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МИ ЛОШ МА РИЋ – МИТ ИЛИ СТВАР НОСТ
Проф. др Рад ми ла Гу до вић, Доц. др Би ља на Ср дић
За вод за Ана то ми ју, Ме ди цин ски фа кул тет Но ви Сад 

Са же так

Ми лош Ма рић је ро ђен у Ру ми 1855. го ди не. Основ ну шко лу је за вр-
шио у За гре бу, а гим на зи ју 1902. го ди не у Но вом Са ду. Ме ди ци ну је упи-
сао у Ко ло жва ру (Клу жу) где је и ди пло ми рао 1907. го ди не. По сле за вр-
ше них сту ди ја за по слио се у пси хи ја триј ској бол ни ци у Ко ло жва ру где 
је ра дио до 1910. го ди не, а за тим пре ла зи у За вод за хи сто ло ги ју код др 
Иштва на Апа ти ја. У то ку свог бо рав ка у Клу жу, Ма рић је ак тив но уче-
ство вао у по кре ту пре по ро да. Као ма ђар ски др жа вља нин по зван је на 
од слу же ње вој ног ро ка, ко ји је оба вио у вој ној бол ни ци у Бу дим пе шти. 
По из би ја њу Пр вог свет ског ра та са сво јим ба та љо ном по слат је пр во на 
ју жни, срп ски, а за тим на се вер ни, ру ски фронт. При ли ком по вла че ња 
аустро у гар ске вој ске пао је у ру ско за ро бље ни штво, те је као рат ни за ро-
бље ник по слат у Мо скву. У Мо скви по но во по чи ње да ра ди као аси стент 
у За во ду за хи сто ло ги ју Мо сков ског др жав ног уни вер зи те та, а исто вре-
ме но и као ле кар у Ле форт пов ској вој ној бол ни ци. Го ди не 1917. пре ла зи у 
Дње про пе тровск где ра ди са Кар по вим у За во ду за хи сто ло ги ју. По од ла-
ску Кар по ва у пен зи ју би ва из бран за ше фа За во да. У Дње про пе тров ску 
оста је све до 1930. го ди не ка да пре ла зи у Са ра тов, где на кон кур су би ва 
иза бран за ше фа За во да за хи сто ло ги ју. На пред лог На род ног ко ме са ри-
ја та за на род но здра вље СССР, 1935. го ди не Ми ло шу Ма ри ћу, на осно ву 
ње го вог на уч но и стра жи вач ког ра да, до де ље на је про фе су ра и док то рат 
из ме ди цин ских на у ка, без од бра не. По пре ла ску у Са ра тов ак тив но је 
ра дио на осни ва њу Оде ље ња за сту ди је на не мач ком је зи ку, чи ји је де-
кан био на ред не че ти ри го ди не. Исто вре ме но је био шеф Ка те дре за оп-
шту би о ло ги ју и хи сто ло ги ју Ве те ри нар ског фа кул те та у Са ра то ву. У то ку 
свог на уч но и стра жи вач ког ра да ба вио се про бле ми ма ми то зе и ами то зе 
и њи хо вим ме ђу соб ним од но сом. Исто вре ме но је ра дио на осва ја њу ме-
то до ло ги је за про у ча ва ње нер вног си сте ма, али је по че так ве ли ког отаџ-
бин ског ра та пре ки нуо ова ис тра жи ва ња, та ко да су ре зул та ти об ја вље ни 
тек по сле ра та. По ме ну ти ре зул та ти би ли су осно ва за из ра ду не ко ли ко 
док тор ских те за. У то ку свог ра да у Са ра то ву, осно вао је на гра ду у ви си ни 
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од 200 ру ба ља, ко ја се из на град ног фон да до де љи ва ла сту ден ти ма ко ји 
су са од лич ним успе хом по ло жи ли хи сто ло ги ју. Ње го ви са вре ме ни ци га 
опи су ју као да ро ви тог, ти хог, рад ног и ве о ма обра зо ва ног чо ве ка. По ред 
ма тер њег је зи ка, го во рио је ма ђар ски, не мач ки, фран цу ски, ен гле ски и 
ру ски. У Клу жу је био оже њен Мар том, ве о ма бо га том де вој ком. Тај брак 
је био без де це. У та да шњем Со вјет ском са ве зу био је оже њен Ма ри јом 
Ва си љев ном Кар по вом. И овај брак ни је имао на след ни ка. Са хра њен је 
у Са ра то ву 1944. го ди не. Из не по зна тих раз ло га ни ка да се ни је вра тио у 
Ју го сла ви ју. Де ло Ми ло ша Ма ри ћа за нас је још увек пре кри ве но ве лом 
тај не. Да би смо га ра све тли ли обра ти ли смо се Ка те дра ма за хи сто ло ги ју 
у Дње про пе тров ску и Са ра то ву и са да оче ку је мо њи хов од го вор.

Кључ не ре чи: Исто ри ја ме ди ци не; Хи сто ло ги ја; Ми лош Ма рић

Увод

За хва љу ју ћи исто риј ским до га ђа ји ма ко ји су кроз ве ко ве пра ти ли 
жи вот љу ди на под руч ју да на шње Ср би је, број ни на ши љу ди су се из гу-
би ли у про сто ру, као и се ћа ње на њих. Је дан од њих био је и Ми лош Ма-
рић, мла ђи брат Ми ле ве Ајн штајн, ро ђе не Ма рић. У по тра зи за ко ре ни ма 
Ми ле ве Ма рић у Но ви Сад је до шао Олег Аки мов, фи зи чар са др жав ног 
Ин сти ту та за ко смич ка ис тра жи ва ња у Мо скви, ко ји је у раз го во ри ма о 
Ми ле ви Ма рић Ајн штајн на по ме нуо да је у та да шњем СССР жи вео и ра-
дио њен брат Ми лош Ма рић и да је био ве о ма це њен. Се ћа ње на ње га и 
у ње го вом род ном гра ду је ве о ма скром но, а ду ги низ го ди на ни ње го-
ва нај бли жа по ро ди ца ни је ни шта зна ла о ње му, те је Ми ле ва же ле ла да 
Ми ло ше ва су пру га Мар та по ве де по сту пак ко јим би се Ми лош про гла сио 
мр твим, или не ста лим(1). 

Де тињ ство Ми ло ша Ма ри ћа

Пре ци Ми ло ша Ма ри ћа до се ли ли су се у Вој во ди ну за вре ме Ве ли ке 
се о бе срп ског жи вља 1690. го ди не из по гра нич них пре де ла Ср би је, Хер це-
го ви не и Цр не Го ре. Ми ло шев отац Ми лош Ма рић ро ђен је у Ка ћу 20. де-
цем бра 1846. го ди не, а мај ка Ма ри ја, ро ђе на Ру жић, у Ти те лу 17. ју на 1864. 
го ди не. Отац Ми ло шев, син зе мљо по сед ни ка, за вр шио је под о фи цир ску 
шко лу и јед но вре ме је ра дио у вој ној слу жби, а за тим као пи сар-слу жбе-
ник у број ним ме сти ма у ју жном де лу Аустро у гар ске. У то ку ње го вог слу-
жбо ва ња у Ру ми ро ди ло се му шко де те, ко је је на зва но Ми лош – пре ма ста-
ром срп ском оби ча ју да, уко ли ко се де ша ва ло да му шка де ца уми ру по ро-
ђе њу, де те до би је име по оцу. Ми лош Ма рић мла ђи ро ђен је 20. апри ла 1885. 
го ди не, а кр штен 5. ма ја исте го ди не у цр кви Ваз не се ња Го спод њег, као нај-
мла ђе де те Ми ло ша, суд ског пи са ра, и Ма ри је Ма рић, ро ђе не Ру жић(2). 
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Пр ве да не свог жи во та про вео је у Ру ми. Због по тре бе слу жбе ње го вог 
оца по ро ди ца пре ла зи у За греб, где Ми лош за вр ша ва основ ну шко лу и, 
нај ве ро ват ни је, пр ви раз ред гим на зи је. По сле пре се ље ња по ро ди це у Но-
ви Сад, Ми лош Ма рић на ста вља шко ло ва ње у Но во сад ској ис точ но пра-
во слав ној срп ској гим на зи ји и ту за вр ша ва дру ги, тре ћи, че твр ти, пе ти, 
ше сти, сед ми и осми раз ред гим на зи је. Ис пит зре ло сти по ла же 25-28. ју-
на 1902. го ди не и би ва про гла шен зре лим са вр ло до брим успе хом. Пре ма 
ре чи ма ње го вих дру го ва из гим на зи је био је ми ран тих, ле по вас пи тан, 
из у зе тан ма те ма ти чар и до бар ђак(3,4). У то ку свог обра зо ва ња у Но вом Са-
ду, за хва љу ју ћи ње го вом оцу Ми ло шу Ма ри ћу ста ри јем и про фе со ри ма 
Срп ске ги ман зи је, Ми лош мла ђи је до био вас пи та ње у на пред ном на ци-
о нал ном ду ху.

Ст уд ије м ед иц ине

П осле з ав рш ене ги мн аз ије о дл ази у Клуж и 1902. г од ине з ап оч иње 
ст уд ије м ед иц ине на Ун иве рз ит ету у Кл ужу. У то вр еме ст уд ије м ед иц-
ине су тр ај але д есет с ем ест ара. П рва ч ет ири с ем естра М илош з ав рш ава у 
Кл ужу. Пр ема п од ац има к оји су н ав ед ени у м он огр аф ији М ед ици нског 
ф аку лт ета у Кл ужу, М илош М арић је п ох ађао п ети и ш ести с ем естар у 
Ц ир иху, иако пр ема п од ац има к оји су и зн ети у књ изи Ђо рђа К рст ића он 
н ик ада н ије био уп исан ни на је дном ф аку лт ету у Шва јца рској. На осн ову 
п од ат ака и зн етих у р аду К рст ића(1,3), М арић је у т оку шко лске 1904/1905. 
г од ине б ор авио у П ар изу и Ц ир иху. По з ав рш еном ш естом с ем естру, вр-
аћа се у Клуж и з ав рш ава пр е ост ала ч ет ири с ем естра. М ед иц ину је з ав-
ршио 1907. г од ине, а до кто рску д исе рт ац ију је о дбр анио 26. се пте мбра 
1908. г од ине на М ед ици нском ф аку лт ету у Кл ужу(5). П оред ср пског ј ез ика 
г ов орио је фра нц уски, е нгл ески, н ема чки и м ађа рски ј език.

П оч еци ак аде мског р ада

П осле з ав рш еног ф аку лт ета М илош М арић д об ија п осао л ек ара на пс-
их иј атри јској кл ин ици у Кл ужу. П осле три г од ине, М арић н ап ушта овај 
п осао и з ап оч иње да р ади као ас истент на К ат едри за х ист ол ог ију М ед-
ици нског ф аку лт ета у Кл ужу код пр оф ес ора Иштв ана Ап ат ија. Као п од-
аник Аустр о уга рске м она рх ије М арић о дл ази као в оло нтер у во јну бо лн-
ицу у Б уди мп ешту, сл ужи во јни рок и ст иче зв ање б ат аљо нског л ек ара(5). 
У п ом ен утим р ад ов има К рст ића, а на осн ову и зј аве М ил ош еве р ођ аке, 
во јни рок је сл ужио у Н овом С аду и као „со лдат“ се д обро о дм орио и др-
ужио са св ојим п ор од ицом. 

За вр еме б ора вка у Кл ужу М илош М арић се ож енио 1913. г од ине и зв-
есном Ма ртом, в е ома б ог атом д ево јком из Кл ужа, ч ија је п ор од ица „им ала 
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к ап ит ала“ и у Фра нц уској. У овом бр аку М арић н ије имао д еце. Све до 
и зб иј ања п рвог све тског р ата М илош М арић је р адио у Кл ужу.

П оче тком п рвог све тског р ата, у сво јству б ат аљо нског л ек ара, М арић 
б ива п рво п ослат на ј ужни ср пски фронт, а з атим на с еве рни р уски фронт 
где, као з ар обљ еник, б ива пр еб ачен у М оскву. Пр ема п од ац има и зн етим 
у К рст ић евој књ изи он се пр едао р уској во јсци, и т ада им одао п ол ожај и 
ст ање у аустр о уга рској во јсци. П осле и сп ит ив ања, као пр ебег б ива п ослат 
у М оскву. У М оскви, ц ене њ ег ово зн ање ј ез ика, а и з акл етву к оју је дао 
при з ав рше тку ст уд ија, те га пр им ају у м ед ици нско бра тство. Као ра тни 
з ар обљ еник р ади у сво јству ас исте нта на К ат едри за х ист ол ог ију М оско-
вског д ржа вног Ун иве рз ит ета. Т оком 1915–1916. г од ине, п оред р ада на К ат-
едри за х ист ол ог ију, р ади и као л екар у Л ефор тпо вској во јној бо лн ици. 
Г од ине 1917. М арић з аје дно са пр оф ес ором Вл ад им иром По рф ир иј ев ичем 
Ка рп овим о дл ази у Дњ епр оп етровск и з ап ошљ ава се на К ат едри за х ист-
ол ог ију н ов о осн ов аног М ед ици нског ф аку лт ета, у сво јству пр ед ав ача-д-
оце нта. П осле п овра тка пр оф ес ора Вл ад им ира По рф ир иј ев ича Ка рп ова у 
М оскву, М илош М арић б ива из абран за ш ефа к ат едре 1928. г од ине и на 
том м есту ост аје све до 1930. г од ине(6). 

Рад у С ар ат ову

К ат едра за х ист ол ог ију М ед ици нског ун иве рз ит ета у С ар ат ову 1930. 
г од ине ра сп ис ује ко нкус за ш ефа. М арић по дн оси св оју д ок ума нт ац ију и 
б ива из абран за ш ефа К ат едре за х ист ол ог ију. На осн ову њ ег овог н ау чн о-
истр аж ива чког р ада и д опр ин оса н а уци, Ук азом Н аро дног к ом ес ар иј ата 
за н аро дно здр авље СССР, 1935. г од ине М ил ошу М ар ићу је д од ељ ена пр оф-
ес ура и до кт орат из м ед ици нских н а ука, без о дбр ане(7,8).

У т оку свог р ада у С ар ат ову, М илош М арић 1932. г од ине в е ома а кти-
вно уч еств ује у о рг ан из ов ању О дс ека за ст уд ије на н ема чком ј ез ику. По 
отв ар ању овог О дс ека, због о дли чног п озн ав ања н ема чког ј ез ика, М илош 
М арић је био и зб аран за д ек ана овог о дс ека на п ер иод од ч ет ири, или, по 
н ек има, на пет г од ина. П осле н ек ол ико г од ина р ада, из п ол ити чких ра-
зл ога, 1937. г од ине О дсек је пр естао са р адом. Због св ојих н ау чних кв ал ит-
ета, а и п озн ав ања стр аних ј ез ика, М арић је ист овр ем ено био и шеф К ат-
едре за о пшту б и ол ог ију и шеф К ат едре за за м ет од ол ог ију и х ист ол ог ију 
В ет ер ина рског ф аку лт ета у С ар ат ову. У т оку св оје н ау чне к ар иј ере б авио 
се пр обл ем има д ељ ења ћ ел ија, то јест пр обл ем има м ит озе и ам ит озе, 
к оји су б или осн ова за и зр аду н ек ол иц ине ка нд ида тских и до кто рских 
д ис ет ац ија. П оред н ау чног р ада М илош М арић се б авио и п ед аг ошким 
р адом и о рг ан из ац и оним п осл ов има. Т ако је на њ егов пре длог осн ован 
фонд к оји је св аком ст уде нту к оји је п ол ожио х ист ол ог ију са о дли чним 
усп ехом д од ељ ена н агр ада у и зн осу од 200 р уб аља(3,8).

У С ар ат ову, т ихи, п ов уч ени М илош се ож енио М ар ијом В ас иље вном 
Ка рп овом. Пре тп ост авља се да су ст ан ов али у Л ењ ин овој ул ици број 54 
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(д ан ашња М оско вска ул ица). Згр ада у к ојој су ж ив ели ср уш ена је 1990. 
г од ине. И овај брак н ије кр ун исан д ецом. 

Др уги све тски рат м ења у п от ун ости њ егов ж ивот, јер се в ећ ина л ек-
ара па и он, пр ема н еким и зв ор има пр идр уж ују Ц рв еној а рм ији. Др уги 
и звор н ав оди да М арић ост аје у С ар ат ову где н аст авља в е ома н апо рно да 
р ади на об уци л ек ара, д ржи пр ед ав ања, р ади у бо лн ици. Све т ешк оће 
к оје н оси ј едан рат још в ише н ар уш ав ају здр авље ч ов ека к оји б ол ује од 
м иј аст ен ије гр авис, и он, н аво дно, ум ире кр ајем 1944. г од ине. С ахр ањен 
је у з аје дни чкој гро бн ици на Во скр есе њском гр обљу. Ово гр обље је з атв-
ор ено 1970. г од ине. Су дб ина њ ег ове ж ене и њ их ових еве нт уа лних сро дн-
ика н ије п озн ата(9).

Још из ст уден тских д ана био је в е ома бл изак пр иј атељ са Б елом 
К уном и а кти вно је уч еств овао у њ ег овом п окр ету(9).

Из н еког, н ама н еп озн атог ра зл ога, М илош М арић се н ик ада н ије 
вр атио у Ј уг осл ав ију. Из и зв ора, к оји су б или бл ижи њ ег овој п ор од ици, 
с азн ај емо да је в е ома м ало био и у п ис аној в ези са њ има. Да ли су то б или 
п ол ити чки ра зл ози, ч ињ ен ица да је у СССР з асн овао др угу п ор од ицу, или 
н ешто тр еће, за с ада је н еп озн ато. Т ак ође је н есхв атљ иво да је ј едан, т ако 
ц ењен и в е ома обр аз ован ч овек п осле пр иро дне см рти с ахр ањен у м асо-
вну гро бн ицу и да се г уби св аки д аљи траг о њ ему и њ ег овој п ор од ици. 

П ок ушај да ст уп имо у ко нтакт са љ уд има и и нст ит уц иј ама к оји би 
нам м огли пр уж ити д ета љн ију сл ику о њ ег овом р аду у М оскви, Дњ епр-
оп етро вску и С ар ат ову, за с ада н ису ур од или пл одом. 
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