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НЕКОЛИКОРЕЧИОЖИВОТУСРПСКОГ
ИСВЕТСКОГНАУЧНИКА

Го ди не 1937. у цен трал ном де лу Ср би је, гра ду Кра гу јев цу, 
две го ди не пре по чет ка Дру гог ве ли ког свет ског ра та а на дан за-
вр шет ка Април ског ра та, оку па ци је и по де ле Ју го сла ви је, 17. апри-
ла, ро дио се Ан дреј Ми тро вић. Основ но и гим на зиј ско обра зо ва ње 
сте као је у род ном гра ду, али га је опре де ље ње да по ста не про фе-
сор исто ри је од ве ло пут Бе о гра да где 1956. упи су је Фи ло зоф ски 
фа кул тет, гру пу за исто ри ју, док сте пен ди пло ми ра ног сти че 1961. 
го ди не.1)  

Уни вер зи тет ску ка ри је ру по чео је као аси стент Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду 1961. го ди не. Те мом Априлскипреговорио
јадранскомпитањунаконференцијимира1919.од бра нио је ма-
ги стар ски рад 1964. го ди не. На уч ни сте пен док то ра исто риј ских 
на у ка сте као је 1967. го ди не док тор ском ди сер та ци јом Делегација

1) Ми лан Ри сто вић, „АндрејуМитровићу. Поводом седамдесетог рођендана”, Годи
шњакзадруштвенуисторију, 1-3 (2006),  8.
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Срба,ХрватаиСловенацанаКонференцијимира19191920, ко ја 
је 1969. об ја вље на и као мо но гра фи ја под на сло вом Југославијана
конференцијимира1919—1920.Зва ње до цен та сте као је 1967. го-
ди не, док је за ван ред ног про фе со ра иза бран 1974, а шест го ди на 
ка сни је и ре дов ног. Пре да вао је са вре ме ну исто ри ју Евро пе, увод у 
исто риј ске сту ди је и број не спе ци ја ли зо ва не кур се ве. Ве ли ки траг 
оста вио је осни ва њем Ка те дре за Оп шту са вре ме ну исто ри ју 1987. 
го ди не на че лу ко је је, у уло зи ше фа, остао до пен зи о ни са ња. На-
ред не го ди не по ста је до пи сни члан СА НУ и оста је све до смр ти, 
јер уна пре ђе ње у ре дов ног ни ка да ни је сте као.2) Члан Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти по ста је 2006. и то две го ди не на кон 
за вр шет ка уни вер зи тет ске ка ри је ре, ко ја је тра ја ла од 1961. до 
2004. го ди не, ко ју су пра ти ле спе ци ја ли за ци је у Ри му и Не мач кој у 
то ку 1967. и 1971/72. го ди не.

До след ност у свом по зи ву по ка зи вао је и до ка зи вао ис трај-
ним ис тра жи ва њем, али и кроз мно го број на пре да ва ња на до ма ћим 
и ме ђу на род ним уни вер зи те ти ма. По ред то га уче ство вао је и на 
ве ли ком бро ју на уч них ску по ва и био са рад ник на мно гим ме ђу на-
род ним про јек ти ма у Не мач кој, Ита ли ји, Аустри ји, Ве ли кој Бри та-
ни ји, Фран цу ској, Швај цар ској, Бу гар ској, Грч кој, Ма ђар ској, САД, 
и на рав но у свим бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма.3)

 Као ис тра жи вач нео пи си вог ин те ре со ва ња ус пео је да у 
исто риј ском кон тек сту ана ли зи ра сли кар ство и књи жев ност и тимe 
уне се ме то до ло шке ино ва ци је на по љу исто ри је. Ба ве ћи се исто ри-
јом ба на ка и фи нан си ја утро је пут но вој гра ни еко ном ске исто ри је 
и по мо гао раз вој дру штве не исто ри је по кре та њем Го ди шња ка за 
дру штве ну исто ри ју 1994. го ди не, а че ти ри го ди не ка сни је по стао 
и је дан од осни ва ча Удру же ња за дру штве ну исто ри ју. Вре ме ном 
по ста је уред ник и осни вач ви ше струч них ча со пи са, уред ник исто-
риј ских би бли о те ка у из да вач ким ку ћа ма и при ре ђи вач ви ше књи га 
у из да њи ма Уни вер зи те та у Бе о гра ду, СА НУ, Срп ске књи жев не за-
дру ге и дру гих из да ва ча.4)

Био је за па жен и као аутор ви ше те ле ви зиј ских еми си ја, по-
пут се ри је «Вре ме не тр пе љи вих». Сво је ре то рич ке спо соб но сти 
по ка зао је као во ди тељ еми си је «Ки но око». На рав но, ово ли ки ан-
га жман ни је мо гао да про ђе без на гра да. Пр ва у ни зу би ла је Ок то-
бар ска на гра да гра да Бе о гра да за на у ку ко ју је до био 1975. го ди не. 

2) Ду брав ка Сто ја но вић, „Не тр пе љив пре ма не тр пе љи ви ма“, Данас, 30. 8. 2013.

3) Ми лан Ри сто вић, нав.рад,  стр. 19, ви ди нап. 30 и 31.

4) Mi lan Ri sto vić, “Pro fe sor dr An drej Mi tro vić (Kra gu je vac 17. april 1937 - Be o grad 25. av gust 
2013)”, Godišnjakzadruštvenuistoriju, god. XIX, sv. 2, Be o grad, 2012, str. 1-3.
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Пре сти жну Хер де ро ву на гра ду за до при нос исто ри о гра фи ји по нео 
је 2001. го ди не, а ме да љу «Кон стан тин Ји ре чек» Дру штва за Ју го и-
сточ ну Евро пу из Мин хе на 2004. го ди не. Ни је из о ста ла ни пла ке та 
Ко лар че вог на род ног уни вер зи те та (1974), као ни ме да ља Срп ске 
књи жев не за дру ге (1992). Ве ли ки из вор жи вот не енер ги је за све 
на уч не и жи вот не по ду хва те пру жа ла му је су пру га Љу бин ка Тр-
гов че вић, са ко јом је про вео нај леп ше го ди не сво га жи во та и оства-
рио се бе ка ко на на уч ном, та ко и на по ро дич ном по љу.

Ми тро ви ћев ис тра жи вач ки рад чи ни пре ко 400 сту ди ја, на уч-
них чла на ка, есе ја и 25 мо но гра фи ја. Ис тра жи вач ко ин те ре со ва ње 
об у хва та раз до бље од сре ди не XIX до по ло ви не XX ве ка на про-
сто ру Евро пе, Бал ка на, Ју го сла ви је и Ср би је. Био је ис тра жи вач ве-
ли ких мо гућ но сти и по тен ци ја ла. Ње гов опус чи не ис тра жи ва ња из 
до ме на ди пло мат ске исто ри је ко ја су до шла до из ра жа ја у син те зи 
Вре ме не тр пе љи вих. По себ но ме сто по све ће но је исто ри ји Ср би је 
у Пр вом свет ском ра ту5), ве ли ким си ла ма уочи и по сле ра та, ства-
ра њу Ју го сла ви је и ње ном по ло жа ју на Вер сај ској кон фе рен ци ји.

На уч ни рад про фе со ра Ми тро ви ћа мо же се по де ли ти у не ко-
ли ко те мат ских це ли на:

 –  Вер сај ска кон фе рен ци ја и ства ра ње Ју го сла ви је
 –  Исто ри ја ме ђу рат не Евро пе
 –  Аустро-Угар ска по ли ти ка и Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту
 –  Умет ност и исто ри ја
 –  Не мач ка и Ју го и сток Евро пе
 –  Бан ке и мо дер ни за ци ја у Ср би ји
 –  Ме то до ло ги ја исто риј ске на у ке
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КојезаправоАндрејМитровић?

 “....Али, ка да го во ри мо о Ан дре ју Ми тро ви ћу, до вољ но је 
ре ћи име и пре зи ме или, чак, са мо – Ан дреј. И то не са мо због то га 
што је он сво је име из гра дио и што се оно ни је мо гло по ме ша ти ни 
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са јед ним дру гим, већ за то што је одав но по ста ло сна жан сим бол. 
Сим бол по себ ног по гле да на про шлост, ње го ве исто ри о граф ске 
шко ле, струч ног, дру штве ног, кул тур ног и по ли тич ког ан га жма на. 
Кад ка же мо Ан дреј, ми сли мо би ти свој. Би ти не за ви сни по је ди нац, 
ка квих је ма ло у на шем друп штву.”11)

 „Не у мор ни и стра стве ни ис тра жи вач исто ри је XX ве ка, наш 
ве ро ват но нај бо љи по зна ва лац исто ри је иде ја, по ли тич ке и кул тур-
не исто ри је Евро пе у про шлом сто ле ћу, спа да у рет ке на уч ни ке с 
ових про сто ра ко ји је за слу же но имао ве ли ки углед и ван гра ни ца 
Ср би је и Ју го сла ви је. Сво јим из у зет ним та лен том, из ван ред ним 
ши ро ким обра зо ва њем скре нуо је већ пр вим сво јим ра до ви ма на 
се бе па жњу. Ње го ва „Исто ри ја Ср би је у Пр вом свет ском ра ту“, 
чи ји је пре вод на ен гле ски по стао не за о би ла зна ре фе рен ца за све 
озбиљ не ис тра жи ва че, про у ча ва ње по ли тич ких и иде о ло шких кон-
цеп ци ја Тре ћег Рај ха о европ ском Ју го и сто ку, пи са ње о од но су 
умет но сти по ли ти ке и иде о ло ги је, ме то до ло ги ји исто риј ске на у ке, 
еко ном ској исто ри ји, број ни тек сто ви о књи жев но сти, фил му и ли-
ков ним умет но сти ма и њи хо вој ин стру мен та ли за ци ји и ту ма че њи-
ма у про мен љи вим по ли тич ким и иде о ло шким кон тек сти ма – чи не 
ду гу ли сту на сло ва ко ји су про из вод не схва та ња ба вље ња исто ри-
јом са мо као про фе си јом, већ јед не не ве ро ват не и рет ке пот пу не 
по све ће но сти ра ци о нал ном и ана ли тич ком схва та њу про шлог.“12) 

„Ве ли ки про фе сор, ве ли ко име на це лом бив шем ју го сло вен-
ском про сто ру, али ни шта ма ње ни у сред њој Евро пи, Ита ли ји и 
Бри та ни ји. Оти шао је сим бо лич но уочи сто го ди шњи це 1914. го ди-
не, у вр ме кад су се ре ви зи о ни сти спре ми ли да утвр де да ни су рат 
иза зва ле Аусто у гар ска и Не мач ка, не го тај Бал кан, два или три пу та 
у јед ном ве ку. Ан дреј Ми тро вић и мр тав пр ко си и пр ко си ће сво јим 
де лом као гра нит. Ње го ви ра до ви „Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту“ 
и „Про дор на Бал кан и Ср би ја 1908-1918 у пла но ви ма Аустро у гар-
ске и Не мач ке“ не по мер љи ви су и да нас, не што нај бо ље што на 
овом про сто ру има мо и што нас бра ни и све до чи о исти ни ка ква 
је би ла пре сто го ди на и ви ше. Лич но, 30 го ди на сам се дру жио са 
по кој ним ака де ми ком Ан дре јем Ми тро ви ћем. Оста ће ми у успо ме-
ни као то ле ран тан са го вор ник. И кад се о не ким ства ри ма ни смо 
сла га ли и кад се он са не ким ни је сла гао био је ин спи ра ти ван и 
кон струк ти ван. Се ћа ћу се са пи ја те том, и мо гу да ка жем, да сам уз 
ње га упо знао свет ске историчарe ко ји су до ла зи ли у Бе о град, ко ји 
су се лич но дру жи ли са њим и ко ји су на шу ге не ра ци ју са ње го вом 

11) Du brav ka Sto ja no vić, „Ne tr pe ljiv pre ma netrpeljivimа“, Данас, 30. 8. 2013.

12) Mi lan Ri sto vić, „Pre mi nuo isto ri čar An drej Mi tro vić“, Данас, 26.8.2013.
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ге не ра ци јом упо зна ва ли и ка сни је јој отва ра ли пу те ве у Евро пи и 
ши ре.“13)

„Oдлазак Ан дре ја Ми тро ви ћа са јав не сце не у Ср би ји, као 
исто ри ча ра и као ин те лек ту ал ца, огро ман је гу би так за ову зе мљу. 
Он је за и ста по све му био по се бан. Он је нај бо ље од го ва рао свим 
оним иде а ли ма ко је има мо о на уч ни ци ма. Чо век ко ји је це лог свог 
жи во та при ље жно ра дио и из гра ђи вао се бе и учио по но во оно што 
је сте ње го ва стру ка, ве ру ју ћи да зна ња ни кад до вољ но. Он је био 
чо век јед не исто ри о граф ске шко ле ко ја је из ро ди ла све нас исто-
ри ча ре сред ње ге не ра ци је. Он је био чо век ко ји је био би тан не 
са мо за срп ску не го и ју го сло вен ску исто ри о гра фи ју и за европ ску 
исто ри о гра фи ју. Та квог чо ве ка, бо јим се, још ду го не ће мо има ти 
на на шој про фе си о нал ној и јав ној сце ни. Као чо век био је из у зет но 
ча сна осо ба. Цео свој жи вот је про жи вео као ча стан чо век и оти-
шао је као ча стан чо век. И то је оно што на ма сви ма као ње го вим 
ђа ци ма им по ну је и то је оно по че му ће мо се за у век се ћа ти Ан дре ја 
Ми тро ви ћа.“14)

Исто ри чар, ис тра жи вач и ин те лек ту а лац Ан дреј Ми тро вић 
на пу стио нас је 25/26 ав гу ста 2013. го ди не оста вив ши за со бом 
пре бо га ту ка ри је ру. Сво јим ра до ви ма за ду жио је бу ду ће ге не ра ци је 
у до ме ну исто риј ског по зи ва, ис тра жи ва ња и спо зна ва ња исто ри је

ЗапажањапрофесораМитровићанакрајуXXвека

„Ре ћи или пре ћу та ти зло по ста је ве ли ко пи та ње, ко је по је ди-
ни љу ди за о штра ва ју сма тра ју ћи да сли ка о на ма мо ра би ти улеп-
ша(ва)на. На уч ни дух и ра зум на то од го ва ра ју: при знај мо, јер ни-
ко на све ту ни ка да ни је био пот пу но чи стих ру ку. При зна њем се 
про ла зи кроз, упо тре би ћу ту реч, ко лек тив ну ка тар зу, али што је 
ва жни је њи ме се ства ра ра ци о нал на си ту а ци ја. Зна мо ко смо, не 
ла же мо ни се бе ни дру ге и са том све шћу по ку ша ва мо да иде мо 
у бу дућ ност.... Је смо у де пре си ји. Отуд смо скло ни да све ви ди мо 
мут но, па и у про шло сти. Сад ви ше не ве ру је мо у „леп шу про-
шлост“. У овој де пре си ји, скло ни смо да при хва та мо сва шта, те о-
ри је мен та ли те та, „ве чи та од ре ђе ња“, „срп ску ду шу“ као не бе ску 
или као са вр шен из раз по да ни штва... то су по сле ди це де пре сив ног 
вре ме на, у ком ре ал ност не пру жа упо ри ште оп ти ми зму.“ 15)

13) Mi le Bje la jac, „Pr ko si će svo jim de lom kao gra nit”, Данас, 26.8.2013. 

14) Bran ka Pr pa,“Ča stan čo vek“, Данас, 26.8.2013.

15) “Jav na, taj na i po ro dič na isto ri ja“ (In ter vju An dre ja Mi tro vi ća iz 1999),Vreme,br. 429, 9. ja-
nu ar 1999.
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