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Зборник радова са научног скупа (Плужине, 24–25. септембар 2006),
Беране: Свевиђе – манастир Заграђе 2010, 195–206.
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Уз еисоле и реиску Хаџи Арсенија Гаовића
архиманриа манасира
Усења Пресвее Боороице у Пиви
Коси Раовићу, овоом сеамесе оина живоа

P

рвобитна намјера нам је била да се концентришемо само на писма Хаџи
Арсенија Гаговића, да их подвргнемо прецизној анализи и да укажемо на
њихову поетску вриједност.
Од овакве намјере морало се одустати из више разлога.
Прво, морали бисмо имати чврст и заокружен корпус Гаговићевих епистола.
Све су прилике да је релативно мало сачувано од његове веома богате преписке.
Нешто до тога намјерно је уништавано, због конспирације, најчешће по налогу
Хаџи Арсенија, а нешто је уништило вријеме и небрига.
Друго, епистоле бисмо морали посматрати двојезично: у оригиналној верзији
и у преводу. Са стилистичког становишта, строго говорећи, то су два текста.
Треће, тешко је посматрати писма Хаџи Арсенија Гаговића изван историјског
контекста. Зато је овај рад, мимо намјере његовога аутора, изишао из књижевне
историје у друштвену, и то не само националну већ и општу историју. С обзиром
да за то овај аутор нема одговарајућих квалификација, неминовно се нашао на
туђем терену.
О Хаџи Арсенију се, међутим, мора говорити на оваквим скуповима; била је
то личност европског формата, од значаја за цјелокупно српство, за српско-руске,
српско-турске и српско-руско-француске односе, за односе између српских административних јединица и епархија, прије свега између Црногорско-приморске и
Херцеговачке.
Ово је истовремено прилика да се баци свјетлост на двојицу значајних Дурмитораца: на Хаџи Арсенија, али и на његовог биографа, односно писца романа
о Арсенију Гаговићу и једне историјске студије о овом знаменитом архимандриту
– на Косту Радовића.
Да ништа друго није урадио него што је вратио Хаџи Арсенија у средиште
приче о Пиви и њеној духовности, написавши о њему написао роман1 и студију
блиску монографији,2 Радовић је урадио веома много.
1 Коста Радовић, Љеоисна књиа Арсенија Гаовића, Октоих, Титоград, 1990.
2 Коста Радовић, Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, Светигора, Цетиње, 1998.
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Не треба претјеривати с историјском поузданошћу Радовићеве реконструкције
историјске личности Хаџи Арсенија, поготово не када је ријеч о роману, али
Радовићева драоцјена документација3 и библиографија М. Миљића4 морају бити
оцјењене као велики допринос освјетљавању овог необичног културног јунака.
Коста Радовић је за Арсенија Гаговића, Пиву и пивску духовност својим
двјема књигама учинио изузетно пуно, и то треба рећи на почетку. Зато овај
рад јесте писан и у његову част, поводом његове седамдесетогодишњице живота
(рођен 30. маја 1936); овај рад јесте дио наших осврта и огледа о Кости Радовићу
и његовом дјелу.
Јеромонах, а касније архимандрит Хаџи Арсеније Гаговић био је, дакле, у
својем вријемену стожерна личност не само за Пиву и Пивски манастир већ и за
све наше крајеве, нарочито за оне који су припадали Херцеговачкој митрополији,
чије је сједиште било у Мостару.
Рођен је у Крушеву, на лијевој обали Комарнице, иако су Гаговићи имали тада
три имања: у Безују, у Крушеву и у Ораху. Поуздано се зна да му се отац звао
Јован. Година рођења и година смрти се тачно не знају, као што се не зна ни мјесто
смрти, нити његов гроб. Биће да је пострадао од турске руке 1824. године,5 иако се
дуго као година смрти узимала 1817.
Дјеловање Арсенија Гаговића у Пиви нарочито се снажно осјећа од његовога
повратка са Хиландара, гдје се припремао за велику мисију, провевши доста времена у испосници светога Саве, у Карејској ћелији, и гдје је једно вријеме био проигуман манастира. Хиландар је тада био у тешком стању, па је млади јеромонах
доста учинио на његовој обнови. С искуством и амбицијама обновитеља враћа се
у Пиву 1788. године, на погорео и запуштен, сламом покривен манастир, у којем
постаје игуман обновитељ.6
Из овога слиједи закључак да је Арсеније Гаговић био изузетно активан и
дјелотворан у Пиви око тридесет шест година (1788–1824) у свом најзрелијем животном добу и стваралачки најјачим годинама.
Неко ко је прије 1788. године био проигуман Хиландара, а по повратку постао
игуман Пивског манастира, зацијело није био сувише млад. Зато је за претпоставити да је у часу вјероватно насилне смрти морао имати ко седамдесет, а најмање
шездесет пет година. Неко ко је био испосник у Карејској ћелији и проигуман Хиландара, морао је такође бити и веома способан човјек и духовно утврђен монах
светогорског типа, што значи да је светогорска духовност сигурно била његована
у вријеме Арсенија Гаговића, а, врло вјероватно, и дуго прије и послије њега.7
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3 Исто, 109-165.
4 Маријан Миљић, Библиорафија манасира Пиве, Архимандрит Арсеније Гаговић и духовност Пиве, 169-199.
5 Писмо Јевимије Ивановића, рое из Земуна, мир. Сраимировићу о убисву Арсенија
Гаовића, Архимандрит Арсеније Гаговић и духовност Пиве, 162.
6 Заис мироолиа херцеовачко и захумско Ананија о рекривању манасира Пиве руом
Хаџи Арсенија 1797; Својеручни заис Арсенија Гаовића о рекривању манасира Пиве о 1790. о
1793, Архимандрит Арсеније Гаговић и духовност Пиве, 111-112.
7 У предговору књизи Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве митрополит црногорско-
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Из докумената којима располажемо јасно слиједи да је ријеч о човјеку огромне
енергије, веома лукавом, врло образованом и вичном писању, писменој и усменој
комуникацији с људима различитих вјера, знања и нивоа културе, изузетно интелигентном и у вјери и намјерама чврстом монаху, правнички систематичном,
човјеку од повјерења, изузетно упорном, што није тако честа особина наших
људи. Он је за исту ствар – рецимо, за сталну помоћ Русије Пивском манастиру –
знао молити годинама и деценијама, док је не би испословао, што се јасно види из
сачуване преписке и документације.
Живио је у крајње сложеним условима и временима, што је отежавало
остварење његовог јасног духовног, политичког и образовног програма.
Његов уховни рорам био је природан и једноставан и могао би се свести на
три кључна става:
1) Обнова, оржање и чување манасира. – Имао је несрећу да дође у Хиландар када је манастир био у тешкој ситуацији, па у Пиву, на спаљени Успенски манастир. Таман га је обновио, али је „попустила Божја воља” и манастир је поново
страдао од пожара, те га је опет ваљало обнављати, што под турском влашћу и у
сиромаштву, међу сиротињом, није било једноставно. Отуда честе молбе Русији,
јер с друге стране тешко да је помоћ уопште могла доћи. Све док је манастира,
било је наде за одржавање вјерског, језичког и националног идентитета, односно
за утицај у народу. Из манастира су се могле одржавати везе с Русијом и могло се
путовати у духовне центре – Хиландар и Јерусалим. Тек је у манастиру могућно
његовати духовност; у овом случају – духовност светогорског типа.
2) Бриа за свешенсво. – Манастир се могао обнављати и одржавати и
духовност његовати једино људима, односно добрим, чврстим и оданим свештеницима. Зато је архимандрит Арсеније изузетно бринуо о свештенству и био
најнесрећнији кад би га задесили губици, кад су му људи гинули, а то је било веома често. У својим писмима, он се управо жали на губитке свештенства.8
Свештенство је требало школовати и образовно уздизати и развијати. Отуда
архимандритова жеља да Успенски манастир у Пиви постане, као некад, средиште свештеничког образовања и уздизања, што му се није посрећило.
3) Бриа за оеже и црквене књие. – Да би манастир живио и радио, било је
неопходно имати елементарне молитвенике и јеванђеља, барем најнужније црквене књиге и свештеничку одежду. Зато архимандрит често моли за књиге и одежде,
а ако су упућене, онда за њима трага и за њих се бори да дођу у Херцеговину.9
приморски Амфилохије записао је и ове двије значајне реченице за оцјену духовности Арсенија
Гаговића: „Овај испосник Карејске испоснице (у Испосницу Светога Саве Хиландар је увијек слао
своје најревносније монахе) и хиландарски проигуман, обновитељ Пивског манастира и велики
печалник свога поробљеног народа, показује се и као један од најзначајнијих просветитеља наших
крајева XVIII и прве половине XIX вијека. Живе везе између манастира Пиве и манастира Хиландара на које нам писац указује, потврђују да је пивска духовност – духовност светогорског типа”
(Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 7).
8 Исто, стр. 25.
9 „Достојно садашњи цар Господар Александар Павлович поклонио је херцеговачком митрополиту одежде и утворе за његове цркве, а те се ствари дуго налазе у дубровачком конзулату; стога
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Његове молбе код Руса најчешће нијесу само молбе за свој манастир, већ су знатно
шире – за Херцеговачку митрополију или су од општег националног интереса.
Његов политички програм би се такође могао свести на три основне тачке, а
све три на прву, а то је:
1) Борба за ослобођење о Турака. – Хаџи Арсеније Гаговић је вјеровао да је
његово вријеме – вријеме ослободилачких устанака, што је, у основи, и било, и да
сви Јужни Словени који су под Турцима треба сложно и заједнички да се дигну
на устанак, уз помоћ и под политичким вођством Русије. У том смислу је видио
политичку перспективу свога народа.
2) Присајеињење с Русијом. – Пивски архимандрит је предлагао Русији
присаједињење свога народа послије ослобођења од Турака. Срби би тако у
Русији нашли заштиту и политичку сигурност. Таква идеја је, међутим, од Руса
била савршено далеко.10
3) Ујеињење Јужних Словена у Славеносрско царсво. – Друга политичка перспектива српског народа јесте стварање уједињеног Славеносрпског
царства.11 Није превише јасно на које је Јужне Словене архимандрит мислио, али
је, зацијело, видио Србе као основну снагу и осовину тога уједињења. Врло је
могућно да је Гаговић под Јужним Словенима сматрао оне словенске земље које
су биле под Турском, што је у основи био доминантан српски животни простор.
Мање је вјероватно да дипломатски осјетљив човјек, а Гаговић је то несумњиво
био, рачунао нешто с тадашњим аустријским територијама и тамошњим Јужним
Словенима. Зато је велико питање колико је Гаговићева идеја Славеносербског
царства југословенска, а колико, пак, национални програм ослобођења од Турака
и уједињења свих српских крајева и земаља.
Архимандрит пивски је имао готово до у детаље разрађен план оснивања
школе и школовања Пивљана. Он је Успенски манастир видио као општенародно духовно средиште и образовни центар гдје би се школовала дјеца и млади
људи. На нижем школском нивоу школовање би било опште, готово обавезно, за
сиротињу бесплатно, док би богатији плаћали свој дио трошкова. Касније би се
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молим, у име митрополита, да се нареди конзулу да оне ствари достави митрополиту херцеговачком.” Ово је архимандрит написао у молби Светом Православном сверуском Синоду од 28. 11.
1803. године, под тачком 4 (Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, стр. 113-114).
10 У писму тајног савјетника Татишчева о архимандриту Арсенију и узроку његовога доласка
из Пиве у Петроград 22. 11. 1803. године најсажетије су изнети архимандритови циљеви и елементи програма. Татишчев наводи Гаговићеву изјаву према којој су „у његовом крају сви који су
православне вјере спремни прикључити се Русији” (Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос
Пиве, 117).
11У случају да је руском цару незгодно да подржи прикључење Русији, архимандрит – према
истом писму – предлаже „да се све гране словенског племена на југу уједине у једном Славеносрпском царству, достојном једног од великих кнежева, кога им Његово Императорско Величанство
одреди за цара”. Високи царски чиновник процјењује да би Славеносрби, који су у том часу били
листом уз Русију, у случају да им се не пружи подршка, могли ту подршку потражити од тада главног руског непријатеља – Француза (Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 117-118).
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вршила селекција према принципу квалитета.12 Свој програм је изложио у молбама Русији, допуњавајући га и разрађујући у свакој новој молби, али све архимандритове молбе, нажалост, нијесу услишене и Гагић своју просветитељску мисију
није остварио.
Овакав програм није било могућно остварити у ропству, готово без икаквих
унутрашњих економских и материјалних потенцијала, у сложеним, опасним и
нестабилним временима. Архимандрит је могао сањати о борби за ослобођење
од Турака, па чак ту борбу у потаји и припремати и помагати, али су његови
односи с Турцима зависили од политике и жеља Русије, с једне, и митрополита
црногорско-приморског, св. Петра Цетињског, с друге стране. И са Русима, а нарочито с њиховим дипломатама, био је у сталној преписци, као и с црногорским
митрополитом, кога је изузетно поштовао, па чак и слушао, иако је његов манастир био под Херцеговачком митрополијом са сједиштем у Мостару.
Архимандрит се, дакле, непрестано налазио стијешњен између жеља Русије,
у коју је био загледан и полагао све наде, Турске, под чијом је влашћу живио, и
двију православних српских митрополија, мостарске и цетињске.
На његов рад и позицију, па и на свакодневни живот, снажно су дјеловала још
два фактора: устанак у Србији 1804. године и појава Наполеона, односно долазак
Француске на Јадранско приморје. Из његових активности и живота најбоље се
види како су и колико позиције наших крајева и догађаји у њима, нашега народа,
па и наших најбољих људи појединачно, односно њихове судбине, непосредно
зависили од интереса, сукоба (и расплета тих сукоба) великих сила и како је тај
фактор био доминантан, по правилу одлучујући, у тим временима као и данас.
Уза све то – казују документа – архимандрит је био суочен и са два типа
домаћег насиља од свога православног, српског становништва.
Прво је насиље његових Пивљана који су у својој самовољи и безакоњу насртали на црквену и Арсенијеву имовину. Спомињу се људи који су хтјели да притисну црквено имање у Ораху. С тим својим живљем архимандрит је био приморан да се суди пред турским судовима у два маха, и оба пута је, уз помоћ кадијских
12 „Херцеговачка област има непоколебљиву хришћанску православну вјеру и жели имати
достојне црквене пастире. Међутим, нема просвјете и школа, није у могућности основати их, па је
лишена њих до данас. Ако има архијереје из Грчке, који не знају славјански језик, они не могу учити
народ, а већ дуго не брину ни о просвећивању свештенства. Зато ја, Архимандрит Арсеније, у име
цијелог херцеговачког народа, молим Свети Синод да благослови молбу Његовом Императорском
Величанству ради отварања, у тој области, мале школе за свештено-монашко образовање.” Ово је
била пета, завршна тачка Арсенијеве молбе писане Светом православном сверуском Синоду 28.
11. 1803. године, а поднијете Синоду 2. 12. (Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 114115). У молби упућеној Православном државном Синоду (марта 1813), у тачки 2, Гаговић тражи и
дозволу за оснивање, у оној провинцији, мале школе за духовно образовање младежи, оно што је
нужно за словенски и грчки језик, за сиромашне и сиротињу, али и за дјецу имућних, с тим што
ће се она школовати о свом трошку (Исто, 149). Овом питању архимандрит посвећује највећи дио
молбе Светом Синоду сверуске православне цркве од 3. јула 1814. године, упућене преко кнеза
Александра Н. Голицина. У тој молби прецизно описује да би школа била изграђена у Крушеву
и да би за њу архимандрит дао своја имања („Сва три посједа ја залажем за поменуту школу”)
(Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 153-158).
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пресуда и одлука, успио сузбити насилнике.13 То рјечито казује с каквим се све
људима морао носити код куће, а пред свијетом говорити како су сви Пивљани и
Херцеговци листом, тврди у вјери и одлучни у борби против Турака.
С друге стране, морао је с Турцима бити у таквим односима да се могао
појављивати пред њиховим судовима и тражити за своју цркву правну заштиту, а истовремено бити спреман да, тајно, против њих дигне устанак. Морао је
обезбеђивати Успенски манастир од турскога насиља код највиших турских власти, чак и код самога султана, од кога је испословао царски ферман о заштити
манастира и очувању аутономије Пиве. То, наравно, није гарантовало и фактичку
заштиту од самовољних и одметнутих турских феудалаца, који нијесу хајали ни
за Порту, ни за султана.
Истина, аутономију Пиве гарантовали су бројни царски фермани које су испословали веома мудри кнежеви, попови и војводе Љешевићи, стољећима тихи и
виспрени пивски челници,14 тако да је Пива у турско доба била, правно, једна од
најзаштићенијих српских области уопште. Турци нијесу имали права земљишног
посједа у Пиви, тако да се турска власт осјећала по караулама и у насилничким,
правно недозвољеним, али честим похарама самовољних турских феудалаца –
паша, ага и бегова.
Раније Љешевићи, а онда архимандрит Арсеније Гаговић успјели су да очувају
чистоту становништва и његово право на имовину, земљу и посједе, на цркве,
језик, манастире и духовност.
Други тип домаћих насилника били су ускоци и друге православне кабадахије
и пљачкаши, који су долазили, по правилу, из Црне Горе или Брда с искључивом
намјером да пљачкају манастир и околно становништво. Из писама цетињског
митрополита Петра I Петровића Његоша јасно је и недвосмислено да су ускоци,
а нарочито њихове старјешине, били велики проблем и самоме митрополиту, те
да свети Петар није могао гарантовати заштиту пивском Успењском манастиру
нити архимандриту.15
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13 Калуђери манастира Пива обраћају се „молбеницом”, а, заправо, тужбом, „Босанском преузвишеном поглавару” да заштити њихов посјед у Ораху који се зове „Бостани” од Илије и браће
Симове из села Стубице”, поводом чега босански кајмакам Мехмед Мишир издаје наредбу кадији
тапинском повјереништву у Црници „да би се нападачи од посједа одстранили”. Документ је од 20.
2. 1775 (Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 130-131). Тридесет година касније (9.
марта 1805) одлуком кадије невесињског и пивског од исте непокретности у Ораху одстрањују се:
„Ђорђије, син Јованов, Станоје, син Јаковљев, Арсеније, син Јованов, Голуб, син Јаковљев, сви из
села Забрђа”, по тужби калуђера манастира Пива и Хаџи Арсенија, а потврђује се право власништва манастира „и да је то вакуф” (Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 131-132).
14 Војводство у кући Љешевића трајало је преко триста година – од средине XVI вијека па до
1868. године – и сматра се да је за то вријеме ово братство дало дванаест војвода, али и других истакнутих људи и главара (Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 104-105).
15 У писму од 31. августа 1804. године Петар I Петровић се и сам жали на ускоке због њихове
незахвалности: „ја сам претрпио довољно труда и харача за учинити им добро као људима који не
имаху ни мјеста ни пребивалишта, а сврх свега неки њихови сердари којима сам више добра учинио него и једном главару од Црне Горе, вратили су ми сваким злом и безобразлуком. Ви се, пак,
тужите на ускоке, а ево чујте, чули сте и пређе, што сам ја од ускока дочекао. И не чудите се, драги
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„Тешко оном ко о вама брине”, говорио је свети Петар за своје поданике и
вјернике.
Спаљен и осиромашен манастир, домаћа – православна и турска – насилништва, задавали су довољно проблема и посла архимандриту. Међутим, он је те
унутрашње проблеме свјесно умањивао када би се обраћао спољним моћницима,
истичући једино турски зулум и самовољу. Своју паству представљао је као сложну и у вјери утврђену, јер му је то у преговорима било потребно.
Морао је мајсторски балансирати између руског цара Александра I, односно
царице Катарине, и турског султана; између руских изасланика: грофа Марка
Ивелића, Степана, односно Стефана Санковског, конзула Карла Фонтона и турских везира и кадија; између два митрополита, црногорско-приморског и херцеговачког, и руског православног Синода; морао је – најчешће по руском налогу
– будно мотрити на Французе и на њихове планове, а да при том не гурне у ватру
владику Петра I и не поремети крхку равнотежу односа око Црне Горе.
И балансирао је мајсторски: од руског цара испословао је Грамату за Успенски манастир у Пиви, континуирану новчану помоћ и повластице, што је трајало
док је трајало руског царства – до 1917. године.
Испословао је код султана ферман који је штитио Пиву док је трајало турског
царства.
Уходио је, преко својих вјештих и повјерљивих људи, тако савршено и тачно
Французе да се својим услугама могао похвалити пред Русима,16 а да Французи
нијесу ни помишљали на присуство прстију некога тамо свештеника из некога
тамо далеког манастира из вратоломне и далеке Пиве.
Да би обављао задатке које је пред себе поставио, Хаџи Арсеније је, за оно
вријеме, изузетно пуно путовао.
Два пута је одлазио на Христов гроб у Јерусалим (1786. и 1794) да би се надахнуо највећом светошћу и највећим подвигом.
У Хиландар је путовао три пута: 1783, 1786. и 1819. године. Учествовао је у
обнови и јачању манастира Хиландара и дјелимично – као проигуман – руководио њоме. Постећи у светосавској Карејској ћелији, подвизивао се, утврђивао у
духовности светогорског типа и припремао за нова прегнућа, имајући пред собом два највећа узора: универзални подвиг Исуса Христа, који га је усмјеравао
на спремност на саможртвовање, и национални, светога Саве, оснивача и
утемељивача Српске православне цркве, оснивача Хиландара и врхунског дипломате. Отуда храброст и одлучност Гаговићева да се упусти у дипломатску активмој оче архимандрите, ми смо Сербљи такови, не знадемо нити хоћемо знати друго нако један
другога тјерати у несрећу и без части остављати, и што који више ради за добро општенародно,
то се више завист против њега наоружава, која у српском, као и у грчком народу, гордо царује”
(Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 123).
16 То је најексплицитније речено у молби арх. Арсенија Православном државном Синоду (март
1813) (Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 148-149).
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ност преговарања; отуда спремност на жртву; отуда неуморна путовања; отуда
рад на миру међу браћом и истицање племенске и братске слоге; отуда залагање
за слободу и уједињење; отуда просветитељске идеје, брига за школу и српски
језик, за свој свештенички кадар, јер Грци, ма колико били утврђени у вјери, не
могу ваљано служити у српским храмовима, пошто имају основну, несавладиву
препреку – језик. Арсеније Гаговић је, дакле, слиједио све саме светосавске идеале
на свом Христовом путу.
У Цариград је путовао два пута, 1792. и 1820, не само да би се надахнуо сјенком
разорене Византије и њене престонице, Константинопоља, већ и из сасвим практичних разлога: да би испословао повластице и царски ферман за свој Успенски
манастир, односно да би правно заштитио Пиву.
Путовао је два пута у Сремске Карловце (1803. и 1804), имао одличне везе с
митрополитом Стратимировићем, па му је у перо казивао географски опис Херцеговине, с акцентом на Пиву, пивско-тарско међуречје и Дрину. Зацијело се занимао за положај Срба у Српској Војводини и Аустроугарској, успостављао своје
везе, па је путовао и у Беч 1804. године.
По српским земљама путовао је 1876. године, а у Србији је био уочи устанка
1803, у Дубровнику 1804, а у Румунији, у Јашију и Букурешту, 1812.
Ова мрежа путева17 недвосмислено илуструје архимандритова интересовања,
оријентацију и циљеве: свете земље – зарад духовности; Турска – ради правне заштите Пиве; Русија – као најјача православна земља, главна нада и ослонац; разни српски центри и крајеви – због повезивања, упознавања и уједињења народа;
свјетски центри – да би се нашли пријатељи и савезници у невољи.
Погледајмо сада с ким је то пивски архимандрит Хаџи Арсеније Гаговић био
у писменој вези, ко му се обраћа, коме је он писао и ко се за њега и о њему интересовао.
Списак оних који се на овај или онај начин обраћају Хаџи Арсенију недвосмислено показује да је пивски архимандрит био личност од међународног значаја
и формата:
– Руска царица Катарина поклања књиге херцеговачким манастирима.18
– Православни сверуски Синод разматра Арсенијеве молбе и у вези с тим доноси резолуцију.19
– Константин Родофиникин обавјештава Арсенија да ће га 2. децембра 1803.
године у четири сата примити руски цар.20
– Руски цар, Александар I, оставља запис на даровном крсту Арсенију
Гаговићу ПИВЦУ, који архимандрит прилаже на икону Богородице Тројеручице
у Хиландару.21

202

17 Прегледан попис архимандритових путовања дала је Душица Радовић у прилозима књиге
Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве ( 164-165). Тај би списак ваљало допунити.
18 Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 111.
19 Исто, 115-116.
20 Исто, 119.
21 „Свемилошћу дарован од Господара Александра Првог херцеговачком Архимандри-
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– Вожд Карађорђе пише Хаџи Арсенију 27. августа 1804. позивајући на
устанак.22
– Петар I Петровић, митрополит црногорски, више пута пише
архимандриту.23
– Марко Ивелић, Степан (Стефан) Санковски, Карло Фонтон и руски дипломата најчешће шаљу своја писма Гаговићу.24
– Турске кадије у два маха доносе пресуду против насилника из Стубице са
Забрђа.25
– Православни Сверуски Сабор шаље и архимандриту Гаговићу окружницу
поводом Наполеонове инвазије.26
Овоме треба додати и турски царски ферман о заштити Пивског манастира
као и руску царску Грамату, којом се одређује стална помоћ Успенском манастиру.
Хаџи Арсеније се такође обраћа на свјетске адресе:
– Пише Светом Православном Сверуском Синоду (1803).27
– Обраћа се руском императору Александру I.28
– Више пута одговара руским изасланицима: грофу Марку Ивелићу, Степану
(Стефану) Санковском, Карлу Фонтону и Јеремији Гагићу.29
– Митрополиту карловачком, Стефану Стратимировићу, у перо казује географски опис Пиве и Херцеговине.30
– Пише Лазару Шортану.31
Сасвим је недвосмислено да су његова писма, по његовој молби и налогу, по
пријему уништавана. То су налагали закони тајности и уклањања трагова.
Руси су, очевидно, пажљиво пратили и провјеравали Арсенијев рад и о томе
извјештавали своје надређене на највишим мјестима. Тако тајни савјетник Татишчев пише грофу Александру Романовичу о Арсенију и његовом доласку из
Пиве у Петроград 22.11.1809.32
Фјодор Недоба, пак, шаље са лица мјеста Министарству иностраних дјела
ту Арсенију Гаговићу 28-ог новембра 1803. године – ПИВЦУ” (Архиманри Арсеније Гаовић и
уховнос Пиве, 119).
22 Писано је у српском табору под Београдом, а потписале су га војсковође Карађорђе Петровић,
Васа Велимиров Чарапић, Јаков Катић, Сима Марков, Живко Ђођев, Живко Дабић, Никола Гербић,
Бранко Николић, капетан Радич Петровић „у име целе Србије” (Архиманри Арсеније Гаовић и
уховнос Пиве, 121-122).
23 Архиманри Арсеније Гаовић и уховнос Пиве, 123-124, 142-145.
24 Исто, 124-129, 132-133, 138-141, 147.
25 Исто, 130-132.
26 Исто, 134-138.
27 Исто, 113-115, 151-156.
28 Исто, 159-160.
29 Исто, 161. Јасно је да је архимандрит често слао писма, али је овдје само писмо Јеремији
Гагићу.
30 Исто, 120. Дат је само мали одломак из списа.
31 Исто, 160.
32 Исто, 116-118.
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Русије извјештај о манастиру Пива и о пивском архимандриту. Тај извјештај се
подудара с описом стања што га је сам Хаџи Арсеније давао у својим молбама и
захтјевима.33
Ово није ни из далека попис имена и институција с којима је архимандрит
Арсеније био у преписци, али је довољан да илуструје значај ове личности.
Из грађе којом располажемо несумњиво слиједи закључак да је Хаџи Арсеније
Гаговић био изузетна личност међународног формата и значаја, изузетног дипломатског дара, огромне енергије и упорности, од повјерења странаца и домаћих
црквених и народних првака. Он је наступао с пуномоћјем више старјешина и није
преговарао само у своје име, већ готово у име цијеле територије коју покривају
данашња Будимљанско-никшићка и Херцеговачка епархија.
За претпоставити је да мора постојати још докумената о Хаџи Арсенију.
Ваљало би пажљиво прегледати турске изворе друге половине XVIII и прве половине XIX вијека, претражити патријаршијски архив у Сремским Карловцима
и још једном преиспитати руске изворе. Свако ново сазнање о овом несумњиво
изузетном човјеку и свештенику права је драгоцјеност. Зато су заслуге Косте
Радовића за оживљавање архимандрита пивског Хаџи Арсенија Гаговића, и као
књижевног јунака и као историјске личности, од непроцјењивог значаја.
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ALONG WITH EPISTLES AND CORRESPONDENCE
OF HADŽI ARSENIJE GAGOVIĆ ARCHIMANDRITE OF THE MONASTERY
OF
DORMITION OF THE MOTHER OF GOD IN PIVA
- To Kosta Radović on his seventieth anniversary Summary
We could conclude from data we disposed of, that Hadži Arsenije Gagović was an
exceptional personality of international greatness and significance, with extraordinary
talent for diplomacy, huge energy and persistency, a trust of strangers and domestic
ecclesiastical and folk leaders. He stood out as a representative of many leaders and
he negotiated not only in his name, but almost in the name of all territory of to-day
Budimljansko-nikšićka and Hercegovačka eparchy.
It could be supposed that must be yet more documents about Hadži Arsenije. A
careful research would be worth while through Turkish sources from the second half of
the XVIII and the first half of the XIX century, through Patriarchate archive in Sremski
Karlovci and investigate once more Russian sources. Every new piece of information
about this undoubtedly exceptional personality is a real treasure. That is why is highly
esteemed the merit of Kosta Radović for enlivening of Hadži Arsenije Gagović, the
archimandrite in Piva, as a literary hero as well as a historical personality.
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