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Апстракт: У свакодневном животу становника Србије ношење 
бројаница представља једну од широко распрострањених појава. Реч је 
о наруквицама направљеним по узору на истоимени обредно-молитвени 
реквизит који се среће у црквено-православној традицији. Доводећи ма-
совну употребу бројаница у везу с процесом ретрадиционализације, по-
кренутим крајем 80-их и почетком 90-их година 20. века, у раду настојим 
да истражим какво значење оне имају за људе који их носе, пре свега 
за младе, међу којима су посебно популарне. Пажњу у том смислу 
посвећујем сагледавању улоге коју бројанице имају у означавању при-
падности, односно у дефинисању друштвеног идентитета. Презентовани 
резултати добијени су истраживањем које је спроведено током августа и 
септембра 2010. године у Београду.

Кључне речи: бројанице, млади, ретрадиционализација, право слав-
ље, идентитет, Београд

У раду износим резултате истраживања широко распрострањене појаве 
у свакодневном животу становника Србије, а то је употреба бројаница, на-
руквица направљених по узору на истоимени обредно-молитвени реквизит 
који се среће у црквено-православној традицији.1 У питању је тема којој у 

1 Према црквеном учењу, бројанице упућују човека на вођење трезвеног и озбиљног 
живота у непрестаном покајању. Исплетене су од овчије вуне, што људе треба да подсећа да 
су „овце Доброг Пастира Господа Христа, који је сам као Јагањац Господњи пострадао за нас 
и избавио нас од вечне смрти“. Бројанице су обично црне боје и молитва помоћу њих јавља 
се као један од најстаријих начина молитве међу православним монасима. Састављене су од 
низа чворића и различите су величине: мале имају 33, а велике 50, 100 или 300 чворића. У 
једном црквеном предању приповеда се о пореклу таквог прављења бројаница: „Био је један 
монах који је желео да начини вунену бројаницу да би одбројавао своје молитве, али ђаво 
му је стално развезивао чвориће које би исплео. Једном му се јавио анђео и научио га да 
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стручној литератури до сада није посвећена нарочита пажња. На њу се наи-
лази ретко, или тек узгред, углавном у студијама у којима се разматра нешто 
шира проблематика. Мирослава Малешевић, на пример, анализирајући об-
расце родне идентификације који се препоручују деци кроз верску наставу 
у данашњој Србији, у неколико реченица помиње и бројанице које среће 
међу ученицама једне београдске основне школе: „Неколицина девојчица 
око врата носи крстић, а готово свака око руке има бројаницу (бројанице 
су последњих година посебно модерне, и неке девојке их носе на обема 
рукама, неке и у различитим бојама). Али чак ни оне које похађају часове 
веронауке нису знале да ми кажу шта се њима ’броји’, односно чему тачно 
бројанице служе. Носе их, по свему судећи, и као популаран модни детаљ 
(јефтин и свима доступан, продаје се на уличним тезгама), али и као ознаку 
припадања.“2

Феномен ношења бројаница, независно од наведеног запажања, пре из-
весног времена заинтересовао ме је и лично, будући да сам међу људима 
у свом окружењу, на улици, у градском превозу, итд., све чешће почео да 
примећујем употребу предмета, који се, бар ми се тако чинило, раније нису 
толико виђали, а који су се одликовали истоветношћу у облику, материјалу, 
бојама. У годинама када по свим испитивањима јавног мњења црква ужи-
ва велико поверење грађана Србије,3 и када она добија значајан медијски 
простор за промоцију својих вредности и погледа на свет, популарност 
бројаница није ме превише зачудила. Међутим, занимало ме је да чујем 
шта о њима имају да кажу управо они који их носе. Желео сам да дођем до 
сазнања о томе шта ношење бројаница значи самим људима, а с тим у вези, 
и да ли они тиме, како то уочава и М. Малешевић, означавају своју припад-
ност, тј. дефинишу свој друштвени идентитет.

За потребе рада, истраживање сам спровео међу становницима Београда 
млађих генерација.4 Остварене резултате сматрам прелиминарним, и видим 

плете чворић који се састоји од седам уплетених крстова. То је један од најкомпликованијих 
чворова на свету. Овакву бројаницу ђаво није могао да расплете.“ o brojanicama види: http://
www.manastir-lepavina.htnet.hr/brojanice.html

2 M. Malešević, „opravoslavljenje“ identiteta srpske omladine, u: Žensko: Etnografski aspekti 
društvenog položaja žene u Srbiji, Beograd: Srpski genealoški centar, 2007, 246.

3 По испитивању из 2005. године, које је обавила агенција Фактор плус, грађани Србије 
највише верују цркви (54,2%) и војсци (36,4%). Исто, 237. Према истраживању 2010–2011. 
године, које је осмислио Хришћански културни центар, поверење у цркву још је веће: као 
институцију с највећим угледом види је 60,8% становника Србије; за њом следе образовно-
васпитни систем (49,2%), војска (42,9%), здравство (36,0%), итд. (Види: Д. Радисављевић 
Ћипаризовић, Религиозност грађана Србије и њихов однос према ЕУ – социолошки угао, 
у: Јелена Јабланов Максимовић (ур.), Религиозност грађана Србије и њихов однос према 
процесу европских интеграција, Београд: Хришћански културни центар, Центар за европске 
студије, Фондација Конрад Аденауер, 2011, 32.)

4 Слично истраживање обавио сам међу средњошколцима у Лепосавићу и северној Косов-
ској Митровици. Види: А. Павловић, Бројанице код средњошколаца у улози дефинисања 
етнич ког и верског идентитета, Баштина 29, Лепосавић: Институт за српску културу, 2010, 
145–166.
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их тек као полазну основу за даље проучавање наведeне теме. Свестан сам да 
се у раду селективно односим према постојећим теоријама и методама, те да 
приказани резултати ни приближно не могу бити потпуни и задовољавајући. 
Колики су домети овог рада у истраживању теме на релевантан и научно 
прихватљив начин, препуштам читалачкој публици да сама просуди.

Ретрадиционализација као чинилац масовне употребе  
бројаница

Омасовљење ношења бројаница међу становницима Србије релативно 
је скорашњег датума. Могуће га је довести у везу с феноменом ’повратка 
традицији’, који је започео крајем 80-их и почетком 90-их година 20. века, 
када на простору бивше Југославије дуготрајна друштвено-економска кри-
за ескалира убрзаним урушавањем постојећег политичког система. ’По-
вратак традицији’, или ’ретрадиционализација’, како тај феномен називају 
стручњаци, по Слободану Наумовићу је појава која је у Србији проузрокована 
инструментализацијом традиционалних елемената као кључних симболич-
ких вредности у националистичкој и популистичкој реторици, те у спекта-
куларним политичким ритуалима за разрешавање кризе легитимитета поли-
тичког система. На тај начин су политички актери остварили трансформацију 
система – из пређашњег социјалистичког у „нови“ етно-националистички – а 
да при том политичари који су до тада заузимали владајуће позиције нису 
оти шли са својих позиција, већ су се на њима још снажније учврстили.5

Употреба традиције као средства за превазилажење узрока кри-
зе и прилагођавање њеним последицама у Србији – коју крах „реал-
ног социјализма“ затиче као друштво с нарушеним, али не и потпуно 
заустављеним токовима модернизације – носи проблеме у кључним обла-
стима живота, попут привреде, међунационалних односа, идеологије или 
културе. Ипак, ова пракса се из домена политике проширила и на многе 
друге области друштвеног живота. Ревитализација верске традиције има-
ла је у томе једну од кључних улога. Владајућа политичка елита отклања 
вишедеценијску резерву према религији и пружа руку помирења Српској 
православној цркви, у намери да потврди али и да ојача своју новопрокламо-
вану националистичку оријентацију, којом је постепено замењивана нешто 
раније промовисана формула југословенства и „реформисаног и богатијег 
социјализма“.6 ’Повратак вери’, као тренд подржан с највишег државног ни-
воа, постаје једна од кључних тема у јавној комуникацији и медијима, и једно 

5 S. Naumović, Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju dvadesetog i počet-
kom dvadeset prvog veka, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Filip Višnjić, 2009, 9–10.

6 Исто, 66.
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од кључних обележја ’духа времена’ у Србији с краја 20. века. Догађај који 
је тај ’повратак’ симболички означио, одиграо се током маја 1989. године, 
када је на монументални храм светог Саве у Београду постављена огромна 
купола, испод које је, недуго затим (25. јуна), уследила и прва литургија.7 То 
је био сигнал за започињање обнове и изградње црквених здања и у другим 
местима у Србији. Црква стиче све већи утицај у јавном животу државе, 
што резултира све бољом организацијом црквених институција и на локал-
ном нивоу. Важну улогу у промоцији верских идеја имала је популаризација 
верске литературе,8 исто тако и оживљавање празника и обреда који су у 
претходним деценијама упражњавани искључиво тајно и у кругу породице, 
или нису упражњавани уопште. Специфично је у том смислу омасовљење 
слављења крсне славе и крштења деце, чак и код оног дела становништва 
које се ранијих година држало подаље од религијских светковина и про-
писа, доживљавајући себе као комунисте и атеисте. Карактеристичан је 
и феномен измештања божићног обреда из кућног у простор цркве. Они 
који су кришом налагали бадњаке или то уопште нису чинили у периоду 
социјализма, нарочито млади људи, сада су то хтели да учине на видљив на-
чин, на заједничком огњишту, пред свим члановима своје заједнице. „Црква 
је тако обезбедила да они који ’немају где’ или су ’заборавили како’ да ложе 
бадњаке, то ураде пред црквом, чиме је овај догађај постао значајан сим-
болички акт, али и прилика за народно весеље. Највиши кругови Српске 
православне цркве схватили су значај јавне прославе Божића за уздизање 
статуса и ауторитета Цркве као и за успостављање дубље везе с народом, те 
укључивања нових верника у јединствену духовну заједницу“.9

Исход ’повратка вери’, скоро две и по деценије након постављања купо-
ле на светосавски храм на Врачару, види се у томе да се Српска православна 
црква данас неретко појављује као ’водећа национална институција’, која 
даје свој суд о практично свим стварима које се тичу савременог друшт-
ва – све до захтева за променом свеукупног културног модела и повратка 
на модел који би „проистицао из православне вере и свеколиког народног 
искуства“.10 Томе су у великој мери допринели и потези нових власти након 
2000. године, када је Црква захваљујући разним уступцима стекла многе 

7 Исто, 67.
8 Неки од наслова који су се појавили до краја последње деценије 20. века, међу којима 

су поједини, као уџбеници, после 2000. године ушли у школску наставу веронауке су: Да нам 
буду јаснија нека питања наше вере (1998), Нема лепше вере од хришћанске (2000), Шта 
све треба да зна свака православна девојчица (2000), Шта треба да зна сваки православни 
дечак (2000), и др. Наведено према: Лидија Радуловић, „Учење вери“ – конструкција родних 
идентитета путем популаризације православне теолошке литературе, у: Драгана Радојичић 
(ур.), Традиционално и савремено у култури Срба, Посебна издања Етнографског института 
САНУ, књ. 49, Београд, 2003, 28–30.

9 Весна Вучинић Нешковић, Божић у Боки Которској: Антрополошки есеји о јавном 
налагању бадњака у доба постсоцијализма, Београд: Чигоја, Филозофски факултет Универ-
зитета у Београду, 2008, 70–71.

10 M. Malešević, н. д. 239.
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значајне привилегије и улогу важног чиниоца у друштвено-јавном животу. 
Преко веронауке и празновања светог Саве ушла је у школе; Богословски 
факултет је враћен у састав Београдског универзитета; представници поли-
тичких партија на власти и у опозицији присуствују црквеним обредима;11 
једном приликом је чак и председник републике ишао у посету Москви 
на челу црквено-државне делегације, чији је други део чинио патријарх 
Павле,12 итд.

теоријске претпоставке ношења бројаница

’Препород религије’, како Питер Л. Бергер назива процес десекула-
ризације савременог света, не одвија се почев од краја 20. века наовамо 
само у Србији. Он је уочљив и у њеном непосредном окружењу, али и да-
леко шире, при чему и земље западне Европе и северне Америке, које се 
често узимају као пример секуларизованих друштава, нису изузетак. Стога 
је потребан опрез приликом посматрања ревитализације вере у Србији као 
усамљеног случаја који је уско повезан са стратегијама политичких ели-
та, као и приликом доношења потпунијих закључака о чиниоцима који су 
утицали на ревитализацију вере у Србији. Поред подстрека ’одозго’, не 
треба занемарити ни потребе које долазе ’одоздо’, од самог становништ-
ва. Разматрајући ствари на глобалном нивоу, Питер Л. Бергер, даје, између 
осталог, два могућа објашњења за разумевање тих потреба. Према једном, 
модерност је сама по себи проблематична, јер има тенденцију да поткопава 
извесности које се прихватају као готове чињенице и по којима су људи 
вековима живели, услед чега се верски покрети који тврде да пружају из-
весност појављују у очима становништва као веома привлачни.13 Друго, чи-
сто секуларни поглед на стварност своје најважније друштвено место има 
у елитној култури, коју не прихвата велики број људи који јој не припадају 
али који трпе њен утицај; стога религијски покрети са снажним антисеку-
ларним склоностима могу постати веома примамљиви за све оне који на 
културну доминацију елите не гледају са пуно симпатија.14

О чиниоцима ’повратка вери’ у Србији иницираним потребама ’одоздо’ 
говори више аутора. На њихове ставове скренућу пажњу касније, у завршном 

11 r. radić, Džepna istorija Srpske pravoslavne crkve, u: Svetlana lukić i Svetlana Vuković 
(ur.), Zašto se u crkvi šapuće, Peščanik FM, Knj. 2, Beograd: Fabrika knjiga, 2005, 196.

12 lj. rajić, Crkva u školi, u: S. lukić i S. Vuković (ur.), Zašto se u crkvi šapuće, 118.
13 P. l. Berger (ur.), Desekularizacija sveta: Preporod religije i svetska politika, Novi Sad: 

Mediteran Publishing, 2008, 22.
14 Једна од ствари која, по Бергеру, може изазвати узнемирење код људи је то што су 

њихова деца изложена образовању које прописује елита, а које игнорише или чак директно 
напада њихова сопствена веровања и вредности. Исто.
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разматрању. Оно што овде желим да истакнем, а у складу с главном темом 
рада, јесте димензија ревитализације религије међу српским становништ-
вом на материјалном плану, која се уочава кроз употребу различитих пред-
мета с претежно црквено прописаним значењима. Бројанице, као наруквице 
направљене по узору на црквени обредно-молитвени реквизит, један су од 
предмета који у Србији већ годинама представља широко распрострањени 
одевни додатак. Носе их и жене и мушкарци, различитих старосних доба, а 
до њих се долази куповином у манастирима, црквама, црквеним радњама, 
сувенирницама, на улици, наручивањем преко интернета, или добијањем на 
поклон. Углавном су црне, али користе се и у другим бојама: црвеној, сивој, 
браон, плавој, итд.

Као предмет који се доводи у везу с ревитализацијом верске традиције 
током протеклих двадесетак година и са обновом утицаја Српске право-
славне цркве, као институције која је препозната као носилац те традиције, 
бројанице је могуће посматрати као реквизит којим се они који га носе 
приближавају „старим вредностима“, тј. исповедању вере и идеја садржаних 
у доктрини православља. Уколико се пође од констатације Душана Бандића, 
према којој веру савремених Срба треба третирати као савремену форму 
једног, више векова понављаног комуникацијског чина, или, конкретније, 
као продужетак комуникације са Српском православном црквом, где је та 
комуникација у начелу једносмерна и одвија се слањем порука од Цркве ка 
становништву,15 бројанице је могуће третирати као својеврсни медијум у 
једном таквом процесу преношења порука. С друге стране, а то је оно од чега 
се у теоријском смислу у овом раду полази, претпоставка је да бројанице 
немају улогу само у означавању ’контакта’ између цркве и становништва, 
већ и улогу у легитимисању верске идеологије као друштвено релевантне, 
те с тим у вези и улогу у процесу одређења „ко сам“ и „шта сам“, односно 
дефинисања идентитета оних који бројанице носе.

О појму идентитет је до сада пуно писано. Укратко, под њим се према 
новијим парадигмама друштвених наука подразумева ’позитивно вреднова-
на социо-психолошка конструкција’, самосвест јединке или свест о својим 
карактеристичним својствима коју јединка, међутим, нема сама по себи, 
већ је стиче кроз друштвене и културне процесе. Основа за успостављање 
друштвеног идентитета, којим се означава самоодређење појединца кроз 
доживљај припадања извесном броју категорија и група људи, јесте управо 
способност разликовања на релацији ’ја – други’ и ’ми – они’.16 Он је про-
извод дискурса као скупа значења, метафора, представа и исказа, којим се 
конструише одређена верзија догађаја и однос према стварности. Самим 
тим, друштвени идентитет као категорија никада није неутралан, будући да 
се увек конституише с неке тачке гледишта.

15 Dušan Bandić, Narodno pravoslavlje, Beograd: Biblioteka XX vek, 2010, 56.
16 М. Прелић, (Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају 20. 

века, Посебна издања Етнографског института САНУ, књ. 64, Београд, 2008, 25.
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Полазећи од претходно реченог, претпоставка је да се ношење бројаница 
у свакодневном животу становника данашње Србије, у којем црквено-
верски дискурс умногоме обликује јавно мњење, може посматрати као 
чин који има улогу у дефинисању верског, православног идентитета. По-
што „без православља Срби не би били то што јесу“, како схватања забе-
лежена међу самим становништвом преноси Д. Бандић, „или, још краће, 
не би били Срби“,17 у разматрању наведене улоге, бар у начелу, намеће се 
и питање дефинисања етничког, српског идентитета. Утолико више што 
ретрадиционализацију у Србији одликује идеолошки дискурс заснован на 
употреби не само верских, већ и етничких симбола и мотива. Одатле се, по 
претпоставци, бројанице јављају у улози самоодређења оних који их носе 
као ’православаца’, али и ’Срба’, или, другим речима, као симбол помоћу 
кога се у интеракцији друштвених идентитета саопштава да су они који га 
користе ’православци’, такође и ’Срби’.

Испитаници и упитник

Феномен ношења бројаница уочљив је код најширих друштвених слојева 
у Србији, без обзира на старосну, полну, образовну, професионалну струк-
туру. Приметно је да је ношење бројаница у великој мери раширено међу 
младима. У истраживању улоге коју имају бројанице у дефинисању друшт-
веног идентитета, обухваћена је управо популација чији ставови могу бити 
вишеструко занимљиви. Прво, реч је о генерацијама које су социјализоване 
током година ретрадиционализације пре 2000. године, и након тога у вре-
мену транзиције. Услед тих околности, представе међу тим генерацијама о 
свету у којем живе, о себи и другима, формирале су се под утицајем јавног 
мњења у којем доминира идеолошки дискурс с недвосмислено јасним 
ослонцем на верској и етничкој симболици. Друго, у питању су особе које ће 
већ за неколико година представљати одрасле припаднике друштва, самим 
тим и потенцијалне учеснике у јавним комуникацијама и креаторе јавног 
мњења, такође и родитеље, који ће своја знања, схватања и начела кроз про-
цес социјализације преносити на властито потомство.

За испитанике су у овом случају узети млади из Београда. Истраживање 
је обављено током августа и септембра 2010. године по систему случајног 
узорка, и то на три локације: код Вуковог споменика, на Цветковој пијаци 
и на Калемегданској тераси. Њиме је обухваћено укупно 65 испитаника 
који су носили бројанице и који су изразили спремност да дају одговоре 
на постављена питања. Истраживање је обављено коришћењем анонимног 

17 D. Bandić, н. д. 22.
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упитника, који се заснива на питањима с понуђеним одговорима, уз неколи-
ко питања отвореног типа. Постављена су следећа питања:
 1. Ког сте пола?
 2. Колико имате година?
 3. Ког сте занимања?
 4. Колико дуго носите бројаницу?
 5. Зашто носите бројаницу?
 6. Да ли Вам бројаница коју носите служи као реквизит у молитви? а) 

да, искључиво за то б) делимично за то в) не, јер се не молим
 7. Уколико је одговор на претходно питање под а) или б) да ли то значи 

да молитву заиста упражњавате? а) да б) не
 8. Уколико је одговор на претходно питање под а) можете ли навести 

који смисао молитва има за Вас? Шта Вам она значи?
 9. Да ли сматрате да ношењем бројанице себе одређујете као право-

славца / православку? а) да б) не
 10. Да ли сматрате да ношењем бројанице себе одређујете као Србина / 

Српкињу? а) да б) не
 11. Да ли бројаницу носите као украс? а) не, никако б) делимично в) да, 

носим је највише због тога, јер ми се допада како изгледа
 12. Мислите ли да је у реду бројаницу носити као украс? а) да, зашто да 

не б) свеједно ми је, нека свако носи по сопственом избору в) није у 
реду, она не треба да има везе са естетиком

 13. Мислите ли да је ношење бројаница тренутна мода или тренд? а) 
да, то је модни детаљ који се последњих година масовно носи б) 
не мислим, не верујем да се носи због моде в) нисам размишљао / 
размишљала о томе

Одговори од 1. до 3. питања омогућили су прикупљање основних инфор-
мација о полу, узрасту и занимању испитаника. Колико испитаници дуго 
носе бројанице утврђује 4. питање. Следеће питање, 5. по реду, постављено 
је с намером да се дође до увида у субјективне ставове испитаника о раз-
лозима за ношење бројаница. Питања од 6. до 8. требало је да пруже одго-
вор да ли се и колико бројанице налазе у истој оној употреби која се јавља 
у црквено-православној традицији као обредно-молитвени реквизит. На 
основу 9. и 10. питања покушао сам да дођем до сазнања да ли испита-
ници ношењем бројаница себе виде као православце и Србе. На тај начин 
би се проверила полазна теоријска претпоставка да бројанице имају улогу 
у дефинисању верског и етничког идентитета. Одговори на последња три 
питања требало је да омогуће увид у доживљај испитаника о бројаницама 
као предмету који је популаран и који се стога можда не носи нити у складу 
са одређеним значењима нити као средство одређења „ко сам“ и „шта сам“, 
већ пре као украс или модни детаљ који је тренутно у тренду.



95БРОЈАНИЦЕ МЕЂУ МЛАДИМА У БЕОГРАДУ

Одговори испитаника

У тренутку истраживања испитаници су имали од 15 до 25 година, 
при чему су девојке биле бројније од младића: 40, или 61,54% од укупног 
броја, према 25, односно 38,46%. Гледано по занимању, највише их је било 
средњошколаца и студената, док их је неколико било запослено. Судећи 
по одговорима које су дали, бројанице носе прилично дуго. Њих 26 носи 
бројанице десетак година, што је највећи проценат. Од осам до девет година 
бројанице носи 8 испитаника, од четири до пет година 10 испитаника, од 
две до три године 6 испитаника, а од једног месеца до годину дана 4 испи-
таника. „Од малена“, како сами изјављују, или од 4. или 5. године живота, 
бројанице носи укупно 17 испитаника.

Одговори на питање „Зашто носите бројаницу?“ нарочито су занимљиви, 
највише зато што одражавају непосредне ставове испитаника. Захваљујући 
том питању њима је дата могућност да сами, својим речима, изнесу разлоге 
због којих су ставили око руке бројанице и почели да их носе. Ово су неки 
од одговора:

„Због вере у Бога. Као амајлију.“  
средњошколац, 15 година
„Као амајлију. За срећу, да ме чува од свега лошег.“  
средњошколка, 15 година
„Носим је из верских разлога. Због вере у Бога.“  
средњошколац, 16 година
„Добила сам је на поклон као мала. Верујем да ме чува од 
несреће.“ 
средњошколка, 17 година
„Осећам се сигурније због ње.“  
студенткиња, 21 година
„Из верских разлога. У смислу њене практичне примене 
која се односи на бројање.“  
студент, 21 година
„Добила сам је на поклон у Македонији, приликом посете 
једној цркви. Носим је као успомену.“  
девојка, зубна техничарка, 25 година

Одговори испитаника, судећи према наведеном, прилично су уједначени 
и не одступају превише један од другог. У њима су дата тек најкраћа 
објашњења. Наводи се неколико разлога за ношење бројаница. Уколико се 
међусобно раздвоје, с обзиром на то да их је у појединим одговорима поме-
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нуто више од једног, долази се до тога да се бројанице углавном носе због 
следећег:
 1) из верских разлога; због вере у Бога – 37 испитаника;
 2) као амајлија; из уверења да поседују заштитничку моћ, захваљујући 

чему се они који их носе осећају добро и сигурно 29 испитаника;
 3) зато што су добијене на поклон и носе се као дар, успомена, или из 

симпатија према њима као предмету за који се каже да се носи јер се 
„то воли“ – 14 испитаника.

Да ли испитаници бројанице користе онако како се истоимени предмет 
употребљава у црквено-православној традицији, дакле у молитви, види се 
из одговора на питање у којем се од њих тражи да се у том погледу прецизно 
изјасне. На питање „Да ли Вам бројаница коју носите служи као реквизит у 
молитви?“ – 6 испитаника одговара „Да, искључиво за то“, 48 одговара „Де-
лимично за то“, док 11 каже да се не моли. Приказани кроз табелу одговори 
изгледају овако:

Реквизит у молитви? Искључиво за то Делимично за то Не молим се
6 48 11

54 11
Процентуално 9,23% 73,85% 16,92%

83,08% 16,92%

Табела бр. 1

Укупно 54 испитаника изјављује да бројаницу користи у молитви, од 
тога искључиво у ту сврху 9,23%, а делимично 73,85%, одакле произилази да 
је молитва као вид активности присутна код 83,08% испитаника. Такве ста-
вове потврђују и одговори на питање „Да ли молитву заиста упражњавате?“, 
у којима истих оних 54 испитаника каже „да“, а 11 „не“. Одговори на питања 
„Који смисао молитва има за Вас? Шта вам она значи?“ – на основу којих 
је требало доћи до сазнања о субјективном доживљају молитве код младих, 
уколико већ кажу да је упражњавају – не подударају се, међутим, својом са-
држином с бројем позитивних одговора који су дати на претходно питање. 
И поред тога што се већина испитаника изјашњава да молитву упражњава – 
услед чега се може стећи утисак да су молитви посвећени и да су у стању да 
релативно лако искажу шта молитва за њих значи – скоро нико не даје неки 
речит одговор на питање зашто се моли, у неким случајевима испитаници 
не дају уопште одговор на то питање. Могуће их је навести неколико:

„Молим се за помоћ у невољи. За срећу.“  
средњошколка, 15 година
„Верујем да ће ми се тиме остварити жеље у животу.“  
средњошколац, 16 година
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„Молим се да би ми Бог помогао.“  
средњошколка, 17 година
„Осећам се боље након ње. У духовном смислу. Помаже ми 
да постигнем унутрашњи мир.“  
студенткиња, 21 година
„Њоме остварујем саживот у вери. Јачам духовност. 
Продубљујем емоционалност.“  
студент, 21 година

И док највећи број испитаника одговара да бројанице користи као рекви-
зит у молитви, при чему упражњавање молитве повезује с верским идејама 
и осећањем да им она на неки мистичан начин помаже у животу, 8 испита-
ника, или 12,31%, саопштава да тај предмет око руке делимично носи и као 
украс. Искључиво у сврху украшавања бројанице не носи нико, а 57 испи-
таника, односно 87,69%, изричито одриче да ношење бројаница има било 
какве везе с тим што им се допада како оне изгледају, односно да их виде као 
украс, и сл. Да бројанице, ни у ком случају, није у реду носити као украс од-
говара 49 испитаника (75,38%), 16 испитаника (24,62%) каже да им је у том 
смислу свеједно и да свако треба да их носи по сопственом нахођењу, док 
нико не саопштава да се бројанице могу носити само као украс, као предмет 
чија је употреба мотивисана естетским начелима. Најзад, на питање „Да ли 
је ношење бројаница тренутна мода или тренд?“ 18 испитаника (27,69%) од-
говара да мисли да јесте, с обзиром на то да се последњих година масовно и 
све више носе; 27 испитаника (41,54%) сматра да о томе нема ни говора, да 
бројанице никако нису некаква пролазна појава, а 20 испитаника (30,77%) 
каже да о томе није размишљало, односно да нема јасан став о томе.

Бројанице као ознака припадности

Одговори испитаника показују да се бројанице углавном доживљавају 
у складу с црквено прописаним значењима, те самим тим и у складу с 
одређеним верским идејама. Од укупно 65 испитаника, 37 саопштава на 
питање отвореног типа да бројаницу носи из верских разлога, а 54 одго-
вара да им бројаница служи као реквизит у молитви. Исто толико износи 
да молитву заиста упражњава, док поједини који дају објашњења шта им 
молитва значи, кажу да тим путем успостављају контакт с Богом или траже 
неку врсту ослонца и помоћи у тренуцима када им је то потребно. У тесној 
повезаности с таквим схватањем стоје и одговори 29 испитаника из којих се 
види да бројаницу доживљавају као својеврсну амајлију, као предмет за који 
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верују да поседује одређену заштитничку моћ, која ће их наводно пратити 
уколико га имају око руке.

Несумњиво је да ношење бројаница у свести испитаника умногоме фи-
гурира као ’ствар вере’. У прилог томе говори и податак да свега 14 ис-
питаника каже да бројанице носи као успомену, јер је реч о поклону, или 
зато што то воли да чини. То показује и чињеница да нико од испитаника 
бројанице не носи само као украс, и да нико у исто време не сматра да их је 
оправдано само због тога носити, док их тек 12,31% из тог разлога делимич-
но носи, дупло мање од 24,62% испитаника, који кажу да им је свеједно носе 
ли се бројанице у сврху украшавања или не. Говорити о томе да је ношење 
бројаница у целости ’ствар вере’, међутим, подразумевало би и њихову об-
редну употребу, сагласно датим изјавама. Да је то случај са младима који су 
учествовали у истраживању не може се са сигурношћу тврдити, будући да 
се на основу одговора које дају о значењу које молитва за њих има, а чије се 
упражњавање везује с ношењем бројаница, види да о томе углавном немају 
пуно тога да кажу, да понекад остају и потпуно неми. Они који одговор на 
то питање ипак дају, уједначени су умногоме у својим исказима, а оно што 
саопштавају делује више као огледало научених јавних ставова него као 
одраз стварних појединачних искустава.

Да ли се, и колико, бројанице користе онако како одговори испитаника 
сугеришу, тешко је просудити. Утолико пре, јер је у методолошком смислу 
свако испитивање осетљив поступак, који носи могућност да се добијени 
одговори не заснивају само на реалном стању, већ и на тежњи испитаника 
да се представе у што бољем светлу или да изађу у сусрет претпостављеним 
очекивањима испитивача. То посебно важи за теме које су регулисане идео-
лошким дискурсима, а које су, према схватањима испитаника, повезане с 
израженим идејно-симболичким, неретко, и с емотивним набојем; оне се у 
доживљајима људи често јављају као неприкосновене, прихваћене ’здраво 
за готово’, одакле се не доводе у питање, нити се узимају као нешто што 
може бити предмет нечијег интересовања и истраживања.

Користе ли млади бројанице као реквизит у молитви, и да ли је молитва 
међу њима заиста присутна као вид активности, питање је на које валидан 
одговор тек треба дати. За тему овог рада, међутим, од значаја је сазнање 
о раширености представа о таквој употреби, односно о молитви као чину с 
одређеним значењима. Важно је, другим речима, то што млади у Београду 
бројаницу препознају као предмет који не носе случајно, већ у складу с пред-
ставама о употреби и значењу које бројанице имају у црквено-православној 
традицији. На бројанице је, у складу с тим, могуће гледати као на својеврсни 
симбол православља. Тај симбол може имати улогу означавања субјеката 
који свој идентитет дефинишу у складу с идеологијом која формира њихов 
доживљај стварности и однос према њој. То је и теоријско полазиште овог 
рада: бројанице – реквизит који своју популарност дугује ревитализацији 
верске традиције и црквено-верском дискурсу који је у јавном животу 
Србије заступљен двадесетак година уназад – имају улогу у дефинисању 
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верског идентитета. Да ли, и колико, таква претпоставка има оправдања, 
говоре управо млади у Београду, од којих је тражено да се изјасне да ли 
тиме што носе бројаницу виде себе као православца, односно као право-
славку. На тако постављено питање, уследили су следећи одговори: од 65 
испитаника, 34 одговара са „да“, а 31 са „не“. Приказани табеларно, одгово-
ри изгледају овако:

Одређење као православца / православке? да не
34 31

процентуално 52,31% 47,69%

Табела бр. 2

У последње две деценије у Србији доминирају верски и етнички дис-
курси, који се јављају у тесној повезаности, а које Душан Бандић описује 
народним схватањем да „без православља, Срби не би били Срби“. Стога је 
полазна претпоставка о употреби бројаница била таква да се оне налазе и у 
функцији дефинисања етничког идентитета. На питање „Да ли сматрате да 
ношењем бројанице себе одређујете као Србина / Српкињу?“ од 65 испита-
ника 27 одговара са „да“, а 38 са „не“. Одговори су представљени у следећој 
табели:

Одређење као Србина / Српкиње? да не
27 38

процентуално 41,54% 58,46%

Табела бр. 3

Претпоставка да ношење бројаница има улогу означавања припадности, 
није неоправдана. Тако бар показују подаци прикупљени на узорку младих 
у Београду. Према њима, нешто више од половине испитаника, или 52,31%, 
тиме што бројаницу носи себе доживљава као ’православца / православку’. С 
друге стране, мање од половине, или 41,54% испитаника, тиме себе одређује 
и као ’Србе / Српкиње’. Више је дакле оних који сматрају да је бројаница 
обележје њиховог верског идентитета од оних који је виде као обележје ет-
ничког идентитета. То значи да бројанице у свести младих фигурирају прво 
као ’ствар православља’, а тек онда и као ’ствар српства’, што имплицира 
да је њихова употреба инспирисана пре свега идејама о значењу које као 
реквизит имају у православној верској традицији, из које су преузете. При 
том, 41,54% испитаника који ношењем бројаница себе одређује као ’Србина 
/ Српкињу’ одговара да тиме себе истовремено доживљава и као ’право-
славца / православку’, што значи да од укупног броја оних који бројаницу 
виде као ознаку припадности, свега 10,77%, ту припадност везује само с 
православљем. Из тога произлази да код једног дела младих бројанице имају 
подједнаку улогу у дефинисању како верског тако и етничког идентитета, 



100 АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ 

односно да се у поимању скоро половине испитаника идеје православља и 
српства јављају у међусобној повезаности, услед чега и у процесу њихове 
идентификације православни идентитет подразумева српски, и обрнуто.

То што неко носи бројаницу, најзад, не значи да га она чини ’православ-
цем / православком’, односно ’Србином / Српкињом’.18 Наиме, бројанице 
се не срећу у употреби код свих припадника младих генерација у Београду, 
што не значи да они који је не носе себе не одређују кроз православни и 
српски идентитет. Дакле, могуће је разликовати ’православце / православке’ 
и ’Србе / Српкиње’ који употребљавају бројанице и оне који то не чине. Тада 
бројанице више није могуће посматрати само као средство за дефинисање 
верског и етничког идентитета, већ и као средство којим се ти идентитети 
у јавности могу јасно потврђивати. У комуникацији унутар идеолошког си-
стема у којем верски и етнички дискурс заузимају широк простор, њима се 
саопштавају неке од друштвено значајних порука. Важно место заузима по-
рука којом се износи усаглашеност са идеологијама православља и српства. 
На тај начин, бројанице се појављују као медијум који у интеракцији дру-
штвених идентитета емитује информације које код примаоца помажу да 
се формира јаснија слика о ономе ко је шаље. Информација која се у овом 
случају саопштава може да гласи: „Ја сам православац / православка“, одно-
сно „Ја сам Србин / Српкиња“.

завршно разматрање

Ревитализација вере и цркве у српском друштву на крају 20. и почет-
ком 21. века тек се делимично може објаснити утицајима који су иницира-
ни ’одозго’. По ставовима појединих аутора, наиме, ’повратак вери’ није 
могуће посматрати само као стратегију владајућих елита, већ и као потре-
бу која је дошла од самог становништва. Већ је речено да Питер Л. Бер-
гер објашњава да савремени човек у религији може тражити извесност, 
ослонац који модерност не нуди, односно својеврсни ветар у леђа против 
притисака елитне културе. Када је реч конкретно о Србији, Радмила Радић 
сматра да су економска и друштвена криза 80-их година 20. века створи-
ле могућност да се део латентног незадовољства грађана искаже преко 
окретања цркви и религији, одакле се цркви пружила шанса за сопстве-
ну ревитализацију. У исто време, непостојање опозиције у претходној, 
социјалистичкој фази изградње друштва привлачило је цркви све оне који 
су другачије мислили, јер су у њеном окриљу могли да нађу какав-такав об-

18 Неколико испитаника, на пример, поред тога што на питања 9 и 10 одговара са „не“, 
посебно додаје како не види никакву везу између ношења бројаница и њихове улоге у 
самоодређењу људи као ’православаца’ или ’Срба’.
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лик легалног отпора.19 Драгољуб Б. Ђорђевић – поред дубоке моралне, по-
литичке и економске кризе која југословенску заједницу захвата од средине 
девете деценије 20. века – узроке десекуларизације српског друштва види 
и у следећем: 1) у десекуларизацији читаве источне Европе, која наступа 
сломом социјалистичких система, а услед које, снажењем ислама и като-
лицизма у окружењу, долази до јачања православља и Српске православне 
цркве; 2) у сукобима с Албанцима на Косову и Метохији, који „изричито 
погађају свест и подсвест Срба и подстичу повратак православљу и Српској 
православној цркви“.20

Александра Павићевић, пак, полази од концепта „вертикалног људског 
постојања“, преузетог из теолошке литературе, сходно којем реактуелизацију 
религије у Србији посматра као исходиште вишедеценијског неуспелог 
спровођења модернизације југословенског друштва, која је у идеолошком 
смислу укључивала десакрализацију и атеизацију, а која не само да није 
пружила одговоре на нека темељна питања људске егзистенције – као што 
су есхатолошка димензија времена, тежња за апсолутом и вечношћу, тежња 
да се савлада данас једина преостала тајна, тајна смрти – већ је довела и 
до разградње раније релативно утврђених традиционалних система вредно-
сти, проузрокујући тиме крајње неповољна психо-социјална и демографска 
кретања.21 „Оправослављење“ српског друштва, међутим, иста ауторка види 
само као стихијску појаву оличену углавном у ’новој’ религиозности, под 
којом подразумева, пре свега, селективно и формално испољавање верских 
осећања и припадности (крштење, венчање, прослава породичне славе, про-
слава великих хришћанских празника), а што на свакодневицу ’верника’ и 
на њихов етички систем углавном нема пуно утицаја. Разлог за то проналази 
и у самој цркви, која, како тврди, с једне стране није била довољно спрем-
на ни заинтересована да духовно профилише и усмерава потребе, осећања 
и хтења своје ’покајане’ пастве, док је, с друге стране, зближавајући се с 
државом, практично добровољно пристала на инструментализацију свог 
ауторитета.22 Реактуелизација религије, према Александри Павићевић, 
представља највероватније само краткотрајан феномен који ће, управо 
због површног и политички идеологизованог ’оживљавања’ религијских 
садржаја, у најскорије време заменити реактуелизација секуларизације. 
Секуларизација је, како тврди Александра Павићевић, незаустављив про-

19 r. radić, Verska elita i modernizacija – teškoće pronalaženja odgovora, u: latinka Perović 
(ur.), Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka III, Beograd, 2003, 188–189.

20 D. B. Đorđević, Sekularizacija, religija i razvoj jugoslovenskog društva, u: Bogdan Đurović 
(ur.), Religija i razvoj, Niš: jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije, 1995, 17.

21 А. Павићевић, На удару идеологија: Брак, породица и полни морал у Србији у другој 
половини 20. века, Посебна издања Етнографског института САНУ, књ. 57, Београд, 2006, 
13, 22–24.

22 А. Павићевић, Да ли су антрополози дужни да буду (не)религиозни?, Теме, год. XXXIII, 
бр. 4, Универзитет у Нишу, 2009, 1418, 1423.
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цес у Србији, који ипак није превише поремећен популаризацијом верског 
фолклора, до које је дошло крајем 20. века.23

Приступ ревитализацији вере из перспективе ’одоздо’, и поред тога 
што је „тешко рећи да ли је број оних који практикују веру озбиљно 
порастао“,24 несумњиво отвара врата широј анализи феномена масовног 
ношења бројаница међу данашњом омладином Београда, односно Србије. 
На то, уосталом, упућују и подаци до којих се дошло истраживањем чији 
су резултати презентовани у овом раду, а по којима 54 од укупно 65 ис-
питаника саопштава да бројаницу користи у молитви (6 искључиво, 48 де-
лимично у ту сврху), као чину који, по појединим изјавама, има за циљ 
постизање унутрашњег мира, јачање духовности, продубљивање емоцио-
налности или, другим речима, задовољење одређених ’унутрашњих’ по-
треба. Задовољење ’унутрашњих потреба’ би у једној вишедимензионалној 
антрополошкој перспективи било неопходно посматрати као важан, ако не 
и кључни, чинилац у формирању садржаја институција друштва и културе, 
и то много значајнији од било које материјалне основе њиховог постојања.25 
У том светлу, схватање бројаница као ознаке припадности може добити 
додатни смисао, који би требало посматрати не само с аспекта усвајања 
’спољашњих’ образаца самоодређења, диктираних идеолошким дискурси-
ма промовисаним ’одозго’, него и с аспекта постојања реалне индивиду-
алне потребе да се у временима урушавања институција, осиромашења, 
ратова, транзиторних траума, успостави континуитет са садржајима који 
се доживљавају као традиционалне тековине, а за које се сматра да у себи 
садрже одговоре на темељна питања идентитета и система вредности.26 Уз 
евентуална наредна, обухватнија истраживања, феномен масовног ношења 
бројаница могао би одатле да послужи као полазна основа за откривање 
неких нових, не толико уочљивих, појава у свакодневном животу данашње 
омладине у Београду и Србији, а које би могле да имају додирних тачака 
управо с религиозношћу.

Литература

Bandić, Dušan. 2010. Narodno pravoslavlje. Beograd: Biblioteka XX vek.
Berger, l. Piter (ur.). 2008. Desekularizacija sveta: Preporod religije i svetska 

politika. Novi Sad: Mediterran Publishing.

23 Исто, 1418, 1419, 1427.
24 r. radić, Verska elita i modernizacija – teškoće pronalaženja odgovora, 153.
25 А. Павићевић, На удару идеологија: Брак, породица и полни морал у Србији у другој 

половини 20. века, 13–14.
26 Исто, 85.



103БРОЈАНИЦЕ МЕЂУ МЛАДИМА У БЕОГРАДУ

Вучинић Нешковић, Весна. 2008. Божић у Боки Которској: Антрополош-
ки есеји о јавном налагању бадњака у доба постсоцијализма. Београд: 
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Чигоја.

Đorđević, B. Dragoljub. 1995. Sekularizacija, religija i razvoj jugoslovenskog 
društva. U: Bogdan Đurović (ur.) Religija i razvoj. Niš: jugoslovensko 
udruženje za naučno istraživanje religije.

Malešević, Miroslava. 2007. „opravoslavljenje“ identiteta srpske omladine. U: 
Žensko: Etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji. Beograd: 
Srpski genealoški centar.

Naumović, Slobodan. 2009. Upotreba tradicije u političkom i javnom životu 
Srbije na kraju dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka. Beograd: Institut 
za filozofiju i društvenu teoriju, Filip Višnjić.

Павићевић, Александра. 2006. На удару идеологија: Брак, породица и полни 
морал у Србији у другој половини 20. века. Београд: Етнографски инсти-
тут САНУ.

Павићевић, Александра. 2009. Да ли су антрополози дужни да буду (не)ре-
лигиозни? Теме, год. XXXIII, бр. 4. Ниш: Универзитет у Нишу.

Прелић, Младена. 2008. (Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у 
Мађарској на крају 20. века. Посебна издања Етнографског института 
САНУ књ. 64, Београд: Етнографски институт САНУ.

Радисављевић Ћипаризовић, Драгана. 2011. Религиозност грађана Србије 
и њихов однос према ЕУ – социолошки угао. У: Јелена Јабланов 
Максимовић (ур.) Религиозност грађана Србије и њихов однос према 
процесу европских интеграција. Београд: Хришћански културни цен-
тар, Центар за европске студије, Фондација Конрад Аденауер.

radić, radmila. 2003. Verska elita i modernizacija – teškoće pronalaženja 
odgovora. U: latinka Perović (ur.) Srbija u modernizacijskim procesima 19. 
i 20. veka III. Beograd.

radić, radmila. 2005. Džepna istorija Srpske pravoslavne crkve. U: Svetlana 
lukić i Svetlana Vuković (ur.) Zašto se u crkvi šapuće. Beograd: Peščanik 
FM, Knj. 2, Fabrika knjiga.

Радуловић, Лидија. 2003. „Учење вери“ – конструкција родних идентитета 
путем популаризације православне теолошке литературе. У: Драгана 
Радојичић (ур.) Традиционално и савремено у култури Срба. Посебна 
издања Етнографског института САНУ књ. 49. Београд: Етнографски 
институт САНУ.

rajić, ljubiša. 2005. Crkva u školi. U: Svetlana lukić i Svetlana Vuković (ur.), 
Zašto se u crkvi šapuće. Beograd: Peščanik FM, Knj. 2, Fabrika knjiga.



104 АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ 

Извори

o brojanicama: http://www.manastir-lepavina.htnet.hr/brojanice.html

Aleksandar Pavlović

rOsAry BEADs AMONG yOuNG pEOpLE IN BELGrADE

Summary

The paper discusses the phenomenon of wearing the rosary beads, now widely used in daily 
life in Serbia, especially by young people. These are bracelets made after the pattern of the epony-
mous prayer and ritual prop in church and the orthodox tradition. Popularity of the rosary beads is 
associated with the process of re-traditionalization, launched in Serbia in the late 1980s and early 
1990s, when religious traditions and the influence of religious institutions were revitalized. First, in 
politics, and then in many other areas of social life, re-traditionalization led to the establishment of 
the ideological discourse dominated by nationalist rhetoric primarily relying on religious and ethnic 
symbols. The study assumes that, within the same ideological discourse, the rosary beads appeared 
as a symbol of affiliation, that is, serving to define religious and ethnic identities. Empirical material 
needed to test this assumption was gathered by working with 65 young Belgraders. The responses 
gathered suggest that respondents usually see rosary beads as an object in accordance with certain 
religious ideas and as such they figure in their minds in conformity with the appropriate meanings. 
By wearing the rosary beads, slightly more than half of the respondents see themselves as orthodox 
men and women, and over two-fifths also see themselves as Serb men and women. In conclusion, 
the rosary can be seen as an object, which, being a symbol, reproduces the ideology of orthodoxy, 
and that the views of respondents affirmed the initial assumption, where interpretation of the rosary 
as a symbol of the (religious and ethnic) affiliation also has some justification. revitalization of 
religion and the church, as a factor of the massification of the rosary wearing among young people 
in Belgrade and Serbia, is not treated as a trend initiated from above, but as a process initiated from 
below, from the inner needs of the population in times of a transitory crisis. This is why the research 
in the rosary as a symbol of belonging is seen as a starting point for subsequent, more comprehen-
sive studies that would also consider aspects of everyday life of young people today that are not as 
obvious, but may have something to do with the very elements of religiosity.


