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ПРЕЛАЖЕЊЕ У ДРУГУ ВЕРУ КАО ВИД
"ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ СА АГРЕСОРОМ”
Лпстракт: Исничивали смо могуИе рачлоге ча ирелачак људи и.ч
једпс пере у другу, (феномен почнат у току векова, носсбно ичражен
у мопогеисчичким рели гмjaма спета. Задржали смо се највишс на
једном MoryheM рачлогу који дубинска исихолош.ја naii.iei доба на
чина "ндснтификацнја са афссором”. Оваквим "механизмом одбра
не” објаппкшали смо прела.чак балканское, носсбно срнског чонека
и.ч хришћансгпа у ислам, или ич једнс хрншћанскс вероисповесги у
ЛРУУ
Проблем ирсласка у другу веру фасципантан je проблем,
нарочито од времена пасганка моиочеиегичких религија у свечу,
најпре јудаичма, потом хришћансгва и, пајчад, ислама. У нолигсисгичкој религији crape Грчке и Рима, или у религијама А.чије, проэелити.чам једва да je био почиач. Помама обраћања присгалица
друге вере у сопствепу почела je, чаправо, са ширсњем хришћапсгва у V веку и ислама, у VI и VII веку. Мада су рачлочи иојединаца и ман.их или већих трупа парода ча ирелачак у другу веру
били и осгали рачиоврсни, ми ћемо се у овом члапку бавити само
једним мотивом ча који држимо да je одувек био ирисугап а,
можда, и до дапас остао једаи од главних невидл.ивих иокрегача
преласка у другу веру - то би био мехапичам одбрапе, у психолошкој лигерагури пашет времена почнат као "идентификаци.ја са
агресором”.
Не можемо овом приликом улачичи у такође (|)асцинанчаи
проблем нпа се чаправо чбива пајире у песвесном, а онда и у свесном бићу конвертита чија се фанатична ода пост новој всри кроч
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исгорију верског прсобраћања појавл.ује као застрашујући пример
пред иогледом објекгивног иосмаграча оваквог збишнва. Подсегимо се само шслешьепс суровости грчких многобожаца, који су по
ехали хришћаии, ирема п.иховој сгаријој мпогобожачкој браћи у
прайм иеконима после признанања хришћапсгва као ввапичпс
државнс религије, или махи и ге свирепости погурчеи.ака нрема
њиховој једиокрвпој хришћапској браћи, у много каснијим веконима гурског господарен,а па Палкам у, закл.учпо са вюгласмим
дахијама за крје се зн ала нису били ирани Турци. Не усуђујемо ce
ии да мачпемо гепнсо и болно нигање мрелажеп>а балканских
хришћаиских парода Ht jeune иероиспоиесги хритпбаиске религије
У ДРУГУ, гоком низа Пскова, сие до најповијих грагичпих збивања
на Палкану, у којима се не може пореви удео вере као повода у
грађапском рагу на глу бикше Југославије.
"У ранија времена", нише Тихомир Ђорђевић. "сви су наро
ди били врло понесен и за сиојом вером и глсдали су да jqj умноже
слсдбенике. Због тога су се сваком новом члану своје вере радова
ли и давали му даровс при нанупггању своје и приман.у п.ихове,
Турци су у гаме, и'пледа, били на првом месту.” 1 Размишл.ајући у
складу с дапапньим достигнућима дубинске психологије, можемо
прспюставити да je, осим матсријалпих користи до којих су несумн.иво долазили погурчењани на Палкану. ja к мотив за прелажегье у другу рслигију, на и у другу вероисповест хритпћапске
религије, била несвесна жеЈва за "идеи гификацијом са агресором".
Механизам одбранс иознах као "идептификација ca aipecopoM”
описала je први пут ћерка Сигмупда Фројда, Дна Фројд, 1936. го
дине, а односи се "на поисговећивање субјекта са опаспим,
угрожавајућим објсктом од којсг cipaxyje, са цил»ем да raj страх
превазиђе или макар ублажи Овај механизам одбрапе посебно je
карак герисгичан за децу која се осећају угрожепом, а беспомоТша
су... Поисговсћујући се са 11 снрија'1ел>ском особом, доте или беспомоћна одрасла особа насгоји да победи свој страх тако нгга he
уношењем особи на кенријатеља измени ги себе и посгаги му
слично".2
Тако и дезе којс се iглаши строгог или суровог оца, осе hа
према гьему и дивлльс, на ако се и побуди против н.ега, касније
he се, када одрасте и само нос тане отац, нонашати према својој
деци управо онако како се отац понашао нрема њсму у дегип,ству. Врагимо се на времс српског робовања Турцима: занемаримо ли oiiaj пссумп.иво маљи део српског народа, међу којим je
српека властела чау зцмала главно место релативпо лако прслазећи у ислам из хедоиистичких и властол»убивих разлога, остали,
вс h и дсо народа, који je делом прелазио у ислам, био je на такав
чип патеран, с једне стране, езрахом за свој опстанак, а с друге
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стране, дивл,еп.ем нрема мобпом атресору чији je дсо јунаштва и
Mohn жслсо, песиесно, да и сам преобрабагьем сгекнс. Лако бемо
у карактсру оваквот чоиека препочпати one особи не Koje je Јонан
Цни јиб iiatitao моралиа ми.шкрији и рајински менталитет, a које су
обележсне: дволичпонгбу и пестабилношбу каракгера, прсгваран,ем и подлошбу, нсповерл.ивошбу и подмуклошбу, као и
нојачапом ночребом ча угн.е'1'ашш.ем других. Управо ову последи.у
споменуту особипу - неодол.ину, скоро бих рекао прииудиу по
гребу ча утн.ставањсм најближе околипе, коју смо iteh, малочас,
ирепочпали у "припуди иопапл.ан.а" гирапије оца према сипу, као
резултату идеи тификације са conci вспим агресивним оцем - попајбол.е препочпајемо уираво у феномену всрског конвер ги ге тва.
"Чим Србип ностане муслимап”, пинге Цвијиб, "прсстаје по
греба ча мимикријом; штавишс, ич neh покачапих психолошких
ра’uiora, ои посгаје пајл.уби пасилпик према citojoj браћи. Може ce
рећи да су они отпадиици пајнише доприпели да ce раја донеде до
пајнижсг стушьа моралпе попижепости."3 Да je сличпих случајена
(|)аиагичпе оснеге према рапијој једиокрнпој браћи било и у обрпугим случајенима, када се ич ислама прелачило у хришбанечно,
такође je убедл.ино покачао Јонаи Цнијић на примеру хоџе који je,
прешанши у хрипФапску перу, ча нреме Балканских рагона 1913,
године, приморанао сноје мухамеданеке ропаке да се и сами пренере, а када су пеки од и.их одбили, кажп.анао их je смрЬу.
Пишуби о "иеуранпочеженосги мухамедаггаиа” Јонап ЦнијиИ
гачпо примеИује да су они желели да се пред иовим господарима
покажу достојии ионе вере и повласгица које им она доноси:
"Природпо je, дакле, ппо су се они трудили да докажу своју ревпост и ппо су радили, чак и пасилним средегвима, да преводе
своје саплеменике у иону веру. Ичгледа да je она гежп.а била мно
го јача код динарских л.уди, нрло охолих и ocehajiinx. него код
осгалих мухамедапаца на Полуострву.” Оваквим. чини ми се,
тачпим оиажан.ем, Цвијић нам, с једпе сгране. отвара ноне
Moryhiiocm исграживања грајносги или пеиромепл.ивосги каракгерпих особипа "импулчивпих Динараца”, како међу хришћанима, гако и међу потурчен,апима; с друге сгране, отвара нам
нитагьа о могубим дубл.им промепама карактера у ових конверги
та под утицајем ислама. На ову двојпост мии 1Л,ен,а код Цвијића
вратићемо се на крају члапка.
Мада ча иранионалиост у ностунању часлетиьепих конвер ги
га према и.иховим рапијим једиомишл,еницима (овај т1)епомеп смо
могли пратити све до нагпег времена на примеру конвертита ич
јсднс 1ЮЛИ1ИЧКС партије у другу) постоји убедл.иво психоаналитичко објашп>еп,е - активирагье н career юг механизма одбраие па3

"Београдски су Турин најгорн зулумћ.чри", пишу "Новине србске" 1834.
године. "Све сам л>ути Арнаутин и Бош њак”, говорили су српски депутати
у Цариграду 1833. године. Т. Ђорђевић, 19846, 235.
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зпаног "идеи гификација са aipccopoM’’ - она захтева даљи рад у смислу прошириваша узрока овакне нсихопаголошке nojane. Нс смсмо,
найме, зансмарити ни остале, пепсихолопгкс чиниоцс који припадају
широј области кул турне анзрополог ије. О гуд je Петар Џацић4 у Ира
ну када указује на го да су упрано културпа ai прополоти ja и социјалпа психоанализа унеле корекцију у Чфојдоно прстерано ноу:здан.е
у oriiopnoci патонске струк туре према иромеиама.
Подсећајући се речи Тихомира Ђорћевића да "ислам није
остао без утицаја ни па Јужне Слоиепе који су остали у хришћанству”5 пада нам у очи недоумица Јонапа Цпијића којс je он. веро
ватно, био свестап када je описишо мухамеданску трупу
динарскот типа Балкана. Док па једпој страни убсдл.ипо износи
примере из свакоднсвнот живота и веровања мухамеданске трупе
Динараца, који су вековима задржали чак б и т е остатке енота
припадања хришћанском народу, као што су језик, традиционална литература, имена и, нарочито, обичаји (слава, свадба, самрши
обичаји), на друхој страни Јовап Цвијић се с правом низа (пизатье
je исто оно које je и пред пас запас поставлено): у ком смислу и у
коликој мери je под утипајем ислама изменена душа муслимапских Динараца, поставл.ајући смелу хипотезу која побуђује и наш
данаштьи амбиналентап став према муслимапским Дипарцима:
"Можда пиједна вера не метка тако дубоко целокупан живот и карактер некот парода као ислам. То се види на свим мухамеданским народима, од Кине и Индије до северне босапске транице.
Чак je и код ових сувише поносизих Динараца ислам олабавио
везе заснопане на српској крви и језику."6
Заюьучак
У овоме фрагментарном раду додирнули смо вишеслојан и
вишезначан проблем преласка из једне вере у другу (или/и из једне вероисповести у другу вероисповест), осветљавајући та из једног Moryhei утла, утла савремене дубинске психологије која га je
описала као механи.зам одбране, назван "иденз ификација са атресором”. Ослањајући се па радоне Тихомира ТюрЬевиИа и Јована
Цнијића, покушали смо да овај феномен, итекако акзуелап и данас, приближимо савременом читаоцу, посматрајући га кроз однос ислама и хришћанства. У овоме раду није било довољно речи
о другим разлозима преласка хришћана у ислам током векова, а
уопште нисмо споменули за мене веома занимл»ив феномен
дожишьеног, аузентичног преласка поједине индивидуе, или пре.
личности, из једне рслигије у другу (Јеврејина у хришћанство или
обратно, хришћанина у ислам), или из једше вероисповести
хришћапске религије у другу вероисповест (такав je прелазак ви-
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сокообразонаних протестапата, рсђс римокаголика, у праиославл.с
- појава н етто чсшћа током последних фидесетак година у Европи, која заслужује посебну пажњу објсктивпог посмаграча). Смафам, на крају, да би тек једна вишегодиниьа научна сгудија у
којој би учестж)вали социологи, стнолози, нсихолози и неихијаф и, теолози, као и други стручшаци из области културпе ангропологије, могла да нам нриближи и, можда, разјасни феномен
преласка у другу веру. Taj феномен je, као игго еам на почетку
eceja паписао, увек актуелаи унутар све гри мопогеисгичке религије, а нас, Србе на Палкаиу, мора посебпо да запима јер нас всковима и мучи, гражећи од нас - подсстимо се оригииалиог
Тојибијевог појма изазона - и пеки адсквагап и целисходаи одговор, другачији од опог шло емо га до сада, углавпом неуспешно,
пружали.
CONVERSION ТО ANOTHER RELIGION AS A EORM OR
"IDEN ПЕ1СА HON WITHTHE AGRESSOR"
S и m m a гу
In this fragmentary paper the multilayered problem of conversion from one
religion (or confession) to another has been shed light on from one of the angles, the
angle of contemporary depth psychology which has described it as a defense mecha
nism and named it - "the identification with the agressor". I tried to bring this phe
nomenon. which has kept its up-to-dateness, closer to the contemporary reader
through the example of relations between Christianity and Islam. Other factors deter
mining conversion of the Christians to Islam through centuries were not sufficiently
dealt with, whereas the very interesting phenomenon was not touched at all of the
authentic conversion of an individual or, even better, personality from one religion to
another (e.g. Jews to Christianity or Christians to Islam), or from one Christian con
fession to another (the ease of highly/edueated Protestants or. less often. Catholics
converting to Orthodoxy, which is somewhat more frequent lately and deserves spe
cial attention from an objective observer). I believe that the phenomenon of conver
sion may be made clearer, perhaps even explained, only through a long-term
scientific study carried out by sociologists, ethnologists, psychologists and psychia
trists. theologians, and other experts in the domaine of cultural anthropology. This
phenomenon have kept its relevance within all three monotheistic religions, being of
particular interest for us. the Serbs in the Halkans, as it has been troubling us for cen
turies. Therefrom, to quote the original Toynbee’s concept of challenge, arises the
need of an adequate and purposeful response, different from those, mostly failing,
that we have been making so far.
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