и са 

обособени техниките от различните научни търсения. 

4. Изведени са контентни и структурни модели на убеждаващо влияние в 

разглежданите филмови наративи. 

5. Моделите на убеждаващото влияние имат изцяло практическа 

ориентираност, като са обособени в един общ модел, който може да бъде 

използван при създаването на филми, насочени към аудиторията на „Оскарите“. 

6. Въведен е авторски термин – „наративно-циклична полифония“, който 

дава яснота за това как наративът убеждава реципиентите – зрители. 
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