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Темата за религиозния фанатизъм в  

американското кино  

 
 

 

 
Настоящата статия има изследователската амбиция да очертае проблематиката на религиозния 

фанатизъм в американското кино и да анализира част от драматургическите компоненти на някои от 

филмите, в които се открива.   

Религията от хилядолетия е в основата на духовния живот на хората. Нейната неизменна цел е да 

учи на добродетелност и толерантност, да облагородява и просвещава. Тя е тази, която дава обяснение 

за космическия ред и хаос, тя надхвърля границите на физическите измерения и единствена би могла да 

надникне отвъд ограниченията на материалното. Вярата във Висшия разум би могла да издигне човека 

отвъд земното и би могла да го отведе на пътуване, което никой не би могъл да му предложи. Човекът 

несъмнено се нуждае от Бог, и както казва Волтер: ”Ако Бог не съществуваше, той трябваше да бъде 

измислен.”
1
  

Влиянието на религията върху човечеството е безспорно. Според сайта adherents.com
2
 в света 

съществуват около 4300 религии. Приблизително 75% от населението на земята практикува една от 

петте най-разпространени религии: Християнство, Индуизъм, Ислям, Будизъм и Иудаизъм. Според 

данни на Енциклопедия Британика от 2004 г. християнството (33% - 2.1 млрд.) и ислямът (21% - 1.3 

млрд.) са двете най-разпространени религии - взети заедно, те обхващат повече от половината от 

населението на земята. Като нерелигиозни се определят едва около 16%. Тези статистически данни ясно 

показват значимостта на религиозния феномен в световен мащаб.  

Всеки ден до нас достигат новини за самоубийствени атентати и кръвопролития, причинени от 

фанатици. Това превръща религиозния фанатизъм в един от най-големите проблеми за човечеството. 

Поради значимостта на този проблем все повече творци изразяват своето отношение към тази ”епидемна 

болест”
3
, както я нарича Волтер, които имат за цел да разкрият злото, скрито зад маската на 

божественото и възвишеното.  

От възникването си до днес киното (кинотворци като Грифит до Аменабар) също представя 

своята гледна точка по тази тема. Тенденцията, която се наблюдава през последните години, 

                                                 
1 Цитат от епистола от 1768 г. Писмо до автора на Тримата самозванци, адресиран до анонимния автор на противоречивия и шеговит ”Трактат 
за тримата самозванци” (книга, която отрича и трите Авраамически религии: християнство, ислям и юдаизъм, а тримата самозванци са Христос, 
Мойсей и Мохамед).  
2 Уеб сайтът adherents.com представлява най-голямата база за демографски данни за религиозните системи. Според основателя на проекта, 
Престън Хънтър, данните са получени от правителствени статистически доклади, статистически проучвания, доклади на различни организации, 

както и от вторична литература, която съдържа статистическа информация.  
3 Волтер, Франсоа, ”Философски речник”, СТАТИЯ Фанатизъм – стр. 200  
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свидетелства за нарастващия интерес към нея. Все повече режисьори осъзнават значението й и търсят 

или сами подготвят сценарии по нея. Американската филмова индустрия също следва тази тенденция.  

Целта на настоящето изследване е изясняването на същността на феномена религиозен 

фанатизъм през призмата на американското кино: разкриване на психологическите аспекти на това 

явление посредством основните сюжетни връзки и персонажите – отделни или групови; антагонисти или 

протагонисти, като едновременно с това се търси и психологическата обосновка за изграждане на 

персонажа; разглеждането на основните драматургични модели и конструктивни елементи, използвани 

във филмите с такава тематика; влиянието на религиозния фанатизъм върху зрителя.  

Поради невъзможността да бъде обхванат пълния спектър от филми на тази тематика, 

вниманието ми е насочено предимно върху американското кино от първите десет години на 21 век. 

Филмите, които използвам в подкрепа на моите съждения, са: “Страстите Христови”, “Небесно 

царство”, Апокалипто”, ”Призраците на Гоя”, ”13-ят войн”, ”Венецианският търговец” и няколко други. 

Освен тях за сравнение са включени и някои европейски филми.  

Становището, което отстоява текстът, е че религиозният фанатизъм представлява мощно 

средство за унищожение и манипулация на отделния индивид. Фанатичният ум търси опора в религията, 

с която да оправдае действията си, но истинската причина за неговата деструктивна сила се крие в самия 

него.  

 

Същност на религиозния фанатизъм  

 

Според Кратък Оксфордски английски речник
4
 думата “фанатичен” произлиза от латинския 

корен fanum, което означава “храм, светилище”, а една от дефинициите в същия речник гласи: “обладан 

от божество или от дявол”.  

Религиозният фанатизъм съществува навярно от момента на появата на религията. Стремежът на 

човека към Висшия разум5
 би могъл да отключи у него просветление и да го поведе към истинско 

себепознание, да му покаже пътя към духовно развитие. Японците наричат този стремеж кайдзен6, който 

за тях е основен движещ принцип. Нерядко обаче стремежът на човека към Висшия разум води и до 

погрешна интерпретация на религиозното учение и би могъл да го тласне към радикални прояви, 

целящи да защитят неговата гледна точка, в която той вярва сляпо. За този човек чуждото мнение е 

непонятно и е обект на атака: словесна или дори физическа. За него всичко се свежда до думата ”едно” – 

вярата в един бог, вярата в един лидер, вярата в един месия и т.н. Такъв човек се превръща в радикалист, 

                                                 
4 The shorter Oxford English dictionary / prepared by William Little, H. W. Fowler and Jessie Coulson; revised and edited by C. T. Onions and A. W. S. 

Friedrichsen, Oxford : Clarendon Press, 1944  
5 Ивайло Костов прави историкоетимологичен анализ на термина ”религия” в своята книга ”Световни религии. История и анализ на 
религиозните системи”. Той стига до извода, че ”целта на всяка отделна религиозна система е не да определи, а да посочи "пътищата" или 

"начините" за "възстановяването" на нарушеното Единство между Бога (респ. боговете) и Човека (хората), за да възстанови нарушената 
хармония.”  
6 Японска философия или практика, чиято цел е непрекъснатото усъвършенстване във всички аспекти на живота.  
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в религиозен фанатик. Според Волтер всеки ”човек по природа е добродетелен”
7
 и ”се ражда добър”

8
. В 

излезлия през 1764 г. в Женева “Философски речник” Волтер дава едно от определенията за фанатизма: 

“Фанатизмът е за суеверието това, което е бълнуването за треската, яростта за негодуваниет. 

Ентусиаст е човек, който изпада в екстаз, има видения, взима сънищата за действителност и 

измислиците за пророкувания. Този, който в подкрепа на лудостта си извършва убийство е фанатик.”
9
 

(статията ”Фанатизъм”). Същността на фанатизма според Волтер се изразява в това, че фанатикът, който 

отстоява тази ортодоксия, за чийто пазител се счита, е готов да наказва и убива, при което винаги се 

опира на силата. ”Най-гнусният пример за фанатизъм е Вартоломеевата нощ” 10.  

За да бъде разбран такъв сложен процес като фанатизма, се оказва съвсем не лесно, затова ще 

разгледаме още няколко гледни точки.  

Още преди Волтер Жак-Бенин Босю11
 и Пиер Бейл12

 дават принципно различни определния за 

фанатизъм. Босю смята, че ”фанатик е всеки некатолик, упорстващ в своя протестантизъм”
13

, докато 

за Бейл фанатизмът е ”суеверие, плод на незнание, ирационално или по-точно предрационално 

съзнание”
14

. И двете, наглед несъвместими определения, свързват фанатизма с преживяванията на 

вярващите; и двете се отнасят към ”индивидуалното религиозно чувство, което не се регулира от 

определена богословска система или църковна структура”. Двете формулировки са по-скоро подчинени 

на особеностите на епохата, белязана от Реформацията и Контрареформацията. Това е време и на силно 

суеверие. В статията си ”Суеверия” Волтер казва, че ”същността на религията у една секта минава за 

суеверие в очите на друга секта.”
15

 Той посочва като пример реликвите, индулгенциите и почти всички 

ритуали на римската църква като знак на суеверия в очите на протестантите. Волтер намира суеверието 

като опасно явление, което би могло да се окаже в основата на пораждането на религиозен фанатизъм: 

”Суеверният е управляван от фанатика и самият той се фанатизира... С една дума, колкото по-малко 

суеверие, толкова по-малко фанатизъм; а колкото по-малко фанатизъм, толкова по-малко злини.”
16

  

В разсъжденията си за тълпите и психологическите подбуди, които ги ръководят, Густав Льобон 

не подминава и чувствата на религиозен фанатизъм, които са в основата на колективното подчинение на 

хората. Тези чувства според него карат човека да намира щастието си в обожанието на собствения им 

идол, което впоследствие го тласка към саможертва: ”Човек не е религиозен само като почита някое 

божество, а и когато отдава всички сили на духа, цялата подчиненост на волята си, пламенния 

                                                 
7 Волтер, Фр., ”Философски речник”, Книгоиздателство ”Георги Бакалов”, Варна, 1982  
8 Пак там   
9 Пак там 
10 Пак там  
11 Жак-Бенин Босюе (1627-1704) е френски епископ, теолог, писател и талантлив оратор, един от първите защитници на теорията за 
политическия абсолютизъм.  
12 Пиер Бейл (1647—1706) – френски философ, литературен критик, мислител и богословски критик. Един от първите европейски мислители, 

който се застъпва за религиозна толерантност.  
13Андреев, Н., 2007, ”Фанатизмът като психологичен феномен”, сп. ”Мирна”, бр.30, издателство ”Омофор”, София  
14 Пак там 
15 Волтер, Фр., 1982, ”Философски речник”, Книгоиздателство ”Георги Бакалов”, Варна  
16 Пак там  
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фанатизъм в служба на една казуа или на едно същество, превърнало се в цел и посока на чувствата и 

действията.” 
17

 

В статията си ”За фанатизма, ортодоксията и истината” Николай Бердяев18 прави 

психологически портрет на фанатика, продължавайки идеята на Льобон и Волтер, че единственият 

закон, който (фанатиците) трябва да съблюдават, е собствената им екзалтация: ”За фанатика не 

съществува многообразния свят. Той е човек, обсебен само от едно нещо. Той има безпощадно и зло 

отношение към всичко и всички, освен към едно. Психологически фанатизмът е свързан с идеята за 

спасението и гибелта. Именно тази идея фанатизира душата. Има едно нещо, което спасява, всичко 

останало погубва. Затова трябва изцяло да се отдадеш на това едно и безпощадно да изтребваш 

всичко останало, целия множествен свят, заплашващ с погибел. С гибелта, свързана с множествения 

свят, е свързан и афектът на страха, който винаги е в основата на фанатизма.” 
19

 

В ”Относно религиозния фанатизъм – поглед върху трансперсоналното разстройство на 

идентичността” Джон Фърман и Ан Гила20
 търсят психологическите причини, които превръщат 

индивида във фанатик: ”На езика на психосинтезиса религизоният фанатизъм се проявява 

посредством преживявания на най-високите нива на несъзнавано в душата. На тези нива човек би 

могъл да изпитва такива чувства като връзка с нещо по-висше от Аз-а, трансцедентен дуализъм, 

дълбоко усещане за универсално значение, или единство с Божество или Дух”. 
21 Фърман и Гила не само 

разкриват причините, които са в основата на религиозния фанатизъм, но и начертават насоките, които би 

трябвало да се следват, за да се възстанови душевният баланс на индивид, който страда от такъв тип 

трансперсонално разстройство. Според тях трябва да се следват определени стъпки, свързани със 

себеопознаването. В синтезиса на високите и ниските нива на несъзнаваното те виждат решението – там 

човек би могъл да види и разбере любовта и болката в света, собственото си съвършенство или 

отчаяние, да бъде по-способен да усети и прецени висините и дълбините на хуманността си: ”Високите 

и ниските нива на несъзнавано са като лещи-близнаци, които взети заедно ни позволяват да виждаме и 

действаме в пълния обхват на човешките преживявания, и преди всичко, ни позволяват да чуваме и 

отговаряме на поканите на Аз-а на всички нива на нашите изживявания.” 22 

Макар всички тези определения за религиозния фанатизъм да представляват само една малка 

част от писаното по тази тема, те ясно очертават основните му характеристики – деструктивността, 

нетолерантността и крайността.  

 

„Нетърпимост“ и „Ганди“   

 

                                                 
17 Льобон, Г., ”Психология на тълпата”, Издателство ”Жарава”, София, 2002   
18 Николай Александрович Бердяев (1874 - 1948) – руски религиозен и политически философ, представител на екзистенциализма.  
19 Бердяев, Н., 2005,  ”За фанатизма, ортодоксията и истината”,  Интернет списание "Палитра", бр. 2  
20 Съвременни американски психотерапевти 
21 John Firman and Ann Gila, On Religious Fanaticism: A Look at Transpersonal Identity Disorder (PsychosynthesisPaloAlto.com) 

22 Пак там  
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Едва ли има друг по подходящ филм за начало, с който да се проследи темата в американското 

кино от филма ”Нетърпимост” (1916) на големия режисьор Дейвид Грифит, смятан за един от 

шедьоврите на нямото кино. Филмът е изграден от четири различни сюжета, които се развиват в четири 

исторически епохи: Падането на Вавилон; Историята на Иисус Христос; Вартоломеевата нощ; 

Майката и законът – съвременна история. Филмът не спазва традиционния начин на последователно 

представяне на сюжета, а вместо това преминава от сюжет в сюжет, като често преплита изпълнени с 

напрежение сцени. Тодор Андрейков отбелязва, че ”голямото откритие на Грифит, неговият 

изключителен формален експеримент е в това, че той показва четирите сюжета не последователно, а 

едновременно.”
23

 За съжаление тази революционна структура се оказва твърде трудна за възприемане от 

зрителите по онова време и филмът претърпява финансов неуспех (друга причина е и голямата му 

продължителност). Авторът е изпреварил своето време и в идейния замисъл, който е заложен във филма. 

Неслучайно филмът е озаглавен ”Нетърпимост”. Грифит изследва и търси корените на злото, заложени в 

човешката природа, той противопоставя на насилието толерантността и разбирателството. Според 

Красимира Герчева ”хуманният патос на произведението е очевиден”
24

 и Грифит е искал ”да покаже 

вечната борба между любовта и ненавистта, между справедливостта и насилието.”
 25

 Неделчо 

Милев търси естетическите и психологически подбуди на Грифит да се ориентира към полисюжетната  

монументална композиция на ”Нетърпимост”. Според него режисьорът се е стремял да осъществи 

”художествена сплав на екзистенциална основа между масова и конкретна човешка драма”
26

, както и 

долавянето на идеята, че е ”водоразделното състояние на обществото ражда вулканични страсти”
27

.  

През 1982 г. се появява епичният биографичен филм (”Ганди”) за Мохандас Карамчанд Ганди, 

познат като Махатма Ганди. Макар продукцията да е британско-индийска, сценарист на филма е 

американецът Джон Брайли. В този филм персонажът на Ганди ни дава едни от най-големите уроци по 

религиозна търпимост и разбирателство между хората. В един от епизодите фанатизирани индуси 

крещят ”Смърт на Джинах!” пред къщата, където е Ганди. Тръгвайки на среща именно с Джинах, той 

минава покрай тях и им казва: ”Аз съм мюсюлманин, и индуист, и християнин, и евреин. Такива сте и 

всички вие. Когато веете тези байраци и викате, вие всявате страх в сърцата на братята си. Това не 

е Индия, която исках. Прекратете го! В името на Бога, прекратете го!” Колкото и да звучи 

невероятно, Ганди признава в автобиографичната си книга ”Моят път към истината”, че в юношеските 

си години също е изпитвал чувства на религиозна нетърпимост: ”Само християнството по онова време 

беше изключение. Аз развих някакъв вид омраза към него. По него време християнски мисионери имаха 

навика да застават на ъгъла при училище и сипеха обиди срещу индуизма и неговите богове. Не можех 

да понасям това... Дори чух, че новопокръстеният започнал да ругае религията на своите праотци, 

                                                 
23 Андрейков, Т., История на киното. Том първи. Нямо кино, ИК ”Колибри”, София, 2004  
24 Герчева, Кр., Киното вчера и днес, Държавно издателство ”Народна просвета”, София, 1989  
25 Пак там  
26 Милев, Н., Теория на киното, издателство ”Аскони-Издат”, София, 2006  
27 Пак там 
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техните обичаи и страната. Всички тези неща създадоха у мен омраза към християнството.”
28

 Редно 

е да се отбележи, че тези чувства на Ганди са били породени предимно от насаждания фанатизъм от 

страна на мисионерите. В по-късен етап от живота на Ганди това му отношение към християнството се 

променя. В много от притчите от Новия завет той открива сходство със стиховете от ”Гита”. Още от 

детските си години Ганди се сблъсква с фанатизма, произлизащ най-вече от наложените в обществото 

норми и традиции. След като на 13-годишна възраст се оженва за Кастурбай Ганди, започва да разбира 

истинското значение на ”пурда”
29

. Ганди си спомня със съжаление за грубостите, с които е оскърбявал 

жена си, след което прави признание за силата на индуистките съпруги: ”Може би само една индуистка 

съпруга може да понесе такова изпитание и затова аз считам жената за олицетворение на 

търпимостта... осъзнах, че съпругата не е роб на съпруга, а негов другар и помощник, равен партньор 

във всички негови радости и мъки – свободна като съпруга си да избира своя път.”
30

 Друг момент, в 

който Ганди се сблъсква с религиозния фанатизъм, е при заминаването му от Бомбай за Англия. Шетът31
 

на неговата каста заклеймява Ганди и го обявява за извънкастов. Думите на шета са ярък пример за 

ограничеността и крайността на възгледите: ”По мнение на кастата твоето желание да отидеш в 

Англия не е правилно. Нашата религия забранява пътувания в чужбина. Също сме чували, че там е 

невъзможно да се живее, без да се направи компромис с религията ни.”
32

 След завръщането му в Индия 

Ганди посещава храм на богинята Кали, а това, което вижда там го изпълва с гняв. Той си спомня 

стичащите се реки от кръв от животните, принесени на богинята. Той осъжда този кръвопролитен 

обичай: ”Аз не бих желал да отнема живота на агнето заради човешкото тяло. Колкото по-

безпомощно е едно животно, толкова повече трябва да бъде закриляно от човешката жестокост.” 
33

 

Основното дело на живота на Ганди е независимостта на Индия. Популярното название (”сатиаграха” – 

”сат” – истина; ”аграха” - твърдост), което Ганди измисля, се превръща в движеща сила в обединението 

на индийците за осъществяването на тази цел.  

Във филма кулминационната точка настъпва при разделянето по религиозен признак на 

освободената Индия на две отделни държави – Индия и Пакистан. В мащабна сцена виждаме две 

огромни колони от хора, индуси и мюсюлмани, да се разминават. Религиозното напрежение се 

освобождава и между двете групи настава ожесточена битка, което довежда бунтове и кланета 

навсякъде из територията на бившата колония на Британската империя. Вследствие на вълната от 

религиозен фанатизъм са убити над половин милион души.  Ужасен, Ганди обявява гладна стачка, 

казвайки, че няма да я прекрати, докато не спре и насилието. Това е един от малкото примери от 

човешката история, когато силата на един човек надвива милиони фанатици. Ганди печели битката, но 

губи войната – неговата мечта за обединена Индия пропада. В една от най-въздействащите сцени от 

филма група индуси хвърлят оръжията си в краката на Ганди и го молят да се храни; един от тях 

                                                 
28 Ганди, М., Моят път към истината (автобиография), Издателска къща ”Христо Ботев”, София, 1996   
29 Ограничаваща жените норма на поведение – б.а.  
30 Ганди, М., Моят път към истината (автобиография), Издателска къща ”Христо Ботев”, София, 1996  
31 Главното лице в общността на кастата 
32 Ганди, М., Моят път към истината (автобиография), Издателска къща ”Христо Ботев”, София, 1996 
33 Пак там  
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споделя, че ще отиде в ада, защото е убил мюсюлманче, за да отмъсти за убитото си дете; Ганди му 

отвръща, че единственият начин да изкупи греха си е да намери осиротяло дете, задължително 

мюсюлманче, да го отгледа като свое и задължително да запази вярата му. Този изключителен пример за 

религиозна търпимост и разбирателство между хората показва пътя, който трябва да следва всеки човек, 

без значение на религиозните му убеждения – а именно да почита и другия, и религията му. Навярно 

великият духовен водач е изпреварил времето си, защото в последните дни от живота си, когато търси 

начини да помири двете страни, срещу него е извършен терориристичен акт, който отнема живота му. 

Преди да умре, Ганди възкликва: ”О, Господи!” - фраза, която казва всичко. Разбиранията на Ганди 

надхвърлят разбиранията на обикновения човек, който е подвластен на нормите на обществото. Самият 

Ганди е разбирал това и се е борил през целия си живот срещу антихуманизма, фанатизма и 

потъпкването на личната свобода. За съжаление, принципите, които той е изповядвал – ахимаса 

(буквално означава ненараняване, ненасилие във всяко поведение) и брахмачария (буквално означава 

поведение, което води човека до Господа) – остават неразбрани за мнозинството хора.  

 

Религиозният фанатизъм в американското кино в периода 2000 – 2010 г.: ”Небесно 

царство”, ”Страстите Христови” и др.   

 

Образът на фанатика  

 

”Angst essen Seele auf” – ”Страхът изяжда душата”: това е заглавието на един от най-

успешните филми на немския режисьор и сценарист Райнер Вернер Фасбиндер. Тук можем да обърнем 

тази дълбока сентенция към нашата тема с помощта на философията на Николай Бердяев: 

”Фанатиците, извършващи най-големи злодеяния, насилия и жестокости, винаги се чувстват 

обкръжени от опасности, винаги изпитват страх. Човек винаги извършва насилие от страх. Афектът 

на страха е дълбоко свързан с фанатизма и нетърпимостта.”
34

 Страх и нетърпимост изпитват и 

първосвещенниците начело с Каяфа, когато разпитват заловения Иисус в ”Страстите Христови”. Те се 

страхуват от Иисус, защото той е заплаха за властта им и за статуквото в Римската провинция. Гласът на 

истината и справедливостта, представен чрез двама от членовете на фарисейския съвет, е заглушен, а те 

са изгонени от събранието. Тук се проявява в пълна сила и ортодоксията. Иисус е обявен за еретик от 

Каяфа, т.е. за човек, който не мисли в съгласие с умствената организация на колектива, представен 

посредством полиморфния персонаж на съвета. Ортодоксално мислещите фарисеи не приемат друга 

истина, освен своята. Философията на подобно поведение отново намираме у Бердяев: ”Истината е 

преди всичко изход от себе си, фанатикът не може да излезе от себе си. Той излиза вън от себе си 

само в своята озлобеност срещу другите, но това не е изход към другите и към другия.”
35

  

                                                 
34 Бердяев, Н., 2005,  ”За фанатизма, ортодоксията и истината”,  Интернет списание "Палитра", бр. 2 
35 Пак там  



 

8 

 

Шайлок (”Венецианският търговец”) също проявява най-добре същността си чрез озлоблението, 

което изпитва към своя враг, християнина Антонио. Дълго потисканите страх и гняв у Шайлок се 

проявяват в пълна сила по време на процеса срещу Антонио в съда на дожа на Венеция. Неговият страх 

се проявява най-силно в момента, в който губи делото. Редно е да се отбележи, че неговата фанатична 

същност е мотивирана от фанатизма на християните към евреите. Фанатизмът е омагьосан кръг, в който 

омразата поражда омраза. Християните мразят и потискат евреите, които им отвръщат също с омраза.  

Фанатикът възприема себе си за носител на висшата правда, мисли си, че е оръжие на Божията 

ръка. Такива са параболаните в ”Агора”36. Те са убедени, че единствено тяхната вяра в Христос е 

праведна и отричат всяка друга истина, различна от тяхната.  

В ”Призраците на Гоя” фанатичните умове на представителите на Инквизицията използват 

страха, за да вдъхнат у хората боязън от Бога и най-вече, за да затвърдят собствената си власт. Бердяев 

съвсем точно отбелязва, че: ”нетърпимият фанатик извършва насилие, отлъчва, затваря в затвори и 

екзекутира, но всъщност той не е силен, а слаб, той по-малко вярва в Бога, отколкото толерантният 

човек.”
37

 Доказателство за това е и персонажът на отец Лоренцо Касамарес, натоварен от Светата 

Инквизиция да поведе ”борба” срещу еретиците. В момента, в който той самият е подложен на 

мъченията на ”изпитателя”, се проявява слабостта и липсата на вяра, срещу които уж той самият се 

бори. Интересно е да се отбележи, че всички представители на църквата във филма са представени като 

жестоки и отмъстителни. Навярно това е правилен подход от страна на авторите на филма, тъй като 

хората, чиято фикс идея е издирването и изобличаването на ереси, отлъчването и преследването на 

еретици, отдавна са изобличени и осъдени от Христос. Бердяев казва следното: ”Патологичната 

ненавист към ереста е обсебеност от ”идея”, която е поставена по-високо от човека.”
38

 

В същността си религиозният човек е антихуманен. В риторичния въпрос на Волтер в неговия 

”Философски речник” се съдържа същността на подобен тип религиозeн фанатик: ”Какво може да се 

отговори на човек, който ви казва, че предпочита да служи на бог вместо на хората и който 

следователно е убеден, че като ви заколва, ще отиде на небето?”
39

  

От примерите дотук може да се направи изводът, че не самата религия, а по-скоро начинът на 

мислене води до фанатизъм.  

 

 

 

Мисията 

 

Фанатизмът се нуждае от силна идея, която да овладее тълпата. Такъв е примерът с обезумялата 

тълпа от християни в ”Агора”, която избива всички инакомислещи по пътя си. В името на Христос те 

                                                 
36 Макар филмът да е испански, е включен в разгледаните от мен примери, защото много добре илюстрира религиозния фанатизъм в киното.  
37 Бердяев, Н., 2005,  ”За фанатизма, ортодоксията и истината”,  Интернет списание "Палитра", бр. 2 
38 Пак там  
39 Волтер, Фр., ”Философски речник”, Книгоиздателство ”Георги Бакалов”, Варна, 1982  
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извършват ужасни престъпления. Когато император Теодосий I обявява де юре християнството за 

държавна религия в Римската империя40
, това води до вълна от насилие и репресии от страна на 

християните към всички, които не приемат официалната религия. Насилието се разпростира из цялата 

територия на империята, като достига и Александрия, където се развива действието на филма. И тук 

виждаме яростния сблъсък между две коренно различни теологични системи – монотеистичното 

християнство и политеистичната римска религия. Колизията представлява и сблъсък между старото и 

новото. Фанатичната атака на езичниците над християните отприщва вълна на ярост и жестокост от 

страна на християните, което е в пълно притоворечие с принципите на тази религия за любов и 

разбирателство между хората. Фанатизмът е толкова краен, че хората фанатици помитат всичко пред 

себе си – от хората до знанието, символично представено чрез унищожаването на книгите в 

библиотеката.  

В ”Апокалипто” върховните жреци на маите принасят човешки жертвоприношения на слънцето 

заради сушата и чумата, които са нападнали посевите им. Те убиват стотици мъже, за да омилостивят 

божеството. На по-високото цивилизационно равнище, показано у ацтеките, митологичните обреди се 

развиват до религиозен фанатизъм (у по-примитивното племе подобен феномен липсва – там, където 

имаме митология, а не религия, фанатизъм няма.)  

Именно борбата на Лапа на ягуар (основният персонаж) за оцеляване и свобода, за нови 

ценностни ориентири, различни от насилствено наложените от варварски жестоките господари маите, 

стои в основата на сюжета на творбата, която е смес от метафорично послание и завладяващ екшън.  

В своя труд ”Златната клонка” Джеймс Фрейзър описва някои от обичаите в Мексико, които 

виждаме онагледени във филма: ”В последния ден младежът, придружен от жените и пажовете си, се 

качвал на покрито с царски балдахин кану и го прекарвали през езерото до мястото, където се издигал 

малък хълм. Наричал се Планината на раздялата, защото там жените му се разделяли завинаги с него. 

После, придружен само от пажовете си, той се отправял към малък усамотен храм край пътя. Като 

всички мексикански храмове, той бил построен във формата на пирамида и докато се качвал по 

стълбите, младежът чупел на всяка стъпка по една от флейтите, с които свирел в дните на своето 

величие. Стигнел ли до върха, жреците го сграбчвали и го просвали по гръб на каменен блок, а един от 

тях му разрязвал гърдите, пъхал ръката в раната, изтръгвал сърцето и го вдигал над себе си като 

жертвоприношение на слънцето. За разлика от обикновените жертви не блъскали тялото на бога, за 

да се изтъркаля надолу по стъпалата на храма, а го отнасяли в основата му, където му отсичали 

главата и я набучвали на копие. Такъв бил винаги краят на човека, който олицетворявал най-великия 

бог на мексиканския пантеон.”
41

   

Фанатизираната тълпа e в основата на пирамидата, която надава викове при изтръгването на 

сърцето на поредната жертва. Религиозните им обичаи и вярвания подхранват жестокостта им.  

                                                 
40 Едикт Cunctos populos, 27 февруари 380 г.  
41 Пак там   
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През Средновековието се проявява една от най-мащабните и жестоки форми на религиозен 

фанатизъм – Кръстоносните походи. Особено важно място сред първоначалните и прокламирини 

мотиви за предприемане на Кръстоносните походи заема идеята за т.нар. защита на Светите земи, т.е. 

осигуряването на християнска власт над тях.  

Подобна е основната тема на историческия епос на Ридли Скот ”Небесно царство”.  Във филма 

рицарите тамплиери развяват знамето на Бог. В един от епизодите точно преди нападението над 

мюсюлмански керван свещеник се провиква и призовава тамплиерите да атакуват: ”Такава е Божията 

воля!” Кръстоносните походи освобождават огромна омраза, насочена към другите религии, 

подбуждана от внушението, че ”убийството в името на Христос” е по-скоро добродетел, отколкото 

грях. В ”Сезонът на вещиците” в голямата батална сцена виждаме католически свещеници, които 

настройват кръстоносците срещу техните врагове, неверниците, и прокламират идеята, че те ще се 

сражават за самия Бог и че те са войни на Христа. Свещеникът казва, че: ”единственият грях, който ги 

грози, е провалът.” Обратът идва за кръстоносецa Беймън - след като убива жена, осъзнава, че в 

убийството на хора няма нищо християнско и славно. Това е и моментът на неговата вътрешна 

инициация. Обратно на Беймън, католическите свещеници не виждат нищо лошо в убийството на жени 

и деца и дори казват, че това е ”славен ден за църквата.”  

 

Образът на врага и образът на героя  

 

Фанатизмът по своята същност е нападателен и агресивен, но най-важното е, че не може да 

съществува без образа на врага. Например фарисеите в ”Страстите Христови”, които са представени 

като групов антагонистичен персонаж, без персонажа на Христос биха изгубили своята фанатична сила 

и религиозна убеденост, които виждаме през цялото време до момента, в който целта им е постигната – а 

именно унищожението на техния най-голям враг, който застрашава статуквото им. Чрез персонажа на 

Христос се проявява архетипът на героя. Според Джоузеф Кембъл ”Герой е онзи, който жертва 

живота си за нещо по-голямо от него.”42 За Юнг героят е ”едно квазичовешко същество, което 

символизира идеите, формите и силите, които моделират или владеят душата”
43

.  

Според Марин Дамянов, за да се изгради пълноценен драматургически персонаж на героя, ”не е 

достатъчно той да следва характеристиките на архетипа; героят става сложен и убедителен образ, 

когато към архетипните особености се присъединят чисто човешки качества, които обаче не 

обезсилват архетипа; подчертаването на човешкото в героя е важен драматурхичен похват, от 

който често зависи художествената стойност на персонажа.”
44

 Дамянов очертава и основните 

характеристики на този архетип: ”Героят е непобедим, защото способностите му надхвърлят 

човешките; свръхчовешките способности на героя често са свързани с божествен или полубожествен 

                                                 
42 http://www.goodreads.com/author/quotes/20105.Joseph_Campbell  
43 Самюелз, Андрю, Бани Шортър, Фред Плаут, Критически речник на аналитичната психология на Юнг, Изд. ЕА, Плевен, 1993  
44 Дамянов, М., Архетипът на героя в киното, Списание “Кино“, издание на СБФД, бр.2/2006  
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произход; героят винаги е движен от безкористни мотиви, той има съзнание за собствената си мисия 

да служи на другите; в кинонаративите архетипът на героя често е неосъзнат от персонажа и 

трябва да бъде пробуден в него, което обикновено става, след като персонажът приеме участието си 

в значима за другите мисия и осъзнае решаващата си роля в нея; героят води аскетичен живот, 

отдаден на мисията си; тъй като е надарен със свръхчовешки способности, героят не може да бъде 

победен в честен бой, затова враговете му прибягват до предателство; героят е безсмъртен по 

някакъв начин, той или не умира, или възкръсва.”
45

 В ”Страстите Христови” носителят на архетипа на 

героя Христос наистина е с божествен произход, а персонажът, който е еманация на този архетип, 

надмогва себе си, за да изпълни мисията си и да спаси човечеството.  

В ”Апокалипто” Лапа на ягуар също е носител на архетипа на героя. В началото на действието 

този архетип на героя е неосъзнат от персонажа, но постепенно той се пробужда и осъзнава, че неговата 

мисия е да спаси семейството си. Тук също откриваме и атрибутите на божествената намеса – момента 

преди жрецът да изтръгне сърцето му става слънчево затъмнение, което се приема за знак от Бога на 

слънцето.  

Но за фанатика според Бердяев ”фанатизмът не допуска съвместно съществуване на различни 

идеи и мирогледи; съществува само врагът; враждебните сили се унифицират и се представят като 

единен враг.” 
46

 В ”Небесно царство” рицарите имат една-единствена цел – унищожението на 

мюсюлманите и осъществяване на пълен контрол над светите земи. Фанатиците не спорят по никакви 

проблеми. Те мобилизират всички свои сили за безпощадна защита на изповядваната ”истина”. Без 

конфликт и конфронтация фанатикът не би бил такъв. Пример за това е тамплиерската войска, която 

логично достига до своя край – пълното й унищожение.  

За фанатика е характерно пренебрежителното отношение към живота – както към чуждия, така и 

към собствения. По пътя към целта за него няма неоправдани жертви. В ”13-я войн” вендолите яростно 

се хвърлят в битката и се бият до смърт. В този филм главният протагонист е Ахмад ибн Фадлан, който 

се явява и ключовият тринайсти войн, без който мисията на викингите би се провалила. Майкъл Крайтън 

разказва историята чрез него. Останалите войни представляват групов полиморфен персонаж47, чиято 

цел съвпада с тази на основния протагонист, а именно да победят вендолите. В конкретния случай 

персонажите се обединяват в група, което се налага от сюжетните фактори и съществуващата цел, която 

тези персонажи е необходимо да постигнат като функционират заедно. Формално погледнато, дори 

отделен персонаж да не желае да бъде част от групата, да иска да се отдели от нея, съществуващите 

условия на сюжета правят това неизбежно. В този филм груповият персонаж има обща цел, общ път към 

нея и общ антагонист. Вероятно авторите на филма са търсели по-ярко представяне на всеки един от 

протагонистите, но за съжаление персонажите не са напълно развити и оставят впечатлението у зрителя 

за непълнота по отношение на цялостното драматургическо въздействие. Отделните черти на всеки от 

                                                 
45 Дамянов, М., Архетипът на героя в киното, Списание “Кино“, издание на СБФД, бр.2/2006 

46 Бердяев, Н., 2005,  ”За фанатизма, ортодоксията и истината”,  Интернет списание "Палитра", бр. 2 

47 В смисъл на  групов персонаж, съставен от ярки, запомнящи се, индивидуализирани образи. (по терминологията на  Станислав Семерджиев)  
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характерите не са развити, отчасти само са маркирани (като антипод на това твърдение биха могли да 

послужат прекрасно изведените персонажи от филми като ”Великолепната седморка”, където 

индивидуалните персонажи, съставящи груповия протагонист, в качеството си на отделни личности 

имат различни житейски цели, дори участието им в групата е продиктувано от различни мотиви, което 

впоследствие води до психологическо напрежение). От друга страна,  в този филм дълбочината на 

характерите липсва.  

Вендолите в ”13-я войн” са представени като изоморфен персонаж. И тук, както в общия случай, 

изоморфизмът се явява качество на антагониста, когато за цел се има протагонистът да бъде изправен 

срещу голяма, анонимна, видимо непобедима и неконтролируема сила, каквито са вендолите. Мисията 

на протагониста изглежда почти самоубийствена срещу видимо непобедим съперник, което чрез 

аналогия с архетипния сблъсък между Юдит и Олоферн е похват да се възхвали героичния подвиг на 

малцинството. Вендолите са лишени от вътрешна динамика, поради което сами по себе си са лишени от 

драматизъм и нямат потенциал за идентификация, която е невъзможна с хомогенна маса от безлични 

персонажи.  

В ”Небесно царство” враг на фанатиците не са само мюсюлманите, но и християните като 

Балиан, които не споделят техните идеи. В този смисъл те пречат на постигането на целта и трябва да 

бъдат унищожени. Балиан е протагонистът на действието, с когото се идентифицира зрителят. И тук, 

както и в предходните примери, се натрапва архетипът на героя. Персонажът му е замислен като сложен 

образ, който освен с външните си опоненти, се бори и със самия себе си. Образът се развива по модела 

на мономита на Джоузеф Камбъл, известен като пътуването на героя
48

. Чрез Балиан се разкриват и 

основните внушения, че целта на всеки индивид е да направи света по-добро място, и че духовността се 

крие предимно в добрите дела, отколкото в религиозните норми. Посланието за духовното търсене се 

появява често във филма, а персонажът на Балиан осъзнава, че това, което търси, се намира в него самия 

– а именно – прошка и просветление.  

Персонажът на Балиан през цялото време търси пътя към доброто и толерантността. В началото 

на филма виждаме, че на гредата в ковачницата на Балиан е написано следното послание: ”Що за човек е 

човекът, който не прави света по-добър.”, което е и мотото, което той отстоява. Сблъсъкът с 

фанатизирания му брат (свещеник, крадец, осквернител, лъжец) поставя началото на неговото пътуване. 

Братът на Балиан е изключително богат и плътен образ, той се явява като представителен образ на 

фанатизма и злото. Може би още в началото чрез убийството на брата-фанатик е възвестена и победата 

над фанатизма в края на историята.  

 

Разновидности на конфликта  

 

                                                 
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Monomyth  



 

13 

 

Фанатизмът не би могъл да съществува без конфликт. Конфликтите вдъхват живот на 

фанатиците. Без наличието на съперник те биха загубили силата си, а отстояваните догми биха изгубили 

смисъла си.  

Във филмите, които разглеждам, в най-общия случай фанатиците представляват 

антагонистичната страна в конфликта. Протагонистът в този конфликт е и врагът, който трябва да бъде 

унищожен. Общоизвестно е, че целта на протагониста е разрешаването на движещия конфликт, 

независимо дали драматургичното действие се занимава с конкретния момент, в който това се случва. 

Така например в ”Агора” антагонистичният конфликт е разрешен в полза на изоморфния групов 

персонаж на християните, които убиват (символично, защото физическото убийство е извършено от 

бившия й роб, който я удушава, за да й спести ужасната смърт, която са замислили другите християни – 

да я убият с камъни) основния протагонист на действието, философа Хипатия. В случая злото 

побеждава.  

В ”13-я войн” конфликтът е антагонистичен, но е решен в полза на протагониста. Викингите 

успяват да победят вендолите, но победата им не е пълна – накрая оцеляват само неколцина от войните, 

а техният крал също умира. В този филм също така конфликтът може да бъде разгледан и като сблъсък 

на две противоположни идеи: християнството, което символично представлява ”новия път”, 

противопоставено на езичеството или ”стария път”. Християнството е категорично патриархална 

идеология, докато езичеството може и да е матриархално. Водачът на викингите е мъж, техният крал. 

Вендолите боготворят женско божество, а техният лидер (има се предвид по-скоро в духовен смисъл, 

тъй като те имат и вожд) е жена, която е тяхна ”майка”. В този смисъл вендолите представляват езическо 

матриархално общество, което трябва да загине, за да отстъпи място на новото патриархално 

християнско общество, което да върви напред. При вендолите липсва съзнанието, че защитават 

определена религиозна идея, за тях всичко се случва на ниво емоции и инстинкти. Те представляват 

хомогенна тълпа, подвластна на емоциите, насадени им от техните водачи. В този смисъл при тях се 

проявява неосъзнат фанатизъм, поведението им е крайно и унищожително. Обратно, при викингите и 

техния приятел, мюсюлманин, разумът е водещ и им помага да преодолеят различията и да се 

противопоставят на общия враг и в крайна сметка да го победят. В този смисъл може да се каже, че 

битката е между разума и примитивното мислене.  

В ”Небесно царство” конфликтът също има идеологическа основа – противопоставянето на две 

различни религии и култури, каквито са християнството и исляма. Конфликтът тук може да се разглежда 

като конфликт между фанатизма и толерантността, или по-общо казано, между доброто и злото. 

Интересно е да се отбележи, че и мюсюлманите, и християните са антагонисти в действието. 

Протагонистът Балиан и поддържащите го персонажи от една страна, са в конфликт с фанатиците-

християни, а от друга, с мюсюлманите, които искат да си върнат контрола над Йерусалим. Балиан се 

намира по средата в конфликта между двете религии и техните представители. В този смисъл 

конфликтът е социален, конфликт между човека и обществото. Балиан е замислен като сложен образ, 
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който отстоява истинските християнски ценности, каквито са любовта, толерантността и 

разбирателството на хората. Той осъжда и се противопоставя на всяка неправда. Вътрешният конфликт 

на Балиан е другият основен конфликт, който задвижва сюжета. В крайна сметка конфликтът между 

мюсюлманите и фанатизираните християни е решен в полза на мюсюлманите; конфликтът между 

мюсюлманите и защитниците (християни, евреи и мюсюлмани) на Йерусалим, водени от Балиан, е 

решен отчасти (и двете страни дават огромни жертви преди да бъде сключено примирието) в полза и на 

двете страни – мюсюлманите получават контрол над града, докато защитниците му получават правото 

да напуснат града и бъдат пощадени; вътрешният конфликт на Балиан също е разрешен и той получава 

прозрение за същността си и кои са значимите неща за него. Изборът на заглавието на филма не е 

случаен, то е метафора на мястото, където всички хора биха могли да бъдат равни и да живеят в любов и 

разбирателство. Съотнесен към днешните събития, сюжетът на ”Небесно царство” ни се струва много 

близък и познат, а посланието му за толерантност е призив към съвременното общество да търси мирни 

и хуманни начини за разрешение на конфликтите.   

В ”Апокалипто” отново имаме силен антагонистичен конфликт, който същевременно е и 

конфликт човек-общество (социален конфликт) – протагонистът Лапа на ягуар е противопоставен на 

жестоката религия на маите. И тук, както и в ”Небесно царство”, сюжетът се задвижва и чрез вътрешния 

конфликт на протагониста, а историята не би била пълнокръвна и органична без наличието и на този 

конфликт. Това, което прави битката на Лапа на ягуар толкова епична, са чувствата, с които той се бори. 

Според Мел Гибсън ключовият злодей във филма не е човек: ”Злото се сътои в една концепция, а 

именно, страха. Героят трябва да победи страха си.” 
49

 Именно стремежът му за оцеляване и свобода, 

както и търсенето на нови ценностни ориентири, различни от насилствено наложените, стои в основата 

на сюжета на творбата. В хода на действието вътрешният конфликт на героя е разрешен и той успява да 

победи страховете си, което впоследствие му помага да надвие и във външния конфликт – т.е. успява да 

победи антагониста, представен чрез войните, които го преследват.  Може да се направи още изводът, че 

основният движещ конфликт е този между индивидуалното и родовообщинното съзнание. 

Протагонистът преминава през редица перипетии, за да стигне в крайна сметка онова ниво на 

себеосъзнатост, което го превръща в личност и му помага да победи страховете си.  

Във ”Венецианския търговец” макар на пръв поглед конфликтът да изглажда разрешен в полза 

на добрия край, в противовес на това може да бъде изведен аргумент, че много от изглеждащите ”добри” 

персонажи всъщност също насаждат омраза и зло, изразена в ненависта към евреите и тяхната религия.  

 

 

 

 

 

                                                 
49 http://www.avtora.com/articles/statii/apokalipto_-_poslednoto_izkushenie_na_mel_gibsun  
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Психологията на тълпата  

 

Волтер обвързва фанатизмa с психологията на тълпата: ”книгите обикновено много по-малко 

възбуждат фанатизъм, за разлика от събранията и публичните изяви”
50

 (разбеснялата се тълпа от 

християни в ”Агора”; тълпата, която замеря с камъни Иисус Христос в ”Страстите Христови”; рицарите, 

които сляпо се доверяват на католическите свещеници и предприемат атака срещу Саладин, която води 

до гибелта им в ”Небесно царство”).  

Когато човек стане част от тълпата, стремежът му е да не изостава от другите, както и да 

подражава на водача. Густав Льобон смята, че най-определената роля на тълпите се е състояла ”в 

пълното разрушение на остарелите цивилизации”
51

. (тълпата от християни в ”Агора”, която унищожава 

всичко, свързано със старата езическа традиция – хора, статуи на богове, библиотеката и книгите и т.н.) 

Но силата на тълпата единствено може да руши и в този смисъл Льобон казва, че: ”в момента, в който 

моралните сили, заздравяващи едно общество, престанат да действат, окончателното разпадане е 

дело на онези безсъзнателни и груби множества, справедливо определяни като варварски”
52

, а ”вземат 

ли връх, стига се до безредия.” 
53

 

Тълпата се поддава на емоции и страсти, породени в душата им отвън. Според Льобон само те 

”са в състояние да ги привлекат”
54

. Общоизвестно е, че познаването на психологията на тълпата е най-

доброто средство за въздействие върху нея от страна на този, който иска да я управлява. Такъв е и 

отчасти примера с жреца на маите в ”Апокалипто”, който успява да доведе тълпата до екстаз, 

въздействайки върху тяхното колективно несъзнавано.  

Льобон съвсем точно отбелязва, че в най-общ смисъл ”думата ”тълпа” означава сбор от 

някакви индивиди, независимо от националност, занимание или пол, както и от случайните 

обстоятелства, които ги събират.”
55

, но едва когато ”съзнателната индивидуалност изчезва, 

страстите и емоциите на всички единици се насочват в една и съща посока”
56

, се образува колективна 

душа, която притежава ясни отличителни белези и може да бъде наречена ”организирана тълпа”
57 или 

”психологическа тълпа”. При появата на организираната тълпа чувствата и мислите на отделните 

индивиди се насочват в една посока, зададена от лидера, а съзнателната самоличност изчезва, 

фанатизира се (може да има индивиди, които да не се поддадат на внушенията). Това, което споява 

отделните единици в тълпата, са несъзнателните елементи като инстинкти, страсти и емоции. 

Несъзнаваната част от душата взема надмощие над съзнателния живот. Пример за това са вендолите, 

                                                 
50 Волтер, Фр., ”Философски речник”, Книгоиздателство ”Георги Бакалов”, Варна, 1982 
51 Льобон, Г., ”Психология на тълпата”, Издателство ”Жарава”, София, 2002  
52 Пак там  
53 Пак там  
54 Пак там  
55 Пак там  
56 Пак там  
57 Пак там  
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чието поведение са определя изцяло от традициите, произлизащи от родовата и религиозната им 

принадлежност.  

Според Льобон отделният човек, който прекарва известно време в тълпата, изпада в състояние 

подобно на хипноза. Множеството от вендоли в ”13-я войн” изглеждат като хипнотизирани, водени от 

родовото си несъзнавано, обусловено от матриархалната традиция, на която те се подчиняват, а 

съзнателната част от душата им липсва. Те са диваци, на които им липсва разум и не могат да владеят 

емоциите си, а волята им е подчинена на несъзнаваните инстинкти.  

И така дотук може да се направи извода, че когато бъде заличена съзнателната индивидуалност 

се стига до превъзходство на несъзнаваната личност, емоциите и представите се насочват в една посока, 

а внушените идеи се превръщат в действие.  

Други признаци, които съставляват психологията на тълпата, са търпимостта и авторитарността. 

Според Льобон тълпите: ”уважават силата, а добротата им прави незначително впечатление и бързо 

я възприемат като вид слабост; симпатиите им никога не са били насочени към добродушните 

господари, а към тираните, които грубо са я владели.”
58

 Историята ни показва, че тълпата угоднически 

се прегъва пред силната власт (един от най-ярките примери e Хитлеровата власт) и е винаги готова да 

въстане срещу слабата власт. За тълпата е важен силният лидер, какъвто е примерът с вендолите в ”13-ят 

войн” например.  

В ”Страстите Христови” тълпата не припознава в Христос своя водач, защото неговата сила не е 

насочена към емоциите и страстите, а към духовното. Още повече, че и неговата цел не е такава – той не 

се стреми към лидерство, - неговата цел е постигане на духовно усъвършенстване. Христос се превръща 

в учител (като естествен процес, а не наложен посредством манипулиране) на своите ученици, които 

също са избрали пътя на духовното.  

Паралел може да се направи между чувствата на тълпата и религиозното чувство, както го 

характеризира Льобон: ”обожание към смятано за висше общество, боязън от приписваното му 

могъщество, сляпо подчинение на заповедите му, невъзможност да се обсъждат неговите догми; 

желание за разпространението им, склонност да се смятат за врагове всички, които отказват да ги 

възприемат; независимо дали е насочено към някой невидим бог, към някой каменен идол, към герой или 

политическа идея, подобно чувство си остава винаги религиозно като същност.”
59

 (такава е тълпата в 

подножието на голямата пирамида в ”Апокалипто”) Според Льобон убежденията на тълпите приемат 

присъщите на религиозното чувство черти, като: сляпо подчинение, бясна нетърпимост, нужда от бурна 

пропаганда (събралата се да гледа екзекуцията на Лоренцо тълпа в ”Призраците на Гоя”), а героят, 

когото тълпата приветства, е наистина бог за нея.60
  

 

 

                                                 
58 Пак там  
59 Льобон, Г., ”Психология на тълпата”, Издателство ”Жарава”, София, 2002 
60 Пак там  
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Манипулацията и властта  

 

Религията винаги е била използвана като средство за постигане на богатство и власт. Според 

Бердяев фанатиците търсят власт и много често за постигането на тези цел прибягват до помощта на 

религията.  

Някои от кръстоносните походи имат за цел да доведат до пълен теологически и социален 

контрол (”Небесно царство”). Рицарят Тиберий, при вида на избитата християнска войска, съвсем точно 

успява да обобщи смисъла н Кръстоносните походи: ”Първо (в началото) мислех, че се бием за Бог. 

След това осъзнах, че се бием за богатство и земя. Беше ме срам.”  

Знае се, че испанската инквизиция е била средство за налагане на политическа и духовна власт, а 

нейното оръжие са инквизиторите, отговорни за разпространението на ”истината” нa вярата 

(”Призраците на Гоя”). За да се разберат идеите на филма, е необходимо да се познава принципът на 

действие на Испанската Инквизиция. През Средновековието в Испания се създава Инквизицията с 

политически цели. Новите испански владетели, Изабела Кастилска и Фердинанд Арагонски, искат да 

наложат единна вяра. Според книгата на Хосе Перес ”Кратка история на инквизицията в Испания” за 

целта те принуждават мюсюлманите, подчинени на Кастилската корона, да приемат католицизма, 

експулсират евреите и получават съгласието на папата да бъде създадена Инквизицията. Според Хосе 

Перес ”от 1479 г. до края на XVII век испанската монархия обединява територии със съвсем различен 

статут: сеньорални владения, княжества, кралства, обединени или не в корони, като всяка от тях 

запазва своите институции, автономност, право, икономика, валута и, евентуално, език; 

Инквизицията е единствената обща за цялата монархия институция...”
61

 Целта пред Испания по онова 

време е било създаването на държава, в която да властват принципите: една вяра, един крал и един 

закон. След признаването на един единствен суверен е необходимо населението да изповядва само една 

религия. Хосе Перес казва: ”Осигуряването на идеологическата хомогенност на монархията – една 

изключително политическа цел, е възложено на Инквизицията.”
62

 ”Инквизиторският съд е смесена 

институция: той е църковен трибунал, назначен от светската власт, която упражнява 

попечителство над него”
63

, отбелязва Перес. Примерът с Испанската Инквизиция няма друг аналог. От 

1480  до 1834 г. Испанската инквизиция е подчинена на краля. Гражданската власт не се задоволява да 

подпомага Църквата: ”тя поема инициативата в репресиите, назначава служители, натоварени с 

провеждането им и им дава привилегирован статут.” 
64Именно в смесването на духовното със 

светското може да бъде открита причината за едно от най-опасните явления в модерния свят, а именно 

                                                 
61 Перес, Х., Кратка история на Инквизицията в Испания, ИК ”КАМА”, София, 2005  
62 Пак там  
63 Пак там  
64 Пак там  
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”тенденцията идеологията да се превръща в задължително допълнение на политиката.”
65

 Пример за 

това са нацистка Германия и тоталитарните комунистически режими, където човек трябва да споделя 

господстващата идеология, в противен случай се превръща във враг. Подобнa е и ситуацията в Испания 

по времето на Стария режим, когато отклоняването от католическата норма е неприемливо. Това се 

случва и в ”Призраците на Гоя”, където Инес е обвинена, че се е отклонила от християнската вяра и се 

върнала към традициите на нейните предци – евреи. Тук трябва да се отбележи, че Инквизицията най-

яростно е преследвала именно новопокръстените евреи, известни като конверсос. Както отбелязва 

Перес: ”Инквизицията е създадена, за да разреши един специфичен проблем – проблемът с тайно 

практикуващите юдейство конверсос от диоцеза на Севиля.”
66

, а първият генерален инквизитор 

Торквемада разширява компетенциите на Инквизиторския съд над цялата територия на Кастилската 

корона. В този смисъл чрез чистотата на кръвта Църквата е търсила доказателства за неизменната 

католическа ортодоксалност на рода. Във филма обвинението е подкрепено от свидетелството, че Инес 

не яде свинско месо (т.е. че прикрива еврейската си религия), а парадоксалното в случая произтича от 

това, че първо тя по принцип не яде такова месо (което няма никакво отношение към нейните 

религиозни вярвания), защото не го обича, и на второ място не е запозната с еврейските си корени, за 

които единствено от цялото семейство знае нейния баща. Този случай ни демонстрира цялата 

несправедливост и несъстоятелност в обвиненията на Инквизицията.  

Едиктът на вярата също е било мощно средство за манипуалция и налагане на власт. Едиктът 

представлява най-общо подробен списък на всички думи и дела, които подсказват друговерство. В този 

документ първостепенно място заема прикритото юдейство. Перес отбелязва, че всяка инквизиторска 

кампания започва с тържествена покана къв всички сами да донесат за себе си, или да издадат хора, за 

които имат основание да мислят, че са еретици.
67

 В продължение на векове едиктът на вярата е причина 

за многобройни доноси и помага на инквизиторите да контролират населението. Във филма Инес е 

привикана от Светата инквизиция заради показанията на агенти, които следят за ереси сред населението.  

В ”13-я войн” вендолите се намират под контрола на своя вожд и тяхната ”майка”. В тези две 

фигури е съсредоточена цялата власт. Едва когато двамата са убити, вендолите биват победени.  

В ”Страстите Христови” фарисеите умело манипулират тълпата чрез обвиненията за богохулство 

(епизодът, в който изправят Христос пред съвета на свещениците), която също се настройва срещу 

Христос (виж главата за психология на тълпата). Тяхната лицемерност и подмолност проличават и 

особено силно в момента, в който се опитват да манипулират Пилат Понтийски, който дотогова не 

вижда заплаха за Римската власт: фанатиците извеждат тезата за най-ужасното деяние на Христос, а 

именно, че се е провъзгласил за син Давидов, за Месия, за цар на юдеите.  

В ”Апокалипто” е налице обединение на светската и духовната власт. Кралската фамилия и 

висшето жреческо съсловие са на върха на голямата пирамида, която се намира най-близо до бога на 

                                                 
65 Пак там  
66 Перес, Х., Кратка история на Инквизицията в Испания, ИК ”КАМА”, София, 2005 
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слънцето. Пирамидата се явява и символ на властта.  Останалите хора се намират в подножието на 

пирамидата, което предопределя тяхната подчинена роля.  

В ”Принцът на Персия: пясъците на времето” груповият персонаж на асасините, които 

изпълняват нарежданията на Низам (антагонист на действието), наподобяват много действията на 

днешните терористи. Във филма те се явяват средство за взимане на властта над Персия.  

 

Заключение  

 

Дали религиозният фанатизъм ще продължи да съществува, дали религията ще продължи да 

бъде използвана като мощно средство за унищожение и манипулация на отделния индивид или човекът 

ще достигне ниво на осъзнатост и цялост, които да го доближат до търсеното духовно съвършенство, е 

само догадка. По принципа на кайдзен ние се стремим към самоусъвършенстване. Филми като ”Ганди” и 

”Страстите Христови” показват, че има отделни личности, които достигат това духовно ниво, но остават 

неразбрани от мнозинството.  

Фанатизмът и догматизмът са несъвместими с човешката природа, предполагаща търпимост, 

истина, разум, лична съвест, познание, право на собствено убеждение според Волтер. Единственият 

възможен път срещу тях са постигане на свобода (свобода на убежденията, свобода на действията, 

свобода на мисълта), като признак на човечността и същност на човека. 

И днес киното остава едно от най-мощните средства за въздействие, комуникация и социална 

промяна. Филмите на творци като Ридли Скот, Мел Гибсън, Милош Форман, Майкъл Крайтън, Майкъл 

Редфорд извеждат на преден план дуализма на човешката природа, противопоставянето на доброто и 

злото, както в самия човек, така и извън него. Именно в сблъсъка с фанатизма може не само да се познае 

и осъзнае, но и да бъде възпитано отношение на нетърпимост към него. Все пак той е крайност, която би 

могъл да прояви всеки човек, но малко са тези, които го осъзнават и му се противопоставят. 

Нарастващият интерес към тази тема ще продължи да провокира въображението на кинотворците, както 

ще продължи тенденцията в американската филмова индустрия да се създават повече филми като 

”Небесно царство” и ”Апокалипто”, които да карат хората да търсят отговори за човешката същност.  
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