Звонко Марић
човек саткан од најфиније супстанције

КРАТКА БИОГРАФИЈА
• Бујановац – 2.новембар 1931. год. - рођен
• Београд – 16. октобар 2006.год.
коси.

- умро у болници на Бежанијској

• Сахрањен 20. октобра у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у
Београду.
• Лесковац – Основна школа и Гимназија.
• 1955. год. – дипломирао физику на ПМФ-у, Београд и исте године се
запослио у Институту за нуклеарне науке у Винчи у Лабараторији за
теоријску физику.
• 1956 – 58. год. – као стипендиста CERNA – а и Oersted – Ford – ове
фондације, школовао се за научни рад у школи за теоријску физику
Нилса Бора.
• 1960. год. – брани докторску тезу „ Дисперзија светлости на атомским
језгрима“ на ПМФ – у , Београд.

КРАТКА БИОГРАФИЈА
• Исте године постаје руководилац Лабараторије за теоријску физику у
Винчи све до 1972. год.
• Ту је стекао звање нучног сарадника (1961) и вишег научног
сарадника (1970).
• 1972. год. – прелази у Институт за физику где учествује у оснивању
Лабараторије за теоријску физику и њен је руководилац све до 1977.
год.
• 1977. год. – стиче звање научног саветника.
• 1986. год. – постаје дописни члан САНУ, а исте године објављује
монографију „ Оглед о физичкој реалности“ за коју 1987. год. добија
Нолитову награду.
• 1991. год. Постаје редовни члан САНУ.

НАУЧНИ РАД
• Нуклеарна физика на високим и средњим енергијама.

• Проблеми обједињења нуклеарне физике и физике елементарних
честица.
• Атомска и молекуларна физика.
• Фундаментална питања квантне механике и статистичке физике.
• Радови из филозофије и теорије сазнања – проучио целокупна дела
Алберта Ајнштајна, Нилса Бора и Ервина Шредингера и написао
студије о значају њихових дела у историји физичке мисли и тзв.
револуцији у физичким наукама на почетку двадесетог века.

НАУЧНИ РАД
•

•
•
•
•
•

•

Учествовао је у истраживањима у
Институту за нуклеарне науке у Орсеју у Француској – осмислио
извесне битне експерименте који су ту и изведени, и у
Институту за нуклеарна истраживања у Дубни у Русији.
Предавач по позиву на универзитетима у Женеви, Паризу, Трсту,
Солуну, Атини, Москви, Ташкенту, Самарканду, Бухари, Хиви као и у
готово свим универзитетима бивше Југославије.
Дуги низ година је сарађивао са Институтом Анри Поенкаре у Паризу.
„Годинама је био најистакнутијиа личност и стварни водитељ и
усмеривач теоријске физике у Србије“ – Реферат за избор Звонка
Марића за редовног члана САНУ.
1965. год. покренуо је издавање часописа из физичких наука на
српскохрватском језику, Свеске физичких наука (СФИН).
Објавио је преко стотину научних радова који су цитирани у
међународнм реферативним журналима више стотина пута. Неки од
његових коаутора били су и чувени филозоф сер Карл Пропер као и
француски физичар Жан Пијер Вижије.

ПОМОЋ САРАДНИЦИМА
Марић је био непресушни извор референци

• Са путовања по Паризу и Орсеју увек је доносио
интересантне чланке које је прикупио у тамошњим
богатим библиотекама.
• И сарадници су доносили Марићу чланке, тако да је
Марић оформио изузетно богату библиотеку у Институту.

• Марићева помоћ у трагању кроз литературу је била од
непроцењиве вредноси за његове сараднике, посебно у
времену пре интернета.

Мирјана Божић - Поповић:
МАРИЋЕВЕ ОСОБИНЕ КАО НАУЧНИКА
• Његов свеобухватни прилаз физици, филозофији и историји
науке.
• Његов специфични однос према блиским сарадницима и
колегама у целој Србији.
• Његова континуирана брига за положај и опстанак физике у
Србији.
• Његово стално тражење путева инстициуналног укључивања
српских физичара у светску заједницу физике.
• Наслов пројекта „Основни и методолошки проблеми физике“
којим је руководио скоро две деценије представља мото
његовог научно истраживачког рада.

Мирјана Божић - Поповић:
МАРИЋЕВЕ ОСОБИНЕ КАО НАУЧНИКА
• Инсистирајући на значају и познавању радова твораца квантне и
релативистичке физике, Марић је указивао на неопходност таквог
методолошког прилаза истраживњима, који ће довести до раста знања
у коме ће из мноштва појединачних сазнања у специјализованим
областима, настајати знања која ће бити део општег знања свих
физичара. Тиме се Марић стално залагао на очувању духа и суштине
физике.
• Забринутост за све мању заинтересованост младих за физику.
• Могуће да је узрок томе огромни раст појединачних открића, без
великих синтеза схватљивих и прихватљивих већини физичара.
• Као решење тог проблема Марић и већина теоретичара науке су
предложили да се комуникација наука прихвати као четврти
стадијум научног метода, поред класично прихваћена три :
посматрање, експеримент и теорија.

Беба Крон: МАРИЋ КАО ЧОВЕК
• Сасвим посебан човек, човек који је и за живота својим
изузетним особинама на неки начин био одвојен од овог
света... ДОБАР ЧОВЕК!
• Увек миран и великодушан, изразито духовит, који је свему
умео да приступа са осмехом, као да је био саткан од
најфиније супстанције коју је тешко, ако не и немогуће
описати или дефинисати.
• Имао је снажну и живу естетску перцепцију и изванредно
истанчан укус у уметности без које, како је умео
говорити,“живот нема смисла“.
• Био је убеђен да се у трагању за лепотом поново проналази
прустовско изгубљено време и да сликарство, музика и лепа
литература пружају утеху за муке земаљских дана којима
смо изложени.

Беба Крон: МАРИЋ КАО ЧОВЕК
• Естетизовао је све око себе. Живео је у лепим градовима и
волео да буде окружен лепим предметима које је доживљавао
као неке своје симболе.
• Једна од песама које је волео, из пера једног од његових
омиљених песника, тог чувеног Грка из Александрије,
Константина Кавафија, веома личи на Звонка и његов кредо:
ONO ŠTO MOŢEŠ
Ako baš ne moţeš od svog ţivota da učiniš ono što hoćeš,
pokušaj bar da postigneš
ono što moţeš: ne uniţavaj ga
prečestim druţenjem sa svetom,
silnim izlascima i razgovorima.
Ne uniţavaj ga razbacivanjem,
čestim razvlačenjem i izlaganjem
svakodnevnoj gluposti
veza i susreta
da ne postane dosadan kao da je tuđ.
Konstantin Kavafi

САСТАНЦИ НЕФОРМАЛНЕ ГРУПЕ
ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА
• Састанци неформалне групе интелектуалаца окупљене око проф. др Звонка
Марића која се редовно скупљала у његовом стану на Петловом брду и код
других чланова те групе.
• Истакнути људи који су присуствовали били су , између осталих, Драган
Јовановић (брат од тетке Звонка Марића), Живојин Здравковић, истакнути
музичар и дугогодишњи диригент Београдске филхармоније, Миодраг
Максимовић, новинар Политике, проф. др Александар Крон, математички
логичар и један од наших најистакнутијих истраживача у тој области, др.
Лепосава Беба Крон, психолог а сада директор Института за криминолошка
истраживања у Земуну и многи пријатељи и сарадници ових људи.
• Син Миодрага Максимовића, др Предраг Максимовић, послао ми је неке
фотографије са тих скупова.

НЕКЕ ФОТОГРАФИЈЕ СА САСТАНАКА

ФОТОГРАФИЈЕ СА САРАДНИЦИМА

Жан Пијер Вижије, истакнути представник школе Луја де Броја у Квантној
механици и Звонко Марић су тесно сарађивали више од три деценија. Вижије је
посетио ИФ у више наврата, а 1988 истовремено са Асимом Барутом (први с десна) са
којим је Марић сараћивао у периоду од 1986 до 1994. Између Марића и Вижијеа је
Мирјана Поповић-Божић дугогодишња Марићева сарадница.

ФОТОГРАФИЈЕ СА САРАДНИЦИМА

Жан Пијер Вижије и Мишел Гондран (први и други с лева) су посетили Институт за
физику 2001. године у вези плазма фокус експеримента. На фотографији су и Звонко
Марић (напред) и Драган Поповић (десно), директор Института за физику.

ФОТОГРФИЈЕ СА ИНСТИТУТА

Поглед из Звонкове радне собе на Институту

ФОТОГРФИЈЕ СА ИНСТИТУТА

Звонкова радна соба на Институту

ЗВОНКО И ЛЕСКОВАЦ
•

•

Звонкови радови из филозофије и теорије сазнања указују на његов велики
литерарни дар. Љубав према књизи, негована у његовој породици, наставила се
и у гимназијским данима када се Звонко доста ангажовао у литерарној секцији.
У књизи „Сто година гимназије (1879-1979)“, коју је издала Гимназија
„Станимир Вељковић – Зеле“, се на страни 427 наводи:

„Литерарна секција „Вуловић“ је била важан фактор у спровођењу идеолошко
политичког рада у Гимназији. Сумирајући резултате за прошлу школску годину,
истакнуто је да је секција одржала 14 састанка на којима је процитано 15 реферата,
16 оригиналних радова, 3 критике и 2 есеја. У области реферата истакли су се
Богослав Васић, Миодраг Мишић и Милош Јанковић, а најбољи есеј дао је Југослав
Рајковић, док се правилном критиком истакао Душан Стошић.
Председник литерарне секције био је Звонко Марић, чијом је заслугом ова
активност и постигнута“

ЗВОНКО И ЛЕСКОВАЦ
• Поводом године „Сусрети Лесковчана света“, Звонко Марић је био гост
Лесковца. За њега је у четвртак 20.11.1997. год. организован, у
преподневним часовима, свечани пријем у згради СО Лесковац.
• Тамо су га дочекали председник СО Лесковац Никола Јовановић и
начелник Јабланичког округа Живојин Стефановић. У срдачном разговору
евоцирана су сећања на Звонкове младалачке дане.
• Након тога Звонко је посетио Технолошки факултет и одржао студентима и
наставном особљу предавање о значају физичких константи. Након тога је
Звонко је посетио и тадашњег фармацеутског гиганта фабрику „Здравље“,
где му је такође приређен леп дочек.

Звонко и Пеђа Марић (горе) и Звонко у новом фијату 1100, после првог боравка у
Француској (доле).

Звонко, Тијана и Пеђа (горња лево) на Ускрс 1938. када је саграђена кућа у
Лесковцу – у фото студију Ничић, Звонко, Тијана и Пеђа на Тијанином венчању
1955 (горња десно), Звонко и Пеђа Марић (доња).

Са породичне славе Свети Никола у Београду 1999. Звонко и Дренка
Добросављевић са Пеђом и Миленом Марић.

НЕКА МУ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА!

