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Бојан Јовановић

СМИСАО ВЕРОВАЊА У СУДБИНУ

Апстракт: Потреба за животном и егзистенцијалном извесношћу 
задовољавана је и у српској народној традицији веровањем у судбину. 
Упркос христија низацији, Срби су у својој народној религији сачували 
ово веровање које потиче из заједничке индоевропске баштине. Проис-
текло из настојања да се предодређеност сагледа и протумачи као жи-
вотна задатост, веровање у судбину имало је митско-религијско значење 
повезивања с вишим, натприродним ентитетима. Тим повезивањем, 
поје диначном људском постојању дат је потребан и жељени смисао 
који се употпуњавао могућношћу магијског утицаја на судбину. Тако се 
претпостављени животни сценарио могао и дописати. С тог становиш-
та се и исказује егзистенцијално упориште традиционалног човека, који 
увиђајући могућност промене света налази прави смисао свог постојања 
и у активностима везаним за остварење жељених циљева.

Кључне речи: мит, суђенице, религија, паганство, хришћанство, 
ма гија, будућност, промена, прорицање, гатање, видовитост

Интересовањем за будућност и настојањем да је гатањем и прорицањем 
открије и спозна, човек је на један ирационалaн начин тежио да овлада 
непредвидивом и неизвесном реалношћу. Исказујући такав однос према 
стварности, нарочито у време када је рационално у свом непосредном виду 
губило значај, окретао се ирационалном. Жељу да открије и спозна своју 
будућност најчешће је задовољавао разним облицима гаталачке праксе. 
Појединци склони овој пракси бавили су се прорицатељством, а обдарени 
видовитошћу, који су без помоћних гаталачких средстава могли непосредно 
да виде долазеће, добијали су и посебан статус у својој заједници.

Могућностима богат живот у духовном свету постојао је упоредо 
са стварним догађањима за која се веровало да стижу из непознате и не-
прозирне реалности. Приступ том другом свету имали су само изузетни 
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појединци способни да спознају будућност падањем у занос или да им се 
долазеће открива као налог више силе. Том способношћу су били или обда-
рени рођењем или су је стицали одређеним обредним активностима, а о 
спознаји будућих догађаја обавештавали су свој колектив. Зато је свака тра-
диционална заједница имала свог практичара оностраног који је могао да 
успостави комуникацију с наднаравним, сазна непознату прошлост и види 
тајанствену будућност.1 Иако је у односу на тактичко читање знакова скоре 
будућности откривање долазећих збивања у дубљој временској прспекти-
ви имало одређено стратешко значење, то сазнање је било неодвојиво од 
тежње да се магијским средствима утиче на судбину.2 Међутим, без обзира 
на технике, институционалне претпоставке и религијско-митолошки карак-
тер, могућност откривања будућности заснована је на веровању у постојање 
судбине као извесног сценарија по којем се одвија човеков индивидуални и 
колективни живот.

Представа о судбини резултат је како веровања у свемоћ натприродне 
силе, оличене у извесним митским бићима која одређују животна збивања, 
тако и илузије да постоје и сценарији за будућа збивања попут приче о завр-
шеним догађајима.3 У народној традицији та митска бића су позната под на-
зивом суђенице односно суђаје.4 Премда се у народу користи израз суђенице, 
он се семантички односи на оне које су досуђене, док су суђаје оне које суде, 
пресуђују и доносе коначну одлуку. Назив суђенице је оправдан са стано-
вишта веровања у судбину, према којем су ова митска бића досуђена сваком 
појединцу како би му одредиле најбитније догађаје у животу. Истоветност 
назива којим се означавају и митска бића која одређују судбину и демони 
болести,5 упућује на онај човеков однос према свету који није под његовом 

1 У првобитним племенским заједницама то су били шамани, који су користили архаичне 
технике екстазе, уп. М. Елијаде, Шаманизам и архајска техника екстазе, Нови Сад: Матица 
српска, 1985. 

2 Премда се иста особа може бавити и магијом и гатањем, у српској традицији јасна је раз-
лика између ових активности. Та разлика се истиче речима: „Ако није врач, а он је погађач.“; уп. 
В. С. Караџић,  Српски рјечник (1852), s.v. врач, Сабрана дела, Београд: Просвета, 1986, 125.

3 Када се заврши известан процес и када се конкретним исходом оконча неко збивање, 
онда се поништава дотадашња слобода која је омогућавала неизвесно и непредвидиво 
догађање, и у сваком тренутку указивала на његову алтернативу. Са становишта већ оства-
реног чини се да и није могло бити другачије, и да је уместо слободе и случаја судбина 
најбитнија одредница збивања. 

4 В. Чајкановић, Стара српска религија и митологија, Сабрана дела из српске религије и 
митологије, књ. 5, прир. В. Ђурић, Београд: Српска књижевна задруга, Београдски издавачко-
графички завод, Просвета, Партенон, 1994, 247. 

5 Суђеницама се, међутим, називају и зла бића која нападају жене које рађају, а не празнују 
Суђенички дан, када се исказује поштовање Огњеној Марији. Болест се манифестује тако 
што се осећа општа слабост и повремено жигање у различитим деловима тела; уп. С. 
Милосављевић, Обичаји српског народа из среза хомољског, СЕЗб XIX, Београд, 1913, 213. 
У народној медицини се баје против ове болести и изговара карактеристична басма: „Сагра-
ди се бела црква / у горе зелене, / а пред црквом село једно ђаче. / Суну стрела из облака / и 
уби ђаче у  главу: / из главе у плечку, / из плечке у грбину, / из грбине у груди, / из груди у 
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непосредном контролом. Оличавајући или нечисту силу која је узрок болести 
или судбину која је детерминанта људског живота, суђенице представљају 
животну датост која постаје предмет релативизације. Уместо суђеница у 
западном делу Србије јавља се мушко митско биће под називом Усуд, не-
где и Орис, који има истоветну функцију одређивања судбине новорођеном 
детету.6 Међутим, та судбина је зависна од тренутка, дана, месеца и године 
рођења, јер Усуд објављује да како је њему тада тако ће бити и рођенима 
тога момента читавог живота. У том смислу, он само посредује између једне 
више силе и људи како би објавио њихову судбину. Зато рођени истог дана 
у недељи или истог месеца, названи једноданчићи, односно једномесечићи, 
имају истоветну судбину.

Судбинско тројство

Судбина, схваћена као безлична сила над силама,7 има значење пророч-
ке изјаве, односно пророштва. Будући да веровање у судбину претпоставља 
да је суђено оно што треба да се догоди, прорицањем се објављује судбин-
ско. Веровање и стратегија откривања и потврђивања судбине потиче из па-
ганских времена и спада у митску категорију оличену бићима попут наших 
суђеница која одређују људску судбину. Иако се због погрешног превода 
сегмента Прокопијеве Историје Јустинијанових ратова сматрало да Сло-
вени не знају за судбину, адекватним преводом је указано да то није тачно. 
У тексту се, наиме, не оспорава да су Словени веровали у судбину, већ да јој 
се оспорава сваки значај у односу на бога Громовника као јединог сувереног 
господара света, а да се свака опасност може отклонити жртвом замене.8 
Указујући на то да се на основу Прокопијевог текста не може оспоравати да 
су Словени веровали у судбину, јер се њиме само полемише са схватањем 
да је она моћнија од врховног бога, Чајкановић истиче да се то веровање ди-
ференцирало у став да је судбина моћнија од врховног бога и у схватање да 
је тај бог у стању да је промени.9 У прилог схватању да су Словени и Срби 
знали за судбину и веровали у њу говоре и подаци о њиховој развијеној 

срце, / из срце у крста, / из крста у кукове, / из кукова у колена, / из колена у пету, / из пете 
у прсте, / из прсте у нокте, / из нокте у земљу. / Да се растури болес!“;   Милосављевић op. 
cit. 233.

6 В. Чајкановић, op. cit. 253; П. Ж. Петровић, Српски митолошки речник, s.v. Судбина, 
Београд: Нолит, 1970, 279; В. С. Караџић, Усуд, Српске народне приповетке, Београд: Нолит, 
1969, 65. 

7 На старогрчком означена као Мојра, на латинском као фатум, судбина, имала је метафи-
зичко значење натприродне силе оличене у појединим митским бићима. 

8 В. Чајкановић, op. cit. 255. 
9 Ibidem
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гаталачкој пракси, као и о веровања у натприродна бића под називом Род и 
Рожаница, која бдију над људским животом.10

Веровања у судбину, као и извесне примарне митске представе о бићима 
од којих зависи живот сваког појединца, упућују на заједничку индоевропску 
баштину. У грчкој митологији та бића су Мојре, у римској Парке, а у српској 
три суђенице које долазе треће ноћи по рођењу детета и одређују му све бит-
не догађаје у животу: склапање брака, болести и смрт.11 Та бића изражавају 
различите намере према детету. Најстарија је најстрожа, јер жели да узме 
дете, средња му додељује неке телесне недостатке, а најмлађа, чији су пред-
лози најважнији јер их усвајају и остале две суђенице, одређује када ће се и 
шта детету дешавати. Изражавајући различит однос према новорођеном де-
тету, ова бића показују своје карактере кроз функције које имају у митском 
обреду одређивања судбине. Уколико те функције сагледамо у контексту 
грчког мита у којем Мојре, ћерке богиње нужности Ананке, одређују судби-
ну, онда се њихово заједничко порекло исказује првенствено на формалном 
плану, док се по садржају митских представа битно разликују. Прва од њих, 
Клото, преља је која испреда животну нит; друга, Лахеса, делитељица је 
судбине, која одмерава ту нит;  трећа, Атропа, неумитна је, пресеца и конач-
но одређује дужину живота, односно час смрти. Стојећи на самом почетку 
свега око чијег се дијамантског вретена окреће свет, Ананка своју моћ, којој 
се нико не може одупрети, исказује тиме што омчом – ханком, из које је из-
ведено и њено име, као својеврсним јармом чини сваког зависним од себе.

Читав митски призор у којем се души пре него што дође на овај свет 
одређује судбина, има за циљ да укаже на различите аспекте судбинског. 
Тајанствена нужност и неминовност дешавања оличена у лику богиње Анан-
ке, даје им судбинско одређење на које човек не може утицати. Међутим, у 
равни делокруга њених кћери показује се да је човекова душа управо та која 
бира своју судбину. Душа покојног која се поново враћа у живот узима из 
Лахесиног крила коцку и бира своју судбину. Зато ова Анакина кћер и ис-
тиче да судбина не бира коцком већ да то чини душа, што и бога ослобађа 
одговорности за њену будућност.12 Условљен претходним кармичким иску-
ством, судбински избор душе се одвија у присуству само женских митских 
бића које оличавају принцип животног трајања, а чија нужност и осенченост 
супротношћу указује на највећу онтолошку тајну.13 Иако у ширем смислу 
подразумева нужност у узрочно-последичном ланцу збивања и промену 
која доводи до испољавања супротних принципа, овај метафизички аспект 
судбинског одређења не полази од последица везаних за произвољност и ар-
битрарност митских бића, већ од самих узрока и слободе коју има појединац 

10 Уп. Б. Јовановић, Српска књига мртвих, Ниш: Градина, 1992, 30; Х. Ловмјањски, 
Религија Словена, Београд: Библиотека XX век, 1996, 70. 

11 Н. Пантелић, Српски митолошки речник, s.v. Суђенице, 280; С. Зечевић, Митска бића 
српских предања, Београд: Вук Караџић, Етнографски музеј, 1981, 77–78. 

12 Платон, Држава, Београд: БИГЗ, 1976, 321.
13 Б. Јовановић, Карактер као судбина, Београд: Народна књига, Алфа, 2004, 133. 
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у потврђивању свог постојања. Тај виши ниво схватања судбинског на којем 
се поима значење људске слободе и одговорности за сопствени живот није 
развијен у народној религији.

Суђенице у српској народној традицији оличавају женске митске прет ке,14 
а као божанства прамајки, које потичу од некадашње Велике мајке, нису само 
даривале већ и узимале живот.15 Упоредна истраживања словенских народних 
предања о одређивању судбине доказују да су митолошка бића која одређују 
судбину истовремено и њени извршиоци, јер пресуђујући прерану смрт 
новорођенчету показују да га као митски преци не желе примити у род.16 У 
лику најстарије суђенице која жели да одмах узме живот новорођеном детету 
исказује се карактер страшне мајке као паганске богиње смрти. Њен карактер 
само изражава негативну страну пројектованог амбивалентног односа према 
мајци која рађа и усмрћује. Међутим, у односу на ову суђеницу, остале две 
истичу могућност алтернативе. Будући да све долазе заједно, њихове издифе-
ренциране улоге и карактери изражавају различитост и могућност другачијег 
односа према будућности новорођеног члана заједнице. У прилог тези да на-
родно схватање судбине није константна већ променљива категорија говори и 
представа о Усуду чије су одлуке зависне од виших детерминанти.

У народним предањима у којима су се сачувале митске представе, 
однос према судбини је двојак. Док се у појединим предањима говори о 
немогућности промене судбине, известан број њих приповеда о успешном 
утицају који је променио предвиђене догађаје.17 У том контексту се сагледава 
и значење оних обредних поступака који се чине да би се утицало на одлуке 
које доносе суђенице или на оне које су одређене судбином, а све зарад њихове 
корекције и промене. Магијски начин превазилажења судбине примењује се 
већ приликом доласка суђеница. Наиме, треће ноћи поред детета се стављају 
златне и сребрне ствари и новац да би му суђенице досудиле богатство; хлеб 
и вино да би било сито; и босиљак ради здравља.18 На примеру веровања у ис-
товетност судбине рођених у истом временском периоду може се видети како 
се она настојала кориговати, релативизовати и превазићи. У случају да се 
судбина покаже лошом код једног од једноданчића или једномесечића, онда 
су се предузимале одређене магијске радње да се она промени. А мењала се 
тако што се мистична веза између ових лица рођених истог дана у недељи 
или истог месеца у години представи као материјална – на пример конопцем, 
ланцем, или букагијом – и онда се раскида. У ритуалу „откупљивања роба од 
гроба“ живи члан те мистичне везе тражи од присутних да га неко откупи од 
покојника или болесника, а онај који би то учинио постао би му побратим.

14 В. Чајкановић, Суђенице, Народна енциклопедија Ст. Станојевића, Загреб, 1926. 
15 Б. Јовановић, Ibidem.  
16 љ. Раденковић, Народна предања о одређивању судбине: словенске паралеле, Жива 

реч. зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић, Београд: Балканолошки институт 
САНУ, Филолошки факултет Универзитета у Београду,  2011, 511–534.

17 Б. Јовановић, op. cit. 145–154. 
18 Уп. Б. Јовановић, Магија српских обреда, Београд: Народна књига, 2005, 70. 
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Смисао повезивања

За традиционалног човека није се постављало питање постојања судби-
не, јер је својим поступцима изражавао веровање у вишу силу која одређује 
и управља његовим животом.19 Повезујући се, дакле, с том силом, он је  
задовољавао потребу за извесношћу и успостављао смисао свог постојања. 
Смисао, међутим, није проистицао из спознаје будућности, јер би она обе-
смислила његово постојање, већ из осећања везе с наднаравним у којој 
је могао да учествује.20 У схватању да ће се оно што је пресуђено деси-
ти, човек је изражавао своју жељу за сигурном и предвидивом реалношћу 
пројектованом у један статички и непроменљив свет. Међутим, као што је 
и традиционално „хладно друштво“ било динамично и променљиво унутар 
своје парадигме, тако и вера у судбину није била слепа и искључива, већ је 
попут свих веровања означавала један аспект односа према свету и један 
аспект комуникације с наднаравним. Други аспект изражен је осећајем сло-
боде и могућношћу практичне, магијске активности уз помоћ које је човек 
од најранијих времена настојао да придобије више силе за остварење својих 
намера.21 Уколико имамо у виду тај примарни двоструки однос према свету, 
онда можемо констатовати да је веровање у неке непроменљивости и прин-
ципе који оличавају одређена натприродна бића изражено у домену праксе, 
и то као потреба за фактицитетом, комплементарно тежњи да се ти принци-
пи релативизују и да се искаже моћ сопствене воље, односно да се у сфери 
фиктивног најпре искаже способност различитог тумачења света да би се 
настојало да се у равни магијске праксе изврши жељена промена.

Судбинско се узима као детерминанта будућих збивања, али веровање 
у неминовност судбински одређеног не лишава човека могућности да утиче 
на свет око себе, да га мења, преобликује и самог себе ствара. Та противреч-

19 Зато и данас на хипотетичко питање о постојању судбине, потврдно одговара онај који 
верује у њу. Када се каже верује, онда то нема само психолошко већ и одређено религијско 
значење, при чему треба имати у виду да упоредо с речи са широм конотацијом (енг. bеlief), 
постоји и разлика између веровања у смислу имати поверења (енг. trust) и веровања у одређене 
натприродне ентитете (енг. faith). Веровање има, дакле, религијско значење повезивања с 
неким вишим ентитетом, натприродним бићем, божанством, Богом, од латинског religare у 
значењу ’везати’, ’повезивати’, односно re-ligare што значи ’поновно везивање’.

20 Са становишта смисла, тежња да се открије судбина и долазеће учини што извеснијим, 
затвара животни хоризонт, умртвљује и обесмишљава будућност. Открити и потпуно сазна-
ти будућност значи поништити њену суштину везану за непредвидивост животног збивања, 
јер она онда престаје то да буде управо у контексту слободе као могућности његовог 
самопотврђивања и стварања сопствене будућности. Зато се будућности враћа смисао у равни 
непосредне праксе, којом се дописује и отвара судбински утврђен и запечаћен животни пут.

21 У оквиру првобитне магијске праксе, човек је настојао да стекне потребну духовну из-
весност као полазиште свог непосредног практичног деловања. Магијском активношћу није 
оспоравао значај практичног, јер је реалност обреда почињала од границе где је престајала 
реална људска моћ да успостави контролу над природом. Зато магија и техника у традицио-
налним заједницама нису биле супротстављене већ комплементарне активности.
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ност је изражена, дакле, веровањем у судбину као задати животни сценарио, 
али и веровањем у могућност утицања на свет и силе које одређују збивања 
у њему. Од магијско-анимистичких до политеистичких схватања евидент-
на је та човекова подвојеност: с једне стране, верује у судбину и, с друге 
стране, сумња у њену потпуну остваривост. Веровање у судбину није под-
разумевало човеково пасивно очекивање догађаја и препуштање њиховој 
неминовности, већ је представљало начин утицања на збивања, и то тако 
што су се она негативна настојала спречити и избећи, а позитивна призвати 
и задржати. Ово веровање није обавезивало на доследно и принципијелно 
понашање, јер је у равни животне реалности човек традиционалне српске 
културе испољавао првенствено прагматичност, којом је манифестовао своју 
слободу у тумачењу судбине као начина њеног мењања.

Судбинско је у тој равни претпостављало отворену будућност и могућ-
ност утицаја на њену промену. Већ само читање и тумачење судбине било 
је, дакле, начин њене промене, јер се тумачењем отварао духовни хори-
зонт и увећавале су се могућности стварне промене света. Доказ да је први 
корак ка промени света његово тумачење22 налазимо и у архаичном миту, 
који није нека наивна прича о натприродним бићима, већ увек на други на-
чин испричана прича. Будући да у усменој култури није било писаних об-
разаца којих би се људи  придржавали, у домену мита и обреда су свака 
актуелизација жељеног садржаја и њено извођење били аутентични, уникат-
ни и непоновљиви. Митом се мењао свет тако што се тумачио у контексту 
религијских представа у чије се постојање веровало, али се то веровање и 
релативизовало праксом различитог у приповедању и чињењу. Мит је, дакле, 
једно од упоришта промене света, јер се различитошћу прича и магијском 
праксом настојала осигурати сагласност природе са остварењем одређене 
жеље. Митским причама човек је осмишљавао свет око себе и у себи, до-
водио у везу видљиво с невидљивим, а причајући увек на други начин исте 
приче одражавао је променљивост појава у свету као променљивост све-
та. Будући да свака култура има свој наратив о животној предодређености, 
српска прича о судбини део је словенске усмене традиције о овој тематици.

Одређено првенствено паганским митолошко-религијским  контекстом 
значење судбине се мења променом тог контекста, јер религије попут хриш-
ћанства имају другачији однос према судбини. У српској културној традицији 
хришћанско је постало чинилац синкретичког народног право славља, у којем 
се сачувао и пагански однос према судбини. Схватити њену тајну није значи-
ло само веровати у постојање силе која одређује живот појединца, већ и не 
ускратити себи могућност промене извесних животних датости. Уколико у 
животу, без обзира на настојање, не можемо избећи оно што нам се дешава, 
онда је реч о судбинској неминовности с великим „С“. Међутим, уколико соп-
ственом активношћу успемо да избегнемо оно што би могло да нам се деси, 
онда је реч о судбини са малим „с“. Овакво, наизглед, парадоксално поимање 

22 М. Ђурић, Искуство разлике, Београд: Терсит, БИГЗ, 1994.
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судбине оцртава и најбитније координате духовног простора у којима човек 
настоји да пронађе смисао сопственог постојања. Исказујући своју зависност 
од природе, он је изражавао и своју слободу да је мења и преображава.

У том смислу је и однос према судбини у српској народној традицији 
двојак. У време одлучивања суђеница о животном путу новорођеног члана 
заједнице, евидентна су настојања да се позитивно утиче на њихову одлу-
ку. Наведене ритуалне активности имају за циљ да обезбеде да та одлука 
буде што повољнија, односно судбина што боља. Када дође до неповољног 
догађаја, онда се он тумачи судбинском неминовношћу, тј. да је управо тако 
морало бити. Онда се с ознаком великог „С“ судбином одређује тај догађај 
и смешта у прошлост, где постаје искуство које неће довести у питање 
веровање у постојање неког судбинског сценарија по којем се одређена 
збивања дешавају, али ни угасити наду да се тај сценарио може дописа-
ти и променити сходно човековој потреби за активним учешћем у свету. У 
том дописивању и својеврсној игри с немерљивим и непознатим силама, 
види се и процес дефинисања судбинског. Реалност која се може променити 
и над којом се може успоставити контрола губи значење судбинског, које 
се помера у сферу изван моћи човековог утицаја. Како се неминовни и по 
правилу неповољни догађаји означавају судбинским, јер су задесили човека 
који им се није могао супротставити и који је постао њихова жртва, тако и 
непредвидљиве промене, случајности и деловање неке неумитније и јаче 
силе од човека постају судбинске детерминанте њиховог живота. Њихова 
моћ одређује човекову немоћ, па и откривање сценарија будућих догађаја, 
из којих он судбином наставља да назива силу која је изван граница његовог 
утицаја и могућности спознаје њене тајне.

Bojan Jovanović

THE MEANING OF BELIEF IN FATE

Summary

The need for life’s and existential certainty was also fulfilled in the Serbian folk tradition by 
believing in fate. Despite Christianization, the Serbs preserved this belief, originating in a common 
Indo-European heritage, in their folk religion. Stemmed from the effort to analyze and interpret 
predestination as givens of life, belief in fate had the mythical-religious meaning of the connec-
tion with higher supernatural entities. This connection gave the individual human existence the 
necessary and desired meaning that was completed with a possibility of magical influence on the 
fate. Thus, the assumed life scenario could also be improved. It is from this point of view that the 
traditional existential foothold is expressed, the foothold of man, who, recognizing the possibility 
to change the world, finds and forms the true meaning of his existence in activities related to the 
achievement of his objectives.


