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Јелена Перковић

ПРИЛОЗИ РАЗУМЕВАЊУ 
ЈЕДНОГ ЖИВОТА

Реконструисати догађаје са дистанце од  100 година, у време 
када се дневни догађаји  кроз дневну штампу  бележе свакоднев-
но,  не би требало да представља тешкоћу. Ипак, кључни исто-
ријски догађаји за  већину људи  остану као  магловито сећање 
на неколико   датума, углавном очишћених од било какве персо-
налности. Њоме се  баве само истраживачи,  прегледајући пом-
но  државне или приватне  архиве, записе, преписке и белешке,  
трагајући за  детаљима и именима људи који  су  свесно или не, 
утицали на  токове времена, успоравајући или убрзавајући исто-
ријске догађаје. Велики рат, чију стогодишњицу  завршетка Ев-
ропа и свет  славе у 2018. години, донео је  милионске људске 
жртве и патњу, уништио људска добра и донео  велике политичке 
и идеолошке промене чија  генеза почиње почетком деветнестог 
века. Завршетком рата нестаје вишевековно огромно ‒ и по те-
риторији, и по многољудности и по политичкој снази ‒ аустро-
угарско царство. На његовим темељима,  вођени идејама слобо-
де и братсва, рађају се националне државе, а на северу Европе 
настаје држава сасвим нове политичке платформе - бољшевичка 
Русија. Европа уочи Првог светског рата кључала је нарастујућим 
новим политичким покретима: национализмом, захтевима за са-
мопредељем народа-нација, новим социјалдемкратским идејама, 
унитаристичким али и панславистичким тенденцијама. У таквом 
политичком контексту је живео, стварао и јавно деловао Јован 
Храниловић. 

Јован Храниловић је био личност ренесансног образовања и 
интересовања. По професији свештеник, по вокацији песник и 
новинар,  јавно ангажован, отворени присталица   панславизма, 
јужнословенског уједињења и демократских идеја. Лично прин-
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ципијелан, правдољубив, савременици кажу помало преке нарави, 
заговорник интеркултурног дијалога. То су одлике Храниловиће-
ве личности и карактера. У Новом Саду, где је службовао више 
од тридесет година, био је угледна личност, душпастир, новинар, 
књижевни стваралац и особа са политички профилисаним ставо-
вима вођена идејом југословенства. Са таквим карактеристикама, 
уз личну храброст и одважност, био је предодређен да одигра уло-
гу коју му је донело време и доба у којем је живео.

Несумњиво да  је  његово ангажовање у догађајима  који су 
претходили Великој народној скупштини, новембра 1918. године, 
било део убрзаних процеса  у којима се назирао крај Првог свет-
ског рата и дотадашњег  државотворног поретка. У историјским 
догађајима који су се концентрисали у овом делу Панонске низије 
само у пар месеци, Храниловић ‒ заједно са политичким исто-
мишљеницима ‒ припрема правно формалне процедуре које  дају 
легитимитет  Великој народној скупштини. С обзиром на част 
која му је указана током   одржавања  Велике народне скупштине 
и у  њеном каснијем раду, а будући да је изабран за  делегата ис-
пред русинске заједнице у Новом Саду, о чему мало зна стручна а 
још мање шира јавност, читаоцима ове публикације ће бити пру-
жени  управо они детаљи који историји дају живописност и увид 
у  временске меандре који углавном остају  у сенци  устоличених 
датума и бројки.

 У радовима које обухвата ова публикација  говори се и о  Хра-
ниловићу као новинару и уреднику многих листова у којима је 
радио, о његовом новинарском кодексу и ангажману на  форми-
рању Новосадске секције Југословенске новинарске уније. Мада 
је од времена када је био новинар и уредник прошло више од јед-
ног века, у тој професији се ништа није променило. Политичка 
острашћеност и  партијска ушанченост тадашњих медија (реч 
је о штампи) је попут данашње медијске сцене, где  се извешта-
вање своди на фокус одређених интересних група, без критичког 
сагледавања шире слике и заједничког „портрета“. У атмосфе-
ри супротстављених ставова, Храниловић апелује на колеге по 
перу  да буду коректни у извештавању  и да не прекорачују гра-
нице грађанске пристојности, а данас би се рекло ‒ да избегавају 
„говор мржње“. Храниловић је песник, књижевни и позоришни 

Јелена Перковић



-7-

критичар и полемичар. Води преписку са најистакнутијим књи-
жевницима и интелектуалцима свог доба, а  његови пријатељи у 
Новом Саду су истакнути  књижевни ствараоци. Води кореспон-
денцију са  представницима  пробуђене русинске интелектуалне 
елите: углавном су то припадници свештенства,  којима  ће дати 
пуну подршку у  настојању да  друштвено организују и  политич-
ки еманципују русинску заједницу. 

Новинарска асоцијација Русина - НАР је  пројекат „Јован 
Храниловић - човек спајања“ реализовала као морални дуг пре-
ма човеку и колеги који је пре више од једног века у новинарску 
професију покушао да унесе димензију части и професионалног 
поштења. Сећање на Храниловића је део и културе сећања пре-
ма личности која је дала пуну подршку стварању прве друштвене 
организације у русинској заједници давне 1919.  године . Својим 
угледом  и подршком, он је помогао да се отваре врата  на која се 
улази у свет једнаких могућности  за малобројну етничку зајед-
ницу  која је  у његово доба бројала нешто више од  12.000 при-
падника.   

Прилози разумевању једног живота
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др Ђура Харди

БАЧКИ  РУ СИНИ  И ЈОВАН  ХРАНИ ЛО ВИЋ  У 
ДАНИ МА  ПРИСА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА  ВОЈВО ДИ  НЕ 

КРАЉЕ ВИ НИ  СРБИ ЈИ  1918.*

Саже так : На Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и 
осталихСловенаБачке,БанатаиБарање,одржаној25.новем
бра1918.годинеуНовомСаду,учествовалисуиРусини.Исто
риографијасматрада је међу757посланикабио присутани21
Русин.Ова маласловенсканационалназаједница(уБачкој1921.
годинеживи12.071),на тај начинје даласвој доприносприсаје
дињењуВојводинеКраљевиниСрбији.На основудо саданеизучене
архивскеграђеурадусе истражујеучешћеРусинана Великојна
роднојскупштини.Русинскипосланицису потицалииз општина
РускиКрстур,Куцура,СтариВрбас,ЂурђевоиградаНовогСада. 
Аутор,на примерумеснихнародниходборауЂурђевуиКуцури,
доказуједа је изборпосланикаодражаваонационалнуструктуру

Бачки Русини и Јован Храниловић у данима присаједињења Краљевини 
Србији 1918, овај текст се штампа уз дозволу часописа Култура бр. 159,  
Београд 2018. 
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски Фа кул тет –  
Од сек за исто ри ју, Но ви Сад

                 DOI 10.5937/kultura1859070H
УДК 323.1(=161.2)(497.113)”1918”

                   32:929 Храниловић Ј.
                               94(497.1)

прегледни рад

БАЧКИРУСИНИИЈОВАН
ХРАНИЛОВИЋУДАНИМА

ПРИСАЈЕДИЊЕЊА 
ВОЈВОДИНЕКРАЉЕВИНИ

СРБИЈИ1918.
Сажетак: На Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и 
оста лих Сло ве на Бач ке, Ба на та и Ба ра ње, одр жа ној 25. но вем
бра 1918. го ди не у Но вом Са ду, уче ство ва ли су и Ру си ни. Исто
ри о гра фи ја сма тра да је ме ђу 757 по сла ни ка био при су тан и 21 
Ру син. Ова ма ла сло вен ска на ци о нал на за јед ни ца (у Бач кој 1921. 
го ди не их жи ви 12.071), на тај на чин је да ла свој до при нос при са је
ди ње њу Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји. На осно ву до са да не и зу че не 
ар хив ске гра ђе у ра ду се ис тра жу је уче шће Ру си на на Ве ли кој на
род ној скуп шти ни. Ру син ски по сла ни ци су по ти ца ли из оп шти на 
Ру ски Кр стур, Ку цу ра, Ста ри Вр бас, Ђур ђе во и гра да Но вог Са да. 
Ау тор, на при ме ру ме сних на род них од бо ра у Ђур ђе ву и Ку цу ри, 
до ка зу је да је из бор по сла ни ка од ра жа вао на ци о нал ну струк ту ру 
ста нов ни штва тих на се ља и да су њи хо ви жи те љи у пре лом ним 
вре ме ни ма де ло ва ли као со ли дар не и је дин стве не ло кал не по ли тич
ке за јед ни це. Јед на од нај и стак ну ти јих лич но сти Ве ли ке на род не 
скуп шти не био је но во сад ски гр ко ка то лич ки (уни јат ски), ру син ски 
све ште ник Јо ван Хра ни ло вић (18551924). До да нас је у на у ци био 
не по знат по да так да је Хра ни ло вић за по сла ни ка иза бран на збо
ру Ру си на из Но вог Са да, одр жа ном 23. но вем бра. Хра ни ло вић је 
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не сум њи во пред ста вљао ру син ску за јед ни цу у ру ко во де ћим те ли ма 
Скуп шти не.

Кључне речи: Ру си ни у Ср би ји, Ве ли ка на род на скуп шти на 25. 
но вем бра 1918, Јо ван Хра ни ло вић, гр ко ка то лич ка цр ква, исто ри ја 
Но вог Са да, Ђур ђе во 1918, Ку цу ра 1918.

У јесен1918. годиненазираосекрајПрвогсветскограта.
АустроУгарскамонархијакаосилагубитницаналазиласеу
општемрасулуиреволуционарномпревирању.Њенидоско
рашњиподаници,бројнинародиињиховеполитичкеелите
тражилисушансузаостварењесвојихнационалнихтежњи.
Општеполитичкеприликеималесусвојверанодразина
намултиетничномјугуУгарске.Уочекивањувеликихпро
менаидоласкапобедничкевојскеКраљевинеСрбијеиње
нихсавезника,крајемоктобра–почеткомновембра,српско
становништвоињеговиполитичкипрвацисуорганизовали
својенароднеодборекаоновеорганевласти.Скороиден
тичанслучај јебиоипоместимагдесуживелидругина
родиутренуцимакадасуинституцијестаредржавегубиле
ауторитетикадасулокалне заједниценастојаледаодрже
мирипоредакусвојимсрединама.Политичкадешавањасу
сеубрзаносмењивала.НовамађарскавладагрофаМихаља
Карољијаје13.новембра1918.годинеуБеоградусасила
маАнтантепотписалаВојнуконвенцијуиуједнопримирје.
Њенепреосталевојнеснагесусепотомуговоруповуклеиза
успостављенедемаркационелиније,докјепредвиђенодасе
мађарскацивилнавласт,макарнапапиру,задржинанапу
штенимтериторијама.УтаквимусловимаСрпскинародни
одборуНовомСаду,који јеумеђувременупостаоглавно
политичкотеловојвођанскихСрба,сазваојеза25.новем
бар1918. годинеуНовомСадуВеликународнускупшти
нуСрба,БуњевацаиосталихСловенасатериторијеБачке,
БанатаиБарањесциљемдасеодредидаљаполитичкабу
дућностовихобласти.Упозивујебиоврлопрецизноодре
ђенначинбирањапосланикаодстранелокалнихнародних
одбораивећа,упериодуод18.донајкасније24.новембра.
Изборјеорганизованмеђу„позванимнародима”уоквиру
постојећихопштина.Насвакиххиљадудушабиранјеједан
посланик,аакобибројпрелазиохиљадуипо(1000+501),
општинајеималаправодабирајошједногделегата.Избори
супоместимадоистабилиспроведениикадасетогпоне
дељка25.новембра1918.увеликојсалиновосадскогГранд
хотеласасталаВеликанароднаскупштина,њенипосланици

*

Бачки  Ру сини  и Јован  Храни ло вић  у дани ма  приса је ди ње ња  
Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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нуСрба,БуњевацаиосталихСловенасатериторијеБачке,
БанатаиБарањесциљемдасеодредидаљаполитичкабу
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ђенначинбирањапосланикаодстранелокалнихнародних
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су донели историјску одлуку о непосредном прикључењу
Баната,БачкеиБарањеКраљевиниСрбији.1

Данас јеуисториографијискороопштеприхваћенподатак
дајенаВеликојнароднојскупштинибилозаступљено211
општинаса757делегата,међукојимасеналазиои21Русин,
поред578Срба, 84Буњевца, 62Словака, триШокца, два
Хрвата,шестНемацаиједанМађар.2Собзиромнаоколност
да је1921. годиненатлуБачке (БанатаиБарање)живело
11.047Русина3,односно,подоследнојцрквенојпарохијал
нојстатистицирусинскихместаизтегодине,12.0714,сло
жићемоседасеоварелативномаласловенсканационална
заједница плебисцитарно одазвала позиву Српског народ
ногодбораидаласвојдоприносприсаједињењуКраљевини

1 ОприсаједињењуВојводинеКраљевиниСрбији:Ракић,Л.Војводина
у време стварања југословенскедржаве 1918. године, у:Ср би ја 1918. 
го ди не и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве, Зборник радова са научног
скупа, уредник Терзић, С. (1989), Београд:Историјски институт, стр.
223232; Кркљуш, Љ. Војводина у време присаједињења Краљевини
Србији,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,Зборник
радовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.годинеуНовом
СадуповодомседамдесетчетвртегодишњицеприсаједињењаВојводи
неКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.(1993),НовиСад:
МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофскогфакултетауНовом
Садустр.1324;Његован,Д.(2004)ПрисаједињењеВојводинеСрбији,
НовиСад:МузејВојводине,стр.203248.

2 Pekić, P. (1939) Po vi jest oslo bo dje nja Voj vo di ne, Subotica: Grafika, str.
310;Gaćeša,N. (1977)Rusini između dva svetska rata,Go diš njak Druš
tva istoričаra Voj vo di ne,NoviSad:Društvo istoričaraSAPVojvodine, str.
300;Biljnja,V.(1987)Ru si ni u Voj vo di ni, Pri log izučava nju isto ri je Ru si na 
Voj vo di ne (19181945),NoviSad:Dnevnik,стр.26;Ракић,Л.нав.дело,
стр.228;Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20;Његован,Д.нав.дело,стр.240;
Вељановић,З.(2017)Ју го сла ви ја по тре ба или за блу да, Ства ра ње Кра
ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца 1918,трећеиздање,НовиСад:Музеј
Војводине,стр.161;Једини,другачијемишљењезаступа,безнавођења
аргумената(?!)Храбак,Б.СловениуВојводиниуданимаослобођења,
новембра1918.године,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би
ји 1918,Зборникрадовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.
годинеуНовомСадуповодомседамдесетчетврте годишњицеприса
једињењаВојводинеКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.
(1993),НовиСад:МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофског
факултетауНовомСаду,стр.72;Janjetović,J.(2005),De ca ca re va, pa
stor čad kra lje va, Na ci o nal ne ma nji ne u Ju go sla vi ji 19181941, Beograd:
INIS,str.126.

3 Гаћеша,Н.Демографскеисоцијалнеприликеувремеприсаједињење
ВојводинеКраљевиниСрбији1918.године,у:При са је ди ње ње Вој во ди
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ник Смиљанић, М. (1993), Нови Сад: Музеј Војводине, Институт за
историјуФилозофскогфакултетауНовомСадустр.50.

4 Биндас,Д. (1923)НароднаштатистикабачкосримскихРусинох1921.
року, Ру ски ка лен дар, Руски Керестур: Руске народне просвитне
дружтво,стр.131.
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дружтво,стр.131.
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Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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ЂУРА ХАРДИ

су донели историјску одлуку о непосредном прикључењу
Баната,БачкеиБарањеКраљевиниСрбији.1

Данас јеуисториографијискороопштеприхваћенподатак
дајенаВеликојнароднојскупштинибилозаступљено211
општинаса757делегата,међукојимасеналазиои21Русин,
поред578Срба, 84Буњевца, 62Словака, триШокца, два
Хрвата,шестНемацаиједанМађар.2Собзиромнаоколност
да је1921. годиненатлуБачке (БанатаиБарање)живело
11.047Русина3,односно,подоследнојцрквенојпарохијал
нојстатистицирусинскихместаизтегодине,12.0714,сло
жићемоседасеоварелативномаласловенсканационална
заједница плебисцитарно одазвала позиву Српског народ
ногодбораидаласвојдоприносприсаједињењуКраљевини

1 ОприсаједињењуВојводинеКраљевиниСрбији:Ракић,Л.Војводина
у време стварања југословенскедржаве 1918. године, у:Ср би ја 1918. 
го ди не и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве, Зборник радова са научног
скупа, уредник Терзић, С. (1989), Београд:Историјски институт, стр.
223232; Кркљуш, Љ. Војводина у време присаједињења Краљевини
Србији,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,Зборник
радовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.годинеуНовом
СадуповодомседамдесетчетвртегодишњицеприсаједињењаВојводи
неКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.(1993),НовиСад:
МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофскогфакултетауНовом
Садустр.1324;Његован,Д.(2004)ПрисаједињењеВојводинеСрбији,
НовиСад:МузејВојводине,стр.203248.

2 Pekić, P. (1939) Po vi jest oslo bo dje nja Voj vo di ne, Subotica: Grafika, str.
310;Gaćeša,N. (1977)Rusini između dva svetska rata,Go diš njak Druš
tva istoričаra Voj vo di ne,NoviSad:Društvo istoričaraSAPVojvodine, str.
300;Biljnja,V.(1987)Ru si ni u Voj vo di ni, Pri log izučava nju isto ri je Ru si na 
Voj vo di ne (19181945),NoviSad:Dnevnik,стр.26;Ракић,Л.нав.дело,
стр.228;Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20;Његован,Д.нав.дело,стр.240;
Вељановић,З.(2017)Ју го сла ви ја по тре ба или за блу да, Ства ра ње Кра
ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца 1918,трећеиздање,НовиСад:Музеј
Војводине,стр.161;Једини,другачијемишљењезаступа,безнавођења
аргумената(?!)Храбак,Б.СловениуВојводиниуданимаослобођења,
новембра1918.године,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би
ји 1918,Зборникрадовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.
годинеуНовомСадуповодомседамдесетчетврте годишњицеприса
једињењаВојводинеКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.
(1993),НовиСад:МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофског
факултетауНовомСаду,стр.72;Janjetović,J.(2005),De ca ca re va, pa
stor čad kra lje va, Na ci o nal ne ma nji ne u Ju go sla vi ji 19181941, Beograd:
INIS,str.126.

3 Гаћеша,Н.Демографскеисоцијалнеприликеувремеприсаједињење
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4 Биндас,Д. (1923)НароднаштатистикабачкосримскихРусинох1921.
року, Ру ски ка лен дар, Руски Керестур: Руске народне просвитне
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ЂУРА ХАРДИ

Србији.Косубилибачко(сремски)Русини,илиједностав
но„Руси”,какосуихобичноименоваливојвођанскиСрби5,
косубилињиховипрваци,накојиначинсусеорганизовали
иузелиучешћенаВеликојнароднојскупштини25.новем
браи,коначно,којасубилањиховаочекивањаодновеју
жнословенскедржавеиштасунакрајуодњедобили?На
овапитањапокушаћемодадамоодговорурадукојиследи,
снамеромданаправимокритичкиосвртнанекапостојећа
мишљењауисториографијииевентуалноихисправимо.

Двадокументапредстављајуполазнуосновузаистражива
њенаведенетеме.ПрвијеЗа пи сник од 12/25. но вем бра 1918. 
го ди не,вођеннапрвојседнициВеликенароднескупштине.
Томприликомје,наиме,известилацОдборазаоверењеман
датапосланика,ДушанТушановић,известиоСкупштинуо
броју,националнојироднојструктуриокупљенихскупшти
нара,причемуједатипоменутибројприсутнихрусинских
посланика.Нијенампознатодали јеоригинал записника
данасостаосачуванигдесеналази.6Акопостраниостави
моизвештајорадуСкупштинеобјављенуСрп ском ли сту
од27.новембра1918.године7,каопосебандокументЗа пи
сникјеуцелинипубликовануСпо ме ни ци осло бо ђе ња Вој
во ди не 1918,издатој1929.године.8Поновојеиздатприли
комобележавања20годишњицеослобођења,укњизиВој
во ди на 19181938.9Уобаиздањабиојенаведенподатако
присуству21посланикаРусина.Другинезаобилазнидоку
ментзанашутемузаправонијеизвор,већрезултатисторио
графскогистраживањаипредстављасписакЧла но ва Ве ли ке 
на род не Скуп шти ненаведенпоопштинамаизкојихсуони
долазили.КакозакључујеДрагоЊегован,овајсписакјепр
випутнаједномместусастављенупубликацијиВој во ди на 
19181938,анекакоуистовреме(1939)иукњизи(истина,
навишеместа)ПетраПекића,Po vi jest oslo bo dje nja Voj vo di

5 Јеремић,Р. (1928)БачкиРуси (Рушњаци,Русини),При ло зи Ле то пи су 
Ма ти це срп ске,год.1,књ.1,св.2,НовиСад:МАтицасрпска,стр.4967.

6 ОвомприликомзахваљујемосеуваженимколегамаДрагиЊеговануи
ЗорануВељановићукојисунамдалиупутствазанашеистраживање.

7 Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 
лист,бр.17,стр13.Овдесе(штампарскомгрешком?!)настр.2,уТу
шановићевомизвештајунаводиприсуство27Руса(Русина–Ђ.Х.).

8 Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918. (1929)НовиСад:штампарија
ЈовановићиБогданов,стр.160167.

9 Вој во ди на 1918–1938, Издање Одбора за прославу 20огодишњице
ослобођења и уједињења (1939), Књига 1, Нови Сад: Одбор за про
славу 20огодишњице ослобођења и уједињења, стр. 2026; Упореди
тии:Вој во ди на 1918–1938,Књига1, другонеизмењеноиздањеуред
никЊегован,Д.(2017),НовиСад:Одборзапрославу20огодишњице
ослобођењаиуједињења,МузејВојводине,стр.3944.

73

ЂУРА ХАРДИ

Србији.Косубилибачко(сремски)Русини,илиједностав
но„Руси”,какосуихобичноименоваливојвођанскиСрби5,
косубилињиховипрваци,накојиначинсусеорганизовали
иузелиучешћенаВеликојнароднојскупштини25.новем
браи,коначно,којасубилањиховаочекивањаодновеју
жнословенскедржавеиштасунакрајуодњедобили?На
овапитањапокушаћемодадамоодговорурадукојиследи,
снамеромданаправимокритичкиосвртнанекапостојећа
мишљењауисториографијииевентуалноихисправимо.

Двадокументапредстављајуполазнуосновузаистражива
њенаведенетеме.ПрвијеЗа пи сник од 12/25. но вем бра 1918. 
го ди не,вођеннапрвојседнициВеликенароднескупштине.
Томприликомје,наиме,известилацОдборазаоверењеман
датапосланика,ДушанТушановић,известиоСкупштинуо
броју,националнојироднојструктуриокупљенихскупшти
нара,причемуједатипоменутибројприсутнихрусинских
посланика.Нијенампознатодали јеоригинал записника
данасостаосачуванигдесеналази.6Акопостраниостави
моизвештајорадуСкупштинеобјављенуСрп ском ли сту
од27.новембра1918.године7,каопосебандокументЗа пи
сникјеуцелинипубликовануСпо ме ни ци осло бо ђе ња Вој
во ди не 1918,издатој1929.године.8Поновојеиздатприли
комобележавања20годишњицеослобођења,укњизиВој
во ди на 19181938.9Уобаиздањабиојенаведенподатако
присуству21посланикаРусина.Другинезаобилазнидоку
ментзанашутемузаправонијеизвор,већрезултатисторио
графскогистраживањаипредстављасписакЧла но ва Ве ли ке 
на род не Скуп шти ненаведенпоопштинамаизкојихсуони
долазили.КакозакључујеДрагоЊегован,овајсписакјепр
випутнаједномместусастављенупубликацијиВој во ди на 
19181938,анекакоуистовреме(1939)иукњизи(истина,
навишеместа)ПетраПекића,Po vi jest oslo bo dje nja Voj vo di

5 Јеремић,Р. (1928)БачкиРуси (Рушњаци,Русини),При ло зи Ле то пи су 
Ма ти це срп ске,год.1,књ.1,св.2,НовиСад:МАтицасрпска,стр.4967.

6 ОвомприликомзахваљујемосеуваженимколегамаДрагиЊеговануи
ЗорануВељановићукојисунамдалиупутствазанашеистраживање.

7 Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 
лист,бр.17,стр13.Овдесе(штампарскомгрешком?!)настр.2,уТу
шановићевомизвештајунаводиприсуство27Руса(Русина–Ђ.Х.).

8 Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918. (1929)НовиСад:штампарија
ЈовановићиБогданов,стр.160167.

9 Вој во ди на 1918–1938, Издање Одбора за прославу 20огодишњице
ослобођења и уједињења (1939), Књига 1, Нови Сад: Одбор за про
славу 20огодишњице ослобођења и уједињења, стр. 2026; Упореди
тии:Вој во ди на 1918–1938,Књига1, другонеизмењеноиздањеуред
никЊегован,Д.(2017),НовиСад:Одборзапрославу20огодишњице
ослобођењаиуједињења,МузејВојводине,стр.3944.

др Ђура Харди



-13-73

ЂУРА ХАРДИ

Србији.Косубилибачко(сремски)Русини,илиједностав
но„Руси”,какосуихобичноименоваливојвођанскиСрби5,
косубилињиховипрваци,накојиначинсусеорганизовали
иузелиучешћенаВеликојнароднојскупштини25.новем
браи,коначно,којасубилањиховаочекивањаодновеју
жнословенскедржавеиштасунакрајуодњедобили?На
овапитањапокушаћемодадамоодговорурадукојиследи,
снамеромданаправимокритичкиосвртнанекапостојећа
мишљењауисториографијииевентуалноихисправимо.

Двадокументапредстављајуполазнуосновузаистражива
њенаведенетеме.ПрвијеЗа пи сник од 12/25. но вем бра 1918. 
го ди не,вођеннапрвојседнициВеликенароднескупштине.
Томприликомје,наиме,известилацОдборазаоверењеман
датапосланика,ДушанТушановић,известиоСкупштинуо
броју,националнојироднојструктуриокупљенихскупшти
нара,причемуједатипоменутибројприсутнихрусинских
посланика.Нијенампознатодали јеоригинал записника
данасостаосачуванигдесеналази.6Акопостраниостави
моизвештајорадуСкупштинеобјављенуСрп ском ли сту
од27.новембра1918.године7,каопосебандокументЗа пи
сникјеуцелинипубликовануСпо ме ни ци осло бо ђе ња Вој
во ди не 1918,издатој1929.године.8Поновојеиздатприли
комобележавања20годишњицеослобођења,укњизиВој
во ди на 19181938.9Уобаиздањабиојенаведенподатако
присуству21посланикаРусина.Другинезаобилазнидоку
ментзанашутемузаправонијеизвор,већрезултатисторио
графскогистраживањаипредстављасписакЧла но ва Ве ли ке 
на род не Скуп шти ненаведенпоопштинамаизкојихсуони
долазили.КакозакључујеДрагоЊегован,овајсписакјепр
випутнаједномместусастављенупубликацијиВој во ди на 
19181938,анекакоуистовреме(1939)иукњизи(истина,
навишеместа)ПетраПекића,Po vi jest oslo bo dje nja Voj vo di

5 Јеремић,Р. (1928)БачкиРуси (Рушњаци,Русини),При ло зи Ле то пи су 
Ма ти це срп ске,год.1,књ.1,св.2,НовиСад:МАтицасрпска,стр.4967.

6 ОвомприликомзахваљујемосеуваженимколегамаДрагиЊеговануи
ЗорануВељановићукојисунамдалиупутствазанашеистраживање.

7 Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 
лист,бр.17,стр13.Овдесе(штампарскомгрешком?!)настр.2,уТу
шановићевомизвештајунаводиприсуство27Руса(Русина–Ђ.Х.).

8 Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918. (1929)НовиСад:штампарија
ЈовановићиБогданов,стр.160167.

9 Вој во ди на 1918–1938, Издање Одбора за прославу 20огодишњице
ослобођења и уједињења (1939), Књига 1, Нови Сад: Одбор за про
славу 20огодишњице ослобођења и уједињења, стр. 2026; Упореди
тии:Вој во ди на 1918–1938,Књига1, другонеизмењеноиздањеуред
никЊегован,Д.(2017),НовиСад:Одборзапрославу20огодишњице
ослобођењаиуједињења,МузејВојводине,стр.3944.
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ne.10ПоЊеговану,међутим,списак(уВој во ди ни 19181938)
нијепотпуннитипотпунотачан,стогајеовајпознавалацте
меПрисаједињењабудућеистраживачеупутионаЗа пи сни
ке ме сних на род них од бо ра о из бо ру по сла ни каинањихове
пу но мо ћизаучествовањеурадуСкупштине,којисечувају
уархивуРукописногодељењаМатицесрпске.11Наоснову
нашегувидауовудрагоценуграђу,чининамседапосто
јивеликавероватноћада јеуправоонасвојевременобила
главни извор састављачу спискаЧла но ва Ве ли ке на род не 
Скуп шти не,каоиПетруПекићузаконкретансегментње
говогдела.Пренегоштосеупотпуностиусредсредимона
овурелативнообимну грађу смештенуу један заједнички
архивскипредмет,односнотамопохрањенадокументакоја
непосредносведочеорусинскомновембарскомпрегнућуи
присуствунаСкупштини12,морамосезарадбољегразуме
вањапроблемскогделарадакојиследизадржатинапосто
јећимставовимаисториографијеоРусинимау збивањима
1918.године.

Наиме,оовојтемиудванавратајеписаоистраживачпро
шлостиРусинауЈугославијиизмеђудвасветскарата,Вла
димирБиљња.Наједнојстрани,имајућипредсобомПеки
ћевприказименапосланикаиопштинаизкојихсудолази
ли,Биљњајепрвипокушаодапоименичноодредипослани
кеВеликенароднескупштинеизредарусинскезаједнице.
Надругојстрани,Биљњајеизнеоврлоодлучанставотоме
дајеунијатска,односногркокатоличкацрквакојојсуРуси
ниприпадали,мислећипритомнањеносвештенство,била
отворенопромађарскиоријентисанаидаједеловалапротив
присаједињења Војводине Краљевини Србији и стварања
јужнословенскедржаве.13ОвајБиљњинставприхватиојеи
НиколаГаћеша,примењујућикаоинтересантнуизначајну
појавудамеђупредставницимаРусинанаВеликојскупшти
ни, „није биони једанпредставникунијатскецрквеима
лобројнеинтелигенције,штосеобјашњавањиховомпрома

10Војводина1918–1938,стр.2758;PekićP.нав.дело,стр.306310.
11Његован,Д.(1993)До ку мен ти о при са је ди ње њу Сре ма, Ба на та, Бач ке и 

Ба ра ње Ср би ји 1918,НовиСад:МузејВојводинестр.120121.
12РукописноОдељењеМатицеСрпске,ДокументапосланикаВНС,инв.

бр.М7417.(даље:РОМС,М7417)
13Biljnja,V.Ru si ni u Voj vo di ni,стр.2627;БиљнаВ.РусиниВојводинеиз

међуХустсткогрускогнародногсаветаиВеликенароднескупштинеу
НовомСаду1918,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,
Зборникрадовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.године
уНовомСадуповодомседамдесетчетвртегодишњицеприсаједињења
ВојводинеКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.(1993),Но
виСад:МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофскогфакултета
уНовомСаду,стр.209214.
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ЈовановићиБогданов,стр.160167.

9 Вој во ди на 1918–1938, Издање Одбора за прославу 20огодишњице
ослобођења и уједињења (1939), Књига 1, Нови Сад: Одбор за про
славу 20огодишњице ослобођења и уједињења, стр. 2026; Упореди
тии:Вој во ди на 1918–1938,Књига1, другонеизмењеноиздањеуред
никЊегован,Д.(2017),НовиСад:Одборзапрославу20огодишњице
ослобођењаиуједињења,МузејВојводине,стр.3944.

др Ђура Харди
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ne.10ПоЊеговану,међутим,списак(уВој во ди ни 19181938)
нијепотпуннитипотпунотачан,стогајеовајпознавалацте
меПрисаједињењабудућеистраживачеупутионаЗа пи сни
ке ме сних на род них од бо ра о из бо ру по сла ни каинањихове
пу но мо ћизаучествовањеурадуСкупштине,којисечувају
уархивуРукописногодељењаМатицесрпске.11Наоснову
нашегувидауовудрагоценуграђу,чининамседапосто
јивеликавероватноћада јеуправоонасвојевременобила
главни извор састављачу спискаЧла но ва Ве ли ке на род не 
Скуп шти не,каоиПетруПекићузаконкретансегментње
говогдела.Пренегоштосеупотпуностиусредсредимона
овурелативнообимну грађу смештенуу један заједнички
архивскипредмет,односнотамопохрањенадокументакоја
непосредносведочеорусинскомновембарскомпрегнућуи
присуствунаСкупштини12,морамосезарадбољегразуме
вањапроблемскогделарадакојиследизадржатинапосто
јећимставовимаисториографијеоРусинимау збивањима
1918.године.

Наиме,оовојтемиудванавратајеписаоистраживачпро
шлостиРусинауЈугославијиизмеђудвасветскарата,Вла
димирБиљња.Наједнојстрани,имајућипредсобомПеки
ћевприказименапосланикаиопштинаизкојихсудолази
ли,Биљњајепрвипокушаодапоименичноодредипослани
кеВеликенароднескупштинеизредарусинскезаједнице.
Надругојстрани,Биљњајеизнеоврлоодлучанставотоме
дајеунијатска,односногркокатоличкацрквакојојсуРуси
ниприпадали,мислећипритомнањеносвештенство,била
отворенопромађарскиоријентисанаидаједеловалапротив
присаједињења Војводине Краљевини Србији и стварања
јужнословенскедржаве.13ОвајБиљњинставприхватиојеи
НиколаГаћеша,примењујућикаоинтересантнуизначајну
појавудамеђупредставницимаРусинанаВеликојскупшти
ни, „није биони једанпредставникунијатскецрквеима
лобројнеинтелигенције,штосеобјашњавањиховомпрома

10Војводина1918–1938,стр.2758;PekićP.нав.дело,стр.306310.
11Његован,Д.(1993)До ку мен ти о при са је ди ње њу Сре ма, Ба на та, Бач ке и 

Ба ра ње Ср би ји 1918,НовиСад:МузејВојводинестр.120121.
12РукописноОдељењеМатицеСрпске,ДокументапосланикаВНС,инв.

бр.М7417.(даље:РОМС,М7417)
13Biljnja,V.Ru si ni u Voj vo di ni,стр.2627;БиљнаВ.РусиниВојводинеиз

међуХустсткогрускогнародногсаветаиВеликенароднескупштинеу
НовомСаду1918,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,
Зборникрадовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.године
уНовомСадуповодомседамдесетчетвртегодишњицеприсаједињења
ВојводинеКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.(1993),Но
виСад:МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофскогфакултета
уНовомСаду,стр.209214.
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ђарскоморијентацијом”.14МогућеподБиљњинимутицајем,
идентичан став о улози гркокатоличке цркве, са тезом да
њихови пароси нису учествовали у раду Велике народне
скупштине,износииБогумилХрабак.Овајауторнадругом
местучактврдидаРусинанијенибилонаСкупштини(?!),
мада у том контекступрихвата изЗа пи сни ка број присут
нихпосланикасвихдругихнационалностинаСкупштини.15
Речене ставовеВладимираБиљњеуновије времепреузи
маиЗоранЈањетовић.16Сдругестране,ВладимирБиљња
јесвоју,понашемсудуипакнетачнупретпоставку,градио
на историографски утемељеним чињеницама. У остатку
Угарске,наиме,већтокомдругеполовинеXIXвека,грко
католичкацрквенахијерархија,почевшиодмукачевскихи
прешовскихепископаилибогословскогфакултетауУжго
родуи тамошњеучитељскешколе, били су главнаполуга
мађаризацијеполумилионскогрусинскогстановништвакоје
јенасељавалосевероисточнеобластидржаве(данассеверо
источнаМађарска, источна Словачка и закарпатска Укра
јина).Поставља се самопитањена основучега јеБиљња
могаоопштецрквенеидруштвенеприликекодугарскихРу
синапоаналогијидапренесенаживотудаљенеирелативно
изолованерусинскезаједницеуБачкојиСрему.

ПосвојимкоренимаРусинисупотицалиизкнежевинеГа
лиције (западнаУкрајина) из које су, почевши одXIV ве
ка,уталасимаколонизацијенарусинском(влашком)праву
настанилијужнестранеКарпатапограничнесевероисточне
жупанијеУгарске. УУгарску су са собом понели, између
осталог,националноимекојејечувалоуспоменунаприпад
ноствеликојрускојсредњовековнојдржавииправославну
веру.Умеђувремену,њиховосвештенствојеподпритиском
католичкецрквеихабзбуршкихвластиприхватилоунијуса
Римскомцрквом(Ужгородскаунија1646).УБачкусепрви
Русини досељавају из сeвероисточнеУгарске и делом Га
лицијечетрдесетих годинаXVIII века, упоредо садругим
народимаМонархије,наконзавршеткааустротурскихрато
ваипротеривањаОсманлијаизовихобласти.Каослободни
коморскиподаници,склапајууговореонасељавањуКрсту
ра (1751)и суседнеКуцуре (1763). Једанодуслова зана
сељавањеоко400првихрусинскихпородицабиоједасви

14МадајестудијаНиколеГаћешепубликованапреБиљњинемонографије,
онјеусвомрадукористиорукописовогделакојејепреобјављивања
дугостајалонаИнститутузаисторијуФилозофскогфакултетауНовом
Саду.Gaćeša,N.(1977)Ru si ni iz me đu dva svet ska ra ta,стр.300,инапоме
небр.8283настр.308.

15Храбак,Б.нав.дело,стр.65,72.
16Janjetović,J.нав.дело,стр.127,371.
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10Војводина1918–1938,стр.2758;PekićP.нав.дело,стр.306310.
11Његован,Д.(1993)До ку мен ти о при са је ди ње њу Сре ма, Ба на та, Бач ке и 

Ба ра ње Ср би ји 1918,НовиСад:МузејВојводинестр.120121.
12РукописноОдељењеМатицеСрпске,ДокументапосланикаВНС,инв.

бр.М7417.(даље:РОМС,М7417)
13Biljnja,V.Ru si ni u Voj vo di ni,стр.2627;БиљнаВ.РусиниВојводинеиз

међуХустсткогрускогнародногсаветаиВеликенароднескупштинеу
НовомСаду1918,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,
Зборникрадовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.године
уНовомСадуповодомседамдесетчетвртегодишњицеприсаједињења
ВојводинеКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.(1993),Но
виСад:МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофскогфакултета
уНовомСаду,стр.209214.

Бачки  Ру сини  и Јован  Храни ло вић  у дани ма  приса је ди ње ња  
Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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колонистиморајуисповедатигркокатоличкуверу.Санасе
љавањемовихместаРусинисуистовременоподиглиисвоје
црквеиконфесионалнешколе.КрстуриКуцурасуостала
њиховаглавнаинајвећанасељаујужнојУгарској.Oд1777.
годинезаРусиненатлујужнеУгарскенадлежнајепостала
новооснована гркокатоличка Крижевачка епископија којој
су припадали и поунијаћени Срби у Жумберку и Далма
цији.Релативнобрзо,унедостаткуземљеиподпритиском
новихталасамигрaције,КрстуриКуцурапостајупренасе
љениидолазидоисељавањаРусинаизовихсредина.Тре
ћарусинскаколонијауБачкојнастајеуНовомСаду,гдеје
гркокатоличкапарохијаоснованавећ1780.године.УШид
сеРусиниорганизованоселе1803.годиненапоседКриже
вачкеепископијеиовдесеобразујењиховапрваодседам
парохијаусремскимнасељима.Утомнепрекидноммигра
циономпроцесуРусинисуочувалисвојидентитетсамоу
онимсрединамагдесууспелидаоснујуцрквенеопштине
и конфесионалнешколе.После револуције 1848/9. године
насељавајуСтариВрбас, а седамдесетих годинаXIXвека
иЂурђево,којепостајетрећаповеличинирусинскапаро
хија(основана1893)уБачкој.17НапреломуXIXиXXвека
русинскодруштвојеималоизразитонеповољнусоцијалну
структуру.Уњемудоминирајуземљорадницикојисувећи
номрасполагалисаситнимземљопоседомилисуспадали
уредаграрнихинтересената,беземљаша.Танакслојинте
лигенције био је ограничен на малобројно свештенство и
учитеље,итекпонекогадвокатаилекара.18Утомпериоду,
подсталномстегоммађарскихдржавнихвласти,започиње
процесмађаризацијекојизахватаиРусинеуБачкој.Онсе
манифестује крозпроцеспретварања русинскихцрквених
школапрвоукомуналне,аунаредномкоракудржавнеса
мађарскимнаставнимјезиком.РусиниуКрстуруиЂурђеву
прихватајудржавнемађарскешколе.Њиховисународници
уКуцурииНовомСадусусведокрајаратаираспадаМо
нархије,узвеликифинансијскинапор,сачувалирадсвојих
конфесионалнихшкола.19

Дарезимирамо.Када јеСрпскинародниодбор17.новем
браупутиопозивСрбима,БуњевцимаиосталимСловени
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17Садржајан преглед историје Русина до 1918. године код: Рaмaч, Я.
(2007)Руснaци у Южнeй Угoрскeй (1745–1918),НoвиСaд:Вoйвoдянскa
aкaдeмиянaукoхиумeтнoсцoх.

18Lebl, А. (1977) Rusini od 1890. do 1918, ekonomski položaj,Go diš njak 
Druš tva istoričаra Voj vo di ne,NoviSad:DruštvoistoričaraSAPVojvodine,
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14МадајестудијаНиколеГаћешепубликованапреБиљњинемонографије,
онјеусвомрадукористиорукописовогделакојејепреобјављивања
дугостајалонаИнститутузаисторијуФилозофскогфакултетауНовом
Саду.Gaćeša,N.(1977)Ru si ni iz me đu dva svet ska ra ta,стр.300,инапоме
небр.8283настр.308.

15Храбак,Б.нав.дело,стр.65,72.
16Janjetović,J.нав.дело,стр.127,371.

др Ђура Харди
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колонистиморајуисповедатигркокатоличкуверу.Санасе
љавањемовихместаРусинисуистовременоподиглиисвоје
црквеиконфесионалнешколе.КрстуриКуцурасуостала
њиховаглавнаинајвећанасељаујужнојУгарској.Oд1777.
годинезаРусиненатлујужнеУгарскенадлежнајепостала
новооснована гркокатоличка Крижевачка епископија којој
су припадали и поунијаћени Срби у Жумберку и Далма
цији.Релативнобрзо,унедостаткуземљеиподпритиском
новихталасамигрaције,КрстуриКуцурапостајупренасе
љениидолазидоисељавањаРусинаизовихсредина.Тре
ћарусинскаколонијауБачкојнастајеуНовомСаду,гдеје
гркокатоличкапарохијаоснованавећ1780.године.УШид
сеРусиниорганизованоселе1803.годиненапоседКриже
вачкеепископијеиовдесеобразујењиховапрваодседам
парохијаусремскимнасељима.Утомнепрекидноммигра
циономпроцесуРусинисуочувалисвојидентитетсамоу
онимсрединамагдесууспелидаоснујуцрквенеопштине
и конфесионалнешколе.После револуције 1848/9. године
насељавајуСтариВрбас, а седамдесетих годинаXIXвека
иЂурђево,којепостајетрећаповеличинирусинскапаро
хија(основана1893)уБачкој.17НапреломуXIXиXXвека
русинскодруштвојеималоизразитонеповољнусоцијалну
структуру.Уњемудоминирајуземљорадницикојисувећи
номрасполагалисаситнимземљопоседомилисуспадали
уредаграрнихинтересената,беземљаша.Танакслојинте
лигенције био је ограничен на малобројно свештенство и
учитеље,итекпонекогадвокатаилекара.18Утомпериоду,
подсталномстегоммађарскихдржавнихвласти,започиње
процесмађаризацијекојизахватаиРусинеуБачкој.Онсе
манифестује крозпроцеспретварања русинскихцрквених
школапрвоукомуналне,аунаредномкоракудржавнеса
мађарскимнаставнимјезиком.РусиниуКрстуруиЂурђеву
прихватајудржавнемађарскешколе.Њиховисународници
уКуцурииНовомСадусусведокрајаратаираспадаМо
нархије,узвеликифинансијскинапор,сачувалирадсвојих
конфесионалнихшкола.19

Дарезимирамо.Када јеСрпскинародниодбор17.новем
браупутиопозивСрбима,БуњевцимаиосталимСловени
мадаизаберусвојепредставникеипошаљуихнаВелику

17Садржајан преглед историје Русина до 1918. године код: Рaмaч, Я.
(2007)Руснaци у Южнeй Угoрскeй (1745–1918),НoвиСaд:Вoйвoдянскa
aкaдeмиянaукoхиумeтнoсцoх.

18Lebl, А. (1977) Rusini od 1890. do 1918, ekonomski položaj,Go diš njak 
Druš tva istoričаra Voj vo di ne,NoviSad:DruštvoistoričaraSAPVojvodine,
str.255273;Gaćeša,N.нав.дело,стр.275308.

19Гaрди,Дю.(2004)ШколаидружтвенаелитаприбачванскихРуснацох
концомXIXстолїтия,Шве тлосц1,НовиСад:Рускеслово,стр.6473.
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19Гaрди,Дю.(2004)ШколаидружтвенаелитаприбачванскихРуснацох
концомXIXстолїтия,Шве тлосц1,НовиСад:Рускеслово,стр.6473.

Бачки  Ру сини  и Јован  Храни ло вић  у дани ма  приса је ди ње ња  
Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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народнускупштинууНовиСад,онсештосетичеРусина
потенцијално обратио једној релативномалобројној зајед
ници.ИстраживачнашетемемораиматинаумудаРусини
увећембројууБачкојтадаживесамоупетнасеља:Крстуру
иКуцуригдечиневећину,теЂурђеву,НовомСадуиСта
ромВрбасугдекаомањинаживезаједносаСрбимаидру
гим народимаМонархије.20 Нањихово присуство се ипак
рачунало у Српском народном одбору. У самомПро гла су 
Русинису,такође,билинаведени:„Број...рускихпослани
каодредићењиховиНародниОдборипремабројудушапо
општинама.”21

Кадсмовећкодгркокатоличкецркве(иРусина),ранијепо
менутимисторичаримакаодајепромакла,иначеуисторио
графијидобропознатачињеница,дајемакарједанунијатски
свештениккаопосланикбиоприсутаннаВеликојнародној
скупштиниичак,штавише,дамујеуњеномрадуприпало
врлоистакнутоместо.22Речјебилаодугогодишњемново
садскомгркокатоличком,русинскомпароху ЈовануХрани
ловићу.Овај песник, новинар и уредник, позоришни кри
тичар,политичаридобротворнирадникзаживотајеоста
виозначајантрагудруштвеном,културномиполитичком
животуНовогСада.Храниловић јепорекломбиоодоних
СрбаускокаизЖумберкакојисукаоподанициХабзбуршке
монархијепрешлинаунију,вероватнојошуXVIIвеку.23Ро
диосе1855.годинеуситноплемићкој,гркокатоличкојсве
штеничкојпородицикојаједалавишесвештеникаиједног
епископа.Таоколностјеиодредилањеговживотнипозив
идаламумогућностзашколовање.Наконзагребачкегим
назије, теологију је завршио у Бечу, где је стекаошироко
образовањеиерудицију.Биојеполиглота.Засвештеникаје
посвећен1878.годинеивећкаомладупловљаваусветпое
зијеидруштвохрватскихкњижевникаиполитике(1886.из
дајесвојеЖум бе рач ке еле ги је).Његовтемпераментиначин
животадопринеоједасеувишенавратанађеусукобуса
крижевачкимепископима,једанодњихбешеињеговрођак
ИлијаХраниловићкојига (показни)шаљенаслужбукод
бачкихРусина,накраткоуКрстуриКуцурудапрвонаучи
њихов језик, а потом, 1889. године уНовиСад, на место

20Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
21Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918,стр.42.
22Упоредитинапример:Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20;Његован,Д.(2004) 

При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји,стр.240.
23Видети:Гавриловић.С.ОунијаћењуипокатоличавањуСрбауХрват

ској, Славонији и Угарској (XIIIXIX век), у:О Ср би ма Хаб збур шке 
мо нар хи је,Гавриловић,С. (2010),Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.173176.
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народнускупштинууНовиСад,онсештосетичеРусина
потенцијално обратио једној релативномалобројној зајед
ници.ИстраживачнашетемемораиматинаумудаРусини
увећембројууБачкојтадаживесамоупетнасеља:Крстуру
иКуцуригдечиневећину,теЂурђеву,НовомСадуиСта
ромВрбасугдекаомањинаживезаједносаСрбимаидру
гим народимаМонархије.20 Нањихово присуство се ипак
рачунало у Српском народном одбору. У самомПро гла су 
Русинису,такође,билинаведени:„Број...рускихпослани
каодредићењиховиНародниОдборипремабројудушапо
општинама.”21

Кадсмовећкодгркокатоличкецркве(иРусина),ранијепо
менутимисторичаримакаодајепромакла,иначеуисторио
графијидобропознатачињеница,дајемакарједанунијатски
свештениккаопосланикбиоприсутаннаВеликојнародној
скупштиниичак,штавише,дамујеуњеномрадуприпало
врлоистакнутоместо.22Речјебилаодугогодишњемново
садскомгркокатоличком,русинскомпароху ЈовануХрани
ловићу.Овај песник, новинар и уредник, позоришни кри
тичар,политичаридобротворнирадникзаживотајеоста
виозначајантрагудруштвеном,културномиполитичком
животуНовогСада.Храниловић јепорекломбиоодоних
СрбаускокаизЖумберкакојисукаоподанициХабзбуршке
монархијепрешлинаунију,вероватнојошуXVIIвеку.23Ро
диосе1855.годинеуситноплемићкој,гркокатоличкојсве
штеничкојпородицикојаједалавишесвештеникаиједног
епископа.Таоколностјеиодредилањеговживотнипозив
идаламумогућностзашколовање.Наконзагребачкегим
назије, теологију је завршио у Бечу, где је стекаошироко
образовањеиерудицију.Биојеполиглота.Засвештеникаје
посвећен1878.годинеивећкаомладупловљаваусветпое
зијеидруштвохрватскихкњижевникаиполитике(1886.из
дајесвојеЖум бе рач ке еле ги је).Његовтемпераментиначин
животадопринеоједасеувишенавратанађеусукобуса
крижевачкимепископима,једанодњихбешеињеговрођак
ИлијаХраниловићкојига (показни)шаљенаслужбукод
бачкихРусина,накраткоуКрстуриКуцурудапрвонаучи
њихов језик, а потом, 1889. године уНовиСад, на место

20Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
21Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918,стр.42.
22Упоредитинапример:Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20;Његован,Д.(2004) 

При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји,стр.240.
23Видети:Гавриловић.С.ОунијаћењуипокатоличавањуСрбауХрват

ској, Славонији и Угарској (XIIIXIX век), у:О Ср би ма Хаб збур шке 
мо нар хи је,Гавриловић,С. (2010),Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.173176.
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колонистиморајуисповедатигркокатоличкуверу.Санасе
љавањемовихместаРусинисуистовременоподиглиисвоје
црквеиконфесионалнешколе.КрстуриКуцурасуостала
њиховаглавнаинајвећанасељаујужнојУгарској.Oд1777.
годинезаРусиненатлујужнеУгарскенадлежнајепостала
новооснована гркокатоличка Крижевачка епископија којој
су припадали и поунијаћени Срби у Жумберку и Далма
цији.Релативнобрзо,унедостаткуземљеиподпритиском
новихталасамигрaције,КрстуриКуцурапостајупренасе
љениидолазидоисељавањаРусинаизовихсредина.Тре
ћарусинскаколонијауБачкојнастајеуНовомСаду,гдеје
гркокатоличкапарохијаоснованавећ1780.године.УШид
сеРусиниорганизованоселе1803.годиненапоседКриже
вачкеепископијеиовдесеобразујењиховапрваодседам
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циономпроцесуРусинисуочувалисвојидентитетсамоу
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Дарезимирамо.Када јеСрпскинародниодбор17.новем
браупутиопозивСрбима,БуњевцимаиосталимСловени
мадаизаберусвојепредставникеипошаљуихнаВелику

17Садржајан преглед историје Русина до 1918. године код: Рaмaч, Я.
(2007)Руснaци у Южнeй Угoрскeй (1745–1918),НoвиСaд:Вoйвoдянскa
aкaдeмиянaукoхиумeтнoсцoх.

18Lebl, А. (1977) Rusini od 1890. do 1918, ekonomski položaj,Go diš njak 
Druš tva istoričаra Voj vo di ne,NoviSad:DruštvoistoričaraSAPVojvodine,
str.255273;Gaćeša,N.нав.дело,стр.275308.

19Гaрди,Дю.(2004)ШколаидружтвенаелитаприбачванскихРуснацох
концомXIXстолїтия,Шве тлосц1,НовиСад:Рускеслово,стр.6473.
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парохаовдашњесиромашнерусинскецрквенеопштине.24С
једнимпрекидомкадјеопетсуспендован(18981900),Хра
ниловићјеуНовомСадуостаопуних35година,сведосвоје
смрти5.августа1924.године.Проћићедоставременадок
овдашњегунијатскогсвештеникасаименомЈованкојисеуз
тоизјашњаваокаоХрватнијеприхватиомакардеосрпске
јавности.Међутаквимабешењеговимењакивеликиприја
тељпоперу,песникЈованЈовановићЗмај.Временом,Хра
ниловићпостаје сталнисарадникчасописаЈа вор, Бра ник, 
као и Ле то пи са Ма ти це срп ске, По зо ри шта, Стра жи ло ва, 
Фру шко гор ца.Уполитичкомсмислу,био је југословенски
опредељен и гласни противник мађарског утицаја. Барем
штосетиченовосадскихРусина,Храниловић јенајзаслу
жнијишто јењихова црквенашкола сачувала своју само
сталностинароднијезик.25Наконстварањајужнословенске
државе,биојечланДемократскестранкеиуредникњеног
новосадскоглистаЈе дин ство.26

Упреломнимновембарскимданима1918.годинеХранило
вићасрећемонаистакнутимместимаовогполитичкогпо
крета.ОдпочеткајечланСрпскогнародногодборауНовом
Саду,одког(4.новембра)добијазадужењедаодржававезу
измеђуОдбораиХрватауПетроварадину.27Пред сампо
четакрадаВеликенароднескупштинебилесуодржанедве
предконференцијесациљемдасенароднипосланициупо
знајусанацртомодлука;првуунедељуводиЈашаТомић,
другу,упонедељакпреподне,ЈованХраниловић.28Он,у11

24Рамач,Я.(2017)РуснациуНовимСадзеод60ихрокохХVІІІпоконєц
ХІХвика,Ру си ни стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es,1,НовиСад:Фило
зофскифакултетуНовомСаду,стр.123141.

25За биографију и библиографију Јована Храниловића: Хра ни ло ви ће ва 
спо ме ни ца. О 70го дишњци ње го вог ро ђе ња(18.децембра1855–1925),
уредница Викторија РисаковићЈуговић (1925)Нови Сад:Новосадска
секцијаЈугословенскогновинарскогудружења;Gurović,D. JovanHra
nilović,čovjek ipjesnik,u:Jo van Hra ni lo vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge 
iza bra ne pje sme,uredioGurovićD. (1986),Zagreb:Žumberačkivikarijat,
str.131142;Kekić,N.BibliografijaJovanaHranilovića,u:Jo van Hra ni lo
vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge iza bra ne pje sme,uredioGurović,D.(1986),
Zagreb:Žumberačkivikarijat,str.143172;Миз,Р.(2016)Священїки да
ке дишньог о Осєцко го ви ка рияту,НовиСад:Грекокатолїцкапарохиясв.
ПетраиПавла,Максима.

26Попов, Д. (1983)Срп ска штам па у Вој во ди ни 1918–1941, Нови Сад:
Матица српска, стр. 201202; Баровић,В. иПралица,Д. (2014) Јо ван 
Хра ни ло вић и но во сад ска сек ци ја Ју го сло вен ског но ви нар ског удру же
ња,ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке,147,стр.295307.

27Јудин,Љ.(1968)ОрадуНароднеуправезаБанат,БачкуиБарању1918
1919.године,Збор ник за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске 51,НовиСад:
Матицасрпска,стр.8;Упоредитии:ХрабакБ.нав.дело,стр.66.

28Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 
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народнускупштинууНовиСад,онсештосетичеРусина
потенцијално обратио једној релативномалобројној зајед
ници.ИстраживачнашетемемораиматинаумудаРусини
увећембројууБачкојтадаживесамоупетнасеља:Крстуру
иКуцуригдечиневећину,теЂурђеву,НовомСадуиСта
ромВрбасугдекаомањинаживезаједносаСрбимаидру
гим народимаМонархије.20 Нањихово присуство се ипак
рачунало у Српском народном одбору. У самомПро гла су 
Русинису,такође,билинаведени:„Број...рускихпослани
каодредићењиховиНародниОдборипремабројудушапо
општинама.”21

Кадсмовећкодгркокатоличкецркве(иРусина),ранијепо
менутимисторичаримакаодајепромакла,иначеуисторио
графијидобропознатачињеница,дајемакарједанунијатски
свештениккаопосланикбиоприсутаннаВеликојнародној
скупштиниичак,штавише,дамујеуњеномрадуприпало
врлоистакнутоместо.22Речјебилаодугогодишњемново
садскомгркокатоличком,русинскомпароху ЈовануХрани
ловићу.Овај песник, новинар и уредник, позоришни кри
тичар,политичаридобротворнирадникзаживотајеоста
виозначајантрагудруштвеном,културномиполитичком
животуНовогСада.Храниловић јепорекломбиоодоних
СрбаускокаизЖумберкакојисукаоподанициХабзбуршке
монархијепрешлинаунију,вероватнојошуXVIIвеку.23Ро
диосе1855.годинеуситноплемићкој,гркокатоличкојсве
штеничкојпородицикојаједалавишесвештеникаиједног
епископа.Таоколностјеиодредилањеговживотнипозив
идаламумогућностзашколовање.Наконзагребачкегим
назије, теологију је завршио у Бечу, где је стекаошироко
образовањеиерудицију.Биојеполиглота.Засвештеникаје
посвећен1878.годинеивећкаомладупловљаваусветпое
зијеидруштвохрватскихкњижевникаиполитике(1886.из
дајесвојеЖум бе рач ке еле ги је).Његовтемпераментиначин
животадопринеоједасеувишенавратанађеусукобуса
крижевачкимепископима,једанодњихбешеињеговрођак
ИлијаХраниловићкојига (показни)шаљенаслужбукод
бачкихРусина,накраткоуКрстуриКуцурудапрвонаучи
њихов језик, а потом, 1889. године уНовиСад, на место

20Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
21Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918,стр.42.
22Упоредитинапример:Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20;Његован,Д.(2004) 
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20Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
21Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918,стр.42.
22Упоредитинапример:Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20;Његован,Д.(2004) 

При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји,стр.240.
23Видети:Гавриловић.С.ОунијаћењуипокатоличавањуСрбауХрват

ској, Славонији и Угарској (XIIIXIX век), у:О Ср би ма Хаб збур шке 
мо нар хи је,Гавриловић,С. (2010),Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.173176.
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парохаовдашњесиромашнерусинскецрквенеопштине.24С
једнимпрекидомкадјеопетсуспендован(18981900),Хра
ниловићјеуНовомСадуостаопуних35година,сведосвоје
смрти5.августа1924.године.Проћићедоставременадок
овдашњегунијатскогсвештеникасаименомЈованкојисеуз
тоизјашњаваокаоХрватнијеприхватиомакардеосрпске
јавности.Међутаквимабешењеговимењакивеликиприја
тељпоперу,песникЈованЈовановићЗмај.Временом,Хра
ниловићпостаје сталнисарадникчасописаЈа вор, Бра ник, 
као и Ле то пи са Ма ти це срп ске, По зо ри шта, Стра жи ло ва, 
Фру шко гор ца.Уполитичкомсмислу,био је југословенски
опредељен и гласни противник мађарског утицаја. Барем
штосетиченовосадскихРусина,Храниловић јенајзаслу
жнијишто јењихова црквенашкола сачувала своју само
сталностинароднијезик.25Наконстварањајужнословенске
државе,биојечланДемократскестранкеиуредникњеног
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другу,упонедељакпреподне,ЈованХраниловић.28Он,у11

24Рамач,Я.(2017)РуснациуНовимСадзеод60ихрокохХVІІІпоконєц
ХІХвика,Ру си ни стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es,1,НовиСад:Фило
зофскифакултетуНовомСаду,стр.123141.

25За биографију и библиографију Јована Храниловића: Хра ни ло ви ће ва 
спо ме ни ца. О 70го дишњци ње го вог ро ђе ња(18.децембра1855–1925),
уредница Викторија РисаковићЈуговић (1925)Нови Сад:Новосадска
секцијаЈугословенскогновинарскогудружења;Gurović,D. JovanHra
nilović,čovjek ipjesnik,u:Jo van Hra ni lo vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge 
iza bra ne pje sme,uredioGurovićD. (1986),Zagreb:Žumberačkivikarijat,
str.131142;Kekić,N.BibliografijaJovanaHranilovića,u:Jo van Hra ni lo
vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge iza bra ne pje sme,uredioGurović,D.(1986),
Zagreb:Žumberačkivikarijat,str.143172;Миз,Р.(2016)Священїки да
ке дишньог о Осєцко го ви ка рияту,НовиСад:Грекокатолїцкапарохиясв.
ПетраиПавла,Максима.

26Попов, Д. (1983)Срп ска штам па у Вој во ди ни 1918–1941, Нови Сад:
Матица српска, стр. 201202; Баровић,В. иПралица,Д. (2014) Јо ван 
Хра ни ло вић и но во сад ска сек ци ја Ју го сло вен ског но ви нар ског удру же
ња,ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке,147,стр.295307.

27Јудин,Љ.(1968)ОрадуНароднеуправезаБанат,БачкуиБарању1918
1919.године,Збор ник за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске 51,НовиСад:
Матицасрпска,стр.8;Упоредитии:ХрабакБ.нав.дело,стр.66.

28Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 

Бачки  Ру сини  и Јован  Храни ло вић  у дани ма  приса је ди ње ња  
Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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ифранцускимофицирима,гостеизмеђуосталихпоздравља
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мачког говорио јефранцуски, италијански, пољски, руски
ипреводиосакласичнихјезика).30Кадаје3.децембраупо
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ХраниловићуданимаприсаједињењаВојводинеКраљеви
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лист,бр.17,стр12;Мирковић,А.ЈованХраниловићкаопредседник
народнескупштинеослобођења,у:Хра ни ло ви ће ва спо ме ни ца. О 70го
дишњци ње го вог ро ђе ња (18 де цем бра 1855–1925),уредницаРисаковић
Југовић,В.(1925)НовиСад:НовосадскасекцијаЈугословенскогнови
нарскогудружења,стр.19;Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20.

29Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918.(1929),стр.160167.
30Аноним,(14(27).Новембар1918)Банкет,Срп ски лист,бр.17,стр.4.
31Аноним,(21.новембар(3.децембар))ДолазаквојводеПетраБојовићау

НовиСадсаштабомIармије,Срп ски лист,бр.23,стр.23;Мирковић,
А.нав.дело,стр.1920.

32Кицошев,С.Бројжитељауграду–од1694.доданас,у:Исто ри ја Но вог 
Са да,(репринтиздање),Ердујхељи,М.(2002)Ветерник;ДијамМпрес.
стр2002;Биндас,Д.нав.дело,стр.131.

33Његован,Д.нав.дело,стр.240.
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Саду,одког(4.новембра)добијазадужењедаодржававезу
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24Рамач,Я.(2017)РуснациуНовимСадзеод60ихрокохХVІІІпоконєц
ХІХвика,Ру си ни стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es,1,НовиСад:Фило
зофскифакултетуНовомСаду,стр.123141.

25За биографију и библиографију Јована Храниловића: Хра ни ло ви ће ва 
спо ме ни ца. О 70го дишњци ње го вог ро ђе ња(18.децембра1855–1925),
уредница Викторија РисаковићЈуговић (1925)Нови Сад:Новосадска
секцијаЈугословенскогновинарскогудружења;Gurović,D. JovanHra
nilović,čovjek ipjesnik,u:Jo van Hra ni lo vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge 
iza bra ne pje sme,uredioGurovićD. (1986),Zagreb:Žumberačkivikarijat,
str.131142;Kekić,N.BibliografijaJovanaHranilovića,u:Jo van Hra ni lo
vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge iza bra ne pje sme,uredioGurović,D.(1986),
Zagreb:Žumberačkivikarijat,str.143172;Миз,Р.(2016)Священїки да
ке дишньог о Осєцко го ви ка рияту,НовиСад:Грекокатолїцкапарохиясв.
ПетраиПавла,Максима.

26Попов, Д. (1983)Срп ска штам па у Вој во ди ни 1918–1941, Нови Сад:
Матица српска, стр. 201202; Баровић,В. иПралица,Д. (2014) Јо ван 
Хра ни ло вић и но во сад ска сек ци ја Ју го сло вен ског но ви нар ског удру же
ња,ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке,147,стр.295307.

27Јудин,Љ.(1968)ОрадуНароднеуправезаБанат,БачкуиБарању1918
1919.године,Збор ник за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске 51,НовиСад:
Матицасрпска,стр.8;Упоредитии:ХрабакБ.нав.дело,стр.66.

28Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 
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24Рамач,Я.(2017)РуснациуНовимСадзеод60ихрокохХVІІІпоконєц
ХІХвика,Ру си ни стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es,1,НовиСад:Фило
зофскифакултетуНовомСаду,стр.123141.

25За биографију и библиографију Јована Храниловића: Хра ни ло ви ће ва 
спо ме ни ца. О 70го дишњци ње го вог ро ђе ња(18.децембра1855–1925),
уредница Викторија РисаковићЈуговић (1925)Нови Сад:Новосадска
секцијаЈугословенскогновинарскогудружења;Gurović,D. JovanHra
nilović,čovjek ipjesnik,u:Jo van Hra ni lo vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge 
iza bra ne pje sme,uredioGurovićD. (1986),Zagreb:Žumberačkivikarijat,
str.131142;Kekić,N.BibliografijaJovanaHranilovića,u:Jo van Hra ni lo
vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge iza bra ne pje sme,uredioGurović,D.(1986),
Zagreb:Žumberačkivikarijat,str.143172;Миз,Р.(2016)Священїки да
ке дишньог о Осєцко го ви ка рияту,НовиСад:Грекокатолїцкапарохиясв.
ПетраиПавла,Максима.

26Попов, Д. (1983)Срп ска штам па у Вој во ди ни 1918–1941, Нови Сад:
Матица српска, стр. 201202; Баровић,В. иПралица,Д. (2014) Јо ван 
Хра ни ло вић и но во сад ска сек ци ја Ју го сло вен ског но ви нар ског удру же
ња,ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке,147,стр.295307.

27Јудин,Љ.(1968)ОрадуНароднеуправезаБанат,БачкуиБарању1918
1919.године,Збор ник за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске 51,НовиСад:
Матицасрпска,стр.8;Упоредитии:ХрабакБ.нав.дело,стр.66.

28Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 
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сати25.новембраотварарадВеликенароднескупштинеи
свечанојезатварасвојимговором.Изабранјезаједногод
осамњенихпредседника.Наистојскупштиниизабранјеза
чланаВеликогнародногсавета,којиброји50члановаикао
својеврснипрелазнипарламентдоносиуредбеипоставља
Народнууправу.29Истогдананаконзавршеткаседнице,на
банкетукоји јеуГрандХотелууприличенучастсрпским
ифранцускимофицирима,гостеизмеђуосталихпоздравља
и „српскохрватски књижевник” прота ЈованХраниловић,
одржавшибеседунафранцускомјезику(сразлогомсмора
нијепоменулида јеХраниловићбиополиглота;поредне
мачког говорио јефранцуски, италијански, пољски, руски
ипреводиосакласичнихјезика).30Кадаје3.децембраупо
сетуНовомСадуизБеограданалађистигаовојводаПетар
БојовићсаштабомПрвеармије,бешедочеканодмноштва
народа. Војводу Бојовића су пригодним говорима поздра
вилиАркадијеВарађанинуимеСрпскогнародногодбора,
градскиначелникЈованЖивојновићиЈованХраниловићу
имесвихдругихСловенаграда.31

Наосновуприказаног,можемо закључитида је свестрано
политичкоделовањеједнетаквеличностикаквајебиоЈован
ХраниловићуданимаприсаједињењаВојводинеКраљеви
ниСрбијинадилазилооквиреимогућностималерусинске
заједнице.НовиСадје1921.годинеимао39.122становни
ка,одтога502Русина,рачунајућииоколнаместа.32Утом
контекступостављаселогичнопитањедалијеХраниловић
деловаопосвесамостално,мимо„својих”Русинаи,штоје
суштинскибитно,противнонаводнимпромађарскимставо
вимагркокатоличкецрквенехијерархијеујужнојУгарској.
КогајезаправопредстављаоЈованХраниловићнаВеликој
народнојскупштини,односнокогајеизабраозапослани
ка?Недоумицајетимзначајнија,јерјеХраниловићпостао
једанодосампредседникаСкупштине.33

лист,бр.17,стр12;Мирковић,А.ЈованХраниловићкаопредседник
народнескупштинеослобођења,у:Хра ни ло ви ће ва спо ме ни ца. О 70го
дишњци ње го вог ро ђе ња (18 де цем бра 1855–1925),уредницаРисаковић
Југовић,В.(1925)НовиСад:НовосадскасекцијаЈугословенскогнови
нарскогудружења,стр.19;Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20.

29Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918.(1929),стр.160167.
30Аноним,(14(27).Новембар1918)Банкет,Срп ски лист,бр.17,стр.4.
31Аноним,(21.новембар(3.децембар))ДолазаквојводеПетраБојовићау

НовиСадсаштабомIармије,Срп ски лист,бр.23,стр.23;Мирковић,
А.нав.дело,стр.1920.

32Кицошев,С.Бројжитељауграду–од1694.доданас,у:Исто ри ја Но вог 
Са да,(репринтиздање),Ердујхељи,М.(2002)Ветерник;ДијамМпрес.
стр2002;Биндас,Д.нав.дело,стр.131.

33Његован,Д.нав.дело,стр.240.
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НовиСадсаштабомIармије,Срп ски лист,бр.23,стр.23;Мирковић,
А.нав.дело,стр.1920.

32Кицошев,С.Бројжитељауграду–од1694.доданас,у:Исто ри ја Но вог 
Са да,(репринтиздање),Ердујхељи,М.(2002)Ветерник;ДијамМпрес.
стр2002;Биндас,Д.нав.дело,стр.131.

33Његован,Д.нав.дело,стр.240.

Бачки  Ру сини  и Јован  Храни ло вић  у дани ма  приса је ди ње ња  
Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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УједномнашемранијемрадупосвећеномЈовануХранило
вићу ињеговим заслугама за културнонационални развој
бачкосремскихРусинавећсмоизнеличињеницеуприлог
разрешењанекиходотворенихисториографскихпроблема
изнетихупретходномизлагању.Наиме,довелисмоупита
њемишљењеда јегркокатоличкосвештенствокодРусина
билопротивникодржавањаВеликенароднескупштине,не
самозбогприсустванањојгркокатоличкогсвештеникаЈо
ванаХраниловића,већзбогоколностидајепротојерејста
врофорЈованХраниловић,семштојебионовосадскигрко
католичипарох,уједнобиоибачкосремскигркокатолички
архиђакон.Дакле,1918.годиненајвишипохијерархијском
рангусвештеникКрижевачкеепархијеуовомделуепархије
и заступник епископа у канонскимишколскимвизитаци
јама.ДајеХраниловићкаогркокатоличкиархиђакондело
ваоу сагласју са опредељењем епископаиподређеногму
свештенствасматралисмодауказујејошједанважанаргу
менткојићемоизнетиузавршномразматрањунашеграда.34
У међувремену, на основу нама доступних нових извора,
спремнисмодасамооснажимозакључакдајеЈованХра
ниловићнаВеликојнароднојскупштинибиопредставник
управоРусинаидајеРусинима,прекоХраниловића,захва
љујући уважавању либералног принципа равномерне на
ционалнезаступљеностиодстраневодећихљудиСрпског
народногодбора,припалоједноодосамместапредседава
јућихнаисторијскомскупу25.новембра1918.године(по
свемусудећи5Срба,1Словак,1Буњевац,1представник
Русина).

У погледу нових извора у вези с ЈованомХраниловићем,
коначносевраћамона главни,ууводураданајављен,по
кладнашихсазнања,наЗа пи сни ке ме сних на род них од бо
ра о из бо ру по сла ни каинањиховепу но мо ћиизпредмета:
ДокументапосланикаВНОуРукописномодељењуМатице
српске.ТамопроналазимоЗа пи сник о скуп шти ни одр жа ној 
дне 23 Но вем бра 1918. на ко јој је би ран по сла ник на на род
ну Скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца, Ру си на и оста лих Сло ве на у 
Бач кој, Ба ра њи и Ба на ту у ру ској цр кве ној оп шти ни Но во
сад ској.Састојисеоддвалиста,писанјенасрпскомјезику,
ћирилицом.ОннасизвештавадасетесуботеназборуРуси
наокупило110људичијасуименаредомбилазаписана.За
председавајућегјеизабранпротапарохЈованХраниловић,
заперовођеЈанкоОбровскииМихајлоБиреш.Скупштина

34Гарди,Дю.УлогаЙованаХраниловичаудружтвенимживоцеРуснацох
упершихрокохКральовиниСербох,ГорватохиСловенцох,у:Ру си ни
стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es, редакторТамаш,Ю. (2015),Нови
Сад:ФилозофскифакултетуНовомСаду,стр.171186.
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разрешењанекиходотворенихисториографскихпроблема
изнетихупретходномизлагању.Наиме,довелисмоупита
њемишљењеда јегркокатоличкосвештенствокодРусина
билопротивникодржавањаВеликенароднескупштине,не
самозбогприсустванањојгркокатоличкогсвештеникаЈо
ванаХраниловића,већзбогоколностидајепротојерејста
врофорЈованХраниловић,семштојебионовосадскигрко
католичипарох,уједнобиоибачкосремскигркокатолички
архиђакон.Дакле,1918.годиненајвишипохијерархијском
рангусвештеникКрижевачкеепархијеуовомделуепархије
и заступник епископа у канонскимишколскимвизитаци
јама.ДајеХраниловићкаогркокатоличкиархиђакондело
ваоу сагласју са опредељењем епископаиподређеногму
свештенствасматралисмодауказујејошједанважанаргу
менткојићемоизнетиузавршномразматрањунашеграда.34
У међувремену, на основу нама доступних нових извора,
спремнисмодасамооснажимозакључакдајеЈованХра
ниловићнаВеликојнароднојскупштинибиопредставник
управоРусинаидајеРусинима,прекоХраниловића,захва
љујући уважавању либералног принципа равномерне на
ционалнезаступљеностиодстраневодећихљудиСрпског
народногодбора,припалоједноодосамместапредседава
јућихнаисторијскомскупу25.новембра1918.године(по
свемусудећи5Срба,1Словак,1Буњевац,1представник
Русина).

У погледу нових извора у вези с ЈованомХраниловићем,
коначносевраћамона главни,ууводураданајављен,по
кладнашихсазнања,наЗа пи сни ке ме сних на род них од бо
ра о из бо ру по сла ни каинањиховепу но мо ћиизпредмета:
ДокументапосланикаВНОуРукописномодељењуМатице
српске.ТамопроналазимоЗа пи сник о скуп шти ни одр жа ној 
дне 23 Но вем бра 1918. на ко јој је би ран по сла ник на на род
ну Скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца, Ру си на и оста лих Сло ве на у 
Бач кој, Ба ра њи и Ба на ту у ру ској цр кве ној оп шти ни Но во
сад ској.Састојисеоддвалиста,писанјенасрпскомјезику,
ћирилицом.ОннасизвештавадасетесуботеназборуРуси
наокупило110људичијасуименаредомбилазаписана.За
председавајућегјеизабранпротапарохЈованХраниловић,
заперовођеЈанкоОбровскииМихајлоБиреш.Скупштина

34Гарди,Дю.УлогаЙованаХраниловичаудружтвенимживоцеРуснацох
упершихрокохКральовиниСербох,ГорватохиСловенцох,у:Ру си ни
стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es, редакторТамаш,Ю. (2015),Нови
Сад:ФилозофскифакултетуНовомСаду,стр.171186.

79

ЂУРА ХАРДИ

сати25.новембраотварарадВеликенароднескупштинеи
свечанојезатварасвојимговором.Изабранјезаједногод
осамњенихпредседника.Наистојскупштиниизабранјеза
чланаВеликогнародногсавета,којиброји50члановаикао
својеврснипрелазнипарламентдоносиуредбеипоставља
Народнууправу.29Истогдананаконзавршеткаседнице,на
банкетукоји јеуГрандХотелууприличенучастсрпским
ифранцускимофицирима,гостеизмеђуосталихпоздравља
и „српскохрватски књижевник” прота ЈованХраниловић,
одржавшибеседунафранцускомјезику(сразлогомсмора
нијепоменулида јеХраниловићбиополиглота;поредне
мачког говорио јефранцуски, италијански, пољски, руски
ипреводиосакласичнихјезика).30Кадаје3.децембраупо
сетуНовомСадуизБеограданалађистигаовојводаПетар
БојовићсаштабомПрвеармије,бешедочеканодмноштва
народа. Војводу Бојовића су пригодним говорима поздра
вилиАркадијеВарађанинуимеСрпскогнародногодбора,
градскиначелникЈованЖивојновићиЈованХраниловићу
имесвихдругихСловенаграда.31

Наосновуприказаног,можемо закључитида је свестрано
политичкоделовањеједнетаквеличностикаквајебиоЈован
ХраниловићуданимаприсаједињењаВојводинеКраљеви
ниСрбијинадилазилооквиреимогућностималерусинске
заједнице.НовиСадје1921.годинеимао39.122становни
ка,одтога502Русина,рачунајућииоколнаместа.32Утом
контекступостављаселогичнопитањедалијеХраниловић
деловаопосвесамостално,мимо„својих”Русинаи,штоје
суштинскибитно,противнонаводнимпромађарскимставо
вимагркокатоличкецрквенехијерархијеујужнојУгарској.
КогајезаправопредстављаоЈованХраниловићнаВеликој
народнојскупштини,односнокогајеизабраозапослани
ка?Недоумицајетимзначајнија,јерјеХраниловићпостао
једанодосампредседникаСкупштине.33

лист,бр.17,стр12;Мирковић,А.ЈованХраниловићкаопредседник
народнескупштинеослобођења,у:Хра ни ло ви ће ва спо ме ни ца. О 70го
дишњци ње го вог ро ђе ња (18 де цем бра 1855–1925),уредницаРисаковић
Југовић,В.(1925)НовиСад:НовосадскасекцијаЈугословенскогнови
нарскогудружења,стр.19;Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20.

29Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918.(1929),стр.160167.
30Аноним,(14(27).Новембар1918)Банкет,Срп ски лист,бр.17,стр.4.
31Аноним,(21.новембар(3.децембар))ДолазаквојводеПетраБојовићау

НовиСадсаштабомIармије,Срп ски лист,бр.23,стр.23;Мирковић,
А.нав.дело,стр.1920.

32Кицошев,С.Бројжитељауграду–од1694.доданас,у:Исто ри ја Но вог 
Са да,(репринтиздање),Ердујхељи,М.(2002)Ветерник;ДијамМпрес.
стр2002;Биндас,Д.нав.дело,стр.131.

33Његован,Д.нав.дело,стр.240.

др Ђура Харди
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је„једногласнозапосланикеРусинаНовосадских”изабрала
ЈованаХраниловићаиПетраСакача.Записниксупотписа
ликаопредседникЈованХраниловић(ћириличнимписмом,
ачининамсенаосновурукописадајеонводиоицеоза
писник)иперовођаЈован(?!)Обровски,ауимеприсутних,
својеручнојошчетирипарохијана:ЂураКолесар,Хрубења
Ђура [Грубеня Дюра], Михњак Јанко и Андреј Салонски
[АндрейСалонсковъ]. Записник јеоверенпечатом гркока
толичкепарохијеуНовомСаду.35Поредзаписникасачуване
суидвеприложенепуномоћи.Прва,заПетраСакача,коју
супотписалипредседник збора ЈованХраниловић,цркве
нитуторЂураКолесариперовођаМихајлоБиреш,оверена
печатомпарохије,каоидругазаЈованаХраниловићакоју,
такођеузпечат,потписујукаопотпредседникзбора(цркве
нитутор)ЂураКолесариперовођаМихајлоБиреш.36Захва
љујућиовимдокументима,постајесасвимјаснодајеЈован
ХраниловићпосланиккојијенаВеликојскупштинипред
стављао Русине.Приметићемо овомприликом да је 1918.
годинеРусинауНовомСадумоглобитиоко500душа,ада
суониизсвојихредоваизабраличакдвапосланика.Утим
данимавеликеодлукевероватноникомнијенимоглопасти
напаметдапоставипитање,пресвегаопредељеном југо
словенуХраниловићу,обројуновосадскихРусинаиброју
њиховихпосланика.

Усвакомслучајузасадасмоидентификовалидвапослани
каВеликенароднеСкупштинекојисузаступалиновосадске
Русине,ЈованаХраниловићаиПетраСакача.Имајућипред
собомСпи сак уче сни ка Ве ли ке на род не скуп шти неиистра
живањеВладимираБиљњекојијеидентификоваоимена13
РусинаприсутнихнаСкупштини37,намеранамједаихупо
редимосасачуванимЗа пи сни ци ма ме сних на род них од бо ра 
о из бо ру по сла ни ка ипу но мо ћи ма.Врло јенезахвалноод
ређиватинационалнуприпадносттихљуди,јерсуштински
нигденијезаписанокакосусеонипојединачнонационално
изјаснилинаСкупштини.Пребисмоговорилиоопштинама
изкојихсудолазилирусинскипосланици,односномести
ма из којих су остали сачувани За пи сни ци о радумесних
скупштинаиодбора, јерњихов садржај каопрворазредни

35За пи сник о скуп шти ни одр жа ној дне 23 Но вем бра 1918. на ко јој је би
ран по сла ник на на род ну Скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца, Ру си на и оста лих 
Сло ве на у Бач кој, Ба ра њи и Ба на ту у ру ској цр кве ној оп шти ни Но во
садској, РОМС,М7417.

36Пу но моћ: Пе тар Са кач,РОМС,М7417;Пу но моћ: Јо ван Хра ни ло вић,
РОМС,М7417.

37Biljnja,V.Ru si ni u Voj vo di ni,str.26.

80

ЂУРА ХАРДИ

УједномнашемранијемрадупосвећеномЈовануХранило
вићу ињеговим заслугама за културнонационални развој
бачкосремскихРусинавећсмоизнеличињеницеуприлог
разрешењанекиходотворенихисториографскихпроблема
изнетихупретходномизлагању.Наиме,довелисмоупита
њемишљењеда јегркокатоличкосвештенствокодРусина
билопротивникодржавањаВеликенароднескупштине,не
самозбогприсустванањојгркокатоличкогсвештеникаЈо
ванаХраниловића,већзбогоколностидајепротојерејста
врофорЈованХраниловић,семштојебионовосадскигрко
католичипарох,уједнобиоибачкосремскигркокатолички
архиђакон.Дакле,1918.годиненајвишипохијерархијском
рангусвештеникКрижевачкеепархијеуовомделуепархије
и заступник епископа у канонскимишколскимвизитаци
јама.ДајеХраниловићкаогркокатоличкиархиђакондело
ваоу сагласју са опредељењем епископаиподређеногму
свештенствасматралисмодауказујејошједанважанаргу
менткојићемоизнетиузавршномразматрањунашеграда.34
У међувремену, на основу нама доступних нових извора,
спремнисмодасамооснажимозакључакдајеЈованХра
ниловићнаВеликојнароднојскупштинибиопредставник
управоРусинаидајеРусинима,прекоХраниловића,захва
љујући уважавању либералног принципа равномерне на
ционалнезаступљеностиодстраневодећихљудиСрпског
народногодбора,припалоједноодосамместапредседава
јућихнаисторијскомскупу25.новембра1918.године(по
свемусудећи5Срба,1Словак,1Буњевац,1представник
Русина).

У погледу нових извора у вези с ЈованомХраниловићем,
коначносевраћамона главни,ууводураданајављен,по
кладнашихсазнања,наЗа пи сни ке ме сних на род них од бо
ра о из бо ру по сла ни каинањиховепу но мо ћиизпредмета:
ДокументапосланикаВНОуРукописномодељењуМатице
српске.ТамопроналазимоЗа пи сник о скуп шти ни одр жа ној 
дне 23 Но вем бра 1918. на ко јој је би ран по сла ник на на род
ну Скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца, Ру си на и оста лих Сло ве на у 
Бач кој, Ба ра њи и Ба на ту у ру ској цр кве ној оп шти ни Но во
сад ској.Састојисеоддвалиста,писанјенасрпскомјезику,
ћирилицом.ОннасизвештавадасетесуботеназборуРуси
наокупило110људичијасуименаредомбилазаписана.За
председавајућегјеизабранпротапарохЈованХраниловић,
заперовођеЈанкоОбровскииМихајлоБиреш.Скупштина

34Гарди,Дю.УлогаЙованаХраниловичаудружтвенимживоцеРуснацох
упершихрокохКральовиниСербох,ГорватохиСловенцох,у:Ру си ни
стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es, редакторТамаш,Ю. (2015),Нови
Сад:ФилозофскифакултетуНовомСаду,стр.171186.
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34Гарди,Дю.УлогаЙованаХраниловичаудружтвенимживоцеРуснацох
упершихрокохКральовиниСербох,ГорватохиСловенцох,у:Ру си ни
стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es, редакторТамаш,Ю. (2015),Нови
Сад:ФилозофскифакултетуНовомСаду,стр.171186.

Бачки  Ру сини  и Јован  Храни ло вић  у дани ма  приса је ди ње ња  
Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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је„једногласнозапосланикеРусинаНовосадских”изабрала
ЈованаХраниловићаиПетраСакача.Записниксупотписа
ликаопредседникЈованХраниловић(ћириличнимписмом,
ачининамсенаосновурукописадајеонводиоицеоза
писник)иперовођаЈован(?!)Обровски,ауимеприсутних,
својеручнојошчетирипарохијана:ЂураКолесар,Хрубења
Ђура [Грубеня Дюра], Михњак Јанко и Андреј Салонски
[АндрейСалонсковъ]. Записник јеоверенпечатом гркока
толичкепарохијеуНовомСаду.35Поредзаписникасачуване
суидвеприложенепуномоћи.Прва,заПетраСакача,коју
супотписалипредседник збора ЈованХраниловић,цркве
нитуторЂураКолесариперовођаМихајлоБиреш,оверена
печатомпарохије,каоидругазаЈованаХраниловићакоју,
такођеузпечат,потписујукаопотпредседникзбора(цркве
нитутор)ЂураКолесариперовођаМихајлоБиреш.36Захва
љујућиовимдокументима,постајесасвимјаснодајеЈован
ХраниловићпосланиккојијенаВеликојскупштинипред
стављао Русине.Приметићемо овомприликом да је 1918.
годинеРусинауНовомСадумоглобитиоко500душа,ада
суониизсвојихредоваизабраличакдвапосланика.Утим
данимавеликеодлукевероватноникомнијенимоглопасти
напаметдапоставипитање,пресвегаопредељеном југо
словенуХраниловићу,обројуновосадскихРусинаиброју
њиховихпосланика.

Усвакомслучајузасадасмоидентификовалидвапослани
каВеликенароднеСкупштинекојисузаступалиновосадске
Русине,ЈованаХраниловићаиПетраСакача.Имајућипред
собомСпи сак уче сни ка Ве ли ке на род не скуп шти неиистра
живањеВладимираБиљњекојијеидентификоваоимена13
РусинаприсутнихнаСкупштини37,намеранамједаихупо
редимосасачуванимЗа пи сни ци ма ме сних на род них од бо ра 
о из бо ру по сла ни ка ипу но мо ћи ма.Врло јенезахвалноод
ређиватинационалнуприпадносттихљуди,јерсуштински
нигденијезаписанокакосусеонипојединачнонационално
изјаснилинаСкупштини.Пребисмоговорилиоопштинама
изкојихсудолазилирусинскипосланици,односномести
ма из којих су остали сачувани За пи сни ци о радумесних
скупштинаиодбора, јерњихов садржај каопрворазредни

35За пи сник о скуп шти ни одр жа ној дне 23 Но вем бра 1918. на ко јој је би
ран по сла ник на на род ну Скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца, Ру си на и оста лих 
Сло ве на у Бач кој, Ба ра њи и Ба на ту у ру ској цр кве ној оп шти ни Но во
садској, РОМС,М7417.

36Пу но моћ: Пе тар Са кач,РОМС,М7417;Пу но моћ: Јо ван Хра ни ло вић,
РОМС,М7417.

37Biljnja,V.Ru si ni u Voj vo di ni,str.26.
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37Biljnja,V.Ru si ni u Voj vo di ni,str.26.
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историјскиизвороткриваполитичкеприликеидруштвену
конјунктурутихбачкихнасеља.

Утомпогледу,посебнојезанашутемудрагоценЗа пи сник 
са На род ног збо рауЂурђеву,одржаногучетвртак21.но
вембра 1918. године у два сата после подне, ради избо
рапосланика„уСрпскуНароднуСкупштину”.38Радисео
документунаписаномна једномлистусадвестране,врло
читкимрукописом.ИзсадржајаЗаписникавидимода јеу
Ђурђевуделоваозаједничкисрпскорусинскимеснинарод
ниодборкаоорганпрелазневластикоји јебројао19чла
нова, 12Србаи7Русина,међукојима сеналазилоииме
ЂуреБиндаса.39ЂураБиндасјеутомтренуткунесамочлан
месногНародногодбора,већуједноигркокатоличкиђур
ђевачкипарох,иначе једнаоднајистакнутијихличностиу
друштвеномикултурномживотуРусинаизмеђудва свет
скарата.40Иовачињеницадемантујеставогркокатоличкој
црквикојајенаводнобилапротивкидањавезесаУгарском
ипротивприсаједињења.Зборјезапредседавајућегизабрао
Ђоку Зличића, а за перовођуНиколу Кириловића, који је
окупљенимграђанима,аимаихоко500600,прочитаоПро
гласСрпскогНародногОдборауНовомСаду.Какојепред
седавајућиЗличићустановиода„уопћиниима3.502српски
православнии1.656рускихстановника,прематомеимасе
изабрати 4Србина и 2 Руса за посланика.”Прво су били
позваниприсутниСрби.Они су једногласноизабралипо
сланикеопћинеЂурђевокојићезаступатисрпскинарод:др
ЂорђаДунђерског,ЂорђаЗличића,ЂорђаИлијинаиЂорђа
Ђиткова.Наконњих су позвани и „бирачи Руси”, који су
једногласнозасвојепредставникеизабралиНиколуХархаја
(Хархаи,poрусинскojортографијиГаргаї)иАндријуКи
шадамова(КишАдамов;Адамовјеовдешпицнаме).Запи
сникјесвојеручнопотписанодпредседникаиперовођете
оверенпечатомсрпскеправославнеопштине,како јебило
ипрепорученоуПро гла су.ПоредЗа пи сни ка,сачуванојеи
свихпетпуномоћипосланикаизЂурђева.Онесубилејед
нообразне,потписанеодстранепредседникаЂокеЗличића
иперовођеНиколеКириловића,оверенепечатомовдашње

38За пи сник во ђен при ли ком На род ног збо ра у Ђур ђе ву ко ји је одр жан 8ог 
Но вем бра 1918. го ди не у 2 са та по сле под не ра ди из бо ра по сла ни ка у
Срп ску На род ну Скуп шти ну,РОМС,М7417.

39„ПрисутничлановимесногНародногОдбора:1.ЂокаДејановић,2,Ја
шаЦрни,3.СимаОтић,4.СтеванШтевић,5.ТрифунДрагић,6.Ђура
Хромиш,7.МихаљНота,8.МихаљШајтош,9.ЕмилКостић,10.Никола
Савин,11.ПајаМанојловић,12.ПајаШовљански,13.МихаљДудаш,
14.НиколаХархаи,15.ЈанкоЕрдељи,16.ЂокаБогданов,17.ЛукаОтић,
18.ЖаркоЗлоколица,19.ЂураБиндас.”Исто.

40Миз,Р.нав.дело,стр.5560.
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37Biljnja,V.Ru si ni u Voj vo di ni,str.26.
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40Миз,Р.нав.дело,стр.5560.

Бачки  Ру сини  и Јован  Храни ло вић  у дани ма  приса је ди ње ња  
Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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српскеправославнепарохије.Вреднојезапазитидајеисти
печатстављенкаконапуномоћисрпскихпосланикатакои
напуномоћиНиколеХархајаиАндријеКишАдамова.41Све
намтоговориосолидарностиисвојеврсномјединствуСрба
иРусинауЂурђеву;наовајзакључакуказујеипостојање
заједничког месног народног одбора у којем су и једни и
другибилиравномернозаступљени.ИзЂурђевадобијамо
новаименадварусинскапосланика.Овомприликоммора
мопоменутииједногодчетирисрпскихпосланикаизистог
места.РечјеоЂорђуЂиткову.Историчаримајепознатпо
датакдајепородицаЂитков,односнонарусинскомЂитко
(Дїтко),потицалаодонихРусинакојисусепрвидоселилиу
ЂурђевојошпреРеволуције1848/9.године.Живећиусрп
скојсредини,временомсупрешлинаправославље,проме
нилипрезимеуЂитковипосталиСрби.42ВладимирБиљња
посланикаЂитковаидентификујекаоРусина.43

Јединство вишенационалног Ђурђева није био усамљен
случај.Нетребанипомињатикаоопштеместоуисторио
графији,радсрпскобуњевачкиходборанасеверуБачке.Ми
ћемоовомнизудобрихмеђунационалниходносаи једин
ства заједнице придружити још једну русинску средину –
Куцуру. Из ње је на Велику народну скупштину доспела
изгледа самоСве до жба о куцурском народном збору ко
јијеодржанунедељу,24.новембра1918.године.Речјео
краткомдокументу,писаномкраснописомнасрпскомјези
ку, ћириличним писмом самешавином русинске и српске
ортографије.Све до жбанасобавештава,дасу„данашньим
куцурскимодржанимнароднимзбором,изабранизаизасла
нике на главни народни збор уНовисад” следећи наведе
ни:„ВасилијМоскалъ,ЈованъШанта,АндријаКиш,Јован
ФиндрикиМихаилРик.”Исправусусвојеручнопотписали
Андрија Лабош као „председник народнога већа” и ујед
но писмоводитељ, заједно са Јанком Шариком, бировом
[ШарикъЯнко,біро],тј.првимчовекомовдашњеопштине.
Веродостојностисправејеоснаженазваничним(државним)

41Пуномоћ:НиколаХархаи,РОМС,М7417;Пуномоћ:АндријаКишада
мов,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеДунђерски,РОМС,М7417;Пу
номоћ:ЂорђеЗличић,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеИлијин,РОМС,
М7417;Пуномоћ:ЂорђеЂитков,РОМС,М7417.

42Боич,М.(1934)РуснациуДюрдьове, Ру ски ка лен дар, 1934,РускиКере
стур:Рускенароднепросвитнедружтво,119;Рaмaч,Я.(1995)Руснациу
ДюрдьовепоконєцХІХвику,Шве тлосц,1,НовиСад:Рускеслово,стр.
92;Отић,Љ/Отич,Лю. (1995)Из про шло сти Ђур ђе ва,Зоз пре шло сци 
Дюрдьова.Ђурђрво:Месниорґанизацийниодбор„250”Дюрдьов,стр.
4647.

43Biljnja,V.нав.дело,стр.26.
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историјскиизвороткриваполитичкеприликеидруштвену
конјунктурутихбачкихнасеља.

Утомпогледу,посебнојезанашутемудрагоценЗа пи сник 
са На род ног збо рауЂурђеву,одржаногучетвртак21.но
вембра 1918. године у два сата после подне, ради избо
рапосланика„уСрпскуНароднуСкупштину”.38Радисео
документунаписаномна једномлистусадвестране,врло
читкимрукописом.ИзсадржајаЗаписникавидимода јеу
Ђурђевуделоваозаједничкисрпскорусинскимеснинарод
ниодборкаоорганпрелазневластикоји јебројао19чла
нова, 12Србаи7Русина,међукојима сеналазилоииме
ЂуреБиндаса.39ЂураБиндасјеутомтренуткунесамочлан
месногНародногодбора,већуједноигркокатоличкиђур
ђевачкипарох,иначе једнаоднајистакнутијихличностиу
друштвеномикултурномживотуРусинаизмеђудва свет
скарата.40Иовачињеницадемантујеставогркокатоличкој
црквикојајенаводнобилапротивкидањавезесаУгарском
ипротивприсаједињења.Зборјезапредседавајућегизабрао
Ђоку Зличића, а за перовођуНиколу Кириловића, који је
окупљенимграђанима,аимаихоко500600,прочитаоПро
гласСрпскогНародногОдборауНовомСаду.Какојепред
седавајућиЗличићустановиода„уопћиниима3.502српски
православнии1.656рускихстановника,прематомеимасе
изабрати 4Србина и 2 Руса за посланика.”Прво су били
позваниприсутниСрби.Они су једногласноизабралипо
сланикеопћинеЂурђевокојићезаступатисрпскинарод:др
ЂорђаДунђерског,ЂорђаЗличића,ЂорђаИлијинаиЂорђа
Ђиткова.Наконњих су позвани и „бирачи Руси”, који су
једногласнозасвојепредставникеизабралиНиколуХархаја
(Хархаи,poрусинскojортографијиГаргаї)иАндријуКи
шадамова(КишАдамов;Адамовјеовдешпицнаме).Запи
сникјесвојеручнопотписанодпредседникаиперовођете
оверенпечатомсрпскеправославнеопштине,како јебило
ипрепорученоуПро гла су.ПоредЗа пи сни ка,сачуванојеи
свихпетпуномоћипосланикаизЂурђева.Онесубилејед
нообразне,потписанеодстранепредседникаЂокеЗличића
иперовођеНиколеКириловића,оверенепечатомовдашње

38За пи сник во ђен при ли ком На род ног збо ра у Ђур ђе ву ко ји је одр жан 8ог 
Но вем бра 1918. го ди не у 2 са та по сле под не ра ди из бо ра по сла ни ка у
Срп ску На род ну Скуп шти ну,РОМС,М7417.

39„ПрисутничлановимесногНародногОдбора:1.ЂокаДејановић,2,Ја
шаЦрни,3.СимаОтић,4.СтеванШтевић,5.ТрифунДрагић,6.Ђура
Хромиш,7.МихаљНота,8.МихаљШајтош,9.ЕмилКостић,10.Никола
Савин,11.ПајаМанојловић,12.ПајаШовљански,13.МихаљДудаш,
14.НиколаХархаи,15.ЈанкоЕрдељи,16.ЂокаБогданов,17.ЛукаОтић,
18.ЖаркоЗлоколица,19.ЂураБиндас.”Исто.

40Миз,Р.нав.дело,стр.5560.
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српскеправославнепарохије.Вреднојезапазитидајеисти
печатстављенкаконапуномоћисрпскихпосланикатакои
напуномоћиНиколеХархајаиАндријеКишАдамова.41Све
намтоговориосолидарностиисвојеврсномјединствуСрба
иРусинауЂурђеву;наовајзакључакуказујеипостојање
заједничког месног народног одбора у којем су и једни и
другибилиравномернозаступљени.ИзЂурђевадобијамо
новаименадварусинскапосланика.Овомприликоммора
мопоменутииједногодчетирисрпскихпосланикаизистог
места.РечјеоЂорђуЂиткову.Историчаримајепознатпо
датакдајепородицаЂитков,односнонарусинскомЂитко
(Дїтко),потицалаодонихРусинакојисусепрвидоселилиу
ЂурђевојошпреРеволуције1848/9.године.Живећиусрп
скојсредини,временомсупрешлинаправославље,проме
нилипрезимеуЂитковипосталиСрби.42ВладимирБиљња
посланикаЂитковаидентификујекаоРусина.43

Јединство вишенационалног Ђурђева није био усамљен
случај.Нетребанипомињатикаоопштеместоуисторио
графији,радсрпскобуњевачкиходборанасеверуБачке.Ми
ћемоовомнизудобрихмеђунационалниходносаи једин
ства заједнице придружити још једну русинску средину –
Куцуру. Из ње је на Велику народну скупштину доспела
изгледа самоСве до жба о куцурском народном збору ко
јијеодржанунедељу,24.новембра1918.године.Речјео
краткомдокументу,писаномкраснописомнасрпскомјези
ку, ћириличним писмом самешавином русинске и српске
ортографије.Све до жбанасобавештава,дасу„данашньим
куцурскимодржанимнароднимзбором,изабранизаизасла
нике на главни народни збор уНовисад” следећи наведе
ни:„ВасилијМоскалъ,ЈованъШанта,АндријаКиш,Јован
ФиндрикиМихаилРик.”Исправусусвојеручнопотписали
Андрија Лабош као „председник народнога већа” и ујед
но писмоводитељ, заједно са Јанком Шариком, бировом
[ШарикъЯнко,біро],тј.првимчовекомовдашњеопштине.
Веродостојностисправејеоснаженазваничним(државним)

41Пуномоћ:НиколаХархаи,РОМС,М7417;Пуномоћ:АндријаКишада
мов,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеДунђерски,РОМС,М7417;Пу
номоћ:ЂорђеЗличић,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеИлијин,РОМС,
М7417;Пуномоћ:ЂорђеЂитков,РОМС,М7417.

42Боич,М.(1934)РуснациуДюрдьове, Ру ски ка лен дар, 1934,РускиКере
стур:Рускенароднепросвитнедружтво,119;Рaмaч,Я.(1995)Руснациу
ДюрдьовепоконєцХІХвику,Шве тлосц,1,НовиСад:Рускеслово,стр.
92;Отић,Љ/Отич,Лю. (1995)Из про шло сти Ђур ђе ва,Зоз пре шло сци 
Дюрдьова.Ђурђрво:Месниорґанизацийниодбор„250”Дюрдьов,стр.
4647.

43Biljnja,V.нав.дело,стр.26.
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српскеправославнепарохије.Вреднојезапазитидајеисти
печатстављенкаконапуномоћисрпскихпосланикатакои
напуномоћиНиколеХархајаиАндријеКишАдамова.41Све
намтоговориосолидарностиисвојеврсномјединствуСрба
иРусинауЂурђеву;наовајзакључакуказујеипостојање
заједничког месног народног одбора у којем су и једни и
другибилиравномернозаступљени.ИзЂурђевадобијамо
новаименадварусинскапосланика.Овомприликоммора
мопоменутииједногодчетирисрпскихпосланикаизистог
места.РечјеоЂорђуЂиткову.Историчаримајепознатпо
датакдајепородицаЂитков,односнонарусинскомЂитко
(Дїтко),потицалаодонихРусинакојисусепрвидоселилиу
ЂурђевојошпреРеволуције1848/9.године.Живећиусрп
скојсредини,временомсупрешлинаправославље,проме
нилипрезимеуЂитковипосталиСрби.42ВладимирБиљња
посланикаЂитковаидентификујекаоРусина.43

Јединство вишенационалног Ђурђева није био усамљен
случај.Нетребанипомињатикаоопштеместоуисторио
графији,радсрпскобуњевачкиходборанасеверуБачке.Ми
ћемоовомнизудобрихмеђунационалниходносаи једин
ства заједнице придружити још једну русинску средину –
Куцуру. Из ње је на Велику народну скупштину доспела
изгледа самоСве до жба о куцурском народном збору ко
јијеодржанунедељу,24.новембра1918.године.Речјео
краткомдокументу,писаномкраснописомнасрпскомјези
ку, ћириличним писмом самешавином русинске и српске
ортографије.Све до жбанасобавештава,дасу„данашньим
куцурскимодржанимнароднимзбором,изабранизаизасла
нике на главни народни збор уНовисад” следећи наведе
ни:„ВасилијМоскалъ,ЈованъШанта,АндријаКиш,Јован
ФиндрикиМихаилРик.”Исправусусвојеручнопотписали
Андрија Лабош као „председник народнога већа” и ујед
но писмоводитељ, заједно са Јанком Шариком, бировом
[ШарикъЯнко,біро],тј.првимчовекомовдашњеопштине.
Веродостојностисправејеоснаженазваничним(државним)

41Пуномоћ:НиколаХархаи,РОМС,М7417;Пуномоћ:АндријаКишада
мов,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеДунђерски,РОМС,М7417;Пу
номоћ:ЂорђеЗличић,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеИлијин,РОМС,
М7417;Пуномоћ:ЂорђеЂитков,РОМС,М7417.

42Боич,М.(1934)РуснациуДюрдьове, Ру ски ка лен дар, 1934,РускиКере
стур:Рускенароднепросвитнедружтво,119;Рaмaч,Я.(1995)Руснациу
ДюрдьовепоконєцХІХвику,Шве тлосц,1,НовиСад:Рускеслово,стр.
92;Отић,Љ/Отич,Лю. (1995)Из про шло сти Ђур ђе ва,Зоз пре шло сци 
Дюрдьова.Ђурђрво:Месниорґанизацийниодбор„250”Дюрдьов,стр.
4647.

43Biljnja,V.нав.дело,стр.26.
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српскеправославнепарохије.Вреднојезапазитидајеисти
печатстављенкаконапуномоћисрпскихпосланикатакои
напуномоћиНиколеХархајаиАндријеКишАдамова.41Све
намтоговориосолидарностиисвојеврсномјединствуСрба
иРусинауЂурђеву;наовајзакључакуказујеипостојање
заједничког месног народног одбора у којем су и једни и
другибилиравномернозаступљени.ИзЂурђевадобијамо
новаименадварусинскапосланика.Овомприликоммора
мопоменутииједногодчетирисрпскихпосланикаизистог
места.РечјеоЂорђуЂиткову.Историчаримајепознатпо
датакдајепородицаЂитков,односнонарусинскомЂитко
(Дїтко),потицалаодонихРусинакојисусепрвидоселилиу
ЂурђевојошпреРеволуције1848/9.године.Живећиусрп
скојсредини,временомсупрешлинаправославље,проме
нилипрезимеуЂитковипосталиСрби.42ВладимирБиљња
посланикаЂитковаидентификујекаоРусина.43

Јединство вишенационалног Ђурђева није био усамљен
случај.Нетребанипомињатикаоопштеместоуисторио
графији,радсрпскобуњевачкиходборанасеверуБачке.Ми
ћемоовомнизудобрихмеђунационалниходносаи једин
ства заједнице придружити још једну русинску средину –
Куцуру. Из ње је на Велику народну скупштину доспела
изгледа самоСве до жба о куцурском народном збору ко
јијеодржанунедељу,24.новембра1918.године.Речјео
краткомдокументу,писаномкраснописомнасрпскомјези
ку, ћириличним писмом самешавином русинске и српске
ортографије.Све до жбанасобавештава,дасу„данашньим
куцурскимодржанимнароднимзбором,изабранизаизасла
нике на главни народни збор уНовисад” следећи наведе
ни:„ВасилијМоскалъ,ЈованъШанта,АндријаКиш,Јован
ФиндрикиМихаилРик.”Исправусусвојеручнопотписали
Андрија Лабош као „председник народнога већа” и ујед
но писмоводитељ, заједно са Јанком Шариком, бировом
[ШарикъЯнко,біро],тј.првимчовекомовдашњеопштине.
Веродостојностисправејеоснаженазваничним(државним)

41Пуномоћ:НиколаХархаи,РОМС,М7417;Пуномоћ:АндријаКишада
мов,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеДунђерски,РОМС,М7417;Пу
номоћ:ЂорђеЗличић,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеИлијин,РОМС,
М7417;Пуномоћ:ЂорђеЂитков,РОМС,М7417.

42Боич,М.(1934)РуснациуДюрдьове, Ру ски ка лен дар, 1934,РускиКере
стур:Рускенароднепросвитнедружтво,119;Рaмaч,Я.(1995)Руснациу
ДюрдьовепоконєцХІХвику,Шве тлосц,1,НовиСад:Рускеслово,стр.
92;Отић,Љ/Отич,Лю. (1995)Из про шло сти Ђур ђе ва,Зоз пре шло сци 
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Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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печатомкуцурскеопштине.44Попописуиз1921.године,у
Куцуријеживело3.969становника,одтогаРусинисучини
ли62,9%(2.500),Немци21,8%(856),Мађари12,5%(496)
становништва.45Солидарносткуцурскетризаједнице,каои
бројчана структурањиховог становништваодразили су се
инаизборпосланика.Русини судали трикандидата,Ва
силијаСабоМоскаља,Јована(Јоана)ШантуиАндријуКи
ша,Мађариједног–Јована(Јаноша?)Финдрика,иНемци
једног–МихаилаРика.Уовомслучајубисмоконстатовали
дајеКуцурапослалауНовиСаднаВеликународнускуп
штину пет својих представника.46 ИмеВасилијаМоскаља
наобјављеномспискуУче сни ка Ве ли ке на род не скуп шти не
публикованом1938.године,затимурепринтиздању,каои
кодПетраПекићапогрешнојезаписанокао„Москањ”веро
ватнозбоггрешкеучитањуизвора;требалобигаисправити
наМоскаљ.47

И да не заборавимо, у вези саКуцуром, још једну важну
чињеницу за исход наше расправе.Председник куцурског
народногвећабиојеАндријаЛабошкојизапотребепред
стојећегвеликогдогађаја,насрпскомјезикусастављаСве
до жбу.АндрејЛабошмлађи,изданакугледнерусинскесве
штеничкепородице,утомтренуткујепарохгркокатоличке
црквенеопштинеуКуцури.48Онјетрећирусинскисвеште
ник, од пет постојећих гркокатоличких парохија у Бачкој,
закогаможемотврдитидајеподржаоиорганизоваоизбор
и учешће Русина на Великој народној скупштини. Тезу о
промађарском и антијугословенском расположењу гркока
толичког свештенства код војвођанскихРусина демантују,
дакле,наизворимазаснованечињенице.

УсуседномСтаромВрбасутакођејебилооформљеноНа
родновеће.Осталесунамдоступнесамопуномоћииздате
седмориципосланика,чијијеизборобављенучетвртак,21.
новембра.Документа су једнообразна, одштампананапо
ловини листа на латиничној писаћојмашини. Језик пуно

44Сведожба... (Куцора191811.новембра),РОМС,М7417.Фотографија
документајеобјављенакод:Његован,Д.До ку мен ти о при са је ди ње њу,
стр.148.

45Жирош,М.(1997)Ба чван скосрим ски Ру сна ци до ма и у шве це,І,Нови
Сад:Грекокатолїцкапарохиясв.ПетраиПавлаНовиСад–Рускеслово,
стр.492.

46ПоБиљњиКуцурадајечетирирусинскапосланика;Biljnja,V.нав.дело,
стр.26.

47Pekić, P. нав. дело, стр. 307;Вој во ди на 19181938, стр. 37;Вој во ди на 
19181938,другонеизмењеноиздање,стр55.

48Цап,М.М.(1996)Цер ква и шко ла у Ко цу ре,НовиСад:Грекокатолїцка
парохиясв.ПетраиПавла.стр.151;Миз,Р.нав.дело,стр.197198.
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моћијесрпски,алиштампанодстранеслужбеникакојемје
претпостављамонемачкиилимађарскијезикбиоматерњи,
иоверенслужбеним(државним)печатомврбаскеопштине,
ананекимаодњихкаодајеузовајударенјошједанпечат
неразговетнесадржине.Пуномоћисусвојеручнопотписане
одстранепредседникаНародногвећаЈованаВучерићаипе
ровођеВидеМихајловић.Наполеђинисвихпетдокумената
стојипотписаноодобрењезаодлазакуНовиСадиздато11.
(24)новембраодКомандеместаВрбас,односноуимеКо
манданта 3. батаљона IX пешадијског пука српске војске.
Посланици су били: ЈованВучерић (JovanVucserity),Аца
Живкуцин (Aca Zsivkucin), Милан Поповић (Milan Popo
vity),КристианШтрелинг(KristianStreling),ФилипРеперт
(FilippReppert),ЈаношУрбан(JanosUrban)иЈанкоГадњаји
(JankoGadnyaji).49Последњи,снашестраненаведенунизу
посланик,ЈанкоГадњаји,именомјебиоРусин.Поматри
куларнимкњигама,породицаГадњаји (ҐадняйилиҐадняї)
билајеједнаодпрвихРусинанасељенихуСтаромВрбасу.50
РусинскапарохијауСтаромВрбасује1921.годинебројала
700душа.51ИзборједногРусинајеизгледаодражаваонаци
оналнуструктурустановништваовогбачкогместа.

ОдсвихбачкихнасељаукојимасуРусиниживели,каода
јеусвомизборукаснилојединоњиховонајвећенасељеБач
киКрстур(БачКерестур,данасРускиКрстур,РускиКере
стур). Доступан нам је записник тамошњег народног од
бораначијемчелу јебиоНиколаПавлович.Састављенје
наједномлистувећегформатаиузаглављунасловљенкао
Све доч ба, Од на род ног од бо ра Бач ке ре стур ске об чи ни. Ис
праваједвојезична,надеснојстранистојитекстнасрпском
језикуписанрусинскимћириличнимписмом,аналевојпа
ралелантекстистогсадржајанамађарскомјезику,оверена
језваничнимпечатомКрстурскеопштинеисвојеручнопот
писанауимеНародногодбораодстранеМиколе(Николе)
Павловича (PavlovitsMiklos). Из исправе сазнајемо да су
одовдашњегнародаизабранииизасланина„одржавајући
26огновембраСаборуНовомСаду”,„ПланчакДимитрие,
ШовшПетар,ПапугаМихаил,КишМихаил,ГоловичъIван
иСабадошIван”.Исправајесастављена25.новембра,дакле
наданотварањаВеликенароднескупштинеуНовомСаду,

49Punomoć: Jovan Vucserity, РОМС, М 7417; Punomoć: Aca Zsivkucin,
РОМС,М7417;Punomoć:MilanPopovity,РОМС,М7417;Punomoć:Kri
stianStreling,РОМС,М7417;Punomoc:FilippReppert,РОМС,М7417;
Punomoc:JanosUrban,РОМС,М7417;Punomoc:JankoGadnyaji,РОМС,
М7417.

50Жирош,М.нав.дело,стр.332.
51Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
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44Сведожба... (Куцора191811.новембра),РОМС,М7417.Фотографија
документајеобјављенакод:Његован,Д.До ку мен ти о при са је ди ње њу,
стр.148.

45Жирош,М.(1997)Ба чван скосрим ски Ру сна ци до ма и у шве це,І,Нови
Сад:Грекокатолїцкапарохиясв.ПетраиПавлаНовиСад–Рускеслово,
стр.492.

46ПоБиљњиКуцурадајечетирирусинскапосланика;Biljnja,V.нав.дело,
стр.26.

47Pekić, P. нав. дело, стр. 307;Вој во ди на 19181938, стр. 37;Вој во ди на 
19181938,другонеизмењеноиздање,стр55.

48Цап,М.М.(1996)Цер ква и шко ла у Ко цу ре,НовиСад:Грекокатолїцка
парохиясв.ПетраиПавла.стр.151;Миз,Р.нав.дело,стр.197198.

Бачки  Ру сини  и Јован  Храни ло вић  у дани ма  приса је ди ње ња  
Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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ипосрединијебилагрешка,јерјеназначенодасупосла
нициизасланинаСаборзадан26.новембар.52Собзиром
да је оваСве доч ба остала сачуванау архивскомпредмету
До ку мен та по сла ни ка Ве ли ке На род не Скуп шти не,закљу
чујемодасукрстурскипосланицисвакакостиглинаВели
кународнускупштину,илидокрајаданатог25.новембра
илитекнадругирадниданскупа.Издокументасазнајемо
даих јебилошесторица,штоиодговарапрописуоначи
нуизборупосланика.Крстурнаиме1921.годинеима6300
становника.53Међутим,успискуУче сни ка Ве ли ке на род не 
Скуп шти не,каоикодПекићаизостављенојеимепослед
његнаведеногкрстурскогпосланикаИванаСабадоша.54На
оригиналудокумента,некојепрвоподвукаоизатимдвапут
сакраткимкосимцртамапрецртао(?)црвеномоловкомје
диноовоиме,доксуосталасамоподвучена.Тоочигледно
није урађено у време одржавањаСкупштине, већ претпо
стављамоодстраненекогистраживачакојијенакнаднотра
гаозаименимапосланика,вероватносастављајућиСпи сак 
уче сни ка.Тозакључујемонаосновуоколностидасускоро
свиЗаписнициипуномоћи,истинанедоследно,исподвла
чениилицрвеномилиграфитномоловкомодстранеистог
илиистихлица.Ову,понамагрешку,овомприликомбеле
жимо и исправљамо са бројем одшест имена крстурских
посланика.ЈошречдвеочелникуКрстурскогнародногод
бора,НиколиПавловичу,званомПањски.Речјеоугледном
домаћину,власникуГосподскекрчмеуцентрусела,човеку
либералнихсхватањакоји јеимаовеликогутицајанасво
јесуграђане.КаочланСоцијалдемократскестранкеПавло
вич је 1921. године, истина на кратко, постао председник
крстурскеопштине.55

Дазакључимонашпрегледдоступнихименакојасеналазе
уЗаписницимаипуномоћимадоспелимнаВеликународну
скупштину.Можемозакључити,дасунаВеликојнародној
скупштини било присутни посланици из свих пет бачких
насеља, (Новог Сада, Ђурђева, Куцуре, Старог Врбаса и
Крстура)гдесуРусиниживелиузначајнијембројуибили
организованикаозаједница.ОдазивРусинакаоиопштинау
којимасуониживелинаПро гласСрпскогнародногодбора
уНовомСадубиојепотпуниплебисцитаран.Штосети
чебројапосланикакојисудошлиизтихсредина,билокао

52Све доч ба, Од на род ног од бо ра Бач ке ре стур ске об чи ни, РОМС,М7417.
53Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
54Pekić, P. нав. дело, стр. 306;Војводина 19181938, стр. 35;Војводина

19181938,другонеизмењеноиздање,стр.53.
55Тамаш, Ю. (1992) Ру ски Ке ре стур, лїто пис и ис то рия, (17451991),

РускиКерестур:МЗРускиКерестур,стр.409.
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моћијесрпски,алиштампанодстранеслужбеникакојемје
претпостављамонемачкиилимађарскијезикбиоматерњи,
иоверенслужбеним(државним)печатомврбаскеопштине,
ананекимаодњихкаодајеузовајударенјошједанпечат
неразговетнесадржине.Пуномоћисусвојеручнопотписане
одстранепредседникаНародногвећаЈованаВучерићаипе
ровођеВидеМихајловић.Наполеђинисвихпетдокумената
стојипотписаноодобрењезаодлазакуНовиСадиздато11.
(24)новембраодКомандеместаВрбас,односноуимеКо
манданта 3. батаљона IX пешадијског пука српске војске.
Посланици су били: ЈованВучерић (JovanVucserity),Аца
Живкуцин (Aca Zsivkucin), Милан Поповић (Milan Popo
vity),КристианШтрелинг(KristianStreling),ФилипРеперт
(FilippReppert),ЈаношУрбан(JanosUrban)иЈанкоГадњаји
(JankoGadnyaji).49Последњи,снашестраненаведенунизу
посланик,ЈанкоГадњаји,именомјебиоРусин.Поматри
куларнимкњигама,породицаГадњаји (ҐадняйилиҐадняї)
билајеједнаодпрвихРусинанасељенихуСтаромВрбасу.50
РусинскапарохијауСтаромВрбасује1921.годинебројала
700душа.51ИзборједногРусинајеизгледаодражаваонаци
оналнуструктурустановништваовогбачкогместа.

ОдсвихбачкихнасељаукојимасуРусиниживели,каода
јеусвомизборукаснилојединоњиховонајвећенасељеБач
киКрстур(БачКерестур,данасРускиКрстур,РускиКере
стур). Доступан нам је записник тамошњег народног од
бораначијемчелу јебиоНиколаПавлович.Састављенје
наједномлистувећегформатаиузаглављунасловљенкао
Све доч ба, Од на род ног од бо ра Бач ке ре стур ске об чи ни. Ис
праваједвојезична,надеснојстранистојитекстнасрпском
језикуписанрусинскимћириличнимписмом,аналевојпа
ралелантекстистогсадржајанамађарскомјезику,оверена
језваничнимпечатомКрстурскеопштинеисвојеручнопот
писанауимеНародногодбораодстранеМиколе(Николе)
Павловича (PavlovitsMiklos). Из исправе сазнајемо да су
одовдашњегнародаизабранииизасланина„одржавајући
26огновембраСаборуНовомСаду”,„ПланчакДимитрие,
ШовшПетар,ПапугаМихаил,КишМихаил,ГоловичъIван
иСабадошIван”.Исправајесастављена25.новембра,дакле
наданотварањаВеликенароднескупштинеуНовомСаду,

49Punomoć: Jovan Vucserity, РОМС, М 7417; Punomoć: Aca Zsivkucin,
РОМС,М7417;Punomoć:MilanPopovity,РОМС,М7417;Punomoć:Kri
stianStreling,РОМС,М7417;Punomoc:FilippReppert,РОМС,М7417;
Punomoc:JanosUrban,РОМС,М7417;Punomoc:JankoGadnyaji,РОМС,
М7417.

50Жирош,М.нав.дело,стр.332.
51Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
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53Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
54Pekić, P. нав. дело, стр. 306;Војводина 19181938, стр. 35;Војводина

19181938,другонеизмењеноиздање,стр.53.
55Тамаш, Ю. (1992) Ру ски Ке ре стур, лїто пис и ис то рия, (17451991),
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50Жирош,М.нав.дело,стр.332.
51Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
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диноовоиме,доксуосталасамоподвучена.Тоочигледно
није урађено у време одржавањаСкупштине, већ претпо
стављамоодстраненекогистраживачакојијенакнаднотра
гаозаименимапосланика,вероватносастављајућиСпи сак 
уче сни ка.Тозакључујемонаосновуоколностидасускоро
свиЗаписнициипуномоћи,истинанедоследно,исподвла
чениилицрвеномилиграфитномоловкомодстранеистог
илиистихлица.Ову,понамагрешку,овомприликомбеле
жимо и исправљамо са бројем одшест имена крстурских
посланика.ЈошречдвеочелникуКрстурскогнародногод
бора,НиколиПавловичу,званомПањски.Речјеоугледном
домаћину,власникуГосподскекрчмеуцентрусела,човеку
либералнихсхватањакоји јеимаовеликогутицајанасво
јесуграђане.КаочланСоцијалдемократскестранкеПавло
вич је 1921. године, истина на кратко, постао председник
крстурскеопштине.55

Дазакључимонашпрегледдоступнихименакојасеналазе
уЗаписницимаипуномоћимадоспелимнаВеликународну
скупштину.Можемозакључити,дасунаВеликојнародној
скупштини било присутни посланици из свих пет бачких
насеља, (Новог Сада, Ђурђева, Куцуре, Старог Врбаса и
Крстура)гдесуРусиниживелиузначајнијембројуибили
организованикаозаједница.ОдазивРусинакаоиопштинау
којимасуониживелинаПро гласСрпскогнародногодбора
уНовомСадубиојепотпуниплебисцитаран.Штосети
чебројапосланикакојисудошлиизтихсредина,билокао

52Све доч ба, Од на род ног од бо ра Бач ке ре стур ске об чи ни, РОМС,М7417.
53Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
54Pekić, P. нав. дело, стр. 306;Војводина 19181938, стр. 35;Војводина

19181938,другонеизмењеноиздање,стр.53.
55Тамаш, Ю. (1992) Ру ски Ке ре стур, лїто пис и ис то рия, (17451991),

РускиКерестур:МЗРускиКерестур,стр.409.
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посланиципонационалностиРусиниилида су билииза
браниодстранерусинскезаједнице,односно,дасууши
ремсмислупредстављалиопштинесарусинскомвећином
илидасубилисамопопореклуРусини,уидеалномслучају
можемоговоритиоњих17.Надамоседаћенекабудућаис
траживањаупотпунитибројод21присутногРусинанаВе
ликојнароднојскупштинисановимименимакојасуостала
недоступнаовомистраживању.

Несмемозаборавитинаранијеобећањедаћемодати још
један аргумент у корист тезе да је Храниловић као грко
католички архиђакон деловао у сагласју са опредељењем
крижевачкогепископаиподређеногмусвештенства.Наи
ме,нијепрошлониједнолетоодВеликенароднескупшти
неПрисаједињења,а2.јула1919.годинеЈованХраниловић
јеуНовомСадуопетпредседавао једнојскупштини,овог
путарусинској,накојојсуокупљенипрвацибачкихисрем
скихРусинаосновалиРусинсконароднопросветнодруштво
(такозвану Просвету), своју прву националну, културно
просветнуорганизацијунаовимпросторимаодвременадо
сељења.Храниловић је био домаћин и организатор скупа
зачијеодржавањејеблагословдаоикрижевачкигркокато
личкиепископДионизијеЊаради.Знамодаје,захваљујући
ХраниловићевомутицајууНовомСаду,скупштинаодржана
уВеликојсалиновосадскогмагистратауприсуству(њего
вихстарихпознаника)градскогкапетанаАлександраМоча
ивеликогжупанаиначелникаградаЈованаЖивојновића.56
Храниловићјезамалурусинскузаједницубиоличносткоја
јујепредстављаланесамонаВеликојнароднојскупштини,
већипредвластимановостворенеКраљевинеСрба,Хрвата
иСловенаца,кадајеваљалозасвојенационалнеинтересе
изборитиштобољепозиције.57Русинсконароднопросвет
нодруштво,суштинскипод јакимутицајемгркокатоличке
цркве, постаје зачетник и носилац културнонационалног
препородавојвођанскихРусинаизмеђудвасветскарата.На
странамањеговихчасописаипубликацијаразвијасесавре
менарусинскакњижевностилитературнијезик.Просвета
јеиздавачшколскихуџбениканарусинскомјезикузарусин
скедржавнешколе.58Сдругестране,новадржаваје,суоче
насаприсуствоммногољуднихиснажних,дојучедржаво
творнихмањинанатлуВојводине,попутМађараилиНема

56ЗаполитичкепозицијеЈованаЖивојновићаиАлександраМочапогледа
ти:Бјелица,С.(2008)По ли тич ки раз вој Но вог Са да из ме ђу два свет ска 
ра та,НовиСад:Филозофскифакултет–НовиСад,стр.3132,4749.

57Гарди,Дю.нав.дело,стр.171186.
58Тамаш, Ю. (1997) Ис то рия ру скей ли те ра ту ри, Београд: Завод за

уџбеникеинаставнасредства,стр.70132.
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ца,наРусинекаословенскумањинугледалаблагонаклоно.
Таблагонаклоностсенадасвеогледалауодобравањурада
државнихосновнихшколанарусинскомнаставномјезику
каосуштинскогчиниоцакултурнонационалногпрепорода
овезаједнице.59

Краљевина Срба,Хрвата и Словенаца, односноКраљеви
на Југославија ни у симболичној равни није заборављала
на личне заслуге учесника Велике народне скупштине у
НовомСаду.ЈованХраниловићје1921.годинебиоодлико
ванОрденомСветогСавеIVреда.60Првиналистикуцур
скихпосланика,ВасилијСабоМоскаљ,такођејезасвојрад
на културномиполитичкомпољубиоодликованорденом
(нијенампознатокогранга)одстранекраљаАлександра.61
Коначно,могућеповезаностимнизоминашомтемом,кри
жевачки епископ Дионизије Њаради такође је двадесетих
годинабионосилацОрденaСветогСавеIIстепена.62

Из во р:
РукописноОдељењеМатицеСрпске,ДокументапосланикаВНС,
инв.бр.М7417.
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ра та,НовиСад:Филозофскифакултет–НовиСад,стр.3132,4749.
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уџбеникеинаставнасредства,стр.70132.
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Војво ди  не Краље ви ни  Срби ји  1918.
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Abstract

AttheGreatNationalAssemblyofSerbs,BunjevciandotherSlavsfrom
Bačka,BanatandBaranja,heldinNoviSadonNovember25,1918,
theRusynswereamongethnicgroupswhotookpart.Historiography
states that among 757 attendees, 21 were Rusyn. Owing to their
participationintheGreatNationalAssembly,thissmallSlavicnational
community (in 1921, there were 12071 of them living in Bačka)
madeitscontributiontotheunificationoftheterritoriesofthefuture
provinceofVojvodinawiththeKingdomofSerbia.Theauthorofthis
paper,onthebasisofarchivalmaterialsthatremainedunknownuntil
now,aimstoillustratethecircumstancesof thearrivalof theRusyns
to theGreatNationalAssembly in 1918.Their delegates came from
themunicipalities ofRuskiKrstur,Kucur, StariVrbas,Đurđevo and
NoviSad.ApartfromKrstur,theRusynsofBačkalivedtogetherwith
peopleofothernationalitiesandreligions,andtheelectionofassembly
membersreflectedthenationaldistributionofthepopulationinthese
towns and communities.Đurđevowas seat to a joint SerbianRusyn
local council (this was an institution of the transitory government
at the time of the collapse ofAustriaHungary)which organized the
electionoftheassemblymembers.InKucura,wheretheRusynswere
themajoritypopulation,theselecteddelegatesincludedthreeRusyns,
aHungarianandaGermandelegate.Themultinationalpopulationof
these Vojvodina towns showed solidarity even at times of political
crises, acting as a unified political community. Among the most
renownedmembersoftheGreatNationalAssemblywasalsoaGreek
CatholicpriestfromNoviSadbythenameofJovanHranilović(1855
1924).Thispoet,journalistandpoliticianofYugoslavpersuasionleft
anotablemarkontheculturalandsociallifeofNoviSad.Hranilović
openedtheGreatNationalAssemblyandactedasoneofitschairmen.
TheauthorofthispapershowsthatHranilovićinfactrepresentedthe
RusynsattheGreatNationalAssemblyandthathewastheirchampion
andtheirorganizer.HeworkedforseveraldecadesasaRusynpriestin
NoviSad,anarchdeaconintheGreekCatholiceparchyofKriževcifor
BačkaandSyrmia.Tothisday,researcherswereunawareof thefact
thatHranilovićwaselectedasamemberoftheAssemblyonNovember
23,attheassemblyoftheRusynsfromNoviSad.Thisfact,alongwith
numerousothers,disputesawidelyheldbeliefthattheGreekCatholic
clergyamongRusynswereagainst theunificationwith theKingdom

ofSerbia.

Keywords: Rusyns in Serbia, the Great National Assembly of Novem
ber 25, 1918, Jovan Hranilović, the Greek Catholic Church, the history 

of Novi Sad, Đurđevo (Djurdjevo) 1918, Kucura 1918
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др Владимир Баровић,
Филозофски факултет, Нови Сад

ХРАНИЛОВИЋЕВ ДОПРИНОС 
НАШЕМ НОВИНАРСТВУ

Сажетак: Јован Храниловић је био велика личност наше жур-
налистике из друге половине 19. и почетка 20. века која, нажалост, 
није позната широј јавности. Рад се фокусира на уреднички и но-
винарски ангажман гркокатоличког свештеника, јавног радника и 
хуманисте који је најплоднији део свог живота провео као парох 
у Новом Саду. Плодан стваралац на више поља живота и рада, 
Јован Храниловић је у овом раду посматран као новинар који се 
упорно залаже за поштовање професионалне етике. Храниловић 
је као оснивач Новосадске секције Југословенског новинарског 
удружења инсистирао на толеранцији, поштовању професионал-
них постулата и забрани употребе говора мржње и напада на лич-
ност и породицу, свих учесника у јавном дисукрсу тј. полемича-
ра, новинара и уредника у ондашњој штампи.

Кључне речи: Јован Храниловић, професионална етика, жур-
налистика, новинарско удружење, прошлост, Нови Сад.

Увод 

Јован Храниловић је личност која је за живота цењена и пошто-
вана као велики јавни радник, учесник у магистралним друштве-
но-политичким догађајима из 1918. године везаним за присаје-
дињење Војводине Краљевини Србији, да би  након упокојења 
1924. године, делимично пао у историјски заборав. Слична је си-
туација и са Храниловићем песником, књижевним критичаром, 
хуманистом, и на крају новинаром и уредником који је, не својом 
кривицом, постепено падао у све дубљи заборав једино због (не)
културе сећања. 

Храниловићев допринос нашем новинарству
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Јован Храниловић је, захваљујући изузетно пожртвованом 
раду и ненадмашној вештини писања, поколењима оставио вели-
ки број новинарских текстова, књижевних и позоришних крити-
ка, песама, писама, полемика, и низа других литерарних и нови-
нарских форми које треба анализирати, прегледати и системати-
зовати како би се добила комплетна слика те структуралне лич-
ности, која је по више основа битна за нашу културу. Храниловић 
је својеврстан мост спајања српске, хрватске, русинске и других 
култура, јер је својим животом и делом био човек толеранције, 
креативности, љубави, поштења, и низа других врлина које из ње-
гове личности  зраче снажном духовношћу више од једног века.

Имајући у виду непролазне вредности и принципе на којима је 
Храниловић инсистирао пре више од стотину година, можемо без 
задршке рећи да је он био и остао великан нашег новинарства и 
човек који треба да завреди пажњу наше стручне, академске, али 
и шире јавности. Поколења која долазе треба да уче на примери-
ма Јована Храниловића, као парадигме свега доброг и поштеног 
у нашој журналистици и да се напајају позитивним вредностима 
и принципима из његових новинарских, критичарских и књижев-
них текстова и дела. 

Због простора и поштовања према другим истраживачима 
дела проте Храниловића, овај текст ће бити усмерен на његов но-
винарски и уреднички рад, којим је посебно задужио Нови Сад 
где је провео најдуже време свог најплоднијег дела стваралаштва, 
што се посебно односи на његов допринос у области новинарства 
(Баровић, Пралица, 2014).

Новосадска медијска сцена на почетку 20. века

Нови Сад је био познат као центар новинарства и штампарства 
на српском језику северно од Саве и Дунава од друге половине 19. 
века па све до Првог светског рата. То је био град у ком су писали 
и радили неки од наших највећих новинара, политичких и јав-
них радника, народних трибуна и бардова поезије и књижевности 
(Боаров, Баровић, 2011). 

др Владимир Баровић
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Био је то град од великог значаја за новинарство на српском 
језику, али се слободно може рећи да је био и седиште српске 
културне и интелектуалне елите, уз велики број занатлија, трго-
ваца, адвоката, лекара, свештеника и других делатника којима је 
српски био матерњи језик (што је значило да је постојала корект-
на читалачка база). Након завршетка Првог светског рата, може 
се констатовати да Нови Сад полако али сигурно губи предратни 
значај управо у области медија и новинарства, што је чињеница 
која има више структуралних узрока (Бјелица, 2008). Велики број 
српских новинара по избијању Првог светског рата је од угар-
ских власти ухапшен, интерниран, шпијуниран и онемогућен да 
ради, захваљујући чињеници да су сви листови на српском језику 
забрањени и угашени од пештанских и бечких власти. Након рата, 
треба и то истаћи, новосадска и војвођанска публика се све више 
окреће читању „великих“ београдских листова, који су у дист-
рибутивном, техничком али и новинарском смислу квалитетнији 
и информативнији. Било је чак и идеја о покретању таблоидних 
медија, јер се публика евидентно заситила тешких политичких 
медијских обрачуна и садржаја који су били неретко класична по-
литичка пропаганда. „У тој маси листова који су били усмерени 
пре свега на политичке теме, међу читалачком публиком дошло је 
постепено до засићења и замора, а поједини новосадски новина-
ри закључили су да је потребно релаксирати медијски простор.“ 
(Баровић, Шованец, 2018: 230)

Међуратна политичка ситуација је имала велике рефлексије и 
на медије у Новом Саду, тако да су скоро све веће партије имају 
своја мање или више маскирана гласила, која су бранила стано-
вишта своје партије и бесомучно нападала политичке противни-
ке, што је уосталом манир већине медија и данас. Та појава је 
неславно довела до својеврсног уситњавања и нестајања ново-
садске медијске сцене. Наиме, поједини листови су се по прес-
танку предизборне борбе једноставно гасили, јер им је једини 
разлог постојања била изборна победа странке чије ставове про-
мовишу. „Све до 1929. године, свака политичка партија у граду, 
па и фракције унутар њих, имале су бар по један орган који им је 
служио за предизборну пропаганду и међусобне оптужбе. Вечито 
завађени, новосадски радикали делили су се и на претплатнике 
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Заставе,Дунава,Радикала,Радикалскеречи...Демократе су се у 
Новом Саду препознавале по томе што су читале Јединство и На-
род, самосталци Видовдан и  једно време Јединство, социјалисти 
Слободу и тако даље.“ (Бјелица, 2008: 174) 

У Новом Саду је као званично гласило тек основане Демократ-
ске странке излазио лист у духу идеје јужнословенског јединства 
и узајамности назван „Јединство“. Био је то класичан политич-
ко-информативни лист који је имао јасно идеолошко усмерење 
окренуто политици тадашње Демократске странке али, треба и 
то истаћи, изузетно рафиниран медијски дискурс, који је неговао 
препознатљив културолошки образац и интересантан избор тема. 
Након анализе тих новина може се истаћи да је лист „Јединство“ 
умешно уређиван са дозом професионалног достојанства и по-
штовањем новинарске етике.

 Тај лист је медијски живот започео 20. априла 1919. године, 
а како је у северном делу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
тј. данашњој Војводини живело претежно становништво које се 
издржавало од пољопривреде, ступце „Јединства“ је често ис-
пуњавала проблематика из области земљорадње, сточарства, и 
сл. Уредник и „управник“ листа од оснивања до 20. јануара 1920. 
године био је познати композитор Петар Коњовић, а након њего-
вог одласка у Београд, ту позицију преузима Богољуб Прешић. У 
„Јединству“ се као сарадници са својим текстовима јављају по-
тоњи чувени писци Милош Црњански, историчар уметности и 
књижевник Милан Кашанин и други јавни и културни радници.

Лист је био класично политичко гласило где су биле честе но-
винарске полемике и сукоби мишљења, чиме је ондашња штампа 
обиловала (како престоничка, тако и војвођанска, тј. новосадска). 
У  главном листу новосадских демократа релативно често се  по-
лемише са првим листом радикала у Војводини, чувеном „Заста-
вом“ и њеним првим и најоштријим пером Јашом Томићем, који 
је био врстан новинар и веома луцидан аутор медијских дебата 
(Боаров, Баровић, 2011).  „Јединство“ даје значајан простор  пи-
тањима као што је аграрна реформа и око тога се воде огорчене 
полемике са  „Заставом“, посебно због тога што је Томић као по-
литички далековиди новинар, одавно писао о потреби решавања 
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горућих социјалних питања. „Око питања аграрне реформе из-
међу ’Јединства‘ и радикалске ’Заставе‘ водила се жестока битка: 
радикали су оптуживали демократе да деобу земље искоришћа-
вају за придобијање присталица, док су демократе пребацивале 
својим противницима саботирање ове друштвене акције и подр-
жавање интереса велепоседника.“ (Попов, 1981: 54)  

Новинари окупљени око „Јединства“ у својим текстовима 
траже поделу великих поседа (остатака феудализма и симбола 
неравноправности) сиромашним сељацима и онима који немају 
земљу. У анализираним текстовима се да уочити не декларативно 
и рекламерско, већ суштинско разумевање социјалног момента од 
стране новинара „Јединства“, који апелују на државне власти да 
спроведу поштену поделу земље ратом осиромашеном и изнуре-
ном становништву. Са друге стране, у листу се огорчено жигоше 
бољшевизам као велика опасност за друштвени поредак.  Поне-
кад се и претерује у стигматизацији бољшевика, која постаје бур-
лескна (погледати текст: „Бољшевизам међу медеведима“, Једин-
ство, 14. август  1921. године, бр. 655, стр. 2). Лист понекад чак и 
претера када објављује нетачне  вести и информације из Совјет-
ског Савеза, које су биле у домену спекулација и сензационалних 
вести, све са задњом намером да се комунизам као идеологија и 
друштвени систем унизи и омаловажи до крајњих граница (нпр. 
погледати текст „Лењин душевно оболео“, Јединство, 29. јануар  
1921. године бр. 497, насловна страна). 

Са друге стране, лист је посебно жигосао фашистичке тенден-
ције које су у повоју, а посебно је апострофирана агресивна поли-
тика Краљевине Италије која, незадовољна мировним уговором, 
кидише на територију новоуспостављене Краљевине Срба, Хрва-
та и Словенаца („Д’Анунцијов крај“, Јединство, 6. јануар  1921. 
године бр. 482, насловна страна). „Јединство“ оштро осуђује и аг-
ресивну политику суседних држава које су проистекле из побеђе-
не Аустро-Угарске монархије, осуђују се инциденти на граници 
са Аустријом и Мађарском, као и третман југословенске мањине 
у тим државама која је, према писању листа, подвргнута разним 
облицима прогона и малтретирања.

„Јединство“ није имало континуитет у излажењу, јер је у току 
1920. године дошло је до прекида штампања листа, да би 1. јану-
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ара 1921. године „Јединство“ поново изашло на ћирилици. Нови 
лист је имао свега две скромне странице, али се његов обим вре-
меном повећао на четири стране, заједно са реклама и огласима. 
„Јединство“ је у празничне дане имало више страница, а због 
ограничених техничких услова ‒ нема фотографија. 

Новинарска етика као Храниловићев принцип 

У том и таквом медију, уреднички и директорски посао 
обављао је Јован Храниловић, човек који је познат у историји на-
шег новинарства и као оснивач Новосадске секције Југословенс-
ког новинарског удружења  (Баровић, Пралица, 2014). Животопис 
великана наше журналистике Јована Храниловића треба додатно 
изучавати, будући да је та значајна личност, осим новинарства, 
задужила и нашу књижевност, поезију, књижевну и позоришну 
критику, друштвено-политички живот и поље хуманизма. Јован 
Храниловић је био парадигма етички утемељеног новинарства и 
пример високоморалног уредника, те сматрамо да је овај рад ко-
ристан и нашим савременим журналистима као подсетник како 
ваља радити у струци. 

 Храниловић је био јавна личност од великог интегритета али 
и искуства, јер је писао текстове пре доласка у тај лист у чувеним 
либералским новинама „Браник“, које су уређивали Миша Дими-
тријевић, а након његовог трагичног краја, познати национални 
радник, народни посланик и новинар Михаило Полит Десанчић 
(Боаров, Баровић, 2011). Храниловић пише и у „Стражилову“, 
„Позоришту“, а током 1898. године био је уредник „Обзора“, као 
и познатог листа за књижевност и културу „Виенац“. 

Колики је био Храниловићев допринос у успостављању етич-
ког стандарда у „Јединству“ најбоље сведочи цитат Душана По-
пова, врсног познаваоца међуратне српске штампе у Војводини 
који, помињући Храниловића, пише: „Ако је у Јединству било и 
племенитијег штива, то је његова заслуга (Јована Храниловића, 
прим. аут.). По сећању  једног од сарадника Жарка Огњановића, 
он се тешком муком борио „да у лист не уђе каква оштрија лична 
инсинуација, замерка или нападај“, а чланци које је сам писао, и 
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када су били опозиционо настројени „свагда су били уздржљиви, 
пристојни, тактични.“ (Попов, 1983:202) 

Храниловићева уредничка вертикала

Чим је кренуо са уредничким послом у листу, Храниловић је 
почео са припремама и на покретању Новосадске секције Југо-
словенског новинарског удружења. Јован Храниловић је увидео 
да завађени, политички и национално подељени новосадски но-
винари не могу да одговоре на прави начин великим друштвеним, 
социјалним и медијским изазовима, те је одлучио да предано ради 
на организовању струковног друштва, тј. Новосадске секције ЈНУ. 
Својим личним ауторитетом, дигнитетом али и организационим 
способностима, Храниловић је  успео да окупи журналисте у Но-
вом Саду у струковну организацију која ће се старати о новинари-
ма и њиховим потребама. Храниловић је поводом оснивања нови-
нарске секције у Новом Саду организовао први новинарски бал, 
о којем је писао на половини насловнице свог листа. Храниловић 
о том величанственом догађају пише: „Прво ступање Новосадске 
Секције Југословенског Удружења (сва велика почетна слова у 
орг. прим. аут.) пред широку јавност на забави, приређеној у Но-
вом Саду, поздрављено је од најодабраније публике Новог Сада 
и околине с највећим одушевљењем. Српска Атина, средиште и 
срце Војводине, осветлала је и овај пут себи образ и доказала је 
да схвата узвишену задаћу што ју има да врши новинарство на 
националном, културном и социјалном пољу народног живота. 
И материјални и морални успех је управо сјајан у сваком погле-
ду и премашује свако и најоптимистичније очекивање. Част на-
шем Новом Саду и његовом грађанству, без разлике народности, 
језика вере и сталежа... Било је и пре овог ступања новосадског 
Новинарског Удржења пред јавност више покушаја зближавања 
предратним менталитетом и дуготрајним беснилом ратне фурије 
растављених разнородних грађана нашег града, али до сада није 
ни један од тих покушаја био крунисан тако сјајним успехом, као 
овај искушај новосадских словенских и несловенских новинара 
разних политичких струја и странака и представника стручњачке 
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штампе. То тим радосније констатујемо, што знадемо да их је и 
такових, пакосних појединаца било, који су се злурадо спрема-
ли да осујете успех прве новинарске забаве у Новом Саду, како 
би могли такав евентуални неуспех употребити и против саме 
егзистенције Новосадске Секције Југословенског Новинарског 
удружења и у случају неуспеха разметати се с уверењем, да би 
све боље и лепше испало да су се нарочито они загрејали за тај 
покушај. Показало се је, да се може и без њих и да је и боље, што 
су они остали по страни“ (Јединство, “Успех Новосадског Нови-
нарског Удружења“, 3. март 1922, бр. 312, насловница).

Као изузетно морална личност, Храниловић је као уредник, али 
и као новинар, увек имао политичке опоненте а не непријатеље, и 
то се јасно види на основу анализе медијског дискурса, читајући 
његове текстове. Када полемише и пише уводнике, Храниловић 
никада насртљиво и некултурно не напада своје неистомишље-
нике, што није била реткост у новинарству тог времена (Баровић, 
2009: 54). Храниловић је настојао да у новинској полемици аргу-
ментима, а не увредама посаветује своје противнике, поучи их, а 
никако омаловажи или дискредитује. У његовим текстовима нема 
вулгарног језика нити говора мржње, што се, нажалост, неретко 
могло наћи у многим ондашњим, а да не говоримо о садашњим 
медијима. Када Храниловић критикује Пашићеву хомогену ради-
калску владу због Нацрта закона о штампи, он пише: „По све-
му изгледа, да барем Пашићев радикалски кабинет не седи више 
чврсто у седлу, и да су му дани живота одбројани. Досадашњи 
његови неуспеси у спољашњој и унутрашњој политици  и теш-
коће и неприлике, у које је тај кабинет својом кривицом доспео, 
поколебали су његов положај и у самој радикалској странци, да 
и не говоримо о све већој заоштрености противности између ра-
дикалске владе и опозиције.... Између осталих реакционарности, 
скојима се је до сада прославила хомогена радикалска влада, ис-
тиче се нацрт законске основе о штампи којему је, како се говори, 
аутор Лазица Марковић. Тај нацрт састављен је, а да није узето у 
обзир ни досадање искуство, нити се је сматрало потребним да се 
затражи и мишљење новинарских кругова, заступаних у новинар-
ским удружењима. Зато су досад поједине секције Југословенског 
новинарског удружења, када им је тај већ готови нацрт руку до-
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пао, изразиле незадовољство с његовим реакционарном тенден-
цијом и с појединим његовим чланцима, који се никако не дају 
довести у склад са појомом слободе штампе, како ју предвиђа чл. 
13 Видовданског Устава, у којем је на самом почетку тога члана 
као синтеза нарочито истакнуто: „Штампа је слободна“. Истина 
у нацрту закона о штампи, о којем је реч, нема спомена ни о пре-
вентивној цензури, ни о кауцији, ни о каквој посебној дозволи за 
издавање новина и књига. Али Дамоклов мач који према тексту 
тога нацрта виси трајно над главом уредника, издавача, штампара 
и растуривача, једва ће моћи кога побудити, да се прихвати пос-
ла уређивања којег политичког листа или обелодањивања којег 
политичког списа. Ту се у исти кош бацају и уредник, и штам-
пар и растуривач, односно разношач инкриминираних тископи-
са. А казне у новцу и затвором тако су високо одмерене, да ће 
се свако добро промислити пре него се посвети уређивању, из-
давању или растуравању политичких новина или књига. После 
оних огромних свота од неколико десетина хиљада динара казне 
у појединим случајевима, не бисмо били изненађени, да смо у 
тексту тога нацрта нашли и установу кажњавања са батинањем за 
штампарске кривице према пропорцији новчане казне или затво-
ра и робије“. (Јединство, „Нацрт закона о штампи“, 28. септембар 
1923, насловница).

Храбар одговор на личне увреде

Мора се нагласити да је од тренутка када је Јован Храниловић 
дошао на место првог човека „Јединства“, било евидентно да се 
ради о уреднику који воли и поштује човека, па био он и његов не-
истомишљеник. Храниловићева заслуга је такође што је у „Једин-
ству“ под његовом уредничком палицом значајно подигнут кван-
титет, али и новинарски квалитет текстова које се баве културом, 
уметношћу, позориштем, књижевношћу. Храниловић је као човек 
високе културе инсистирао да такви садржаји обавезно уђу у што 
већем обиму у структуру листа. Пошто се радило о информатив-
но-политичким новинама, није увек наилазио на разумевање и 
одобравање сарадника.

Храниловићев допринос нашем новинарству
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Као вешт и пронициљив уредник, Храниловић усмерава ин-
тересовање листа на локалне теме и проблеме, јер увиђа да их у 
другим градским новинама нема. Тако се на страницама „Једин-
ства“ у време Храниловићевог уредништва налази низ текстова о 
проблему послератне скупоће и онима који израбљују сиротињу 
неумерено подижући цене намирница; пише се о урбанистич-
ким и комуналним проблемима, изградњи Новог Сада и многим 
другим градским проблемима које је требало решавати, што је 
ваљан пример медијске инцијативе, али и бриге за јавни инете-
рес, а против широко распрострањене корупције (погледати текст 
„Кажњени због натеривања цена и затајивања робе“, Јединство, 7. 
октобар 1921. године, бр. 698, стр. 3).

 Храниловић се залагао за јавни интерес и писао је против 
разних коруптивних радњи и насилничког понашања, а због тог 
дискурса је често као први човек „Јединства“ био мета напада 
острашћених појединаца, али и колега новинара. Храниловић је 
неретко нападан, те је у више наврата морао да демантује на стра-
ницама својих новина разне инсинуације и лажне наводе о себи и 
својим новинарским афинитетима. „Са Мирком Савићем, који је 
због лажних извештаја најурен из редакције ’Јединства‘ и ’Поли-
тике‘, пак се није могао одржати ни код овдашњег немачког листа 
и најпосле се скрасио у огласном делу овдашњег социјалистичког 
листа, нисам вољан упуштати се ни у какву полемику. Прелазим 
с презиром преко његовог простачког нападаја на мене у огла-
су ’Слободе‘. Жели ли баш, да му одговорим, нека дође по њега 
достојан одговор к мени. Јован Храниловић“ (Погледати текст 
„Са Мирком Савићем”, Јединство, 24. новембар 1922. године, бр. 
1025, стр. 3). 

Закључно разматрање

На крају рада можемо закључити да је Храниловићев допри-
нос нашем новинарству могуће сагледати кроз више димензија. 
На првом месту,  Храниловић је био заступник медијске етике у 
јавном медијском дискурсу војвођанске и новосадске журналис-
тике. Он је схватио да ако новинари немају међусобног пошто-

др Владимир Баровић
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вања и самопоштовања, не могу очекивати ни да их јавност  цени 
и поштује. Са друге стране, он је најзаслужнији за оснивање и 
покретање Новосадске секције Југолсовенског новинарског уд-
ружења, као важног облика журналистичког самоорганизовања и 
социјалног старања. Ваља истаћи и чињеницу да о старим, болес-
ним и изнемоглим новинарима нико није водио рачуна, тако да 
је оснивање Новосадске секције ЈНУ велики чин који гарантује 
бољи статус новосадских журналиста. Такође је важна и његова 
улога вештог уредника и директора „Јединства“, листа који јес-
те заступао јасне политичке ставове, али се истовремено залаго 
за толеранцију и одсуство језика мржње и нетрпељивости. Зах-
ваљујући личном ауторитету и чињеници да је био јавни радник, 
Храниловић се истакао и у хуманитарним активностима и низу 
других друштвено корисних активности. 

Самопрегорним дугогодишњим журналистичким радом, али и 
личним делањем, Јован Храниловић је завредио да му захвални 
новосадски новинари на годишњицу смрти подигну споменик, 
чиме су се достојно одужили неуморном раднику на пољу етички 
утемељеног новинарства. Истинском великану нашег новинар-
ства Јовану Храниловићу наше савремено новинарство подићи ће 
трајан споменик и одати дужно поштовање ако буде примењивало 
постулате и принципе које је он у свом раду баштинио, о чему 
сведоче његови новинарски текстови. Sapineti sat, (паметном дос-
та.)

Извори и литература:

Баровић, Владимир (2009). Крста Цицварић - отац нашег 
таблоидног новинарства. Линк, 54-55.

Баровић, Владимир; Пралица, Дејан (2014). Јован Хранило-
вић и Новосадска секција Југословенског новинарског друштва. 
ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке, број 147, 295-307.

Баровић, Владимир; Шованец, Стефани (2018). Писање међу-
ратног листа „Савремени Нови Сад“ о штампи, новинарима и 
струковном новинарском удружењу. Култураполиса, бр. 36, 229-
244.

Храниловићев допринос нашем новинарству



-54-

Боаров, Димитрије; Баровић, Владимир (2011). Великанисрп-
скештампе. Београд: Службени гласник.

Бјелица, Слободан  (2008).  ПолитичкиразвојНовогСадаиз-
међудвасветскарата. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом 
Саду.

Милитар Трива (2015).Изпозадине-записциизСветскограта. 
Нови Сад: Градска библиотека-Матица српска.

Попов, Душан (1983). СрпскаштампауВојводини1918-1941. 
Нови Сад: Матица српска.
Јединство, информативно-политички лист, излазио у Новом 

Саду од 1919. до 1925. године
ХраниловићеваСпоменица–о70-годишњицињеговогрођења, 

у славу свог првог председника издала „Новосадска секција Југо-
словенског новинарског удружења“, Нови Сад, 18. децембар 1925. 
     Крестић, Василије (1980).  ИсторијасрпскештампеуУгарској
1791-1914. Нови Сад: Матица српска.

Ујевић, Мате (1933).  ЈованХраниловић,Прилогзаповјестхр-
ватскемодерне. Загреб: Тискарна Народне просвјете. 

др Владимир Баровић







-57-

мср Соња Поткозарац,
професорица српске књижевности и језика

ЈОВАН ХРАНИЛОВИЋ - ХУМАНИСТА 
И ЈАВНИ РАДНИК  

Сажетак: У раду је изнета биографија-животопис новинара, 
књижевног критичара, свештеника, песника, хуманитарног и на-
ционалног посленика Јована Храниловића. Детаљно је анализи-
рана биографија те изузетне историјске личности, која је остави-
ла дубок траг и у прошлости нашег новинарства: као уредник, 
директор и новинар угледних медија који су излазили крајем 19. 
и почетком 20. века. Презентовани су мање познати и недовољно 
истражени детаљи из биографије Јована Храниловића, утемељи-
вача и духовног оца Новосадске секције Југословенског новинар-
ског удружења, које је камен темељац свим каснијим организа-
цијама новосадских журналиста, баштиника Храниловићеве тра-
диције. Храниловић је значајан за Нови Cад по многим основама, 
а у новинарству је остао запамћен као изузетно етичан, коректан, 
поштен и писмен новинар и уредник.

Кључне речи: Јован Храниловић, новинарство, новинарска 
организација, историја, уредник, животопис.

Уводни део

Консултујући дело Владимира Дворникова непролазне вред-
ности „Карактерологија Југословена“1, можемо установити да 
основне карактерне црте чувених ускока, Јованових предака, 
сасвим пристају проти Храниловићу. Жумберак је брдовит, жи-
вописан крај који је био на граници са Турским царством, где су 
генерацијама стасавали горди и храбри али сурови људи, који су 
изнад свега ценили поштење и част, али су у себи задржали и део 

1   Дворниковић Владимир, Карактерологија Југословена, Просвета, Београд,                             
     2000.
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исконске динарске епске традиције. Пишући о свом крају који је 
тако надахнуто опевао, сам Храниловић је оставио следеће све-
дочанство: „Жумберак обилује каменитим врлетима, а формација 
бриегова могла би у велике занимати геологе. На брду св. Гери 
имаде трагова алпској флори. Туј расту особито мирисне мали-
не... Малени Жумберак дао је пуно гласовитих људи у разних 
сталиших... Жумберачки народ у обће бистар је и даровит“2. Јова-
нов отац Никола био је и сам гркокатолички свештеник, а када је 
био на дужности владичиног намесника у Кричкама на Петровом 
Пољу 18. децембра 1855. године, добио је сина Јована. Никола 
Храниловић био је песничка душа, за своје време веома образо-
ван и даровит, објављивао је у Гајевој „Даници“ и „Бачкој Вили“, 
листу Петра Јовановића. Јованов отац је био југословенски на-
стројен у духу Илирског покрета, о чему сведочи и његов псеудо-
ним Љубомир Славјанчић, којим се у текстовима потписује, али и 
славеноруски језик којим пише, како би изразио симпатије према 
великој заштитници свих Словена ‒ Русији. 

Никола Храниловић био је ожењен племкињом Сидонијом 
Стручић, а како пише Гуровић, изродили су много деце: „Никола 
и Сидонија имали су петоро дјеце – Драгутин, рођен у Врлици 
1855, Никола и Јован, близанци, рођени у Кричкама 1855, Ма-
рија, рођена такођер у Кричкама 1859, и Владислав, рођен у Со-
шицама 1862.3 “Јованов отац умире 1864. године, и мајка Сидо-
нија одлучује да се насели у родним Крижевцима. Потоњи песник 
добио је основно образовање у такозваној „пучкој школи“, што 
је у нивоу данашње основне школе у Сошицама (1863-1864) и 
Крижевцима (1864–1867). Као настављач породичне традиције, 
Јован је 1867. године отишао у Загреб, где образовање наставља 
у гимназији – гркокатоличком училишту и тамо борави до 1874. 
године,  што је била устаљена станица на путу да постане свеште-
ник. Јован је био бистар и вредан ђак, али је већ у том узрасту 

2   Храниловић Јован, Жумберачке елегије, Тисак и наклада Густава Неуберга,          
     1886, 48-51.
3   Гуровић Дане, Јован Храниловић, човјек и пјесник. У: Жумберачке елегије и                        
   друге изабране пјесме / Јован Храниловић ; уредио Дане Гуровић. уводни   
    есеј Ђуро Кокша ; поговор Божидар Петрач, Дане Гуровић ; цртежи Златко   
     Латковић, Станко Зубовић ; библиографију приредио Никола Н.Жумберачки   
     викаријат,  Загреб, 1986, 137.
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показао жељу да се истакне, те је постао председник читаонице 
у семеништу. Тешко је рећи да ли је Јован био незадовољан од-
носом својих колега или су они били против његовог избора за 
председника, тек у читаоници је било тешких свађа и сукоба, па 
је према Шимраковом писању управа семеништа била приморана 
да затвори читаоницу и да сама преузме вођство над њом, иако је 
то традиционално била ђачка обавеза4.

Образовани млади свештеник Храниловић 

Након завршетка семеништа у Загребу, уписује се на теолошке 
студије 1874. године, али 1876. године одлази у Беч, где наставља 
студије у гркокатоличком семеништу свете Барбаре. Одлазак из 
Загреба у Беч је у значајној мери утицао на духовни и идеолошки 
развој младог Храниловића, који је у почетку почео да се напаја 
идејама илираца и Штросмајера али, како Ујевић примећује, у 
престоници Хабзбурга се осећају други ветрови: „... два супрот-
на национално-политичка смјера утичу сада на Јована. Хрватски 
ђаци на свеучилишту бечком биаху одреда праваши, а у заводу 
св. Барбаре окупљали су се ђаци различитих славенских наро-
да. Први су предобили Храниловића за своје идеје, други га, већ 
самим својим присуством у заводу, упућују у живот, обичаје и 
културни рад различитих славенских народа“5. Иако Ујевић на 
помало апалогетски начин брани личност коју портретише, треба 
нагласити да је од студентских дана и добар део живота Храни-
ловић у идејном смислу био заступник правашке идеологије, или 
„стеклиш“ како су погрдно називали присталице Хрватске стран-
ке права6. Тај политички правац је почивао на такозваном „држав-
ном праву“, према ком су сви који живе у Хрватској – политички 
Хрвати, без обзира на националну и верску припадност, што је 

4   Дворниковић Владимир, Карактерологија Југословена, Просвета, 
     Београд, 2000.
5   Храниловић Јован, Жумберачке елегије, Тисак и наклада Густав Неуберга, 
      1886, 48-51.
6   Стеклиш“ долази до загорског локализма - термина „стекли пес“ – бесно    
     псето, због изразите агресивности у екстремно националистичком наступу и     
     реторици коју су исказивали посебно млађи праваши.
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неоригинална шовинситичка фразеологија преузета од мађарске 
државне идеје из револуције 1848. године (и та идеја је преузета 
из француске револуционарне идеологије 1848. године). У то вре-
ме је правашка идеологија била веома модерна међу хрватском 
омладином, а тај талас лако је захватио темпераментног Храни-
ловића.

Иако је студирао теологију, Јован Храниловић има шири спек-
тар интересовања: учествује у политичким расправама, похађа 
предавања познатог слависте Миклошича и слуша излагања про-
фесора Брентана код кога је радио семинар из поетике, прати кул-
турни живот и књижевност у аустријској метрополи. У то време 
Храниловић формира и свој песнички сензибилитет, гледа светла 
и културу Беча, али не заборавља ни свој родни крај и његове 
специфичности. Изгледа да Храниловића никада није превише 
занимао свештенички позив, нити га је дубље интересовала кла-
сична теологија, јер се стиче утисак да је духовнички позив више 
разумео као породичну традицију и дужност7.  

Након завршетка теолошких студија, Храниловић је крајем 
1878. године рукоположен за гркокатоличког свештеника, а први, 
иако краткотрајни посао младог јераја, било је место личног се-
кретара бискупа Ђуре Смичикласа, што се сматрало високом по-
зицијом у црквеној јерархији. Није познато због чега је Хранило-
вић убрзо смењен са места бискуповог секретара, али је извесно 
да је добио парохијску службу у свом Жумберку. „На дужности 
тајника остаје врло кратко вријеме. Већ 1879. обавља свећенич-
ку дужност у Жумберку, у жупи Кашт, на извору свог пјесничког 
надахнућа, и ту остаје до 1882. године, кад је премјештен у жупу 
Радатовићи замјенивши Таду Маговца“8. Храниловић је од 1879. 
7   Било би погрешно сматрати да се Храниловић није занимао за духовност, јер    
     је у личној библиотеци имао богат избор наслова из домена парапсихологије   
     и спиритизма. Са друге стране, чини се да се није превише одавао класичној  
     католичкој догматској теологији, у којој није нашао добро утемељење за своје  
     поетски схваћено поимање духовног бића у човеку и његовог односа са Богом  
    и природом, коју он ствара.
8  Гуровић Дане, Јован Храниловић, човјек и пјесник. У: Жумберачке елегије и   
      друге изабране пјесме / Јован Храниловић; уредио Дане Гуровић. Ууводни есеј  
      Ђуро Кокша; поговор Божидар Петрач, Дане Гуровић; цртежи Златко Латковић,  
    Станко Зубовић ; библиографију приредио Никола Н. Жумберачки викаријат,   
    Загреб, 1986, 137.
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године до 1881. године службовао као свештеник у Кашту, а у 
Радатовићима је на служби од 1881. до 1886. године.

Време које је провео као месни свештеник у Радатовићима сма-
тра се Храниловићевим најплоднијим стваралачким периодом, а 
пошто се није женио јер је био виђен за будућег бискупа9, имао је 
времена да пише и ради. Поред тога, имао је на претек времена за 
дружење и пријатну доколицу, али и за вођење пријатељских раз-
говора о политичким, књижевним и културним питањима. Слич-
но великом песнику и владици Петру Другом Петровићу Његошу, 
ни Храниловић није био превише одан свештеничком позиву, није 
се превише бавио досадним обавезама сеоског пароха, а посебно 
се није много интересовао за црквену администрацију.

У то време, тачније од 1882. до 1889. године гркокатолички 
бискуп био је Јованов рођак Илија Храниловић, али треба нагла-
сити да је у то време међу жумберачким Храниловићима било 
поделе по надимцима или такозваном „шпицнамену“. Тако је Јо-
ван припадао Храниловићима Репцима, док је Илија био Храни-
ловић Базек, у чему је такође било одређеног дуализма, а можда 
и разлога за завист и нетрпељивост10. Бискуп је Јована премес-
тио у Крижевце на место бележника црквеног суда и поставља 
га за свог секретара, али та дужност коју обавља 1886. године, 
поети-свештенику није била по вољи. Јован Храниловић је са на-
пором обављао службу уз бискупа, те га овај премешта на дуж-
ност жупника у самом срцу жумберачког краја, у село Сошице, 
где је обављао свештеничку дужност 1887. године. Ту је Јован 
био далеко од бискупа, али је осећао и даље његов бес и нетр-
пељивост која убрзо прераста у отворени сукоб. Бискуп је, наиме, 
Јована разрешио са места жупника, али је овај то одбио, па су 
морале да интервенишу чак и цивилне власти. Ускоро се сукоб 
стишао, страсти се смириле и Јован је премештен крајем 1887. 

9   Гркокатолички свештеници имају право да се жене и оснивају породице, али    
  они који су предвиђени за дужност бискупа морају бити неожењени. 
     Тако је и Храниловићу саветовано да остане у целибату, чиме би евентуално  
    једног дана био рукоположен за бискупа, што се никада није десило. Иако  
   му је након уједњења 1918. године познати политичар и државник Стојан  
    Протић нудио ту високу духовну дужност, он је то одлучно одбио, тако да  
     остаје недовољно јасно због чега је избегао женидбу и оснивање породице.
10  Лопашић Душан, Код Јована Храниловића, Свјетло, 1894, број 23.
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године за свештеника у бачком селу Куцури, што је бискуп Илија 
Храниловић смишљено урадио како би непослушног свештеника 
што више удаљио од средишта црквене управе. Храниловић је 
свештеник у Куцури 1888. године, да би следеће године на кратко 
добио постављење у Руском Крстуру.

Сиромаштво као орден 

У мају 1889. године Јован Храниловић је именован за жупника 
гркокатоличке цркве у Новом Саду, док је његов претходник на 
том месту пребачен за свештеника у Крстур. Стицајем околно-
сти и жеље бискупске управе, Храниловић ће наредних тридесет 
и четири године (уз двогодишњи прекид 1898-1900. године због 
сукоба са бискупом), до краја живота остати на месту свеште-
ника невелике жупе од четири стотине душа. Била је то мала и 
скромна заједница састављена од вредних али сиромашних ве-
рника – Русина, који су издржавали своје породице од тешког фи-
зичког рада. И тако су више него скромни извори материјалних 
прихода Храниловића остављали више гладног него ситог, више 
подераног него господски одевеног, који је зими због поцепаних 
ђонова на ципелама често ишао мокрих ногу. У каквој је сиро-
тињи, чак и након што је обављао функцију председника Велике 
народне скупштине, након уједињења, Јован Храниловић живео 
најбоље сведочи Викторија Рисаковић када пише: „28. јула 1919. 
године приредио је град Петроварадин „Регентово вече“ у част 
посјете Њ.В. тадашњег Пријестолонасљедника Александра. Као 
најодличнијег међу одличнима буде позван и Јован Храниловић. 
Он хоће да иде, жели и да присуствује свечаном ручку... а његова 
је домаћица мучила стотину мука, јер није имао честитог одјела, 
посједовао је једне једине хлаче. Али и на њима, баш на кољену, 
створила се већ одавна рупа, на коју је стављена – према потреби 
– све већа и већа закрпа. У часу, када је требало ићи на поздрав 
регенту, била је рупа као длан велика. Јован замоли домаћицу, 
да замјени стару закрпу новом, а она је плакала... Плакала је и 
преклињала га, нека би јој дозволио да узајми од пријатеља но-
вац и набави му нове чакшире. „Срамота је да иде пред свог бу-
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дућег Краља и међу толики одличан свијет отрцан и закрпљен као 
просјак...“. Јован се озбиљно наљутио и викнуо: „Какав просјак, 
каква срамота?... Та та је закрпа свједочанство мога поштења...То 
је мој ’орден‘...“.11

Истински скроман човек, Храниловић није тражио заклоне 
иза црквених и верских догми, већ је напајао дух исконским по-
штењем и моралним врлинама, које је у срцу носио из свог род-
ног жумберачког краја, где је човек могао ићи без ђона на ципели, 
али му зато никада није смео образ бити као ђон. И поред вели-
ког степена личног поштења и искрене љубави према поезији и 
друштвено корисном раду, Јован је остао доследан свом опуште-
ном односу према парохијалним обавезама и административним 
ситничаријама, како их је он видео. Храниловић је по свом ста-
ром обичају доста неуредно водио црквене књиге, а руку на срце, 
није међу својим верницима ни имао превише послова и обавеза, 
о чему сведочи податак да је тек четрдесет дана пошто је прис-
тигао у Нови Сад на нову дужност, имао прво крштење. Треба 
нагласити да је гркокатоличка црква где је Храниловић служио, 
св. апостола Петра и Павла у Новом Саду, саграђена 1838. године 
и да је уз парохијски дом где је песник становао, један од ретких 
објеката у граду који је преживео бомбардовање са Петровара-
динске тврђаве за време револуције 1849. године.12

Јован је и у Новом Саду имао сукоб са новим бискупом Дро-
хобецким, јер је крајем 1898. године тражио да због болести оде 
на одсуство и лечење у Загреб, а пошто му епископ то није ус-
лишио, Храниловић је самовољно напустио жупу. Бискуп Јулије 
Дрохобецки није желео да му Храниловић својом самовољом 
руши ауторитет, па га због тога избацује из службе и оставља без 
било каквих прихода. У таквом јадном стању, својеглави песник 
таворио је скоро две године, тешећи се да ће доћи бољи дани. 

11 Рисаковић Викторија, Јовану Храниловићу, Храниловићева Споменица–  
    о 70-годишњици његовог рођења, у славу свог првог председника издала  
      „Новосадска секција Југословенског новинарског удружења“, Нови Сад, 18.  
       децембар 1925, 30.
12 Податке је током истраживања пружио свештеник цркве у којој је   
      Храниловић службовао, протојереј Роман Миз. Иста информација се може  
     наћи у тексту: Гркокатоличка црква св. Апостола Петра и Павла у Новом  
       Саду интернет извор   http://olja.on.neobee.net/index.htm
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Борбени Храниловић није се лако предавао, нити одустајао од 
својих права: „Јован се не мири с бискуповом казном. Жали се 
у Рим и успијева. На успјеху му честитају бискуп Штросмајер, 
барски надбискуп Милиновић, загребачки надбискуп Посиловић 
и Тадија Смичиклас, који му је главни савјетник у том спору. Бис-
куп добија наређење да Јована врати на жупу у Нови Сад и да му 
намири приходе који су му били ускраћени за вријеме суспензије. 
Бискуп то и изврши.“13 

У време док је био под бискуповом казном, Храниловић је из 
егзистенцијалних разлога морао да се бави новинарским занатом, 
у којем је био прави вештак. Крајем 1898. године уредник „Обзо-
ра“ Јосип Пасарић морао је да издржи законску казну, а пошто је 
у то време Храниловић био без посла, прихватио се уредништва 
у том листу, који му је идејно био близак. Готово у исто време 
остало је упражњено место уредника „Виенца“, познатог листа за 
културу и књижевност, те је Храниловић постао уредник тих но-
вина на чијем челу је 1899– 1900 године, а тиме и првак „старих“ 
у борби против хрватске модерне, односно „младих“, о чему ће 
доцније у раду бити више речи.

У време службовања у Новом Саду, Храниловић је био у сре-
дишту културних и књижевних догађања: ту је друговао са вели-
ким бројем песника и људи од пера, а у то доба је његова препис-
ка са разним црквеним великодостојницима, националним радни-
цима и уметничким ствараоцима на врхунцу. Водио је преписку 
са бискупом Јосипом Јурајем Штросмајером, Тадијом Смичикла-
сом, Антом Тресић-Павичевићем, Јованом Јовановићем Змајем, 
Симом Матавуљем, Фрањом Рачким, Силвијем Страхимиром 
Крањчевићем, Војиславом Илићем, Лазом Костићем, Михајлом 
Полит-Десанчићем, Аугустом Шеноом и многим другим углед-
ним јавним радницима. Храниловић је друговао и са многим по-
знатим именима из света уметности, али се веома мало дружио са 
црквеним лицима, ако се изузме католички свештеник, петрова-
радински жупник Илија Округић Сријемац, који је по много чему 
13  Гуровић Дане, Јован Храниловић, човјек и пјесник. У: Жумберачке елегије    
      и друге изабране пјесме / Јован Храниловић; уредио Дане Гуровић. Уводни  
     есеј Ђуро Кокша; поговор Божидар Петрач, Дане Гуровић; цртежи Златко  
        Латковић, Станко Зубовић; библиографију приредио Никола Н. Жумберачки  
       викаријат, Загреб, 1986, 138.
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био особењак, специфичне природе али велики љубитељ и позна-
валац књижевности. Стари Округић је и сам био писац14 и зато је 
са Јованом нашао заједнички језик; постали су нераздвојни дру-
гови и пријатељи. Иако су, према анегдотама, у жару полемике 
имали тешких речи и великих свађа, до краја су остали у добрим 
односима.15 

Што се тиче Храниловићевог политичког рада, он је на почет-
ку двадесетог века био у духу Штросмајерових идеја, а угарске 
власти, иако нису са симпатијама гледале на делатност гркокато-
личког жупника, нису му правиле отворене сметње, због великог 
угледа који је имао међу новосадским грађанством. Када је почео 
Први светски рат, аустроугарске власти су затварале и прогањале 
виђеније националне раднике који су деловали у духу јужносло-
венског јединства. Храниловић је од стране шпијуна био оптужен 
да држи голубове писмоноше у циљу обавештајног рада у корист 
српске војске, и да би ту сумњу отклонио, морао је да своје љу-
бимце претвори у недељни ручак, што му у та смутна ратна вре-
мена, изгледа није пало тако тешко.

Прегалац на раду у корист присаједињења

Када је српска војска ушла у Нови Сад, Јован Храниловић је 
ослободилачке трупе поздравио бираним речима добродошлице, 
из којих провејава песнички таленат. Војводу Петра Бојовића, 
који са штабом Прве српске армије у град улази 3. децембра 1918. 
године, Храниловић је поздравио на следећи начин: „ Допустите, 
да Вас још на час зауставим у име овде окупљених Срба, Хрва-
та, Буњеваца, Русина, Словака и осталих Словена ове вароши; да 
Вас поздравим у име несловенских житеља ове вароши, у којима 

14   Занимљив је податак да је у представи Илије Округића „Саћурица и шубара“  
         одржаној у Вршцу 25. августа 1873. године чувени српски глумац Петар Пера  
    Добриновић као младић са једва двадесет година  ускочио да игра улогу  
     Брице. Енциклопедија Новог Сада, књига 7, Новосадски клуб „Прометеј“,  
       Нови Сад, 1996, стр. 69-70.
15    У спомен на старог пријатеља Храниловић је децембра 1922. године у четири  
    наставка у свом листу „Јединство“ објавио фељтон о раду и делу Илије  
       Округића ( Јединство, бр. 1052, 1053, 1054, 1055).
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има и погледа, срца, човештва и витештва,  да се порадују с нама 
у данима наше среће, наше давно радовање младе слободе. Ни 
сјајно бисерје нашег лепог народног језика није доста сјајно, да 
истумачи осећаје, што нам потресају у овај час срцем и душом, 
где говоре херојска дела што их је починила славна српска војска, 
која долази ево к нама кроз море крви и низ неописаних патња као 
триумфаторка, као ослободитељка наша – наша жива жеља, наша 
узданица, наше сунце. О не одлазите од нас, остајте с нама, та уз 
вас смо тако сретни, уз вас се тако сигурно осећамо“.16  Било је и 
других угледних особа које су желеле да поздраве улазак српске 
војске у Нови Сад, али се у та несигурна времена нису одважили 
да то учине, а Храниловић је као гркокатолички жупник смогао 
снаге и храбрости да то уради, па је чак поздравио и савезничке 
француске војнике када су ујахали у град.

У политичком смислу, Јован Храниловић је доживео највећу 
част када је био изабаран за једног од председника Народне 
скупштине, односно народног тела које је објавило припајање 
Војводине Краљевини Србији, а тиме и новоствореној Краљеви-
ни Срба Хрвата и Словенаца. Храниловић је од стране власти у 
знак признања за рад око уједињења добио 1921. године орден 
Светог Саве IV реда. „Важно признање доживио је Јован 25. сту-
деног 1918, када су га изабрали за предсједника Велике народне 
скупштине у Новом Саду, на којој су војвођански српски поли-
тици – народни посланици и остали угледни људи – прогласи-
ли кидање с Маџарима и Будимпештом“.17 Храниловић је на тој 
познатој историјски важној скупштини имао веома значајну уло-
гу, јер је био од пре Првог светског рата познат по политичкој 
активности и раду на јединству јужних Словена. При том је био 
гркокатолички свештеник и Хрват по националности, што је при 
раду на уједињењу било од велике важности као демонстрација 
заступљености свих народа у највишим привременим органима. 
Пре одржавања саме Велике народне скупштине, организоване су 
16   Мирковић Андрија, Јован Храниловић као председник Народне скупштине  
        ослобођења, Храниловићева Споменица – о 70-годишњици његовог рођења,  
       у славу свог првог председника издала „Новосадска секција Југословенског  
       новинарског удружења“, Нови Сад, 18. децембар 1925, 19.
17 Ујевић Мате, Јован Храниловић, Прилог за повјест хрватске модерне,  
       Тискарна Народне просвјете, Загреб, 1933, 6.
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претконференције приспелих народних посланика на којима су 
договарана правила рада и систем одлучивања. Претконференцију 
је отворио Јован Храниловић, и то у име највишег органа изврш-
не власти у ослобођеној Војводини, који се звао Српски народни 
одбор. Након прелиминарних састанака и разговора уследило је 
заседање народне скупштине, која је била значајан историјски до-
гађај. Речима учесника и сведока тог догађаја, Андрија Мирковић 
живим бојама слика тај емоцијама набијени моменат: „Ценећи 
национални рад Јована Храниловића, поверили су му улогу пуну 
части и одговорности, да он отвори ту велику и значајну Народну 
скупштину, и да јој он председава. Пошто је донета горе поменута 
одлука, наступио је дирљив моменат. Сви народни посланици и 
сва публика устаје и кроз велику дворану забруја из много стоти-
на грла, народна химна. Одушевљењу не беше краја. Председник 
Јован Храниловић устаје да се захвали присутним посланицима, 
у име председништва и народа на узорном реду који је владао за 
трајања ове скупштине. Груди му се напунише неизмерним бла-
женством, поздрављао је сав наш народ, благосиљао тај велики 
час, и хвалио Бога што доживесмо тај велики дан. Јован Храни-
ловић био је свуда и на сваком месту где се тражило жртве, где 
је требало радити и дати видног признања нашем одушевљењу 
благодарности за ослобођење и уједињење“.18 

Храниловић је тим чином прешао заиста дугачак и мукотрпан 
политички и идеолошки пут сазревања који је полазио од идејног 
присталице шовинистичке правашке идеологије познате по при-
знавању великохрватске идеје као основе своје политике. У зрелој 
доби он се окренуо од искључивих идеја и есктремног национа-
лизма, да би се приклонио Јосипу Јурају Штросмајеру и његовој 
идеји сарадње Јужних Словена, која подразумева еманципацију у 
односу на мађаризацију и германизацију у Аустроугарској.19Хра-
ниловић је био добар пријатељ са бискупом Штросмајером, који 
га је чак подржавао и у личном спору са надлежним бискупом, 
18  Мирковић Андрија, Јован Храниловић као председник народне скупштине   
       ослобођења, Храниловићева Споменица – о 70-годишњици његовог рођења,  
      у славу свог првог председника издала „Новосадска секција Југословенског  
       новинарског удружења“, Нови Сад, 18. децембар 1925, 19.
19  О Штросмајеру више видети у: Крестић Ђ. Василије, Бискуп Штросмајер,  
       Хрват, великохрват или Југословен, Гамбит, Јагодина, 2006.

Јован Храниловић - хуманиста и јавни радник  



-68-

али га је подржавао и у песничком раду и напору, о чему сведочи 
низ писама.20 У тој фази политичке трансформације, као крајњи 
стадијум долази Храниловићев прелазак на место жупника у Но-
вом Саду, када се он од почетка двадесетог века па до Првог свет-
ског рата уобличава у искреног поборника јужнословенске слоге 
и живота под заједничким кровом и у заједничкој држави свих 
Јужних Словена. Гајио је такође искрене симпатије и према Буга-
рима, и у политичком смислу је сматрао до Првог светског рата да 
би било добро да се и они уједне у јужнословенску заједницу на-
рода,  али је ратни напор те земље на страни Централних сила ту 
идеју учинио тешко остварљивом. Храниловић је пред Први свет-
ски рат увидео да је крај Хабзбуршког царства веома близу и зато 
се залагао да се створи Југославија. Иако се као претерана може 
навести следеће Малинова констатација, сматрамо да је треба 
споменути да би се видело како су поједини аутори и познаваоци 
Храниловићевог дела оцењивали његов политички рад: „Када би 
се баш хтели бавити једним излишним послом, те Србе и Хрвате 
диференцирати, тешко би се могло рећи коме Храниловић више 
припада. Он је заједнички, јер је Југословен умом и срцем. Као 
Југословену, лежи му на срцу подједнако свако племе југословен-
ске заједнице. Он прелази преко свих зађевица суверено, једино 
искреном боли пати злу коб која Југословене вековима, па и данас 
бије, али никад не престаје да се нада лепшим данима. Љубав и 
слога ће југословенски род потпуно ујединити. Сваки моменат, 
сваког радника на слози југословенској он од срца поздравља“.21

20 То смо установили увидом у преписку Штросмајера (потписује се  
    „Штросмајер владика“) и Јована Храниловића из које се види искрено    
    пријатељство и подршка два не само духовна лица, већ и љубитеља  
        књижевности и људи који имају сличне политичке ставове.
21  Малин Фрањо, Песник љубави и слоге југословенске, Храниловићева  
   Споменица – о 70-годишњици његовог рођења, у славу свог првог  
   председника издала „Новосадска секција Југословенског новинарског   
        удружења“, Нови   Сад, 18. децембар 1925, 9-10.
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Човек и хуманиста

У циљу свеобухватнијег сагледавања Храниловићеве лично-
сти, треба нагласити да је њега красила искрена хуманост и ис-
конска брига за децу, коју он није декларативно наводио у циљу 
личне промоције, већ истински осећао. Храниловић се ставио на 
чело хуманитарне организације „Заштита деце и младежи“, која 
је имала задатак да збрине сирочад, чији су родитељи погинули 
у ратним сукобима. Његовим несебичним залагањем, од стране 
војних власти уступљена је задужбина Марије Трандафил, где је 
данас Матица српска, и та зграда је претворена у први Дом за 
ратну сирочад на територији Војводине. „Посао овај не беше ни 
лак, ни завидан. Разорно дејство и пустош ратни оставише видне 
и дубоке трагове на задужбинарској згради, те је требало много 
рада и материјалних жртава, да се све то поправи и приуготови за 
смештај деце. А како државна средства беху врло, врло скормна, 
требало се обратити другом извору, приватној иницијативи и њу 
задобити за ову племениту ствар. И овде пок. Храниловић залаже 
сав свој углед у корист заштите деце и успешно агитује како речју, 
тако и пером преко војвођанских дневних листова. Још се и данас 
живо сећам оног израза пуног задовољства које се читало са лица 
пок. Храниловића у сваком случају, када се у пуном већ дому рат-
не сирочади нашло места још за једно сироче, које се појавило на 
домским вратима и затражило заштите и склоништа“.22 Наведе-
ни хуманитарни рад сведочи о структуралности Храниловићевог 
духа који испољава песничку тежњу ка човековом добру, али и 
директно и практично делање у том правцу, што само рефлектује 
богатство његовог карактера који је крајње истанчан за патње и 
бол најмлађих.

Управо у том поратном периоду, када је Храниловићев 
друштвено-политички и хуманитарни рад на врхунцу, он запа-
да у највећу материјалну беду, што је скоро несхватљиво када  
тај проблем посматрамо са данашње дистанце. Ако изведемо  
 
22 Милетић Аркадије, Јован Храниловић као председник Заштите Деце  
       Младежи, Храниловићева Споменица – о 70-годишњици његовог рођења,
        у славу свог првог председника издала „Новосадска секција Југословенског 
       новинарског удружења“, Нови Сад, 18. децембар 1925, 17-18.
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компарацију, то би значило као да бивши председник Народне  
скупштине нема новца за огрев, нема довољно средстава да се 
прехрани и иде у правим ритама. Управо тако је живео Храни-
ловић, јер се чини да је био одбачен и скоро заборављен након 
што је обавио важне послове за државу и народ, што га је сигур-
но горко пекло и чинило повређеним. Као поносит човек, Јован 
Храниловић није желео да просјачи и мољака за материјалну по-
моћ и као антички стоици, гордо је подносио све муке и недаће 
које су се увећале доласком зимског периода. О том понижавајуће 
бедном положају Храниловића сведочи Викторија Рисаковић, 
која је песника добро познавала за живота: „У јесен 1922. год. 
достигла је оскудица у Јовановом дому свој врхунац. Учестале је-
сење кише створише на улици лапавицу, а Јован је морао непрес-
тано да трчкара: у редакцију, на сједнице, у читаоницу... Сваки 
пут, кад се вратио кући биле су му ципеле пуне воде, а ноге мокре. 
Имао је само један пар ципела, а и те су биле подеране, није било 
ни чарапа да мјења а ни дрва да се грије соба у кући човјека који 
је председао Народној скупштини пригодом оцијепљења Војво-
дине од Мађарске. У зимском капуту и у хладној соби морао је да 
ради човјек, који је у име града Новог Сада заносним француским 
говором поздравио француску војску...“.23 У том тешком време-
ну материјалне оскудице, Храниловић се надао да ће од бискупа 
добити почаст да буде изабран на место осјечког викара, чији су 
приходи били редовни и много већи од скромне плате жупника. 
Иако је и Јованов отац имао то звање, бискуп је другог свеште-
ника поставио на место викара, што је Јована дубоко разочарало. 
Убрзо га стиже и породична трагедија, јер крајем јула 1923. го-
дине изненада умире најмлађи Јованов брат Владислав, гркока-
толички свештеник са службом у Сремској Митровици, кога је 
песник највише волео и ценио у својој породици.24 Јован Храни-
ловић се разболео фебруара 1924. године, али ни у болесничкој 
постељи није престајао да ради. Непосредно пред смрт је чак из 
23  Рисаковић Викторија, Јовану Храниловићу, Храниловићева Споменица   
        – о 70-годишњици његовог рођења, у славу свог првог председника издала  
         „Новосадска секција Југословенског новинарског удружења“, Нови Сад, 18.  
        децембар 1925, 32.
24    О смрти Владислава Храниловића објављен је чланак у „Јединству“ 
        (+,, Владислав Храниловић“, 25. јул 1923, бр. 1218)
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кревета устао да оде на седницу градске управе, на којој је његово 
присуство било од великог значаја. Јован Храниловић је умро је 5. 
августа 1924. године, а сахрањен је два дана касније на Русинском 
гробљу у Новом Саду. 

Када је оболео, Храниловић се жалио да га не походи ни при-
ближан број пријатеља, који су му у кућу често свраћали док је 
био здрав и крепак. На вечни починак, Храниловића је испратио 
велики број Новосађана, од верника из његове пархоје, преко по-
литичких личности и сабораца, до обичних грађана који су желе-
ли да искажу поштовање према човеку који је радио без икаквог 
личног интереса за општенародно добро. Испред црквених власти 
од Храниловића се опростио парох из Руског Крстура Михајло 
Мудри на русинском језику, а испред Школског одбора бираним 
речима говор је одржао учитељ Васа Стакић. У име Новосадске 
секције Југословенског новинарског удружења, чији је Хранило-
вић био председник, говорио је над одром потпредседник Вил-
хелм Еренвал Доротка, чиме су Нови Сад, као и организације у 
којима је Храниловић сарађивао, одали примерену последњу по-
шту угледном суграђанину.25 Јован Храниловић је имао занимљив 
живот, испуњен успонима и падовима, личним и књижевним бор-
бама и сукобима у којима је падао да би се још силнији уздизао. 
Он је за свога века преживео два сукоба са надлежним бискупи-
ма, неколико пута је против воље премештан, ревидирао је своја 
политичка уверења из младости, стигао је да преседава Народ-
ном скупштином при уједињењу Војводине са Србијом, бавио се 
новинарством и књижвеном критиком, основао прву новосадску 
новинарску секцију, друговао је са познатим савременицима, 
прочуо се као песник и био истакнути хуманитарни радник. Ако 
погледамо све набројано, можемо констатовати да је довољно не 
за један, већ за три живота, али је Храниловић све то постигао 
марљивим радом, трудом и писањем, које га је испуњавало и чи-
нило крепким, те је и под старе дане одавао утисак ведра и јака 
човека, који плени својом маркантном мушком појавом. Јован је 
и након смрти много година остао упамћен у анегдотама својих 

25    Читава насловница и друга страница „Јединства“ од 10. августа 1924. године   
       посвећени су погребу као и биографији, животу и делу Јована Храниловића  
       („+ Јован Храниловић“, Јединство, бр. 1468). 
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сарадника, верника и обичних људи, а у причама остају само чес-
тити људи којих се народ сећа са поштовањем и љубављу. Такав 
је био Јован Храниловић, гркокатолички свештеник, песник, по-
литички радник, новинар, уредник,  директор медија, књижевни 
критичар и човек који је служио на ползу свом народу.

Закључни део

Јован Храниловић је као свестрана личност по више основа за-
дужио не само Нови Сад, предано радећи за његову добробит, већ 
и ширу заједницу, и то песништвом, књижевном критиком, поли-
тичким деловањем, хуманитарним радом и новинарством. Његова 
свестрана личност и прегалаштво били су пример стваралаштва 
племенитог човека пуног вере и наде у бољу будућност, а његов 
живот је парадигма моралних вредности садржаних у скромном, 
ненаметљивом културном и јавном трудбенику, који много даје, 
а не тражи за узврат ништа. Иако му се поколења која су после 
њега дошла нису довољно одужила, јер његова улога није довољ-
но осветљена у многим областима духовног стваралаштва, ово је 
скроман допринос да се макар делимично та историјска неправда 
исправи. 

Рад Јована Храниловића се на крају може оценити као добар 
пример залагања за јавни интерес и одбрану интегритета у сва-
ком послу у ком се огледао,  и као један од ваљаних узора како из 
књижевне критике, тако и из историје нашег новинарства, који 
показује да се ангажовање засновано на моралним врлинама ви-
соко цени и са дистанце од безмало једног века. Храниловић је, 
иако чедо времена у ком је живео, остао доследан идејама за које 
се залагао, а нама је оставио изузетан пример врсног новинара и 
моралног човека и на месту првог председника Новосадске сек-
ција Југословенског новинарског друштва. Храниловић се при 
ангажовању као критичар и журналиста није обазирао на личне 
бенефите и користи, већ је увек настојао да достојанствено пред-
ставља не само себе лично, већ и да критику и новинарство по-
дигне на пиједестал заштите јавног интереса, што га и данас чини 
актуелним и вредним стручне и научне пажње. На крају можемо 
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закључити да је Јован Храниловић у свом раду и животу био и ос-
тао права парадигма човека који дела на основу моралних врлина 
и љубави за народ за који је спреман да поднесе највеће личне 
жртве. У томе је његова заслуга и историјска улога коју тек треба 
додатно анализирати, истраживати и мерити, а ми смо покушали 
да у скромној мери допринесемо укупним напорима у том правцу. 
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Ђура Лаћак, публициста

ЈОВАН ХРАНИЛОВИЋ И 
БАЧКО-СРЕМСКИ РУСИНИ

Име и улога Јована Храниловића у националном препороду 
бачко-сремских Русина било је углавном прећуткивано у перио-
ду од 1945, па све до деведестих година прошлога века. То је и 
разумљиво када имамо у виду да је он био свештеник, а тадашњи 
режим је био атеистички оријентисан. Чак ни улога Русинског на-
родног просветног друштва није позитивно оцењивана, јер су ње-
гово оснивање иницирала и касније предводила свештена лица. 

Ако имамо у виду претходно речено, биће нам разумљиво 
зашто озбиљније научне радове о културном и националном пре-
породу имамо тек од осамдесетих година прошлога века. Највећи 
број научних радова из те области објавили су др Јанко Рамач, др 
Ђура Харди и др Јанко Сабадош. Када је реч о новосадском гр-
кокатоличком пароху Јовану Храниловићу и његовој улози у кул-
турно-националном препороду данашњих војвођанских Русина, 
највише радова о тој теми објавили су др Ђура Харди и др Јан-
ко Рамач, док је највише биографских података о њему оставио 
дугогодишњи новосадски гркокатолички парох  Роман Миз1.

Ко је био Јован Храниловић

Јован Храниловић је био вишеструко интересантна и угледна 
личност у новосадској интелектуалној средини. Како пише недав-
но преминули новосадски гркокатолички парох Роман Миз, отац 
Јована Храниловића Никола, гркокатолички свештеник, имао је 
два сина свештеника: Јована и Владислава.

1  Роман Миз je био  почасни доктор Протестантског теолошког факултета у 
Новом Саду.
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Јован је рођен 18. децембра 1855. године у Кричкама (по не-
ким подацима је рођен у Петровом Пољу које спада у парохију 
Кричке), у  Далмацији, где је  Никола био парох. Мајка му је била 
бароница Сидонија, рођена Стручић, из Крижеваца. Отац Никола 
је био и песник, илирац, сарадник Гајеве „Данице“. Умро је када 
је Јован имао девет година. Иначе, отац Никола и мати Сидонија 
имали су петоро деце: сина Драгутина, близанце Николу и Јована, 
кћер Марију и сина Владислава.

Јован је основну школу почео да похађа у Сошицама, а завр-
шио ју је у Крижевцима. Гимназију је завршио у Загребу као пи-
томац Гркокатоличке семинарије.2 

О. др Роман Миз, као најбољи познавалац свих службеника 
Крижевачке епархије,  наводи да се Јован већ у шестом разре-
ду гимназије, заједно са хрватским писцем Антом Ковачићем, 
појављује на страницама „Буњевачке и шокачке виле“ и да се по-
знавао и са Августом  Шеноом.3 

Прву годину богословских студија Јован је завршио у Загребу, 
а наставио у Бечу, у „Барбареуму“, где је слушао и предавања по-
знатог слависте Миклошића и филозофа Бретана. 

Из прегледа  биографских  података које је дао др Ђура Харди, 
интересантан је  детаљ да је Храниловић морао да научи русин-
ски језик. „Његов темперамент и начин живота допринео је да се 
у више наврата нађе у сукобу са крижевачким епископима, један 
од њих беше и његов рођак Илија Храниловић који га (по казни) 
шаље на службу код бачких Русина, на кратко у Крстур и Куцуру 
да прво научи њихов језик, а потом, 1889. године у Нови Сад, на 
место пароха овдашње сиромашне русинске црквене општине. С 
једним прекидом кад је опет суспендован (1898-1900), Хранило-
вић је у Новом Саду остао пуних 35 година, све до своје смрти 5. 
августа 1924. године.“ 4

2   о.Роман Миз: Священїки дакедишнього Осєцкого викарията, Нови Сад, 2016,    
     стр. 329-331).
3   Исто.
4   Ђура Харди:Бачки Русини и Јован Храниловић у данима присаједињења
     Војводине Краљевини Србији 1918; Универзитет у Новом Саду, Филозофски 
    факултет – Одсек за историју, Нови Сад; DOI 105937/ kultura 18590704; УДК  
    323(=161.2) (497.113) „1918“, 32:929 Храниловић Ј. 94(4971) Прегледни рад,   
    стр. 78.
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О. др Роман Миз наводи да је Храниловић, већ у време служ-
бовања у Крижевцима као епископски канцелар, био накратко 
суспендован због сукоба са владиком Илијом Храниловићем, са 
којим је био у родбинским односима. Тај сукоб и суспензија нису 
трајали дуго. Обојица су признали грешке и – помирили се.  Али, 
као резултат, уследио је премештај у Бачку. Како наводи  Миз, до 
те друге суспензије је дошло због сукоба са новим Крижевачким 
владиком Јулијем Дрогобецким. Наиме, изнурен психичким стре-
совима и сиромаштвом, Храниловић је озбиљно оболео и тражио 
од владике шест месеци одсуства за лечење, што је владика одбио 
и поред тога што је имао на располагању лекарске налазе и препо-
руке. Храниловић је ипак напустио службу. Суспензија је трајала 
у периоду између 1898. и 1900. године. У то време он борави у За-
гребу и ради као уредник новина „Вјенац“ и дневника „Обзор“5. 
Међутим, овај пут се Јован жалио Риму и добио спор. Миз наводи 
да су му  чак и ђаковачки владика Јосип Јурај Штросмајер и загре-
бачки римокатолички надвладика Посиловић и други честитали 
на моралној победи.6 Храниловић је био враћен у парохију у Нови 
Сад, а владика Дрогобецки му је надокнадио целокупну двого-
дишњу плату, која му је због суспензије била ускраћена.

Др Ђура Харди наводи да се Јован Храниловић у новој среди-
ни успешно укључује у друштвени живот Српске Атине, да по-
стаје сарадник Матице српске и Српског народног позоришта. Ту 
наставља свој опсежан опус књижевних и позоришних критика, 
које објављује у српским новинама у јужној Угарској ‒ „Јавору“, 
„Бранику“, Летопису Матице српске и „Позоришту“.

Као декларисани присталица јужнословенске идеје и „народ-
ни борац“, непрекидно је сумњив угарским државним властима. 
У време када се Аустроугарска држава рушила, Јован Хранило-
вић – како пише др Харди – узима улогу која је одговарала њего-
вим политичким опредељењима. Дана 25. новембра 1918. године 
у Новом Саду, као председавајући, другог дана отвара рад Велике 
народне скупштине која ће прогласити присаједињење Војводине 
5   Мр Дюра Гарди: Жумберчанє и руски културно-национални препород 1919-   
    1941; „Шветлосц“, часопис за литературу, културу и уметносц“ бр.  2/2003,  
     стр. 244.
6  о.  Роман Миз: Священїки дакедишнього Осєцкого викарията, Нови Сад, 
     2016,  стр. 331.
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Краљевини Србији. Он је личност која ће у име „... овде окупље-
них Срба, Хрвата, Буњеваца, Русина, Словака и осталих Слове-
на ове вароши... у име несловенских житеља ове вароши...“ поз-
дравити војводу Петра Бојовића који је са штабом Прве армије 
и француском војском свечано 3. децембра 1918. године ушао у 
Нови Сад.

Др Ђура Харди такође наводи да је Храниловић био дугого-
дишњи члан Сената Новог Сада и да је био председник Друштва 
за заштиту деце и омладине у Новом Саду, али су приходи но-
восадске гркокатоличке парохије, чији су верници били Русини 
углавном радници, надничари и слуге, били више него скромни за 
живот пароха Јована Храниловића. Управо због тога су, како пише 
исти аутор, са великим духом и сталном бригом за сиромашне, 
песника и свештеника помагали његови пријатељи, првенствено 
надбискуп Бауер. За време Првог светског рата помоћ Хранило-
вићу и његовој парохији пружала је и крстурска парохија.

По завршетку рата Јован Храниловић, тражећи додатне при-
ходе, постаје новинар и уредник новосадског дневног листа „Је-
динство“. Први је председник Новосадске секције Југословенског 
новинарског удружења. Члан је Демократске странке, а темпера-
ментан и истинољубив, увек је имао противнике, али и пријатеље 
какви су му били бискуп др Јурај Штросмајер  и Јован Јовановић 
Змај.

 За своје заслуге је 1921. године од Краљевине СХС одликован 
Орденом Светог Саве четвртог реда, а 19. децембра 1924. годи-
не био је изабран за члана Ученог друштва „Тарас Шевченко“ у 
Лавову, али му је то признање касно стигло. Јован Храниловић је 
умро 5. августа 1924. године.7

Храниловић и оснивање Русинског народног просветног 
друштва

 Протојереј-ставрофор Јован Храниловић је имао велики 
углед код Русина, будући истовремено и гркокатолички парох 
7   Мр Дюра Гарди: Жумберчанє и руски културно-национални препород 1919-   
   1941; „Шветлосц“ часопис за литературу, културу и уметносц“ бр. 2/2003,  
     стр. 244-245.
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у новосадској парохији и угледна личност у интелектуалном и 
политичком животу града. Временом је у црквеној хијерархији 
унапређен и у бачко-сремског архиђакона, највишег свештеника 
Крижевачке епархије у овом делу епархије и заступник епископа 
у канонским и школским визитацијама.8  У тој функцији био је по 
рангу надређен тадашњем ђурђевачком гркокатоличком пароху 
Ђури Биндасу, који је већ након двадесетак дана после одржа-
вања Велике народне скупштине у Новом Саду, на којој је донета 
одлука о присаједињењу Војводине Краљевини Србији, покренуо 
акцију за културно-национално организовање Русина у Бачкој и 
Срему. Судећи по ословљавању у међусобној преписци, може се 
закључити да су били и блиски пријатљи, мада  је Биндас био 
22 године  млађи.9 Биндас је био уверен да ауторитет и искуство 
Јована Храниловића могу много помоћи Русинима у процесу њи-
ховог културно-просветног организовања.

 У новосадској гркокатоличкој парохијалној архиви (1918) 
налази се оригинални примерак циркуларног писма Ђуре Бин-
даса, намењеног „Бачвано-сремској русинској интелигенцији“, 
умноженог на српској ћириличној писаћој машини. Уз то писмо 
налази се службено (и приватно) писмо Ђуре Биндаса упућено 
Јовану Храниловићу, ручно писано латиницом. Учинио га је дос-
тупним јавности  Роман Миз,10 те га овде у целости наводимо:
 
Br. 400-918
   Velečasnom gospodinu
   Jovanu Нraniloviću
   Gkat. Parohu, izsl. Vicearhi-Đakonu,    
                                       prisjedniku Duh. Stola
   U Novom Sadu

 

8  Ђура Харди:Бачки Русини и Јован Храниловић у данима присаједињења  
       Војводине Краљевини Србији 1918; Универзитет у Новом Саду, Филозофски  
      факултет – Одсек за историју, Нови Сад; DOI 105937/ kultura 18590704; УДК 
      323(=161.2) (497.113) „1918“, 32:929 Храниловић Ј. 94(4971) Прегледни рад,  
      стр. 80.
9    Храниловић је рођен 1855. године, а Биндас 1877.
10  Роман Миз: „Ґу „Хронїкиєдногочасу“ (I), Шветлосц, 3/1969, стр. 255.
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Najljepše umoljavam Velečasnost Tvoju, da ove pozive, koji i tebi 
šaljem kao i svoj našoj ruskoj inteligenciji po Bačkoj i Sriemu, ‒ na 
novosadskoj cenzuri preporučiš (ako je mogućno osobno!) da ih dalje 
pošalju. Ako ne mogu službeno ići a ti priljepi biljege – vratit ću ti 
trošak.

Kako iz same stvari razabrati možeš radi se o vrlo važnoj kulturnoj 
stvari našeg zaostalog rusinskog naroda. Budi tako dobar stupi u naše 
kolo, pa nam u potrebi barem s dobrim savjetima posluži. Za ovaj 
poziv nisam još snikim govorio, namislio sam sam, a nadam se da ću 
imati odziva. Kad se sastanemo prvom zgodom mnogo ćemo o tom 
razpravljati.

 Srdačno te pozdravljam
   Tvoj odani
   Gj. Bindas
   župnik
     Gjurgjevo, 13. ХII. 1918.

Међутим, ствар око припреме оснивачке скупштине се одужи-
ла, те је Ђура Биндас упутио и друго циркуларно писмо. Упутио 
га је поново Храниловићу, уз пропратно писмо, писано руком, 
латиницом. И оно се налази у архиви Гркокатоличке парохије у 
Новом Саду, под 1919. годином. И њега наводимо у целини, како 
га је објавио о. Роман Миз:

Br. 107-919

   Velečasnom Gospodinu
   Jovanu Hraniloviću
   Župniku i dekanu itd.
   U Novom Sadu

Izvješćujem Velečasnost Tvoju da sam u dogovoru s keresturskom 
braćom zamolio presvj. Vladiku (pisao sam mu u Vrbas, jer sam tamo 
ne mogu) da se vogodišnja naša korona11  - kad se već mora održati – 
održi u Novom Sadu i to 13. maja i to s razloga što smo se dogovorili 
da se ruska inteligencija iz Sriema i Bačke sastane na rusku prosvjetnu 

11   Корона – годишња скупштина свештеника једног округа.
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organizacionu skupštinu u Novi Sad 14. maja (vidi priložen poziv 
ruskoj inteligenciji).

Oprosti što sam to bez tebe uredio, ne mogući se sastati s tobom. 
Gledati ćemo da ti na teret ne budemo. Sastanke ćemo u školi ili 
drugom lokalu držati. Za prehranu svaki će se sam postarati, a za 
stanove (noćevanje) uredit ćemo kad te poslie Uskrsa posjetim. Dame 
ćemo moći porazmjestiti u kućama tamošnje naše inteligencije druge 
kod tvojih parohijana ili inače. 

Ako koroni hoćeš što prigovoriti još uviek imaš vremena pokvariti 
račune, a Rusinski sastanak moramo što prije učiniti, da ne zakasnimo 
za škole naše. Molim te piši mi kakve su naredbe izašle za škole, jer 
čujem da je takva izašla gdje je 50% više srbske djece obuka ima biti 
u srbskom jeziku?

Od koga treba moliti dozvolu za sastanak naše inteligencije, jer 
hoću da javan bude? Hoće  li dotle biti bolje komunikacije za putovanje 
da i sriemčani što više uzmognu doći?

Začudio sam se Tvom telegramu jer ni pojma nisam imao da će k 
meni doći. Inače sam dobio Ep. Vjestnik iz Kucure. U Vrbasz ne mogu 
ići jer je strašno zločest put a kola bi me stajala 200 kr. Sprilikom 
šaljem danas vladiki i Sandoru pisma i ove pozive sriemčanima.

Ako što imaš da šalješ u Zagreb po ovoj ženi možeš jer je povjerljiva 
osoba.

Ako ti intencija treba mogu ti već male nekoliko poslati. Za 
ispovjedi te neću ove godine truditi po ovom gadnom vremenu i 
putu. Zamolit ću na pol dana dra. Aczela. Što je s našom platom i 
doplatcima? Zar ni pr. Vladika nije ništa mogao učiniti?

Što će biti s boljševikima ili bolje s nama u ta strašna vremena? 
Skupoća kod nas strašna.

Dušan nebi žalio Halmaju i 500 kr. dati odštete samo da se što prije 
odseliti može.

Oprosti ako ovaj put nisam bio korektan prema Tebi! Srdačno Te 
pozdravljam

       Tvoj odani komšija
                   Đuro

Đurđevo 31. III. 1919
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Коначно, како пише др Јанко Рамач, после дугих припрема, 
уз много неизвесности, различитих ставова о будућем књижев-
ном и наставном русинском језику, 2. јула 1919. године у свечаној 
сали Новосадског магистрата, уз присуство око 150 представника 
Русина из Бачке и Срема, одржана је Оснивачка скупштина Ру-
синског народног просветног друштва. Скупштину је поздравним 
говором отворио Ђура Биндас и предложио је за председавајућег 
скупштине Јована Храниловића.12

Имајући у виду све горе невадено, др Ђура Харди с правом за-
кључује да ће „име Јована Храниловића остати најзапамћеније по 
његовом месту председавајућег на Русинском народном собрању 
1919. године, на којем је основано РНПД. Његова улога у том, за 
Русине историјском подухвату, била је посебна. Један од идејних 
твораца и главни организатор стварања прве русинске национал-
не организације био је ђурђевачки парох Ђура Биндас. Код плани-
рања скупштине, која је требало да конституише РНПД, Биндас је 
знао да она не сме бити русински локални догађај, већ  мора  пра-
тити друштвене и политичке прилике оног времена и да при томе 
наиђе на одјек у јавности Краљевине СХС.  Због тога је Биндас 
желео  да за националну ствар двадесет хиљада Русина искористи 
помоћ и политички реноме Јована Храниловића“.13

Према др Рамачу, Јован Храниловић је био ауторитет на који 
су се РНПД и Русини већином ослањали у изграђивању лојално-
сти новој држави. У току припрема скупштине Биндас је предла-
гао  да се она одржи  у (русинској) школи, или у неком локалу (као 
што се види из наведеног писма – прим. Ђ. Л.), а одржана је нигде 
другде до у свечаној сали Магистрата, у присуству градског капе-
тана А. Моча и великог жупана др Живојиновића, наводи др Хар-
ди позивајући се на записник Првог русинског народног собрања, 
објављен у Русинском календару за 1921. годину, на странама 6-8. 
Није тешко закључити да је за организацију русинског скупа на 
таквом „нивоу“ и за његов добар пријем код државних представ-
ника требало захвалити Јовану Храниловићу, иначе члану град-
ског Сената.14

12    Рамач, Янко, Накрижнейдраги,(ПрипремезаоснивањеРусинскогнародног 
просветногдруштва, „Руске слово“, Н. Сад, 2016, стр. 27-28.
13   Мр Ђура Харди, Жумберчанєирускикултурно-националнипрепород1919- 
1941, „Шветлосц“ бр. 2/2003, стр. 246.
14 Исто, стр. 248.
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Помоћ Јована Храниловића у одбрани  РНПД-а и његовог 
правца културно-националног развоја овдашњих Русина

 Улога Јована Храниловића се запажа и у првим годинама 
конституисања и одређивању правца културног развоја  русинске 
националне заједнице у оквиру Русинског народног просветног 
друштва. Од самог почетка деловања, РНПД је имало и своју опо-
зицију, па се већ 1922. године појавио у јавности памфлет „Руски 
батог“ („Русински бич“), чији је аутор био Александар Сакач, у 
коме  се напада РНПД због његове клерикалности, а русинским 
свештеницима и учитељима је приписивано мађаронство. Први 
деманти и критику „Руског батога“ у српској јавности написао 
је Јован Храниловић, и то у листу „Јединство“, у броју од 1. фе-
бруара 1922. године. Храниловић је тада био уредник и директор 
„Јединства“, гласника Демократске странке. Он је стао у одбра-
ну РНПД-а, а истовремено и у одбрану гркокатоличког свештен-
ства и највећег дела русинске интелигенције.15 А када је у листу 
„Застава“, органу Радикалне странке,  објављен чланак уперен 
против руководства РНПД-а, а посебно против гркокатоличке 
цркве и епископа Дионизија Њарадија, Јован Храниловић у листу 
„Јединство“, као уредник и директор, обезбеђује Ђури Биндасу 
простор за чланак у два наставка, у коме он настоји да српској 
јавности пружи што потпунију слику о Русинима у Југославији, о 
делатности РНПДа, и да истовремено изрази лојалност русинске 
заједнице држави у којој је она слободно могла да остварује своја 
национална права.16 

 Новосадски гркокатолички парох Јован Храниловић, 
мада Жумберчанин, био је без сумње прихваћен од Русина као 
њихов представник пред властима нове државе и пред јавношћу. 
Његови савременици су били свесни његових заслуга за русински 
народ. Нарочито су га поштовали традицонално славенофилски 
опредељени Русини из Куцуре. Као доказ томе, др Ђура Харди 
наводи да, када је Храниловићу 1928. године подигнут надгроб-
15   Мр Дюра Гарди: Жумберчанє и руски културно-национални препород 1919- 
     1941; „Шветлосц“, часопис за литературу, културу и уметносц“ бр. 2/2003,  
       стр. 248-249.
16   Рамач, Янко, Накрижнейдраги,(ПрипремезаоснивањеРусинскогнародног 
просветногдруштва, „Руске слово“, Н. Сад, 2016, стр. 41.
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ни споменик, средства за његово постављање су добрим делом 
прикупљена у Куцури. При томе наводи да је у то време на месту 
куцурског пароха био Ђура Биндас, па је могуће да је он био ини-
цијатор прикупљања добровољних прилога у Куцури.17 

 Приликом обележавања четврте годишњице смрти, 4. ав-
густа 1928. године на Гркокатоличком гробљу у Новом Саду, у 
присуству бројног грађанства, откривен је надгробни споменик 
Јовану Храниловићу. Како је забележено у листу „Руски Новини“, 
свечаност је почела у гркокатоличкој цркви, где је домаћи парох 
о. Ђура Павић одржао службу „за упокој душе покојног Хранило-
вића“. Наводи се да је црква била пуна народа, као и представни-
ка цивилних и војних власти и  новосадских свих организација“. 
Споменик је посветио о. Михајло Мудри, парох крстурски и пред-
седник РНПД-а, уз асистенцију више свештеника. Први говорник 
код споменика био је председник „обласне скупштине“ г. Мита 
Клицин у име родољуба Војводине и новинарског удружења, о. 
Ђуро Павић у име гркокатоличке парохије, др Б. Борота у име 
града Новог Сада и положио леп венац на гроб покојника. Затим 
је говорио о. др Гаврило Костељник на украјинском језику  у име 
русинско-украјинског народа, др Михал Хајнал у име бачких Ру-
сина и парохијан Михал Парошкај у име парохијана. Петровара-
динско певачко друштво „Невен“ отпевало је неколико песама, а 
бројни венци, положени на гроб покојног Храниловића,  доказују 
колико је он вољен и поштован од свих грађана.18

 На споменику су уклесана два епитафа испод имена и 
датума рођења и смрти Јована Храниловића. На предњој страни 
пише: „ОвдепочиваЈованХраниловић,гр.катол.прота,песник,
књижевник,новинаритд.рођ.18.дец.1855г.умроуНовомСаду
5.августа1924.г.Свомепрвомпредседникуподижеовајспоме-
никНовосадскаСекцијаЈугословенскогНовинарскогУдружења
узпомоћњеговихпријатељаиБачкихРусина“. Уз то су додати и  
стихови:

   
17    Мр Дюра Гарди: Жумберчанє и руски културно-национални препород 1919- 
      1941; „Шветлосц“, часопис за литературу, културу и уметносц“ бр. 2/2003,  
       стр. 252.
18   „Руски новини“ за Русинох у Кральовини СХС, Рок V. Нови Сад,пияток,   
       10. авґуста 1928. ч, 30(188), стр. 4.
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  „Не,тизанасникадумрониси
  Митекокуисчезнусмотвоме,
  Докнастрајеузанастиси   

  Пророкнашемјугусловенскоме.“19

На другој страни је уклесано: 

„Овајнадгробниспомениккојијеподигнутипомоћускромних
доприносаблагодарнихРусинаизКуцуренекаслужизаславуи
хвалупокојникуЈовануХраниловићувеликомСловену,духпастиру
ифилантропу,чијауспоменаћејошвековимаживетиунашем
народу“.20 

        

19   Исто, стр. 4.
20   Мр Дюра Гарди: Жумберчанє и руски културно-национални препород 1919- 
      1941; „Шветлосц“, часопис за литературу, културу и уметносц“ бр. 2/2003,   
       стр. 252.
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