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ПОКУШАЈ УБИКАЦИЈЕ ЦРКВЕ  
МАТИ БОЖЈЕ БУЧЈАНСКЕ

Апстракт: Рад се бави убикацијом цркве Мати Божје бучјанске и села која 
су највероватније припадала њеном властелинству. Поменути храм у Бучју се 
први пут помиње у даровној повељи из 1395. године, којом је кнегиња/монахиња 
Евгенија (Милица), са синовима Стефаном и Вуком, потврдила раније поседе и 
даривала нове манастиру Св. Пантелејмона на Атосу. Покушаћемо, на основу 
доступне историјске грађе, народног предања и теренских истраживања, да дамо 
одговор на питање о границама „бучјанског властелинства“ и његов однос са дру-
гим властеоским и манастирским поседима у ближем окружењу, у периоду од 
краја 14. до средине 15. века. 

Кључне речи: Мати Божја бучјанска, Бучје, Округлица, Јасиковица Михаило-
ва, посед Св. Пантелејмона у Моравској Србији, манастир Велуће, црква Св. Ана 
у Бучју, Повеља из 1395. године

Црква у Бучју, тј. Мати Божја бучјанска из средњовековних повеља, до сада 
није била тема неког посебног научног рада и углавном је помињана у контекс-
ту разрешења дилеме о првобитној посвети и ктиторима манастира Велуће на 
реци Сребрници (Ристић 1987: 173–180; Петковић–Бошковић 1955: 45–76; 
Стричевић 1956: 115–128; Ђокић 2014: 369–395; Тодић 1990: 67–76)

Село Бучје се налази у општини Трстеник, јужно од Западне Мораве, у 
горњем току Бучке реке и на падинама брдâ Печени гроб (623 m) и Кара-
ула (311 m). Бучка река извире испод врха Погледа у Бучкој планини, севе-
роисточном огранку Гоча. Дуж њеног тока, поред Бучја, смештена су села 
Левићи и Округлица, а на самом ушћу у Сребрницу и село Тоболац, око 
15 km југоисточно од Трстеника.1 Долина Бучке реке чини јасно омеђену 
природно-географску целину. Данас се на купастом узвишењу, близу центра 
Бучја, а уз сеоско гробље, које је засновано крајем 18. века, налази савремена 
црква Св. Ане, која доминира насељем. 

* етнолог/антрополог, nbg2012@gmail.com
1 Топографска карта ЈНА 1:50 000, бр. листа 531/3, Издање Војногеографског институ-

та, 1970.
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Историја села Бучје и његове ближе околине може се делимично ре-
конструисати на основу археолошких налаза, народног предања и писаних 
извора. Најстарији археолошки трагови у околини Бучја, судећи на основу 
досадашњих истраживања, могу се везати за период антике.

Јужно од Бучја, на врху и падинама брда Печеног гроба (Рудина), на ле-
вој обали реке Сребрнице, уочени су трагови старих рударских активности, 
који би се могли приписати античком периоду, и велика количина халде, коју 
мештани објашњавају самим изгледом земљишта. Становници Риђевштице 
и Бучја, на прилазу Печеном гробу, указују на локалитет „Црквина“, који је 
данас обележен дрвеним крстом. По народној легенди на том месту се нала-
зио неки манастир или монашка испосница, који су Турци спалили заједно 
са монасима, па читав потес носи назив Печени гроб. Старија рударска ак-
тивност, али у мањем обиму, запажа се и на вису Чукар (427 m), источно од 
села Риђевштица. Савремени испирачи злата су у кориту Сребрнице прона-
лазили новац из III и IV века (Марић 2017: 292; Ристић 1987: 178).

Други антички локалитет евидентиран је на североисточним обронцима 
узвишења Градац (593 m), у атару села Риђевштица. На омањем врху, у близи-
ни места спајања три потока који образују Сребрницу, смештено је утврђење 
Јеринин град (Ристић 1987: 173). Тврђава је, на основу резултата сондажних 
археолошких истраживања спроведених 1987. године од стране Народног 
музеја у Крушевцу, под руководством Николе Берића и Владислава Ристића, 
саграђена у касноантичком периоду и има једну фазу обнове, која би се, на 
основу налаза керамике, могла везати за VI век и период византијског цара 
Јустинијана I (527–565) (Рашковић–Берић 2002: 148–150; Рашковић 2001: 
19–20). Посредно нам о животу утврђења Јеринин град / Градац у Риђевшти-
ци током средњег века сведочи и случајни налаз млетачког златника, кованог у 
време дужда Бартоломеа Граденига (1339–1342) (Рашковић 2015: 19).

На суседном брегу и на благој падини окренутој североистоку, на локали-
тету Црквиште, западно од утврђења, налазили су се остаци мале једнобродне 
цркве без припрате2, спољашњих димензија 9.40 x 6.10 m, на чијим je темељима 
од црвенкастих речних облутака везаних кречним малтером од 1974. до 1976. 
године саграђена данашња црква Св. Марине. Владислав Ристић је утврђење, 
цркву и некрополу3 на 60 m северно од ње видео као јединствену историјску 

2 Није у потпуности јасно да ли је старија црквена грађевина имала бочне конхе, јер 
су приче људи који су учествовали у градњи новог храма 70-их година 20. века доста 
противуречне (Ристић 1987: 176–178).

3 На некрополи до сада нису вршена археолошка истраживања. Локалитет су у јесен 
1954. године рекогносцирали Никола Тасић и Драгослав Срејовић. У свом извештају 
су забележили да је приликом копања винограда Здравка Пантелића нађен већи број 
скелета, на дубини од око 0.80 m, и да су два била дечја. С обзиром на то да уз скелете 
нису нађени никакви археолошки артефакти, сама некропола није могла бити прециз-
није хронолошки датована (Ристић 1987: 173).
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и археолошку целину и сматрао их је делом средњовековног властелинства у 
селу Риђевштици. На посредан начин, а на основу аналогије са другим сакрал-
ним споменицима сличне основе, везао их је хронолошки за шири временски 
период 13. и 14. века (Ристић 1987: 173–180; Ђокић 2014: 382–383).

Међутим, ова претпоставка се може одбацити, с обзиром на то да сон-
дажна археолошка истраживања утврђења Градац, како смо горе и навели, 
нису доказала постојање културних слојева млађих од 6. века.

Помен црквишта у Риђевштици срећемо у радовима Феликса Каница и Ми-
лана Ђ. Милићевића, из друге половине 19. века. Милан Ђ. Милићевић, 1876. 
године, пише да „стара црквина“ носи назив Рибница и да се налази на пола сата 
хода, узводно уз реку Сребрницу, од манастира Велуће. За црквину даље наводи 
да је веома посећена и да локално становништво долази у њу и на извор у близи-
на тражећи лека својој болести. На извору су се умивали, а на самом црквишту, 
на једној већој плочи, лежали, а затим привезивали кончиће на оближње дрвеће 
(Милићевић 1876: 720). Феликс Каниц за цркву Рибница, која је у рушевинама 
и која се налази западно од манастира Велуће, пише да је посећују болесници у 
великом броју, у жељи за излечењем (Каниц 1989: 83–84)

Бучје и његова ближа околина, као саставни део жупе Расине, свакако су 
припадали удеоној кнежевини Стефана Немање (око 1166–1196) (Благоје-
вић 1989: 35; Ферјанчић 1972: 7). Касније се ова жупа помиње и у оснива-
чкој повељи манастира Жича, исписаној са леве и десне стране пролаза ис-
под куле. У њој се наводи да је Архиепископија једина имала право да убира 
приходе, тзв. „поповски бир“, на територијама жупа: Крушилница, Морава, 
Борач, Лепеница, Белица, Левач, Лугомир, Расина и Јехошаница (Јелшани-
ца) (Благојевић 1972: 27–28; Шкриванић 1953: 164–165).

Током 14. века имамо више писаних података о Бучју и његовој ближој 
околини. Тако је кнез Лазар Хребељановић (1373–1389) повељом манасти-
ру Раваница из 1381. године дао и села у околини Бучја, Велухка Горња и 
Велухка Доња, и Трстеник (Благојевић 1972: 35–36; Ивановић 2013: 9).

Село Бучје и црква Богородице Бучјанске се први пут помињу у даров-
ној повељи, издатој у Новом Брду, којом је монахиња Евгенија са синовима, 
кнезом Стефаном и Вуком, 1395. године4 дала и потврдила поседе манастиру 
Св. Пантелејмона, које је раније приложио кнез Лазар (Петровић–Фостиков 
2014: 131–132). Други помен цркве у Бучју срећемо у уговору о адрфатима 
из 1396. године, склопљеном између монахиње Евгеније (кнегиње Милице) 
и њених синова, кнеза Стефана и Вука, са Никодимом, игуманом светогор-
ског манастира Св. Пантелејмона. Запис у уговору гласи: „А за приложена  

4 Највероватније се ради о два акта, тј. о једном документу, сачуваном у два примерка. 
Један носи датум 8. јун 1395. године и има потпис кнеза Стефана, а од другог је сачу-
ван само завршни део са убележеним 8. јуном 1400. године и потписима кнеза Стефа-
на и госпође Евгеније монахиње (кнегиња Милица) (Стародубцев 2014: 113).
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господином ни Светим Кнезом Лазаром и ктитором монастира дому Света-
го Великомученика Христова Пантелеимона јаже сзида в Монастири и јаже 
приложи метохије Црков Бучјанску јеју же и више вспоменухом“. У поме-
нутој повељи храм у Бучју је уписан са још двема црквама, за које се поузда-
но зна да су поклоњене Св. Пантелејмону 1380/81. године (6889). Стога се 
може претпоставити да је и црква у Бучју приложена у исто време, те да је 
саграђена пре 1380/81. године (Стародубцев 2014: 113–114).

Прве поклоне манастиру Св. Пантелејмона кнез Лазар је дао 1380/81. го-
дине. Повељом је тада дарована Спасова црква у Хвосну са поседима који су 
јој од раније припадали. Истом повељом кнез је потврдио и поклоне челника 
Мусе и његових синова Стефана и Лазара истом манастиру, који су обухвата-
ли неколико села на Лабу и цркву Св. Николе. Св. Пантелејмону је кнез Лазар 
издао и другу повељу, која није сачувана, а о којој сазнајемо на основу уговора 
о двадесет адрфата из 1396. године и повеље сачуване у два преписа, из 1395. и 
1400. године. У акту о адрфатима наводе се прилози кнеза Лазара који је сази-
дао нешто у манастиру Св. Пантелејмона на Атосу и „који приложи метохије, 
цркву Бучјанску, коју и горе споменусмо“ (Стародубцев 2014: 114). 

По Дејану Јечменици један од првих метоха који је светогорски мана-
стир Св. Пантелејмона/Руси стекао у Моравској Србији, нешто пре 1380. 
године, налазио се у широј околини Крушевца. Повељом је манастиру дари-
вана црква Мати Божје бучјанске и села Бучје, Округлица, Доња Округли-
ца и Михаилова Јасиковица (Јечменица 2014: 187). Истицање имена Ми-
хаиловог уз назив села Јасиковица свакако није случајно. Највероватније је 
Михаило припадао одређеном властеоском слоју у доба када је кнез Лазар, 
пре 1380. године, издао повељу Св. Пантелејмону и био поседник Јасикови-
це (Јечменица 2014: 197). Међутим, како оригинална повеља кнеза Лазара 
манастиру Св. Пантелејмона на Атосу није сачувана, даривање Мати Божје 
бучјанске се могло догодити и у нешто каснијем периоду.

Највећи број поменутих места из повеље Св. Пантелејмону је сасвим 
поуздано убицирао Радослав М. Грујић. Међутим, десиле су се и неке омаш-
ке. Мати Божју бучјанску није идентификовао, а село Бучје из повеље је 
препознао у називу места Буци, у општини Крушевац. Међутим, он је на 
приложеној карти Бучје убележио у околину Трстеника, тако да ова његова 
омашка није посве јасна. Јасиковицу и Округлицу је правилно убицирао на 
територији општине Трстеник (Грујић 1955: 63, 75). Милош Благојевић је 
у свом раду исправио овај недостатак (Благојевић 1972: 40). Бучје, Јасико-
вица и Округлица су вероватно у 14. веку чинили заокружену целину и били 
омеђени посед цркве Мати Божје бучјанске (Ђокић 2014: 378–380). 

Црква Мати Божје бучјанске се налазила, како ћемо касније показати, 
на купастом узвишењу, у центру данашњег села Бучје, и на њеним темељима 
је почетком 20. века саграђена данашња цркве Св. Ане (Слика 1).
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Сл. 1. Црква Св. Ане у Бучју – саграђена на месту средњовековне „Мати Божје 
бучјанске“, поглед са југоисточне стране (Д. Радисављевић, април 2018. године)

До сада се, у неколико наврата, у научним круговима водила полемика 
о томе да ли се Мати Божија бучјанска може идентификовати са црквом ма-
настира Велуће. Други су пак аутори Велуће поистовећивали са црквом Св. 
Николе у Сребрници, поменутој у истој повељи из 1395. године. Тако је је-
дан од главних аргумената Бранислав Тодића да поистовети средњовековну 
цркву Мати Божје бучјанске са манастиром Велуће њена данашња посвета 
Ваведењу Богородичином (Тодић 1990: 68–72). 

Такође, Б. Тодић је покушао да „цркву Бучјанску“ идентификује са мана-
стиром Велуће, истичући његову близину селу Бучје и наводећи турске деф-
тере из 1536.5 и 1576.6 године, који указују на постојање манастира Пречисте 
код села Круглице, односно Круга, тј. данашње Округлице. Трећи разлог за 
идентификацију манастира Велуће је место које заузима фреска Св. Панте-
лејмона. Овај светац је насликан на западној страни југоисточног пиластра, 
уз јужну певницу, и по Б. Тодићу заузима овако истакнуто место јер је и сама 
црква била поклоњена манастиру Св. Пантелејмона на Атосу. Четврти раз-
лог који наводи Б. Тодића на помисао да идентификује „цркву Бучјанску“ са 
манастиром Велуће је непостојање средњовековног насеља са идентичним 

5 Манастир је тада имао једног монаха и приход од 200 акчи.
6 У манастиру тада живе 2 монаха и приход му је 500 акчи. Два монаха су била у манасти-

ру и крајем 16. века, али му је приход смањен на 300 акчи.
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именом. Међутим, у исто време он у свом раду наводи да су поседу манасти-
ра Раваница, који је даривао кнез Лазар Хребељановић 1381. године, припа-
дала и села Горња и Доња Велућа, али прихватајући мишљење Г. Шкриванића 
(Шкриванић 1967: 240) који их је убицирао у предео око Малог Поповића, 
североисточно од Јагодине, одбацује лоцирање ових села на простору општи-
не Трстеник, које је изнео Милош Благојевић (Тодић 1990: 67–76).

Међутим, убикација коју је изнео Г. Шкриванић, а преузео Б. Тодић, не 
може се прихватити јер се поред села Горње и Доња Велућа наводи и Трсте-
ник (Сотировић 1999: 26; Благојевић 1972: 35–36). Реч је свакако о Старом 
Трстенику (Благојевић 1972: 35–36), насељу које лежи на левој обали реке 
Сребрнице и које је постојало у 14. и 15. веку, о чему сведоче његови остаци 
на локалитету Трновача (Рашковић–Берић 2002: 141; Рашковић 2011: 163). 
На тај начин, посед који је кнез Лазар даривао манастиру Раваница чини је-
динствену целину и обухвата читаву долину и побрђа дуж средњег и доњег 
тока реке Сребрнице.

Посве је чудно тумачење Б. Тодића и М. Благојевића, изнето на терет 
Г. Шкриванића, да је Горње и Доње Велуће убицирао око Малог Поповића. 
Наиме Г. Шкриванић јасно пише: „СЕЛА: Велухка Горња и Велухка Доња, 
данас постоје као једно село ВЕЛУЋЕ, југоисточно од Трстеника на реци 
Зап. Морави“ (Шкриванић 1967: 240).

Други разлог за одбацивање убикације оба Велућа у околину Малог По-
повића је и помен села Горњег Велућа са четири дома, које је припадало на-
хији Козник и Крушевачком санџаку, у отоманском дефтеру из 1444/1445. 
године (Зиројевић–Ерен 1968: 384).

Требало би указати и на чињеницу да неки од аутора манастир Велуће 
повезују са црквом Св. Николе у Сребрници, која је такође поменута у по-
вељи из 1395. године, и коју су војвода Никола и његова жена Видосава, 
сродница Лазаревића, приложоли манастиру Св. Пантелејмона на Атосу 
(Петковић–Бошковић 1955: 74). Главни повод за идентификацију Св. Ни-
коле са Велућем је име река Сребрница, која протиче покрај манастира.

Ђорђе Стричевић, руководећи се закључцима до којих је у својим ис-
траживањима дошао Владимир Петковић, био је мишљења да је црква Св. 
Николе у Сребрници, коју је приложио војвода Никола са женом Видоса-
вом Св. Пантелејмону на Атосу, у ствари црква манастира Велуће. По ње-
говом мишљењу, првобитна посвета манастира Велуће је био Св. Никола 
(Стричевић 1956: 120–123).

Небојша Ђокић је у свом раду манастир Велуће, на основу података из 
повеље из 1395. године, такође повезао са црквом Св. Николе у Сребрници 
(Ђокић–Стевић 2017: 46). Војводу Николу из повеље он идентификује са 
властелином Николом Зојићем. За поседе у Сребрници и на Бучкој реци 
тврди да су чинили повезану органску целину (Ђокић 2014: 374).
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Прве научне потврде о постојању средњовековне цркве у селу Бучју налази-
мо у веома кратком извештају Ивана М. Здравковића о старинама у околини ма-
настира Велуће, које је обишао током мултидисциплинарног рекогносцирања 
крајем 40-их година 20. века. Он наводи да су у насељу раније били видљиви ос-
таци неке старе цркве. По тврдњи тадашњег свештеника, на њеним темељима је 
почетком 20. века сазидана нова црква, другачијег стила и начина градње. Поред 
цркве се могло видети старо гробље. Уз сам зид сакралне грађевине се налазила 
већа гомила камена и земље, што по мишљењу И. М. Здравковића може бити 
основа првобитне цркве. У време његове посете на хумци је била привремено 
подигнута дрвена звонара. На једном делу хумке је нађен фрагмент „венца од 
камена са орнаментима у виду палмете“ (Здравковић 1951: 254).

Скромна археолошка ископавања потврдила су да је садашња црква у 
селу Бучје саграђена на темељима старије грађевине, са елементима архи-
тектуре који је сврставају у групу моравских споменика. В. Ристић је тврдио 
да нема материјалних остатака средњовековне цркве у Бучју и поред тога 
што је заједно са Е. Томић и Н. Ђокићем радио на сондажним археолош-
ким истраживањима почетком деведесетих година 20. века на споменутом 
локалитету. Утврђено је тада да је садашња црква изграђена на старијим те-
мељима, које не прати у потпуности. Сачувани фрагменти камене пластике 
непобитно доказују да је првобитна црква саграђена у периоду Моравске 
Србије (Ђокић 2014: 380; Цветковић–Гаврић 2015: 30–31).

Садашња црква Св. Ане у Бучју је подигнута на старијим темељима 
1902. године. Земљотрес ју је 1927. тешко оштетио, па је морала бити обно-
вљена 1938. године (Тодосијевић 2005: 679).

Небојша Ђокић је цркву у Бучју покушао да идентификује и са манастиром 
који се под различитим називима помиње у османским дефтерима током 16. 
века. У дефтеру из 1516. године је поред села Јасиковице уписан манастир Мој-
силова (Moysilova mn.). У дефтеру из 1530. године, поред истог села је убележен 
манастир Милишлова (Milişlova mn.). Н. Ђокић у називима манастира Мојси-
лова и Милишлова препознаје име средњовековног властелина Михаила, поме-
нутог у повељи из 1395. године, чија је посед Јасиковица највероватније била. За 
ралику од Б. Тодића који манастир Пречисте, поменут у отоманским дефтерима 
1536. и 1575/1576. године, везује за Велуће, Н. Ђокић даје нову интерпретацију 
сачуваних података из пописа. У дефтеру из 1536. манастир Пречисте је убеле-
жен поред села Круглица,7 и имао је једног монаха и годишњи приход од 200 
акчи. У попису из 1575/76. године исти манастир се наводи поред села Круг. 
Тада је манастирска обитељ имала два монаха и приход од 500 акчи. Два монаха 
су убележена и у попису из 1584. године, а манастирски годишњи приход је био 
300 акчи. Н. Ђокић сматра да је манастир Пречисте код Округлице црква Мати 
Божје бучјанске с краја 14. века (Ђокић 2014: 380–381).

7 Данашње село Округлица у општини Трстеник.
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Бучје (Karye-i Buçya) се јавља и у османском дефтеру из 1530. године, 
где је уписано као село у нахији Козник, која је припадала Крушевачком 
санџаку (167 Numarli muhasebe-i vilayet-i rum-ili defteri (937/1530) II 2004: 
81; Стојадиновић 2015: 36).

Међутим, не треба оставити по страни чињеницу да су се у Јасиковици 
налазили остаци једне црквене грађевине. Старо насеље, вероватно средњо-
вековно, Јасиковица било је на потесима „Бачиште“ и „Селиште“, што по-
тврђују приче мештана о ископаним остацима зидова од камена и огњишта. 
Поменути локалитети заузимају плато око новосаграђене цркве и широки 
простор северно и источно од ње. Садашња црква Св. Јована је подигнута на 
темељима старе цркве у народу познате као Ружица, која је била посвећена 
Св. Петки, у близини извора Пета (Тодосијевић 2005: 709–717).

Некропола средњовековне Михаилове Јасиковице, поменуте у повељи 
из 1395. године, налазила се западно од претпостављеног насеља, на једном 
узвишењу испод врха Ненадовице, на левој обали Јасиковачке реке. Њено 
трајање, на основу типологизације надгробника, може се пратити од 14. до 
краја 17. века, тј. до периода Велике сеобе 1690. године. Каснији су новопри-
дошли насељеници са Косова, из Метохије и области Рашке, крајем 18. и по-
четком 19. века на делу средњовековне некрополе образовали своје гробље, 
које и данас припада засеоку Малој Јасиковици (Радисављевић 2019).

Постојање Јасиковице током 15. и 16. века можемо пратити и кроз 
податке из отоманских дефтера. Наредбом султана Мехмеда II Освајача 
(1444–1446, 1451–1481) спроведен је 1476. године катастарски попис Сме-
деревског санџака и тада се помиње Јасиковица (Сотировић 1999: 40). У 
трећем попису Смедеревског санџака по наредби султана Сулејмана I Зако-
нодавца (1520–1566), око 1523–25. године је, такође, убележена Јасиковица 
(Сотировић 1999: 41).

Јасиковица је припадала Смедеревском санџаку, нахији Маглич, кадилу-
ку Брвеник и зеамету Лепеница. Зеамет Лепеница је обухватао 1476. године 
следећа насеља: Косорићи (Косјерић), Трстеник,8 Броска, Војин Брод, Чу-
човица, Јасиковица,9 Стопања,10 Лазица,11 Бохнија, Доња Дренова,12 Кртица, 
Шајин и Тимуча, и три влашка села: Камељар, Лука и Сливица (Сотировић 
1999: 42–43).

Јасиковица (Karye-i Yasikofça nam-ı dığer Yastovci) се јавља и у дефтеру из 
1530. године као село у нахији Козник, која је припадала Крушевачком санџа-
ку (167 Numarli muhasebe-i vilayet-i rum-ili defteri (937/1530) II 2004: 94;  

8 Данашњи Стари Трстеник у општини Трстеник.
9 Данашња Јасиковица у општини Трстеник.
10 Данашња Стопања, близу ушћа Сребрнице у Западну Мораву, у општини Трстеник.
11 Највероватније на локалитету Буњиште у атару села Бела Вода, према скели на Запад-

ној Морави, у општини Крушевац.
12 Вероватно данашња Велика Дренова у општини Трстеник.
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Стојадиновић 2015: 38). Јасиковица је као пусто село, чији део земље об-
рађују становници села Лопаш, наведена у детаљном попису Смедеревског 
санџака, спроведеном 1574. године по наредби султана Селима II (1566–
1574) и тада је припадала нахији Пожега (Сотировић 1999: 61).

На основу изнетих чињеница, можда би се манастир Мојсилова, по-
менут у дефтеру из 1516, и Милишлова из 1530. године, пре могао поисто-
ветити са остацима сакралне грађевине у самом селу Јасиковица, међу ло-
калним становништвом познате као црква Ружица, него са црквом у Бучју. 
Уосталом, црква у Бучју се у средњовековним изворима нигде не спомиње 
као манастир, већ као баштинска, највероватније гробна, црква неког локал-
ног властелина. Нажалост, како првобитна повеља кнеза Лазара манастиру 
Св. Пантелејмона из око 1380/81. године није сачувана, нисмо у прилици 
да сазнамо и име овог локалног великаша. Коначан одговор на велики број 
отворених питања могу дати само систематска археолошка истраживања 
данашње цркве Св. Ане у Бучју и њене некрополе, на коју нам је указао И. 
М. Здравковић у свом кратком извештају из 1951. године. Када говоримо о 
Јасиковици, морамо напоменути и то да је она запустела у периоду између 
отоманских дефтера из 1530. и 1574. године, па се може узети у обзир и 
претпоставка да је манастир Пречиста, који се јавља у пописима из 1536. 
и 1575/1576. године код села Круглица, тј. Круг, могуће поистоветити са 
манастиром Мојсилова или Милишлова, који се последњи пут појављује у 
изворима 1530. године.

На основу података добијених из повеља манастиру Св. Пантелејмона, 
али и рекогносцирањем терена и убикацијом средњовековних насеља, не-
кропола и сакралних споменика, уз ишчитавање отоманских дефтера, може 
се на посредан начин доћи до информација о границама бучјанског поседа. 
Бучјанско властелинство са црквом Мати Божије је свакако чинило ком-
пактну целину, обухватајући читаву долину Бучке реке, као и побрђа север-
но и јужно од ње, али и плато између Бучја и Јасиковице и горњи ток Јасико-
вачке реке. Пратећи природне међнике, али и историјске изворе, долазимо 
до сазнања да су највероватније границе бучјанског властелинства, тј. мето-
ха Св. Пантелејмона, на југу ишле врховима Печеног гроба (Рудина), који 
раздвајају токове Бучке реке и Сребрнице, а затим косом брда Штитар из-
међу данашњег Велућа и Округлице. На истоку се овај посед завршавао код 
ушћа Бучке реке у Сребрницу, на месту данашњег села Тоболац. Претпоста-
вљамо да је североисточна граница ишла преко Гагре, повише Округлице и 
Левића. Граница је нешто источније од данашњег Бучја, преко брда Караула 
скретала ка северу, обухватајући плато данашњег села Јасиковица и горњи 
ток Јасиковаче реке. Западну границу је свакако чинило развође Црнишавс-
ке и Јасиковачке реке и врхови Ненадовице и Бучких планина. Центар овог 
заокруженог властелинства представљала је црква Мати Божије бучјанске. 
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Црква у Бучју није била пописана ни у једаном отоманском дефтеру, с обзи-
ром на то да није, попут манастира, била поседник земље. За сада не можемо 
дати одговор на питање ни када је црква страдала и порушена.

Источно од бучјанског властелинства налазили су се поседи манасти-
ра Раваница, што потврђују и подаци из оснивачке повеље кнеза Лазара из 
1381. године овој његовој задужбини (Благојевић 1972: 35–36; Ивановић 
2013: 8–9). Раваничко властелинство обухватало је највероватније чита-
ву долину реке Сребрнице и побрђа у њеном залеђу. На поседу Равани-
це једна непозната властелинска породица саградила је своју задужбину 
и гробни цркву, манастир Велуће, највероватније крајем осамдесетих или 
почетком деведесетих година 14. века. Манастирска црква Велуће најве-
роватније је живописана тек између 1405. и 1410. године (Цветковић–Га-
врић 2015: 81).

Како нам недостају примарни историјски извори, а пре свега оснивачка 
повеља манастира, тј. цркве Велуће, питања тачног датума њене градње, жи-
вописања, али и имена ктитора остаће и даље отворена и предмет научних 
домишљања и полемика, као и њен однос са манастиром Раваница и мето-
хом на којем је саграђена.

Јужно од метоха раваничког налазили су се поседи манастира Дренча, 
који је почетком девете деценије 14. века основао монах Доротеј са сином 
Данилом. На основу сачуваног Доротејевог свитка, издатог у Жичи 2. мар-
та 1382. године, сазнајемо да је дреначко властелинство обухватало велики 
број села у близини самог манастира, али и поседе у долини Расине, крају 
око Јастрепца и у Загрлати, али и далеко на северу, у Браничеву (Гаврић–
Ковачевић 2015: 20–23; Ивановић 2013: 9–12; Благојевић 1972: 37–40; Ђо-
кић–Стевић 2017: 37–50; Ђокић–Јањић 2016: 9–32).

Властелин Вукашин, највероватније ризничар деспота Стефана Лаза-
ревића (1402–1427), са женом Вукосавом (Влкосава) је саградио и дао да 
се живопише црква манастира Руденица почетком 15. века (Стародубцев 
2006: 101–111). Претпостављамо да је њен посед обухватао простор између 
властелинстава манастира Дренча и Велуће, на тромеђи данашњих општина 
Александровац, Трстеник и Крушевац.

О властелинствима северно и западно од Бучја сазнајемо из повеља 
којима је деспот Ђурађ Бранковић (1427–1456) потврдио поседе великом 
челнику Радичу Поступовићу. У повељи из 1428/1429. године се наводе и 
баштенски поседи великог челника западно од Крушевца, и то села: Бело 
Поље, Бухмен(ти) и Дренова.13 Бело Поље је Радич 1432. године даровао 
манастиру Ватопед на Светој Гори. У повељи се наводи да се то село на-
лазило на Морави. У области Горње Мораве Радич је држао села Обрва, 

13 Можемо са сигурношћу претпоставити да је то данашње село Велика Дренова у опш-
тини Трстеник. 



Покушај убикације цркве Мати Божје бучјанске 439

Лесковља, Платов, Јабучје и запустела насеља Ковачи,14 друга Лесковица15 и 
Бражице16 (Ивановић 2013: 13; Шкриванић 197 : 129, 134).

У области око река Расине и Пепељуше, источно и јужно од Бучја, ве-
лики челник Радич Поступовић је поклонио својој задужбини, цркви Бо-
городичиног Благовештења, велико имање и потврдио га хрисовуљом из 
1429/1430. године. Метоху цркве у данашњој Великој Грабовници17 при-
падала су села: Будиловина и Милентија у области Расине,18 у „крушевачкој 
власти“ Врбницу19 и Себечевац и насеље Кожетино Долње20 за које се не на-
води припадајућа област (Ивановић 2013: 14–15; Благојевић 1972: 46–47).

Највероватније су наследници локалног властелина Михаила у Јасикови-
ци основали свој манастир почетком или средином 15. века, који под именом 
Мојсилова или Милишлова срећемо у отоманским дефтерима 16. и 17. века.

Крајем 14. и током 15. века делови територија данашњих општина Тр-
стеник, Александровац и Крушевац, као што смо и показали, биле су јасно 
издељени међама на властелинства и манастирске метохе. Можемо претпо-
ставити да су долина Бучке реке и горњи ток Јасиковачке реке почетком осме 
деценије 14. века припадале поседу неког локалног властелина непознатог 
имена, који је саградио своју задужбину и највероватније гробну цркву Мати 
Божију бучјанску, коју је кнез Лазар завештао и даривао око 1380/1381. годи-
не манастиру Св. Пантелејмона на Светој Гори. На простору бучког власте-
линства, вероватно средином 15. века, наследници Михаилови у Јасиковици 
оснивају свој манастир, који је познат и из отоманских дефтера.

Јужно и источно од поседа Мати Божје бучјанске је 1381. године 
постојао метох манастира Раванице, на којем је непозната властеоска по-
родица крајем 14. века саградила своју задужбину, манастир Велуће. Даље 
ка југоистоку простирало се властелинство ризничара Вукашина и његове 
супруге Вукосаве са центром у њиховој ктиторији, манастиру Руденица, са-
грађеној првих деценија 15. века. Даље ка истоку и југу од Руденице налазио 
се након 1382. године посед манастира Дренча, задужбине монаха Доротеја, 
бившег великог деспота, и његовог сина Данила.

Северно од Бучког властелинства, на левој обали Западне Мораве, био 
је двадесетих и тридесетих година 15. века посед који је припадао великом 

14 Село Ковачи југозападно од Краљева. 
15 Највероватније је реч о данашњем селу Лесковица у општини Трстеник, југозападно 

од Бучја. 
16 Бражица, која се помиње одмах након Лесковице, можда би могла била неко од два да-

нашња села: Брезовица у општини Трстеник или Бзенице у општини Александровац. 
17 Село у општини Брус. 
18 Милентија и Будиловина и данас постоје и налазе се на горњем делу тока реке Расине. 
19 Мала или Велика Врбница на средњем току реке Пепељуше, а Себечевац и данас 

постоји и налази се на развођу Пепељуше и Расине. 
20 Кожетино Долње се вероватно односи на простор источно од цркве у данашњем Ко-

жетину, делу варошице Александровац. 
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челнику Радичу Поступовићу. Део његовог властелинства заоузимао је и те-
риторију непосредно на југозападу од Бучја и обухватао је село Лесковицу 
и, вероватно, Брезовицу, тј. долину Брезовичке/Попинске реке.

Просторни распоред убицираних властелинстава и манастирских посе-
да јасно указује да је Бучје са ближом околином било јединствена и кохе-
рентна целина, са центром у цркви Мати Божије (Карта 1). 

Након отоманског освајања српске деспотовине, већи део ове обла-
сти ушао је у састав крушевачког санџака и нахије Козник, а део северно од 
Бучја према Западној Морави припадао је нахији Левач.

Недвосмислени помен Мати Божје бучјанске и селâ у њеном окружењу 
која су дарована метоху Св. Пантелејмона на Атосу повељом из 1395. годи-
не не оставља могућности за другачија тумачења и убикацију цркве ван тог 
јасно омеђеног простора, чије смо границе одредили у овој расправи. 

Карта 1
1. Црква Св. Ане у Бучју (саграђена на месту средњовековне Мати Божје бучјанске); 
2. Средњовековна некропола у Малој Јасиковици (село Јасиковица); 3. црква Ружица 
(данас Св. Јована) у Јасиковици; 4. средњовековно локалитети Бачиште и Селиште 
у Јасиковици; 5. Градац (Јеринин град) – касноантичко и рановизантијско утврђење 

у Риђевштици; 6. Црква Св. Марине (Рибница, Црквиште) у Риђевштици;  
7. Локалитет на ком се по легенди налазила спаљена црква на Печеном гробу. 
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Сумирајући до сада познате податке добијене проучавањем средњовеков-
них извора, народних предања, али и оне сакупљене рекогносцирањима те-
рена и скромним археолошким истраживањима током 20. века, можемо доћи 
до закључка да би Мати Божију бучјанску из друге половине 14. века требало 
убицирати на месту данашње цркве Св. Ане у селу Бучју, у општини Трстеник.

Потврду ове претпоставке свакако могу донети само нека будућа систе-
матска археолошка истраживања.
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ONE ATTEMPT OF LOCATING OF THE CHURCH  
“MATI BOŽJA BUČJANSKA”

Summary

The church of “Mati Božja Bučjanska” is mentioned in the charter of the St. Panteleimon of 
Athos monastery from 1395 and in the contract of adelphates, between Lazarević family mem-
bers and the same monastery, from the next year. The church in the village of Bučje, in Trstenik 
municipality, central Serbia, was built by unknown noble family before the year 1380/1381. The 
archaeological excavations, during the last decade of the 20th century, revealed the existence of 
medieval church on the hilltop, near the centre of the village, next to the 19th century cemetery. 
The architectural elements of the original medieval sacral monument have all features of “the 
Morava style” church built during the second half of the 14th century. We have determined the 
bounder of the church property on the basis of the data presented in the charter of 1395 and the 
Ottoman Turkish defters from the beginning of 16th century.

Key words: Mati Božja Bučjanska, the charter of St. Panteleimon monastery from 1395, Jasik-
ovica Mihailova, church of St. Anne church in Bučje, seigniory of the Mati Božja Bučjanska church.
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