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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 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 (1855–1924). 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
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су донели историјску одлуку о непосредном прикључењу
Баната,БачкеиБарањеКраљевиниСрбији.1

Данас је у историографији скоро општеприхваћен пода
такдајенаВеликојнароднојскупштинибилозаступљено
211општинаса757делегата,међукојимасеналазиои21
Русин,поред578Срба,84Буњевца,62Словака,триШок
ца, дваХрвата,шестНемаца и једогМађара.2 С обзиром
наоколностдаје1921.годиненатлуБачке(БанатаиБара
ње)живело11.047Русина3,односно, подоследнојцркве
нојпарохијалнојстатистицирусинскихместаизтегодине,
12.0714,сложићемоседасеоварелативномаласловенска
националназаједницаплебисцитарноодазвалапозивуСрп
скогнародногодбораидаласвојдоприносприсаједињењу

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 (1918–1945),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.Демографскеисоцијалнеприликеувремеприсаједињења
ВојводинеКраљевиниСрбији1918.године,у:При са је ди ње ње Вој во ди
не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,Зборникрадовасанаучногскупаодржаног
25.новембра1992.годинеуНовомСадуповодомседамдесетчетврте
годишњице присаједињењаВојводинеКраљевиниСрбији 1918, уред
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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КраљевиниСрбији.Косубилибачко(сремски)Русини,или
једноставно„Руси”,какосуихобичноименоваливојвођан
скиСрби5,косубилињиховипрваци,накојиначинсусеор
ганизовалииузелиучешћенаВеликојнароднојскупштини
25.новембраи,коначно,којасубилањиховаочекивањаод
нове јужнословенске државе ишта су на крају одње до
били?Наовапитањапокушаћемодадамоодговорураду
којиследи,снамеромданаправимокритичкиосвртнанека
постојећамишљењауисториографијииевентуалноихис
правимо.

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 1918–1938.9Уобаиздањабиојенаведенподатако
присуству21посланикаРусина.Другинезаобилазнидоку
ментзанашутемузаправонијеизвор,већрезултатисторио
графскогистраживањаипредстављасписакЧла но ва Ве ли ке 
на род не Скуп шти ненаведенпоопштинамаизкојихсуони
долазили.КакозакључујеДрагоЊегован,овајсписакјепр
випутнаједномместусастављенупубликацијиВој во ди на 
1918–1938,анекакоуистовреме(1939)иукњизи(истина,

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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навишеместа)ПетраПекића,Po vi jest oslo bo dje nja Voj vo di
ne.10ПоЊеговану,међутим,списак(уВој во ди ни 1918–1938)
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
присуствунаСкупштини,12морамосезарадбољегразуме
вањапроблемскогделарадакојиследизадржатинапосто
јећимставовимаисториографијеоРусинимау збивањима
1918.године.

Наиме,оовојтемиудванавратајеписаоистраживачпро
шлостиРусинауЈугославијиизмеђудвасветскарата,Вла
димирБиљња.Наједнојстрани,имајућипредсобомПеки
ћевприказименапосланикаиопштинаизкојихсудолази
ли,Биљњајепрвипокушаодапоименичноодредипослани
кеВеликенароднескупштинеизредарусинскезаједнице.
Надругојстрани,Биљњајеизнеоврлоодлучанставотоме
дајеунијатска,односногркокатоличкацрквакојојсуРуси
ниприпадали,мислећипритомнањеносвештенство,била
отворенопромађарскиоријентисанаида је деловалапро
тив присаједињења Војводине Краљевини Србији и ства
рања јужнословенскедржаве.13ОвајБиљњинставприхва
тио јеиНиколаГаћеша,примећујућикаоинтересантнуи
значајнупојавудамеђупредставницимаРусинанаВеликој
скупштини,„нијебиониједанпредставникунијатскецркве

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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и малобројне интелигенције, што се објашњава њиховом
промађарском оријентацијом”.14 Могуће под Биљњиним
утицајем,идентичан ставоулози гркокатоличкецркве, са
тезом дањихови пароси нису учествовали у радуВелике
народнескупштине,износииБогумилХрабак.Овајаутор
надругомместучактврдидаРусинанијенибилонаСкуп
штини(?!),мадаутомконтекступрихватаизЗа пи сни каброј
присутнихпосланикасвихдругихнационалностинаСкуп
штини.15РеченеставовеВладимираБиљњеуновијевреме
преузима и Зоран Јањетовић.16 С друге стране, Владимир
Биљња је своју, по нашем суду ипак нетачну претпостав
ку,градионаисториографскиутемељенимчињеницама.У
остаткуУгарске,наиме,већтокомдругеполовинеXIXвека,
гркокатоличка црквена хијерархија, почевши од мукачев
ских и прешовских епископа или богословског факултета
уУжгороду и тамошње учитељскешколе, били су главна
полуга мађаризације полумилионског русинског станов
ништва које је насељавало североисточне области државе
(данассевероисточнаМађарска,источнаСловачкаизакар
патскаУкрајина).Постављасесамопитањенаосновучега
је Биљњамогао опште црквене и друштвене прилике код
угарскихРусинапоаналогијидапренесенаживотудаљене
ирелативноизолованерусинскезаједницеуБачкојиСрему.

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, након завршетка аустротурских ра
това и протеривањаОсманлија из ових области. Као сло
бодникоморскиподаници,склапајууговореонасељавању
Крстура(1751)исуседнеКуцуре(1763).Једанодусловаза

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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насељавање око 400 првих русинских породица био је да
сви колонисти морају исповедати гркокатоличку веру. Са
насељавањем овихместа Русини су истовремено подигли
исвојецрквеиконфесионалнешколе.КрстуриКуцурасу
осталањихова главнаинајвећанасељау јужнојУгарској.
Oд1777.годинезаРусиненатлујужнеУгарскенадлежна
јепосталановооснованагркокатоличкаКрижевачкаеписко
пијакојојсуприпадалиипоунијаћениСрбиуЖумберкуи
Далмацији.Релативнобрзо,унедостаткуземљеиподпри
тиском нових таласа мигрaције, Крстур и Куцура постају
пренасељени и долази до исељавања Русина из ових сре
дина.ТрећарусинскаколонијауБачкојнастајеуНовомСа
ду,гдејегркокатоличкапарохијаоснованавећ1780.године.
УШидсеРусиниорганизованоселе1803.годиненапосед
Крижевачкеепископијеиовдесеобразујењиховапрваод
седампарохијаусремскимнасељима.Утомнепрекидном
миграциономпроцесуРусинисуочувалисвојидентитетса
моуонимсрединамагдесууспелидаоснујуцрквенеоп
штине и конфесионалнешколе. После револуције 1848/9.
годиненасељавајуСтариВрбас,аседамдесетихгодинаXIX
века иЂурђево, које постаје трећа по величини русинска
парохија(основана1893)уБачкој.17НапреломуXIXиXX
векарусинскодруштвојеималоизразитонеповољнусоци
јалнуструктуру.Уњемудоминирајуземљорадницикојису
већиномрасполагалисаситнимземљопоседомилисуспа
далиуредаграрнихинтересената,беземљаша.Танакслој
интелигенцијебиојеограниченнамалобројносвештенство
иучитеље,итекпонекогадвокатаилекара.18Утомпериоду,
подсталномстегоммађарскихдржавнихвласти,започиње
процесмађаризацијекојизахватаиРусинеуБачкој.Онсе
манифестује крозпроцеспретварања русинскихцрквених
школапрвоукомуналне,аунаредномкоракудржавнеса
мађарскимнаставнимјезиком.РусиниуКрстуруиЂурђеву
прихватајудржавнемађарскешколе.Њиховисународници
уКуцурииНовомСадусусведокрајаратаираспадаМо
нархије,узвеликифинансијскинапор,сачувалирадсвојих
конфесионалнихшкола.19

Дарезимирамо.КадајеСрпскинародниодбор17.новембра
упутиопозивСрбима,БуњевцимаиосталимСловенимада

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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изаберусвојепредставникеипошаљуихнаВеликународ
нускупштинууНовиСад,онсештосетичеРусинапотен
цијално обратио једној релативно малобројној заједници.
ИстраживачнашетемемораиматинаумудаРусиниуве
ћембројууБачкојтадаживесамоупетнасеља:Крстуруи
Куцуригдечиневећину,теЂурђеву,НовомСадуиСтаром
Врбасу где каомањинаживе заједно саСрбимаи другим
народимаМонархије.20Нањиховоприсуствосеипакрачу
налоуСрпскомнародномодбору.УсамомПро гла су Руси
ни су, такође, билинаведени: „Број [...] рускихпосланика
одредиће њихови Народни Одбори према броју душа по
општинама.”21

Кадсмовећкодгркокатоличкецркве(иРусина),ранијепо
менутимисторичаримакаодајепромакла,иначеуистори
ографијидобропознатачињеница,дајемакарједанунијат
скисвештениккаопосланикбиоприсутаннаВеликојнарод
нојскупштинии,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

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 (XIII–XIX век), у:О Ср би ма Хаб збур шке 
мо нар хи је,Гавриловић,С. (2010),Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.173176.
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њихов језик, а потом, 1889. године уНовиСад, на место
парохаовдашњесиромашнерусинскецрквенеопштине.24С
једнимпрекидомкадјеопетсуспендован(1898–1900),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,

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.
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другу,упонедељакпреподне,ЈованХраниловић.28Он,у11
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,односнокогајеизабраозапосланика?

28Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 
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.
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Недоумицајетимзначајнија,јерјеХраниловићпостаоједан
одосампредседникаСкупштине.33

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).

УпогледуновихизвораувезисЈованомХраниловићем,ко
начносевраћамонаглавни,ууводураданајављен,поклад
нашихсазнања,наЗа пи сни ке ме сних на род них од бо ра о из
бо ру по сла ни каинањиховепу но мо ћиизпредмета:Докумен
тапосланикаВНОуРукописномодељењуМатицесрпске.
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,ћири
лицом.ОннасизвештавадасетесуботеназборуРусина

33Његован,Д.нав.дело,стр.240.
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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окупило 110људи чија су имена редом била записана. За
председавајућегјеизабранпротапарохЈованХраниловић,
заперовођеЈанкоОбровскииМихајлоБиреш.Скупштина
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,односноместима

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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изкојихсуосталисачуваниЗа пи сни циорадумеснихскуп
штинаиодбора,јерњиховсадржајкаопрворазредниисто
ријскиизвороткриваполитичкеприликеидруштвенукон
јунктурутихбачкихнасеља.

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
и против присаједињења. Збор је за председавајућег иза
браоЂокуЗличића,азаперовођуНиколуКириловића,који
је окупљеним грађанима, а има их око 500600, прочитао
Про гласСрпскогНародногОдборауНовомСаду.Како је
председавајућиЗличићустановиода „у опћиниима3.502
српскиправославнии1.656рускихстановника,прематоме
имасеизабрати4Србинаи2Русазапосланика.”Првосу
билипозваниприсутниСрби.Онисуједногласноизабрали
посланикеопштинеЂурђевокојиће заступати српскина
род:дрЂорђаДунђерског,ЂорђаЗличића,ЂорђаИлијина
иЂорђаЂиткова.Наконњихсупозвании„бирачиРуси”,
којисуједногласнозасвојепредставникеизабралиНиколу
Хархаја (Хархаи,poрусинскojортографијиГаргаї )иАн
дријуКишадамова(КишАдамов;Адамовјеовденадимак).
Записникјесвојеручнопотписанодпредседникаиперовође
теоверенпечатомсрпскеправославнеопштине,какојеби
ло и препоручено уПро гла су.ПоредЗа пи сни ка, сачувано
јеисвихпетпуномоћипосланикаизЂурђева.Онесубиле

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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једнообразне,потписанеодстранепредседникаЂокеЗли
чићаиперовођеНиколеКириловића,оверенепечатомов
дашњесрпскеправославнепарохије.Вреднојезапазитида
јеистипечатстављенкаконапуномоћисрпскихпосланика
такоинапуномоћиНиколеХархајаиАндријеКишАдамо
ва.41Свенамтоговориосолидарностиисвојеврсномједин
ствуСрбаиРусинауЂурђеву;наовајзакључакуказујеи
постојањезаједничкогмесногнародногодбораукојемсуи
једниидругибилиравномернозаступљени.ИзЂурђевадо
бијамоноваименадварусинскапосланика.Овомприликом
морамопоменутииједногодчетирисрпскихпосланикаиз
истогместа.РечјеоЂорђуЂиткову.Историчаримајепо
знатподатакдајепородицаЂитков,односнонарусинском
Ђитко(Дїтко),потицалаодонихРусинакојисусепрвидо
селилиуЂурђевојошпреРеволуције1848/9.године.Живе
ћиусрпскојсредини,временомсупрешлинаправославље,
променилипрезимеуЂитковипосталиСрби.42Владимир
БиљњапосланикаЂитковаидентификујекаоРусина.43

Јединство вишенационалног Ђурђева није било 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.

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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Веродостојностисправејеоснаженазваничним(државним)
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.Остале сунамдоступне самопуномоћиизда
теседмориципосланика,чијијеизборобављенучетвртак,
21. новембра.Документа су једнообразна, одштампана на

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 
1918–1938,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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половинилистаналатиничнојписаћојмашини.Језикпуно
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,каодаје
усвомизборукаснилојединоњиховонајвећенасељеБачки
Крстур(БачКерестур,данасРускиКрстур,РускиКерестур).
Доступаннамјезаписниктамошњегнародногодбораначи
јемчелу јебиоНиколаПавлович.Састављен јена једном
листу већегформата и у заглављунасловљен каоСве доч
ба, Од на род ног од бо ра Бач ке ре стур ске об чи ни. Исправаје
двојезична,надеснојстранистојитекстнасрпскомјезику
писанрусинскимћириличнимписмом,аналевојпаралелан
текстистогсадржајанамађарскомјезику,оверенајезванич
нимпечатомКрстурскеопштинеисвојеручнопотписанау
имеНародногодбораодстранеМиколе(Николе)Павловича
(PavlovitsMiklos).Изисправесазнајемодасуодовдашњег
народаизабранииизасланина„одржавајући26огновем
браСаборуНовомСаду”,„ПланчакДимитрие,ШовшПе
тар,ПапугаМихаил,КишМихаил,ГоловичъИваниСаба
дошИван”.Исправа јесастављена25.новембра,даклена

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

50Жирош,М.нав.дело,стр.332.
51Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
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данотварањаВеликенароднескупштинеуНовомСаду,и
посрединијебилагрешка,јерјеназначенодасупосланици
изасланинаСаборзадан26.новембар.52Собзиромнато
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 били присутни посланици из свих пет бачких
насеља, (Новог Сада, Ђурђева, Куцуре, Старог Врбаса и
Крстура)гдесуРусиниживелиузначајнијембројуибили
организованикаозаједница.ОдазивРусинакаоиопштина
укојима суониживелинаПро гласСрпскогнародногод
борауНовомСадубиојепотпуниплебисцитаран.Штосе

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;Војводина1918–1938,стр.35;Војводина

19181938,другонеизмењеноиздање,стр.53.
55Тамаш,Ю. (1992) Ру ски Ке ре стур, лїто пис и ис то рия, (1745–1991),

РускиКерестур:МЗРускиКерестур,стр.409.
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тичебројапосланикакоји судошлииз тих средина, било
као посланици по националности Русини или да су били
изабраниодстранерусинскезаједнице,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.Знамода је,захваљују
ћиХраниловићевомутицајууНовомСаду,скупштинаодр
жана у Великој сали новосадског магистрата у присуству
(његовихстарихпознаника)градскогкапетанаАлександра
МочаивеликогжупанаиначелникаградаЈованаЖивојно
вића.56Храниловићјезамалурусинскузаједницубиолич
ност која ју јепредстављалане самонаВеликојнародној
скупштини,већипредвластимановостворенеКраљевине
Срба,ХрватаиСловенаца, када јеваљало за својенацио
налнеинтересеизборитиштобољепозиције.57Русинскона
родно просветно друштво, суштински под јаким утицајем
гркокатоличке цркве, постаје зачетник и носилац култур
нонационалногпрепородавојвођанскихРусинаизмеђудва
светскарата.Настранамањеговихчасописаипубликација
развијасесавременарусинскакњижевностилитературни
језик.Просветајеиздавачшколскихуџбениканарусинском
језику за русинске државнешколе.58С друге стране, нова
државаје,суоченасаприсуствоммногољуднихиснажних,

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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дојучедржавотворнихмањинанатлуВојводине,попутМа
ђараилиНемаца,наРусинекаословенскумањину гледа
лаблагонаклоно.Таблагонаклоностсенадасвеогледалау
одобравањурададржавнихосновнихшколанарусинском
наставномјезикукаосуштинскогчиниоцакултурнонацио
налногпрепородаовезаједнице.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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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


