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Др Ни ко ла Жу тић, “Ђу ро Ви ло вић  
од жуп ни ка до чет ни ка” Институт за савремену 

историју, 2012, Београд, 285 страна
На уч на као и ши ра чи та лач ка јав ност има при ли ку да се упо-

зна са још јед ном зна чај ном књи гом др Ни ко ле Жу ти ћа, јед ног од 
нај зна чај ни јих ис тра жи ва ча иде о ло ги ја ли бе ра ли зма и кле ри ка-
ли зма и том скло пу иде ја и по ли ти ке Ва ти ка на и Ри мо ка то лич ке 
цр кве на срп ском исто риј ском и ет но је зич ком про сто ру. Број не су 
мо но гра фи је и сту ди је на ста ле као ре зул тат ауто ро вог за ни ма ња за 
ову про бле ма ти ку. Да по ме не мо са мо не ке: Римокатоличкацркваи
хрватство:одилирскеидеједовеликохрватскереализације1453-
1941;ВатиканиЈугославија1853-1935;Србиримокатолицита-
козваниХрвати:„Србисвиисвуда“и„хрватскеземље“безХр-
вата;НикоБартуловићримокатоликчетникучетирикњигеитд.

Књи га ЂуроВиловићоджупникадочетникапред ста вља не 
са мо сво је вр стан пре глед идеј не и иде о ло шке, спи са тељ ске и по-
ли тич ке ак тив но сти овог зна чај ног књи жев ни ка, не го и је дан ши-
ри исто риј ски пре глед Рав но гор ског по кре та, по себ но у за пад ним 
срп ским зе мља ма . 

Књи га има 285 стра на са на по ме на ма и пет по гла вља и на кра-
ју ре зи ме, ре ги стар лич них име на и бе ле шку о ауто ру. 

Овом књи гом аутор, ка ко ис ти че у увод ним на по ме на ма, на-
ста вља ци клус ис тра жи ва ња иде о ло шко-по ли тич ког де ло ва ња 
„ју го на ци о нал них“ срп ско-ка то лич ких (хр ват ских) дал ма тин ских 
књи жев ни ка, ко ји су ина че у са вре ме ној хр ват ској књи жев ној 
исто ри ји при стра сно пред ста вље ни као „за блу дје ли си но ви хр ват-
ске књи жев но сти“. Ова ко су књи жев ни исто ри ча ри Иван Бо шко-



- 328 -

ЂУРОВИЛОВИЋОДЖУПНИКАДОЧЕТНИКАМомчилоСуботић

вић и Бра ни мир До нат про зва ли дал ма тин ске књи жев ни ке (Ни ку 
Бар ту ло ви ћа, Сил ви ја Ал фи ре ви ћа, Си бу Ми ли чи ћа, Мир ка Ко-
ро ли ју и дру ге) због по др жа ва ња ин те грал ног и цен тра ли стич ког 
ју го сло вен ства, „ве ли ко срп ског хе ге мо ни зма“, дал ма тин ског ауто-
но ма штва па по том и рав но гор ског чет ни штва (то ком Дру гог свет-
ског ра та). О Ђу ри Ви ло ви ћу је пи са но да је на хр ват ској књи жев-
ној сце ни те шко на ћи пи сца с та квом жи вот ном при чом, ко ји је од 
ва тре ног пра ва ша и ри мо ка то лич ког све ште ни ка, до „апо ста та и 
ре не га та“, по том при хва тио ју го сло вен ску ор ју на шку иде о ло ги ју, 
при сту пио чет нич ком по кре ту, да би за вре ме Дру гог свет ског ра та 
по стао је дан од нај бли жих са рад ни ка рав но гор ског по кре та Дра же 
Ми ха и ло ви ћа.

У по гла вљу под на сло вом Ђу ро Ви ло вић ри мо ка тлич ки сје
ме ни шта рац и све ће ник 19041919, аутор пра ти спи са тељ ску, 
иде о ло шку и жи вот ну при чу свог ју на ка. Ђу ро Ви ло вић је ро ђен у 
Бре ли ма код Ма кар ске 11. де цем бра 1889, а умро у Бје ло ва ру 22. 
де цем бра 1958. го ди не. На кон за вр ше не гим на зи ји сту ди рао је и за-
вр шио ри мо ка то лич ку те о ло ги ју у За дру, а за тим Фи ло зо фи ју у Бе-
чу. Сво је књи жев не ра до ве об ја вљи вао је у омла дин ским и дру гим 
хр ват ским ча со пи си ма и но ви на ма, као што су Побратим,Кријес,
Младост,Луча. Жу тић де таљ но при ка зу је Ви ло ви ће ве књи жев не 
ра до ве у овом пе ри о ду. То је пе ри од у ко јем се Ви ло вић по ка зу-
је као до сле дан апо ло ге та на ци о нал ног кул та Ми хе Па вли но ви ћа, 
твор ца дал ма тин ског хр ват ства, ко ји је , ка ко ис ти че Ник ша Стип-
чић, „про гла сио ка то ли ци зам осо би ном хр ват ске на ци је“. Ви ло ви-
ће ва апо те о за Па вли но ви ћа при ка за на је у Кријесу па не ги рич ким 
епи та фом „Гроб Ми хо ви ла Па вли но ви ћа“, у ко јем са ди вље њем 
сли ка мо рал ни лик овог ве ли ко хр ва та. Слич не хва ло спе ве о Па-
вли но ви ћу по но вио је Ви ло вић у Младостии кле ри кал ној Лучи. 
Све у све му, то је пе ри од Ви ло ви ће вог не кри тич ког ро ман ти чар-
ског хр ват ства, у ко јем му је узор био „див и ју нак, Па вли но вић јак 
Ми хо вил“, ко ји је Ср бе, ко ји се на под руч ју Дал ма ци је и Хр ват ске 
ја вља ју пре Хр ва та , сма трао до шља ци ма ко ји су „бра ћа го сти, ну 
уви јек у на шој ку ћи, а на ша ку ћа је хр ват ска...“ О Па вли но ви ће вом 
ми то ло шком хр ват ству и ан ти срп ству нај бо ље је пи сао Са ва Бје ла-
но вић, во ђа дал ма тин ских Ср ба, у свом спи су ДонМихонаБрани-
ку, ко јем га под се ћа на ње го во срп ско по ре кло.

Аутор да ље ана ли зи ра кле ри кал ну ми сао не ких хр ват ских и 
сло ве нач ких ри мо ка то лич ких ду хов ни ка и њи хов вер ско-на ци о-
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нал ни са вез (Ан тун Мах нич: „Као Сло ве нац сам се ро дио, а као 
Хр ват ћу умри је ти“) , а за тим нас упо зна је са жи во том Ви ло ви ћа 
као ри мо ка то лич ког све ште ни ка (жуп ни ка). Ви ло вић је, на и ме, по-
сле за ре ђе ња ра дио као ка пе лан у Ло кви-Ро го зни ци, ода кле је уз 
до пу ште ње би ску па 1915. оти шао на сту ди је у Беч, где је та ко ђе 
на ста вио да пи ше и об ја вљу је, углав ном но ве ле, а за тим је не ко ли-
ко го ди на, вр ло крат ко, про вео као жуп ник у Ме ђу мур ју, што му је 
по слу жи ло да на пи ше ве о ма до бре и чи та не књи ге Хрватскисје-
веријуг и ро ман Мајстордуша,у ко јем на књи жев но-умет нич ки 
на чин при ка зу је пре ва лен тан ути цај ка то лич ког кле ра на се ло, за 
спас ду ше хр ват ског пу чан ства. Ви ло вић је у ње му об ра дио тра ге-
ди ју ка то лич ког све ште ни ка у ко ме се бо ре еле мен ти мла до сти и 
по ште ња, цр кве них дог ми и стро гих ста ту та. Ро ман је пре ве ден и 
на че шки је зик. У ро ма ну Трисата Ви ло вић ну ди ка рак те ро ло ги ју 
же не („же на је ро ђе ни си ро мах“- са сна жним жен ским ма те ри ја ли-
змом, али по ста вља и пи та ње : чи је је Ме ђи мур је? У књи зи есе ја 
под на сло вом Пицукаре, Ви ло вић при ка зу је дал ма тин ски ам би јент, 
кр шан и по стан пре део из ко јег су му шкар ци оти шли у мор на ре, 
а код ку ће их без из глед но че ка ју же не, па ће ни це и му че ни це, од 
те шког ра да по ру жне ле и ра но оста ре ле. То су дје ви чан ски не так-
ну те- пи цу ка ре, не у да те или тек уда те за мо ре плов ца ко ји се у се ло 
ви ше ни је вра ћао, а пи цу ка ре по ста ја ле рев но сне и же сто ке ка то-
ли ки ње и глав на сна га се о ског жуп ни ка у ње го вим ка то лич ким и 
ве ли ко хр ват ским про по ве ди ма. Кроз Пицукаре Ви ло вић при ка зу је 
ми кро струк ту ру хр ват ског на ци о нал ног по кре та и ње го ву ан ти-
срп ску и ан ти ју го сло вен ску де лат ност у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 
Ов де Ви ло вић ис ти че да је у дал ма тин ском ри мо ка то лич ком се лу 
је ди на књи га ко ја се по ми ње би ла Ка чи ћев Разговоругоднинарода
словинскога, у ко јој се го во ри о Све том Са ви и Ко со ву, што је са да 
у ус та ла са ној кли ми све хр ват ства по ти ски ва но. Пицукаре су об ја-
вље не тек не дав но , 2010, ка да су ру ко пи си на кон смр ти удо ви це 
На та ли је (1997) до спе ле до Гор да не Ви ло вић. Ви ло вић на пи сао је 
и ве о ма ин те ре сант ну опе ру Дорицаплеше. 

Ви ло вић је ра но на пу стио РКЦ и по стао апо стат. Не ки сма тра-
ју да га је страст пре ма же на ма и ерот ски раз ло зи одво ји ла од све-
ште нич ког зва ња. По ку шао је да пре ђе у пра во сла вље, ка ко би се 
оже нио пра во слав ном Срп ки њом, али му СПЦ ни је одо бри ла, па је 
још јед ном про ме нио ве ру и по стао про те стант. Кра јем 1919. по чео 
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је по ха ђа ти про те стан 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“. 

У по гла вљу у ко јем об ра ђу је Ви ло ви ће во ства ра ла штво у 
Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји од 1919. до 1932, Жу тић да је де-
та љан при каз Ви ло ви ће ве но ви нар ске де лат но сти, у ко јем нас оба-
ве шта ва и о ње го вој са рад њи и са „штро сма је ров ским“ ве ли ко-
хр ват ским Обзором, у ко јем ни су са ра ђи ва ли ли бе ра ли ин те грал-
но-ју го сло вен ског сме ра као што су би ли Иво Ан дрић, Вла ди мир 
Ћо ро вић, Ни ко Бар ту ло вић, Вик тор Но вак и дру ги, са ко ји ма ће 
Ви ло вић са ра ђи ва ти тек од 1935. го ди не у Јавности,Видицимаи
Новостима. Ви ло вић се огле дао и као ет но граф, кри ти чар и по-
ле ми чар. По ред мен та ли те та и на род них осо би на Ме ђи му ра ца 
и Дал ма ти на ца, опи сао је и мен та ли тет Цр но го ра ца. У ли бе рал-
ним за гре бач ким Новостима об ја вљи вао је кри ти ке и по ле ми ке 
од 1936. до 1939. го ди не. Ин те ре сант но је по ме ну ти да је Кр ле жа 
имао ло ше ми шље ње о Ви ло ви ћу, ваљ да из за ви сти што је био по-
пу лар ни ји књи жев ник од ње га у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Ви ло вић 
је са ра ђи вао и са Бар ту ло ви ће вој Јавности од 1935. до 1937. го ди-
не. Пи сао је о зна чај ним хр ват ским пи сци ма као што су Ан те Ко-
ва чић и Ан тун Гу став Ма тош, ко ји је не ко вре ме жи вео у Бе о гра ду. 
За Ма то ша ка же да је „као ни је дан дру ги Хр ват при је ни по сли је 
ње га, упо знао хр ват ску пу бли ку са срп ским пи сци ма; да је пи сао 
са за но сом о Бе о гра ду и о Ср би ји и да је у Бе о гра ду имао да ле ко 
ви ше при ја те ља и ме це на не го у За гре бу; те да је СВОЈ, хр ват ски 
је зик да ле ко ви ше на у чио у Бе о гра ду не го у За гре бу“. Ви ло вић 
је, ка ко ис ти че аутор, об ја вљи вао и у Ви ди ци ма кра јем три де се-
тих го ди на. Жу тић нам при ка зу је ин те ре сан тан текст Ви ло ви ћев 
о су ко бу за гре бач ког Кап то ла и Ри те ра Ви те зо ви ћа 1709. и 1710, 
и ње гов став да је Ви те зо ви ћа и ма те ри јал но и ду шев но уни шти ла 
„за гре бач ка пур га ри ја и кле ри ка ли ја“. По зна то је да је Ри тер на-
пи сао књи гу Ser bia il lu stra ta“, о по но во „ожи ве лој Ср би ји“ по сле 
Ве ли ког беч ког ра та (1683-1699). То је ло гич но. Ис по ста ви ће се да 
је Ви те зо вић пи сао за пра во књи гу под на сло вом „Illyria re di vi va“, а 
не „Cro a tia re di vi va“, на шта је ука зи вао и Де јан Ме да ко вић. Хр ват-
ски кле ри кал ни ра дак то ри, ме ђу тим, учи ни ли су сво је. 

Ли бе рал ну и ан ти кле ри кал ну књи жев ност Ђу ре Ви ло ви ћа чи-
не ро ма ни, при по вет ке и но ве ле. По ред на бро ја них ра до ва Жу тић 
на во ди и ро ман Међимурје, у ко јем Ви ло вић из но си сво ју фи ло-
зо фи ју жи во та, те пи ше: „При ро ди је ста ло са мо до то га да се 
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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“. Ро ман 
Звонојеоплакалодјевицу, у ко јем Ви ло вић кри ти ку је иде ју Ва ти-
ка на ко ји је Рим ску цр кву пред о дре дио за пред вод ни ка код про мо-
ви са ња хр ват ске на ци о нал не све сти. „Сад је мај ка бож ја кра љи ца 
Хр ва та. Сје тио се поп да осну је на не бу хр ват ски кра љев ски двор 
и од мах да уби ре по рез на не бе ске ви си не. Љу ди, зар не ви ди те по-
по ву игру? Та је не бе ска кра љи ца ста ри ја од Хр ва та, па тек је са да 
окру ни ше. А гдје су при је би ли. Ка ко се тог при је ни су сје ти ли?...
Збир ка при по ве да ка Загаљениживоти по све ће на је та ко ђе же ни, 
као што је же на глав ни ју нак го то во свих Ви ло ви ће вих спи са. Кри-
ти чар др Јо сип Бог нер, из ме ђу оста лог ка же да је ов де ви ше реч о 
сту ди ји жен ке не го же не, „ви ше сту диј љу бов це не го же не мај ке...
Страст је и ерот ско мах ни та ње и тје ле сна и ду шев на са др жај ност 
ових же на...Му шка рац је у њи хо ву жи во ту са мо играч ка ко ја се од-
ба цу је ка да игра њо ме до са ди“. Ро ман Мајстордуша, био је пре ма 
ан ке ти бе о град ске Прав де из 1932. го ди не нај по пу лар ни ји. Овај ро-
ман до био је мно ге по зи тив не кри ти ке у зе мљи, али и од ино стра не 
струч не јав но сти. 

По гла вље Ви ло вић у Дру гом свет ском ра ту об ра ђе но је у 
тре ћем по гла вљу Жу ти ће ве књи ге. Аутор ов де опи су је уста шку 
и „ха е се сов ску“ оку па ци ју Спли та, а по том до ла зак Ита ли ја на и 
Ви ло ви ћев бег од уста ша у ита ли јан ски Сплит, а за тим од ла зак у 
„Сло бод не срп ске пла ни не“. До ла зак уста ша сплит ски Хр ва ти ма-
сов но су до че ка ли и по здра ви ли, баш као што ће ма сов но до че ка ти 
и ита ли јан ску власт. Оче ки ва ли су и ра до ва ли се Нем ци ма, али је 
Сплит пре ма де мар ка ци о ној ли ни ји на ци-фа ши стич ких са ве зни ка 
од 23. апри ла 1941. при пао Ита ли ји. Рим ским уго во ри ма 18. ма ја 
1941. Дал ма ци ја и ве ћи на остр ва при по је ни су Ита ли ји, док ста тус 
Спли та у то вре ме ни је био фе фи ни тив но утвр ђен.

У је сен 1942. Ви ло вић је као „чо вјек и Ју го сло вен“ сту пио у 
чет нич ку ор га ни за ци ју у Спли ту. У Спли ту се зна ло да је као уред-
ник Народноглистапи сао про тив хи тле ров ске по ли ти ке.

У Спли ту се Ви ло вић упо знао са сплит ским рав но гор ци ма: 
про том Сер ги јем Уру ка лом, књи жев ни ком Сил ви јем Ал фи ре ви-
ћем и при кљу чио се Од бо ру за по моћ из бе гли ца ма у ко ме су још 
би ли књи жев ник Ни ко Бар ту ло вић, Рад ми ло Гр ђић, со кол ски ста-
ре ши на, До бро сав Јев ђе вић, бив ши на род ни пшо сла ник из Пра че, 
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Ми лан Узе лац, тр го вац из Ли ке и дру ги. Са про том Уру ка лом Ви-
ло вић је са ра ђи вао око пи са ња ру ко пи са о „кр ва вој цр кви-уста шкој 
цр кви“. 

Кроз лик и пу те ше стви је Ђу ре Ви ло ви ћа Жу тић при ка зу је 
исто ри јат Рав но гор ског по кре та у за пад ним кра је ви ма. Или ја Три-
фу но вић Бир ча нин , ко ји је био пред сед ник На род не од бра не и 
вој во да из Бал кан ских ра то ва и ре зер вни пу ков ник вој ске Кра ље-
ви не Ју го сла ви је, по стао је ко ман дант бо сан ско-хер це го вач ких и 
лич ко-дал ма тин ских чет ни ка. Бир ча нин је у је сен 1941. са Ни ком 
Бар ту ло ви ћем, др Јак шом Ра чи ћем, Јер ком Ма ту ли ћем и дру гим 
Хр ва ти ма-Ју го сло ве ни ма осно вао Срп ски на ци о нал ни ко ми тет, а 
у но вем бру 1942. Ју го сло вен ски ре во лу ци о нар ни по крет. По ред 
Срп ског на ци о нал ног ко ми те та Бир ча нин је у Спли ту ор га ни зо вао 
и вој ни штаб- Ко ман ду за пад но бо сан ских, лич ко дал ма тин ских и 
хер це го вач ких вој но-чет нич ких од ре да. По ред мно гих Ср ба пра во-
слав не ве ре би ло је и ка то ли ка-Хр ва та- Ју го сло ве на. Нај и стак ну ти-
ји су би ли ма јор Ма рин Сту де, ка пе та ни Кре ши мир Бо рас, Бран ко 
Шу шлић, Вој мир Ал фи ре вић (син Сил ви ја Ал фи ре ви ћа), Дра го 
Ла у рић, и по руч ник Ма те Амат. Вој во да Бир ча нин је имао стал ну 
ве зу са Дра жом Ми ха и ло ви ћем. У де пе ша ма ко је је слао Дра жи 
Бир ча нин је у ви ше на вра та ис ти цао да про тив Ита ли ја на не тре ба 
от по чи ња ти бор бу јер би то омо гу ћи ло уста ша ма да по но ве по кољ 
и де фи ни тив но ис тре бље ње Ср ба.

Ма јор Ма рин Сту де ко ји је по слан лич но од Дра же Ми ха и ло-
ви ћа имао је за да так да ор га ни зу је ју го сло вен ску вој ску у хр ват-
ским кра је ви ма, и он се као и дру ги по ме ну ти, по ка зи ва њу Бир ча-
ни на, ви ше осе ћао Ср би ном не го Хр ва том. Сту де је био ко ман дир 
че те ко ја је са још 40 при пад ни ка, од ко јих су ве ли ка ве ћи на би ли 
„ро ђе ни Хр ва ти“, 7. де цем бра 1942. оти шла из Спли та на дал ма-
тин ско Ко со во и при кљу чи ла се Ди нар ској ди ви зи ји вој во де Мом-
чи ла Ђу ји ћа. 

То је вре ме у ко јем Ви ло вић уре ђу је лист Крикизјама, по тре-
сне при че о стра да њу Ср ба на под руч ју мон стру о зне НДХ. Жу тић 
де таљ но об ра ђу је при ли ке у ко ји ма је осно ван Ју го сло вен ски ре во-
лу ци о нар ни по крет ја ну а ра 1943. По крет су осно ва ли Ни ко Бар ту-
ло вић, др Бе рош и др Звон ко Ши му нић, а др Рад ми ло Гр ђић пред-
ло жен је за по ли тич ки од го вор но ли це ЈРП-а.

У пи сму ко је је Гр ђић упу тио Дра жи, на во де се мон стру о зна 
стра да ња срп ског на ро да од стра не хрв ат ских уста ша, па из ме ђу 
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оста лог сто ји да „Не ма двој бе да је рас по ло же ње за за јед нич ки жи-
вот у јед ној др жа ви осла би ло код срп ског ди је ла на ро да“.

Жу тић нам по ка зу је ка ко се Ни ко Бар ту ло вић ни је сла гао са 
на ци о нал ном стра те ги јом Или је Бир ча ни на, ко ја по ње му ни је 
ишла до вољ но у ју го сло вен ском сме ру. Бар ту ло вић је, ка ко при-
ме ћу је Жу тић, са ју го сло вен ске стра не ишао ка по сте пе ном при-
бли жа ва њу пар ти за ни ма, а Ви ло вић са срп ске по зи ци је чу ва ња 
из вор не чет нич ке бор бе за срп ство, па по том и за уни тар но мо нар-
хи стич ко ју го сло вен ство. Са Ал фи ре ви ћем Ви ло вић је упо зо ра вао 
на опа сност од уста шке ин фил тра ци је у пар ти зан ске ре до ве, што 
се, уоста лом, ма сов но и план ски из во ди ло. (138)

По чет ком фе бру а ра 1943. умро је вој во да Би ча нин, и од мах 
је по чео рас кол, јер је кре ну ла хај ка пре ма љу ди ма ко је Бир ча нин 
пред ло жио за сво је за ме ни ке: про ту Уру ка ла и Сил ви ја Ал фи ре ви-
ћа за по ли тич ке по сло ве и Ра до ва на Ива ни ше ви ћа и Мла де на Ко-
сти ћа за вој не по сло ве. Осим тог не ким Хр ва ти ма-Ју го сло ве ни ма, 
по пут Ни ка Бар ту ло ви ћа, сме тао је пре лаз не ких ри мо ка то ли ка у 
пра во сла вље (С. Ал фи ре вић и дру ги), и он је то до жи вео као на пад 
на хр ват ство и из да ју хр ват ства. Нај зад су по ли тич ко и вој но ру ко-
вод ство у чет нич ком шта бу у Спли ту пре у зе ли Ви ло ви ће ви дру го-
ви –рав но гор ци срп ске на ци о нал не ори јен та ци је- др Јак ша Ра чић, 
про та Сер ги је Уру ка ло и Сил ви је Ал фи ре вић.

Ви ло вић у Крикуизјама пи сао не са мо о уста шким зло чи ни ма 
над Ср би ма, не го и о пар ти зан ском ан ти срп ском по кре ту, а за мен-
тал ни склоп „уста шког на ро да“ кри вио је „по га ни дух Св. Сто ли це. 
Го во рио је још да су „Ста ри са ве зни ци“ ко му ни сти и уста ше ство-
ри ли „но ве“ пар ти за не уз по моћ па ро ле о осло бо ђе њу Хр ват ске. 
„Ка то лич ки по по ви и фра три те па ју пар ти за ни ма: Хр ват ска шу ма, 
хр ват ски ко му ни сти. Ви ло вић је од го во рио и би ску пу Бо не фа чи ћу 
ко ји је у па стир ском пи сму гло ри фи ко вао НДХ и по ми њао Ср бе 
као ма зо хи сте ко ји „во ле“ да да ју до бро вољ не жр тве, те од уста ша 
тра жи да „пре у зму“ Ђу ру Ви ло ви ћа. Ви ло вић је на вео. „...С на ма 
тје сно игра је зи ву игру пре ко 600.000 срп ских ко сту ра по ја ма
ма без дан ка ма. То не ка ни ко не за бо ра ви...“

У Кри ку из ја ма од 20. мар та 1943. Ви ло вић (са Ал фи ре ви ћем) 
ис ти че чет нич ку „Ре зо лу ци ју му сли ма на“, до не се ну у Ка ли но ви ку 
17. мар та 1943, ко јом се Му сли ман ска вој на ор га ни за ци ја ста вља 
под чет нич ку вр хов ну ко ман ду. Ре зо лу ци ју су пот пи са ли чла но ви 
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из вр шног од бо ра др Исмет По по вац, Фе хим Му са ка дић и Му ста фа 
Му јо Па шић.

Жу тић да ље пи ше вој но-по ли тич кој ми си ји Мла де на Жу јо ви-
ћа, бе о град ског адво ка та и ре зер вног по руч ни ка (псе у до ним пу ков-
ник Аћи мо вић), ко ји је као члан ЦНК и је дан од нај бли жих Ми-
ха и ло ви ће вих са рад ни ка пре у зео ко ман ду над чет нич ким шта бом 
у Дал ма ци ји. Жу јо вић је на сто јао уме сто срп ске на мет ну ти ју го-
сло вен ску на ци о нал ну ли ни ју, па су у ју ну 1943. ухап ше ни Ма рин 
Сту де, јед но вре ме на чел ник шта ба Ди нар ске ди ви зи је, али и Жу-
јо вић, док Бир ча ни но ви нај бли жи са рад ни ци-пред став ни ци срп ске 
ли ни је-Уру ка ло и Ал фи ре вић ни су би ли ухап ше ни.

По сле ита ли јан ске ка пи ту ла ци је у сеп тем бру 1943, про та Сер-
ги је Уру ка ло и Сил ви је Ал фи ре вић до жи ве ли су тра гич ну суд би ну 
ли кви да ци је од ко му ни стич ких сна га ко је су при вре ме но за по се ле 
Сплит. Ухап ше ни су и ли кви ди ра ни и др Јак ша Ра чић са Хва ра, као 
и Ма ту лић са не ко ли ци ном чет нич ких ру ко во ди ла ца. Ко му ни сти 
су из вр ши ли ве ли ки по кољ у Ве ли ком Ло ши њу ( 80 ли ца) и Бри-
би ру (173 ли ца) где су по би је ни углав ном офи ци ри и под о фи ци ри, 
али је би ло и мно го же на и де це.

У че твр том по гла вљу Жу тић пи ше о до ла ску и ра ду Ђу ре Ви
ло ви ћа у Шта бу Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа 19431945. Ви ло вић 
је пре ко Цр не Го ре до спео у штаб Дра же Ми ха и ло ви ћа. То је би ло 
мар та 1943, и ка ко је ко му ни стич ким ислед ни ци ма ре као „не са ци-
љем да до ђе Дра жи Ми ха и ло ви ћу, не го да се скло ни од Ита ли ја на 
и уста ша“. Ту је ра дио у про па ганд ном од се ку чет нич ке вр хов не 
ко ман де, где су пре ње га ра ди ли Дра ги ша Ва сић и Сте ван Мо ље-
вић. Од 1944. Ви ло вић је био на че лу Про па ганд ног од се ка. Чет-
нич ку про па ган ду пре но си ли су мно ги ли сто ви: „Рав на Го ра, „Глас 
То по ле“, „Ис ток“, „По лет“, „Ви дов дан“, „Ује ди ње но Срп ство“, за-
тим ра дио ста ни це „Рав на Го ра“ и „Ка ра ђор ђе“ и слич но. Ци вил ни 
штаб код Ми ха и ло ви ћа са чи ња ва ли су др Мо ље вић, Дра ги ша Ва-
сић и Мла ден Жу јо вић.

 Ви ло вић и Мо ље вић одво ји ли су се од Дра же 23 апри ла 1943, 
због од лу ке Ми ха и ло ви ћа да се вра ти у Ср би ју. С њи ма је био и 
Му ста фа Му ла лић и жiвели су у јед ној се љач кој ку ћи ци у бо сан-
ским пла ни на ма .

Ви ло вић је са још не ко ли ко ри мо ка то ли ка Хр ва та, му сли ма на 
и Сло ве на ца уче ство вао на Рав но гор ском кон гре су у се лу Ба под 
Су во бо ром (од 25. до 28. ја ну а ра 1944), као „пред став ник Хр ва та“. 



стр:327-338.

- 335 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2013год.(XXV)XIIvol=35

Кон гре су је при су ство ва ло 274 де ле га та, од ко јих су по је ди ни пу-
то ва ли и ви ше од 25 да на. Дал ма тин ски пред став ни ци ни су сти-
гли због сне жног не вре ме на у Хер це го ви ни. На Кон гре су су уче-
ство ва ли и со ци јал де мо кра та Жив ко То па ло вић, „ес де со вац“ Адам 
При би ће вић, а Кон грес је отво рио члан ИО ЦНК књи жев ник Дра-
ги ша Ва сић. Кон гре сом је пред се да вао Жив ко То па ло вић, а дво ји-
ца од че тво ри це пот пред сед ни ка би ли су Сло ве нац Ан тон Креј чи 
и Ср бин ислам ске ве ре Му ста фа Му ла лић. Са Кон гре са су упу ће ни 
те ле гра ми кра љу Пе тру Дру гом, пред сед ни ку САД Ру звел ту, мар-
ша лу Ста љи ну, пред сед ни ку Чер чи лу, ге не ра лу Де Го лу, као и грч-
кој, пољ ској и че хо сло вач кој вла ди. (199)

Ви ло ви ћев рав но гор ски при ја тељ, аутор сту ди је „Хо мо ге на 
Ср би ја“ др Сте ван Мо ље вић, у из ла га њу на Кон гре су од у стао је 
од кон цеп та ује ди ње них срп ских зе ма ља, и под бри тан ским при-
ти ском као и дру ги иде о ло зи рав но гор ског по кре та по чео да раз-
ми шља о Ју го сла ви ји три ја ли стич кој мо нар хи стич кој фе де ра ци ји. 
Фе де ра ци ју су на ме та ли и ко му ни стич ки ли де ри, због очу ва ња Хр-
ват ске, што се укла па ло у бри тан ску по ли ти ку ства ра ња Ју го сла-
ви је као фе де ра тив не др жа ве-др жа ве рав но те же, ра ди укла ња ња 
Со вјет ског ути ца ја.

Са да је за про хр ват ску про па ган ду ЈВуО вр шио Вла ди мир 
Пре да вец, по зи ва ју ћи Хр ва те да се ода зо ву по зи ву Дар го љу ба Ми-
ха и ло ви ћа.

Ви ло вић је кра јем ју на 1944. по стао члан ЦНК, и иза бран је за 
пред сед ни ка Про па ганд ног од бо ра ЦНК, као „ван пар тиј ски рав но-
го рац“. Жу тић на во ди ин те ре сан тан по да так по ко јем је Адам При-
би ће вић пред ла гао да Ср би ја са Хр ват ском нор ма ли зу је од но се , тј. 
да се не жр тву је за 100.000 дал ма тин ских Ср ба, док је Ви ло вић био 
при ста ли ца при са је ди ње ња се вер не Дал ма ци је Ср би ји, са За дром 
као „глав ном лу ком се вер не Дал ма ци је“.

У ме ђу вре ме ну су, ка ко де таљ но опи су је Жу тић, одр жа ва ни 
кон гре си по уну тра шњо сти Ср би је на ко ји ма је уче ство вао и Ви-
ло вић. У сво јим про па ганд ним члан ци ма за УједињеноСрпство,
РавнуГору и дру ге ли сто ве, Ви ло вић је по зи вао у бор бу про тив 
уста ша. Је дан ње гов чла нак на сло вљен је са : „Ср би су кри ви што 
су жи ви“. Ни је ште део ни пар ти за не, па су га ко му ни стич ке вла сти 
оп ту жи ва ле за из ја ву: „Уста шко про ду же њеко му ни сти са Хр
ва том Ти том на че лу“. Ово је на су ду об ја шња вао ре чи ма: „Ис-
па ло из пе ра не што што сам у се би но сио“. Пи шу ћи чла нак „По-
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след ња стро фа ускоч ког ци клу са“ Ви ло вић, об ја шња ва ју ћи ми си ју 
срп ских уско ка ко ји „тра же да Ср би ја њих по тра жи и ис тра жи као 
сво ју ме ђу на за па ду“, из ме ђу оста лог ка же: „Мар шал Ти то јед-
на ко као и по глав ник хо ће да Дри на бу де за пад на гра ни ца Ср би је, 
а Уско ци су то ме ја ка смет ња и за то их ко љу и по глав ник и мар-
шал...“(219) Ви ло вић је у ра ту из гу био си на је дин ца. 

Сво ју спи са тељ ску и људ ску че сти тост Ви ло вић је по ка зао пи-
шу ћи књи гу Крвавацрква-хрватскипоповиифратриураспаду
ЈугославијеиупокољимаСрба,у ко јој , ка ко ис ти че Жу тић, не до-
ста је че тр де се так стра ни ца из вор ног ма те ри ја ла, чи ји се фраг мен-
ти, ка ко се прет по ста вља, на ла зе у Збир ци Вик то ра Но ва ка ко ја 
ни је до ступ на за јав ност („збир ка на сре ђи ва њу“)

Ви ло вић је у увод ном де лу ове бро шу ре ис та као да са зна ње о 
де ло ва њу хр ват ских по поа и фра та ра на мет ну ло сви ма: „Још у пр-
вим да ни ма рас па да мно го стру ко из да не Ју го сла ви је и већ из пр ве 
ви је сти о ши ро ком, сви ре пом кла њу Ср ба по те ре ни ма у Ју ди ној 
Хр ват ској, чу ло се од не у ка и од шко ло ва на, од му шке и жен ске 
, по вик из не на ђе ња: Ово су учи ни ли по по ви и фра три!“ (223) 
По себ ну од го вор ност за уста шке хр ват ске зло чи не Ви ло вић при-
пи су је је зу и ти ма ко ји ни су мо гли да за ми сле жи вот ка то ли ка с пра-
во слав ним у јед ној др жав ној за јед ни ци. Је зу и ти су сву где у све ту 
пред вод ни ци цр не ин тер на ци о на ле, а са мо у Хр ват ској-хр ват ски 
па три о те? За ка то лич ку цр кву го во рио је да је она `ужасна уста но-
ва и не при ја тељ људ ског рода` (266)

У по след њем, пе том по гла вљу Жу тић се ба ви су ђе њем и за
тво ре нич ким да ни ма Ђу ре Ви ло ви ћа 19451952. Са Ми ха и ло-
ви ћем су оп ту же на 23 ње го ва са рад ни ка. Др Сте ван Мо ље вић је 
дру го оп ту же ни, Мла ден Жу јо вић (3), др Жив ко То па ло вић (4), Ђу
ро Ви ло вић (5), Ра до слав Ра де Ра дић (6), Сла во љуб Вра не ше вић 
(7), Ми лош Гли шић (8), Сло бо дан Јо ва но вић (9), др Бо жи дар Пу-
рић (10), др Мом чи ло Нин чић (11), Пе тар Жив ко вић (12), Ра до је 
Кне же вић (13), др Ми лан Га ври ло вић (14), Жи ван Кне же вић (15), 
Ко наст6ан тин Фо тић (16), Дра го мир Дра ги Јо ва но вић (17), Та на-
си је Та са Ди нић (18), Ве ло бор Јо нић (19), Ђу ра До кић (20), Ко ста 
Му шиц ки (21), Бо шко Па вло вић (22), др Ла зар Ла за Мар ко вић (23) 
и др Ко ста Ку ма ну ди (24).

Ви ло вић је, нај кра ће ре че но, оп ту жен за сво ју при пад ност чет-
нич кој ор га ни за ци ји и про па ганд ну ак тив ност про тив пар ти зан-
ског по кре та, за ко је је твр дио да су про ду же ње уста ша. По себ но 
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су ко му ни стич кој вла сти сме та ли ње го ви тек сто ви о уста шком бе-
со муч ном по гро му срп ског на ро да. Ви ло вић се на су ду бра нио ка ко 
је знао и умео. Пред сед ник су да био је пу ков ник Ми ха и ло Ђор ђе-
вић, за ко јег се твр ди да је по след њих го ди на жи во та по лу део, а 
ту жи лац је био пу ков ник Ми лош Ми нић, ко ји се пред крај жи во та 
још јед ном обру као уда ра ју ћи на срп ске на ци о нал не и др жав не ин-
те ре се, ста ју ћи на стра ну сло ве нач ких, хр ват ских и му сли ман ских 
се це си о ни ста у ју го сло вен ском гра ђан ском ра ту 1990-1995. 

Као што је по зна то Дра го љуб Ми ха и ло вић је осу ђен на смрт 
стре ља њем, тра јан гу би так по ли тич ких и по је ди них гра ђан ских 
пра ва и кон фи ска ци ју це ло куп не имо ви не. Ко ман дант дал ма тин-
ских чет ни ка (по сле смр ти Бир ча ни на), Мла ден Жу јо вић осу ђен је 
у од су ству та ко ђе на ка зну смр ти стре ља њем, а иде о лог чет нич ког 
по кре та Сте ван Мо ље вић на ка зну ли ше ња сло бо де са при нуд ним 
ра дом у тра ја њу од 20 го ди на, гу би так по ли тич ких и по је ди них 
гра ђан ских пра ва сем ро ди тељ ских у тра ја њу од 10 го ди на и на 
кон фи ска ци ју це ло куп не имо ви не. 

Ње гов бли ски иде о ло шки са рад ник, књи жев ник Ђу ро Ви
ло вић, осу ђен је на ка зну ли ше ња сло бо де са при нуд ним ра дом 
у тра ја њу од се дам (7) го ди на, гу би так по ли тич ких и по је ди них 
гра ђан ских пра ва у тра ја њу од три (3) го ди не и на кон фи ска ци ју 
це ло куп не имо ви не.

Ка зну за тво ра из др жа во је у срем ско ми тро вач ком за тво ру. О 
то ме је за ни мљи во све до чан ство оста вио др Дра го љуб Јо ва но вић, 
во ђа Зе мљо ра нич ке стран ке, та ко ђе Ти тов за тво ре ник, у сво јој 
књи зи Медаљоникњ.IV.

За Ђу ру Ви ло ви ћа је, из ме ђу оста лог, ре као да је овај био убе-
ђен да се у ње му ова пло ти ла ду ша про те Ма те је Не на до ви ћа, а Ср-
би га ни кад ни су при зна ли за сво га. Као ка то лич ки све ште ник у 
дал ма тин ском се лу , из гу био је ве ру, за љу био се у се љан ку и оти-
шао би ску пу да му све по ште но при зна. Та да је од би ску па до био 
од го вор да „ни је ну жно да све ште ник бу де врућ у ве ри“и да је од 
вер ских фа на ти ка „ цр ква има ла ви ше ште те не го ко ри сти“. Али 
Ви ло ви ћа то ни је за др жа ло у окви ру РКЦ, ње га је за ни ма ла же на, 
оже нио је Срп ки њу и до шао у Бе о град да пре ђе у пра во слав ну ве-
ру. Ус пео је тек да по ста не про те стант. Ако је у Дал ма ци ји из гу био 
ве ру, у Бе о гра ду је сте као но ви култ: срп ску сла ву, ко ју ће, као „нај-
ве ћу ствар на све ту“, опе ва ти у јед ном са ста ву, ко ји је сма трао за 
нај бо ље што је на пи сао. Ви ло вић је ра но по стао сло бод ни зи дар.
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Нај ве ћа Ви ло ви ће ва фик сна иде ја, ка ко ис ти че Жу тић, би ла 
је ње го ва те о ри ја да `нема Хрвата`: по сто је са мо Ср би и Сло
вен ци. Они ко ји се на зи ва ју Хр ва ти ма јед но су или дру го: јед но 
кад су кај кав ци, дру го кад су што кав ци. Сма трао је да су Ср би и 
Сло вен ци је ди не исто риј ске на ци је на про сто ру Ју го сла ви је, јер је-
ди не ис пу ња ва ју тра ди ци о нал не кри те ри ју ме ко ји чи не на ци ју, као 
што су је зик, ра сне од ли ке, оби ча ји, ет но ло шка зна ме ња и слич но. 
Жу тић ов де ин тер ве ни ше, па ка же да Ви ло вић ни је умео да од го-
во ри шта су ча кав ци, у ко је је и сам спа дао. 

Још да до да мо да је Ђу ро Ви ло вић у Бре ли ма по се до вао ле пу 
ви лу у ко јој се овај хе до ни ста и стра стве ни же но љу бац че сто и ра-
до од ма рао у го ди на ма пред рат, а ко ју је ње гов ро ђе ни брат хтео 
да при сво ји, тра же ћи од су да да Ђу ру Ви ло ви ћа осу ди на смрт као 
на род ног не при ја те ља. 

 Овај рад је примљен 20. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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