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Апстракт: Дечански трг окружен је сакралним 

објектима са којима чини целину јавног простора 

Велике Хоче. На основу посматрања и разговора 

са мештанима Велике Хоче изнете су чињенице о 

свакодневној употреби Дечанског трга и његовој 

улози у прославама, као и значај који добија у 

ситуацији изолованости након НАТО агресије. У 

условима у којима се данас прослављају, празници у 

Хочи добијају појачану улогу у одржању националног 

и културног идентитета мештана.

  У Великој Хочи урбана конфигурација 

простора чије је средиште простор Дечанског 

трга утиче на социјални живот мештана, а начини 

на који се трг користи у многоме су одређени 

узрастом, полом и образовањем испитаника. 

Утицај физичког окружења на друштвени живот 

заједнице и симболички садржај који му заједница 

приписује предмет су проучавања урбане 

антропологије.

Кључне речи: Дечански трг, Велика Хоча, јавни 

простор, свакодневно, ритуално

Увод1

Интересовање за проучавање свакодневице и ритуала 

на главном, Дечанском  тргу у Хочи  јавило се током боравка 

у енклави Велика Хоча, јуна и октобра 2003. године. Повод 

за одлазак у Велику Хочу била су етнографска иcтраживања 
1   Овај рад је резултат истраживања обављеног за потребе дипломског 

рада Свакодневно и ритуално на тргу у Великој Хочи, одбрањеног 

на Катедри за етнологију и антропологију Филозофског факултета у 

Београду 2005. године. Демографски подаци, анализе проучаваних 

догађаја, везани су за период од 2003. до 2005. године, када је 

истраживање спроведено.
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подржана од стране Центра за очување културног наслеђа 

Косова и Метохије МNЕМОЅYNЕ. 

Први одлазак у Велику Хочу одиграо се у време празника 

Духови,   (од 13. до 20. јуна 2003. године), док се други боравак 

(10.10 - 17.10. 2003.) поклопио са прослављањем сеоске славе 

Михољдана, када се у Великој Хочи одржава сабор.   

У средишњем делу Велике Хоче налази се Дечански 

трг, са кога се улази у порту Цркве св. aрхиђакона Стефана 

и у парохијски дом. Са овог трга улази  се и у дворишни део 

комплекса манастира Дечани, у оквиру кога се налазе виница,2 

конак и капела посвећена св. Трифуну. Дешавања на празник 

Духови била су везана за порту Цркве св. aрхиђакона Стефана, 

док се Михољдански сабор одвијао у дворишту Дечанске 

винице. За оба празника значајно је да су после Литургије 

разговори мештана и гостију настављени на Дечанском тргу. 

Осим ових празничних догађаја, на Дечанском тргу одвијају 

се и свакодневна окупљања мештана различитог узраста, па 

се ту могу добити најбоље информације о дешавањима у селу. 

Подстакнута овим запажањима, желела сам да анализирам  

начине на који Хочани користе овај трг и шта он за њих 

представља.

Велика Хоча је место на југу Метохије, удаљено 36 

километара од Призрена и 4 километра од Ораховца. По 

изгледу превазилази критеријуме који би је окарактерисали 

као село. Подељена је на махале, распоређене са доње и 

горње стране Дечанског трга, којe носе називе по угледним 

хочанским породицама које су у њима живеле. Већина кућа 

представља значајне прилоге народном градитељству и 

његовој функционалности и лепоти. Насељени део Велике 
2  Винице су особени тип грађевина хочких градитеља, чији је настанак 

условљен развијањем виноградарства као основне привредне 

гране. То су објекти у којима се прерађује грожђе, прави и чува вино. 

Прављене су од камена, у њима се чувају пресе и бурад за обраду 

грожђа и чување вина (М. Ивановић, Велика Хоча кроз векове, у: 

Велика Хоча бисер Метохије, МNEMOSYNE, Београд, 2003).
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Хочe окружен је са три цркве и два црквишта, док се унутар 

села налази једно црквиште, три цркве и једна капела.  

На обронцима брда која окружују Велику Хочу налазе се 

виногради који данас мештанима обезбеђују значајне приносе. 

Производња вина је појединим домаћинствима једини извор 

прихода. Своје духовно, културно и еконoмско богатство и 

углед Хоча једнако дугује повољним климатским и природним  

условимa и близини града Призрена са којим је стварала јаке 

привредне и културне везе.

Метод коришћен при истраживању је посматрање са 

учествовањем. На основу понашања може се видети да 

време намењено доколици и јавним прославама Хочани 

проводе на Дечанском тргу, осим делова прослава везаних 

за простор сакралних објеката. Оваквом понашању мештана 

доприноси урбана конфигурација места, која утиче на 

њихов  друштвени живот. 

Анализа свакодневице и ритуала на тргу у Великој Хочи 

представљена је у шест поглавља. Први део садржи кратак 

преглед историје Велике Хоче, њен положај у контексту Косова 

и Метохије, и њен положај данас; у другом делу описан је изглед 

Велике Хоче, што је неопходно за предмет којим се бави рад; 

трећи део посвећен је опису теоријско-методолошког оквира; 

четвр ти део са др жи по дат ке о ко ри шће њу про сто ра тр га у Ве-

ли кој Хо чи у вре ме јед ног рад ног да на, јед ног да на ви кен да, и 

да на ка да се трг пре тва ра у пи ја цу, и у ње му су из не ти по да ци 

при ку пље ни пу тем ин тер вјуа о про сла ва ма пра зни ка на овом 

тр гу и о зна ча ју тр га за ме шта не; пе ти део пред ста вља ана ли зу 

по да та ка; у ше стом де лу из не сен је за кљу чак на осно ву при ку-

пље них по да та ка и њи хо ве ана ли зе.
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Крат ки пре глед исто ри је Ве ли ке Хо че

Раз вој на се ља

Ар хе о ло шки на ла зи два ћу па за пре ми не 300-400 ли та-

ра при ли ком ко па ња те ме ља за вин ски по друм код вре ла 

у Ве ли кој Хо чи го во ре да је још у вре ме рим ске вла да ви не 

у овим кра је ви ма по сто ја ло на се ље чи је се ста нов ни штво 

ба ви ло ви но гра дар ством и зе мљо рад њом.3 На кон рас па да 

Рим ског цар ства, про стор Ко со ва и Ме то хи је био је те ри то-

ри ја Ви зан ти је, а у цр кве ној ор га ни за ци ји био је по де љен 

на две епи ско пи је, При зрен ску и Ли пљан ску, ко је су би ле 

пот чи ње не Охрид ској ар хи е пи ско пи ји.4 Ве ли ка Хо ча пр ви 

пут се по ми ње у да ров ном пи сму срп ског ве ли ког жу па на 

Сте фа на Не ма ње, ко ји 1198. го ди не осни ва Хотчку Ме то хи-

ју и да ру је је ма на сти ру Хи лан да ру.5 

У да ров ном пи сму ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња да ру-

је хи лан дар ској Све тој Бо го ро ди ци се ла Не про би ште, Мо му-

шу, Сла мо дра ви, Ре ти мљу, Тр ње, Ре тив шти цу, Тр но вац, Хо чу 

и дру гу Хо чу и трг ту, а пи смо го во ри да је ту за са дио и два 

ви но гра да.6 Не ма њи ни на след ни ци на ста вља ју да уве ћа ва ју 

овај по сед. Краљ Урош I (1243−1276), Не ма њин унук, да ро вао 

је Хи лан да ру по ло ви ну се ла До бро до ља на и по ло ви ну ви но-

гра да у Жел чи шти ма, да на шњем Зо чи шту.7 Срп ски краљ Сте-

фан Урош II Ми лу тин (1282-1321) по твр ђу је Хи лан да ру да ро ве 

сво га оца и при ла же но ве, а ме ђу њи ма су обе Ход че, Дол ња и 

Гор ња. Краљ Сте фан Урош III Де чан ски при ло жио је Хи лан да ру 

још два се ла у не по сред ној бли зи ни Хо че са ко јом су има ла 

за јед нич ке ме ђе. Ме ђе су ис црп но на ве де не у по ве љи, а ме ђу 

њи ма се на ла зе Цр ква св. Или је и Цр ква св. Ге ор ги ја. У ме ђа-
3 М. Ивановић, нав. дело, 21-45.
4 Исто, 23. 
5 Исто, 24. 
6 Исто, 25. 
7 Исто, 25. 
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ма се по ми ње тр жни пут ко ји је си гур но во дио на трг у Хо чи. 

Цар Сте фан Ду шан, при ли ком пу та на Све ту Го ру 1348. Го ди-

не, по твр ђу је Хи лан да ру све по кло не и пра ва ко је су му да ли 

ње го ви прет ход ни ци, и са сво је стра не до да је у При зрен ској 

жу пи цр кву Св. Ни ко лае у Хот чи и се ла Хот ча Гор ња и Дол ња и 

с ме ђа ми их, за тим, ка ко на во ди Ми лан Ива но вић, и се ло Изби-

шта с ову стра ну и Цр кву све тог Ни ко ле, ко ја је би ла ад ми ни-

стра тив ни цен тар Хоч ке ме то хи је. У Хоч ку ме то хи ју спа да ла су 

се ла Гор ња и До ња Хо ча, Сла мо дра жа, Не про би ште, Мо му ша, 

До бро до ља ни, Изби шта, Ко ма но во Се ли ште и Ја њи но са тач но 

обе ле же ним ме ђа ма.8 

Удо ви ца Ву ка Бран ко ви ћа, Ма ра, са си но ви ма Гр гу ром, 

Ђур ђем и Ла за ром, при ло жи ла је 1406. го ди не ма на сти ру Хи-

лан да ру од не дељ ног тр га у Хо чи из нос од 100 ун чи за одр-

жа ва ње бол ни це и опо ра вак не моћ них, a оста так од 100 ун-

чи, ма на стир ској за јед ни ци. Да ров ни цом је утвр ди ла да се трг 

осло ба ђа свих оба ве за из у зев за ко на о цр кве ној ца ри ни. Та кав 

за кон утвр дио је цар Ду шан око 1355. го ди не. Он је од ре дио да 

се у Хоч кој ме то хи ји пла ћа ца ри на за ви но ко јим се тр го ва ло, а 

не на свo про из ве де но ви но и да на тај трг мо же до ла зи ти сва-

ко или Ср бин или Ла тин или Тур чин.9

У до ба сред ње ве ков не Ср би је, Хо ча је има ла соп стве ни 

цар ски трг и тр го вач ки цен тар на ко ме су хо чан ски тр гов ци 

и за на тли је има ли сво је рад ње. Тр го вач ки цен тар се на ла зио 

из ме ђу са да шњих се ла Ве ли ке Хо че, Ма ле Хо че и Бре стов ца. 

Хо чан ски тр гов ци су ка ра ван ским путeвима има ли стал ну ве зу 

са при зрен ским но во брд ским тр гов ци ма, за тим са тр гов ци ма 

у при мор ским гра до ви ма (Ска дар, Драч и Ко тор) и ма на сти ри-

ма и њи хо вим вла сте лин стви ма.10

По сле Ко сов ске бит ке 1389. го ди не Ве ли ка Хо ча се пре ма 

по ве љи удо ви це Ву ка Бран ко ви ћа, го спо ђе Ма ре, на ла зи ла у 

обла сти ко јом су вла да ли Бран ко ви ћи, ма да је ни је билo у тур-
8 Исто, 26. 
9 Исто, 28. 
10 К. Витошевић, Велика Хоча, Приштина, 1995, 41.
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ском по пи су из 1455. го ди не.11 

У пр вим на ле ти ма тур ског осва ја ња уни ште не су мно ге 

све ти ње и ста нов ни штво је тр пе ло по сле ди це осва јач ке по-

ли ти ке тур ског цар ства. Го то во сва се ла и има ња – ме то хи је 

– ко је су срп ски ве ли ка ши да ро ва ли ма на сти ри ма, од у зе та 

су и пре тво ре на у спа хи лу ке. Се ља ци/ра ја би ли су ду жни да 

об ра ђу ју зе мљу и да пла ћа ју ха рач, че га су би ли осло бо ђе-

ни му сли ма ни. Тур ски за ко ни по зна ва ли су сло бо ду ве ро и-

спо ве сти, али су их ве што из и гра ва ли. За бра ни ли су упо тре-

бу зво на у об ре ди ма, па су се у бо го слу же њи ма користилe 

ме тал не звеч ке и др ве на кле па ла. При по пра вља њу ста рих 

цр ка ва би ла је од ре ђи ва на ви си на кро ва, ко ја се ни је сме ла 

пре ко ра чи ти.12 

По сле пр вог на ле та тур ске вој ске и стра да ња станoвништ-

ва и на се ља, сле ди пе ри од у ко ме су осва ја чи по ста ли тр пе љи-

ви ји пре ма срп ском на ро ду. По сле ста би ли за ци је тур ске вла-

сти до шло је до раз во ја за нат ства и тр го ви не, па и то ле ран ци је 

пре ма срп ској цр кви. Та ко је 1557. го ди не до шло до об на вља-

ња Пећ ке па три јар ши је.

Тек тур ски по пис При зрен ског сан џа ка из дру ге по ло ви-

не шеснaестог ве ка, за вре ме вла да ви не Су леј ма на II Oсвајача 

(1520−1566), за бе ле жио је Хо чу, не ка да шњи цр кве ни по сед, 

као ис кљу чи во срп ско на се ље ко је има три ма ха ле: Вуч јак, Фи-

лип и Дол њи крај.13

У пе ри о ду об но вље не Пећ ке па три јар ши је у цр ква ма Ве-

ли ке Хо че ра де нај бо љи и нај по зна ти ји сли ка ри и пи сци, ме ђу 

ко ји ма и Лон гин Зо граф от Пе ћи. До шло је и до ја ча ња при-

вред не де лат но сти, тр го ви не и за нат ства. На пре дак ви но гра-

дар ства пра ти ли су раз ви је ни за на ти као што су ка ме но ре зач-

ки, грн чар ски и др во дељ ски. Ме ђу за на тли ја ма су се по себ но 

ис ти ца ли зи да ри и ка ме но ре сци. Мно ге цр кве, ма на стир ске и 

дру ге ко на ке, зи да ли су и об на вља ли хоч ки мај сто ри ши ром 
11 М. Ивановић, нав. дело, 21−45.
12 Исто, 32.
13 Исто, 34. 
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Ко со ва и Ме то хи је, па и мно го да ље. Осо бе ни ти по ви њи хо ве 

град ње су та ко зва не ви ни це, од ко јих се до да нас са чу ва ло не-

ко ли ко у се лу.14 

Се ло Хо ча је у првoј по ло ви ни де вет на е стог ве ка при-

па да ло При зрен ској ка зи (сре зу) и има ло је 100 ку ћа. Хо ча 

је би ла цен тар на хи је. Исла ми за ци ја у При зрен ском ви ла је-

ту об у хва ти ла је 70%, а у Хоч кој на хи ји 40% ста нов ни штва. 

Као цен тар на хи је, Ве ли ка Хо ча пру жи ла је нај ве ћи от пор 

исламизaцији. У Хо чи се ја вља исла ми зи ра но ста нов ни штво 

у 19. ве ку.15 Из ве шта ји срп ских кон зу ла у При шти ни срп кој 

Вла ди и иза сла ни ци ма у Ца ри гра ду го во ре о те шком по ло-

жа ју срп ског на ро да на про сто ру Ста ре Ср би је кра јем XIX и 

по чет ком XX ве ка. Вла да Ср би је, у на сто ја њи ма да олак ша 

по ло жај Ср ба, по ма же до бро во љач ке чет нич ке гру пе.16  До-

га ђај ко ји се од и грао у Хо чи 1905. го ди не ка да je та ква гру па 

ко ми та тре ба ло да про ђе ову да до Ма ке до ни је, обе ле жио је 

ло кал ну исто ри ју, а ње го ви ак те ри ушли су у ле ген ду. Овај 

до га ђај по знат је као афе ра у Ве ли кој Хо чи. Ко ми те Ла за ра 

Ку јун џи ћа, учи те ља из Ора хов ца, уби је не су на Спа сов дан 

25. ма ја 1905. го ди не у ку ли ар ба на шког чобанинa ко ји им 

је обе ћао го сто прим ство, а на кон то га из дао их Ар ба на си-

ма, ко ји су са тур ским вој ни ци ма оп ко ли ли ку лу. Пру жа ју ћи 

от пор, у спа ље ној ку ли по ги ну ли су Ла зар Ку јун џић и Са-

ва ти је Ми ло ше вић, вој во да и чи нов ник Ми ни стар ства ино-

стра них де ла Вла де Ср би је.17 Не по сред но по сле по ги би је, 

тур ски офи цир до вео је мај ку Ла за ра Ку јун џи ћа, Јо ван ку, да 

по твр ди иден ти тет си на. Над мр твим си но вље вим те лом ка-

за ла је да она ни је мај ка ко ја ра ђа та кве со ко ло ве, али да је 

и овај не срет ник био мај чин син. За тим је за мо ли ла тур ског 

офи ци ра да јој до зво ли да по љу би на стра да лог уме сто ње-
14 Исто, 38. 
15 К. Витошевић, нав. дело, 66. 
16  М. Војводић, Прилике на Косову и Метохији и политика Србије 

(1881-1912), Историјски часопис, Београд, 1991, св. 38, 177. 
17 М. Ивановић, нав. дело, 43. 
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го ве мај ке. На кон до зво ле тур ског офи ци ра, то је и учи ни ла, 

без гр ча на ли цу. Скри ва ју ћи иден ти тет сво га си на спа си-

ла је Хо чу и окол на се ла од од ма зде. Дра ма ин спи ри са на 

овим чи ном, Ла за ре во вас кр се ње срп ског књи жев ни ка из 

Ду бров ни ка Ива Вој но ви ћа, на шла се у ре пер то а ру На род-

ног по зо ри шта из ме ђу два свет ска ра та.18

У Пр вом свет ском ра ту 1915−1918. Ве ли ка Хо ча пот па да-

ла је под бу гар ску оку па ци о ну упра ву, a у Дру гом свет ском ра-

ту пр во под ита ли јан ску, а по том под не мач ку.19 

Ак ту ел но ста ње

У Ве ли кој Хо чи је до 1999. го ди не жи ве ло 300 до ма ћин-

ста ва са 1500 ста нов ни ка срп ске на ци о нал но сти и не ко ли ко 

ром ских по ро ди ца.20 У Хо чи тре нут но жи ви 610 ста нов ни ка, 

од то га 310 (50.8%) му шког по ла, а 300  (49.2%) жен ског. Де це 

уз ра ста до пет го ди на је 40 (6.6% укуп ног бро ја ста нов ни ка), 

при че му има 15 де ча ка (2.5%) и 25 де вој чи ца (4.1%). Гру пи 

ста ро сне до би из ме ђу 5 и 18 го ди на при па да 110 ста нов-

ни ка (17.8%), од че га има 55 му шка ра ца (9%) и исто то ли ко 

де во ја ка. Ста ро сној гру пи из ме ђу 18 и 25 го ди на при па да 55 

ста нов ни ка  (9%), од то га  35 му шка ра ца (5.8%) и 20 (3.2%) 

же на. У Ве ли кој Хо чи има 190 ста нов ни ка (31.2%) ста ро сне 

до би од 25 до 50 го ди на, и то 101 му шка рац (16.6%) и  89 

же на (14.6%). Из над 50 го ди на ста ро сти је 215 ста нов ни ка 

(35.3%), 100 му шка ра ца (16.4%) и 115 же на (18.9%). По да ци 

до би је ни у Ло кал ној кан це ла ри ји, апри ла 2005. го ди не при-

ка за ни су у Та бе ли 1.

Та бе ла 1. Де мо граф ски по да ци о ста нов ни штву Ве ли ке 
18 Исто, 44. 
19 Исто, 45. 
20  М. Менковић, Предговор монографији Велика Хоча бисер 

Метохије, MNEMOSYNE, Београд, 2003, 7. 
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Хо че

Старосна

доб

0 - 5

година

0 - 18

година

18 - 25

година

25 - 50

година

Преко 

50 год.

Укупан број 

према

40

(6.6%)

110

(17.8%)

55

(9.0%)

190

(31.2%)

215

(35.5%)

Мушкарци
15

(2.5%)

55

(9.0%)

35

(5.8%)

101

(16.6%)

100

(16.4%)

Жене
25

(4.1%)

55

(9.0%)

20

(3.2%)

89

(14.6)

115

(18.9%)

Укупан број

становника
610 (100%)

Мушкарци
310 

(50.8%)

Жене
300 

(49.2%)

Насеље Велика Хоча налази се у општини Ораховац, 

административно је седиште Локалне канцеларије која 

покрива део насеља Ораховац настањен српским живљем, а 

под заштитом је немачких војних снага.21 Део становништва 

Велике Хоче је био запослен у погону фабрике 18. новембар, 

који се налазио у самом насељу и производио пластичну 

амбалажу, затим у фабрици пића Орвин у Ораховцу, и у 

погону домаће радиности који је формирала фабрика Мода 

из Великог Градишта. Највећи део становништва је живео од 

пољопривреде, и то од виноградарства. 

Тренутно се већина становника Велике Хоче издржава са 

окућница, од хуманитарне помоћи, помоћи Републике Србије 

и селективне помоћи Администрације УНМИК.22 Положај 

домаћинстава је неуједначен, најугроженија су старачка 

домаћинства и породице које станују у нехигијенским и 

неквалитетним објектима, који су по правилу значајни као 

градитељско наслеђе. Мањи број житеља, запослен у школи, 

21 Исто, 7. 
22 Исто, 8. 
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општини, или УНМИК администрацији, може да се издржава 

од сопствених примања.23

Фабрика амбалаже 18. новембар демолирана је, однете 

су готово све машине, као и фабрички трафо. Погон фабрике 

Мода  је затворен, а запослени у Ораховцу су протерани са 

својих радних места. Прекинуте су све везе са привредним 

организацијама, као и откуп грожђа, вина и ракије који су 

најважнији тржишни производи села.24

Угрожена је могућност самопрехрањивања села јер се 

из безбедносних разлога ратарске активности могу обављати 

само у баштама у непосредној близини кућа. Из истог разлога 

мало је стоке, будући да је могућност испаше ограничена.

Према последњим подацима из 2001. године, oд преко 120 

хектара винограда обрађено је свега 37 хектара, јер их је било 

немогуће обрађивати због напада шиптарских терориста. 

Нередовно снабдевање струјом, као и немогућност 

допремања дрва за огрев из оближњих шума у приватном 

поседу, довело је до тога да се све чешће секу стабла ораха у 

самом селу.25

Топографија Велике Хоче

 У раном средњем веку насеље је захватало велики 

простор и вероватно су га чинила слободна сељачка имања 

удаљена једна од других.26 Слабљењем централне власти и 

формирањем ратничких имања оно, вероватно, задржава 

тип разбијеног насеља, али добија и неке карактеристике 

утврђеног села.27  

Доласком Турака насеље потпада под турску феудалну 
23 Исто, 8. 
24 Исто, 9. 
25 Исто, 9. 
26 К. Витошевић, нав. дело, 142. 
27 Исто, 142. 
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власт која успоставља спахијско-чифлучки систем, чиме се 

мења првобитни изглед и тип насеља.28 Хочани се ради личне 

сигурности и заштите од насиља групишу у махале. Тако Велика 

Хоча постаје насеље збијеног типа, подељено на махале, које 

су носиле називе по родовима који су их настањивали.29  До 

завршетка Другог светског рата у селу су постојале следеће 

махале: Мицина, Маниташевића, Столичка, Циганска, Турска, 

Долашева, Гаринска, Укин сокак. Данас се оваква урбана подела 

очувала у подели на Доњу и Горњу махалу.30 

Хочани данас помињу Столића, Мицића, Маниташевића, 

Гаринску, Филиповића, Чукарину, Циганску и Турску махалу. 

Мицића, Столића и Маниташевића махала данас припадају 

Горњој махали, док Гаринска, Филиповића, Чукарина, Циганска 

и Турска чине Доњу махалу. Турска махала добила је овакав 

назив због тога што је у њој било домаћинстава која су 

примила ислам док је у Циганској махали било неколико 

ромских породица.31 По подацима Локалне канцеларије из 

2001. године у Хочи је те године живело 16 Рома од којих је 

четворо досељено 1999. године.32 

Знања о границама махала међу Хочанима су произвољна 

и не налазим да су битна за њихово оријентисање. Куће које се 

налазе у близини трга дефинишу се у односу на трг, и Хочани 

говоре да су у центру, без обзира којој махали припадају. Куће 

на почетку села су ’код Свети Јован’. Када иду код пријатеља 

који живе у некој од махала кажу њихово презиме, нпр. ’идем 

у Мициће’, углавном не помињући име махале. 

Карактеристично за Велику Хочу је да су при формирању 

махала остављани простори за окупљање на местима где се 

секу веће улице у махали. Ти простори подсећају на тргове 

мањих размера, на којима у вечерњим сатима седе старије 
28 Исто, 143. 
29 Исто, 143. 
30 М. Менковић, нав. дело, 10.
31 Јефта Гогић (рођ. 1930).
32 М. Менковић, нав. дело, 8.
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жене које овај простор називају ’сокак’. Овако оформљен 

простор у махалама коришћен је и у свадбеним свечаностима, 

јер су се на њему опраштали сватови младине и младожењине 

стране.33  

До Велике Хоче води стари средњевековни пут којим 

се стиже са југозапада Призрена34 до центра села, али из 

безбедносних разлога овај пут се више не користи. Данас се 

користи горњи североисточни пут који води из Ораховца.35  

Код скретања за Велику Хочу налази се пункт немачког КФОР-a 

који представља границу после које се Хочани крећу на своју 

одговорност. Пут пролази испод Цркве св. Јована Крститеља, 

која је у локалном говору позната као Црква ’светог Јована 

Главосека’. Саграђена је у XIV веку и мештани тврде да је некада 

била манастир.36  Има доминантан топографски положај на 

пространом и заравњеном брежуљку у близини Врела Велике 

Хоче. Врело је крашки извор чија вода протиче Врелском или 

Селском реком, чији се ток протеже дуж читавог насеља.37 

Овим путем долази се до центра села, или, како га Хочани 

називају, ’уљица’, тј. до Дечанског трга. Начин коришћења овог 

простора у свакодневном и ритуалном животу Хочана биће 

предмет овог рада.

  Дечански трг окружен је сакралним објектима са којима 

чини целину јавног простора Велике Хоче.38 Налази се између 

комплекса зграда Дечанског метоха и Цркве Св. архиђакона 

Стефана, од које га одваја здање парохијског дома (Слика бр. 1). 

33  Овај податак добила сам од господина Видосава Чукарића, 

директора ОШ Светозар Марковић у Великој Хочи
34 Архимандрит Сава, Призрен, Братство 2, 1888.
35  М. Ђекић, Народно градитељство Велике Хоче, у: Велика Хоча бисер 

Метохије, MNEMOSYNE, Београд, 2003, 80. 
36  М. Ивановић, Цркве Велике Хоче, у: Велика Хоча бисер Метохије, 

MNEMOSYNE, Београд, 2003, 55.
37 К. Витошевић, нав. дело, 16. 
38 М. Менковић, нав. дело
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Слика бр. 1. Мапа Велике Хоче и простора трга 

(означеног плавим кругом на увећаном делу слике) 

са објектима који га окружују

Трг је добио назив по Дечанској махали у којој се налази, 

мада га мештани не зову тако. Овај простор они називају ’уљица’, 

’центар’, ’код цркве’ или ’код љипе’. Део простора трга намењен 

је седењу. На њему су клупе постављене једна наспрам друге 

на источној и западној страни. Клупа на западној страни гледа 

на конак Дечанског метоха, а поред ње се налази липа по којој 
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неки од Хочана називају овај трг. На супротној страни налази 

се друга клупa постављена дуж камене ограде која раздваја 

комплекс Дечанског метоха од самог трга. Поред ове клупе 

налази се табла са мапом Велике Хоче, на којој су обележени 

сакрални објекти и објекти споменичке вредности. На табли се 

налази назив Велика Хоча и у дијалекту – ’Голема Оча’. Старији 

Хочани своје село називају ’Голема Оча’, замењујући придев 

’велика’ дијалекатском лексемом ’голема’, док се, ради лакшег 

изговора, у локалном говору губи сугласник х (’Оча’).

О пореклу назива насеља пише Милан Ивановић у раду 

Велика Хоча кроз векове. У топонимији средњовековних насеља 

у Метохији једну од кључних улога играла је антропонимија. 

Већина српских личних имена грађена је од старих 

антропонимијских основа, из заједничког прасловенског 

именослова.39 У ову категорију спадају и наша словенска 

имена насеља: Хотча, Ходча, Хоча, Хоче, Фоча, Хогост и слична. 

У Дечанским хрисовуљама има десетина личних имена и 

презимена са основом Ход и суфиксима: Ходак, Ходановић, 

Ходан, Ходач, Ходимир.40  М. Пешикан сматра да је облик Хотча 

постао од личног имена Хотьц,  Хотимир и слично.41  Милан 

Ивановић закључује да овој породици прасловенских речи 

припадају и наше Хоче, Хотче или Ходче.42  

Поред улаза у комплекс Дечанске винице налази се ’трем’, 

тј. столице за седење, наткривене дрвеном конструкцијом 

покривеном црепом. Под ’тремом’ се свакодневно играју 

деца, док га старији користе када чекају аутобус. Са овог 

простора могу се посматрати прославе на тргу, а погодан је 

39  М. Ивановић, Велика Хоча кроз векове, 30; М. Грковић, Антропонимија 

и топонимија, у: Насеља и становништво у области Бранковића 

1455. године, ур. М. Мацура, САНУ, Београд 2001, 625.
40  М. Ивановић, нав. дело, 30; М. Грковић, Речник имена Бањског, 

Дечанског и Призренског властелинства у XIV веку, Београд, 1986.
41  М. Ивановић, нав. дело, 30; М. Пешикан, Стара имена из Доњег 

Подримља, САНУ, Београд, 1986.
42 М. Ивановић, нав. дело, 30. 
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и за постављање послужења намењеног посетиоцима. Трг је 

место на коме се главна улица рачва у оне које воде кућама 

Горње и Доње махале. Простор трга испред самог парохијског 

дома погодан је да се окрену и паркирају аутомобили. 

Са Дечанског трга улази се у комплекс Дечанског метоха 

који представља полазну тачку за упознавање градитељског 

наслеђа Велике Хоче.43 Комплекс је опасан високом каменом 

оградом и у њему се налазе конак, виница, и стари конак 

претворен у Капелу св. Трифуна. Дечански конак саграђен је 

1851. године, зграда је у приземљу грађена каменом и кречним 

малтером, а на спрату су спољни зидови такође од камена 

са атулама, док су преградни зидови и дворишна фасада у 

бондруку44 (слика бр. 2). Стари конак зидан је у XVI веку од 

камена, а био је покривен каменим плочама.45 Средиште 

економије, виница, целом дужином има трем са масивним 

каменим зидовима.

Слика бр. 2. Конак Дечанске винице, 

фотографисао Драгољуб Марјановић
43 М. Ђекић, нав. дело, 82. 
44 Исто, 82.
45 Исто, 82. 

TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   203TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   203 26.9.2010   21:38:2426.9.2010   21:38:24



204

ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК

Зидана је од камена и покривена је ћерамидом. У њој 

се чувају две дрвене бачве које помињу историјски извори, 

високе 5, а пречника 4 метра, у кoje стаје 10-15 хиљада 

килограма грожђа.46   

Преко пута Дечанског метоха налази се зграда парохијског 

дома која дели простор трга од порте Цркве св. архиђакона 

Стефана. Дом је саграђен 1864. године у време обнове цркве, и 

служио је као школска зграда. У њој су знања стицали дечаци 

из имућнијих Хочанских породица, радила је од 1865. до 1920. 

Године, и једна је од најстаријих у Метохији.47 Пре Балканских 

ратова готово свака кућа у Хочи је имала писмених људи.48 Из 

зграде парохијског дома долази се до Цркве св. архиђакона 

Стефана. Тренутно се само у овој цркви редовно служи 

Литургија. На њој се препознају три фазе градње, из XIV, XVI 

и XIX века. Има пространо, зидом ограђено двориште са 

економским зградама, конаком и бунаром (Слике бр. 3 и 4).

        Слика бр. 3 : Зграда парохијског дома, 

фотографисала Маја Марјановић                    
46 Исто, 85. 
47  В. Чукарић, Основна Школа ’Светозар Марковић’, Велика Хоча, 

1987.
48  Ђ. Микић, Друштвено-економске прилике косовских Срба у XIX  и 

почетком XX  века, од чифчијства до банкарства, САНУ, Београд, 

1988, 224. 
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Слика бр. 4. 

Црква св. Стефана, 

фотографисао Драгољуб М

арјановић                                   

   

 

Када се крене лево од Дечанског трга ка Маниташевића 

махали долази се до  цркве посвећене св. Луки, која је 

постoјала још у XIV веку. Срушили су је Арнаути 1897. године, 

а обновљена је 1985.49

Десно од трга у Столића махали налази се кућа 

Хаџиспасића, коју ни један посетилац Велике Хоче не заобилази. 

По својим карактеристикама припада типу грађанских кућа са 

асиметрично постављеним чардаком.50 Саграђена је између 

1830. и 1835. године, подигао ју је сеоски кмет и коџабаша 

Сима Недељковић, након повратка са хаџилука 1865. године51 

(Слика бр. 5).

49 М. Ивановић, Цркве Велике Хоче, 66.
50 М. Ђекић, нав. дело, 89. 
51 Исто, 90. 
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Слика бр. 5.

 Кућа Хаџиспасића, 

фотографисао Драгољуб 

Марјановић

Са доње стране трга наставља се Улица Лазара Кујунџића. 

Идући од Дечанског трга овом улицом долази се до места 

где се сусрећу Столића и Чукарина махала. Поменуто место 

изгледом подсећа на трг и свакако има потенцијал јавног 

простора,52 мада се користи у мањој мери него простор 

Дечанског трга. Овим делом велике Хоче доминира камена кула 

Лазара Кујунџића, која поред метоха манастира Дечана и куће 

Спасића, спада у заштићена културна добра.53 ’Кула Кујунџића’, 

како је Хочани зову, подигнута је на месту старе куле која је 

спаљена у окршају комита и арбанашких зулумћара, у спомен 

на овај догађај. Квадратне је основе, четворосливног крова, са 

полукружно засведеним вратима и прозорчићима, односно 

некадашњим пушкарницама54 (Слика бр. 6). Преко пута куле 

Лазара Кујунџића налазе се просторије Омладинског центра, 

отвореног марта 2005. године ангажовањем невладине 

организације ПРОМОКОМ, која се бави спровођењем пројеката 
52 М. Менковић, нав. дело, 16. 
53 Споменичка баштина Косова и Метохије, Београд, 2002. 
54 М. Ђекић, нав. дело, 114.
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за побољшање образовања у мањинским заједницама на 

Косову и Метохији. У просторијама центра налази се неколико 

рачунара, а младима у Хочи омогућен је бесплатан приступ 

интернету (Слика бр. 7).

        Слика бр. 6. Кула Лазара Кујунџића, 

фотографисала Маја Марјановић          

Слика бр. 7. Омладински центар, 

фотографисала Маја Марјановић                    
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У близини куле Лазара Кујунџића и Омладинског центра 

налази се Црква св. Илије, изграђена у непосредној близини 

рушевина старе цркве посвећене пророку Илији, подигнуте у 

XIV, а порушене у XVIII. веку.55

У ширем центру села налазе се зграда и двориште Основне 

школе Светозар Марковић, изграђени 1926. године, кoja 1952. 

прераста у осмогодишњу школу, а под овим именом ради од 

1983. године. Школа у Великој Хочи трпела је многе тешкоће 

од постанка до данас.56 Један од највећих актуелних проблема 

је масовно осипање ђака, узроковано ситуацијом насталом 

након доласка Међународне заједнице.

У дворишту школе налази се црква посвећена св. Ани, 

мајци Пресвете Богородице, саграђена 1912. године на 

темељима старе коју су срушили Турци средином XIX века.57  

Црква св. Ане позната је по томе што су је походиле жене 

које нису могле да имају пород, а које су након молитве 

овој светитељки бивале исцељене. Хочанске цркве и вера 

да их чувају Бог и светитељи којима су посвећене, имају 

најзначајнију улогу у вољи становништва које је у Хочи остало 

да не напусти своје село. У разговору са хочанским парохом, 

оцем Миленком Драгићевићем, сазнали смо за неколико чуда 

којима су Хочани присуствовали и која су их утврдила у намери 

да остану. Једно од тих чуда је појављивање заслепљујуће 

светлости на сеоском гробљу, у касне ноћне сате,  када у 

селу није било струје, а небо је било ведро, тако да светлост 

није могла доћи ни од струјног напона, нити од грома. Овом 

догађају присуствовао је сам парох са неколико мештана, а 

призор су видели и они који су се случајно нашли у близини. 

Сеоско гробље налази се код цркве посвећене св. Николи у 

близини Селске реке, на северозападној страни села. Ова црква 

била је седиште Хочке метохије, која је припадала манастиру 

Хиландару. Други сличан догађај одиграо се јула 1999. године, 
55 М. Ивановић, Цркве Велике Хоче, 67.
56 В. Чукарић, нав. дело
57 М. Ивановић, нав. дело, 68. 
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када су се маштани припремали за колективно исељење. Дуж 

главног пута направљена је колона аутомобила и трактора са 

Хочанима припремљеним за одлазак. О одласку се тих дана 

говорило, али је, како смо сазнали од Јоване Баљошевић (рођ. 

1975), професорке енглеског језика у Хочи, међу Хочанима 

владала атмосфера између очајања због напуштања својих 

огњишта и наде да се тако нешто неће догодити. Коначно је 

потврђено колективно исељење и наређено је да се формира 

колона возила. Неколико младића отишло је до храма св. 

Стефана да се опросте од свог села. У тренутку када су изашли 

из храма на звонику  је стајала бела голубица, која је, након 

што су је погледали изненађени, јер те врсте нема у овом делу 

Метохије, одлетела. Након тога у двориште цркве ушао је парох 

и рекао им да је исељење одложено. Јављање беле голубице и 

одлагање исељења протумачили су као Божју посету и знак да 

не треба да напуштају село.58  

Дом културе, општина, пошта, амбуланта и канцеларија 

УНМИК-а налазе се уз главни пут, пре ширег центра села 

чије језгро чини Дечански трг. У близини општине налази се 

црквиште старе цркве коју Хочани називају св. ’Пречиста’, 

посвећене Пресветој Богородици. Хочани верују да је ово 

била њихова најстарија црква и да су је Tурци порушили у 

XVIII веку.59 

У Хочи се налазе још два црквишта. Једно је остатак 

цркве која се налазила на самом брежуљку са десне стране 

Селске реке. Била је посвећена светом архангелу Гаврилу, па 

ју је народ временом приписао светом архангелу Михаилу.60  

Друго црквиште налази се на падинама Петровог брега изнад 

58  О чудима која су се дешавала у Великој Хочи сазнали смо највише 

у разговорима који су обављени о Духовима  2003. године са 

оцем Миленком Драгићевићем, хочанским парохом, и Јованом 

Баљошевић, професорком енглеског језика у ОШ Светозар 

Марковић у Великој Хочи. 
59 М. Ивановић, нав. дело, 65. 
60 М. Ивановић, нав. дело, 69. 
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Мицића махале. На том месту налазила се црква посвећена 

св. апостолу Петру (Слика бр.8), саграђена у XVI веку, а којa 

je порушена у XVIII веку од стране Турака. На овом црквишту 

Хочани још увек пале свеће на Петровдан.

Слика бр. 8. Остаци цркве посвећене св. апостолу Петру, 

фотографисала Дуња Станишић 

Теоријско-методолошки оквир рада

Велика Хоча урбаном структуром превазилази 

критеријуме који би је oкарактерисали као сеоско насеље. 

Иако су етапе урбаног развоја нејасне, на основу данашњег 

изгледа и употребе јавног простора од стране мештана у 

свакодневним и свечаним приликама, види се утицај таквог 

развоја насеља. Дечански трг у Хочи, смештен између два 

сакрална објекта (Дечанског метоха са Капелом св. Трифуна 

и Цркве св. архиђакона Стефана) са којима чини целину, 

представља тачку у којој се укрштају свакодневне активности 

мештана, и својим изгледом се намеће као место где се 

може провести слободно време или организовати прослава 

празника. Због тога је употреба овог трга у свакодневним и 

свечаним дешавањима и сам однос мештана Велике Хоче 

према простору трга, предмет анализе овог рада. Утицајем 
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структуре града на просторно понашање становништва 

и ритуалним садржајем који се формира у односу на 

значајне тачке јавног простора на примеру Дубровника 

бави се Весна Вучинић у студији Просторно понашање у 

Дубровнику.61 У овом раду користе се достигнућа  урбане 

антропологије и урбане социологије. Анализиран је утицај 

физичке структуре окружења на становнике два кварта 

града Дубровника, различита по демографској и социо-

економској структури, на начин коришћења простора који 

их окружује и симболичког садржаја који му приписују.62 

У Великој Хочи, урбана конфигурација простора утиче 

на социјални живот мештана чије је средиште простор 

Дечанског трга, а начини на који се трг користи у многоме је 

одређен узрастом, полом и образовањем испитаника. Тако 

је наведена студија пружила теоријски основ и основне 

елементе теоријско-методолошког апарата.

У Великој Хочи имали смо потешкоћа у спровођењу 

истрживања јер су Хочани све мање спремни на сарадњу, 

исцрпљени дугогодишњим осећајем неизвесности и стрепње 

за егзистенцију, што утиче и на њихове међусобне односе и 

психичко стање. Учествовање у свакодневним дешавањима 

на тргу у току три дана, присуствовање прослави Михољдана, 

разговори са Хочанима и чињеница да су нас након два 

претходна доласка прихватили, пружили су довољно 

могућности да се прикупи грађа за анализу.   

Метод коришћен при истраживању је посматрање са 

учествовањем. Посматрање свакодневних дешавања на тргу 

обављено је у априлу 2005. године у време једног радног 

дана (11. април, понедељак) и једног дана викенда (9. април, 

субота). У разговору са Хочанима сазнали смо да недељом 

трговци из Призрена продају робу на тргу, да трг тада постаје 

својеврсна пијаца или ’бувљак’ како су га испитаници назвали, 

61 В. Вучинић, Просторно понашање у Дубровнику, Београд, 1999, 15.
62 Исто, 15. 
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да би нам појаснили изглед трга недељом. Тога дана на трг 

долазе и мештани, који га не посећују током осталих дана у 

недељи, да би погледали нешто од робе, али, пре свега, да би 

чули новости из Призрена. У анализу употребе трга као јавног 

простора укључена су дешавања на Дечанском тргу у недељу 

(10. април) oд 10:00 до 18:00 часова.

Због отежане комуникације са осталим деловима Србије 

и ризика који носи сваки одлазак у Хочу, било је тешко 

посматрати прославе других празника и ритуала који се још 

дешавају на овом тргу током године. О начину одржавања 

ритуала на тргу и изгледу некадашњих прослава празника, 

сазнали смо на основу разговора са испитаницима различите 

старосне доби. Од  ритуала који се  одржавају на  тргу у Хочи 

испитаници истичу налагање бадњака као један од битних 

догађаја. Њиховом љубазношћу добили смо и фотографије из 

2000. године. Дечански трг у периоду пре изолације био је место 

где су се одржавали неформални елементи прослава црквених 

и државних празника. Свечани елементи празника били су 

везани за друге просторе. У периоду изолације трг је постао 

место одржавања свечаног програма фолклорног ансамбла, 

који се некада одржавао у Дому културе, и неформалног дела 

славља. Таквој прослави присуствовали смо на Михољдан (12. 

октобар) 2003. године.   

Већ након прве посете Великој Хочи приметили смо да је 

трг у центру села место где се у току дана већином окупљају 

мушкарци. Старије жене и оне средњег доба могу се видети 

на тргу само у пролазу до неког другог одредишта, или ако 

је на тргу прослава. Окупљања жена везана су за интимније 

просторе, за места на којимa се рачвају улице у махалама. 
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Живот на тргу

Свакодневни живот на тргу

Грађа која ће бити анализирана у овом раду прикупљена 

је током четвородневног боравка у Великој Хочи, од 8. до 

13. априла 2005. године. Приликом ове посете Великој Хочи 

посматрана су дешавања на тргу у току једног дана викенда 

(субота, 9. април 2005) и једног радног дана (понедељак, 11. 

април 2005).

У истраживање је укључено и време када трг постаје 

’бувљак’,  како су га Хочани назвали. Сваке недеље од десет 

сати на Дечанском тргу у Великој Хочи продаје се гардероба, 

разноврсни алати, батерије за чесме, батеријске лампе, 

сијалице… 

Поред посматрања онога што се збивало на тргу, време 

проведено у Хочи користили смо за разговор са мештанима. 

Питања су се односила на то шта за њих представља овај трг, 

како га користе, како су га користили некад и због чега воле 

да проводе врема на њему. Укључујући разговоре обављене 

у јуну и октобру 2003. године, добијене су информације од 

15 испитаника. Посматрањем дешавања на тргу добијени 

су подаци о томе како се трг користи у условима који не 

дозвољавају слободу кретања ван круга насељеног дела 

Велике Хоче (осим у терминима прописаним од стране 

безбедносних снага Међународне заједнице и уз њихову 

пратњу). Мишљења саговорника о тргу и однос према њему 

говоре у великој мери и о односу мештана према ситуацији 

насталој након доласка мировних снага. Део мештана које 

смо затекли на тргу испитан је о тешкоћама таквог начина 

живота, као и о томе како је трг изгледао у периоду док се у 

Великој Хочи одвијао „нормалан живот”.
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9. април 2005, субота, трг у Великој Хочи

            

9:40 − Људи испред продавнице.

9:55 −  Жена са бебом у колицима само пролази преко трга, 

клупе на тргу су празне, људи седе испред продавнице. 

10:00 −  Отац Миленко отвара галерију, која се налази поред 

зграде парохијског дома. У галерији су изложене слике 

урађене на ликовној колонији Арт Форум Велика Хоча 

– Ликовна колонија Балканског региона, која је одржана 

од 1. до 10. августа 2003. године. Деца прелазе преко 

трга, до школског дворишта.

10:05 −  Из горње махале долазе KФOР-ови аутомобил у 

редовну патролу. 

10:10 −  Преко трга пролази Јефта Мицић на мотокултиватору, 

одлази према општини. Пролазе два КФОР возила, 

окрећу се на тргу и одлазе до продавнице. Отац 

Миленко затвара галерију

10:15 −  Јефта Гогић (рођ. 1930) долази да види да ли је стигла 

пензија, деле их, каже, некад у општини, некад у 

просторији међународне организације ИОМ која се 

налази порeд галерије, некад у парохијском дому.

10:20 – Патролна кола КФОР-а долазе из Горње махале.

10:35 − Дечак и девојчица се играју код Дечанске винице. 

10:45 −  Долази комби који доноси робу за радње (Слика бр. 9). 

КФОР џип из Столића махале према Цркви св. Луке.

11:00 −  Отац Миленко пали смеће у контејнеру, то је једини 

начин да се отпаци са трга одстране пошто комунална 

служба не постији. КФОР се враћа од Цркве св. Луке у 

Столића махалу.

11:15 −  КФОР пролази главним путем преко трга, па према Цркви 

св. Луке. Сада је више људи испред продавнице и на клупи 

’код липе’. Преко трга пролазе жене са децом.

11:20 –  Преко трга пролази чобанин са овцама, иза њих иде 

пас (Слика бр. 10).
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11:27 −  КФОР патрола креће се од Цркве св. Луке у Доњу 

махалу.

11:32 − КФОР комби пролази доњим путем.

11:40 − КФОР џип преко трга у Столића махалу (Слика бр. 11).

11:45 −  Два старија човека села на клупицу код табле, одлазе 

до галерије. Чика Јова показује госту из Ораховца 

експонате из галерије.

11:55 −  Патрола долази главним путем преко трга и скреће 

према Цркви св. Луке.

12:07 −  Џип КФОР-а долази до трга и паркира се испред 

парохијског дома (Слика бр. 12). Патролни џип долази 

главним путем преко трга, па у Столића махалу.

12:15 −  Отворио се кафић Пасаж, чује се гласно народна 

(новокомпонована)       музика. Фотографишемо КФОР, 

док се играју са псима.

12:50 −  Патрола од Маниташевића махале, па према Цркви св. 

Недеље. 

13:15 − Патрола главним путем.

13:55 − Долазе људи из Промоком-а, невладине организације.

15:15 – Патрола.

18:20 − Враћа се чобанин са овцама (Слика бр. 13).

18:30 – Патрола.

18:55 – Патрола. 

19:11 – Патрола.

19:20 – На тргу нема никога, сви су испред продавнице.
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Слика бр. 9. Комби доноси робу за радње, 

фотографисала Маја Марјановић 

Слика бр. 10. Чобанин изводи овце на испашу, 

фотографисала Маја Цветковић
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Слика бр. 11. КФОР џип пролази преко трга у 

Столића махалу, фотографисала Маја Марјановић     

Слика бр. 12. КФОР џип се паркира испред 

парохијског дома, 

фотографисала Маја Марјановић

TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   217TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   217 26.9.2010   21:38:3026.9.2010   21:38:30



218

ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК

              

Слика бр. 13: Чобанин враћа овце са испаше, 

фотографисала Маја Марјановић 

10. април 2005, недеља, трг у Великој Хочи

8:00 −  Почела је литургија у храму св. aрхиђакона Стефана, 

преко трга пролазе људи и одлазе у цркву.

9:00 −    Седимо испод трема на тргу и посматрамо ’бувљак’.

9:00 −     до 9:30 − Преко трга пролазе људи који  излазе из парохијског 

дома и они који тек улазе у њега (Слика бр. 14).

10:00 −  Трговци из Призрена постављају своју робу на тргу. 

Недељом од десет сати на Дечанском тргу у Великој 

Хочи продаје се гардероба, разноврсни алати, батерије 

за чесме, батеријске лампе, сијалице… Трговце који 

доносе робу Хочани називају ’Бугарима’ или ’бугарским 

Циганима’. По нашем сазнању робу коју продају у Хочи 

набављају у Турској или Бугарској (Слике бр. 15 и 16).
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Непосредно код улаза у парохијски дом паркирана су кола 

са регистрацијом града Драча. Њихов власник продаје рибу за 

коју тврди да је из Албаније. Хочани коментаришу да је риба 

вероватно из Дрима и да је трговац из неког од ’шиптарских’ 

села у околини. Причу о пореклу своје робе испричао је да би 

је лакше продао. Међутим, судећи по броју заинтересованих, 

није му успело. 

На тргу се у току дана окрећу аутомобили и преко њега 

пролазе КФОР патролни џипови. До 18:00 часовa продавци су 

се разишли и трг је опет постао трг. На клупу код липе вратили 

су се старији мушкарци. Уобичајен призор за поподневне 

часове, по којем се недеља не разликује од осталих дана. Трг 

је поподне и увече (од 18 до 20:30 часова) место где старији 

мушкарци размењују мишљења о свакодневним догађањима.  
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Слика бр. 14. Људи испред парохојског дома,

фотографисала Маја Марјановић 

Слика бр. 15. Хочани разгледају робу на тргу, 

фотографисала Маја Марјановић
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Слика бр. 16. Хочани разгледају робу на тргу, 

фотографисала Маја Марјановић
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Слика бр. 17. Пензионери под липом,

фотографисала Маја Марјановић

11. април 2005, понедељак, трг у Великој Хочи

7:55 −  Пролазе ђаци до школе, преподневној смени часови 

почињу у 8:00.

9:30 −  На тргу нема никога, испред продавнице има људи, 

пролазе патроле једна за другом  на сваких 10 до 20 

минута.

11:30 −  Пролази чобанин са овцама.

12:25 −  Трг потпуно празан, осим што повремено неко прође 

до продавнице, и што се нека кола окрену.

13:00 − Кафић Пасаж се отвара и опет се чује гласна музика.

13:05 −  Деца пролазе и враћају се из школе, старији разреди 

(деца од V до VIII разреда иду у школу од 13 часова).                            

У великом временском интервалу нема никога на тргу, 

осим патрола и људи који пролазе. За то време испред 

продавнице има људи у разговору.

14:00 −  Долазе деца да се играју код винице Дечанског метоха. 

Један део одлази до школског дворишта.

15:45 −  Долазе пензионери, седају код липе (Слика бр. 17). 

На тргу су само пензионери, млади људи су у кафићу 

или у пролазу, окрену се нека кола, све време пролазе 

патроле.

17:00 −  Деца се играју у кругу винице, не прелазе до трга због 

аутомобила.                    

18:00 − Враћа се  друга смена из школе.                   

18:45 – Враћа се чобанин са овцама.               

19:00 −  Долазе млађи људи на трг. Пензионери су на клупама, 

а омладина под тремом. Ово је време када пензионери 

напуштају трг и одлазе у шетњу до ’Свети Јован’, одакле 

ће се поново вратити до трга са кога ће се разићи 

кућама. Шетња траје око 30 минута.
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20:30 −  Млади у кафићу Пасаж, чује се гласна музика. Испред 

продавнице средовечни људи. На самом тргу нема 

никога.

На основу изнете сатнице дешавања на тргу у Великој 

Хочи може се приметити да је у преподневним часовима трг 

углавном без људи, у поподневним часовима на клупице које 

омеђују трг долазе пензионери. Јуна и октобра 2003. године 

на тргу се окупљало више људи у преподневним часовима. 

Један од разлога што их током априла 2005. године није било, 

су радови око садње винове лозе за коју су добили помоћ од 

Агенције за реконструкцију и развој Косова и Метохије.

Деца нижих разреда основне школе и предшколског 

узраста на тргу се играју углавном викендом. Деца виших 

разреда основне школе као место за игру бирају школско 

двориште, у поподневним часовима, када се заврши настава.

Интервали када у којима је трг празан су много већи од 

оних када се људи на тргу задржавају, али је битно нагласити да 

преко трга непрекидно има пролазника, били то становници 

горњих махала који иду до продавнице, били они који из 

доњих махала пролазе до горњих.  На самом тргу већина људи 

се окупља у поподневним часовима, и то су, углавном, старији 

људи и пензионери.

Занимљиво је да се на тргу окупљају углавном 

мушкарци, док се жене окупљају на местима рачвања улица 

(кoje мештани називају ’сокацима’) у махалама. Овакво 

запажање о кретању старијег становништва независно је 

од тога да ли је трг посматран за време викенда или у току 

радног дана. Разлика у изгледу трга викендом и радним 

даном је једино у томе што је викендом на тргу више деце. У 

време летњег распуста и ова разлика нестаје. Летњи распуст 

је период када је на тргу у вечерњим часовима највише 

омладине. Тада се у предвечерје на клупама, где су седели 

старији људи, окупља омладина.
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Ситуација је другачија уколико се у простор трга уврсти 

продавница која се не налази на самом тргу, али је комуникација 

са тргом несметана, и средовечни мушкарци које смо тамо 

затекли кажу да им време које проводе испред продавнице 

значи јер се на тај начин обавештавају о дешавањима у селу. 

Време проведено испред продавнице користе и да би попили 

пиво, јер је јефтиније него да иду у кафану. Слично обавештење 

добили смо од старијих људи, пензионера које смо сретали у 

поподневним часовима на тргу, код липе. Кажу да се на тргу 

најбоље информишу о томе када ће бити исплата пензија и 

УНМИК-овог додатака. Средовечни људи као место на коме 

свакодневно проводе своје слободно време бирају простор 

испред продавнице, док ужи простор трга, намењен седењу 

у току дана, користе пензионери. Одласци у кафану замењени 

су боравком и конзумирањем алкохола испред продавнице 

због лоше економске ситуације.

Кафић који се налази поред продавнице ближе тргу,  у који 

одлази омладина, може се, као и продавница, ради потреба 

истраживања, уврстити у простор трга. Млади људи се овде 

састају у слободно време (имају га и превише, будући да већина 

није запослена). Када је лепо време неколико столова избаце 

испред кафића, тако да се налазе у непосредној близини трга. 

Они простор самог трга проглашавају местом за пензионере, 

и местом погодним да се окрену кола. Не поричу, међутим, 

да се оданде најбрже шире све вести и да су пензионери на 

тргу најбоље обавештени о свему. Са иронијом додају да су 

упознати чак и са тим ко је шта куповао у току дана, јер ко 

жели нешто да купи мора да прође преко трга да би дошао до 

продавнице.    

Мишљења младића са којима смо разговарали о овом 

тргу се разликују. За Бојана Филиповића (рођ. 1981), студента 

права у Митровици, трг не представља ништа значајно, чак 

каже да је то нешто што нас је вратило уназад, јер ту сада 

само глуваримо, ништа се значајно не дешава, млади само 
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одлазе из села, трг ме подсећа на глуварење, а уствари ако 

се нешто и дешава десиће се на тргу, само што нама ништа 

више узбудљиво не може ни да се деси.   

За разлику од Бојана, Горан Ђуричић (рођ. 1984), 

студент историје, каже да је трг за њега ’свето место’, да 

тамо воли да проводи време са друштвом, без обзира да ли 

седи у кафићу или на самом тргу под тремом. За трг га везује 

поглед на конак метоха манастира Дечани који је изграђен у 

XIX веку: Лепо је знати да су у Хочи некада боравили угледни 

људи, српски конзули и са одушевљењем причали о њој, 

што је још важније враћали су се и са уживањем проводили 

време у Хочи. Они су као и ми шетали овим тргом. Михајло 

Гарић (рођ. 1982), газда кафића у који излазе млади из Хоче, 

каже да му је трг битан само због славља: Немам обичај да 

свраћам на трг, само онда кад је неко славље, ми у Хочи само 

то и знамо, да славимо.

Од Небојше Димића (рођ. 1963), професора математике  у 

Основној школи 

Светозар Марковић у Великој Хочи, чули смо да на тргу 

воли да проводи време јер га лепе успомене везују за то место, 

а и зато што се ту налази кафић Пасаж у који воли да одлази са 

пријатељима. Каже да воли тамо да оде ради размене мишљења 

око тренутне ситуације у којој се налазимо и да поделим то 

са другима који ме разумеју. Као што видиш немамо где друго 

ни да одемо.         

Слично размишљање о тргу чули смо и од нешто старије 

генерације наставника у Хочи. Цветко Јовичић (рођ. 1949) каже 

да је трг у Хочи центар свих збивања и да ту воли да се нађе 

са пријатељима ради размене мишљења: Обично са својом 

генерацијом одлазим у кафану која се налази у близини трга, 

па нам је трг место где се опраштамо и где се састајемо.

Учитељице су нам описале трг као место састанка са 

пријатељицама, углавном у време викенда или празника. 

Кажу да најрадије тамо одлазе када су прославе да виде 
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како омладина игра и пева. Оне дају предност ранијим 

прославама празника на Дечанском тргу. Кажу да је све 

било другачије, веселије, било је више људи, мада се радују 

прославама Михољдана јер им је то један од ретких догађаја 

у години када могу да се провеселе, и време када у Хочу 

дођу људи са стране.   

На питање зашто воли да проводи време на Дечанском 

тргу, Јефта Гогић      (рођ. 1930), један од најчешћих посетилаца 

овог места одговорио је: Кад сам дома жена вика на мене што 

гледам много тељевизор, боље ми је овде да седим, да се не 

свађам са жену. Ако долази нека помоћ, овде ће ти кажу, кући 

ко ће ти каже? У суботу 9. априла он је први дошао на трг да се 

обавести да ли је стигла пензија. Пензије се  деле у канцеларији 

ИОМ-а која се налази на Дечанском тргу. 

Уторком и петком у јутарњим часовима са трга полази 

аутобус који под пратњом УНМИК-a и косовске полиције 

превози становнике Хоче до северног дела Митровице. 

У поподневним часовима аутобус се враћа, и тада се на 

Дечанском тргу окупе Хочани да се обавесте о новостима 

из Митровице, и да буду упознати уколико је неко са стране 

дошао у село (Слика бр. 18).                                               
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 Слика бр. 18, Долазак аутобуса из Митровице, 

фотографисала Маја Марјановић

Многим старијим људима, који нису витални као Јефта, 

одласци на трг своде се само на чекање и испраћање аутобуса 

који вози до Митровице. Мало дуже бораве на њему једино 

када је неки празник. Једна од њих је и Достана Мицић  (рођ. 

1938). Она каже да воли да дође када је неко славље да гледа 

младе како се веселе, и да види ко је све дошао у госте. 

Достана Мицић је веома драгоцен члан фолклорног ансамбла 

из Велике Хоче. Постоје обичаји по којима је Велика Хоча 

препознатљива, а који ће се наћи у репертоару овог ансамбла 

једино уколико је ’баба Доца’ или ’мајка Доца’ доброг здравља 

да може да их изведе. 

Прославе празника на тргу

 Јефта Гогић (рођ. 1930) испричао нам је како су се раније 

у Хочи одржавали сабори. Дешавало се то другог и трећег дана 
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Ускрса. Другог дана Ускрса литургија би се одржавала у Цркви 

св. Јована, после чега би се прослава настављала у црквеној 

порти. Јефта Гогић каже: Биљи су људи из Призрена и Приштине, 

из свих села у Хочу на сабор. Свирала би музика па би играљи и 

певаљи млади. Кад се разиђу музика ишла кроз село од куће до 

куће. Трећег дана Ускрса литургија би се одржавала у Цркви св. 

Илије. На дане сабора у сали Дома културе у Хочи одржавале су 

се приредбе у организацији културно-уметничког друштва из 

Хоче. По објашњењима која смо добили од Хочана, тада би у Хочу 

долазило доста људи са стране, јер је сабор у Хочи био чувен. 

Гости који су били повезани родбинским и пријатељским везама 

са Хочанима, одлазили би после јавне прославе њима у госте, док 

би се на Дечанском тргу настављала прослава. Тај део прославе 

био је неформалан, није се одвијао ни по каквом програму. Људи 

би се ту веселили ’за свој рачун’, уз музику и вино. 

Сличној прослави присуствовали смо на Михољдан (12. 

октобар) 2003. године. Прослава Михољдана установљена је 

од 1994. године и била је подржавана од стране Републике 

Србије.63  Првенствено је организован из економских 

разлога, јер се Михољдан прославља у време када је 

вино спремно за продају. То је била прилика да Хочани 

новопроизведено вино продају посетиоцима сабора, а неки 

од њих постајали су стални купци код хочанских домаћина. 

Уз продају вина организован је културно-уметнички програм 

са представљањем хочанских песама и фолклорних игара. 

Организатори овог славља у допису Министарству културе 

Републике Србије из 2003. године, од кога траже подршку 

за организацију, указују на значај овог празника: Михољдан 

означава симболично да је новопроизведено вино зрело и  да 

се може пити, те се Михољданска свечаност схвата као дан 

вина, а за њу се увек везује низ културних догађања. У наставку 

организатор наводи садржај и учеснике програма. Те године 

63  Допис организатора Михољданског сабора Министарству културе 

Републике Србије.
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у програму су учествовали домаћини и уметници, трубачи 

и фолклорна друштва из Србије. Била је организована 

изложба слика које су настале у ликовној колонији (Арт 

Форум Велика Хоча – Ликовна колонија балканског региона) 

од 1. до 10. августа 2003. године.

Прослављање Михољдана (12. октобра 2003) почело 

је литургијом у 9:00 часова у Капели св. Трифуна. Литургију 

је служио владика Артемије, епископ рашко-призренски, уз 

саслуживање монаха из манастира Дечани и Ђурђевих ступова 

код Рашке. Том приликом у Хочу су стигле званице из света 

уметности, културе и политике, и неколико аутобуса из осталих 

енклава на Косову и Метохији са својим културно-уметничким 

друштвима. Тога дана у Хочи су се, поред припадника немачког 

КФОР-а, као гости нашли и војници осталих земаља учесница 

мировне мисије на Космету (Швеђани, Италијани, Французи, 

Холанђани). За време литургије у Капели св. Трифуна гости 

су стајали, док су у дворишту Дечанског метоха службу 

пратили Хочани и гости који нису могли да уђу у капелу као и 

обезбеђење владике Артемија.

 По завршетку литургије, око 10:30 часова, гости и Хочани 

су се упознавали у пријатним разговорима у дворишту метоха. 

У 11:00 часова сви су кренули у салу Дома културе на приредбу 

коју су припремили чланови КУД-ова из Хоче и Лепосавића. На 

почетку приредбе прочитан је говор добродошлице, у коме је 

указано на значај одржавања оваквог сабора за мештане, и 

исказана захвалност гостима што су одвојили време да дођу 

у Хочу и пруже подршку својим сународницима. После говора 

почео је програм који се састојао од извођења фолклорних 

игара и песама са Косова и Метохије. У програму су учествовали 

Александар Деспотовић, песник из Пећи, са поемом о монаху 

оцу Харитону, кога су на свиреп начин убили шиптарски 

терористи у близини Призрена, и песник Ранко Ђиновић који 

је говорио стихове о Метохији. 

После приредбе, у 13:00, постављен је ручак за госте у 
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дворишту Дечанске винице. На улазу у двориште Дечанске 

винице госте су дочекала деца обучена у народну ношњу, носећи 

погачу, со и ракију као добродошлицу гостима (Слика бр. 19). 

Ручку су присуствовале званице из света политике, културе и 

црквени великодостојници, док се право славље наставило на 

тргу испред парохијског дома. Деца из фолклорног ансамбла 

поновила су игре са приредбе и на тргу, где су их посматрали 

Хочани и гости заједно са припадницима КФОР-а (Слика бр. 20). 

Паралелно са игром, на тргу се одвија дегустација и продаја 

вина. Бурад са вином била су постављена испод трема на тргу 

пре него што су људи у већем броју дошли на трг (Слика бр. 21). 

Они који пију вино и посматрају учеснике прославе заузимају 

простор око трема и код липе. После извођења фолклорних 

игара, у коло се хватају мештани и гости, уз пратњу трубачког 

оркестра, а коло се игра док се не уморе и док не понестане 

вина (Слика бр. 22). Око 19:30 гости из осталих енклава са 

организованом пратњом одлазе, док уметници, политички 

званичници и црквени великодостојници Велику Хочу 

напуштају много раније. Док прослава траје на тргу се осећа 

атмосфера која варира између туге због неизвесне ситуације у 

којој се налазе, и радости што могу да се састану и провеселе 

и у таквим околностима. Припадници КФОР-а разговарају са 

мештанима уз помоћ преводилаца, углавном о начину на који 

припремају вино. Посматрају коло на тргу као занимљивост 

коју вероватно после завршетка мисије на Косову и Метохији 

неће бити у прилици да виде (Слика бр.23).
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Слика бр. 19. Деца дочекују госте, 

фотографисао припадник КФОР-а                       
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Слика бр.20. Фолклорни ансамбл Велике Хоче, 

фотографисао припадник КФОР-а
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Слика бр. 21. Бурад са вином, 

фотографисао припадник КФОР-а   

Слика бр.22. Хочани и гости у колу, 

фотографисао припадник КФОР-а             

Слика бр. 23. Припадници КФОР-а посматрају прославу, 

фотографисао припадник КФОР-а

Михољдан у доба окупације добија улогу сабора 

који донекле може да замени сабор у време Васкршњих 

празника. Откако је Велика Хоча постала изолована, Хочани 

немају слободу да прослављају сабор другог и трећег дана 

Васкрса. Како се Црква св. Јована и Црква св. Илије налазе 

готово на самој граници села, простор око њих више није 

сигуран за одржавање сабора, бар не онолико колико је 

био рабије. Михољдански сабор има форму прослављања 

сличну доскорашњим саборима везаним за Ускршње 

празнике. Наиме, празновање почиње  присуствовањем 
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Светој литургији, затим се одржава приредба у сали Дома 

културе и прослава на тргу која се одиграва без посебног 

програма.  Народ, једноставно, остаје на тргу не желећи да 

се разиђе, већ да продужи славље. Дечански трг се својим 

положајем и изгледом намеће као најбољи простор за такву 

врсту догађаја. На Михољдански сабор у Хочу долазе људи 

из других енклава, политичари, црквени великодостојници, 
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књижевници, песници, глумци из Србије. То је период када 

се завршавају послови око прављења вина, па је Михољдан 

дан када се дегустира вино бербе из те године. У Велику Хочу 

дође по неколико аутобуса из осталих енклава на Косову и 

Метохији, и из целе Србије. То је и прилика да домаћини 

из Хоче продају своје вино. У дворишту Дечанског метоха 

дегустира се и продаје дечанско вино које се припрема од 

грожђа из винограда у Хочи. 

Дечански трг, откако су  прославе Ускршњих празника 

везаних за просторе око Цркве св. Јована и Цркве св. Илије 

редуковане, јавља се и као место где се изводи програм 

прослављања формалног дела свечаности. Када је лепо 

време приредбе, које се иначе одржавају у Дому културе, у 

потпуности се одигравају на тргу. Ти програми састоје се од 

игара и песама које изводи фолклорни ансамбл из Велике 

Хоче, у чијем су саставу углавном деца, младићи и девојке из 

Хоче, уз подршку старијих жена које су најбољи познаваоци 

песама и игара везаних за овај простор.

На Дечанском тргу прославља се и Бадње вече, тј. 

одржава се обичај налагања бадњака. Припреме за налагање 

почињу на Бадње јутро, после литургије у Цркви св. Стефана, 

када Хочани одлазе у околне шуме да секу бадњаке. До 1998. 

године Хочани су ишли у сечу бадњака слободно. Одлазак 

није био организован, али су из сваке куће у Хочи одлазила 

бар два мушкарца, сретали би се са другим мушкарцима из 

села у току сече, што се увек завршавало наздрављањем и 

уз песму. У данашњим условима одлазак у околне шуме по 

бадњак могућ је само уз пратњу КФОР-а и без песме, да не би 

дошло до сукоба са Шиптарима који овакве догађаје схватају 

као провокацију. Када насеку довољну количину бадњака, 

враћају се у село КФОР-овим возилом и бадњаке остављају 

на тргу, уз зид парохијског дома или ограду комплекса 

Дечанског метоха (Слике бр. 24 и 25). У 16:00 часова народ 

се окупља на тргу, највише је деце и старијих мушкараца, 
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док су жене заузете припремањем хране за Бадње вече.

Слика бр. 24. Доношење и припрема бадњака за налагање, 

фотографисао припадник КФОР-а

Слика бр. 25. Доношење и припрема бадњака за налагање, 

фотографисао припадник КФОР-а

Слика бр. 26. Налагање бадњака, 

фотографисао припадник КФОР-а

Око 16:00 часова на трг долази хочански парох, отац 

Миленко Драгићевић. Млађи људи припремају ватру за 

налагање бадњака. Када се ватра разгори, отац Миленко узима 

једну од донесених грана која представља бадњак целог села. 

Над овом граном читају се молитве из Требника, после чега се 

бадњак полије вином и закрсти. Потом се неколико гранчица 

са овог бадњака одломи и баци у ватру, док отац Миленко 
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чита речи молитве за здравље мештана и родну годину. 

За то време Хочани бацају у ватру гранчице одломљене са 

својих бадњака (Слика бр. 26). Након прочитане молитве отац 

Миленко благосиља мештане и честита им празник са жељом 

да следећи дочекају слободни. После тога прилази бадњацима 

поређаним на тргу, и кропи их вином. Овим чином завршава се 

освећивање бадњака. Хочани своје бадњаке односе у домове, 

док се грана која представља бадњак целог села уноси у Цркву 

св. архиђакона Стефана. У цркви се задржавају још петнаест 

минута до пола сата, док се не прочита завршна молитва. 

Овом догађају присуствују и војници КФОР-а, који су тога дана 

задужени за пратњу и са Хочанима деле радост Бадње вечери. 

Њиховом љубазношћу добили смо фотографије налагања 

бадњака из 2000. године.                                                          

Поред ускршњих и божићних празника, на Дечанском 

тргу су се, према казивању учитељице Олге Гогић (рођ. 1950), 

прослављале и свадбе, што је данас врло ретко. На тргу су се 

опраштале младина и младожењина породица по свршетку 

свадбеног весеља.64 Данас се младенци само кратко задрже 

на тргу након обављеног црквеног венчања: Можда одиграју 

понеко коло и иду си дома.65 

По казивању старијих Хочана на Дечанском тргу је 

застајао спровод покојника на путу до гробног места. Гробље 

у Великој Хочи налази се у Доњој махали код Цркве св. Николе. 

До Дечанског трга воде путеви из горњих махала (Мицића 

махале, Столића махале, Маниташке махале), затим пут 

којим се долази са североисточне стране од Ораховца, и пут 

који више није у употреби из безбедносних разлога, а води из 

Велике Хоче у Призрен. С обзиром да се ови путеви укрштају 

на Дечанском тргу, јасно је да трг функционише као раскршће 

које у српској народној традицији има посебно место у 

64  Из разгововора са господином Видосавом Чукарићем, априла 

2005.
65 Снежана Мицић (рођ. 1935)
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погребним обичајима.66 

На основу поменутих казивања старијих Хочана о ранијој 

употреби трга, може се закључити да је ово место имало 

значајну улогу у религијским ритуалима везаним за животни 

циклус појединца.        

Осим црквених празника, прослављали су се и 1. мај и 

8. март. Како Хочани сами кажу, раније се славило уз песму и 

весеље, уз музику и игру, али старији испитаници сматрају да 

тек откако се слави Михољдан, славе уз трубе, и долази много 

више ’света’. Данашњим прославама присуствују и припадници 

снага КФОР-а и међународне заједнице јер ’воље да гљедају 

како ми играмо, ни то дома немају’. 67 

Дечански трг Хочани међу собом не називају тако. Када 

желе да кажу да одлазе на трг, употребљавају следеће изразе:  

’код цркве’, ’код липе’, ’на уљицу’, ’у центар’, ’код конака’, ’црквени 

трг’. На основу разговора са Хочанима може се закључити да 

је код млађих испитаника, студената и средњошколаца, више 

заступљен назив ’код цркве’ и ’код липе’, док старији људи, 

пензионери и испитаници средњег доба користе  ’на уљицу’ 

или ’у центар’.

            Хочани користе ове изразе и када одлазе у продавницу 

која се налази у близини трга, у кафић, или када иду на трг. 

Код млађих испитаника нисмо приметили да дефинишу своје 

одласке на трг у вечерњим сатима као изласке, једино уколико 

се већ нешто дешава на тргу (у време неке прославе, када Хочу 

посећују гости из Србије). У тим прославама учествују млади и 

средовечни људи, док се учешће старијих људи у прославама 

своди на посматрање. Старије жене учествују у извођењу 

обичаја које припаднице млађих генерација’ не би умеле да 

изведу. Постоје два таква обичаја,’додољице’ (призивање 

кише) и ’паун пасе’ (обичај везан за други дан Ускрса).

           Извођење обичаја ’додољице’ последњи пут у Хочи 

66 Српски митолошки речник, Београд, 1998, s.v. раскршће
67 Достана Мицић (рођ. 1938) 
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се одиграло у лето 2000. године, када је наступио дуг период 

без кише, а већини домаћинстава у Хочи пољопривреда је 

тада била једини начин да се прехране. О том догађају причала 

нам је испитаница Достана Мицић са својом јетрвом Деском 

Мицић. Њих две су биле иницијатори извођења овог обичаја 

и једине живе особе које су умеле да га изведу. Пронашле 

су једно сиромашно ромско дете, обукли га у ’беле аљине’, 

окитиле га зеленилом, и кренуле кроз село од куће до куће, 

певајући пригодну песму:

Молимо се вишњем Богу, ој додо, ој додоље,

да нам падне ситна киша, ој додо, ој додоље,

да пороси наша поља, ој додо, ој додоље,

ми идемо преко поља, ој додо, ој додоље,

а облаци преко неба, ој додо, ој додоље,

 облак брже и ми брже, ој додо, ој додоље,

облаци нас претекоше, ој додо, ој  додоље,

наша поља поросише, ој додо, ој додоље.

Када би завршиле са песмом, домаћини би давали детету 

новац или неки поклон. Извођење ’додољице’ прекинуто је 

када су са трга ушле у двориште Дечанске винице. На трему 

конака седео је хочански парох са припадницима КФОР-а и 

љутито им наредио да прекину. Како Достана и Деска кажу: 

Кворци хтељи да виде, они воље, то код њих нема, поп не дава, 

вика да то неје како треба. Кворци би ни и паре даљи.68

Обичај ’паун пасе’ изводи се на други  дан Ускрса, у порти 

Цркве св. Јована. Изводи се после литургије, испред цркве, 

тако што једна каже ’коло се вије око манастира’ а друге се 

ухвате у коло. У средину кола стану две старије жене које 

представљају пауна и пауницу и опонашају игру удварања. 

’Паун’ јури ’пауницу’, док она бежи, и када се он одмакне, она 

68  Достана Мицић (рођ. 1938) и многи старији мештани припаднике 

КФОР-а називају ’Кворци’.
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га с дистанце пљује, док за то време жене које су у колу певају 

песму: Паун пасе, трава расте, пауна га бољи рука, пауна га 

бољи нога, пауна га бољи глава... паун има љепа жена. Када се 

заврши песма, коло се приближи вратима цркве и две жене 

које су најближе вратима поставе руке тако да друге из кола 

могу да прођу две по две (као у дечијој игри ’ласте проласте’). 

Када све уђу у цркву, жена која је глумила пауна улази 

последња, говори три пута ’амин’ и на крају ’за многе године’. 

На жалост, овај обичај се не изводи уколико је болесна Достана 

Мицић, јер је она једина особа која још уме да одигра улогу 

’пауна’. Фолклорни ансамбл из Велике Хоче извођењем овог 

обичаја са Достаном Мицић у улози ’пауна’ осваја прва места 

на фестивалима фолклорних друштава. О историји ове игре 

Достана Мицић не зна много, само да се изводила још када је 

она дошла у село (1954. године), а изводиле су је старије жене 

од којих је и научила игру. 

У периоду када је спроведено посматрање дешавања на 

тргу, није примећено да се Хочани у већем броју шетају кроз 

село. Уколико то и чине, користе улицу која води од Дечанског 

трга до КФОР-овог пункта, према којем се Хочани односе као 

према почетку и крају села, јер даље од тог места одлазе само 

на сопствену одговорност. На месту где се ова улица утапа 

у Дечански трг, продужава се улица Лазара Кујунџића која 

води до истоимене куле и доњих махала. На овом простору, 

погодном за шетњу, за време нашег боравка у Хочи видели 

смо групу од четири пензионера који су се шетали сваког дана 

у предвечерје после заласка сунца, и један млади пар који смо 

запазили у вечерњим часовима у недељу 11. априла. Трасе 

шетњи водиле су од Дечанског трга главном улицом до Цркве 

св. Јована. Једна девојка нам је рекла да када жели да се осами 

прошета до Цркве св. Јована. Много младих људи бира ово 

место када жели да проведе одређено време у самоћи.69 

По казивању старијих Хочана, у прошлости се ова улица 

69 Ивана Бојић (рођ. 1978)
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јесте користила као шеталиште, у време прослава када дођу 

људи на сабор, али је тада било више људи и ’била је слобода.’70 

Долазило је много људи из околних села, из Призрена и Косова 

и Метохије. Они би се шетали по селу и обилазили цркве, a 

Хочани су те дане проводили шетајући главним путем, како би 

видели ко је дошао у село. За шеталиште се користио простор 

од Дечанског трга, главном улицом до Цркве св. Јована, 

затим натраг до куле Лазара Кујунџића, одакле се враћало на 

Дечански трг. Овакве шетње служиле су да се Хочани и гости 

боље упознају, а након шетње и разговора Хочани би им 

указивали гостопримство у својим домовима.71 На тај начин 

су се склапала пријатељства између Хочана и посетилаца. То 

је била прилика да момци и девојке покажу симпатије једни 

према другима. По причи старијих Хочана и Хочанки, уколико 

би младић из Хоче оженио девојку из Призрена, његовој кући 

порастао би углед у селу, а девојке из Призрена волеле су да 

се удају у Хочу.

Анализа догађаја на тргу

                                           

На основу изнете грађе, прикупљене посматрањем 

дешавања на тргу и разговором са испитаницима, може се 

видети неколико начина на које се трг користи.

Најчешће се трг користи као место преко кога се пролази 

да би се дошло до продавнице, општине, поште, ради посете 

пријатељима и рођацима који не живе у истој махали, 

због одласка у цркву, било да се служба одвија у Цркви св. 

архиђакона Стефана или у Капели св. Трифуна у комплексу 

Дечанске винице. Млади користе трг да би дошли до кафића, 

а време које проводе на њему не сматрају као проведено на 
70 Јефта Гогић (рођ. 1930)
71 Живко Мицић (рођ. 1932), Јефта Гогић (рођ. 1930)
70 Достана Мицић (рођ. 1938), Деска Мицић (рођ. 1935)
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тргу, уколико на њему нису постављене столице. Старији људи 

користе трг у поподневним и предвечерњим часовима као 

место где се састају и разговарају о актуелним темама. 

Једном недељно трг постаје ’бувљак’ на коме трговци из 

Призрена излажу своју робу која се радним данима не може 

наћи у Хочи. Тада је највећи број Хочана на тргу, а истовремено 

су ту и мушкарци и жене, припадници старијих и млађих 

генерација, и деца. Већина посетилаца ’бувљака’ не купује 

ништа, већ само разгледа и упућује продавцима питања о томе 

шта се дешава у Призрену. Продавци су углавном ’бугарски 

Цигани’, а међу њима има и Шиптара. Трговци се разилазе око 

18:00 часова, и на тргу остају само пензионери.

У непосредној близини трга налази се продавница коју 

људи средњег доба користе као место на коме размењују 

мишљења и бивају обавештени о новостима у селу. На тај начин 

и пензионери користе простор на Дечанском тргу намењен 

седењу. То су две клупе постављене на самим границама трга 

са околним простором. Једна се налази под липом на западној 

страни трга испод које пролази пут који води ка Призрену, а 

друга на супроној страни, уз ограду Дечанске винице поред 

табле са означеним најважнијим местима у Хочи. 

На основу изнетих података јасно је да употреба трга 

зависи од старости испитаника, а може се рећи да се однос 

према тргу мења и у зависности од тога да ли је испитаник 

мушкарац или жена. 

Млађи људи, средњошколци и студенти време 

проведено на тргу у току дана  везују за боравак у кафићу 

уколико су избачене столице, и уколико седе под ’тремом’ 

TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   242TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   242 26.9.2010   21:38:4126.9.2010   21:38:41



243

ТРАДИЦИЈА – ФОЛКЛОР – ИДЕНТИТЕТ

на тргу. Њихов однос према тргу је различит и превасходно 

зависи од тога како се постављају према тренутној ситуацији 

у којој се налазе. Неке подсећа на време које не могу да 

искористе онако као што други њихових година чине, јер не 

могу слободно да се крећу. За друге трг представља ’свето 

место’, и само њихово присуство у Хочи има значајну улогу 

у опстајању српског народа на Косову и Метохији. Време 

прослава углавном везују за ’провод’, мада дају предност 

ранијим прославама празника на тргу. 

За старије људе трг представља центар свих њима 

најважнијих дешавања у Хочи. Ту се могу обавестити када 

стиже пензија, помоћ или ко је нови дошао у село. Трг је место 

где проводе највећи део времена, углавном сећајући се како 

је било некада. Старији мушкарци углавном посматрају како 

се млад свет весели када се прославља неки празик на тргу. 

Старије жене не користе трг на овакав начин, вeћ слободно 

време у предвечерје проводе на ’сокацима’ који се налазе на 

границама између махала. На трг или ’на уљицу’ одлазе само у 

време прослава. Дешава се да изађу у току дана  када  дочекују 

или испраћају неког госта до аутобуса. Становници горњих 

махала могу да виде да ли је стигао аутобус из својих кућа, и 

тада полазе на трг. 

На основу разговора са старијим мештанима може се 

закључити да се раније у данима сабора кроз Велику Хочу 

главним путем формирао корзо. У овом раду може се применити 

дефиниција корза као ’друштвеног догађања’ Весне Вучинић.72 

Траса шетњи Хочанским корзом почињала би на Дечанском 

тргу, настављала би се главним путем до места после кога више 

72    Корзо, како га дефинише В. Вучинић, јесте двојна категорија: ,,Градски 

простор у коме се на нивоу града врши социјална интеракција, и то: 

пасивно с раздаљине и активно блиским контактима. Истовремено, 

корзо означава и саму социјалну интеракцију која се том приликом 

одвија у строго дефинисаном јавном простору града.” (В. Вучинић, 

Простор друштвеног догађања: Страдун као Корзо, у: Просторно 

понашање у Дубровнику, Београд, 1999, 196)
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нема кућа, затим натраг до Куле Лазара Кујунџића одакле би 

се шетачи враћали на Дечански трг. Оваквом шетњом људи са 

стране би упознавали Велику Хочу, док су мештани шетали из 

радозналости и да би видели ко им је дошао у госте. На тај начин 

би се упознавали и склапали пријатељства. После оваквих 

шетњи Хочани би указивали гостопримство посетиоцима 

позивајући их у своје домове. Многи Хочани налазили би себи 

невесте међу девојкама стасалим за удају које су на дан сабора 

шетале да би се показале потенцијалним младожењама. Доста 

бракова Хочана и Призренки склопљено је захваљујући овим 

шетњама. Пријатељства склапана на саборима била су и остала 

најбољи пут да се дође до потенцијалних купаца вина и ракије 

коју су производили домаћини из Хоче.

Испитаници средњег доба време проведено на тргу, то 

јест ’у центар’, везују за одласке у продавницу која се налази 

у непосредној близини трга. Они проводе слободно време 

испред продавнице. Ту воде разговоре и обично листају 

штампу коју добијају уколико је неко донесе из Митровице. 

Објашњавају да време проводе испред продавнице јер су 

престари за кафић, а млади ’за под липу’. Њихове супруге на трг 

одлазе ретко, само да прошетају, или када је славље. На тргу 

у току дана јесте присутан одређени број жена средњег доба. 

Учитељица Олга помиње трг као место где воли да се састаје 

са пријатељицама. Када је славље, на тргу се могу видети жене 

које се веселе у колу и на тај начин учествују у прослави.

За време викенда на тргу се може запазити већи број деце 

него радним данима. Углавном су то деца предшколског и 

раног школског узраста. Девојчице и дечаци старијих разреда 

основне школе играју се у школском дворишту.

Сви испитаници показују дозу носталгије у сећањима 

на раније прославе и трг какав је био у периоду пре кризе 

настале НATO бомбардовањем, мада је, како кажу мештани, 

ситуација почела да бива лоша 1998. Године, када су почеле 

отмице Срба и отворени напади шиптарских терориста. У 
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оваквом размишљању о тргу сажет је, заправо, носталгичан 

однос према времену када се ’нормално живело’ и када је све 

било боље, па и сати проведени на тргу. Окупацијом, простор 

трга у свакодневном животу добија већу улогу, која би у 

нормалним условима припадала сегменту друштвеног живота 

намењеном забави и уживању. Данас трг младе људе подсећа 

на то шта пропуштају (што се забаве тиче), пензионерима je 

једини извор информација, а за средовечне људе представља 

сате које би, да су времена ’нормална ’, проводили на послу. 

Старије и средовечне Хочанке пате за данима када се 

на Дечанском тргу одигравао део свадбеног весеља. Када би 

свечаности дошао крај и младина родбина се враћала кућама, 

до Дечанског трга би их испраћали сватови младожењине 

фамилије, где би се опраштали. Сличну сврху имали су и 

простори на раскршћима већих улица у махалама, који су и по 

изгледу, и по свакодневним активностима подсећали на трг, а 

Хочани их зову  ’сокак ’.

Време када трг оживи је лето, деца тада имају више 

слободног времена које тамо проводе. Већи део омладине је у 

селу и устаљују се ноћни изласци, а газда кафића износи столице 

на трг. Тада се може приметити смена генерација у току једног 

радног дана. У преподневним часовима  преко трга пролазе 

људи из горњих махала до продавнице, амбуланте, поште или 

општине, или из доњих махала у горње. Око поднева се отвара 

кафић, по који пензионер се задржи на клупи на тргу, а у веће 

групе окупљају се испред продавнице људи средњег доба. 

У поподневним часовима на трг долазе пензионери у већем 

броју, док је омладина у кафићу. Увече, и преласком вечери у 

ноћ, пензионери се повлаче и на тргу oстaју само млади. Деца 

користе простор око трема и има их тoкoм целог дана, осим у 

касним вечерњим сатима.

Може се рећи да је трг добио нове улоге у животу 

Хочана када је почело да се живи у условима ’гета’. За разлику 

од времена када су се на њему прославе одвијале након 
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формалног дела свечаности у време Ускршњих празника, сада 

се део прославе након Литургије дешава на тргу, уз унапред 

припремљeн програм. Разлика је и у томе што данашњим 

прославама присуствују и представници мировне мисије 

Уједињених Нација, а Хочани се труде да се представе у што 

бољем светлу, како би оправдали репутацију људи који знају 

да се веселе. У свакодневним активностима и на слављима 

они брину о безбедности Хочана, али приликом тих догађања 

долази до неизбежне интеракције између мештана и војника. 

Дешава се да развијена пријатељства одржавају дописивањем 

и након боравка у Хочи.  

Закључак

На основу посматрања и разговора са испитаницима 

може се видети да  време намењено доколици Хочани проводе 

на Дечанском тргу, или на местима која својим положајем 

омогућавају несметану комуникацију са тргом. На који начин, 

у које време, због чега и који део трга ће користити, зависи од 

старости испитаника. Њихов однос према тргу зависи и од тога 

како се односе према ситуацији у којој се налазе. Код младих 

се региструју два начина размишљања. Једни су револтирани 

и време које проводе на тргу подсећа их на оно што губе, 

јер немају слободу кретања, док други, и поред тога што им 

је тешко, осећају понос јер окупљања на тргу уливају наду 

да ће се Срби вратити у Хочу. Старији и средовечни мештани 

су носталгични у сећањима на времена у којима су на тргу 

прославе биле многољудније и веселије, временима када је 

’цела Србија долазила у Хочу’.

У периоду пре изолације свечани део прослава био је 

везан за просторе сакралних објеката и Дома културе, док се 
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неформални део славља одвијао на простору трга. Након тога, 

трг наставља да се користи на исти начин, али добија улогу и у 

свечаном делу прослава. Трг се овако третира од 1999. године, 

откако се прославе одржавају уз присуство међународних 

снага. На овај начин прослава Михољдана добија већи значај, 

док су прославе у време Васкршњег сабора на просторима 

цркава св. Илије и св. Јована редуковане.

 Обичај налагања бадњака oстao je везан за простор трга 

и пре и после изолације. Ритуал налагања бадњака и припреме 

за налагање у актуелном тренутку одржавају се уз пратњу и 

присуство војника КФОР-а. 

У условима у којима се данас прослављају, празници у Хочи 

добијају појачану улогу у одржању националног и културног 

идентитета мештана. Дани прослава имају другачији значај 

него у периоду пре окупације. Данас долазак посетилаца из 

других делова Србије мештанима значи признање њихове 

улоге у опстанку српског народа у Метохији. Раније су сабори 

имали претежно друштвено-економски карактер, док су 

данас, пре свега, прилика да се потврди припадност матици са 

којом је комуникација отежана. Посебну димензију данашњих 

прослава чини присуство КФОР-ових војника. У свакодневним 

и празничним дешавањима Хочани желе да се прикажу 

другачијим од оних од чијих напада су КФОР-ови војници 

послати да бране. Симпатије Хочани најчешће освајају на 

прославама, када се труде да оправдају репутацију ’весељака’ 

по којој су познати из времена пре окупације.    

Трг се недељом користи  као место трговине на коме се 

продаје роба каква се не може наћи осталим данима у Хочи. 

Тада на трг долазе и они који не проводе време на њему 

осталим данимa у недељи.

Употреба трга у Хочи условљена је урбаном 

конфигурацијом насеља која је  подржавала формирање 

јавног простора у средишту насељеног дела подељеног на 

махале. Овакав изглед насеља утиче на друштвени живот 

TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   247TRADICIJA - FOLKLOR - IDENTITET.indb   247 26.9.2010   21:38:4226.9.2010   21:38:42



248

ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК

мештана. Начин на који мештани користе простор Дечанског 

трга и когнитивни садржај који му приписују, зависи од 

њихове старосне доби, економског статуса и образовања. 

Перцепција тренутног стања и однос према културно-

историјским и сакралним вредностима које Хоча поседује, 

прилично су уједначени код свих испитаника, без обзира на 

старост, образовање и положај у заједници. Вероватно је 

то разлог што село није напуштено ни у тренуцима када се 

чинило да другог избора нема. О томе сведочи чињеница да 

и поред тешке економске ситуације и стања неизвесности, 

које се  неповољно одражава на расположење мештана и 

утиче на њихово опште стање, простор намењен дневном 

окупљању и јавним прославама  не губи намену и значај у 

друштвеном животу.    
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Maja Marjanovic

Quotidian and ritually on the square in Velika Hoca

Dečani square is sorounded with sacral objects whith which 

it makes a unique complex of public space in Velika Hoča. On 

the basis of observation and conversation  with the locals and 

residents of Velika Hoča facts are presented concerning the 

everyday use of Dečani square and its role in public ceremonies, as 

well as the signifi cance it acquires after the NATO agresion. Public 

ceremonies in Hoča, which are celebrated in present conditions, 

gain a larger role in preservation of national and cultural identity 

of its residents.

The confi guration of urban ambience of Velika Hoča, whose 

focus is the space of Dečani square, infl uences the social life of 

its residents, and the way the square is used is determined by 

age, gender and education of the examinees. Infl uence of fi sical 

vicinity on the social life of the community as well as symbolical 

importance that the community atributes to it are the research 

subject of urban antropology.
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