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ГОРДАНА КОРАЋ Годшшьак iрада Беоiрада 
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МОШТИ СВ. АНДРЕЈА ПРВОЗВАНОГ У 

ХРАМУ СВ. ОЦА НИКОЛАЈА У ЗЕМУНУ 

Под моштима (Л.Etq>ava) и релик
вијама (reliquae) светитеља подразуме
вају се његови телесни остаци, као и 

предмети, везани за земаљско битисање 

свечево. Поштовање материјалних оста

така апостола и мученика за хришћан

ску веру, Црква није увела неком пози

тивном одредбом, него је само допусти

ла и подржала обичај, спонтано настао у 

народу: " ... По2ле9ај свеiuину, која и9е 
на ?.робове мученика. Пozлe9ajiue наро9е 

који zope 09 чежње за мучении..и.ма ... " 
(св. Јован Златоусти).' На овај начин се 
удовољавала тежњи за поштовањем 

живота и дела великана, које се по смрти 

преносило на њихове земне остатке, Јер 

су светитељи освећени као људи, духов

но и телесно, и верници, поштујуhи дух 

светитељев, не могу бити равнодушни 

према (његовом) телу. Најстарији поз
нати пример поштовања моштију, који 

потиче из 11 века, везан је за св. Игњатија 
Богоносца, епископа антиохијског, чији 

су остаци после његове мученичке смрти 

у Риму (104-116) пренети у Антиохију, 
где су постали предмет обожавања. Из-

1 Мирковиh Л., Православна л111Тtурz11ка 11л11 нау
ка о боzослужењу Православне источне щжве. 

Први опшn1 део, Београд 1982, 187. 

ражавање ове врсте пијетета нарочито 

јача од 11 века, када светитељским 

моштима почиње да се приписује корис

на и чудотворна снага, а вера у то постаје 

неизмерна: градови и села отимали су се 

о мошти светитеља, делили их и прено

сили, уз велике свечаности, из једног 

места у друго. Црква је то прихватала 

као видљиво изражавање хришћанске 

свести, благотворно за оне који га 

упражњавају, и суштински упућено Бо

гу, "који је чудан у својим светима", а по

том и канонски регулисала на Седмом 

Васељенском сабору (септембар - окто
бар 787). Тада је формулисана и разлика 
између обожавања (Л.a•piia), које при
личи само Богу, и поштовања 

(npocrкuvl'jcrн;), које је се исказује свети
ма.2 

Приликом својих боравака на Исто

ку, Сава Немањић је куповао светачке 

мошти и доносио их у Србију, доприно

сећи на тај начин јачању њихових култо

ва у српском народу. Истовремено, дале

ковидошћу архијереја и државника, он је 

настојао на увођењу култа свога оца, 

2 Брија Ј., Речник йравославне iiieoлozuje, Бео
град 1997, 193. 
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Сл. 1. Спаљ11вање моштију св. Саве на Врачару 
Fig. 1 Bumiпg ofrelics ofSt Sava at Vra~ar 

преподобног Симеона Мироточивог, 

што је било незамисливо без његових 

земних остатака. Зато је услишио молбу 

Стефанову (свога брата и потоњег "пр
вовенчаног" краља) да свете и миро

точиве мошти њиховог Оца пренесе (са 

Свете Горе) у Србију да се ".. . свейlu.м 
.молшuвама ваtии.м йросвеtuи ваи1е 

о~uачасйlво, и сви .ми буgе.мо бла'iослове

ни ... О ga би се све~uим молийlва.ма 
вашим и 9оласком ваиtим свемилосtuиви 

Бо'i с.миловао на нас, и расејане наше са

брао, u йро~uивнике на~ие унши~Uио." "3 

Још неке околности су допринеле да 

Растко Немањић послуша овај вапај из 

отаџбине: после пада Константинопоља 

(1204), једно одељење западних крсташа 
заузело је Свету Гору, настојећи да је 

подвргну папској власти. Код светогор

ских монаха настала је велика зебња за 

судбину светиња, јер су се тзв. "ослобо

диоци Христовог Гроба" већ у Царигра

ду показали "горе него најгори варва

ри" ,4 разграбивши, уз живо учешће ла

тинских монаха и опата, светитељске 

мошти. 

Ј Поповиh Ј., Жш7i111е св. Саве. Београд 1972. 53. 
4 Никита Хонијат. византијски историчар, 0•1еви
дац: " ... Чак и Сарацени су милосрдни и благи у 
поређењу са овим људима. који носе на рамени

ма Христов крст ... ". (Острогорски Г .. Исйiорuја 
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Страх за судбину светих остатака 

Родитељевих и његове државе, опреде

лио је најмлађег Немањиног сина да их 

донесе у Студеницу (1207) и над њима из
мири завађену браћу (Стефана и Вука
на), у складу са веровањем , нарочито 

распрострањеним код нашег народа у 

средњем веку, да йои.иuовање 

.мошiuију свейlана - великана, 1щииши 

човека, ње'iову околину, наро9 и наиију 

09 нейрија!Uеља, особшuо у боју, у patuy 
"5 

Сл. 2. Свети Андреј Првозвани 
Fig. 2 Saint Andrew 

В11занt7i11је, Беоrрад.11 фототипско издање, 391) 
~Туцаков Ј ., Допринос Светог Саве унапређењу 
здравствене културе у средњовековној Србији. 

Сава Ј/е.чањ11h-Свейi11 Сава, САНУ, Научни 

скуп, Београд 1979, 272 
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Сл. 3. Доњи манастир Острог 
Fig. 3 Lower monastery Ostrog 

Најочигледнији доказ за то било је 

спаљивање моштију св. Саве, које су 

Турци предузели (1594) како би огњем 
уништили дух Светосавља, по њима уз

рок и повод свих родољубивих, ослобо

дилачких узлета српске "раје" у XVI сто
лећу. 

Два века касније, митрополит Павле 

Ненадовић (1749-1768) заповедао је 
свештенству да поучава вернике да " ... 
месйlа cвeiuaja и свеiйија мо~ичи в иеркви 

и .манасiй.ири йосје~ичаiй.и". ",јер су оне 

"исиеление все.м вероју и љубовщ"у нели

ие.мерно1)' йрихоgешчим". "6 

Као да се овим руководио и Дими

трије Руварац (1842-1931), један од 
најплоднијих и најнеуморнијих црквених 

историчара и писаца, када је 1904. обја
вио прилог о моштима св. Андреја Пр

возваног, у земунској Светониколајев

ској цркви, тачније о томе како су се оне 

обреле у храму.7 

ь Костић М., Гроф Колер. СКА, Посебна издања, 

Београд 1932, 139. 

Аутор је притом био мотивисан и 

жељом да допринесе отклањању недос

татка који се огледа у чињеници да се у 

многим нашим црквама налазе "честице 

од св. моh.ију" за које се не зна када и ка

ко су у њих доспеле, па чак ни којег су 

светитеља. 

Руварчев текст се у суштини састоји 

од изјаве (сведочење) Земунца Христи
фора Јеремића, коју дословце преноси: 

"Во време оно у лezuy 1765. јесу 
йтили Турии на Церну Гору, јесу йоара

ли монасzuир јеgан йоg йланином у йре

gел у Скенgерскоме, кои .монас~uир jeciue 
обновио Василије ейискуй за време њеiо
ва ейискойс~uва и ви~ие монасiй.ира, у 

йланини, сазиgао себи исйостщу, 'i.ge и 
gанас je'lo cвeiuo ~И.ело йочива иелокуйно 
у исiй.ој исйоснии.и. Иciuu монасiuир Тур

ии (су) йоарали и щчо су нmили сiй.вари 

оgнели сребрне и 09нели и моииuи свеiй.е 

.монастира cвe/Uo'la Анgреа йрвозвана'lо 

у ,\.!алену санgуку (подв. Г. К.). У леiй.у 

7 Руварац Д" Св. Моhи св. Првозваног Андрије у 
земунској св. Николајевској цркви, Срйск11 

Сион, за 1904. бр. ЈО, стр. 281. 
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1767. jecГiie йослан је9ан калуhер из мо
насiUира OciUpo2a свей1.а2о Василија, 

~шено.м Пајсије роЬен из Нова2о, жиГиел 

iiioгa .монастира нареhен 09 стареruине . 
. монас~uирског 061utueciuвa са йисмом 
.монасiUирски.м йечайl.о.м йоГиврhено и 

9ошао у Београ9 ко9 Гаврила МарiUино

виlщ за шчо -~У је био йознаГй, јер је Гав

рило ишао на йоклонение свеiuоме ейис

куйу Василију и у његову монасiuиру 

йробавио 4 9ан.а у лeiUy 1762" iuaкo ја 
XpuciUuфop Јеремић јесал1 се 1uрефио 

1ua9a ко9 .мога саро9н.uка Гаврила Map
iliuнoвuha на конаку, јер сам ра91ю у Бео-

2ра9у .мој занаi'й. кујунfшски, и у вечер 

йри вечери йоче oiumL Пајсије казивтuи, 
како су Турии йоробили мон.асiUир u све 
09нели и .мош чи cвeiue, које је још че све

ти Василије 9обио у_аре.-ие не'iова ейис

куйсiUва (подв. Г. К.), тако Шо казуе и 
йлаче заш чо браШе са9а н.а.~а н.аиt наро9 

не веруе 9а су Турии 09нели, него гово

ри( е) сви, и к.меzuови, 9а с.мо йроgали, то 

на.м је iuешко, и веле ако нeнaheilie сви 

u9uiue из .монастира јербо оне је на.ма 
ос1uавtю cвezuu ейискуй, Гiiако (зато, Г. 

К.) бpatue говори како ћу i'йpaжuiliu 09-
говори Гаврило, оче оhе.мо oiuичll 

н.а~иему вла9ики Јере.мију', u оћемо йu
ШaiUu и молшuи ga нас научи. Тако су су
Гйра оШщuли заје9но и били йри ручку 

ко9 Госйо9uн.а (митрополит београдски. 

г. К.). 

Госйщ1uн јесШе uciuo 9ойусГиио и казо: 
оче Пајсије, ја ћу јавиi'й.и н.аро9у хрис
йl.uанима ga .мореш й.оlш йросийl.и, и 9аћу 
iuи сLерквен.ога сина Песuра Тойала, ga he 
иfш а тобом и йшuаhеш за свете .мош чи 

а 9руго у н.е9ељу llСкуйи из tuвога вшzae

iua љу9е, йа им кажи йо~uајно н.ека Пи
тају йо кућа.~tа Шуркиње, за1ичо онu ugy 

~ Јеремија београдски митрополит, помиње се од 
1766. до 1772. године. 
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Сл. 4. Факсимил преписа конзисторијалноr акта 
Fig. 4 Facsimilc of consistorial act 

слобо9но йо кућ.а.ма и Шако йо у<tенију 

Госй.оgина llскуйили, јера и ~Иако јесШе 

нашао се u ёра, имене.м Сава коего куhа 
jeciU близу мoнaciuupa и jeciue јему ка
зао, и он 01Тlишао и знае.лшм (познатим, 

Г. К.) ерама (Хере, Ере, Херцеговци, Г. 

К.) јавио, и iUaкo otuau. Пајсије йросио йо 
Бео2ра9у 9ана 8 u jeciUe найросио гроию 
61 и йара 23, u йосле Сава gozuao u казао 
ga наhи не .люгу ншщuа, и Шако калугер 
йошао йytu Ниша и остави на.л1 на ама

неiU н.а Гаврилу Maptll.uнoвuhy и Сави 

epuhy. Тако jecine се случило (десило) 
Гаврилу MapiUuн.oвuhy йоhи у Не.лючку 
у Зе.л1ун у ле1uо 1770. и йоче вoguiUu Шр
'i.овину свинарску u јесте йошао н.а Ос-
1uружн~щу йpe1uepmuu јеgан чойор сви

ња, u tuy је виgио llio2a Саву еру, коме јес
Ше кућа близу люнасiUира свейlаl.о Васи-
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лија, и jeciue yйuiuao за л10насiТшр, јели 
зулум, јели gошао oiU.au Пајсије и јесу лu 
нашли свейlе люшчu. Тако Сава јелtу 09-
2.овара: браiП.е Гавро, нисам био коg 
куће, веће uлю йолак 2оgине, незмнал1 

нuiuчa, а свеi'й.е мо~ичи јесам нашао у 

Бeozpagy у савској вароши у jegнoza 

Турчина-арнауiП.ина и јесам их иеливао и 

йознао. Тако йuiua Гаврило, јесу ли у 

Сл. 5. Прота Михаило Пеиh 
Fig. 5 Revercnd Mihailo Peic 

ономе санgуку, Сава 2.овори: јесу и 

Турчин чисто gржи и заiuвара чили

Шом, 9 али и~и че мноzо нова иа, а ја немам 

брайlе и Шолико не мора ga их йроgа, јер 
арнауйlшt милује (воли, Г. К.) Шаку 

сiП.вар. Говори Гаврило Сави, молим Ше 

9 Ћилит - кил ит (тур.): катанац. брава. 
10 Оrра!)ени део у земунском контумацу -каранти
ну, где је обављан дневни промет и контакт са 

Саво, goвegu 2.а у Земун tt iU.u 1uн1u1 gohи, 
ја ћу iП.рошак йлаi"йиГйи и више часйlи

Ши. Сава говори: оћу браШе gовесГйи и 

люшчи goнeiuu и само gohu шнuме, али 
йрије немоzу неzо у субойlу. И йlако јесу 

gошли у субоiП.у и лю~ичи gонели на йа

лисай110 и Гавро виgио и није се кiueo pac
йlaiuu шнилtа, 1-1е2.о колико је Турчин ис

као йlолико је йлайlио. И онgа (мошти, 

Г. К.) није с.нео й.ри.миiuи, неzо йосле йоg
не изиutао на фаШове11 и Турчин осйlа

вио, а Гавро узео у лейlо 1779. и gонео 
куhи и йрибивале коg њеzа 90лейlа1800. 

И tllaкo се јесйlе случило Гаврилу, ga јес
йlе боловао мноzо време, и није (се) мо-

2.ао pactuaйlи (од моштију, Г. К.) gонgеже 

(док није, Г.К.) виgио ga хоће йоћи Боzу 
и мало је 2.овориШи .моzао и јесйlе йриз

вао некоеzо Анасшаса иерквенаzо сина 

храма све17lа2.о Николаја и jectlle јему 
йреgао без сваке й.лайlе и интереса за 

своју gушу храму свеШаzо 0171.иа Нико

лаја и tuолико .моzао 2оворийlи и јему 

сказаtuи, ga су cвeilie мош чи свеШаzо Ан
gрије йрвозваноzа, ga су gонейlе исйоg 
монастира исйо9 Ociiipoia свейlаzо Ва
силија, gоГйле је моiао iоворшuи. Тако ја 

Христифор Јеремиh јесам найисао речи 
на свиgиШелсШво (сведочење, Г. К.) 
Пајсино и Саве ере и Гаврила Марtuино

вића, који су онgе били и cвeiue мо1ичи с 

нароgом t1.елuвали и йочишовали 

(поштовали, Г. К) оШ Шолико вре.мене. 

Тако и ми йочиШуем за cвeiue мо~ичи и 

веруем йо казивању ниовому и клањам 

се светим мо1ичима. Христифор Јере

мич, жшuел земунски. " 
Ова тврдња земунског "житела" да 

се у "старој" цркви (како је храм св. Ни

коле називан) у Земуну, налазе св. чес-

путницима и трговцима из Београда. 
11 (на) посао, работу, кулук. 
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Сл. 6. Свети Василије Острошки 
Fig. 6 Saint Vasilije OstroЉ 

тице моштију апостола Андреја, пока

зује се сасвим поузданом ако се упореди 

са једним конзисторијалним 1z актом , да

тованим у Карловцима 21. марта 1801. 
године. У овом допису, упућеном земун

ском "честитом" протопрезвитеру , 

стајало је: "Имъю чесШ jaвutuu ва.м за 

мощи Свлйlа'iо Ан9рей, оное у Конзис
Шориуму йреgвзлаШо (йримљено, Г. К.), 

али йремолчалоса (йреhуШало, Г. К.), 

12 Конзисторија , духовно-управни и црквено-суд
ски орган; нижи су по епархијама а виши, архп

дијецезални, у Карловцима. 
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не'iм iuoe (заШо је, Г. К.) Госйоgин (.ми

tuройолийl СШефан CtupaLИuмupoвufz, Г. 

К.) казао 9а ви 90/ietue 9а вам се каже, 9а 
ви оно нико.м несказывающе (не оtuкри

ваLИе, Г. К.)) Сами у и.еркви храншuе 

(•tyвajtue, Г. К.) и йриликами на и.ъело

ванi'е в и.еркви ro9aetue. Обаче све лейи.м 
на•tином како •tШ.о самы вы зна~uе. " Јо

сиф Путник, чије име је у потпису, додао 

је на крају: "сие би вам се .морало 9авно 

казаtuи, али бу9уhи ga нuetue овамо 
9otuлu, а можебиtuи неhеШе скоро ни 

goliu, иа ва.м tuo иавља.м 9а мoжeiile ми
лосШ.и са уйо~uребление coiilвopuLИu. " 

Интересантан је коментар та
дашњег земунског протопрезвитера 

Михаила Пеића (1795.-1812.), (дат) у на
помени испод текста (преписа) конзис
торијалног акта: 13 

11 ОваП налог од чести .. Конзисто
риума, обявлюе да мощи у старо! цркви 

могу се свременомь изнетии целивати, 

но свагда с моимь знанъмь и доизво

ленйемь". 

После подизања друге православне 

цркве у Земуну (Рождества Пресвете 

Богородице, 1776-1780), која, као сабор
на, постаје седиште протопопијата, не

опходно је било да се нагласи над

лежност по питању "руковођења" ре

ликвијама смештеним у "старој" земун

ској цркви. 

Чињеница је, исто тако, да је манас

тир под Острогом страдао од Турака, до

душе не 1765, већ 1767. године, што пот
врђује један савремени запис: 

" ... Оле (ох) жалос~uи! В Ша времена 
и зулума оШ. Турак и zоњеније велие воз-

13 Књига циркуларних протокола, црква Рожде
ства Пресв. Богородице у Земуну, 21.март 1801. 
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) 

" 

Сл. 7. Земун ПО'Јетком XIX века 
Fig. 7 Zemun in the bcginning of 19'" ccntury 

gвшие се на xpuciuujaнu, а најйа•1е на 

све1ичениски и иночески (.мона1ики, ) 
лик, иже (који) суйiь (беху) йоg и2ом, 

(влашhу) аzарјански.ми и .мноzа за

йусiuјенија ирквам и монасiuирје.м 

бище ... И Шаgја саж201ие Тур1щ мо1tас
йlир йоg Ос1Тiроzом gонии вкуйје со 

иеркво.м велико.мучен.ика Геор2~ю а 2ор

ни .монасiuир св. ваве9ен.ија оста иел 

••• 
1115 Очигледно јс, на основу ова два из

вора: изјаве Земунца Христифора Јере

миhа и поменутог записа, да су се свете 

честице првобитно налазиле у доњем ос

трошком манастиру, задужбини св. Ва

силија, који је заснован 1665/6. године 

14 Од (пеж.) Агарјанн - Турци: према Б11бш1ји 
(Моје. 1 књ. 16) Турци потичу од Исмаила, ван

брачног сина Агаре, слушкиње Аврамове, за 

којег је Господ рскао: " биће човек убојица". 

његовим завештајним писмом. Остаје, 

међутим, дилема: у којој од (доњоманас
тирских) цркава- св. Георгија или св. 

Тројице? Из наведеног записа произила

зи да је то било у цркви посвеhеној св. 
Георгију, пошто је она, скупа с манасти

ром, страдала приликом турског пус

тошења, када су Мошти однете. Ово је 
донекле доведено у питање једном дру

гом дилемом- која је црква у Доњем Ос

трогу била манастирска (саборна)? Да

нас је прихваl1ено мишљење да је то била 

св. Тројичина црква, и дају је Владика, са 

околним земљиштем, откупио ради по

дизања задужбине, док је црква пос-

15 Стојановиl1 Љ., Ciliap11 срйски зай11с11 11 найiйи

си, књ. 11 , 3344, 3345, Запис у рук. Ман. Св. Троји
це код Плеваља, бр. 17. 
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Сл. 8. Факсимил извода из матичне књ. умрлих 
(12. мај 1800.) 

Fig. 8 Facsimile of death ccrtificate ( 12'" of Мау 1800) 

већена св. Георгију била само гробљан

ска капела. 16 

Намеће се и питање од кога је и када 

Василије Јовановић добио свете чести

це? То је могло да се догоди приликом 

хиротонисања и добијања благослова од 
патријарха у Пећи, или током покло

ничких путовања Василијевих.У изјави 

Христифора Јеремића стоји да их је до

био као "епискуп", што упућује на веро

ватноћу да су св. честице дошле из 

Пећке патријаршије, с обзиром да је пу

товања на Свету Гору и у Русију преду

зео још као архимандрит. Оквирно се 

узима да је Василије изабран и посвећен 

за епископа непосредно по повратку из 

Русије, на Преображење 1639. године,17 у 

цркви св. Спаса у Пећи. Затим, после 

мученичке смрти митрополита источно

херцеговачког (Пајсија), Василије је 

1651. године, од патријарха Гаврила, до
био синђелију на ту епархију. Већ као 

16 
" ••• Западно од Доњега манастира, 200 - ЗОО ме
тара, на мјесту где се налази једно старо гробље, 

налазе се темељи једне старе цркве Св. Геоrија. 

То је вероватно била гробљанска црквица док је 

црква Свете Тројице, била саборна. Ова црква 

(св. Георгија, Г. К.) је била из каснијега време

на: подигнута је 1723 .... По предању ова црква 
је старија од Горње (св. Ваведења, Г. К.) и Доње 
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митрополит и ктитор острошког манас

тира, посетио је 1667. године и Гаврило
вог наследника на пећком трону, Макси

ма. 

С друге стране, под претпоставком 

да су честице моштију апостола Андреја 

биле намењене (Доњем) острошком ма

настиру, пошто су се у њему налазиле у 

тренутку турске похаре, остаје релатив

но кратак временски размак у коме су 

задобијене- после Василијевог преласка 
из Оногошта у Острог, односно засни

вања манастира 1665/6. године, а пре не
го што је , 1671. године (29. априла), "све-

Сл. 9. Храм св. Андреја Првозваног у Патри 
Fig. 9 Church ofStAndrcw in Patra 

топочивши" владика предао душу Гос

поду. Видели смо да је владика Василије 

1667. године посетио пећког патријарха 

(св. Тројице, Г. К.); али то предање не потврђује 
један запис, који наводи 1723., као годину њене 
градње ... ", (Калезић Д.,Бериh Д., Cвeiliu Васu
лије Ocilipo111к11 у свом времеиу, Београд 1987, 
129. 

17 11еки истражи-ва чи узимају да је то било раније, 
IЬid., 110. 
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Сл. ЈО. Манастир св. Апостола Андреја на острву Кефалонији 

Fig. 1 О Monastery of St Apostle Andre\v in Ccphalonia 1sland 

Максима, да би тражио заштиту за свој 

манастир и манастирску имовину. Одат

ле се вратио са патријарховим благосло

вом и mtсмом, у којем се проклиње сваки 

онај ко дирне у "манастирско". Није ис

кључено да је том приликом патријарх у 

Пећи обдарио острошког "чудотворца" 

и његову задужбину светим честицама. 

Мања је могућност да су Мошти до

бијене приликом боравка на Светој Гори 

или у Русији. с обзиром да се то догодило 

пре Василијевог хиротонисања, и далеко 

пре заснивања острошке задужбине. 

Уколико се, лак, занемари тврдља Хрис

тифора Јеремиhа да их је Василије добио 

као епископ (митрополит), на значају 

добија чињеница да се он из Русије вра

тио богато обдарен " у књигама, новцу и 
утварима" ,1' од стране Цара (Михаила 
Романова), епископа и других. То би 

опет значило да су мошти мењале место 

IH Jbld" 109. 

у складу са премештањем Василијевог 

(епископског) седишта: манастир Твр

дош - Оногошт (манастир св. Димитрија 
у селу Поле) - Острог. 

Једно је, међутим, неспорно и у томе 

се слажу сви расположиви извори чести

це моштију св. апостола Андреја у стари 

земунски храм пристигле су захваљујући 

Гаврплу Мартиновићу. 

По сведочењу Христифора Јере

мића, он је 1770. године прешао из Бео
града у Земун, где је почео да се бави тр

говином, изузетно уносном у оно време. 

У првом катастарском попису Земуна 

1780. године, Гаврило је убележен као 
поседник и кућевласник на кућном, од

носно катастарском броју 576, дакле не
посредно уз св. Николајевску цркву и 

српску школу (бројеви 574 и 575). Истов
ремено је имао власништво и над зе

мљишним честицама бр. 760 (виноград), 
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Сл. 11 . Црква Св. оца Николаја у Земуну 
Fig. 11 Church ofSt N1colas in Zemun 

1853 (ливаде), и 2026 (ливаде), у укупној 
површини од 1080 хвати. 1У 

Из црквених протокола могуће је 

нешто сазнати и о његовим породичним: 

приликама: 20. јуна 1782. године обавље
но је крштење његовог сина Теофила. 

Интересантан је запис пароха Давида 

Георгијевиhа (на доњој маргини): 

"Пре9сШавлен.ии Гаврuл МарГйинович 

и.мен.уеiu.сја у йрозвишчу а н.е Весео ".21! 

(Убудуће именује се Гаврил Мартино

вич а не Весео.) Пет година касније, ум

рла му је супруга: "Раба Бжi·а Дока су

йруiа Гаврила МарtТшновича-Весела, 

исйове9шю и йричешћена йо јереју Ан.-

9рију Пойовиhу. Ойело су 9ржали 

свешi"й.еншш йароси Зе.мун.ски ".~1 

19 Occonomicc Chartc der Kays.: Kon1g. : Bcfrciten Mi
litar Comunitct Semlin, КА W. В IX а. 906 А. 

20 Матична књ11rа рођених. Протокол крштених, 
Храм св. Оца I Iиколаја. књ. З. р. бр. 42. 

132 

Датум смрти Гаврила Мартиновиhа 

у потпуности се поклапа са тврдњом 

Христифора Јеремића, да су се честице 

моштију св. Андреја Првозваног налази

ле код Гаврила све до његове смрти, 

1800. године. У НЯiПiСЯНiЕ 
УМЙРЯЮЩЫХЬ св. Николајевске црк
ве под том годином је убележено да је 

Гаврил Мартинович - Весео умро 11. 
маја, пошто је "йсйовеъ9аь йреж9е со

zрешъёнi" сво" йароху Јован.у Bpeiuuчy, а 

12 .• \taja је "йоiребен в зе.млю ".== 
Мошти св. апостола Андреја прво

битно су почивале у ахајском граду Па

трасу, на Пелопонезу, у којем је завршио 

мученичком смрћу: " ... Разiневљен Eie
aiu1·1 наре9и 9а свеi"йоi Ан9реја расйну на 

крсiТi, йривезавши .\!У руке и ноiе - јер не 

11 Матична књига умрлих. Храм св. Оца Николаја, 
књ. 14, р. бр. 75. 

21 IЬid .. n. бр. 132/1800. 12. мај. 

ZJ Антнnат (царски намесник) у Патри. 
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iuha1Ue Ezeaiu ga 2а клш-tиима йрикује, ga 
не би айосiUол брзо умро ... ".24 И када 
"свеШи айосiuол исйусйlи gyx и oiuщ;e у 
свейlлосном блис~uању ga йpegciUaнe 
Госйоgу 

11 
,z.~ супруга Егеатова, Максими

ла, жена племенитог рода, скинула је 

свештеног жртвеника, заједно са 

моштима св. евангелисте Луке и св. Ти

мотеја. Није познато шта је било са све

тачким мошти.ма у једном дужем вре

менском распону, али, уколико до 1204. 
године оне нису размештане, освајање 

Сл. 11. Мошти св. Андреја Првозваног у св. Николајевској цркви у Земуну - витрина у целости 
Fig. 11 Relics ofStAndrew in St Nicolas' churcћ in Zemun-sћowcase 

његово тело са крста, и, помазавши га, 

положила у гроб, у коме је и сама треба

ло да почива. 

Много година касније, по наређењу 

цара Константина (306-337), мученик 
Артемије пренео их је у Константино

пољ, у Цареву задужбину - храм светих 
Апостола, и ту су положене унутар 

24 Поnовиh Ј ., Жшliије Све17i11х за новембар, Бео
град l 998, 834. 

Константинопоља од стране Латина сва

како је могло да утиче на њихову судби

ну. 

Данас се оне чувају у Грчкој, и то на 

два различита места: " његова чесна гла

ва 
11 
поново је у месту његовог постра

дања, у цркви св. апостола Андреја, док 

се највећи део моштију налази на острву 

25 Љid. 835. 
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Сл.12. Мошти св. Андреја Првозваног у св. Николајевској цркв11 у Земуну- детаљ моштију 

Fig. 12 Re!ics of St Andrcw in St Nico!as' churcll in Zсnшп - detail of rclics 

Кефалонији. у манастиру (исто) њему 

посвећеном. zn 

Треhи храм у којем преко два сто

лећа пребивају свете честице првог 

Христовог апостола, јесте храм Св. оца 

Николаја у Земуну, настао 1725 - 31. го
дине, на месту много старијег црквеног 

објекта. 

Мошти су смештене у стилску (Луј 
XV) витрину-сточић, наменски направ
љену и осликану- сиве боје, са позлатом 

и апликацијама у виду лозица, лишhа и 

цветова ружа.27 На поклопцу, са уну

трашње стране. представљени су св. Ан

дреј Првозвани, св. Константин и Јелена 

и св. свештеномученик Стефан 

~6 !Ьid. 836. 
11 Маринковиh 3., Црква св. Н11коле у Земуну, ру
копис. стр. 1. 
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Архиђакон. Витрина је (највероватније) 
направљена у Земуну почетком XIX 
века, као што је и иконографски рад на 

њој, по свој прилици, дело домаћег 

мајстора- представе светаца (на уну
трашњој страни поклопца) показују од
лике стила земунског "малера" и "зогра

фа" Димитрија Братоглиhа, који је. 

заједно са Константином Лекићем, ура
дио иконостас у цркви~~ св. Архангела 

Гаврила у Земуну. 

Иконографија као и садржај витри

не (кивота), указују на могућност да се у 

старој земунској цркви налазе и друге 

свете Честице, што се да наслутити и из 

следеће реченице у Руварчевом тексту: 

Z8 Од 1992. године манастир. 



МОШТИ СВ. АНДРЕЈА ПРВОЗВАНОГ У ХРАМУ СВ. ОЦА НИКОЛАЈА У ЗЕМУНУ 

Сл. 13. Димитрије Руварац 
Fig. 13 Dimitтije Ruvarac 

"Тако се земунској св. Николајевској 

иркви међу осйlалим моћима налазе и 

чесйlии.е св. йрвозваноz Анgрије, за које 

се није знало како су Шамо gосйеле . " 

Димитрије Руварац, који је у Земун 

дошао као "клирик" 1866. године и у ње
му провео преко три деценије (1866-
1899), одужио се месту свог првог 

службовања и позиву духовника, пока

завши личним примером сву одговор

ност и сложеност тог позива. Следујуlш 

пример најсветијег међу Србима - Све

тог Саве, који је настојао да моштима 

светитеља и светих предака, духовно 

ободри и сабере расејани српски народ, 

Руварац упућује и подсећа на то. 

Овај његов прилог о " моћима" које 

се чувају у земунском храму, посвећеном 

преносу моштију св. Николе, ваља схва

тити и као позив да се оне посећују и це

ливају, јер су "иси.еление всем вероју и 

љубовију нелии.емерноју йрихоgешчим ". 
А честице моштију св. Андреја Првозва

нога похрањене у најстаријој земунској 

(и београдској) цркви, помен су двојици 
Светитеља: апостолу који је први, споз

навши Месију -Христа, пошао за њим, и 

владици - Свецу, који их је задобио за 

своју задужбину. 
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ГОРДАНА КОРАЋ 

ТНЕ HOLY RELICS OF ST. ANDREW ТНЕ FIRST- CALLED IN ТНЕ 
CНURCH OF ST. NICHOLAS IN ZEМUN 

Gordana Korac 

The holy rclics of Christ's first apostle, St. 
Andre\v the First- Cal\ed, can Ье found to day at l\VO 

places in Greece: his holy head lies in the clшrch of 
St. Andrew the Apostle in Patras, Peloponnesus, 
and the rcst in the monastery of thc same name on 
the island of Cephalonia. Howevcr, it is not partic
ularly \vell kno\vn that the fragmcnts of the ho\y 
remnants ofthcApostle are kept, togcther with oth
er holy relics, in thc o\dest chuгch of Belgrade and 
Zemun, thc chuгch of St. Nicholas; t\1сгс is evi
dence of how and when they wеге bгought to the 
chuгch. 

St. Basil ofOstrog ( 1610-1671) was given the 
holy гelics fог his monastery at Ostгog and they 
were kept theгe until 1767 when the Turks burnt the 
lower monastery church, plundering its tгeasures. 
Subsequently, а monk from that monastery, Pajsije, 
сате to Belgrade looking fог the holy гclics and 
met with the local meгchant Gavril Martinovic. 
Notwithstanding the assistance of sevcгal inhabi
tants ofBelgrade, Seгbs fгom Herzegovina and the 
archЬishop ofBelgrade Jeremija, the relics wеге not 
found then. 

In the meantime, Gavril moved to Zemun (in 
1770) and accidentally learned (in 1779) that the 
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гelics \\'еге kept Ьу а Turk in the Sava Borough of 
Belgrade. They arranged а meeting in the state 
quarantine and Gavril, aftcr having recognized the 
relics, bougl1t the holy fragments from the Turk. Не 
kcpt tl1em tl1en until 1800 and on his deathbed bc
qucatћed tllem to the oldest chuгch of Zemun, 
whcгc they have been ever since. 

Ho,vcver, it \vas only in l 905 tћat facts of this 
became kno\vn, when Dimitгijc Ruvaгac, historian, 
wгiter and рге\аtе ofZemun, puЫished his findings. 
ln comparing the evidence witll an analysis of his
torical souгces and ciгcumstances, it was prove11 
that fог more than two lшndrcd years the "old" 
chuгch of Zemun had been keeping the holy relics 
that link two saints: St. Andrew the Apostle (whose 
tћеу аге) and St. Basil ofOstrog, \vho гeceived them 
for his endowment monastery (Ostrog) where they 
had been kept until the Turkish destruction and 
sacking ofthe monastery. 

Thc holy fragments of St. Andrew the First
Called аге kept in а glass reliquary made afteг they 
had been bгought to the cht1гch. The contents ofthc 
гeliquary and its iconogгaphy imply that it contains 
additional holy гelics and pieces. 


