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Ива на ЖЕ НАР ЈУ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

СА КРАЛ НА ТО ПО ГРА ФИ ЈА МА НА СТИ РА 
СО ЧА НИ ЦЕ*

Ап стракт: Рад је део оп штих раз ма тра ња цр кве не умет но сти XIX ве ка на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Ба ви се са крал ном то по гра фи јом ма на сти ра Со ча ни це чи ја је 
цр ква на те ме љи ма ста ри јег цр кве ног зда ња из гра ђе на 1861. го ди не. На ме ра је да 
се кроз по је ди нач не то по се ма на стир ског ком плек са по ка жу прин ци пи по ко ји ма 
је функ ци о ни сао жи вот цр кве у XIX ве ку као и ути цај пре да ња, од но сно на род не 
по бо жно сти на ње ну по пу лар ност. 

Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, Со ча ни ца, ма на стир, цр ква, над гроб ни спо-
ме ни ци, др во, из вор, по бо жност

Је дан од основ них ви до ва очу ва ња и ис по ља ва ња иден ти те та срп ског на-
ро да у XIX ве ку, у усло ви ма жи во та на ци о нал них, од но сно вер ских ма њин ских 
за јед ни ца у Осман ској им пе ри ји, би ло је кон ти ну и ра но одр жа ва ње вер ског 
жи во та за јед ни це. То је под ра зу ме ва ло оку пља ње уну тар цр кве као ин сти-
ту ци је ре ли ги је, ко ја је на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је чи ни ла око сни цу 
на ци о нал ног жи во та, ка ко у ве ко ви ма вр хун ских до ме та сред њег ве ка, та ко 
и у пе ри о ду осман ске вла сти. Из јед на ча ва ње на ци о нал ног и вер ског иден ти-
те та, као фе но мен ко ји је по и сто ве ћи вао срп ство и пра во сла вље, по себ но се 
ис ти ца ло у ва жним исто риј ским тре ну ци ма, ка квих је би ло мно го у XIX ве ку 
ко ји је обе ле жен кон стант ним по ку ша ји ма осло бо ђе ња од Тур ске вла сти. 

На кон 1839. го ди не и уво ђе ња тан зи мат ских ре фор ми, чи ји је основ ни циљ 
пред ста вљао по ку шај уво ђе ња јед на ко сти ме ђу ста нов ни штвом у цар ству, до ла-
зи до на гла ше ног раз во ја ви зу ел не кул ту ре ко ја је из ра жа ва ла вер ску и на ци о-
нал ну при пад ност.1 Сте кли су се усло ви за ко нач но оства ри ва ње ду го о че ки ва не 

* Рад је написан у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије 
(Ев.бр. 178028), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. 

1 О овом феномену: Ненад Макуљевић, „Андреја Дамјанов: архитекта позноосманског 
Балкана“, Зборник Матице српске за ликовне уметности, Матица српска, Нови Сад 38/2010, 
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мо гућ но сти ја сни јег ви зу ел ног ис ти ца ња по бо жно сти и при пад но сти пра во слав-
ној цр кви од но сно срп ској на ци о нал ној за јед ни ци. То је до ве ло до про цва та цр-
кве не умет но сти и пре све га гра ди тељ ства XIX ве ка, а по себ но до по ле та об но ва, 
што је на ро чи то ис так ну то на под руч ју да на шње те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је, 
од но сно не ка да шњег Ко сов ског ви ла је та и Ста ре Ср би је. На сту па вре ме по нов не 
из град ње де ва сти ра них сред њо ве ков них хра мо ва, ко ји су сво је об но ве мо гли 
до жи ве ти и у XVII ве ку, на кон че га су по но во би ва ли пред ме том стра да ња. 

137 – 149; Исти, „The „Zograph“ Model of Orthodox Painting in Southeast Europe 1830 – 
1870“, Balcanica, Балканолошки институт, Београд, 2003/34, 385 – 405. О идејама које су 
проистицале из увођења реформи видети: Roderic H. Davison, “Turkish Attitudes Concerning 
Christian – Muslim Equality in the Nineteenth Century”, The American Historical Review, Vol. 
59, No. 4, (1954), 844 – 864; Владимир Стојанчевић, Јужнословенски народи у Османском 
царству од Једренског мира 1829. до Париског конгреса 1856. године, Издавачко-штампарско 
предузеће ПТТ, Београд 1971, 145 – 151 и даље.
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У бли ском вре мен ском ин тер ва лу, го то во го ди ну за го ди ном, на те ме љи ма 
ста ри јих све тих ме ста, а на те ри то ри ји да на шње оп шти не Ле по са вић, об но вље-
не су три цр кве – Св Ни ко ле у Зе ма ни ци, Усе ко ва ња гла ве Св Јо ва на Пре те че 
у Со ча ни ци и цр ква ма на сти ра Вра че ва.2 Ма на стир Со ча ни ца са сво јом цр квом 
пред ста вља спе ци фич ну ма ни фе ста ци ју по бо жно сти ко ја се кре ће у ин тер ва ли ма 
од при ват не до оп ште на род не, а ко ја је об ли ко ва ла ње го ву са крал ну то по гра фи ју.3

Ге о граф ски по ло жај

Као се о ска цр ква по све ће на Усе ко ва њу гла ве св Јо ва на Пре те че по диг-
ну та је 1862. го ди не у Со ча ни ци, се лу на де сној стра ни Ибра, а 5 км ју жно од 
Ле по са ви ћа.4 Се ло Со ча ни ца са сво јим број ним за се о ци ма ле жи на за пад ним 
об рон ци ма Ко па о ни ка. Цр ква се на ла зи у не ка да шњем за се о ку Ра ко вац, да нас 
Крш Ма ла, у под нож ју бр да Со ко ља че. 

Исто ри ја со ча нич ког кра ја као на се ље ног ме ста мо же се пра ти ти од II ве-
ка но ве ере – у ата ру се ла на ла зе се оста ци ста рог рим ског на се ља, Mu ni ci pi um 
Dar da no rum.5 Та ко ђе, ло ци ра ни су оста ци зда ња ко ји се да ту ју у вре ме вла да ви-
не бу гар ског ца ра Си ме о на у Ра шкој обла сти – гра ђе вин ски ком плекс и ба зи ли-
ка на ме сту зда ња из те трар хиј ског до ба, као и не ки ра но ви зан тиј ски пред ме ти.6 
У сред њем ве ку, се ло се под на зи вом Сел ча ни ца по ми ње 1315. го ди не у по ве љи 
кра ља Ми лу ти на ма на сти ру Св Сте фа на у Бањ ској.7 Под истим на зи вом по ми ње 
се и у XV ве ку у по пи су Кра ји шта као хас Иса-бе га Ис ха ко ви ћа.8 

2 Географски положај општине Лепосавић обухвата област Копаоника и Рогозне и 
део Ибарске долине, од Бистирчке реке на северу до села Доња Каменица на југу. Обимну 
антропогеографску грађу о општини Лепосавић доноси: Благоје Павловић, Насеља и 
миграције становништва општине Лепосавић, Институт за српску културу, Лепосавић 2003.

3 О сакралној топографији манастира као јединственом светом простору који чине 
црква и природне датости видети: Светлана Смолчић – Макуљевић, „Сакрална топографија 
манастира Трескавца“, Balcanica, Балканолошки институт, Београд 2004/35, 285 – 322.

4 Опширније о Сочаници видети у: Благоје Павловић, нав. дело, на више места, 
посебно 323 – 330.

5 О овом локалитету видети: Emil Čerškov, Municipium DD kod Sočanice, Muzej Kosova, 
Priština – Arheološko duštvo Jugoslavije, Beograd, 1970; Милена Милин, „Новооткривени 
римски епиграфски споменици из Сочанице (Косово)“, Старинар, Српско археолошко 
друштво, Београд, 52/2002, 163 – 174.

6 Ђорђе Јанковић, „О цркви Рашке доба пре Немање“, Гласник српског археолошког 
друштва, Српско археолошко друштво, Београд бр. 21(20)/2004, 63 – 80.

7 Димитрије Богдановић, „Повеље о земљама и задужбинама Косова“, Задужбине 
Косова, споменици и знамења српског народа, Епархија рашко-призренска, Призрен – 
Богословски факултет, Београд 1987, 315 – 322.

8 Hazim Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića : zbirni katastarski popis iz 1455. godine: 
uvod, turski tekst, prevod i komentari , Orijentalni institut, Sarajevo, 1964, 4.
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Од XVII ве ка до 1877. го ди не, де сна оба ла Ибра, до Ко па о ни ка, при па-
да ла је Ву чи трн ском сан џа ку.9 Ипак, ова област је при па ла Но во па зар ском 
сан џа ку у вре ме ње го вог по нов ног фор ми ра ња 1867. го ди не, чи ме је оста ла 
у обла сти Ко сов ског ви ла је та од 1877. го ди не.10

Са крал на то по гра фи ја ге о граф ског про сто ра Со ча ни це мо же се са си-
гур но шћу пра ти ти од XIV ве ка.11 За тај пе ри од се ве зу је по мен кр ста у ата ру 
се ла у Све то сте фан ској хри со ву љи кра ља Ми лу ти на – на ме ђи се ла Сел ча ни це 
на ла зио се крст, за „ко ји ре че Го спо дин Краљ До бре ји и Му ти во ди да га по-
ста ве“.12 Ова кви сло бод но сто је ћи кр сто ви у сред њо ве ков ној Ср би ји има ли су 
уло гу међ ни ка, али су исто вре ме но би ли и од раз ло кал не, на род не по бо жно-
сти.13 Да је на род на, по пу лар на по бо жност ути ца ла и на жи вот и об ли ко ва ње 
пер цеп ци је све тог ме ста у жи во ту љу ди XIX ве ка, па и да на шњих да на, мо же 
се ви де ти и на при ме ру ма на сти ра Со ча ни це.

За пад ни део да на шњег ма на стир ског ком плек са огра ни ча ва бр до Со ко-
ља ча, док се на ис точ ној стра ни пру жа по глед на се ло Со ча ни цу. Це ли ну ком-
плек са чи не, по ред цр кве и ко на ка, од ко јих је је дан ве ро ват но из XIX ве ка, 
гро бо ви са над гроб ним спо ме ни ци ма и сто лет ни бор. У окви ру ма на сти ра 
на ла зио се и из вор ле ко ви те во де за ко ји су се ве зи ва ла на род на пре да ња. Сви 
ови еле мен ти, осим ко на ка, би ли су, или су и да ље, пред ме ти ко ји се мо гу пра-
ти ти у кон тек сту ло кал не на род не по бо жно сти, об ли ко ва ња са крал них то по са 
све тог ме ста али и у кон тек сту оп штих то ко ва исто риј ских окол но сти ко је су 
та ко ђе об ли ко ва ле тај про стор ко ли ко и свест ло кал ног ста нов ни штва ко је је 
и су де ло ва ло у из град њи кон крет ног про сто ра.

Исто ри ја и пре да ње

Со ча нич ка цр ква, као ни ма на стир ска це ли на, до са да ни су би ли пред мет 
ин те ре со ва ња ис тра жи ва ча, што се мо же при пи са ти не до стат ку по у зда них 
исто риј ских из во ра. Исто ри ја на стан ка цр кве Усе ко ва ња гла ве све тог Јо ва на 
Пре те че го то во је у пот пу но сти од ре ђе на пре да њи ма и се ћа њи ма са вре ме ни ка, 

9 Благоје Павловић, нав. дело, 56.
10 Исто; Чедомир Попов, Историја српског народа, Од Берлинског конгреса до уједињења 

1878 – 1918, шеста књига, први том, Српска књижевна задруга, Београд 1983, 263 – 264. 
11 Постоје и разматрања на археолошком нивоу која овом месту приписују важну 

религиозну улогу и у II веку, те покушаји да се археолошки остаци уз цркву доведу у везу 
са ранохришћанским катакомбама. Таква мишљења неће бити дубље анализирана у овом 
раду, већ препуштена стручнијој археолошкој јавности.

12 Димитрије Богдановић, нав. дело, 316.
13 Станоје Бојанин, „Крст у сеоском атару: сакрална топографија и њена друштвена 

функција у парохији средњовековне Србије“, Историјски часопис, књ. LVI (2008), 313.
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за бе ле же ним у Ле то пи су цр кве со ча нич ке хра ма св Усе ко ва ња.14 Ле то пис је 
1943. го ди не на пи сао та да шњи све ште ник Мла ден Ра ден ко вић, ко ји је, по ред 
то га што је за бе ле жио се ћа ња љу ди ко ји су ро ђе ни у XIX ве ку, за со бом оста-
вио и дра го цен из вор по да та ка о ста њу Срп ске пра во слав не цр кве у го ди на ма 
ме ђу рат ног и по рат ног пе ри о да XX ве ка.

У Ле то пи су је за бе ле же но жи во се ћа ње на то да је со ча нич ки храм по диг-
нут го ди ну да на на кон цр кве у Зе ма ни ци, на чи јој је фа са ди за бе ле жен нат пис 
са го ди ном 1861.15 Та ко ђе, на осно ву слич но сти спо ља шњих ка рак те ри сти-
ка две цр кве, ме шта ни су зна ли да су и со ча нич ку цр кву зи да ли „Цин ца ри, 
мај сто ри „Го ге““.16 Као успо ме ну на тај по ду хват они на во де из вор „Го ги на 
во да“, ко ји да нас ви ше не по сто ји. У Ле то пи су је за бе ле жен и по да так да је 
ини ци ја тор зи да ња хра ма био из ве сни со ча нич ки обор кнез Ћир ко Тер зић, 
ко ји је по по ги би ји, го ди ну да на на кон из град ње хра ма, и са хра њен у ње го вој 
не по сред ној бли зи ни. Да је он по ди гао со ча нич ку цр кву, сто ји и на нат пи су 
по ста вље ном 1957. го ди не на за пад ној фа са ди:

ОВАЈ ХРАМ УСЕ КО ВА ЊА ГЛ. СВ. ЈО ВА НА КР СТИ ТЕ ЉА 
ПО ДИГ НУТ ЈЕ НА ЦР КВИ ШТУ СВЕ ТЕ ПРЕ ЧИ СТЕ ТРУ ДОМ 
ОБОР-КНЕ ЗА ЋИР КА ТЕР ЗИ ЋА ИЗ СО ЧА НИ ЦЕ 1862. Г. Р. 
1810. ПО ГИ НУ НА ПА ДИ НИ ОСТРОГ КО ПЉА 1874. 
СПО МЕН НАТ ПИС ПО СТА ВИ УНУК ЋИР КОВ ВУ КАЈ ЛО 
РА ДО И ЧИЋ ИЗ СО ЧА НИ ЦЕ 1957. Г.

Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња по ка за ла су да је со ча нич ка цр ква из гра ђе на 
на те ме љи ма ста ри је цр кве, за ко ју се не зна ни ка да је по диг ну та ни ти ка да 
је сру ше на. Храм је по све ћен Усе ко ва њу гла ве св Јо ва на Пре те че, а у нат-
пи су на за пад ној фа са ди се на во ди да је по диг нут на ме сту хра ма Св Пре-
чи сте. Да је тај по да так схва тан као по у здан, пот кре пљу је се чи ње ни цом 
да се у вре ме ка да је пи сан Ле то пис, у хра му по ред све тог Јо ва на сла вио 

14 Захваљујем игуману манастира Сочанице, оцу Дамјану за уступање Летописа и 
дозволу за публиковање његових делова.

15 Летопис цркве сочаничке храма Усековања, 2. необјављен рукопис (даље као Летопис)
16 Исто. Према Нушићу, Гогама је народ на Косову звао Влахе православне вере, 

досељене из Битољског у Косовски вилајет. Видети: Бранислав Нушић, Косово, опис земље 
и народа, издање са сликама, 1. свеска, Матица српска, Нови Сад 1902, 79. Гоге се као 
назив за Цинцаре појављује у народим песмама у XVIII веку, а на Косову и Метохији он 
означава зидаре. Глиша Елезовић, Речник косовско – метохијског дијалекта, свеска прва, 
Српска краљевска академија, Београд 1932, 101 – 102; Душан Ј. Поповић, О Цинцарима, 
прилози питању постанка нашег грађанског друштва, Штампарија Драг. Грегорића, 
Београд 1937, 142. 
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и пра зник Ва ве де ња Бо го ро ди це, ка да се не го вао оби чај да сви ме шта ни 
Со ча ни це се ку ко лач у име хра ма.17 

Ло кал но пре да ње, у ко јем је из гу бљен по јам о кон крет ном вре ме ну, бе-
ле жи при чу о тр гов ци ма, бра ћи Ја ко ву и Бар ло ву, ко ји су се кри ли од Ту ра ка 
на ме сту да на шње цр кве. Ту су, у знак за хвал но сти што су се спа си ли у свом 
од мет ни штву, по ди гли цр кву и по ред ње пре са ди ли сто лет ни бор.18 Њи ма се 
при пи су је и по сто ја ње скри ве ног про сто ра ис под ол тар ског про сто ра, као и 
чи ње ни ца да је ол тар ски про стор кле сан у сте ни. Исто ри ји су по зна те слич не 
при че о скри ва њу хри шћа на од Ту ра ка у пе ћин ским про сто ри ма ве зи ва ним за 
хра мо ве, ка кав је слу чај био у Тр го ви шту кра јем XVII ве ка.19 Бу ду ћи да је то 
би ло вре ме нај ве ћих Тур ских на па да на ло кал но хри шћан ско ста нов ни штво, 
мо жда је ста ри ја цр ква на овом ме сту би ла из гра ђе на у то вре ме. Та ко ђе, на 
пло чи угра ђе ној у ју жни до врат ник пор та ла сто ји нат пис на ком се по ми ње 
поп Сте фан из се ла Уз ри че са хра њен крај ма на сти ра 1643. го ди не, што све-
до чи о по сто ја њу цр кве на овом ме сту у XVII ве ку.20

За бе ле же но је и пре да ње о то ме да је Ћир ко Тер зић од ло кал них вла сти 
до био до зво лу да по диг не храм у соп стве ној ви си ни.21 По што је храм пре-
ма шио ту ви си ну, ухап шен је цр кве ни од бор ко ји је уче ство вао у ње го вој из-
град њи, а ве ру је се и да је осни вач због то га уби јен. Та ко се ње го ва по ги бја у 
кли су ри Со ча нич ке ре ке при пи су је упра во не по што ва њу нор ми у по ди за њу 
хра ма, а што се мо же до ве сти у ве зу са та да шњим ло шим по ло жа јем срп ског 
ста нов ни штва.22 Ве ру је се и да је цр ква кри шом про ду жа ва на кле са њем ол-
та ра у сте ни.

Цр ква је по диг ну та у XIX ве ку као се о ска, ка ко је функ ци о ни са ла све до 
2002. го ди не ка да је фор ми ран ма на стир, а у сре ди шту се ла Со ча ни це по-
диг нут но ви храм Све тог Јо ва на Бо го сло ва.23 Пот кре пље но по ме ну том са-
чу ва ном ка ме ном пло чом са нат пи сом, мо гло би се из не ти ми шље ње да је и у 

17 Исто, 3. Данас се овај празник у манастиру на овакав начин више не слави.
18 Исто
19 Јелена Ердељан, Средњовековни надгробни споменици у области Раса, Археолошки 

институт Београд – Музеј „Рас“ Нови Пазар, Београд 1996, 40.
20 Натпис се тешко чита, стога га не дајемо у раду , како бисмо избегли погрешна 

тумачења, те наводимо податак који је објављен у часопису Св Кнез Лазар. Св. Кнез Лазар, 
бр 1-4 (53-56), Грачаница 2006.

21 Та висина се, према предању, односила на висину човека са подигнутим рукама, 
односно, до врхова прстију подигнутих руку

22 Упркос увођењу реформи у Турској шездесете године XIX века су за Србе на Косову 
биле изузетно тешке. Видети: Радован Самарџић, Косово и Метохија у српској историји, 
Српска књижевна задруга, Београд 1989, 183 – 189.

23 Монашки живот успостављен је доласком протосинђела Јована из манастира 
Сопоћана
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XVII ве ку ова цр ква би ла мир ска. Од об но ве 1862. го ди не до да на шњих да на у 
со ча нич кој цр кви ни је пре ки дан ду хов ни жи вот и па ро хи ја је увек има ла свог 
све ште ни ка.24 То је вр ло би тан по да так уко ли ко се зна да је у свим срп ским 
кра је ви ма, а пре све га у та да шњој Ста рој Ср би ји, сто жер вер ског а та ко и 
на ци о нал ног жи во та пред ста вља ло упра во све штен ство.25

Цр ква

Цр ква је по диг ну та на не пра вил ном те ре ну, на уз ви ше њу и сво јим ис точ-
ним де лом укле са на у сте ну, од но сно при сло ње на уз бр до Со ко ља чу. Зи да на 
је ка ме ном те сан цем ва ђе ним са ста рог гра да у Со ча ни ци, на ме сту зва ном 
„Лу ка“.26 Ње на осно ва пру жа се пра во у га о но у прав цу ис ток – за пад. Јед но-
брод ни храм скром них ди мен зи ја на ис точ ној стра ни има ап си ду не пра вил ног 
об ли ка. Она је фор ми ра на при ла го ђа ва њем сте но ви том те ре ну, де ли мич но 
укле са на у сте ну, што је усло ви ло ње не ди мен зи је и не пра ви лан уну тра шњи 
про стор. Че тр де се тих го ди на XX ве ка све ште ник Мла ден Ра ден ко вић је по 
до ла ску у па ро хи ју за те као ве ли ку сте ну са ју жне стра не ол та ра. Она је оне-
мо гу ћа ва ла оби ла же ње око хра ма и за др жа ва ла зе мљу ко ја је вре ме ном за тр-
па ла ол тар ски про зор. Све ште ник је ми ни рао сте ну, чи ме је спре че но да ље 
про ди ра ње вла ге у храм.27

Спе ци фич ност хра ма у со ча нич ком ма на сти ру чи ни по крет на пло ча у се-
вер ном де лу ол тар ског про сто ра. Отва ра њем те пло че у по ду ол та ра до би ја 
се мо гућ ност ула ска у под зем ну скрив ни цу за ко ју се ве ру је да је у XIX ве ку 
слу жи ла са кри ва њу срп ског на ро да у опа сним си ту а ци ја ма, и чи је се фор-
ми ра ње у на род ном пре да њу при пи су је по ме ну тој бра ћи Ја ко ву и Бар ло ву. 
Та ко ђе, пре ма јед ној при чи, из тог је про сто ра по сто јао про лаз ко ји је во дио 
на дру гу стра ну бр да ко је се на ла зи не по сред но иза цр кве. 

24 У Летопису се наводе: Миленко Ерац из Вуче, прота и седам свештеника у Копорићу, 
поп Анђелко Крсмановић, раније у селу Војковићу а после у Поповцима, његов син поп 
Коста (†1942.год), поп Вићентије Симић из Сочанице са сином поп Данилом; од 1920. 
до 1939. године на парохији сочаничкој био је свештеник Симеон Виријевић из Зечевића; 
и напослетку Младен Раденковић из Угљара који је и написао Летопис. Дешавало се у 
историји ове цркве да је свештеник живео ван села, у избеглиштву, али је живот цркве био 
континуиран, без већих прекида.

25 Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, друга књига, Од почетка XIX 
века до краја Другог светског рата, Београдски издавачко-графички завод, Београд 1991, 
426; Бранко Вујовић, Уметност обновљене Србије, Просвета, Републички завод за заштиту 
споменика културе, Београд 1987, 46.

26 Летопис, 4.
27 Летопис, 10. 
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У вре ме фор ми ра ња ма на сти ра ол тар ска ап си да је са спо ља шње стра не 
би ла за тр па на до ни воа ол тар ског про зо ра. По ја ва вла ге око тог отво ра усло-
ви ла је от ко па ва ња у сеп тем бру 2006. го ди не, што је до ве ло до от кри ћа још 
јед ног про ла за ко ји је во дио у скрив ни цу. Овај под зем ни про стор је ка сни је 
до био функ ци ју ка пе ле, од но сно ће ли је, ко ју су у ста ри јој исто ри ји цр кве по-
се ћи ва ли бо ле сни у по тра зи за оздра вље њем.28 Да нас у ову ка пе лу/скрив ни цу 
вер ни ци мо гу ући кроз тај но ви про лаз ко ји се на ла зи из ван хра ма, иза ол та ра.

Отвор у ис точ ном де лу хра ма, у ап си ди, об ли ко ван је у ви ду по лу кру жно 
про фи ли са ног јед но брод ног про зо ра, ис под ко јег се на ла зи сле па ни ша истог 
об ли ка. Ка ко је ап си дал ни про зор за кло њен ико но ста сном пре гра дом, је ди ни 
отвор ко ји осве тља ва уну тра шњост хра ма на ме ње ног вер ни ци ма на ла зи се на 
ју жном зи ду, бли же пре гра ди. Спо ља је он у фор ми вр ло уског по лу кру жног 
про зо ра са ду бљим про фи лом у уну тра шњо сти. 

Цр ква је да нас за све де на по лу о бли ча стим сво дом и по кри ве на дво слив-
ним кро вом. Пр во бит но је би ла по кри ве на шин дром од ја се на ко ји је се чен 
у бли зи ни се ла Це ра ње.29 За вре ме по па Ви ћен ти ја Си ми ћа, ко ји је тра гич но 
стра дао у Ко сов ској Ми тро ви ци 1917. го ди не, цр ква је по кри ве на пло чом 
од цин ка, ко ју је за свог вре ме на за ме нио ће ра ми дом поп Си ме он Ви ри је-
вић. Све ште ник Мла ден Ра ден ко вић је за јед но са Ми ло са вом Ан ђел ко ви ћем, 
чла ном Цр кве но-оп штин ског управ ног од бо ра из Со ча ни це, ко нач но цр кву 
по крио цре пом.

У вре ме об но ве со ча нич ког хра ма ни је би ло до зво ље но по ста вља ње зво-
на и зво ни ка уз хри шћан ске хра мо ве на те ри то ри ја ма под тур ском вла шћу. 
Та ко ни со ча нич ка цр ква не ма зи да ни зво ник, већ др ве ну кон струк ци ју ко ја 
но си зво но ис пред хра ма. Зво но те шко 300кг на ба вље но je по це ни од 13000 
ди на ра за слу гом све ште ни ка Си ме о на Ви ри је ви ћа.30 На зво ну је са чу ван нат-
пис у ко јем се на во ди: 

НА БА ВЉЕ НО ЗА ЦР КВУ СО ЧА НИЧ КУ ДО БРО ВОЉ НИМ ПРИ-
ЛО ГОМ ВЕР НИХ И ТРУ ДОМ СТА РЕ ШИ НЕ ИСТЕ ЦР ВЕ Г. 
СИ МЕ О НА ВИ РИ ЈЕ ВИ ЋА СВЕ ШТЕ НИ КА 1928. ГОД.

Са дру ге стра не сто ји по да так да је из ли ве но у звонoливници П. Јо ва но-
вић у Но вом Са ду. По ред овог по да тка се на ла зи ре љеф на пред ста ва све тог 
Јо ва на. Зво но је де ко ри са но и са два де ко ра тив на фри за ком би но ва них фло-
рал них мо ти ва.

28 Да је овакву функцију имао подземни простор сведочи свештеник Раденковић у 
Летопису

29 Летопис, 4.
30 Летопис, 8. 
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Ико но стас

Про стор хра ма на ме њен вер ни ци ма одво јен је од ол тар ског про сто ра зи-
да ном ико но ста сном пре гра дом, аси ме трич ног об ли ка. Су штин ски део ове 
кон струк ци је у срп ским цр ква ма XIX ве ка пред ста вља ју ико не и три про ла за 
– сре ди шње цар ске две ри и боч не ју жне и се вер не.31 На зи да ном ико но ста су 
со ча нич ке цр кве на ла зе се са мо два про ла за, ко ја су по ста вље на аси ме трич но 
у од но су на оп шту дис по зи ци ју про сто ра, ма ло по ме ре на ка ју жној фа са ди. 
Та ква кон цеп ци ја ико но ста са је оправ да на чи ње ни цом да тре ће две ри у пра-
во слав ним хра мо ви ма ни су нео п ход не за нео ме та но оба вља ње ли тур ги је.32 
Ова ко кон ци пи ран ико но стас при па да ар ха ич ни јем ти пу пре гра да.

Зид ко ји је раз два јао ол тар од на о са пре кри вен је др ве ном опла том 2002. 
го ди не. Ти ме је до би је на пре по зна тљи ва хо ри зон тал на тро дел на по де ла, уве-
де на у кон стру и са ње ол тар ских пре гра да у XVI ве ку. Ова ко уоб ли че ни ико-
но ста си има ју сокл са две ри ма и пре сто ним ико на ма, ико не са те ма ти ком 
Ве ли ких пра зни ка или све ти тељ ске ре до ве у на ред ним зо на ма, те на са мом 
вр ху сли ка ни крст на ко јем је при ка за но Рас пе ће Хри сто во. Ипак, ка ши ра не 
ико не ко је се на ла зе на овој пре гра ди по ста вље не су не по сред но на кон др ве-
не опла те 2002. го ди не. Та ко је ико но стас до био ка рак те ри стич ну тро дел ну 
по де лу а из бо ром ико на до ми ни ра прин цип по што ва ња све ти те ља. 

Кон цеп ци ја уоб ли ча ва ња цар ских две ри прет по ста вља ла је по ста вља ње 
дво крил них вра та на ко ји ма се пред ста вља сце на Бла го ве сти. Ова кво ли ков но 
ре ше ње при ме ћу је се на ју жним две ри ма, док су из над се вер них по ста вље не 
сце не Тај не ве че ре, Све те тро ји це и ко нач но Хри сто во Рас пе ће. Ти ме је на-
ру ше на сре ди шња вер ти ка ла тро дел них ико но ста са. 

У со клу не ма сли ка ног про гра ма, већ је он ре шен ре зба ри јом у ви ду кр ста 
у кру гу. У ни воу пре сто них ико на на ла зе се три ико не - па тро на хра ма, св Јо ва-
на Пре те че, за тим Бо го ро ди це и Хри ста. Оне пред ста вља ју ка рак те ри стич но 
све до чан ство рат них де ша ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји де ве де се тих го ди на XX 
ве ка. Њих је у раз ру ше ној цр кви се ла Смаћ код При зре на на шла ма ти Ма ка-
ри ја, игу ма ни ја ма на сти ра Со ко ли це и оне су сво је ко нач но ме сто на шле у 
Со ча ни ци.33 За пре сто ну ико ну Бо го ро ди це ве зу је се чу до за бе ле же но 2005. 

31 Да је уобичајено да иконостас у XIX веку има троје двери наводи Хаџи Теофило 
Стефановић, Познавање цркве или обредословље, Штампарија код „Просвете“ – С. Хоровица 
до Кр. Срп. Реалке, Београд 1895, 15. О иконостасу XIX века видети: Ненад Макуљевић, 
„Литургија, симболика и приложништво: иконостас цркве Свете Тројице у Врању“, Саборни 
храм Свете тројице у Врању 1858 – 2008, прир. Н. Макуљевић, Фонд Свети Прохор 
Пчињски Православне епархије врањске, Врање 2008, 45 – 110.

32 Гордана Бабић, „О живописаном украсу олтарских преграда“, Зборник за ликовне 
уметности, Матица српска, Нови Сад, 11/1975, 6.

33 Захваљујем игуману манастира Сочаница, оцу Дамјану, на овој информацији.
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го ди не, ка да је иста про пла ка ла. То је био је дан од раз ло га по нов ног жи вљег 
ин те ре со ва ња за ско ро фор ми ра ни ма на стир Со ча ни цу.

Остао је не по знат ори ги нал ни из глед ол тар ске пре гра де, као и њен сли-
ка ни про грам ко ји је у вер ском жи во ту жи те ља Со ча ни це си гур но играо зна-
чај ну уло гу. Ико но стас у со ча нич кој цр кви мо рао је има ти пре сто не ико не 
Хри ста и Бо го ро ди це, цар ске две ри и сли ка ни крст, што је би ла основ на ка-
рак те ри сти ка свих цр ка ва у Ва се љен ској па три јар ши ји од 1830. го ди не.34 Та-
ко ђе, у цр кви не ма са чу ва ног жи во пи са ни ти има по да та ка да је исти по сто јао 
у XIX ве ку. Да нас је на зи до ве цр кве ока че но је три де се так но вих, ка ши ра них 
ико на ко је осли ка ва ју хри шћан ску исто ри ју, сце на ма из жи во та Хри ста и Бо-
го ро ди це.

Над гроб ни спо ме ни ци

У не по сред ној бли зи ни цр кве, са ње не ју жне стра не да нас по сто је два 
кле са на над гроб на спо ме ни ка кр сто ли ке фор ме, као озна че на гро ба ме ста. 
Сво јим об ли ком они при па да ју мор фо ло шком ти пу усад ни ка.35 Прак са са-
хра њи ва ња у пор ти цр кве, од но сно у ње ној не по сред ној бли зи ни по зна та је у 
срп ској исто ри ји и у сред њем ве ку.36 Она је углав ном би ла ре зер ви са на за при-
пад ни ке вла да ју ћих сло је ва као и за цр кве на ли ца од но сно мо на хе, уко ли ко 
се ра ди ло о гро бљи ма уну тар ма на сти ра. Дру гим ре чи ма на са крал ном про-
сто ру око срп ских цр ка ва са хра њи ва ни су углав ном зна ме ни ти љу ди. Ка ко је 
со ча нич ка цр ква на те ме љи ма ста ри јег хра ма у XIX ве ку из гра ђе на као се о ска, 
од но сно па ро хиј ска, уз њу су са хра ње ни њен осни вач и је дан од све ште ни ка. 

Ве ру је се да ста ри ји гроб при па да Ћир ку Тер зи ћу ко ји је по ди гао цр кву 
Усе ко ва ња гла ве св Јо ва на Пре те че. Озна чен ка ме ном пла сти ком у ви ду кр-
ста, са уре за ним мо ти вом кр ста на сво јој по вр ши ни, ње гов гроб по ста вљен 
је су прот но уоби ча је ној ори јен та ци ји ис ток – за пад. Пре ма пре да њу, по соп-
стве ној же љи, са хра њен је та ко да гле да у цр кву.37 

34 Све остале иконе могле су бити биране и постављане на основу одређеним локалних 
захтева и потреба верске заједнице. Видети: Ненад Макуљевић, „Иконопис Врањске 
епархије 1820 – 1940“, Иконопис врањске епархије ( ур. М. Тимотијевић, Н. Макуљевић), 
Филозофски факултет, катедра за историју уметности новог века, Београд – Епархија 
врањска Српске православне цркве Врање, 2005, 32.

35 О типолошкој систематизацији надгробних споменика видети: Јелена Ердељан, 
Средњовековни надгробни споменици у области Раса, Археолошки институт Београд – Музеј 
„Рас“ Нови Пазар, Београд 1996, 41 – 62.

36 Видети: Даница Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку, Институт за историју 
уметности Филозофског факултета, Београд 1992.

37 Св. Кнез Лазар бр 1-4 (55-56), Грачаница 2006.
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Дру ги над гроб ни спо ме ник, та ко ђе ти па кр сто ли ког усад ни ка, обе ле жа ва 
гроб све ште ни ка Да ни ла По по ви ћа. До бив ши слу жбу на кон свог оца све ште-
ни ка Ви ћен ти ја Си ми ћа, на том је ме сту про вео са мо го ди ну да на, јер је 1912. 
го ди не стра дао на Срп ско-тур ској гра ни ци. На над гроб ном спо ме ни ку овог 
све ште ни ка са чу ван је нат пис:

ДА НИ ЛО ПО ПО ВИЋ СВЕ ШТЕ НИК РО ЂЕН У СО ЧА НИ ЦИ 
·28·ФЕБ·1888·Г· А ХРА БРО ПО ГИ НУ КАО ЧЕТ НИК У БОР БИ ЗА 
ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ СВО ЈЕ БРА ЋЕ НА ВРЕ ЛУ ·5·ОК ТОМ·1912·Г.

У не чит ки јем де лу овог нат пи са се на во ди да су спо ме ник по ди гли отац 
Ви ћен ти је све ште ник, ма ти и су пру га са де цом.

Уз цр кву су у ско ри јој исто ри ји про на ђе не две пра во у га о не ка ме не пло-
че са нат пи си ма, за ко је се прет по ста вља да су би ле над гроб не. Оне су као 
спо ли је угра ђе не у цр кву. На пло чи угра ђе ној у ју жни до врат ник пор та ла 
сто ји нат пис на ком се по ми ње поп Сте фан из се ла Уз ри че, ко ји је са хра њен 
крај ма на сти ра 1643. го ди не, а о ко јем је већ би ло ре чи.38 Дру га ка ме на пло ча 
угра ђе на је за пад но од про зо ра у на о су.

Обе ле жа ва ње гроб них ме ста има ло је уло гу оси гу ра ва ња се ћа ња на по-
кој ни ка.39 Бур на исто ри ја жи во та под ото ман ском вла шћу у XIX ве ку, као 
и у ра ни јим пе ри о ди ма, до ве ла је до то га да су над гроб ни спо ме ни ци че сто 
оста ја ли је ди ни ма те ри јал ни до каз о жи во ту не ке лич но сти. Упра во су та кав 
при мер и гроб на ме ста уз со ча нич ку цр кву.

Сто лет ни бор

Ва жан сим бол ре ли ги о зне рев но сти, по пу лар не по бо жно сти и срп ског на-
ци о на ли зма исто вре ме но у со ча нич ком ма на сти ру пред ста вља ви со ки ста ри 
бор. Ни је по зна то ка да је по са ђен ју го за пад но од ула за у храм, али се ве ру је 
да се ту на ла зи ви ше од че ти ри ве ка.40 Исто ри ја овог др ве та ве зу је се за не-
ко ли ко пре да ња ко ја му углав ном при пи су ју нат при род не ка рак те ри сти ке. 

Пре ма јед ној ле ген ди, ту су га, у не по зна то вре ме, са не по зна тог ме ста 
пре са ди ла по ми ња на бра ћа Ја ков и Бар лов, ко ји су са гра ди ли и цр кву. То је 

38 Исто.
39 О неким примерима сахрањивања и формирања спомен – гробова унутар сакралних 

целина видети: Ненад Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, Систем европске 
и српске визуелне културе у служби нације, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
2006, 278 – 284.

40 „Чудо у Сочаници“, Свети Јован крститељ и претеча господњи (уредник Радомир 
Никчевић), Светигора, Цетиње, Митрополија црногорско – приморска, 2008.



324 Ивана Женарју

био њи хов из раз за хвал но сти ме сту ко је их је са чу ва ло од тур ских зу лу ма. 
У на ро ду је жи ва је и при ча да су Тур ци у вре ме Срп ско-тур ског ра та 1876 – 
1878. го ди не ду би ли бор ка ко би из ње га ко ри сти ли луч за осве тље ње, и у јед-
ном тре нут ку од те ак тив но сти по лу де ли. Без об зи ра да ли је ова при ча тач на, 
у бо ру и да нас по сто ји уду бље ње ко је пред ста вља сим бо лич ну ме мо ри ју на 
Срп ско-тур ски рат и бор бу за осло бо ђе ње. Иако у тој при ли ци ни је срп ски 
на род био тај ко ји је ус пео да по бе ди Тур ке соп стве ним на по ри ма, при ро да 
се по ка за ла као са ве зни ца у бор би про тив не при ја те ља. 

Да се овом бо ру и да нас при пи су ју чу до твор на свој ства све до чи слу чај 
же не ко ја је 2004. го ди не у уду бље њу др ве та пре по зна ла „лик све тог Јо ва на 
Кр сти те ља са фре ске из ма на сти ра Со по ћа ни“.41

Ова кво др во као то пос хри шћан ске цр кве у XIX ве ку има ло је спо ме нич ки 
ка рак тер, што је зна чи ло ме мо ри за ци ју као основ ну ка рак те ри сти ку при род-
них да то сти. Без об зи ра што не ма кон крет них из во ра о де ша ва њи ма на овом 
про сто ру, на род но пре да ње је об ли ко ва ло ло кал ну исто ри ју, а сход но ње ним 
то ко ви ма и сим бо лич на ме мо ри јал на ме ста. Ста ри бор ко ји до ми ни ра па но ра-
мом ма на сти ра пред ста вља део кор пу са слич них та ча ка срп ских са крал них це-
ли на. Ста бла су се мо гла са ди ти у име од и гра них до га ђа ја и зна ме ни тих љу ди 
или су мо гла до би ти на кнад но учи та ну ме мо ри ју оно га че му су „све до чи ла“.42 

Др во је у по пу лар ној по бо жно сти и на род ној ре ли ги ји мо гло има ти и 
учи та ну нат при род ну моћ. Та ко се че сто у срп ским се ли ма сре ћу „за пи си“ и 
„се но ви та“ др ва, за ко ја се ве ро ва ло да до но се не сре ћу оном ко по ку ша да их 
по се че.43 У се лу Ву ча, на око 7 км од Ле по са ви ћа, на ла зе се оста ци ста ре цр кве 
са сто лет ним бре стом, та ко зва ним „за пи сом“, што је је дан од при ме ра ге о граф-
ски бли ских со ча нич ком, а ко ји иде у при лог те зи о по пу лар но сти ова кве вр сте 
очу ва ња се ћа ња.44 По пу лар ност др ве та у ре ли ги о зном кон тек сту до во ди се у 
ве зу са ве ро ва њем да др во ис по ља ва све тост. Та ко у ње го вом по што ва њу ни је 
при мар но пу ко обо жа ва ње др ве та већ по што ва ње „ма ни фе ста ци је све тог“.45

41 Исто.
42 О спомен – стаблима видети: Ненад Макуљевић, нав. дело, 306 – 308. Свакако 

најпознатији пример меморијалног дрвета представља Таковски грм. Видети: Мирослав 
Тимотијевић, „Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија: 
сађење младице Таковског грма у београдском Дворском парку“, Наслеђе, Завод за заштиту 
споменика културе, Београд, 10/2009, 11 – 40.

43 Душан Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд 1991, 52-57. О 
запису видети и: Марија Драгишић, Запис као предмет заштите непокретних културних 
добара, Саопштења, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 41/2009. О 
култу дрвета видети: Веселин Чајкановић, Мит и религија у Срба, изабране студије (прир. 
Војислав Ђурић), Српска књижевна задруга, Београд 1973, 1 – 16.

44 Милан Ивановић, Црквени споменици XIII – XX век, у: Задужбине Косова, споменици 
и знамења српског народа, Призрен – Београд 1987, 419.

45 Мирча Елијаде, Свето и профано, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1986, 57.
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Из вор
У са крал ној то по гра фи ји Со ча ни це по ја вљу је се и во да у фор ми из во ра и 

по то ка. По ред оп штих хри шћан ских сим бо лич них ту ма че ња во де у кон тек сту 
про чи шће ња и об но ве,46 глав ни кључ за ту ма че ње ва жно сти во де у Со ча ни ци, 
пред ста вља на род но пре да ње. Исто вре ме но, во да се у со ча нич ком ма на сти-
ру мо же ту ма чи ти и на oоснову сво јих при пи са них ле ко ви тих свој ста ва, а 
по сред ством са зна ња о ве ли кој по пу лар но сти ле ко ви тих из во ра у срп ским 
цр ква ма и ма на сти ри ма.

За бе ле же но је у се ћа њи ма љу ди ко ји су ро ђе ни у вре ме из град ње хра ма 
да је у ње го вој не по сред ној бли зи ни по сто јао из вор „Го ги на во да“. Из вор 
је на зив до био као вид успо ме не на Цин ца ре ко ји су зи да ли цр кву. На ла зио 
се ју го и сточ но од хра ма, у бли зи ни по то ка. У вре ме пи са ња Ле то пи са цр кве 
со ча нич ке, че тр де се тих го ди на XX ве ка, ве ро ва ло се у ле ко ви та свој ства во де 
са овог из во ра. На во ди се да су ту че сто до ла зи ли „бо ле сни ци од обо ље ња 
очи ју“ ко ји су углав ном оздра вља ли.47 То би зна чи ло да је на род „Го ги ну во ду“ 
иден ти фи ко вао као та ко зва ну „ви до ву во ду“, ко јој се при пи си ва ло кон крет но 

46 Исти, 124.
47 Летопис, 2.
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те ра пиј ско свој ство.48 То је сва ка ко зна чи ло ве ли ку по пу лар ност овог све тог 
ме ста ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом. Ве ли ке бу ји це за бе ле же не 1947. го ди не 
до ве ле су до не стан ка из во ра и ње го ве по ја ве на дру гом ме сту, у па шња ку, а 
1961. го ди не на то ме ме сту је по ста вље на бра на.49 

У Ле то пи су се по ми ње че сма по зна та под на зи вом Бог да но вац., ко ју је 
зи дао из ве сни Алем пи је из Цр на ца, ко ји је „дав ши тур ску ли ру“ омо гу ћио 
про би ја ње пу та од цр кве до обли жњег за се о ка Крш Ма ла, ко јем цр ква и при-
па да.50 Овај из вор ка рак те ри са ло је мо но лит ни ка ме ни по кло пац де ко ри сан 
ре љеф но об ли ко ва ним гла ва ма чо ве ка и ла ва.51 Из вор Бог да но вац је ка пи ти-
ран и во да је спро ве де на до ку ћа се ла Со ча ни це.52

Да нас се ту на ла зи че сма са јед но став ном ка ме ном пло чом и нат пи сом:

ОВАЈ ВО ДО ВОД ПО СТА ВЉЕН ЈЕ ЈУ БИ ЛАР НЕ СТО ГО ДИ ШЊИ-
ЦЕ 1962. Г. ДО БРО ВОЉ НИМ ПРИ ЛО ЗИ МА И РА ДОМ ВЕР НИХ, 
А ТРУ ДОМ СВЕ ШТЕ НИ КА МЛА ДЕ НА РА ДЕН КО ВИ ЋА ИЗ 
СО ЧА НИ ЦЕ.

Во да у ма на сти ру Со ча ни ца ни је би ла пред мет кул та ко ји је под ра зу ме вао 
свет ко ви не и да не пра зно ва ња ка кви су по зна ти у Ср би ји, на при мер у Хо мо љу 
или Шу ма ди ји.53Као чи ста из вор ска во да, она је до би ла ле ко ви та свој ства ко-
ја су до при но си ла по се та ма вер них. По зна ти су број ни при ме ри ма на сти ра у 
Ср би ји, а по себ но ши ром Ко со ва и Ме то хи је ко ји су у на род ној по бо жно сти 
због по сто ја ња из во ра ле ко ви те во де би ли по пу лар ни и као сво је вр сни цен три 
на род не ме ди ци не.54 

За кљу чак

У ви ше ве ков ним усло ви ма жи во та под Осман ском вла шћу по сто ја ла је 
кон стант на бри гу о цр ква ма и ма на сти ри ма као сре ди шти ма ду хов ног и кул-
тур ног жи во та на Ко со ву и Ме то хи ји, а што је, у за ви сно сти од еко ном ских 

48 Сребрица Кнежевић, „Етноантрополошко виђење воде у појмовима народне 
културе“, Гласник Етнографског музеја у Београду, Етнографски музеј, Београд, 2006/70, 319.

49 Исто
50 Летопис, 6.
51 Милан Ивановић, нав, дело, 528.
52 Благоје Павловић, нав. дело, 324.
53 Сребрица Кнежевић, нав. дело, 333. са наведеном литературом
54 Међу таквим манастирима чувени је пример Дечана, као и бројни други попут 

Девича. Видети нешто опширније у: Vida Stojančević, Srebrica Knežević, „Srpski manastiri 
kao centri kulta isceljenja“, Acta historica medicinae pharmaciae veterinae, Naučno društvo za 
istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, Veterinarski fakultet Beograd, 1966/1-2, 45 – 48.
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мо гућ но сти, ре зул ти ра ло об но ва ма и из град њом но вих хра мо ва. Цр ква ма на-
сти ра Со ча ни це при мер је та кве те жње за очу ва њем ду хов ног и исто вре ме но 
на ци о нал ног кон ти ну и те та. 

За бе ле же но је да су Ар ба на си 14. ок то бра 1941. го ди не спа ли ли ком плет-
ну Цр кве но-оп штин ску и па ро хиј ску ар хи ву, ко је су би ле сме ште не у ку ћи 
све ште ни ка Си ме о на Ви ри је ви ћа, ко ји је та да слу жио у хра му.55 Ве ро ват но 
се та да и гу би сва ки траг аутен тич ним бо го слу жбе ним књи га ма и ико на ма 
из XIX ве ка. Не до ста так ја сног умет нич ког све до чан ства о овом пе ри о ду у 
жи во ту цр кве, ба цио је све тло на ње ну уло гу у жи во ту ло кал не за јед ни це, 
исто вре ме но ука зу ју ћи и на мо де ле вер ског жи во та ко ји су је об ли ко ва ли. 

Са крал на то по гра фи ја овог ма на сти ра по ка зу је го то во све ва жни је то по се 
све тих це ли на ко је су се мо гле на ћи у пра во слав ним сре ди шти ма од сред њег 
ве ка. При су ство ста рог бо ра и из во ра у вре ме из град ње, од но сно об но ве цр-
кве од ли чан су при мер на род не по бо жно сти и ве ро ва ња ру рал ног срп ског 
ста нов ни шта ва на Ко со ву и Ме то хи ји. Овај ма на стир као спе ци фи чан са крал-
ни ен ти тет, мо же мо по сма тра ти и као сли ку ва жно сти на ро да као по кре тач ке 
сна ге у об ли ко ва њу ме мо ри је на кон крет но све то ме сто и об ли ко ва њу ње го ве 
све то сти истог. При че љу ди о ле ко ви то сти во де, као и чу ди ма ста рог бо ра и 
ико не Бо го ро ди це, ис по ста вља ју се као кључ ни фак тор у ства ра њу кул та све-
тог ме ста ко је вер ни ци по хо де увек из истих по бу да.

Упр кос не по сто ја њу кон крет ни јих исто риј ских по да та ка ко ји су усло ви-
ли ано ним ност овог све тог ме ста и спо ме ни ка кул ту ре у струч ној јав но сти, 
оно се по ка за ло као плод но тле за са гле дав ње раз ли чи тих ме ха ни за ма ко ји су 
об ли ко ва ли вер ски жи вот у XIX ве ку. 
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Ivana ŽENARJU

THE SACRAL TOPOGRAPHY OF THE SOČANICA 
MONASTERY

Summary

The sacral topography of the Sočanica monastery is presented in this paper. The 
monastery is located at the foot of the Kopaonik Mountain, in the municipality of 
Leposavić. The church of the monastery was restored in the XIX century, and despite the 
fact their old history had remained absolutely unknown, it remained out of the interest of 
scholars. In such historiography situation, traditional stories remained as the only means 
of its relevance recognition in the life either in XIX century or today. 

Specific elements of its sacral topography appeared to be the important factors for 
the popularity of this monastery within local community. Among the main elements 
which shaped up this monastery, besides the church as the basic element, hiding place 
under the altar, hundreds of years old pine, and the spring of healing water that used 
to be in the vicinity, are located. The key fact in exploring these elements is the motive 
of miracle that is related to all of them, and which usually refers to healing. In that way 
the Sočanica monastery proves to be a great example of folk piety and faith among the 
Serbian population in rural region of Kosovo and Metohija.

Key words: Kosovo and Metohia, monastery, church, tombstones, wood, source, piety. 
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