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In memoriam

Uvaženi hrvatski sveučilišni profesor i povjesni-
čar, redoviti profesor i znanstveni savjetnik u traj-
nomu zvanju te prvi professor emeritus Odsjeka 
za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta 
u Zagrebu preminuo je 1. studenoga 2020. godi-
ne uslijed teške upale pluća u Kliničkoj bolnici 
Dubrava. Time je hrvatska akademska zajednica 
izgubila istaknutoga znanstvenika, neumornoga 
istraživača, urednika knjigâ i voditelja znanstvenih 
projekata.
Mijo Korade rođen je 11. rujna 1947. godine u 
Delkovcu u Hrvatskome zagorju kao najmlađi sin 
Lacka Korade i Ane rođ. Žvigač. Po završetku gi-
mnazije, studirao je na Filozofsko-teološkomu in-
stitutu Družbe Isusove u Zagrebu. Godine 1971. 
diplomirao je filozofiju, a teologiju 1975. Radio je 
kao vjeroučitelj u Osijeku od 1975. do 1977. go-
dine. Studij povijesti nadovezao je na Papinskomu 
Sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje je magistrirao 
1980., a doktorirao 1988. godine s temom La ‘Mi-
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Neumorni zaljubljenik u povijest i kulturu 
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ssione illirico-dalmata’ dei gesuiti (1852 – 1900): 
svolgimento, metodo e risultati (hrv. ‘Ilirsko-dal-
matinska misija’ isusovaca (1852. – 1900.): razvoj, 
metode i rezultati). Tijekom 1980-ih godina pre-
davao je povijest u Nadbiskupskomu dječačkomu 
sjemeništu u Zagrebu te crkvenu povijest na svo-
joj Almi Mater, Filozofsko-teološkomu institutu 
Družbe Isusove u Zagrebu. Počekom 1990-ih bio je 
suosnivač i prvi pročelnik Hrvatskoga povijesnoga 
instituta u Beču. Od 1996. radio je u Hrvatskomu 
institutu za povijest gdje je vodio značajne histo-
riografske projekte Hrvatska latinistička histori-
ografija, Historiografija hrvatskoga redovništva u 
17. i 18. stoljeću te Civilna Hrvatska ranoga no-
vovjekovlja – politički, društveni i kulturi aspekti. 
Od 1997. godine kao vanjski suradnik predaje na 
Hrvatskim studijima, gdje je stalno zaposlen od 
2007. do umirovljenja 2017. godine. Bio je višego-
dišnji čelnik Odjela za povijest Hrvatskih studija 
i voditelj doktorskoga studija povijesti. Uređivao 
je znanstvene časopise Vrela i prinosi, Gazophyla-
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cium i Tkalčić. Radio je na nekoliko znanstveno-
kulturnih izložbi vezanih za hrvatsku isusovačku 
baštinu, povijest hrvatskoga iseljeništva, povijest 
kršćanstva u Hrvata te povijesti znanosti. Dobit-
nik je Priznanja Grada Zagreba (1992.), Nagrade 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2001.) i 
Priznanja Hrvatskih studija (2017.).
Tijekom karijere istaknutoga hrvatskoga povjesni-
čara ostvario je domaći i međunarodni znanstveni 
doprinos jer je istraživao hrvatsku skupinu pre-
kooceanskih misionara i istraživača tijekom 17. i 
18. stoljeća te analizirao živote i uloge istraživača 
Szentmartonyja, Marchesettija, Sušića, Hallera te 
Nikole i Ivana Rattkaya, Konščaka, Plantića i Vre-
mana. O njima je pisao u objavljenim autorskim 
i suautorskim knjigama Hrvatski isusovci i misio-
nari (1991.), Jesuits and Croatian Culture (1992.), 
Ivan Rattkay: izvješća iz Tarahumare (1998.), Para-
gvajska pisma (2015.), Istraživački novih obzorja 
(2015.), Hrvatski velikan Bartol Kašić (2020.) itd. 
Bavio se istraživanjima filozofskih i prirodoznan-
stvenih radova hrvatskih profesora na inozemnim 
sveučilištima tijekom 19. stoljeća, kulturnim, 
znanstvenim i vjerskim vezama Hrvata i drugih 
europskih zemalja tijekom ranoga novoga vijeka, 
pučkim misijama i pobožnošću. Uz prof. emer. 
Alojza Jembriha jedan je od ključnih istraživača 
povijesti starije hrvatske kajkavske književnosti te 
povijesti i kulture sjeverozapadne Hrvatske tije-
kom ranomodernoga i modernoga doba.
Uz bogati znanstveni rad imao je i priznati domaći 
i međunarodni pedagoški doprinos. Autor je ne-
kih od ključnih kolegija na studijima Kroatologije 
i Povijesti na Hrvatskim studijima poput Hrvatske 
latinističke historiografije, Povijesti kršćanstva u 
Hrvata, Hrvatske kronike, Hrvatski putnici i puto-
pisci od 16. do 19. stoljeća, Istraživanje u hrvatskoj 
historiografiji 19. stoljeća, Odnos Crkve i države, 
Poruka mira Marka Antonija de Dominisa, Razvoj 
vjerske kulture u Hrvata u 19. stoljeću, Povijest 

školstva u Hrvata, Hrvatski pedagozi: prosvjeti-
teljstvo, Velikani duha i pera, Kulturno-povijesna 
baština pavlina u Hrvatskoj, Povijest hrvatskoga 
iseljeništva, Redovništvo u hrvatskoj kulturi, Ve-
likani duha i pera: svetci, mislioci i heroji mašte 
kroz povijest, Znameniti Hrvati u svijetu itd. Bio 
je jedan od nastavnika s najvećim brojem obranje-
nih završnih, diplomskih i doktorskih radova na 
Hrvatskim studijima i Fakultetu hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu.
Zbrojimo li njegovu znanstvenu i stručnu biblio-
grafiju, dobivamo podatke da je profesor Korade 
bio autor 13 knjiga, od toga 6 samostalnih i 5 kao 
suautor te dva djela kao priređivač rukopisa; 72 
izvorna znanstvena rada u časopisima, od toga 20 
u časopisima s međunarodnom recenzijom, 18 u 
A2 časopisima te 34 rada u ostalim časopisima, 28 
radova ili poglavlja u knjizi, 30 radova u zborni-
cima znanstvenih skupova, 30 stručnih radova u 
časopisima, knjigama i novinama, 200-tinjak re-
cenzija, ocjena i prikaza, više od 300 leksikonskih 
i enciklopedijskih natuknica, 114 izlaganja na do-
maćim i međunarodnim znanstvenim skupovima 
te više desetaka sudjelovanja u dokumentarnim 
filmovima, televizijskim i radijskim emisijama.
Znanstveni i stručni rad profesora Korade obu-
hvatio je interdisciplinarna istraživanja hrvatske 
ranonovojekovne i moderne povijesti, kulture, 
religije i iseljeništva. Objavljenim je radovima i 
održanim predavanjima rasvijetlio mnogobrojne 
neznane vidove povijesti hrvatskoga iseljeništva iz 
ranomodernoga i modernoga doba. Njegov je do-
prinos hrvatskoj historiografiji pluriperspektivan, 
inovativan i popularan. Posebno je doprinio ra-
zvoju Hrvatskih studija i Hrvatskoga iseljeničko-
ga kongresa. Njegovo bogato kulturološko znanje, 
predavačko umijeće, skromnost, vedar duh i po-
ticaj mladim naraštajima hrvatske historiografije 
unijeli su bodrost i težnju za znatiželjom kakvu će 
rijetko koji profesor moći dostići.

Vlatko Smiljanić, Fakultet hrvatskih studija 
Sveučillišta u Zagrebu


