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Сажетак
Милош Марић је рођен у Руми 1855. године. Основну школу је завр
шио у Заг ребу, а гимназију 1902. године у Новом Саду. Медицину је упи
сао у Колож вару (Клужу) где је и дипломирао 1907. године. Пос ле завр
шених студија запос лио се у псих ијат ријској болници у Колож вару где
је радио до 1910. године, а затим прелази у Завод за хистологију код др
Иштвана Апатија. У току свог боравк а у Клужу, Марић је активно уче
ствовао у покрет у препорода. Као мађарски држ ављанин позван је на
одс лужење војног рок а, који је обавио у војној болници у Будимпешти.
По избијању Првог светског рата са својим батаљоном пос лат је прво на
јуж ни, српски, а затим на северни, руски фронт. Приликом повлачења
аустроугарске војске пао је у руско заробљеништво, те је као ратни заро
бљеник пос лат у Москву. У Москви поново почиње да ради као асистент
у Заводу за хистологију Московског држ авног универзитета, а истовре
мено и као лекар у Лефортповској војној болници. Године 1917. прелази у
Дњепропет ровск где ради са Карповим у Заводу за хистологију. По одла
ску Карпова у пензију бива избран за шефа Завода. У Дњепропет ровску
остаје све до 1930. године када прелази у Саратов, где на конкурсу бива
изабран за шефа Завода за хистологију. На предлог Народног комесари
јата за народно здравље СССР, 1935. године Милошу Марићу, на основу
његовог нау чноистраж ивачког рада, додељена је професура и докторат
из медицинских наук а, без одбране. По преласку у Саратов активно је
радио на оснивању Одељења за студије на немачком језику, чији је де
кан био наредне четири године. Истовремено је био шеф Катедре за оп
шту биологију и хистологију Ветеринарског факултета у Саратову. У току
свог нау чноистраж ивачког рада бавио се проблемима митозе и амитозе
и њиховим међусобним односом. Истовремено је радио на освајању ме
тодологије за проу чавање нервног система, али је почетак великог отаџ
бинског рата прек инуо ова ист раж ивања, тако да су резултати објављени
тек пос ле рата. Поменути резултати били су основа за израду неколико
докторских теза. У току свог рада у Саратову, основао је наг раду у висини
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од 200 рубаља, која се из наг радног фонда додељивала студентима који
су са одличним успехом полож или хистологију. Његови савременици га
описују као даровитог, тихог, радног и веома образованог човек а. Поред
матерњег језик а, говорио је мађарски, немачк и, француски, енглески и
руски. У Клужу је био ожењен Мартом, веома богатом девојком. Тај брак
је био без деце. У тадашњем Совјетском савезу био је ожењен Маријом
Васиљевном Карповом. И овај брак није имао нас ледник а. Сахрањен је
у Саратову 1944. године. Из непознатих разлога ник ада се није вратио у
Југос лавију. Дело Милоша Марића за нас је још увек прекривено велом
тајне. Да бисмо га расветлили обратили смо се Катедрама за хистологију
у Дњепропет ровску и Саратову и сада очекујемо њихов одговор.
Кључне речи: Историја медицине; Хистологија; Милош Марић

Увод
Захваљујућ и историјским догађајима који су кроз векове пратили
живот људи на подручју данашње Србије, бројни наши људи су се изг у
били у простору, као и сећање на њих. Један од њих био је и Милош Ма
рић, млађи брат Милеве Ајнштајн, рођене Марић. У пот рази за коренима
Милеве Марић у Нови Сад је дошао Олег Акимов, физичар са држ авног
Инстит ута за космичк а ист раж ивања у Москви, који је у разговорима о
Милеви Марић Ајнштајн напоменуо да је у тадашњем СССР живео и ра
дио њен брат Милош Марић и да је био веома цењен. Сећање на њега и
у његовом родном граду је веома скромно, а дуги низ година ни њего
ва најближ а породица није ништа знала о њему, те је Милева желела да
Милошева супруга Марта поведе поступак којим би се Милош прогласио
мртвим, или несталим(1).

Детињство Милоша Марића
Преци Милоша Марића доселили су се у Војводину за време Велике
сеобе српског живља 1690. године из пограничних предела Србије, Херце
говине и Црне Горе. Милошев отац Милош Марић рођен је у Каћу 20. де
цембра 1846. године, а мајка Марија, рођена Ружић, у Тителу 17. јуна 1864.
године. Отац Милошев, син земљопоседника, завршио је подофицирску
школу и једно време је радио у војној служби, а затим као писар-службе
ник у бројним местима у јужном делу Аустроугарске. У току његовог слу
жбовања у Руми родило се мушко дете, које је названо Милош – према ста
ром српском обичају да, уколико се дешавало да мушка деца умиру по ро
ђењу, дете добије име по оцу. Милош Марић млађи рођен је 20. априла 1885.
године, а крштен 5. маја исте године у цркви Вазнесења Господњег, као нај
млађе дете Милоша, судског писара, и Марије Марић, рођене Ружић(2).
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Прве дане свог живота провео је у Руми. Због пот ребе службе његовог
оца породица прелази у Заг реб, где Милош завршава основну школу и,
највероватније, први разред гимназије. Пос ле пресељења породице у Но
ви Сад, Милош Марић наставља школовање у Новосадској источнопра
вос лавној српској гимназији и ту завршава други, трећ и, четврти, пети,
шести, седми и осми разред гимназије. Испит зрелости полаже 25-28. ју
на 1902. године и бива проглашен зрелим са врло добрим успехом. Према
речима његових другова из гимназије био је миран тих, лепо васпитан,
изузетан математичар и добар ђак(3,4). У току свог образовања у Новом Са
ду, захваљујући његовом оцу Милошу Марићу старијем и професорима
Српске гиманзије, Милош млађи је добио васпитање у напредном наци
оналном духу.

Студије медицине
После за вршене гимна зије од ла зи у Клуж и 1902. године за почиње
студије медицине на Универзитету у Клужу. У то време студије медиц
ине су траја ле десет семестара. Прва четири семестра Милош за врша ва у
Клужу. Према пода цима који су на ведени у монографији Медицинског
фа култета у Клужу, Милош Марић је поха ђао пети и шести семестар у
Цириху, иако према пода цима који су изнети у књизи Ђорђа Крстића он
ника да није био уписан ни на једном фа култету у Швајцарској. На основу
подата ка изнетих у ра ду Крстића(1,3), Марић је у току школске 1904/1905.
године бора вио у Паризу и Цириху. По за вршеном шестом семестру, вр
аћа се у Клуж и за врша ва преоста ла четири семестра. Медицину је за в
ршио 1907. године, а докторску дисерта цију је одбра нио 26. септембра
1908. године на Медицинском фа култету у Клужу(5). Поред српског језика
говорио је француски, енглески, немачки и ма ђарски језик.

Почеци академског рада
После за вршеног фа култета Милош Марић добија посао лекара на пс
ихијатријској клиници у Клужу. После три године, Марић на пушта овај
посао и за почиње да ра ди као асистент на Катедри за хистологију Мед
ицинског фа култета у Клужу код професора Иштва на Апатија. Као под
аник Аустроугарске монархије Марић од ла зи као волонтер у војну болн
ицу у Будимпешту, служи војни рок и сти че зва ње бата љонског лекара(5).
У помену тим ра довима Крстића, а на основу изја ве Милошеве рођа ке,
војни рок је служио у Новом Са ду и као „солдат“ се добро од морио и др
ужио са својим породицом.
За време боравка у Клужу Милош Марић се оженио 1913. године изв
есном Мартом, веома богатом девојком из Клужа, чија је породица „има ла
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ка пита ла“ и у Француској. У овом бра ку Марић није имао деце. Све до
избија ња првог светског рата Милош Марић је ра дио у Клужу.
Почетком првог светског рата, у својству бата љонског лекара, Марић
бива прво послат на јужни српски фронт, а затим на северни руски фронт
где, као заробљеник, бива пребачен у Москву. Према пода цима изнетим
у Крстићевој књизи он се предао руској војсци, и та да им одао положај и
ста ње у аустроугарској војсци. После испитива ња, као пребег бива послат
у Москву. У Москви, цене његово зна ње језика, а и за клетву коју је дао
при за вршетку студија, те га примају у медицинско братство. Као ратни
заробљеник ра ди у својству асистента на Катедри за хистологију Моско
вског државног Универзитета. Током 1915–1916. године, поред ра да на Кат
едри за хистологију, ра ди и као лекар у Лефортповској војној болници.
Године 1917. Марић заједно са професором Вла димиром Порфиријеви чем
Карповим од ла зи у Дњепропетровск и за пошља ва се на Катедри за хист
ологију новооснова ног Медицинског фа култета, у својству преда вача-д
оцента. После повратка професора Вла димира Порфиријеви ча Карпова у
Москву, Милош Марић бива изабран за шефа катедре 1928. године и на
том месту остаје све до 1930. године(6).
Рад у Саратову
Катедра за хистологију Медицинског универзитета у Саратову 1930.
године распису је конкус за шефа. Марић подноси своју докуманта цију и
бива изабран за шефа Катедре за хистологију. На основу његовог научно
истра живачког ра да и доприноса науци, Ука зом Народног комесаријата
за народно здра вље СССР, 1935. године Милошу Марићу је додељена проф
есу ра и докторат из медицинских наука, без одбра не(7,8).
У току свог ра да у Саратову, Милош Марић 1932. године веома акти
вно учеству је у орга низова њу Одсека за студије на немачком језику. По
отвара њу овог Одсека, због од личног позна ва ња немачког језика, Милош
Марић је био избаран за дека на овог одсека на период од четири, или, по
некима, на пет година. После неколико година ра да, из политичких ра
злога, 1937. године Одсек је престао са ра дом. Због својих научних ква лит
ета, а и позна ва ња стра них језика, Марић је истовремено био и шеф Кат
едре за општу биологију и шеф Катедре за за методологију и хистологију
Ветеринарског фа култета у Саратову. У току своје научне каријере ба вио
се проблемима дељења ћелија, то јест проблемима митозе и амитозе,
који су били основа за изра ду неколицине кандидатских и докторских
дисета ција. Поред научног ра да Милош Марић се ба вио и педа гошким
ра дом и орга низа ционим пословима. Та ко је на његов пред лог основан
фонд који је сва ком студенту који је положио хистологију са од личним
успехом додељена на гра да у износу од 200 руба ља(3,8).
У Саратову, тихи, пову чени Милош се оженио Маријом Васиљевном
Карповом. Претпоста вља се да су ста нова ли у Лењиновој улици број 54
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(да на шња Московска улица). Згра да у којој су живели срушена је 1990.
године. И овај брак није крунисан децом.
Други светски рат мења у потуности његов живот, јер се већина лек
ара па и он, према неким изворима придружу ју Црвеној армији. Други
извор на води да Марић остаје у Саратову где наста вља веома на порно да
ра ди на обуци лекара, држи преда ва ња, ра ди у болници. Све тешкоће
које носи један рат још више наруша вају здра вље човека који болу је од
мијастеније гра вис, и он, на водно, умире крајем 1944. године. Са хра њен
је у заједничкој гробници на Воскресењском гробљу. Ово гробље је затв
орено 1970. године. Судбина његове жене и њихових евентуалних сродн
ика није позната(9).
Још из студентских да на био је веома близак пријатељ са Белом
Куном и активно је учествовао у његовом покрету(9).
Из неког, на ма непознатог разлога, Милош Марић се ника да није
вратио у Југосла вију. Из извора, који су били бли жи његовој породици,
сазнајемо да је веома ма ло био и у писа ној вези са њима. Да ли су то били
политички разлози, чињеница да је у СССР засновао другу породицу, или
нешто треће, за са да је непознато. Та кође је несхватљиво да је један, та ко
цењен и веома обра зован човек после природне смрти са хра њен у масо
вну гробницу и да се губи сва ки да љи траг о њему и његовој породици.
Покушај да ступимо у контакт са људима и институција ма који би
нам могли пружити детаљнију слику о његовом ра ду у Москви, Дњепр
опетровску и Саратову, за са да нису уродили плодом.
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