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НиколаЖутић

КЊИ ЖЕВ НИК ЂУ РО ВИ ЛО ВИЋ О БЕ ЧУ,  
СЈЕ ВЕ РУ ХР ВАТ СКЕ И МЕ ЂИ МУР ЈУ  
У ВРЕ МЕ ВЕ ЛИ КОГ РА ТА 1914-1918.

Са же так

У члан ку се ана ли зи ра ју књи жев ни ра до ви Ђу ре Ви ло
ви ћа те мат ски ве за ни за сје вер Хр ват ске у Пр вом свјет ском 
ра ту, са ак цен том на на ци о нал новјер ску кли му у Ме ђи мур
ју. Чла нак је у исто вре ме и исто риј скокњи жев ни при лог 
кул тур ној исто ри ји у вре ме Ве ли ког ра та.
Кључ не ри је чи: Ђу ро Ви ло вић, књи жев ност, АустроУгар

ска, Хр ват ска, Беч, За греб, Ме ђи мур је.

1. Ђу ро Ви ло вић   
иде о ло шки ри мо ка то лич ки пи сац 

Ђу ро Ви ло вић, ри мо ка то лич ки све ће ник (те о лог), књи-
жев ник и пу бли ци ста, ро ђен је у Бре ли ма (Бре ли) код Ма-
кар ске 11. де цем бра 1889, а умро у Бје ло ва ру 22. де цем бра 
1958. го ди не. Гим на зи ју је по ха ђао и за вр шио у Спли ту, а 
ри мо ка то лич ку те о ло ги ју окон чао у За дру на бо го сло ви ји. 
Фи ло зо фи ју је сту ди рао у Бе чу.1 По што је све ће нич ко зва-

1 Виловићева биографија објављена је 1925. у хрватском енциклопедијском 
издању Знаменити заслужни Хрвати те помена вриједна лица у хрватској 
повијести од 925. до 1925 – пригодом прославе 1000 годишњице Хрватског 
краљевства (с прегледом повијести Хрватске, Босне и Истре, хрватске књи-
жевности и развитка хрватског језика, те хрватских владара, херцега, банова и 
бискупа). У тој првој хрватској енциклопедији, о Виловићу је између осталог 
записано слиједеће: „Родио се 11. децембра у Брелима, у макарском приморју. 
Гимназију је свршио у Сплиту, теологију у Задру, а филозофију у Бечу. Три 
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ње на пу стио 1918. го ди не, у Кра ље ви ни СХС (Ју го сла ви ји) се 
ба вио „свје тов ним“ књи жев ним ства ра ла штвом и но ви нар-
ством, об ја вљу ју ћи но ве ле, при по ви јет ке, ро ма не, фељ то не и 
члан ке.

Ви ло вић се у сво јим мла ђа ним го ди на ма на шао у спи-
са тељ ском дру штву во ђа хр ват ских ри мо ка то лич ких „ђач-
ких“ дру шта ва, ко ји ма је иде ал би ла „ја ка, кул тур на ка то-
лич ка Хр ват ска“, ко ју је тре ба ло оства ри ти „ин ди ви ду ал ним 
од го јем“ ђа ка, али и се о ске и обрт нич ке мла де жи. „Сва ка 
је ди ни ца“ у ђач ким ре до ви ма тре ба ло је да бу де од го је на у 
стро го ри мо ка то лич ком и хр ват ском на ци о нал ном ду ху. По-
сље ди ца ова квог од гој ног на род ног пре по ро да огле да ла се у 
ства ра њу „по себ не ан ти ли бе рал не хр ват ске кул ту ре“, ко ја је 
има ла за да так да не у тра ли ше све ја чи ути цај ли бе рал не про-
свје те, штам пе и ши ре кул ту ре.2

У по чет ној епо хи ства ра ња књи жев не ра до ве је об ја-
вљи вао у По бра ти му 1904–1906, Кри је су 1909–1910, Хр ват
ској смо три 1910, Мла до сти 1912, Лу чи 1908–1913, сплит-
ском Да ну 1913, Хр ват ској про свје ти 1916. итд. У ра до ви ма 
„скром не ври јед но сти“ (пре ма оцје ни књи жев ног исто ри ча ра 
др Ива на Бо шко ви ћа), Ви ло вић је из ра жа вао „сна жна чув-
ства спрам за ви ча ја, род них ам би је на та, љу ди и оби ча ја“. 
Лист хр ват ског ка то лич ког ђа штва Луч, у ко јем је Ви ло вић 
об ја вљи вао сво је ђач ке и омла дин ске књи жев но-исто риј ске 
ра до ве, при па дао је ри мо ка то лич ком кле ри кал ном та бо ру, тј. 
Хр ват ском ка то лич ком по кре ту (су прот ста вље ном „не стра-
нач кој“ Ка то лич кој ак ци ји), ко ји је ње го вао ри мо ка то лич ку 
сла вен ску уза јам ност из ме ђу Хр ва та и Сло ве на ца (ко је на зи-
ва ху и „пла нин ски Хр ва ти“), или ри мо ка то лич ко све сла вен-
ство ко ме су мо гли при сту пи ти и по ка то ли че ни Ср би. Луч је 
по пу ла ри са ла рад хр ват ских ри мо ка то лич ких „ђач ких“ дру-
шта ва: „Хр ват ског ка то лич ког ака дем ског дру штва „Ка чић“ 
у Ин сбру ку, Хр ват ског ка то лич ког ака дем ског дру штва „Хр-
ват ска“ у Бе чу, Хр ват ског ка то лич ког ака дем ског дру штва 

мјесеца је био само суплент на гимназији, иначе се читаво вријеме бави но-
винарством. Године 1919. издао роман вјечних бохема: Естета, 1923. роман 
’Међумурје’. Накладом ’Матице Хрватске’ 1923. збирку новела ’Загаљени 
животи’, те идуће године збирку новела ’Мандорлато’. Живи у Загребу. – Р. 
Ф.М (Рудолф  Фрањин Магyер, школски жупан и надзорник, Осијек)“.

2 У том антилибералном духу Мирко Чунко је написао Приручник за вође хр
ватских католичких друштава, Луч, бр. 15. и 16, март 1912.
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„До ма гој“ (из ко јег су „ре гру то ва ни“ „Се ни о ри“ – аван гар да 
Хр ват ског ка то лич ког по кре та) у За гре бу и дру гих. 

Хр ват ско ка то лич ко ака дем ско дру штво „До ма гој“, по-
во дом от по чи ња ња Пр вог бал кан ског ра та 1912, „сим па ти-
са ло је по бје де на ше бра ће“ (Бу га ра и Ср ба), али се уза све 
сим па ти је пре ма њи ма про па ги ра ло став да тре ба оста ти још 
чвр шћи Хр ват, још чвр шћи ка то лик не го при је: „Хр ва ти и 
Ср би су је дан на род, али Хр ват не ка се на зи ва са мо Хр ва том, 
ко што се Ср бин на зи ва са мо Ср би ном. Ову иде ју ис ти че мо 
за то, јер др жи мо, да би је уз збли же ње са Сло вен ци ма, мо ра-
ле ис ти ца ти све хр ват ске кор по ра ци је, сви хр ват ски ча со пи си 
и но ви не“.3 

Због чвр шћег и бр жег збли же ња са Сло вен ци ма, Луч 
је об ја вљи ва ла ра до ве сло ве нач ких пу бли ци ста, пје сни ка и 
књи жев ни ка. Уред ни штво Лу чи пре по ру чи ва ло је сво јим чи-
та о ци ма да про у ча ва ју сло ве нач ке јав не при ли ке, сло ве нач ку 
ли те ра ту ру и сло ве нач ки је зик, са по ру ком: „Чи ни мо то за то, 
да се у све му што ви ше збли жи мо, да јед ни дру ге упо зна мо, 
и та ко по ста не мо у све му јед но. Ка ко чу је мо и ’Зо ра’ (сло ве-
нач ки лист – Н. Ж.) ће до ни је ти хр ват ских рад ња. У ово ври-
је ме то ни је не знат на ствар. Хр ва ти и Сло вен ци не сми ју и не 
ће да оста ну раз ди је ље ни. Што при па да јед но му, при па да у 
дру го му, суд би на и јед них и дру гих уско је ме ђу соб но спо је-
на. Тко од са да бу де хтио, да се точ но упо зна с хр ват ским жи-
во том, мо рат ће упо зна ти и сло ве нач ки, тко бу де хтио да има 
ја сан по јам о Сло вен ци ма, мо рат ће узе ти у об зир и Хр ва те“.4

У иде о ло шком кле ри кал ном и све хр ват ском на ци о нал-
ном озрач ју но вин ског „се ни ор ско-до ма го јев ског“ окру же-
ња, ства рао је да кле омла ди нац Ви ло вић сво је пр ве, углав-
ном књи жев не ра до ве. Као ри мо ка то лич ки сје ме ни шта рац и 
све ће ник, од га јан у кру гу за дар ског ри мо ка то лич ког ђа штва, 
од но сно у дру штву до ма го је ва ца и ри мо ка то лич ких се ни о-
ра, пр ве књи жев не ра до ве по све тио је Рим ској цр кви и вје-
ри, сла ве ћи твор це дал ма тин ског хр ват ства, при је све га свог 
под би о ков ског за ви чај ца дон Ми ху Па вли но ви ћа, ко је му је 
по све тио свој по вје сни еп ски спјев “Ми хо вио Па вли но вић - 
од Ђу ри ћа Гу сла ра”.

3 Из хрватског католичког академског друштва Домагој, Луч, бр. 15 и 16, 1912.
4 Словенска сурадња у Лучи, Луч, бр. 15 и 16, 1912.
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Про сла ва 10-го ди шњи це Хр ват ског ка то лич ког ака дем-
ског дру штва „Хр ват ска“ (из Бе ча) одр жа на је на „про слав-
ној“ скуп шти ни „Па вли но ви ћа“ у За дру 20. свиб ња 1913. го-
ди не. Глав ни го вор ник био је стар је ши на беч ке „Хр ват ске“, 
се ни ор Иван Бут ко вић, ко ји је ис та као да се „Хр ват ска“ при је 
де сет го ди на из дво ји ла из је ди ног ђач ког дру штва у Бе чу – 
„Зво ни ми ра“, ње гу ју ћи „до мо љу бље као ду жност осно ва ну 
на за ко ну Бож јем“. У са мом „по и ма њу на ци о на ли зма“ ни су 
оста ли „без гла ви као ли бе рал ци, ко ји при зна ју је ди но за кон 
ево лу ци је, тј. на сил не бор бе за оп ста нак“. До мо љу бље „Хр-
ват ске“ по чи ва ло је на вјер ском кле ри кал ном на че лу, па је 
због то га на зи ва на „пра во хр ват ско ка то лич ко на род но дру-
штво“. Сво ју вје ру и сво је до мо љу бље ја ча ли су са рад њом 
са Ма ри ји ним кон гре га ци ја ма, па су с вре ме ном чла но ви 
„Хр ват ске“ по ста ја ли и чла но ви Ма ри ји них кон гре га ци ја. 
Дру штво „Хр ват ска“ пр во је раз ви ло „ка то лич ки бар јак“ с 
нат пи сом „За вје ру и Дом“ и то у про сто ри ја ма сло вен ског 
ка то лич ког ака дем ског дру штва у Бе чу – „Да ни ци“. Се ни ор 
Бут ко вић је при го дом го во ра уз вик нуо: „Брат ска су се ср ца 
на шла, и хр ват ско-сло вен ско је дин ство има упра во у Да ни ци 
и у ’Хр ват ској’ свој пр ви ја сни и твор ни по ти цај“.5

Ви ло вић се, да кле, у омла дин ским да ни ма у пот пу-
но сти укла пао у рад на ве де них ри мо ка то лич ко-хр ват ских 
дру шта ва и њи хо вих гла си ла, па се у њи ма и огла ша вао сво-
јим пр вим па не ги рич ким на ци о нал но-вјер ским ра до ви ма. 
Као свр ше ни „сје ме ни шта рац“ и те о лог, Ви ло вић је по но во 
у Мла до сти об ја вљи вао хва ло спјев не ра до ве у част дал ма-
тин ског хр ват ског иде о ло га Ми хо ви ла Па вли но ви ћа. Луч је 
у бро је ви ма за 1912. ре кла ми ра ла по ја ву но вог кле ри кал ног 
омла дин ског ли ста – Мла дост, ко ји је Хр ват ско ка то лич ко 
ака дем ско про свјет но дру штво „Па вли но вић“ из За дра на ја-
вљи ва ло као „гла си ло ци је лог омла дин ског по кре та у хр ват-
ским зе мља ма“.

Ви ло вић је, у скла ду са сво јим та да шњим ри мо ка то лич-
ким свје то на зо ром (на ро чи то об ли ко ва ним у Кри је си, Лу чи и 
Мла до сти) „по кре та шког“ Мах ни чев ског кул тур но-вјер ског 
кру га, ко нач но по ста вљен („за ре ђен“) за све ће ни ка 27. ју ла 

5 Пригодом прославе десетогодишњице хрватског академског друштва „Хр
ватска“ у Бечу, Луч, 1912, година VIII, бр. 17–20.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2014, год. X vol. 20 стр. 939

13

1913. од стра не по моћ ног би ску па сплит ско-ма кар ског Виц-
ка Па лун ка, ко ји је као и Ви ло вић био пи сац. Ви ло ви ће во 
опре дје ље ње за све ће нич ки по зив би ло је ло гич на по сље ди-
ца ње го вог од го ја у по ро дич ном и ам би јен тал ном ри мо ка то-
лич ком кр шћан ском окру же њу. У псал му, при ли ком ње го вог 
све ће нич ког „ре ђе ња“, у „за но сном и отај стве ном то ну Ви-
ло вић пје ва: Го спо де чу јем, по гла су од ла зим ево; оста вљам 
Еги пат плод ни лу ком и ме сом; сла сти ма сва ким...“.6 Спре ман 
и од лу чан сли је ди ти бож ји зов, псал мич ким пје ва њем Ви-
ло вић је из ра жа вао пот пу ну вје ру, ода ност и спрем ност на 
Бож је по сла ње и слу жбу.

По во дом по ста вље ња за све ће ни ка Ви ло вић је у сплит-
ском Да ну (бр. 11/13, 30) об ја вио чла нак „Псал мус еxеунтис“ 
(„У да ни ма мог ула ска у све ћен ство“). У истом бро ју Да на 
(стр. 43) об ја вио је и чла нак „За кри жом“ („При го дом хи ља-
ду и ше сто тог кр шћан ског сла вља“) по све ћен ју би ле ју об-
ја вљи ва ња Ми лан ског едик та „ца ра ро меј ског Кон стан ти на 
Ве ли ког“. Кле ри кал ни Дан је об ја вљи вао члан ке фран ко-
вач ког „чи стог“ пра ва штва, ве ли чао је и по пу ла ри сао ри-
мо ка то лич ке хр ват ске ли сто ве и ча со пи се, нпр. ду бро вач ку 
Пра ву чи сту Хр ват ску, Шта дле ро ву Врх бо сну, Хр ват ску, а 
кри ти ко вао хр ват ске ли бе рал но ча со пи се (за гре бач ки Об зор, 
Хр ват ску ри јеч, На род ни лист, сплит ску про ју го сла вен ску 
Сло бо ду). Дан је хва лио „углед ни хр ват ски ча со пис“ (Пра ву 
чи сту Хр ват ску) ко ји од по чет ка спо ра у стран ци пра ва „до-
но си кра сних чла на ка про же тих жар ким па три о ти змом, ко-
ји ма је циљ: сло га стран ке на ко рист цје ло куп ног хр ват ског 
на ро да“, хва ле ћи ду бро вач ке пра ва ше да су „још од по чет ка 
на сто ја ли бла гом и ми лом ри јеч ју по ми ри ти за ва ђе не стру је 
и за то ми ти особ не осје ћа је“. За ла га ли су се, и Дан и Пра ва 
цр ве на Хр ват ска, да по ли ти ка стран ке пра ва по свом про-
гра му и „спи си ма не у мр лог Стар че ви ћа“, оста не „чи сто хр-
ват ска по ли ти ка“: „Ко ри сти ли та још ко ме то је на ма ми ло, 
са мо кад је Хр ва ти ма до бро. Про гу та ли пак Гер ман или Сла-
вен или ко дру ги Хр ва те, на шој је на род но сти све јед но, ње 
не има“.7 Очи то је да ри мо ка то лич ки кле ри кал ци Хр ва те не 
убра ја ју у „чи сте“ Сла ве не, али не и у чи сте Гер ма не, по што 

6 Đ. Vilović, Psalmus exeuntis, Dan, XI/1913, br. 30, 24. srpanj 1913.
7 Dan, Spljet, 3. srpanj 1913.
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су они као на ци ја, пре ко ста ти стич ких ана ли за, ствар но би ли 
са зда ни од мје ша ви не на ро да (срп ско-сла вен ско-гер ман ско-
ро ман ске).

Дан је, да кле, об ја вио ка рак те ри сти чан кле ри кал но-ве-
ли ко хр ват ски ко мен тар о од је ци ма спо ра у Хр ват ској стран-
ци пра ва, ко ја се рас па ла на ви ше фрак ци ја („Ми ли нов ци“, 
„До мо ви на ши“, „Фран ков ци“). Ко на чан рас кол у Хр ват ској 
стран ци пра ва ипак се де сио не по сред но по сли је об ја вљи ва-
ња тог бро ја Да на, тј. 19. срп ња 1913. го ди не. Дан је ина че 
до но сио екс трем не члан ке про тив Ср ба, нпр. у бро ју од 3. 
срп ња 1913. у ко ји ма Ср бе пред ста вља као осва ја че, оку па то-
ре, ли бе рал це-ан ти кле ри кал це, ру со фи ле, па их (Ср бе) опо-
ми ње да се Ср би ја не сми је сли је по по во ди ти за Ру си јом, док, 
с дру ге стра не, Ру си ја на пред ним Сла ве ни ма ни ка ко не сми-
је би ти иде ал ни мје ри ло, због „не до стат ка ин ди ви ду ал них 
сло бо да“. Члан ци су но си ли на слов „Ср би ја и кон кор дат“, 
„Ка то ли ци у осво је ним мје сти ма од Ср ба и Цр но го ра ца“.

По сли је за ре ђе ња за све ће ни ка Ви ло вић је го ди ну и по 
да на ра дио као ка пе лан у Ло кви – Ро го зни ци (жу па у оми шкој 
Ро го зни ци), ода кле је уз до пу ште ње би ску па 1915. оти шао на 
сту ди је у Беч8 („рат ни сту дент“), гдје је ис тра жи вао у беч ким 
ар хи ви ма, са ра ђи вао са Ја не зом Кре ком, али се дру жио и са 
срп ским и хр ват ским сту ден ти ма. У сту дент ском ли сту На ше 
ко ло об ја вио је ви ше чла на ка, углав ном свје тов ног ка рак те ра 
(„При ча дал ма тин ског жа ла“, бр. 2, Беч 1914; „Гдје Би о ко во 
ура ња у мо ре“, бр. 1, 1915). У за гре бач ким Но ви на ма у бро је-
ви ма за 1916/17. пу бли ко вао је не ко ли ко фељ то на и чла на ка о 
сво јим им пре си ја ма и до жи вља ји ма у Бе чу („Сни јег у Бе чу“, 
„Наш Беч“, „Gast ha us Franz Bock“, „An stel len – им пре си је из 
беч ког жи во та“, „Milchfrau“, „Kro a ten Blut (Беч ки опер ни но-
ви тет)“, при каз Нед ба ло ве опе ре те под истим на зи вом и при-
каз књи ге Хер ма на Ба ра (Ба хр) „Хим мел фа хрт“. По ми шље-
њу књи жев ног исто ри ча ра др Ива на Бо шко ви ћа, Ви ло ви ће ве 
им пре си је и фељ то ни зна чај ни су због ин фор ма тив но сти и 
по то ме што су угра ђе ни у ат мос фе ру ње го вих при по вјет ки 
(због опи са ам би јен та у ко јем се кре тао ју нак ње го вог ро ма-

8 Др Иван Бошковић наводи Виловићево „писмо бискупу за допуштење сту-
дија на свеучилишту у Бечу (НАС, С-М, Списи г. 1915, бр. 2442 (цит. према: 
И. Бошковић, Виловићев обрачун с вјером, Црквом и народом, Приноси, 3, 
Загреб,  2006. 368).
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на „Есте та“). Књи жев ник Ри кард Ка та ли нић-Је ре тов је ис-
ти цао да је збир ка но ве ла „Си но ви мо ра“ до вр ше на у Бе чу, 
„а не ста ла за ври је ме ме ђи мур ског пре вра та (1918), ка да је 
Ви ло вић мо рао бје жа ти пред ма ђар ским освет ни ци ма“.9 Та-
да шњи „ка то лич ки свје то на зор“, ди је лом је угра ђен у Ви ло-
ви ће ву кри ти ку Кр ле жи ног „Па на“ (Но ви не, бр. 84, IV/1917), 
пре ко на гла ша ва ња при вид ног ма ни хе и зма и по бје де Па на 
над Цр квом.10 По сљед њи чла нак у Лу чи, „Љу би чин бу сен“, 
ко ји је об ја вио у бро ју 2. за 1916–17, на ја вљи вао је Ви ло ви ћев 
те мат ски за о крет од ис кљу чи во вјер ско-на ци о нал них и за ви-
чај них те ма ка бу ду ћој оп се сив ној еро то ман ској те ми ве за ној 
за култ же не.

 У Хр ват ској про свје ти (бр. 1–2, 1916) об ја вио је на ста-
вак те мат ског ци клу са „Из књи ге: Мел хи се дек“ (пр ви дио 
об ја вљен у Лу чи 1912. го ди не).  Ви ло ви ћев све ће ник, све ће-
ник “ње го вог дје тињ ства”, био је хе бреј ски све ће ник Мел-
хи се дек, “краљ прав де” ко јег је и опи сао у ра ду “Из књи ге 
Мел хи се де ка”, об ја вље ном 1916. го ди не у Бе чу. Из ње го вих 
(Мел хи се де ко вих) пи са ма из ви ра ла су Ви ло ви ће ва пр ва за-
ви чај на сје ћа ња на нај ра ни је да не дје тињ ства ка да је “љу био 
мо ре као ри би ца, и пу чи ну као ви си ну до не ба”. 

Ви ло вић је у мла до сти, да кле, ства рао дје ла ко ја су 
на ста ја ла у епо хи ње го вог “беч ког ства ра ла штва”, ка да је 
у вре ме ра та ис тра жи вао у беч ким ар хи ви ма, са ра ђи вао са 
те о ло гом Ја не зом Еван ге ли стом Кре ком. У сту дент ским ли-
сто ви ма по чео је, ме ђу тим, об ја вљи ва ти и члан ке свје тов ног 
ка рак те ра, што свје до чи о све ја чем ути ца ју гра ђан ских ли бе-
ра ла на пси ху мла дог Ви ло ви ћа, ко ји се све ви ше „осло ба ђао 
сте га“ ри мо ка то лич ког свје то на зо ра и све ви ше пи сао о свје-
тов ним кул тур но-умјет нич ким те ма ма. Опи сао је лич ност 
“нај мла ђег уче ни ка беч ке ки пар ске ака де ми је” - Фра на Цо ту 
из Кни на (об ја вље но у Хр ват ској про свје ти 1916), ко ји је по-
ма гао ар хе о ло шком ла и ку и ди ле тан ту, “оцу хр ват ске ар хе о-
ло ги је” фра Лу ји Ма ру ну, и овје ко вје чио би стом лик твор ца 
хр ват ске “знан стве не” ар хе о ло ги је Фра не Бу ли ћа. У но ве ли 
“При ча уве лих Ђур ђи ца” (по све ће на То ми сла ви Мил чић, Хр
ват ска про свје та, 1916) Ви ло вић је још уви јек пре о ку пи ран 

9 Р. КаталинићЈеретов, „15 дана“, бр. 3, II/1932.
10 И. Бошковић, н. д., 369.
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на ци о нал ним те ма ма хр ват ства, пје ва о хр ват ској зе мљи и 
хр ват ском гор ју, при ча о “оди је лу ша ром хр ват ске игле ве зе-
но”. У вре ме ну свог ри мо ка то лич ког вјер ског (кле ри кал ног) 
за но са, Ви ло вић је у за гре бач ким Но ви на ма (4/1917) на пи сао 
кри тич ки осврт о збир ци пје са ма Ива на Еван ге ли сте Ша ри-
ћа „Сун це и обла ци“ („Но ве пје сме“), над би ску па врх бо сан-
ског од 1922, ко ја је иза шла у Са ра је ву 1914. го ди не.

Књи жев ни исто ри чар и кри ти чар др Иван Бо шко вић 
је за пи сао да Ви ло вић ни је био ни пр ви ни ти по сљед њи хр-
ват ски пи сац и ин те лек ту а лац ко ји је на пу стио „све ће нич ке 
ре до ве или пак сје ме ни ште“: „Као и мно ги ње го ви су вре ме-
ни ци, а ме ђу ге не ра ци јом на пред не и ка сни је (ју го)на ци о-
на ли стич ке омла ди не био је зна тан број по је ди на ца ко ји су 
све ће нич ке ха љи не за ми је ни ли они ма гра ђан ских или иде о-
ло шких бо ја. Ка да је ри јеч о на шој те ми, спо ме ну ти је Ма те ја 
Ко шћи ну и Ни ку Бар ту ло ви ћа. И док се Ко шћи нин гор љи ви 
ан ти кле ри ка ли зам мо же об ја сни ти от по ром Цр кви као јед-
ном од сто же ра хр ват ске на ци о нал не сви је сти, у ко јој су он 
и ње го ва ге не ра ци ја ви дје ли опа сност сво јем уни та ри стич-
ком ју го сла вен ском про јек ту, до тле Бар ту ло ви ће во на пу-
шта ње сје ме ни шта – на што нас упу ћу је ње го во дје ло – има 
из во ри ште у про бу ђе ним осје ћа ји ма дје ча ка (’Ка кав ли је пи 
по пић’) ’скло на бес ко нач ним ту га ма и нео бја шњи вим са мо-
то ва њи ма’. Слич но ври је ди и за Ви ло ви ћа. При хва ти мо ли 
чи ње ни цу да се књи жев но дје ло мо же чи та ти као пси хо грам 
лич но сти, раз ло ге ње го вој од лу ци, чи ни се, про на ћи је у (не-
кон тро ли са ној) стра сти ко ја је упра вља ла ње го вим жи во том 
и увје то ва ла ко ра ке ко је је чи нио. Про бу ђе на, по све му у Бе-
чу, страст пре ма же ни за ци је ло је би ла је дан од раз ло га да 
се на кон по врат ка у Дал ма ци ји за др жао ве о ма крат ко и да је 
по тра жио пре мје штај. Од ла зак и бо ра вак у Ме ђи мур ју, ко-
је је от крио као ври јед ну књи жев ну те му у сво јој хр ват ској 
ду хов ној и про стор ној суп стан ци ји, ту је страст још ви ше 
раз бу дио и омо гу ћио јој да до кра ја овла да сва ким ње го вим 
по ступ ком. Иду ћим ко ра ком Ви ло вић је по ка зао да за љу бав 
же не ни је био спре ман са мо раз вр ћи све ће нич ке за ру ке, не го 
и про ми је ни ти вје ру“.11

Ви ло ви ће во апо стат ство не би има ло ве ћег зна че ња, 
„осим за пси хо ло ги ју ње го ве лич но сти“, да се, пре ма Бо шко-

11 И. Бошковић, н.д, 387.
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ви ће вом за кључ ку, чин ски да ња све ће нич ке ман ти је убр зо 
ни је пре тво рио у сна жну мр жњу пре ма Ри мо ка то лич кој цр-
кви, чи је је ре до ве ре зо лут но на пу стио. Та кав об ра чун с Цр-
квом, ко ји је исто вре ме но био и ње гов об ра чун с вла сти том 
про шло шћу, по Бо шко ви ћу је „отво рио ве ли ку пу ко ти ну у 
ње го ву би ћу. Гу би так ослон ца ко ји му је у по чет ку пру жа ла 
Рим ска цр ква, ка ко је на во дио књи жев ни исто ри чар Бра ни-
мир До нат, про из вео је по сље ди це иде о ло шке и по ли тич ке 
при ро де, па је осло нац по тра жио у дру гим ор га ни за ци ја ма 
и ин сти ту ци ја ма. За Бо шко ви ћа не ма ди ле ме да је страст 
ко ја је вла да ла Ви ло ви ће вим жи во том, би ла основ ни по рив 
за на пу шта ње све ће нич ког по зи ва, али је за Бо шко ви ћа не-
схва тљи во што је хтио про мје ни ти и вје ру ка ко би се оже нио 
пра во слав ном Срп ки њом. Због свог нео б у зда ног стра сног 
тем пе ра мен та („еро то ман“), али и но во на ста лог иде о ло шког 
ли бе ра ли зма и ан ти кле ри ка ли зма, ко ји су све ви ше из би ја-
ли из ње га, то ком 1919. го ди не по ку ша вао је да пре ђе у пра-
во сла вље, али га је Си нод Срп ске пра во слав не цр кве од био. 
Кра јем 1919. по чео је по ха ђа ти про те стант ску шко лу у Ста-
рој Па зо ви ка ко би по стао лу те ран и ти ме мо гао оства ри ти 
„љу бав пре ма же ни“. Те Ви ло ви ће ве но ве вјер ске по ри ве Бо-
шко вић је ре кон стру и сао пре ко Ви ло ви ће ве но ве ле те „Ни ко-
љин ско ве че“, јер „ис под ли ка про фе со ра ко ји ки да све че ву 
одо ру ни је те шко пре по зна ти са мо га Ви ло ви ћа ко ји оскуд ну 
сва ко дне ви цу тје ши стра сном љу ба ви пре ма же ни“.12 Иако је 
у мла ђа ним го ди на ма рас ки нуо са све ће нич ким по зи вом, у 
сво јим при по ви јет ка ма и ро ма ни ма низ го ди на те мат ски је 
оста јао у окри љу све ће нич ког жи во та, кри ти ку ју ћи ри мо ка-
то лич ки кле ри кал ни свје то на зор, ко ји је све ви ше био про-
жет ве ли ко хр ват ском ми то ло ги јом.

2. Књи жев но ства ра ла штво Ђу ре Ви ло ви ћа 
о сје ве ру Хр ват ске и Ме ђи гор ју 19181941.

Ула ском у но ву иде о ло шку ли бе рал ну и ан ти кле ри кал-
ну ју го сла вен ску кли му, а ти ме и у но ву ства ра лач ку фа зу од 
1919. го ди не, Ви ло вић се окре ће но вим те мат ским са др жа-
ји ма ко ји су га све ви ше уда ља ва ли од те ма ве за них ис кљу-
чи во за ри мо ка то ли ци зам, „на ци о нал не ју на ке“ и хр ват ску 

12 И. Бошковић, н. д., 372.
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по ви је сну ми то ло ги ју, те се све ви ше ба вио свје тов ним те ма-
ма усмје ре ним ка жи вот ним ра до сти ма, љу ба ви и ту ги, пр-
вен стве но ри мо ка то лич ког хр ват ског, у ма њој мје ри срп ског, 
али и но вог ју го сла вен ског на ро да. Та ко је 1918. го ди не пи сао 
при каз књи ге „Га ле бо ви“ ли бе ра ла Дан ка Ан ђе ла (Ан ђе ли-
но ви ћа), об ја вљен у Хр ват ској др жа ви (За греб, 2/1918, 270, 
3). У Хр ва ту (И/1919) об ја вио је осврт о Бра ни сла ву Ну ши ћу 
„Ну шић се ви ше не сми је“; у Са вре ме ни ку (14/1919, 4) при-
каз ро ма на Еме Бо жи ће вић „Алем ка“. При каз збир ке сти хо ва 
Ми ло ша Ви да ко ви ћа „Цар ски со не ти“ Ви ло вић је пу бли ко-
вао у истом бро ју Са вре ме ни ка, као и при каз књи ге Мир ка 
Јур ки ћа „Из за ви ча ја“ (14/1919, 5); при каз дје ла Ан ту на Ма-
та со ви ћа „Су сре ти“ Ви ло вић је та ко ђе об ја вио у Са вре ме ни
ку (14/1919, 7/8).13У при ка зу књи ге А. Ма та со ви ћа “Су сре ти” 
(Са вре ме ник, 1919) Ви ло вић ла мен ти ра над “по себ ном ка то-
лич ком ли те ра ту ром”, ко ју по ми ње Ма та со вић, и до ла зи до 
за кључ ка да је по себ на ка то лич ка ли те ра ту ра не мо гу ћа јер је 
на про сто не ма.

Пр ви ро ман ко ји је Ви ло вић на пи сао, “Есте та - ро ман 
вјеч них бо хе ма”, об ја вљен је у пр вој го ди ни по сто ја ња но ве 
др жа ве - Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ро ман је, да-
кле, об ја вљен 1919. го ди не у еди ци ји “Свјет ске књи жни це” 
књи жа ра М. Ке ло ви ћа под бро јем 11. Као Ви ло ви ће во пр во 
ли те рар но дје ло, оно од кри ти ке ни је у ве ћој мје ри за па же но 
(“ко ли ко је за слу жи ло”), али га је за то пу бли ка бо ље при ми-
ла, па је 1924. го ди не, “као ма ло ко ја на ша књи га”, до жи вје-
ло сво је дру го из да ње. Од књи жев них кри ти ча ра је оцје ње но 
као дје ло пи са но “нео бич но сна жно и ду хо ви то”. Са др жај му 
је “јед на на ша бол на, али на ма још до са да нео бја шње на тра-
ги ка”. У дје лу је при ка за на “сва рат на и пред рат на Хр ват ска 
с не до сти жи вом ду хо ви то шћу и нео бич но точ ним оп сер ва-
ци ја ма”. Оцје ње но је као “јед но од нај ја чих, ваљ да и нај ја че 
дје ло на ше умјет нич ке про зе у зад њим де це ни ји ма”. Ви ло-
вић је као вр ло млад пи сац по стао нај по зна ти ји ју го сла вен-
ски са вре ме ни фељ то ни ста. У “Би но зи ној” ре кла ми за књи гу 
за пи са но је да је “Есте та - ро ман вјеч них бо хе ма”, књи га ко ја 
је још 1919. до ни је ла син те тич ни умјет нич ки до жи вљај хр-
ват ског ко лек ти ва; ро ман ко ји се од ви ја на јед ној по по днев ној 

13 Комплетне текстове видјети у књизи II о чланцима, критикама и полемика-
ма Ђуре Виловића.
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шет њи хр ват ског фељ то ни сте (Ђу ре Ви ло ви ћа) по за гре бач-
кој ве ле град ској че твр ти. Дје ло, ко је је по ра зи ло и осуп ну ло 
сво јом ори ги нал но шћу и но во шћу”.14

Књи жев ни кри ти чар др Ју ри шић за пи сао је сво је вр ло 
по зи тив не им пре си је о “Есте ти”, на гла ша ва ју ћи “кул тур но 
хр ват ство не тр го вач ке Хр ват ске”: “Ка ко је овај Ви ло ви ћев 
за па жај пје снич ког са њар ског оби љеж ја на хр ват ском пле ме-
ну то чан, бит ће нам ја сни је, сје ти мо ли се осим кул тур них 
тво ре ви на хр ват ских још са мо н. пр. по ли тич ке на ив но сти 
и ро ман тич но сти Хр ва та или по све не тр го вач ке Хр ват ске. 
Овај есте ти зам хр ват ског пле ме на хо ће Ви ло вић да на гла си 
у ти пу Тврт ка Са ње. Хр ват је от при ли ке ду шев ни го спо дин. 
За то из овог ро ма на пи ри исти дах го спод ства, ко јим нас је 
ома мљи ва ла од кри ти ка на жа лост не при ми је ће на от мје ност 
и фи но ћа на гла ва ма и у лич ним цр та ма Сту ди но вих скулп-
ту ра. У круп ном по те зу на по ре до је на ба че но у ‘Есте ти’ про-
блем, што га по ку ша ва ху ри је ши ти у нас Но вак, Ко за рац и 
Ко ва чић, про блем на ше се љач ке ин те ли ген ци је. Ње го во опа-
жа ње сит них по кре та ду ше на сва кој јед на ко оштро и ду хо-
ви то, ди ја лог уви јек ла пи да ран, на чин из ра жа ва ња ори ги на-
лан. Сва гдје су ра су ти сна жни кон тра сти и из вор не по ред-
бе, ко је нас сво јом но во шћу че сто из не на ђу ју и дје лу по да ју 
нео сла бље ну за ни мљи вост. При го во ре Ви ло ви ће ву дје лу не 
ћу из но си ти, јер ја Ви ло ви ћа сма трам - по бјед ни ком, а он на 
уста Тврт ка Са ње из ја вљу је: ‘Ја не ћу по бје ду с јед ним гла сом 
ве ћи не. Јед но гла сно или ни шта!’.”15

Или ја Ја ко вље вић у сво јој књи зи “Сту ди је и пор тре ти” 
(За греб, 1920) на пи сао је нај у спје шни ји при каз Ви ло ви ће ве 
умјет нич ке фи зи о но ми је из ра же не у “Есте ти”: “У ‘Есте ти’ 
Ви ло вић при по ви је да. Са мо свје сно, с иро ни јом, без тра же ња 
ре чи. На ње му је све реч: по глед, по смех, крет ње и глас. Све 
је реч, а реч је жи вот. Реч је но ва као наш жи вот и де лу је као 
на ше тра ги ко мич но сти. Јед на до дру ге, ша ро ли ке и бо јом и 
то пли ном, ре чи тво ре чуд не ор га ни зме: фељ тон је дан, два, и 
ви ше њих. А он да све то син те ти ше јед на не на да на ге ста и 
пред ва ма је чи та ва ду ша јед не кул ту ре и јед не на ци је, је дан 
ро ман, за нас нов, јер пр ви фељ тон ски. До сад не по зна тим 

14 15 дана, бр. 1-2, 1932.
15 Савременик , Загреб, бр. 12, 1919. година.
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свје тлом оба сјан је ди но наш чо вјек, нео д луч ни, еле гант ни, 
не сми је шљи ви есте та - Тврт ко Са ња. Бо хем, јер Хр ват. Веч-
ни бо хем, јер веч ни Хр ват.”

Књи жев ник К. Ме са рић та ко ђе се по зи тив но кри тич ки 
огла сио по во дом по ја ве Ви ло ви ће вог пр ви јен ца, и у Об зо ру, 
од 23. ве ља че 1924, про ци је нио да је Ђу ро Ви ло вић “већ у 
свом жи во ту на пи сао до бру књи гу и то ‘Есте ту’. У тој књи зи 
мо жда и не сви је сно ма ни фе сто вао је на ка ну, да бу де чла ном 
јед не шко ле, ко ја је до ла зи ла...”. Пи сац ју го фил ске ори јен та-
ци је, Ан те Ко вач (Фи фи фи цус), у Ју го сло вен ској Њи ви (бр. 12, 
1923) је оп ту жи вао за гре бач ку кри ти ку што је “на по ла за шу-
ти ла ‘Есте ту’”, у ко јем се про во ди пси хо ло шка ана ли за гра-
ђан ског рат ног и по рат ног хр ват ског мен та ли те та. Та књи га 
је, по ње му, син те тич ка пси хо ло ги ја јед ног вре ме на. 

Ви ло вић је уско ро са ур ба не за гре бач ке при че (ро ма-
на) из не на да те мат ски пре шао на ме ђи мур ско се ло. Он је 
да кле, од мах по сли је ства ра ња Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца за по чео те мат ски ци клус пи са ња о но вој хр ват-
ској те ри то ри ји - Ме ђи мур ју, и то с “пуч ким” се о ским при-
по ви је сти ма - “С ме ђи мур ске рав ни” (Хр ват ска про свје та, 
бр. 1-2, 1919),16 ко је су про же те по ли тич ким и на ци о нал ним 
мо ти ви ма ве за ним за ма ђар ску вла да ви ну, с љу бав ном те ма-
ти ком (с ак цен том на за бра ње не све ће нич ке љу ба ви), али и с 
из ра же ним осје ћа ји ма ту ге, би је де али и жи вот не ра до сти и 
на род них ве се ља ко ја су се нај че шће ор га ни зо ва ла при ли ком 
вјер ско-на ци о нал них по хо да ка све ти ли шту по све ће ном Мај-
ци Бо жи јој Би стрич кој, ко ја је све ви ше по ста ја ла “Кра љи ца 
Хр ва та”. Ви ло вић опи су је ма ђар ски те рор над Ме ђи мур ци-
ма (ко ји су се вра ћа ли из Ма ри је Би стри це) због про на ђе них 
“ме да љи ца Мај ке Бо жи је Би стрич ке с оне три врп це (цр вен-
би јел-плав)”. По сли је оп ту жби ма ђар ских жан да ра да су Хр-
ва ти и да су то хр ват ске за ста ви це, Ме ђи мур ци су се мо ра ли 
бра ни ти, али у сво јој про сто ду шно сти по ште но и при лич но 
на ив но: “Тко је и ми слио на оне тра ко ве. На кит па ето. Хр-
ва ти (у Ма ри ји Би стри ци) ки ти ли ме да љи це па сво је бо је и 
по ста ви ли, а ми ни смо на то ни па зи ли. О злу ни су ми сли ли 

16 Под утиском “неодољивог” Међимурја, које га је у потпуности освојило као 
писца али и као страственог темперамента - хедонисту, жељна опуштеног и 
разузданог живота, написао је новелу (приповијетку) “С Међимурске равни” 
(Н. Жутић, Ђуро Виловић - од жупника до четника, Београд, 2012, стр. 79-80).
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кад су ки ти ли, као што ни ми, кад смо ку по ва ли. Ја њад су 
Ме ђи мур ци, ни је њи ма до по ли ти ке, не го до ја да и не во ље. 
Ра ди то га нас за тво ри ше...”. Ме ђи мур ци ма је уз ба ти не на ре-
ђи ва но да го во ре да они мо гу би ти са мо Ма ђа ри јер су ро ђе-
ни у Ма ђар ској и да су дио ма ђар ског по ли тич ког (др жав ног) 
на ро да, али они са ми ни су зна ли ко су и што су. 

Ви ло вић је  већ сво јим пр вим но ве ла ма Ме ђи мур ју по-
ди гао ли те рар ни спо ме ник. Ро ман “Ме ђи мур је - ис по вјест 
јед ног су то на” Ви ло вић је на пи сао 1918. а об ја вио 1923. у Ча-
ков цу. Ри јеч је о ро ма ну (или по ве ћој при по ви јет ци) у ко јем 
је Ви ло вић сво ју “те му оп се си ву” - љу бав ни жи вот све ће ни-
ка - смје стио у ме ђи мур ски ам би јент. До ла ском у Ме ђи мур је, 
по сли је сво јих беч ких „рат них“ сту дент ских да на, Ви ло вић 
је истин ски за во лио жи вот и љу де тог кра ја: “Та ми је зе мља 
по ста ла бли за, и то пла ми по ста та зе мља, у ко јој гу сто и 
буј но цва ту ла ти це, а же не го во ре не ким ро мо ром и шап том, 
ко јим ро мо ре на ши ли је пи, мла ди гла го ла ши уз мо ре. Ту као 
да сам се срео с је зи ком на ших при мор ских не дје ља и ра них 
ју та ра”.17 Он је по стао пр ви пје сник Ме ђи мур ја, пр ви про за-
и ста и из ра зит при по вје дач ки та ле нат, а “ње го во Ме ђи мур је 
јед на од нај и скре ни јих, нај соч ни јих и нај по е тич ни јих при ча” 
у ме ђу рат ној књи жев но сти. Ви ло ви ће ва при ро да је опи си ва-
на као фло рен тин ска у но ве ла ма Ме ре шков ског,  па ган ска и 
ди о ни зи јев ска, пу на стра сти, му шке сна ге и на ту ра ли стич-
ког скла да при ро де и чо вје ка. У ре клам ном бло ку за ро ман 
“Ме ђи мур је”, об ја вљен у 15 да на 1932. го ди не, из да вач Ви ло-
ви ће вих књи га “Би но за” ис та као је да је то кла си чан ро ман 
о сми слу чо вјеч јег жи во та и ње го вој ми си ји на зе мљи: “При-
ро ди је ста ло са мо до то га да се одр жи вр ста. Муж јак пје ва, 
а жен ка вла да и упра вља све к ци љу да се одр жи под мла дак. 
Он ми сли сва шта, а она зна са мо јед но. Мај ке су зе маљ ски 
бо го ви, го спо да ри и ти ра ни”.18 Ме ђи мур ски крај за Ви ло ви-
ћа је био ди о ни зи јев ски рај за опу штен рас ка ла шни жи вот, у 
ком се жи ви без пре ве ли ких мо рал них сте га, ко је је у дру гим 
кра је ви ма по ње му нај ви ше на ме та ла Рим ска цр ква. За то је 
он у свом епи ку реј ском ерот ском за но су че сто ла мен ти рао 

17 Ђ. Виловић, Хрватски сјевер и југ, Матица Хрватска, Загреб, 1930, 5 (цит. 
према: И. Бошковић, н. д, 370).

18 15 дана, 1932. година.
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над Ме ђи мур јем, ко је му је по ста ло оми ље на ства ра лач ка 
књи жев на те ма.

Књи жев ни кри ти чар др Мај кснер (Ma ix sner) ме ђу пр ви-
ма је на пи сао кри тич ки осврт о ро ма ну “Ме ђи мур је”: “Да ли 
га је крај на дах нуо сво јом но стал ги јом или је пје сник ожи вио 
ме ђи мур ску ра ван че жња ма сво је ду ше, тко би то знао, али 
је ње го во дје ло за јед нич ким до при но сом обих фак то ра из и-
шло ли је по и склад но... Ње гов ју нак ни је оби чан пор кар, не-
го јед на не у мит на про ва ла узап ће не на ра ви, јед но кр ште ње 
вје штач ких ла на ца и при род но спа ја ње ис трг ну тог чо вје ка с 
ве ли ком и чи та вом при ро дом у искон ски склад”.19 Кри ти чар 
Вла ди мир Ба бић је, из ме ђу оста лог, о ро ма ну за пи сао сли је-
де ће: “Пр ви и нај сна жни ји ути сак ко ји до би ја те ка да чи та те 
ово дје ло, тај је, да осе ћа те, да не чи та те јед ну књи гу из обла-
сти ле пе књи жев но сти, но вам се чи ни да вам не ки ваш ста ри 
ис кре ни при ја тељ, с ко јим се ни сте ду го ви де ли, при ча сво-
је истин ски про жи вље ле ра до сне и бол не до га ђа је. Го спо дин 
Ви ло вић је пр ви пје сник Ме ђи мур ја, леп и из ра зит при по вје-
дач ки та ле нат, а ње го во Ме ђи мур је јед на од нај и скре ни јих, 
нај соч ни јих и нај по е тич ни јих при ча у по сле рат ној хр ват ској 
књи жев но сти”.20

Сло ве нач ки кри ти чар Б. Бор ко у љу бљан ском Ју тру из-
нио је сво је кри тич ке им пре си је о дје лу: “... да си је по ро ду 
Дал ма ти нец, ње го во су бјек тив но до жи вља ва ње се по кри ва с 
мо јим вла сти тим, за то ми је то још ви ше дра га и ми ла књи-
га. Гју ро Ви ло вић је мој стре в опи си ва њу пеј са жа. Ње го ва 
је при ро да бо га та ка кор фло рен тин ска в но ве лах Д. С Ме ре-
шков ске га. Ви ло ви ће ва при ро да је по ган ска. То је ди о ни зиј-
ски свет полн ра сти ин мо шке си ле, свет на ту ра ли стич не га 
скла да при ро де с чло ве ком. З умет но сне стра ни Ви ло ви ће ва 
књи га ена нај у спје леј ших дел в мла ди хр ват ски ли те ра ту-
ри”.21 Кар ло Ме са рић је ис та као да је Ви ло вић “уда рио свој 
жиг на на шу ту жну и ра до сну ме ђи мур ску ра ван. Јест, она 
је ту жна и ра до сна уви јек у исти мах. И љу ди су јој та кви 
и пје сма јој је та ква“. Ме са рић ни је ула зио у са му ана ли зу 
ду ше ме ђи мур ске рав ни, “јер ју је аук тор из нио у свој ње-

19 Обзор, 19. коловоза 1923, Загреб.
20 Трговински гласник, Београд, бр. 198, 1923.
21 Јутро, Љубљана, 6. октобар 1923.
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зи ној на го сти то пло и с љу ба вљу”, па на ста вља: “Пулс на ше 
ме ђи мур ске рав ни има свој на ро чи ти такт и ја се ве се ли ум, 
то је тај такт на шао сво ју илу стра ци ју у јед ној књи зи, ко ја је 
искре на и ме ђи мур ска, ко ја је - до ку мент”.22

Кри ти чар Ах мед Му рад бе го вић у за гре бач ком “Ви јен-
цу (25. ок то бар 1923) оста вио је свој кри тич ки за пис: “... Ово 
на ше по е тич но, сен зу ал но, жи во, искре но и не па тво ре но из-
би ло је у овој при по ви је сти еле мен тар ном сна гом и све се за-
пра во у то ме и из гу би ло и тех ни ка и ди на ми ка и са ма аук то-
ро ва ду хов на лич ност - све се то ис ка ли ло у сти лу и у мла дој, 
свје жој, искре ној и при ми тив ној умјет но сти, ка кву нам да је 
Ви ло ви ћев та ле нат”. 

Књи жев ник и пу бли ци ста ју го фил ске ори јен та ци је, 
Ан те Ко вач, за Ју го сло вен ску њи ву оста вио је па не ги рич ки 
при каз Ви ло ви ће вог “Ме ђи мур ја”: “... Са мо се тим на шим 
тра ља вим, ско ро је вич ким ли те рар ним и из да вач ким при ли-
ка ма да де об ја сни ти, ка ко Ви ло ви ћев ро ман Ме ђи мур је ни-
је за не ко ли ко мје се ци пре пла вио и за нео раз др ма ну зе мљу 
Ју го сла ви ју... Ви ло вић не ма ве зе с на тру лом бе о град ском 
ка ва ном Мо сквом, ни са бле дом за гре бач ком Ка за ли шном 
ка ва ном и због то га се у на шим ре ви ја ма пи ше о ње му, ако 
се уоп ће пи ше, по вр шно и ута ји вач ки. Ње га ће ваљ да буч но 
от кри ти по сле де сет го ди на. Што је из нио Ви ло вић у свом 
ро ма ну? Ово је јед на сил на и по тре сна ка пе лан ско-жуп нич ка 
исто ри ја са ‘фа ро фа’ у Ме ђи мур ју. Сил на и ду бо ка! Ду бо ка и 
ори ги нал на, јер је ова ко ни је још ни тко код нас из нео. Ту не 
мо же те да пре ско чи те ни јед не стра ни це, ту не до са ђу је ни 
јед на фи гу ра, ту не ума ра ни је дан ре флекс. Све за ди вљу је 
и стре са. Ни је дан Ме ђи му рац ни је дао то ли ко Ме ђи мур је, 
као Дал ма ти нац Ви ло вић. Он је упра во про на шао Ме ђи мур-
је, као што је Ко за рац ‘про на шао’ Сла во ни ју т.ј. Шо ка ди ју... 
Ви ло вић ра ди мно го, по чео је пред 15 го ди на, а да нас је без у-
вјет но је дан од ја чих на ших при по ви је да ча. Про кр чио је сам 
се би пут, а то је вр ло ва жна ствар у до ба, кад се у ли те ра ту ру 
ју го сло вен ску ула зи про тек ци јом...”.23

За гре бач ка Ри јеч (од 15. ко ло во за 1923) об ја ви ла је крат-
ку кри тич ку им пре си ју ини ци јал ног “А. Ф.” о „ин спи ра тив-

22 Обзор, 23. вељаче 1923.
23 Југословенска њива, 15. просинац 1923, Загреб.
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ном Ме ђи мур ју“: “Ова је при по ви јест у бес крв ним и без са др-
жај ним при но ва ма на ше но ви је кwижевности ма ли ме те ор, 
ко ји би тре бао за сви је тли ти оста лим књи жев ни ци ма и по ка-
за ти им, ка ко и у на шим рас тро ва ним при ли ка ма има оби ље 
си жеа за об рад бу вјеч них пи та ња о чо вје ку и ње го вом жи во-
ту”. 

Ју нак ро ма на „Ме ђи мур је“, у ства ри Ви ло ви ћев ал тер-
его, искре но при зна је: „Ја сам са мо у се би на шао ди вљег са-
ти ра и био сам драг са мо му се би. За во лио сам што жи вим и 
на сми јем се пр вим ла га ним, срет ним сми је хом по сли је оних 
у ју три ма ко ли јев ке. По ста де ми драг сва ки тр зај у ме ни, а и 
же ђа ко ја ме па ли ла, по ста не ми слат ка. Че сто сам ишао го ре 
да из га рам од же ђе и на у жи јем се те бо ли. Оста јао сам да но-
ћу јем, да мој ди вљи са тир го ли ца под го рич ким зви је зда ма. 
Спа вао сам по кли је ти ма пи јан од ми ри са, сун ца, ви си не, зе-
мље и ви на. Ју тром сам ис пи јао ро су с пр вих сун че вих зра ка. 
Ми ри са ла ми је ноћ на вла га, по да мном су хи ле жај од си је на. 
Кроз отво ре но ок но на кли је ти увла чи ла се на пар фи ми ра на 
ноћ. И она тје ле сна и она стра сна тек под ко пре ном но ћи ко ја 
ис ти чу бје ли ну уда“.24 Жи вот у ме ђи мур ској „соч ној, буј ној 
и плод ној рав ни“ раз бу дио је „ма лог сит ног по па“ ко ји се, 
убр зо, све „жед ни ји и за па ље ни ји“, за љу био у јед ну дје вој ку. 
„Осло ни ло се на чул но и по ја ви ла се књи га Ме ђи мур је, ис по-
вјест јед ног су то на, пр ва ва ри јан та Мај сто ра ду ша“ – за пи-
сао је књи жев ни кри ти чар Жив ко Је ли чић.

„Про чи тав ши цје ло куп ну про зу овог књи жев ног апо-
ста те“, Је ли чић је до шао до увје ре ња да је текст „Ме ђи мур је“ 
нај ква ли тет ни је Ви ло ви ће во књи жев но оства ре ње, па је овај 
„крат ки ро ман“ увр стио у лич ни из бор Ви ло ви ће ве про зе, за-
јед но са дје ли ма Мар ка Уво ди ћа – Спли ћа ни на и Дан ка Ан-
ђе ли но ви ћа.25 Са „Ме ђи мур јем“ Је ли чић је упо ре ђи вао два 
Ви ло ви ће ва нај ква ли тет ни ја тек ста – но ве ле у збир ци „Хр-
ват ски сје вер и југ“, пи са не на те му Ме ђи мур ја и Дал ма ци је, 
и нај по пу лар ни ји Ви ло ви ћев ро ман „Мај стор ду ша“, па је за-
кљу чио сли је де ће: „Ро ман Ме ђи мур је у од но су пре ма но ве ла-
ма у збир ци Хр ват ски сје вер и југ оста вио је на ме не ути сак 

24 Ђ. Виловић, Међимурје, Чаковец, 1923, 11 (цит. према: И. Бошковић, н. д., 
371).

25 Закључне напомене Живка Јеличића, у: M. Uvodić Splićanin, Đ. Vilović, D. 
Anđelinović, izabrana djela, Pet stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb 1968, 291.
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из ван ред не кре а ци је ко ја се осла ња на вла сти ту умјет нич ку 
око сни цу не по шта па ју ћи се ни на на ци о нал ни сен ти мент ни 
на ме ло драм ски уго ђај (чи ме су по не кад спо ме ну те но ве ле у 
Хр ват ском сје ве ру и ју гу оп те ре ће не). Кад је ри јеч о ро ма ну 
Мај стор ду ша , још лак ше сам се опре ди је лио за Ме ђи мур је. 
Мај стор ду ша је што се ти че тех ни ке ро ма на, па и свих оних 
за нат ских ре кви зи та, да ле ко ис пред Ме ђи мур ја – али ро ман 
Ме ђи мур је, већ на кон пр вог чи та ња, от кри ва у се би спон та-
ност оног пр вог, из вор ног су сре та те ме и пи сца; у од но су с 
про зом Ме ђи мур ја ро ман Мај стор ду ша (па и ро ман Зво но је 
опла ка ло дје ви цу) дје лу је као ва ри ја ци ја већ јед ном искре но 
и дра мат ски до жи вље не и ре а ли зи ра не ин тим не те ме. При-
по ви јет ке Кро ти тељ смр ти и Из бу ше но ка ме ње узе те су из 
књи ге Хр ват ски сје вер и југ и ми шље ња сам да пред ста вља ју 
ври јед не стра ни це ко ји ма се овај про зни пи сац оду жио сво ме 
род но ме за ви ча ју, сво ме во ље но ме ’ју гу’“.26

Књи га но ве ла Ђу ре Ви ло ви ћа “Хр ват ски сје вер и југ” 
пред ста вље на је као “књи жев на сен за ци ја го ди не 1930.”, па 
ју је за гре бач ки ПЕН - клуб пред ло жио за свјет ски на тје чај 
ПЕН клу бо ва. На гра ђе на је књи жев ном на гра дом Ма ти це 
Хр ват ске за го ди ну 1930. “Хр ват ски сје вер и југ” пре ве ден је 
у цје ло сти на фран цу ски, а мно ге но ве ле на пољ ски, че шки, 
ње мач ки, еспе ран то и укра јин ски. Књи га је пред ста вље на 
као “умјет нич ки до жи вљај хр ват ско га ко лек ти ва на сје ве ру 
(Ме ђи мур је) и на ју гу (Дал ма ци ја). То је дје ло ко је се ни кад 
не ће пре ста ти чи та ти”.

У на ци о нал-ли бе рал ном Об зо ру ве ли ча но је Ви ло ви ће-
во дје ло “Хр ват ски сје вер и југ” јер је “је ди но” бри ну ло о “за-
бо ра вље ним хр ват ским зе мља ма”, па је у ње му, пре ма оцје-
ни кри ти ча ра, пред ста вљен је дин стве ни кро а ти зам. Тре ба 
ис та ћи чи ње ни цу да је Ви ло вић и у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
(по чет ком три де се тих го ди на) још уви јек опи јен Па вли но ви-
ће вим ро ман ти чар ским хр ват ством ко је је ње го вао у сво јим 
мла да лач ким го ди на ма. У при ка зу апо ло гет ске књи ге Јо си па 
Хор ва та “Ли је па на ша...” (ју би лар но из да ње За бав не би бли о-
те ке, За греб, 1931), Об зо ров но ви нар ис ти че Ви ло ви ће ву књи-
гу као шти во ко је от кри ва хр ват ске пре дје ле они ма број ним 
не зна ли ца ма ко ји не зна ју све хр ват ске зе мље “Ли је пе на ше 

26 Исто.



Ни ко ла Жу тић КЊИ ЖЕВ НИК ЂУ РО ВИ ЛО ВИЋ О БЕ ЧУ...

26

До мо ви не”, па ре зиг ни ра но ис ти че: “... Те ин фор ма ци је’, то 
чу до од не зна ња, сра мот но је и бе стид но. На ша је иг но ран-
ца усме на и пи сме на ти пич на и су ве ре на. Је ди но је код нас 
мо гу ће да се по ста вља пи та ње, да ли је оно Ме ђи мур је и она 
Дал ма ци ја, што их Ђу ро Ви ло вић из но си у свом ‘Хр ват ском 
сје ве ру и ју гу’ за и ста Ме ђи мур је и Дал ма ци ја! Дру гдје би то 
зна ло сва ко ди је те, а код нас има ‘кри ти ча ра’ ко ји је два ако 
зна ју гдје је Ме ђи мур је на ма пи. То је ру жно, а и ру жни је 
је још он да, кад из ри чу чак и су до ве о кра ју, о ко јем ни шта 
не зна ју”. На кра ју при ка за Хор ва то ве књи ге “Ли је па на ша...” 
Об зо ров но ви нар оче ку је бо љи так ве за но за от кри ва ње но вих 
“за бо ра вље них” хр ват ских зе ма ља: “Би ли би још срет ни ји и 
за до вољ ни ји кад би ‘За бав на би бли о те ка’ отво ри ла дру гу по-
ло ви ну хи ља де сво јих еди ци ја са на став ком ‘Ли је пе на ше...’ 
у ко јем би нам Јо сип Хор ват дао још не да не кра је ве. Ова ко је 
кр ње. Хо ће мо још ова квог пи ћа! Хо ће мо још и Ме ђи мур ја и 
Гор ског Ко та ра и По са ви не, По дра ви не и Сла во ни је... Зар да 
че ка мо но ви ју би леј За бав не Би бли о те ке?”.

О Ви ло ви ће вој књи зи но ве ла “Хр ват ски сје вер и југ” 
об ја вље на је из у зет но по зи тив на кри ти ка у за гре бач ком Ју
тар њем ли сту, у бро ју 8 за 1930. го ди ну. Сло бод на три бу
на ( бр. 5-6 за 1930) под на сло вом “Но ва из да ња Ма ти це Хр-
ват ске”, при ка за ла је у вр ло по вољ ном сви је тлу, по ред но вих 
књи га Ото на Ку че ре, Ми ле Бу да ка, Љу бе Ка ра ма на, Ке ру би-
на Ше гви ћа, и Ви ло ви ће ву књи гу но ве ла “Хр ват ски сје вер и 
југ”. Че хо сло вач ки лист “На род ни листy” об ја вио је чла нак 
о Ђу ри Ви ло ви ћу по во дом об ја вљи ва ња “Хр ват ског сје ве ра 
и ју га” (15 да на, И/1931, 1, 12).27 Лист 15 да на (И/1931, 1) об ја-
вио је “Бе о град ску кри ти ку” књи ге “Хр ват ски сје вер и југ” и 
кри ти ку Кр ле жи не “Књи ге пје са ма”.

Ви ло ви ћев књи жев ни би о граф Жив ко Је ли чић, као је-
дан од ри јет ких ње го вих књи жев них кри ти ча ра у ју го сла-
вен ском со ци ја ли стич ком пе ри о ду, ци је нио је књи жев но 
ства ра ла штво „про ка за ног“ Ви ло ви ћа (при па дао рав но гор-
ском по кре ту Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа), па је о ње го вом дје-
лу оста вио на дах ну ти за пис,  ис ти чу ћи на ро чи то  ње гов ан-
ти кле ри кал ни став пре ма Рим ској цр кви и ње ном све ћен ству 
из ра жен у ро ма ну “Мај стор ду ша” (1932). 

27 15 дана, 1/1931, бр. 1, 12.
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На су прот че шким ли бе ра ли ма и ан ти кле ри кал ци ма, 
ко ји су би ли пу ни хва ле на ра чун Ви ло ви ће вог књи жев ног 
ства ра ла штва, хр ват ски ри мо ка то лич ки кле ри кал ни пи сци 
су не у мо љи во про тив Ви ло ви ће вог те мат ског опу са окре ну-
тог кри ти ци ри мо ка то лич ке цр кве и све ћен ства. Та ко је се-
ни ор др Љу бо мир Ма ра ко вић, не ка да шњи Ви ло ви ћев ду хов-
ни кле ри кал ни мен тор из ње го вих омла дин ских да на (вре ме 
Ви ло ви ће ве спи са тељ ске са рад ње у Лу чи, Кри је су), хва лио 
га је ка да је у пи та њу те мат ски ци клус по све ћен Ме ђи мур ју, 
јер је “пр ви из нио Ме ђи мур је у но ве ли с оштрим по ин та ма и 
до бром ат мос фе ром”, док је, по Ма ра ко ви ћу, у ро ма ну “Мај-
стор ду ша” “ли чан и склон тен ден ци о зној ат мос фе ри”, због 
ње го вог ан ти кле ри кал ног ста ва због кри ти ке све ћен ства и 
Рим ска цр кве. Пре ма вре ме ну у ком је ства рао Ма ра ко вић је 
Ви ло ви ћа опре дје љи вао као пи сца пе ри о да “мо дер ног објек-
ти ви зма” (по сли је 1925. го ди не).28

Због „сло бод них мо рал них свје то на зо ра“ Ме ђи му ра ца, 
Ви ло вић се Ме ђи мур ју књи жев но по но во вра тио три де се тих 
го ди на пи са њем ли бре та за опе ру “До ри ца пле ше” (1934. го-
ди на), на му зи ку ком по зи то ра Кр сте Ода ка, као и пре ко ро-
ма на “Три са та”, ко ји је об ја вљен 1935. го ди не. На но ви нар-
ско пи та ње „Шта ра де на ши књи жев ни ци“, за лист 15 да на је 
од го во рио да је за вр шио ру ко пис књи ге „До ри ца пле ше“, а 
да по ла ко при би ра ма те ри јал за ро ман „Три са та“ ко ји ће „из-
ни је ти за па њу ју ћу про ва лу сви је сти јед ног на шег ду го по ти-
ски ва ног сви је та“.29

Ви ло ви ће ва из да вач ка ку ћа “Би но за” ре кла ми ра ла је 
1934. го ди не по ја ву Ви ло ви ће ве “на род не опе ре” “До ри ца 
пле ше”, на му зи ку ко ју је ком по ни рао дал ма тин ски ком по зи-
тор Кр сто Одак30. По ред са мо стал ног из да ња бро шу ре “До-

28 Љ. Мараковић, Хрватска књижевност у XX вијеку, у: Обзор - спомен књига 
1860 - 1935, Загреб, 1935, 133.

29 15 дана, бр. 1-2, 1932.
30 Композитор Крсто Одак рођен је у Сиверићу крај Дрниша 20. марта 1888. 

године. Студиј композиције завршио је код В. Новака на Конзерваторијуму у 
Прагу. Професор музичке академије у Загребу био је од 1922. до 1961. године 
у Загребу. Био је плодан композитор са разноврсним стваралачким распоном: 
од симфонијске музике преко опере до соло пјесме. Дјела му се одликују 
широким мелодијским линијама и богатим хармонијама, док значајан удио 
у њима припада народном мелосу, као на пр. опера “Дорица плеше” која је 
искључиво изграђена на елементима музичког фолклора. Највеће музичке 
домете остварио је у композицијама Три псалма за баритон и клавир, Трећи 
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ри ца пле ше”, ли бре то за опе ру Кр сте Ода ка об ја вљен је и у 
ча со пи су 15 да на, у ком је ре кла ми ран и “Из ва дак за кла вир” 
опе ре “До ри ца пле ше”, у оби му од 261 стра не ве ли ког фор-
ма та.. У ре кла ми је ис так ну то да је, ка ко се са зна је из днев не 
штам пе, а и из ре ви је 15 да на, “ова опе ра при хва ће на на из-
во ђе ње у овој се зо ни на сва три ка за ли шта у Ју го сла ви ји, и 
ових се да на при сту пи ло сту ди ју у за гре бач кој опе ри. Овом 
се при ли ком су сте же мо од свих дру гих су до ва, а на гла су је мо 
да је то на род на опе ра, у ко јој да је му зи ку и ри је чи, па је пре-
ма то ме она ствар но је дан ве ли ки му зич ки спо ме ник на шег 
на род ног му зич ког ства ра ња, и до сљед но то ме, му зич ко дје-
ло не про ла зне ври јед но сти. Не ма двој бе да је по треб но да се 
у сва кој хр ват ској ку ћи, гдје се во ли му зи ка и наш се љач ки 
ства ра лач ки на род, на ђе и овај ве ли ки му зич ки до ку мент”.31

За ро ман „Мај стор ду ша“ че шка књи жев ни ца Ли бу ша 
Ха нуш је ре кла да је „књи шка опе ра, опе ра без гла збе, опе ра 
пје ва на ри је чи ма, јед но је дин стве но дје ло у про зи: гла збе но 
пи са ни  ро ман, као ми сте риј Ви ло ви ће ве  су ге стив но сти“. 
Иза овог от кри ћа за Ли бу шу Ха нуш ни је би ло ни шта чуд но 
што се Ви ло вић при дру жио Кр сти Ода ку, па је „ушао у пра ву 
опе ру, сво јим тек стом ’До ри це’“. Ли бу ша Ха нуш је уби је ђе-
на да је Ви ло вић ро ђен као од ли чан му зич ки та ле нат: „Има 
до ста пје сни ка, код ко јих се ова два да ра сли је ва ју и сље ве ни 
ис ти чу. Ри јет ко се то опа зи код про зе. Код Ви ло ви ћа пак, то 
је то ли ко ја сно и ја ко, да је ви ше не го ори ги нал ност. Чи тав 
му је ро ман осно ван као јед на опе ра. Има сво ју ју нач ку дво-
ји цу, пје ва ју ћи: она дир љи ва, он ју нач ки со ло. Има де дру гог 
те но ра, лир ског, у Дон Јо су. Ње му је парт не ри ца дру га глав на 
пје ва чи ца, Ага та (од но сно Ага те). Има ту и му шких и жен-
ских ко ро ва, пје ва ју ћих за себ но и дво гла сно. Има де на по кон 
и свог сплет ка ра у Ви ту, има де ша љи вих фи гу ра, ја че вла сти 
итд. Ор ке стар се ја сно осје ћа у па у за ма, у ва ло вљу, зво ни ма, 
вје тру, у звон ким коњ ским ко ра ци ма. Ви ло ви ћев је ’Мај стор 
ду ша’ пот пу на, му зич ки осје ћа на, му зич ки дје лу ју ћи опер на 
по ја ва. Ко ро ви се уви јек по на вља ју. На гла шу ју драм ску бор-
бу глав не дво ји це. Има ду ва ри јан те. Ово опе то ва ње ро ман 
упра во не до зво ља ва. По гр је шно би би ло у сва ком ро ма ну, 

гудачки квартет, I passacaglia за гудачки квартет и Трећа симфонија.
31 15 дана, бр. 6-7, 1. травањ 1934.
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осим у ’Мај сто ру ду ша’ - опе ри у ри је чи ма. ’Мај стор ду ша’ 
по стао је и овим опе то ва њем, овом из рад њом, оно што је сте: 
мај стор ско дје ло ван ред ног зна ча ја и вр сте“.

По сли је ка за ли шног успје ха опе ре Кр сте Ода ка, Ви ло-
вић је у штам пи по но во об ја снио ка ко му је Ме ђи мур је по-
ста ло књи жев на пре о ку па ци ја и ка ко је на стао ње гов ли бре-
то за Ода ко ву опе ру „До ри ца пле ше“: 

„О Ус кр су 1917. до шао сам пр ви пут у Ме ђи мур је. До-
шао сам ис цр пљен, из му чен глад ним жи во том рат ног Бе ча. 
Те је го ди не Ус крс био до ста ка сно и до бро се сје ћам да је на 
рав ни би ло вр ло мно го љу би ца. Љу би ца ма ми је све за ди са-
ло: зе мља, зрак, ди са ње, го вор и хра на. Очи то је про мје на 
или точ ни је на гли при је лаз из те шког и за гу шљи вог ве ле-
гра да на чи сти и про љет ним ки ша ма ис пра ни зрак ве ли ке 
рав ни, у ко ји се у пу ни ни уба ци ва ло про ље ће, дје ло вао вр ло 
ја ко, а љу би це су обо ји ле то дје ло ва ње.

Ути сци су би ли сна жни, пре по род ни и елик сир ски.
Ни ти го ди ну да на ра ни је из дао је мој при ја тељ и до-

ма ћин Вин ко Жга нец сво ју пр ву збир ку хр ват ских ме ђи мур-
ских по пе ва ка. Са да је спре мао дру гу. Он је био тих да на у 
пу ном жа ру и му зич кој вре ви око тог но вог спре ма ња.

То је био пр ви узрок, да се та да у Ме ђи мур ју око ме не 
пје ва ло ви ше не го обич но. Био је и овај раз лог, а др жим га 
ја чим и ду бљим од пр во га: Ме ђи мур је је би ло пљач ка но не-
бро је ним рат ним ре кви зи ци ја ма Двој не мо нар хи је. Ма ђа ри 
су чу ва ли сво је љу де, а на род но сти Угар ске су мо ра ле да ва ти 
ско ро све, што је има ла Ма ђар ска да са си па у за јед нич ку рат-
ну бла гај ну. Ра зу ми је се да су нај и зда шни је би ли ре кви ри ра-
ни му шкар ци. У тим је вре ме ни ма и на рав ни му шка рац био 
пра ва ри јет кост. За њим је че зну ла зе мља, тр ну ла, је ђа ла, бо-
ло ва ла. У том су се вре ме ну још јед ном све ме ђи мур ске же не 
осје ћа ле „гр ли ца ма“, „дје ви ца ма“, „фи јо ли ца ма“. Њих као да 
је та жуд ња за сво јим „го лу бе ки ма“, „клин че ки ма“ и „деч ки-
ма“ по вра ћа ла на траг у оно њи хо во ври је ме и у оне њи хо ве 
да не, кад су жен ски про кљу ва ва ле и до зри је ва ле.

Ни је сме тао ни рат ни еко ном ска ис цр пље ност, да те 
же не да ду оду шка свом.... Оне су се из ра жа ва ле. Оне су се, 
ра зу мљи во, из ра жа ва ле као и уви јек – ме ло ди јом, јер је ме ђи-
мур ски го вор са мо за об ја ву ти је ла. Ду ша се и осје ћај вје ко-
ви ма об ја вљи ва ла са мо ме ло ди јом. Пје ва ло се та да око са ку-
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пља ча ме ђи мур ских пуч ких ме ло ди ја, и око му шкар ца, ко ји 
је но сио сав осје ћај, сву зеб њу и сва оче ки ва ња. Очи то је у 
овом вре ме ну но сио и да ље и ши ре бли же не го што то но си 
му шка рац у жен ској мла до сти.

Ви дио сам та да ве ли ку ра ван, ци је лу јед ну зе мљу да се 
из ра зу је ме ло ди јом. Ви дио сам и то да тај ње зин (ме ло ди јин 
– Н. Ж.) из ра жај ни је са мо еро ти ка. Му шка рац, ко је га ни је 
би ло, а био је у да љи ни и по ло жа ју до ћи ће, не ће до ћи... баш 
као и у пр вој дје во јач кој љу ба ви, вра ћао се на траг у да не пр-
вих љу ба ви и сву пу ни ну тих да на. Об но ви ло се све. Ци је ла 
ве ли ка ра ван јед на оте шћа ла ду ша че жње, љу ба ви и срет не 
не сре ће. Ту сам ра ван на шао, спо знао, ви дио. Све што сам 
чуо, би ла је ме ло ди ја, све што сам до дир нуо би ла је ме ло ди-
ја, а та је ме ло ди ја по тра ја ла за ври је ме чи та во га мог пр вог 
бо рав ка у Ме ђи мур ју о Ус кр су 1917, ми слим да је тај бо ра вак 
пре шао два де сет да на.

По чет ком ју на 1918. вра тио сам се по но во у Ме ђи мур је. 
Осје тио сам да је че зну тљи ва ме ло ди ја по ра сла, по ја ча ла се 
и по ста ла још ја чом по тре бом ци ље ва на би је не жен ске ду ше 
на рав ни. Остао сам у тој ме ло ди ји све до но вем бра, до ме ђи-
мур ске ре во лу ци је и по врат ка му шка ра ца.

С да на на дан, у ју три ма и у ве че ри ма жи вио сам у јед-
ној спон та ној, на рав ној ло гич ној и ду бо кој му зи ци. Мје се ци-
ма је тра ја ла та на рав на опе ра, ко јој је на бу ја ли осје ћај ство-
рио би ну, ор ке стар, збо ро ве и со ли сте.

Ри јет кост опе ре, ко ја је би ла ствар ност, а не кон струк-
ци ја!

Др жим да ми не тре ба на гла си ти на рав ност и спон та-
ност иде је о ме ђи мур ској опе ри. Иде ја је до шла, као ки ша с 
не ба, си шла у ме не и уз не ми ри ла ме. Мо рао је тај не мир би-
ти за си ћен оства ре ном ме ђи мур ском опе ром. Му чио ме јед-
на ким ин тен зи те том, у оном ча су кад сам мо лио Др. Жган-
ца, да пре не се ту на рав ну, у жи во ту од и гра ну опе ру као и 
13 го ди на ка сни је кад сам с Ода ком јед на ко раз го ва рао. Ја 
сам о опе ри и му зи ци знао вр ло ма ло, јер уза сву се ми нар-
ску ко рал ну на о бра збу, уза све на сто ја ње да из ме не ство ре 
при стој но му зич ки до тје ра ног цр кве ног пје ва ча, остао сам 
му зич ки про фа нус. За лу ду ме Жга нец увје ра вао, да за тај по-
сао тре ба мно го ја чи еру дит не го што је он, ја сам га мо лио 
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и на га њао, али без успје ха. Он је имао ви ше стра хо по ћи та ња 
пред му зи ком од ме не. Од био ме је.

Ти ме се ни је сми рио мој не мир. Тра жио сам да ље му-
зи ча ра и, чим сам га ви дио, по чео сам му го во ри ти о јед ној 
опе ри, ко ју не тре ба кон стру и ра ти, не го са мо пре ни је ти.

У Бе о гра ду 1926. срет нем Стол це ра Сла вен ског (ком по-
зи тор-Н.Ж). Ни сам у том ча су о ње му ни шта ви ше, и ни шта 
дру го знао, не го оно што ми је он ре као: да је до шао, да се у 
Бе о гра ду му зич ки за по сли, а ја од мах хо ћу да га за по слим 
ме ђи мур ском опе ром. Чо вјек ме по гле да умор но и не и спа ва-
но и не ре че ми ни ри је чи.

Ни сам ни ја го во рио да ље.
Го ди не про ла зе. Пет го ди на, се дам го ди на. Не сре тох 

ни јед ног му зи ча ра. У За гре бу на сва то ви ма јед но га мог мла-
дог при ја те ља спо зна ју ме с Кр стом Ода ком.

– Про фе сор му зи ке. До да ше ње го ву име ну. Тај до да так 
раз бу ди онај мој ста ри, не сми ре ни не мир. Тај ме не мир си ли, 
да при чам Ода ку о јед ној од и гра ној опе ри у жи во ту. За ин те-
ре си ра ло га мо је при ча ње. При стао је да за јед но об но ви мо 
ону од и гра ну ши ро ку опе ру ме ђи мур ске рав ни.

Ра ди ло се, свр ши ло се. Мој је не мир сми рен. Осло бо-
дио сам се то га про го на у рав ни“.32

По сли је из во ђе ња опе ре „До ри ца пле ше“ у ка за ли шти-
ма Ју го сла ви је по че ла су при сти за ти по зи тив на кри тич ка 
ми шље ња о њој. Та ко је му зич ки и књи жев ни кри ти чар П. 
Мар ко вац у Књи жев ни ку (бр. 7. за 1934) об ја вио по зи ти ван 
кри тич ки при каз Ода ко ве „на род не опе ре у три чи на“, за ко је 
је „ри је чи“ на пи сао Ђу ро Ви ло вић:

„За по сљед њих го ди на из ни је ла је за гре бач ка опе ра 
раз мјер но ве лик број до ма ћих му зич ко-сцен ских дје ла, ко-
ја сва (изим из ра зи тих не у спје ха или про ма ше них по ку ша ја) 
пред ста вља ју зна чај не ета пе раз во ја. Све су то, на рав но, са мо 
ма ње или ви ше успје шни по ку ша ји, ко ји ни су још до ни је ли 
ко нач них ре зул та та, али су сва ка ко утвр ди ли раз не по зи тив-
не еле мен те, из ко јих ће се с вре ме ном ис кри ста ли зо ва ти ко-
нач ни об лик на ше пуч ке му зич ке сце не. Ове се зо не из ни је ла 
је за гре бач ка опе ра од је да ред три но ви те та. Три до ма ће пре-
ми је ре уну тар мје сец да на би ле би сен за ци ја и за раз ви је ни је 

32 „Како је дошло до ‘Дорица плеше’ “, 15 дана, 1934.
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сре ди не од на ше, па че и он да, кад се утвр ди да су два од три 
из ве де них дје ла не у спје ла. Мо гућ ност ус по ред бе три ју дје ла 
и њи хо вог при је ма са стра не пу бли ке олак ша ва утвр ђи ва ње 
по зи тив них те ко ви на, ко је су по стиг ну те и ис прав но сти по-
ступ ка код из гра ђи ва ња на ше му зич ке сце не. Усли јед то га, 
у по ја ча ној се мје ри ис по љи ло зна че ње по сљед њег но ви те та 
’До ри ца пле ше’., ко ји пред ста вља по све но ви по ку шај, из ван 
прав ца до са да шњих на сто ја ња, те на но ви на чин до ла зи до 
зна чај них ре зул та та. По тим ре зул та ти ма и по успје ху, ’До-
ри ца пле ше’ за час је об но ви ла по вје ре ње пу бли ке, ко је су 
До бро ни ће ви и Ша фра не ко ви не у спје си по ко ле ба ли, јед на ко 
у по гле ду до ма ћег ства ра ња, као и у по гле ду угле да умјет-
нич ког вод ства за гре бач ке опе ре.

До са да су у на шим му зич ко-сцен ским дје ли ма оства-
ре на ра зна чи сто ар ти стич ка на сто ја ња. И текст (пре те жно 
на осно ву ко је пуч ке при че) и му зи ка про же ти су еле мен ти ма 
из пуч ке умјет но сти у свр ху по сти за ва ња ста но ви те осе буј не 
бо је и ка рак те ри сти ке, али се оста вља утвр ђе на ин тер на ци-
о нал на ша бло на опе ре. Ни је би ло по ку ша ја у сми слу но вих 
об ли ка пуч ке му зич ке сце не. Што ви ше, че сто су се у те ’на-
род не’ опе ре уна ша ли еле мен ти, ко ји ма се из ла зи ло у су срет 
оној пу бли ци, чи ји је укус од ре ђен, та ли јан ском опер ном 
ари јом и плит ком хра ном ра зних опе ра, ра ђе них за што бо-
љу про ђу, та ко да су ли ко ви из пу ка, у на род ној но шњи, са мо 
де ко ра тив не лут ке без жи во та. У том сми слу ’До ри ца пле-
ше’ пред ста вља по све но ви по ку шај оства ре ња пра ве пуч ке 
опе ре, да ле ко од ар ти стич ких екс пе ри ме на та или по дра жа ва-
ња про ку ша них опер них ша бло на“... Ви ло ви ћу је, крај не ких 
идеј них не ис прав но сти, успје ло да у за јед ни ци са Ода ком 
уда ри те ме ље пра ве на ше пуч ке опе ре и та ко отво ри но ве пу-
те ве, ко ји ће до ве сти до по зи тив ни јих ре зул та та не го што су 
до са да по стиг ну ти...33

Но ви нар Хи ја цинт Пе трис на пи сао је хва ло спјев не 
кри тич ке им пре си је о Ода ко вој и Ви ло ви ће вој опе ри под на-
сло вом „Уз опе ру До ри ца пле ше“: „На и шла је на низ по хвал-
них кри ти ка, на при зна ње пу бли ке. Од јек ну ла је у ср цу свих, 
ко ји во ле на шу на род ну му зи ку. Оду ше ви ла је слу ша о це-гле-
да о це, иза зва ла фре не тич не апла у зе, спон та не и за слу же не“. 

33 15 дана, 1934.
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Од пре ми је ре, ко ја је би ла 16. лип ња 1934, па до кон ца ка-
за ли шне се зо не, да ва на је че ти ри пу та „пред дуп ком пу ним 
ка за ли штем“. 

Ви ло ви ћев ро ман “Три са та – исто ри ја ме ђи мур ског 
пре о кре та 1918” (За греб, 1935) је књи жев но ро ман си ра на рат-
на хро ни ка до га ђа ја у Ме ђи мур ју, са Ви ло ви ће вим ауто би о-
граф ским ме мо ар ским ак цен ти ма ве за ним за ње гов од ла зак 
из Бе ча у Ме ђи мур је и ње гов бо ра вак у Де ка нов цу у Ме ђи-
мур ју у дру гој по ло ви ни 1918. го ди не. У ро ма ну је ис пре пле-
те на суд би на глав ног ју на ка са ње го вим љу бав ним ди ле ма ма 
и исти ни тим исто риј ским до га ђа ји ма. На по чет ку ро ма на у 
пр вом пла ну је бје жа ни ја глав ног ју на ка из Бе ча ис пред на-
ва лент не ли је пе Ирен у Де кан фал ву (ма ђар ски За ла мегyе) у 
Ме ђи мур ју. Тај би јег глав ног ју на ка из Бе ча у Де ка но вец Ви-
ло вић је опи сао на вр ло жи во пи сан на чин: 

„Ни кад ни је чуо ни за јед ну од тих сва ка ко ту ђих ри-
је чи. У пр ви час је по ми слио, да ће би ти нај бо ље да упи та 
на же ље знич кој ста ни ци. Али на ко јој, кад их је у Бе чу та ко 
мно го? Из му чио би се, док би на ба сао упра во на ону, с ко је се 
по ла зи на не по зна ту адре су:

— Де кан фал ва, За ла мегyе... 
Учи ни му се, да ће би ти мно го кра ће да по тра жи хр ват-

ске ђа ке у ка ва ни. Не тко од њих мо ра зна ти, јер се сва ка ко 
ра ди о те ри то ри ју за гре бач ке над би ску пи је. Ка пе лан но во ве-
шко га све тог Ива на не мо же по ћи из ван гра ни ца над би ску-
пи је као упра ви тељ жу пе. Са мо су три ка-ва не, у ко ји ма сје де 
хр ват ски сту ден ти: Wi en, Ар ка ден и Па ласт. У ка ва ни W i e 
n за те као је дру га, му сли ма на из Бо сне. Сне но га је са слу шао 
и омах нуо ру ком:

— Ни кад ни сам чуо. До вра га... Пу сти ме да дри је мам, 
ту је то пло...

У Ар ка де ну из не се адре су пред два сту дент ска сто ла. 
Дал ма тин ци, Ис тра ни, не ко ли ци на из Хр ват ског При мор ја и 
са ото ка. Ни тко не ре че, да не што зна о тој адре си.

— По гле дај у лек си кон, он зна све, свје то ва ху га.
Уз ка ван ску бла гај ну свје тлу ца ли су се по зла ће ни хрп-

то ви Broc kha us, Kon ver sa ti ons Le xi kon.
Пре тра жи ше за јед но на сло ву Д, али Де кан фал ва ни је 

уби ље же на.
— Тра жи За ла мегyе!
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Не би ја ше ни те ри је чи. За о ста до ше на ри је чи; З а 1 а и 
про чи та ше:

За ла, жу па ни ја у Угар ској. Гра ни чи са сје ве ра са жу па-
ни јом Еисен бург и Ве спри мом, са ис то ка са Су ме гом, са ју га 
с Ва ра жди ном и са за па да са Шта јер ском. 5121.63 че твор на 
ки ло ме тра. По по пи су пу чан ства из го ди не 1890. има 404.699 
ста нов ни ка, ве ћи ном Ма џа ра ка то ли ка (79.737 Хр ва та, 21.380 
Сло ве на ца, 6.355 Ни је ма ца). Од укуп ног бро ја ста нов ни ка 
има 20.061 еван ге лик, 14.820 жи до ва. Зе мља је дје ло мич но 
бре го ви та по ра ди огра на ка шта јер ских Ал пи, а дје ло мич хо 
је ва ло ви та ра ван. Та се ра ван спу шта, и пре ма ју го и сто ку 
сли је ди Му ру до Дра ве, ко ја са чи ња ва ју жну гра ни цу и за јед-
но с Му ром тво ри та ко зва ни Му рин оток (Му рин сел). Ви ди 
то!

— Му рин сел? То зна чи Му рин оток, али ни кад ни сам 
чуо за тај оток, из ја ви не тко у ску пи ни око рас тво ре но га све-
ска лек си ко на.

— Па шта је то, љу ди. (Ње мач ки лек си кон нам да је 
79.737 Хр ва та, а ми не зна мо, гдје је то, ни ка ко се зо ве та зе-
мља, по бу ни се дру ги глас.

— На рав ски, да има Хр ва та у Угар ској, али да их има 
то ли ко у тој не кој За ли, то ни сам чуо, а још сам ма ње чуо, да 
су тамо некакви — отоци.

— Погледај тај Муринсел!
Не тко отр ча по лек син ско сло во М и ско ра на ђе:
Mu rin sel das fruc htba re Land zwischen Drau und Mur in 

Un gar. Ko mi tet Za la. Es wird me ist von Slo we nen be wont. Ha up-
tort ist Cha kah turn. (пре ве де но: Му рин оток је плод на зе мља 
из ме ђу Дра ве и Му ре у угар ској жу па ни ји За ла. По нај ви ше у 
њој ста ну ју Сло вен ци. Глав но мје сто Csa kat hurn.)      

— Slo we nen?  Зна чи ли то Сло вен ци или Сла ве ни? упи-
та не тко у гру пи.

— Пи тај Бо га, кад швап ска му дрост не по ма же. Вје ро-
јат но то зна чи, да су та мо по нај-ви ше Сло вен ци.

Ни тко ни је ни шта ра зу мио. Ни тко ни је чуо за глав но 
мје сто Csa kat hurn.

У ка ва ни се Па ла сту на шао ста ри ји сту дент, ко је му се 
чи ни ло, да би то мо гло би ти Ме-ђи мур је. О ње му је знао са-
мо то ли ко, да се не кад спо ме не на по ли тич ким скуп шти на ма 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2014, год. X vol. 20 стр. 939

35

као зе мља, ко ју су Ма џа ри оте ли Хр ва ти ма. Би ло ка ко би ло, 
зна, да се пред по ли ци јом о то ме не сми је гла сно да го во ри.

— Не сум њи во је то, да се та адре са на ла зи у Ма џар ској, 
а у Ма џар ску се по ла зи с ју жног ко ло дво ра, за кљу чи ста ри 
сту дент.

Исте ве че ри чо вјек на пи са пи смо ма лој Ирен, у ко је му 
јој ја ви, да је из не мо гао, и да од ла зи не ку да, да се на хра ни и 
окри је пи...“. Ви ло ви ћев ал тер-его (ју нак ро ма на) је оче ки вао 
да ће спас од беч ке гла ди и жен ске на ва лент но сти про на ћи у 
окри љу се о ске по љо при вред не бла го де ти.

У ро ма ну „Три са та“ же не су у пр вом пла ну; оне су за 
Ви ло ви ћа и мај ке (по не кад ло ше у сво јој по се сив но сти), и љу-
бав ни це и ме ђи мур ске ре во лу ци о нар ке и по кре та чи до га ђа ја, 
ко је че сто до ми ни ра ју над му шкар ци ма. Же не су за Ви ло ви-
ћа све та али и па ко сна би ћа са из ра же ним жен ским ма те ри ја-
ли змом, на ро чи то из ра же ним у тре ну ци ма «ме ђи мур ске ре-
во лу ци је» кра јем 1918, због ин стинк тив ног осје ћа ја по тре бе 
оп скр бљи ва ња по ро ди це основ ним жи ве жним на мир ни ца ма 
у усло ви ма ра та и гла ди.

Кроз ро ман «Три са та» стал но се про вла чи исто риј ска 
на ци о нал но-те ри то ри јал на ди ле ма:  чи је је Ме ђи мур је?: да 
ли је то «хр ват ска те ри то ри ја», иако ни са ми Ме ђи мур ци у то 
вре ме ни су зна ли ко су и што су: да ли Сло вен ци, Хр ва ти или 
Ма ђа ри, па су о се би јед но став но го во ри ли да су Ме ђи мур ци 
ко ји го во ре ме ђи мур ским је зи ком. Тре ба по но ви ти чи ње ни-
цу да је Ви ло вић у вре ме ну пи са ња ове књи ге још уве ли ко 
за сту пао хр ват ски на ци о на ли зам, иако ће то ком гра ђан ског 
ра та у Ју го сла ви ји и оку па ци је (1941-45) из ра жа ва ти све ве ћу 
по ви је сну сум њу у на ци о на ли тет хр ват ства, и све ви ше од ба-
ци ва ти на род но сну ет но ло шку исто рич ност те на ци је, твр де-
ћи да су је ди не тзв. ју жно сла вен ске на ци је Ср би и Сло вен ци. 
У књи зи «Три са та» у пот пу но сти бра ни хр ват ство Ме ђи-
мур ја пред опа сно шћу од пре те ће ма ђа ри за ци је Ме ђи му ра ца. 
Ви ло вић је да кле, још уви јек под им пре си јом сна жног древ-
ног хр ват ства, па у ро ма ну пре ко глав ног ју на ка при ча о дал-
ма тин ској хр ват ској, хр ват ским кра ље ви ма, «фан та стич ној» 
пак та цон вен ти и др. Глав ни исто риј ски из вор му је апо ло-
гет хр ват ства, «цар ски по вје сни чар» Ру долф Хор ват и ње го-
ва књи га «По вјест Ме ђи мур ја» из 1908. го ди не. Ци ти ра ју ћи 
Хор ва та на во ди да су се по кро ни ци ла тин ској и хр ват ској, 
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Хр ва ти у Ме ђи мур ју на се ли ли око 600. го ди не по Кри сту. 
Ме ђу тим ни јед на на ве де на кро ни ка не би ље жи ко им је био 
пр ви го спо дар, али би ље же су гла сно, да су «пло ви ли за јед-
но» с оста лим Хр ва ти ма и под Љу де ви том По сав ским и под 
фра нач ким го спод ством. Обје кро ни ке би ље же, по Хор ва ту, 
да су Хр ва ти на овој рав ни про жи вје ли не ких 260 го ди на као 
па га ни и кла ња ли се сла вен ским бо штви ма по шу ма ма и ли-
ва да ма, док се ни су по кр сти ли.

Исто ри ча ри хр ват ства су од по чет ка 20. ви је ка у све 
ве ћој мје ри кон стру и са ли крај ње на тег ну ту кон струк ци ју о 
ис кљу чи вом хр ват ству те бив ше ма ђар ске по кра ји не. Ме ђу 
њи ма пред ња чио је «фи ло лог» Ру долф Стро хал ко га су чак и 
Кр ле жи ни лек си ко гра фи оцје њи ва ли као «бр зо пле тог и не-
пре ци зног знан стве ни ка», ко ји је сво јим на пи си ма у Об зо ру 
иза зи вао број не не га тив не кри ти ке озбиљ ни јих «је зи ко сло-
ва ца» (фи ло ло га), као што су Бран ко Вод ник, Фра њо Фан цев, 
И. Мил че тић, с ко ји ма се упу штао у број не по ле ми ке.34 Стро-
хал се огле дао и у знан стве ној ана ли зи ме ђи мур ског нар јеч ја, 
ко је је без оч но оти ма но од свог «ма тич ног хр ват ског је зич ког 
је згра». По себ но се жа лио на Сло вен це, ко ји су се, «сво ја та-
ју ћи се би Ме ђи мур је», по зи ва ли на «да на шње ме ђи мур ско 
нар јеч је, ко је је вр ло слич но сло вен ском је зи ку», па су ме ђи-
мур ско нар јеч је про гла ша ва ли «по себ ним сло вен ским ди ја-
лек том». Да би от кло нио сум ње да је ме ђи мур ско нар јеч је 
кај кав ско, па са мим ти ме и сло ве нач ко, он се у свом знан-
стве ном ра ду тру дио да до ка же да је ме ђи мур ско нар јеч је у 
про шло сти би ло ча кав ско (да кле хр ват ско), па се с про то ком 
вре ме на «кај ка ви зи ра ло». У том ди је лу свог на пи са су про-
ста вља се Хор ва то вим те за ма о ис кљу чи вој кај кав шти ни Ме-
ђи мур ја.

Ка ко смо већ ис та кли, Жив ко Је ли чић је кри тич ки ана-
ли зи рао књи жев не вред но сти Ви ло ви ће вих ро ма на по све ће-
них Ме ђи мур ју. По ње му, у ро ма ну «Ме ђи мур је» ја сно се за-
па жа «онај цват об ли ка, оно бо гат ство кре а тив ног про це са, 
док чул ност пул си ра кр во то ком про зе»: «...Док при ро да гла-
ви ња она ко ру бен сов ски те шка од сво је вла сти те чул но сти, 
и љу ди и пред ме ти као да и не ма ју сво јих об ли ка. Су зи ли се 

34 Др Кру но Кр стић, Стро хал Ру долф, Ен ци кло пе ди ја Ју го сла ви је, За греб, 1971, 
194-195.
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про стор за чул но, за ву че ли се оно жи вот но ме згра ње под ко-
ру, из би је у трен ока и обрис об ли ка на по вр ши ну. Не ство ри 
ли се мо гућ ност но вог про тје ца ња чул ног у тки ву и чо вје ка и 
пред ме та, об лик као да се ку пи у се, спре ман да се скру ти у у 
фак то граф ски по да так». С дру ге стра не, у ро ма ну «Три са та» 
на и ла зи ло се на слич ну си ту а ци ју, ка ко је за па жао Је ли чић: 
«... Они ко ро ви дје во ја ка у ни ским, уским про сто ри ма се љач-
ке кри ви ња ре, блат ња ва дво ри шта, бје ли не ме ких, ви со ких 
кре ве та, кру шне то пле же не и рас тво ре но, глад но и гро зни-
ча во око сту ден та, ко ји се увла чи ме ђу сто ку и љу де и у тре-
ну по ста је њи хов, до ма ћи - све се огле да у мла ком ди фу зном 
свје тлу чул но сти. На и ђу ли до га ђа ји ко ји раз не су ове про сто-
ре у ко ме људ ско из га ра на не ки, ре кло би се, пра и скон ски, 
ин фан тил ни на чин, ре пор та жни еле ме нат ши ро ко осва ја ток 
при по ви је да ња; не мо же се ре ћи да је ро ман из гу био ри там 
ка зи ва ња, да је при по ви је да ње о кр ва вим зби ва њи ма у Ме ђи-
мур ју 1918. ли ше но драм ских ак це на та; на про тив, за вр шни 
дио ро ма на жи вљи је, бо га ти ји и до га ђа ји ма и рит мом од ви-
ја ња рад ње у од но су на пр ва по гла вља; упр кос то ме и ма ло 
из о штре ни ји вид омо гу ћит ће нам да нас та при вид на, ре пор-
та жна жи вост за гла вља не пре ва ри и да на стра ни ца ма - што 
су оза ре не пје смом дје во ја ка и ми ри сом оних уских има ги на-
ци јом на ив ца скле па них про сто ра - осје ти мо кре а тив ни при-
ступ пи сца љу ди ма и пред ме ти ма сво је око ли не».35

По сли је ви ше књи жев них ра до ва по све ће них Ме ђи мур-
ју Ви ло вић се по сли је ро ма на „Три са та“ вра ћа сво јој дал ма-
тин ској по стој би ни. Про бле ма ти ци све штен ства и те мат ском 
ци клу су Ри мо ка то лич ке цр кве и вје ро ва ња Ви ло вић се вра ћа 
у ро ма ну Зво но је опла ка ло дје ви цу, у из да њу „Би но зе”(1938). 
Иро нич ни под на слов „Ро ман бар ја ка рај ске дје ве кра љи це 
Хр ва та” упу ћу је на ри мо ка то лич ки на ци о нал но-по ли тич ки 
мо дел усто ли че ња Мај ке Бо жи је за не бе ску кра љи цу Хр ва-
та. По след њи ро ман „Пи цу ка ре“, ко ји је за вр шио 1941. го-
ди не на ја вио је и Ви ло ви ћев бу ду ћи иде о ло шко-по ли тич ки 
и на ци о нал ни за о крет, ко ји се кре тао од ње го вог све ће нич-
ког мла да лач ког ро ман ти чар ског за но са за Па вли но ви ће вим 
кле ри кал ним дал ма тин ским хр ват ством па до на ци о нал-ли-

35 Uvod ne na po me ne Živ ka Je li či ća, u: M. Uvo dić Spli ća nin, Đ. Vi lo vić, D. An đe li no
vić, iza bra na dje la, Pet sto lje ća hr vat ske knji žev no sti, Za greb 1968.
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бе рал ног хр ват ства, ко је га је све ви ше раз о ча ра ва ло и са мим 
ти ме то ком Дру гог свјет ског ра та све ви ше опре дје љи ва ло ка 
ју го сла вен ском и срп ском ге рил ском по кре ту Ју го сла вен ске 
вој ске у Отаџ би ни Дра го љу ба Дра же Ми ха и ло ви ћа.36
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Ni ko la Zu tic

LI TE RA TE ĐU RO VI LO VIĆ ABO UT VI EN NA, 
NORT HERN CRO A TIA AND ME ĐI MUR JE 

DU RING GRE AT WAR 1914–1918

Re su me

This ar tic le is a con tri bu tion to cul tu ral (li te rary) hi story, re gar ding 
Vi lo vić’s li te rary work in Vi en na and in Nort hern Cro a tia du ring Gre
at War, espe ci ally abo ut Za greb and Me đi mur je. First Vi lo vić’s no vel 
‘’Est he te  no vel of eter nal bo he mi ans’’ shows ‘’all war and in ter war 
Cro a tia’’ thro ugh one story abo ut Za greb, story in which fo re gro und is 
an af ter noon walk of Cro a tian wri ter in the Za greb stre ets. With no vel 
‘’Me đi mur je  con fes sion of a Sa tan’’ Vi lo vić ma de a li te rary mo nu ment 
of war ti me Me đi mur je. He has be co me the first po et of Me đi mur je, first 
pro se wri ter and one out stan ding nar ra ti ve ta lent. He re turns to this 
area with the no vels ‘’Three ho urs  hi story of Me đi mur je tur no ver in 
1918’’ and ope ra li bret to ‘’Do ri ca is dan cing’’ that are kind of an auto
bi o graphy in which he evo kes me mo ri es of war and post war Nort hern 
Cro a tia. Af ter this li te rary works de di ca ted to Me đi mur je, Vi lo vić  re
turns to Dal ma tia in his works and wri tes abo ut Bi o ko vo, Ma kar ska 
and Bre la. 

Keywords: Dju ro Vi lo vic, lit te ra tu re, AustriaHun gary, Cro a tia, Wi en, 
Za greb, Me dji mur je.
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