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ПРеДГОВОР

У овој књи зи об ја вљу је мо пи сма ко ја је Ми-
ле ва Ајн штајн из Ци ри ха пи са ла сво јим ку мо-
ви ма, Ђо ки и Са ди Га јин, у но ви Сад, у вре ме ну 
од 1935. до 1941. го ди не. За пра во, нај ве ћи део 
тих пи са ма, јер не ка од њих ни су са чу ва на.

Ко лек ци ја ових пи са ма, ко ју су Ми ле ви ни ку-
мо ви са чу ва ли, дра го це на је за раз у ме ва ње та-
да шњег вре ме на, и нео п ход на за пот пу ни је са-
гле да ва ње лич но сти њи хо ве аутор ке. 

на рав но, пи сма ни су би ла пи са на с на ме ром 
да до спе ју до вас, по што ва ни чи та о ци, већ са мо 
до Ми ле ви них ку мо ва. Али, ка ко то би ва са зна-
ме ни тим лич но сти ма, све што је ве за но за њих, 
ва жно је и за нас, обич не смрт ни ке, па та ко и 
њи хо ва при ват на ко ре спон ден ци ја.

Мо рал на ди ле ма ко ја се ја вља код при ре ђи-
ва ња ове вр сте ар хив ске гра ђе на ла зи сво је раз-
ре ше ње у сми слу пу бли ко ва ња оно га што ни је 
би ло на ме ње но јав но сти, због оп штег зна ча ја ко-
је оно има за јав ност као та кву. шта ви ше, оно 
што је при ват но, а има оп ште зна че ње, и тре ба 
да по ста не јав но. 

то га су би ли све сни при ма о ци ових пи са ма, 
Ђо ка и Си до ни ја Га јин; сто га су пи сма чу ва ли, 
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са чу ва ли и учи ни ли их, до ду ше по сред но, до-
ступ ни ма јав но сти.

Ова пи сма Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн упот пу-
ни ће на ша са зна ња о ши ри ни и кон ти ну и те ту 
ње не ко ре спон ден ци је, на ро чи то у по след њем 
пе ри о ду ње ног жи во та, ка да је жи ве ла са ма и 
уса мље на, под ре ђу ју ћи се бри зи за бо ле сног си-
на еду ар да и по ку ша ва ју ћи да сре ди сво ја имо-
вин ска пи та ња по сле смр ти мај ке Ма ри је и се-
стре Зор ке.

Ми ле ви на пи сма ку мо ви ма Га јин у но вом 
Са ду пред ста вља ју још јед но све до чан ство о жи-
во ту и суд би ни ове ве ли ке Срп ки ње.

Пи сма Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн ку мо ви ма 
Га јин, Ђо ки и Са ди на ла зе се у по се ду Му зе ја гра-
да но вог Са да од 25. сеп тем бра 2006. го ди не. 

Пи сма су от ку пље на од го спо ди на Ђор ђа У. 
Кр сти ћа у чи јем су по се ду би ла од 1954. го ди не, 
ка да их је он до био од го спо ђе Си до ни је Га јин, 
ку ма Са де, ка ко је зо ве Ми ле ва, за јед но са кон-
цеп ти ма или пре пи си ма не ких пи са ма ко ја су 
Га ји но ви сла ли Ми ле ви у Ци рих1. При ли ком 
при мо пре да је пи са ма го спо дин Кр стић је Му-
зе ју гра да но вог Са да по кло нио и не ко ли ко фо-
то гра фи ја и до ку ме на та, Ми ле вин фо то а па рат 
из 1914. го ди не и Ајн штај но ву лу лу из 1905. го-
ди не, ко ју је он по кло нио сво ме та сту Ми ло шу 
Ма ри ћу.

При ли ком свог бо рав ка у но вом Са ду, го спо-
ди н Кр стић је у Му зе ју гра да но вог Са да, у 

1 Мр Ђор ђе У. Кр стић, Пи сма Ми ле ве Ајн штајн сво јим ку мо-
ви ма, по ро ди ци Га јин, Ши ди на, бр. 8, де цем бар 2006, стр. 38–41.
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Збир ци стра не умет но сти, ле гат др Бран ка или-
ћа (Ду нав ска 29), 26. сеп тем бра 2006. го ди не 
одр жао пре да ва ње под на сло вом „До ка зи о Ми-
ле ви ној те сној на уч ној са рад њи са су пру гом Ал-
бер том Ајн штај ном”. исто и ме ни чла нак го спо-
ди на Кр сти ћа об ја ви ли смо у Го ди шња ку Му зе ја 
гра да Но вог Са да, бр. 2/2006, стр. 143–147.

Основ ни сми сао Кр сти ће вог пре да ва ња, учи-
ње них по кло на Му зе ју, те от ку па Ми ле ви них 
пи са ма ку мо ви ма Га јин, што сам учи нио као 
ди рек тор Му зе ја гра да но вог Са да, био је да се 
са мр тве тач ке по ме ри пи та ње отва ра ња Му зе ја 
Ми ле ве и Ал бер та Ајн штај на у но вом Са ду, у 
ку ћи Ма ри ће вих, Ки сач ка бр. 20. Ме ђу тим, од 
та да па до да нас, ма ло је шта учи ње но.

на дам се да ће ова књи га би ти под стрек да 
се од ове пле ме ни те на ме ре не од у ста не. 

но ви Сад, 4. ав густ 2010.
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МилеВА МАРић-АјнштАјн 
(1875–1948)

Прошло је 135 година од рођења једне вели-
ке Српкиње, прве теоријске физичарке на свету 
– Милеве Марић Ајнштајн, чије име све више 
излази из сенке свог славног супруга Алберта 
Ајнштајна

Морални лик Милеве Марић-Ајнштајн

Ми ле ва Ма рић-Ајн штајн, су пру га Ал бер та 
Ајн штај на од 1903. до 1919. го ди не, мај ка тро је 
Ал бер то ве де це, а по сле раз во да са мо хра на мај-
ка, би ла је Ал бер то ва на уч на ин спи ра ци ја, по-
моћ ни ца и ко а у тор ње го вих нај ва жни јих на уч-
них ра до ва2, би ла је тра га лац за сре ћом, сво јом, 
сво јих бли жњих и оп штом сре ћом. Људ ском 
сре ћом. По твр ду прет ход не тврд ње по ку ша ћу 
да до ка жем пре ко че ти ри ци та та из 1901. го ди-
не, по два Ал бер то ва и по два Ми ле ви на. Ал берт 
Ајн штајн 27. мар та 1901. го ди не пи ше Ми ле ви: 
„Ка ко ћу са мо би ти сре ћан и по но сан ка да за-
јед но бу де мо успе шно при ве ли кра ју наш рад о 

2 Ђор ђе У. Кр стић, Ми ле ва и Ал берт Ајн штајн: љу бав и за јед
нич ки на уч ни рад, Ака дем ска књи га, но ви Сад, 2007.
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ре ла тив ном кре та њу… Ка да ова ко по сма трам и 
ра за би рам дру ге љу де, тек он да за пра во уви дим 
ко ли ко ти вре диш!”.3 Са о бра зно ње го вом мо рал-
ном ха би ту су, он ће би ти сре ћан (а и по но сан), 
ка да они (он и она, или она и он) бу ду „за јед но” 
при ве ли кра ју рад на овом на уч ном про бле му. 

Бу ду ћи да се Ал берт „за ка чио” с проф. Ве-
бе ром, то је има ло ути ца ја и на Ми ле вин са мо-
стал ни рад на док то ра ту, та ко да она, би ра ју ћи 
из ме ђу љу ба ви пре ма Ал бер ту и нео п ход не 
снис хо дљи во сти пре ма проф. Ве бе ру као мен-
то ру за њен док то рат, опре де љу ју ћи се за пр во, 
пи ше сво јој нај бо љој дру га ри ци, Хе ле ни Са вић: 
„Сту ди је сам са да окон ча ла, иако за хва љу ју ћи 
Ве бе ро вом ста ра њу, још ни сам ус пе ла да стек-
нем док тор ску ти ту лу. Од ње га сам вр ло мно го 
ис тр пе ла, али са да ни по што не ћу оти ћи к ње-
му.”4 то је би ло у је сен 1901. го ди не. 

Љу бав, а и ме ђу соб но ува жа ва ње, ко је ће по-
тра ја ти, на ве ли су Ми ле ву да из ве де је дан оп-
шти за кљу чак: „Људ ска сре ћа је, ве ру јем, ипак 
леп ша од сва ког дру гог успе ха.”5

Ми ле вин љу бље ни Ал берт, ко ји се за пра во 
на љу бав пре ма њој мо рао бо ри ти и са сво јим 
ро ди те љи ма, а на ро чи то са мај ком Па у ли ном, 
ни је Ми ле ву та да са мо во лео, не го ју је и це нио, 
на рав но на свој его и стич ни и нар ци со ид ни на-
чин: „Увек ми се чи ни да сам у нај бо љем дру-

3 Ал берт Ајн штајн – Ми ле ва Ма рић, Љу бав на пи сма 
(1897–1903), Ма ти ца срп ска, но ви Сад, 1998, стр. 96.

4 Ми лан По по вић, Јед но при ја тељ ство: Пи сма Ми ле ве и Ал
бер та Ајн штај на Хе ле ни Са вић, ЦиД, Под го ри ца, 1998, стр. 188.

5 М. По по вић, исто, стр. 193.
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штву сам са са мим со бом, из у зев, на рав но, ка да 
сам с то бом.”6

Њи хо ве раз ли чи те те жње, Ал бер то ва пре ма 
(соп стве ној) сре ћи и по но су због успе ха и Ми-
ле ви на пре ма сре ћи ко ја не ће би ти под ре ђе на 
успе ху као та квом, уз низ дру гих раз ло га, до ве-
ли су до рас ки да ња њи хо ве за јед ни це, брач не и 
на уч не, на рав но не на ње ну, не го на ње го ву ини-
ци ја ти ву и због ње го вих по сту па ка. 

Ал берт је сте био хе рој на у ке, али са мо ју-
нак ко ји по бе ђу је дру ге, а Ми ле ва је би ла хе ро-
и на жи во та, са чој ством ко јим је бра ни ла дру ге 
од се бе, да упо тре би мо ову па ра ле лу Мар ка Ми-
ља но ва о ра зли ци из ме ђу чој ства и ју на штва. 
шта ви ше, она се жр тво ва ла за дру ге, нај пре за 
Ал бер та, а он да и за њи хо ву де цу, за си но ве ко-
је је отац на пу стио.

Да би смо до дат но осве тли ли ту не се бич ност 
Ми ле ви ну, узми мо за при мер и за јед нич ки рад 
на ма ши ни ци за ме ре ње ма лих елек трич них на-
по на по мо ћу мул ти пли ка ци је, ко ји је био пот-
пи сан са мо са „А. Ein stein”. Ка да је, пре ма Кр-
сти ћу7, њи хов ко ле га и при ја тељ Кон рад Ха бихт 
пи тао Ми ле ву за што не ће да се у члан ку на ве де 
као аутор ско, по ред Ал бер то вог, и ње но име, она 
је од го во ри ла: „Wa rum? Wir be i de sind nur ein 
Stein!”, од но сно ми смо Ein stein – ми смо Ајн-
штајн. Она је лич но под ре ђи ва ла по ро дич ном, 
соп стве но – оп штем.

6 А. Ајн штајн – М. Ма рић, Љу бав на пи сма, стр. 150.
7 Ђор ђе У. Кр стић, Ми ле ва и Ал берт Ајн штајн: Љу бав и за јед

нич ки на уч ни рад, Ака дем ска књи га, но ви Сад, 2007, стр. 135.
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не што ка сни је, Ми ле ва је из ра жа ва ла бо ја зан 
да ње ном му жу не уда ри сла ва у гла ву, али та ко 
се, на жа лост, до го ди ло. Ка да је Ал берт раз био тај 
је дан, а су штин ски, за јед нич ки ка мен (einstein), 
ве ли ких на уч них ре зул та та код ње га, као чу де сне 
1905, ви ше ни је би ло. У соп стве ној на уч ној сла ви 
ужи вао је сам, и они уз ње га, као што је ње го ва 
но ва су пру га ел за, ина че Ал бер то ва се стра од тет-
ке, ко јој је ужи ва ње био сми сао жи во та. 

Ми ле ва је од раз во да са Ал бер том, и не ко ли ко 
го ди на пре – ка ко ју је он на пу стио (а на пу стио 
је и ро ђе ну де цу) – би ла не срет на, али не и па ко-
сна. ни је се бо ри ла про тив Ал бер та, ни је се бо-
ри ла ни за се бе – бо ри ла се за плод њи хо ве љу ба-
ви, за де цу. А ту су је тек че ка ла ис ку ше ња.

По ре кло из Шај ка шке, бач ког де ла Вој не 
гра ни це

Ми ле ва Ма рић се ро ди ла 19. де цем бра 1875. 
го ди не у ти те лу, у Бач кој. ти тел је био ко манд-
но ме сто де ла Вој не гра ни це (Militärgrentze) 
Хаб збур шке мо нар хи је у ко јој је до 1876. го ди не 
де ло вао шај ка шки ба та љон. Ср би гра ни ча ри, 
сло бод ни се ља ци вој ни ци, ра то ва ли су и чу ва ли 
гра ни цу и на рат ним ла ђа ма – шај ка ма, ко је су 
пло ви ле ти сом и Ду на вом, и по то ме на зи ву су 
про зва ни шај ка ши ма, а њи хов крај шај ка шка. 
Ми ле ва је би ла де те Гра ни це.

***
не да ле ко ода тле, у идво ру, на ба нат ској стра-

ни По ти сја ро ђен је Ми хај ло Пу пин (1858–1935), 
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а не што се вер ни је од ти те ла, у Мо шо ри ну, на се-
вер ној стра ни ти тел ског бре га иси до ра Се ку лић 
(1877–1958). на ду нав ској оба ли, у рав ној ли ни ји 
са ти те лом 50-ак км за пад но, у Да љу, ро ђен је 
Ми лу тин Ми лан ко вић (1879–1958).

Ако овом спи ску до да мо ни ко лу те слу 
(1856–1943), ко ји је ро ђен у лич ком де лу Вој не 
гра ни це, мо же нам се на мет ну ти за кљу чак да 
је Гра ни ца, од но сно њен људ ски по тен ци јал, у 
ко јем су Ср би би ли број но нај за сту пље ни ји, у 
пред ве чер је сво је исто риј ске ми си је, да ла свет-
ски по зна те на уч ни ке. Да ла је и умет ни ке, али 
их у овом кон тек сту не ће мо по ми ња ти.

***
Ро ди те љи Ми ле ви ни би ли су Ми лош Ма рић 

(1846–1922), ни жи офи цир, на ред ник (Feld we bel) 
шај ка шког ба та љо на, и Ма ри ја Ру жић (1846–1935) 
из ти тел ске до бро сто је ће по ро ди це, ко ји су се 
вен ча ли ок то бра 1867. го ди не. 

Ми лош се шко ло вао у род ном Ка ћу, па у 
Срем ским Кар лов ци ма и но вом Са ду, а по том у 
Под о фи цир ској ба та љон ској шко ли („те ма ти ци”) 
у ти те лу, у ко јој је на став ни је зик био не мач ки. 
Пре Ми ле ви ног ро ђе ња, ње ни ро ди те љи има ли 
су дво је де це, Ми ли цу и Ву ка ши на, али су обо је 
убр зо умр ли. По сле ће, у Ру ми, Ми ле ва до би ти 
се стру Зор ку (1883) и бра та Ми ло ша (1885).

Уви дев ши да се спре ма уки да ње Вој не гра-
ни це, Ми лош је на вре ме по тра жио слу жбу при 
суд ским ин стан ца ма, чи ме је ње го ва три на е сто-
го ди шња вој на ка ри је ра окон ча на.
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не де љу да на пре Ми ле ви ног ро ђе ња „фел две-
бел” Ми лош Ма рић је по ста вљен за „уз да тог над-
зи ра те ља при кр. суд бе ном сто лу у Ву ко ва ру”.8

***
Ми ле ва Ма рић се ро ди ла у ти те лу у ку ћи 

сво га де де по мај ци Ата на си ја Ру жи ћа. Он је пак 
био оже њен Со фи јом – Со ком, рођ. Ко за ров. По-
ред Ми ле ви не мај ке Ма ри је, Ру жи ћи су има ли 
си на Пе тра, кћер ку Ђул ку, уда то Ми шков, и нај-
мла ђу кћер ку је ле ну, уда то Га лић (1863–1939).

Ми ле ву је су тра дан по ро ђе њу, тј. 20. де цем-
бра 1875. го ди не кр стио ти тел ски па рох Ата на-
си је По по вић, а ку ма је би ла је ле на Зо рић. Кра-
јем ја ну а ра 1876. тро чла на по ро ди ца Ма рић се 
пре се ли ла у Ву ко вар.

Кра јем 1877. го ди не Ми лош Ма рић је до био 
ме сто пи са ра у Ко тар ском су ду у Ру ми, с го ди-
шњом пла том од 500 фо рин ти. С по ро ди цом је 
ста но вао у ку ћи Пе тра јо ва но ви ћа у Же ле знич-
кој ули ци бр. 32. Ов де су жи ве ли 14 го ди на, тј. 
до ма ја 1892. го ди не, до Ми ло ше вог пре ме шта-
ја у За греб, где је до био ме сто ни жег суд ског 
слу жбе ни ка („офи ци ја ла Краљ. Бан ског сто ла”), 
уз го ди шњу пла ту од 600 фо рин ти. 

Сре ди ном 1895. Ми лош Ма рић, уз бо ло ва ње 
„због ре у ма ти зма”, на пу шта За греб и од ла зи у 
Каћ (због на след ства) и по ста је ста нов ник но вог 
Са да (ку пио је ку ћу у Ки сач ком со ка ку бр. 20). 

8 Ду шан По зна но вић, Бла го род не ду ше, Срп ска књи га, Ру ма, 
2002, стр. 43.
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Уми ро вљен је по чет ком 1896. го ди не са го ди-
шњом пен зи јом од 616 фо рин ти.

Ми лош Ма рић се бр зо обо га тио. Ово је ра-
зу мљи во ако се зна да је на сле ђу (сво ме и же-
ни но ме) по чет ком 1896, прет хо дио и ду го роч ни 
кре дит за ку по ви ну ку ће и има ња, ко ји је до био 
још 1893. го ди не.9

Ми лош Ма рић је имао са лаш на по те су ли-
ва де код Ка ћа (око 200 хек та ра), ку ћу у но вом 
Са ду, ку ћу у Ка ћу, а ка сни је и има ње код Ба ња 
лу ке (180 хек та ра). Био је ште дљив и сна ла жњив 
еко ном, а као лич ност озби љан и до сто јан ствен. 
По ли тич ки је при па дао Ра ди кал ној стран ци ја ше 
то ми ћа, а дру штве но је био ан га жо ван у Срп ској 
чи та о ни ци. Сво је бо гат ство је пре вас ход но упо-
тре бља вао за шко ло ва ње сво је де це.

на ме сту ста ре ку ће у Ки сач кој ули ци 1907. 
го ди не по ди гао је но ву ку ћу, ко ју је про јек то вао 
ар хи тек та Ма ној ло Пе тљан ски, а са зи дао ла сло 
лах нер, гра ђе вин ски пред у зи мач.10

Мла ди да ни Ми ле ве Ма рић

не ма сум ње да је Ми ле ва, као бе ба и у нај-
мла ђем до бу, би ла окру же на из у зет ном па жњом 
сво јих ро ди те ља и ши ре по ро ди це. тре ба се под-
се ти ти да су пре ње ње ни ро ди те љи има ли дво-
је де це, де ча ка и де вој чи цу, ко ји ни су за жи ве ли. 

9 Жив ко Мар ко вић, Се ћа ње ста рих но во са ђа на на Ајн штај-
но ве, у: До при нос Ми ле ве Ајн штајнМа рић на у ци, збор ник ра до ва 
са на уч ног ску па 13–14. ма ја 1994. у Ма ти ци срп ској, при ре дио др 
Раст ко Ма глић, Уни вер зи тет у но вом Са ду, 1995, стр. 110.

10 Исто.
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Ње на те ле сна ма на, ид со лу ци ја ку ка ле ве но ге, 
ни је се од мах ни при ме ћи ва ла, али је због ње-
ног ка сни јег хра ма ња, би ла при мет на. Ми ле ва 
је би ла ве се ло и по слу шно де те, до бар уче ник, 
при мер на у све му. Гру бље игре с вр шња ци ма, 
за ме њи ва ла је по ву че но шћу у се бе, чи та њем и 
раз ми шља њем. Мла ђу се стру до би ла је у Ру ми, 
где је већ кре ну ла у основ ну шко лу, али и се-
стра Зор ка је има ла исту те ле сну ма ну, још из-
ра же ни ју. Мла ђег бра та, Ми ло ша, до би ла је ка-
да је има ла ско ро де сет го ди на. Во ле ла је се стру 
и бра та и бри ну ла се о њи ма ко ли ко је мо гла.

Њен та ле нат за ма те ма ти ку и фи зи ку при-
ме ћен је већ у ње ној 13. го ди ни. Про фе сор Ви ше 
де во јач ке шко ле у но вом Са ду, Алек сан дар јор го-
вић, че шће је Ми ле ву по зи вао у збор ни цу да ре-
ша ва и нај те же за дат ке, што је она, на ди вље ње 
оста лих про фе со ра, с ла ко ћом чи ни ла.11 Ва жан је 
и по да так да је у митровачкој гим на зи ји, три го-
ди не ка сни је, код проф. Ми ло ша Бо жи ћа би ла је-
ди на од лич на из ма те ма ти ке и фи зи ке.

Ми ле ви на школ ска дру га ри ца из но во сад-
ског пе ри о да12 све до чи ла је да је Ми ле ва би ла 
по ву че на, али од лич на уче ни ца. ни је се ја вља-
ла да од го ва ра ка да је зна ла, а зна ла је увек, већ 
је пред ност да ва ла дру ги ма, због че га су је зва-
ли „све тац”.

Ми ле ва је као ма тер њи на у чи ла срп ски, а као 
је зик сре ди не и ма ђар ски и не мач ки. Кроз шко-
ло ва ње је уса вр ши ла не мач ки, а на у чи ла је и 

11 Ж. Мар ко вић, исто, стр. 119.
12 Ви ди: Ж. Мар ко вић, исто.
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фран цу ски. ле по је цр та ла, а има ла је да ра и за 
му зи ку. Ње не ко ле га на сту ди ја ма би ле су оду ше-
вље не ње ним сви ра њем там бу ри це, а у зре лим 
го ди на ма прак ти ко ва ла је че шће сви ра ње на кла-
ви ру, па је на овом ин стру мен ту и под у ча ва ла.

Ми ле ва је од ра сла уз ауто ри та тив ног оца, у 
чи ју љу бав и по др шку ни ка да ни је мо ра ла сум-
ња ти, чак ни у нај те жим мо мен ти ма, као што је 
ро ђе ње ван брач не ћер ке ли зерл по чет ком 1902. 
го ди не. Она је би ла све сна ши ри не по ро ди це 
Ма рић и зна ча ја кум ства са по ро ди цом Га јин. 
Већ по свом пр вом бо рав ку у Ци ри ху (1895), ку-
мо ви ма је, као знак па жње и по што ва ња, по сла-
ла ал бум са фо то гра фи ја ма зна ме ни то сти овог 
гра да.

Са очин ском и по ро дич ном љу ба вљу би ла је 
су о че на сваг да, и он да ка да се уда ва ла за Ал-
бер та Ајн штај на, и он да ка да се од ње га раз во-
ди ла. на рав но, и са љу ба вљу и по др шком ње них 
ку мо ва, при ја те ља, а на ро чи то при ја те љи ца, као 
што је би ла Хе ле на Ка у флер, уда то Са вић.

Шко ло ва ње Ми ле ве Ма рић

шко ло ва ње13 Ми ле ве Ма рић, о че му је отац 
Ми лош во дио бри гу, те кло је кон ти ну и ра но, али 
са ве о ма че стим про ме на ма ме ста у ко ји ма је 
она сти ца ла обра зо ва ње. 

Че тво ро го ди шњу осно вну шко лу за вр ши ла је 
у Ру ми. У пр ви жен ски раз ред „Об ће пуч ке” 

13 Ђор ђе У. Кр стић, Ми ле ва и Ал берт Ајн штајн, исто; Ду шан 
По зна но вић, Бла го род не ду ше, исто.
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шко ле упи са ла се 1881. го ди не. Пр ва ње на учи-
те љи ца је би ла је ле на Ста но је вић из ле жи ми ра. 
Од 42 уче ни це са мо њих шест, а ме ђу њи ма и 
Ми ле ва, за вр ши ло је пр ви раз ред с од лич ном 
оце ном – „I ред с од ли ком”. Од дру гог раз ре да 
њен учи тељ је Га вра Пут ник, а раз ре ди су ме-
шо ви ти и број ни – го ди не 1882/83. би ло је чак 
70 де вој чи ца и де ча ка. Ми ле ва је и ове раз ре де 
за вр ши ла с од лич ним успе хом. Пр ва учи те љи-
ца, је ле на Ста но је вић, у дру гом раз ре ду пре да-
ва ла је руч ни рад, што ће у тре ћем и че твр том 
на ста ви ти Аугу ста јан чо. Кроз сва че ти ри раз-
ре да Ми ле вин ве ро у чи тељ је био Ава кум Ста јић, 
рум ски пра во слав ни па рох.

Ми ле ва је шко ло ва ње на ста ви ла у но вом Са-
ду, у Срп ској ви шој де во јач кој шко ли 1886. го-
ди не. У пр вом раз ре ду је би ло два де сет уче ни-
ца, раз ред ни ста ре ши на је био Ми та Ка лић, а 
управ ник шко ле Ар ка ди је Ва ра ђа нин. из свих 
пред ме та Ми ле ва је има ла од лич не оце не. За 
вре ме шко ло ва ња ста но ва ла је код удо ви це Ка-
та ри не Пол зо вић. Би ла је ре дов на уче ни ца с 
пла ће ном шко ла ри ном. Ме ђу тим, већ иду ће 
1887. го ди не об ре ла се у Срем ској Ми тро ви ци.

Да би упи са ла дру ги раз ред ми тро вач ке Ма-
ле ре ал не гим на зи је – ре ал ке, Ми ле ва је мо ра-
ла по ла га ти при јем ни ис пит. Дру ги, тре ћи и че-
твр ти раз ред ове шко ле за вр ши ла је с од лич ним 
успе хом („I ред с од ли ком”). Ње не оце не су би-
ле „ве о ма до бар” и „из вр стан”, а у за вр шном 
раз ре ду је ди на је из ма те ма ти ке („ра чун ства”) 
и фи зи ке има ла вр хун ску оце ну. За вре ме ње ног 
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шко ло ва ња у Срем ској Ми тро ви ци раз ред не ста-
ре ши не су јој би ли, нај пре Ми јат Ко ва че вић, за-
тим иван Жи вић, и на кра ју Ми лош Бо жић 
(1851–1921), углед ни про фе сор ма те ма ти ке и 
фи зи ке, док је ду жност управ ни ка шко ле оба-
вљао проф. зе мљо пи са и исто ри је Ми ле Маг дић, 
„при вре ме ни рав на тељ ре ал ке”. Вре ди на по ме-
ну ти да је у дру гом и тре ћем раз ре ду би ло по 
два де се так уче ни ка, док је че твр ти раз ред по-
ха ђа ло са мо 12 де вој чи ца и де ча ка. 

Због до брог уче ња Ми ле ви ног, њен отац ни-
је мо рао да пла ћа шко ла ри ну, а ина че је у школ-
ским до ку мен ти ма во ђен као „кан це ли ста код 
кр. ко тар. су да ми тро вач ко га”, с на по ме ном да 
уче ни ца (Ми ле ва) ста ну је „код оца”. Ме ђу тим, 
ни је по зна то у ком свој ству (да ли фор мал ном 
или ствар ном) је Ми лош Ма рић, као слу жбе ник 
су да у Ру ми во ђен и као слу жбе ник су да у Ми-
тро ви ци.

Ми ле ва да ље шко ло ва ње ни је мо гла на ста ви-
ти у Ми тро ви ци: „у Кра љев ској ма лој ре ал ној 
гим на зи ји у Ми тро ви ци пе ти раз ред је уве ден 
тек школ ске 1910/11, а ше сти 1911/12. го ди не”.14 
ни у Ве ли ку срп ску пра во слав ну гим на зи ју у но-
вом Са ду ни је мо гла, јер ова шко ла ни је, због 
угар ских про пи са, при ма ла уче ни це. Због то га је 
Ми ле ва Ма рић да ље шко ло ва ње на ста ви ла у 
шап цу, у Кра ље ви ни Ср би ји. Упи са на је по чет-
ком 1891/92. школ ске го ди не у пе ти раз ред ша-
бач ке гим на зи је, а на мол бу ње ног оца Ми ло ша 
Ма ри ћа, „суд бе ног кан це ли сте”, ми ни стру про-

14 Ду шан По зна но вић, исто, стр. 48.
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све те М. В. ни ко ла је ви ћу, до зво ље но јој је да ис-
пит из фран цу ског је зи ка по ла же на кнад но, за 
шта ће се спре ми ти „при ват ним ча со ви ма”.15

Пе ти раз ред ша бач ке гим на зи је Ми ле ва је 
за вр ши ла с од лич ним успе хом: „у свим пред ме-
ти ма је би ла нај бо ља, а ње ни цр те жи су би ли 
пра ва умет нич ка де ла”.16 Ми ле ва је у шап цу 
кре ну ла у ше сти раз ред, али је мо ра ла пре ки-
ну ти шко ло ва ње због се о бе по ро ди це у За греб, 
ко ја се на ста ни ла на По то ку бр. 72, по што је 
отац Ми лош до био слу жбе нич ко ме сто („офи-
ци јал кр. бан ског сто ла”) при Сто лу сед мо ри це 
у глав ном гра ду Хр ват ске.

Ре стрик тив но за ко но дав ство цр но-жу те мо-
нар хи је, а на ро чи то ње ног угар ског де ла, пре ма 
шко ло ва њу жен ске де це на гим на зи ја ма и фа-
кул те ти ма, за да ли су му ке Ми ле ви и ње ном 
оцу, у ње ном да љем шко ло ва њу. ипак, ус пе ли 
су да се Ми ле ва упи ше као при ват на уче ни ца у 
за гре бач ку Ве ли ку гим на зи ју, по но во у ше сти 
раз ред, ко ји је за вр ши ла 1893. го ди не. на ред не 
школ ске го ди не до зво ље но јој је да јав но слу ша 
пре да ва ња из фи зи ке, а осло бо ђе на је и пла ћа-
ња шко ла ри не. Због бо ле сти, ис пи те из пред ме-
та сед мог раз ре да за вр ши ла је тек сеп тем бра 
1894. го ди не. на рав но, нај бо ље оце не је и да ље 
има ла из ма те ма ти ке и фи зи ке. 

Ми ле ва се у За гре бу упи са ла и у че твр ти, 
за вр шни раз ред Гим на зи је, али га ни је за вр ши-

15 Ду шан По зна но вић, исто, стр. 48, Де сан ка тр бу хо вић Ђу-
рић, У сен ци Ал бер та Ајн штај на, Баг да ла, Кру ше вац, 1969.

16 Де сан ка тр бу хо вић Ђу рић, исто, стр. 49.
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ла: при ват на уче ни ца Ми ле ва Ма рић је „из о ста-
ла при је свр шет ка пр во га по лу го ди шта”. на и ме, 
отац Ми лош је же лео да она сту ди ра у швај цар-
ској, па јој је омо гу ћио да ди пло му сред ње шко-
ле стек не у тој на пред ној зе мљи.

Пре пре се ље ња по ро ди це Ма рић у но ви Сад 
1895. го ди не Ми лош је сво ју ћер ку од вео у Ци-
рих и упи сао у че твр ти раз ред Ви ше де во јач ке 
шко ле, ко ју је она за вр ши ла 1896. го ди не с од-
лич ним успе хом. У про ле ће исте го ди не ма тур-
ски ис пит је по ла га ла у, за ту свр ху од ре ђе ној, 
Са ве зној ме ди цин ској шко ли у Бер ну.

Сту ди је Ми ле ве Ма рић

Од мах по сле ма ту ре, Ми ле ва се упи са ла на 
лет њи се ме стар Ме ди цин ског фа кул те та у Ци-
ри ху. Ме ђу тим, по сле успе шно по ло же них при-
јем них ис пи та из ма те ма ти ке и на црт не ге о ме-
три је, с је се ни 1896. го ди не, Ми ле ва је по ста ла 
сту дент По ли тех ни ке у Ци ри ху. Упи са ла се на 
сту ди је ма те ма ти ке и фи зи ке, као је ди на же на и 
нај ста ри ја (21 го ди на) у оде ље њу од пе то ро по-
ла зни ка, на Са ве зној тех нич кој шко ли (По ли тех-
ни ци) у Ци ри ху. С њом на гру пи су би ли Мар сел 
Гро сман (1878–1936), луј Кол роз (1878–1959) i ја-
коб ерат (1876–1960), а као нај мла ђи од њих пе-
то ро (17,5 го ди на), сту дент је по стао и Ал берт 
Ајн штајн, не мац је вреј ског по ре кла17, ро ђен у Ул-
му 1879. го ди не18. 

17 на ње го ву же љу и оче ву мол бу био је без не мач ког др жа-
вљан ства – од кра ја ја ну а ра 1896.

18 Баш ка да и даљ ски Ср бин Ми лу тин Ми лан ко вић.
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Ми ле ви на про сеч на оце на на пр вој го ди ни 
сту ди ја би ла је 4,3 а Ал бер то ва 4,6.

По сле лет њег рас пу ста, 5. ок то бра 1897. го-
ди не, Ми ле ва се ис пи са ла са По ли тех ни ке у Ци-
ри ху и от пу то ва ла у Хај дел берг у не мач кој, где 
је у тре ћем се ме стру слу ша ла пре да ва ња из те-
о риј ске фи зи ке на Уни вер зи те ту код проф. Фи-
ли па ле нар да (1862–1947). Зва нич но ни је би ла 
упи са на, јер је то де вој ка ма омо гу ће но тек 1900. 
го ди не на овом уни вер зи те ту. Ста но ва ла је, бар 
јед но вре ме, у хо те лу „Ри тер”.

ипак, че твр ти се ме стар је на ста ви ла на По-
ли тех ни ци у Ци ри ху. Ста но ва ла је у пан си о ну 
ен гел брехт, Пла тен штра се 50. ту су ста но ва ле и 
дру ге сту дент ки ње с ко ји ма се она спри ја те љи ла: 
Ру жа Дра жић, Ми ла на Бо та, Хе ле на Ка у флер, 
Адол фи на Ка у флер, Ада Брох и Ру жа шај.

По чет ком ок то бра 1899. Ми ле ва је по ло жи ла 
пе то пред мет ни пре ла зни ди плом ски ис пит 
(Ǘber gang sdi plom prüfung) а то су ње не ко ле ге 
учи ни ле го ди ну да на ра ни је. По чет ком мар та 
1900. проф. Ве бер је при хва тио те му ди плом-
ског ра да Ми ле ви ног (из обла сти про во ђе ња то-
пло те). 

Пре ма Хе ле ни Ка у флер (пи смо мај ци од 14. 
ју ла 1900)19 и Ми ле ва и Ал берт Ајн штајн су у исто 
вре ме за вр ши ли сво је ди плом ске ра до ве. „Они су 
их за јед но сми сли ли, али г. Ајн штајн је онај леп-
ши део пре пу стио гђи ци Ма рић.” – пи ше Хе ле на. 
из раз „онај леп ши део”, ве ро ват но се од но си на 
са мо пи са ње. Убр зо, 27. ју ла 1900. одр жа ни су 

19 М. По по вић, Јед но при ја тељ ство…
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усме ни ди плом ски ис пи ти за сту ден те оде ље ња 
VI-A По ли тех ни ке, уз не ке раз ли ке у ис пит ним 
пред ме ти ма из ме ђу сту де на та фи зи ке (Ми ле ва 
и Ал берт) и сту де на та ма те ма ти ке (Гро сман, 
Кол роз и ерат). Пре ма про сеч ним оце на ма на 
усме ним ди плом ским ис пи ти ма, нај бо љи је био 
Кол роз (5,45), за тим Гро сман (5,23), па ерат (5,14), 
све ма те ма ти ча ри, а по том Ајн штајн (4,91), те 
Ми ле ва (4,00), фи зи ча ри. Ме ђу тим, тре ба зна ти 
да су код проф. Мин ков ског све ко ле ге до би ле 
оце ну 11 (од мак си мал не 12), а Ми ле ва са мо 5, 
што је обо ри ло њен про сек. Кр стић твр ди да је 
то по сле дица ми зо ги ни је проф. Мин ков ског, а не 
Ми ле ви не не спрем но сти за ис пит. „Дру гог ав гу-
ста 1900. по де ли ли су ко нач на све до чан ства (не м. 
Ab gangs-Ze ug nis). У тим до ку мен ти ма је Ал бер-
тов про сек оце на 4,6, а Ми ле вин 4,7, али, на жа-
лост, код ње без ди пло ме.”20

По сле ду же лет ње па у зе 1900. го ди не, ко ју 
је про ве ла у но вом Са ду и Ка ћу, Ми ле ва се у 
је сен вра ти ла у Ци рих са мла ђом се стром Зор-
ком. Она и Ал берт су та да пла ни ра ли рад на 
сво јим док тор ским ди сер та ци ја ма. Да би мо гла 
и да ље да оста не у Ци ри ху, Ми ле ва је по но во 
упи са ла лет њи се ме стар че твр те го ди не По ли-
тех ни ке 1901. го ди не. По што Ал бер то ви по ку-
ша ји да по ста не аси стент, нај пре код Ве бе ра, а 
потом код Хур ви ца, ни су би ли успе шни, по ста-
вља ло се пи та ње ње го ве да ље по слов не, али и 
на уч не ка ри је ре, као и мо гућ но сти да се оже ни, 
што је би ло у пла ну. та ко је би ло и са Ми ле ви-

20 Кр стић, исто, стр. 61.
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ним мо гу ћим за по сле њи ма. Њих дво је су та да 
по сло ве тра жи ли од Ци ри ха, до Бе о гра да и За-
гре ба, са мо да се оса мо ста ле фи нан сиј ски, и да 
мо гу, без ути ца ја са стра не, да скло пе брак.

на по но вље ном ди плом ском ис пи ту 26. ју ла 
1901. го ди не Ми ле ва ни је би ла успе шна, ве ро-
ват но због проф. Ве бе ра ко ји је за о штрио свој 
од нос пре ма Ал бер ту Ајн штај ну, ко ји га је већ 
ра ни је „за ду жио” сво јим ни по да шта ва њем. 

У тим да ни ма, Ми ле ва је схва ти ла да је за-
труд не ла с Ал бер том, и она је, без ди пло ме и до-
го во ре ног бра ка, от пу то ва ла у но ви Сад.21 Свој 
жи вот ни пут ви ше ни је ве зи ва ла са успех у фи зи-
ци (док то рат и да љи са мо стал ни на уч ни рад), већ 
за сре ћу у ве зи са Ал бер том Ајн штај ном и ње го-
вим ра дом.

Сту дент ска љу бав и брак 
(на уч на сарадња Ми ле ве Ма рић  

с Ал бер том Ајн штај ном)

Пре ма све му до са да по зна том, Ми ле ва и 
Ал берт су се збли жи ли то ком пр ве, а на ро чи то 
дру ге го ди не сту ди ја. Сим па ти ја и сту дент ска 
љу бав раз ви ла се то ком тре ћег се ме стра, у про-
ле ће 1897. го ди не. 

Пла ше ћи се ове ве зе Ми ле ва је ок то бра 1897. 
на пу сти ла Ци рих и пре шла у не мач ку, на Уни-
вер зи тет у Хај дел бер гу22. на Ал бер тов под сти цај 

21 Zac khe im, Mic he le, Ein stein’s Da ug hter: The Se arch for Li zerl, 
Ri ver head bo oks, New York, 1999.

22 Пр во са чу ва но пи смо у ко ре спон ден ци ји из ме ђу Ал бер та и 
Ми ле ве је Ми ле ви но пи смо Ал бер ту из Хај дел бер га, на пи са но по-



25

вра ти ла се у Ци рих фе бру а ра 1898. го ди не. Ал-
берт је већ 1900. го ди не же лео да се оже ни са 
Ми ле вом, али је од то га од у стао због про ти вље-
ња ро ди те ља, а на ро чи то мај ке Па у ли не. Ме ђу-
тим, љу бав из ме ђу Ми ле ве и Ал бер та се и да ље 
на ста ви ла. из те љу ба ви ја ну а ра 1902. го ди не 
Ми ле ва је ро ди ла де вој чи цу ли зерл, не где у око-
ли ни но вог Са да, и од мах је да ла на усва ја ње, у 
че му је оче ва уло га би ла не за мен љи ва. Де вој чи-
ци се по сле две го ди не из гу био сва ки траг. Ми-
ле ва је, као што је на пред ре че но, пре то га ус пе-
ла да за вр ши сту ди је, али не и да док то ри ра. 

По што је Ал берт с успе хом окон чао сту ди је 
и док то ри рао (1902), до био је по сао у Са ве зном 
за во ду за па тен те у Бер ну, па су се њих дво је 
пре се ли ли у Берн и та мо вен ча ли 6. ја ну а ра 
1903. го ди не, упр кос не сла га њу Ал бер то ве мај-
ке. Ал берт је обез бе дио оче ву са гла сност. 

Ми ле ва је у бра ку са Ал бер том Ајн штај ном 
ро ди ла два си на, 14. ма ја 1904. Хан са Ал бер та 
и 28. ју ла 1910. еду ар да. Ханс Ал берт је имао 
на ди мак Бу ја, а еду ард – Те те.23 Де ца су ка сни-
је на Ма лу го спо ји ну (1913) кр ште на у ни ко ла-
јев ској цр кви у но вом Са ду по пра во слав ном 
об ре ду. Кум је био по ро дич ни и стра нач ки при-
ја тељ др ла зар Мар ко вић. 

Ал берт Ајн штајн с Ми ле вом и де цом бо ра вио 
у но вом Са ду 1905, 1907. и 1913. го ди не. 

сле 18. ок то бра 1897. го ди не. Ви ди: Ал берт Ајн штајн – Ми ле ва Ма-
рић, Љу бав на пи сма (1897–1903), Ма ти ца срп ска, но ви Сад, 1998.

23 еду ард је до био на ди мак та ко што је Ханс Ал берт по на-
вљао, те па ју ћи, зад њу реч ба ка Ма ри ји ног обра ћа ња „мо је де те” – 
„те те, те те”, та ко да је то еду ар ду оста ло као на ди мак.
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Пре Пр вог свет ског ра та Ајн штај но ви су јед-
но кра ће вре ме жи ве ли у Пра гу (1911–1912), да 
би 1914. пре шли у Бер лин.24 У ју лу те го ди не 
Ми ле ва је са де цом оти шла на фе ри је у Ци рих, 
та ко да се због по чет ка Пр вог свет ског ра та ни-
је мо гла с је се ни вра ти ти у не мач ку, а ни је то 
ни же ле ла, јер се Ал берт већ оту ђио од ње као 
су пру ге.

Ал берт се то ком рат них го ди на не по врат но 
оту ђио од Ми ле ве због ро ђа ке ел зе с ко јом је још 
ра ни је сту пио у ин тим не од но се. По за вр шет ку 
Пр вог свет ског ра та Ал берт је за тра жио раз вод 
бра ка и њи хов брак је „због не сла га ња при ро да”, 
тј. његовом кривицом, ра ста вљен ја ну а ра 1919. 
го ди не. Ал берт се по том вен чао са сво јом ро ђа-
ком ел зом левен тал, ко ја је из пр вог бра ка има-
ла две кћер ке. 

Оста вље на, де ци по све ће на

Го ди не Пр вог свет ског ра та Ми ле ва је про-
ве ла у Ци ри ху, бри ну ћи се за си но ве, би ла је и 
бо ле сна, без па ра, јер је Ал бер то ва фи нан сиј ска 
по моћ би ла не ре дов на и не до вољ на. Љу бав и 
брак Ми ле ве и Ал бер та Ајн штај на, уз Ми ле ви но 
те шко про жи вља ва ње брач ног бро до ло ма (1916. 
је пала у постељу), би ли су ко нач но окон ча ни 
(1919). Ал берт се оба ве зао да ће по ма га ти из др-
жа ва ње де це. У бра ко ра звод ним па пи ри ма на-

24 Бо ра вак у Пра гу за Ми ле ву је био пра во му че ње, а за Ал-
бер та – ну жда због бо ље пла те. Бо ра вак у Бер ли ну био је ко бан по 
њи хов брак.
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ла зи ла се и обавеза да ће Ал берт Ми ле ви пре-
да ти но бе ло ву на гра ду, ако је икад до би је. 

Ка да је Ал берт Ајн штајн 1922. го ди не до био 
но бе ло ву на гра ду за фи зи ку, он је Ми ле ви пре-
дао нов ча ни из нос на гра де (121.572 швед ске 
кру не, што из но си око 32.000 аме рич ких до ла-
ра). По сле рат на ин фла ци ја знат но је ума њи ла 
вред ност тог нов ца. Ми ле ва је за део овог нов ца 
ку пи ла не крет ни не у Ци ри ху (3 ку ће).

Ханс Ал берт се шко ло вао у Ци ри ху где је 
по стао ин же њер, а еду ард је сту ди рао ме ди ци-
ну, али због ду шев не бо ле сти ни је окон чао сту-
ди је. Ханс Ал берт је по сле сту ди ја ра дио нај пре 
у Дорт мун ду, а по том у Ци ри ху.

Ал берт Ајн штајн је због про го на је вре ја у 
Хи тле ро вој не мач кој 1933. еми гри рао у САД. 
има све до че ња о то ме да је то ком 1933, пре еми-
гра ци је, ви ђен у но вом Са ду, али се ни је ја вио 
бив шој та зби ни или не ком по зна ни ку. та мо је 
умро 1955. го ди не. Са ел зом ни је имао де це.

Ханс Ал берт се са сво јом по ро ди цом, же-
ном и два си на, 1938. го ди не пре се лио у САД, а 
еду ард је остао с мај ком. Окон чао је свој жи вот 
1965. го ди не у са на то ри ју му за умо бол не. Ханс 
Ал берт је умро 1973. го ди не. иза Хан са Ал бер та 
остао је син Бер нард ро ђен 1930. го ди не у Ци-
ри ху и усво је на еве лин. Син Кла ус је умро као 
де те 7. ја ну а ра 1938.

Ми лош Ма рић је умро 1922. го ди не и са хра-
њен је на Ал ма шком гро бљу у но вом Са ду. Ми-
ле ва се до пи си ва ла са мај ком и се стром. Мај ка 
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Ма ри ја је умр ла по чет ком 1935. го ди не. У про-
ле ће те го ди не Ми ле ва је по се ти ла но ви Сад.

Ми ле ва је по след њи пут би ла у но вом Са ду 
1938. го ди не, ка да је бо ра ви ла код сво јих ку мо-
ва Ђо ке и Са де Га јин,25 по ку ша ва ју ћи да сре ди 
сво ја имо вин ска пи та ња по сле смр ти се стре 
Зор ке. то је на ро чи то ком пли ко ва на чи ње ни ца 
да се њен брат Ми лош ни је вра тио у но ви Сад 
по сле Пр вог свет ског ра та. Во ђен је као не стао, 
и све до не дав но се ма ло зна ло о ње го вом жи-
во ту.26

Неколико података о Милевином брату  
проф. др Милошу Марићу мл.

Као што је ре че но, се стра Ми ле ве Ма рић 
Зор ка ро ђе на је 1883. го ди не у Ру ми. и она је 
сту ди ра ла у Ци ри ху, би о ло ги ју, док је ду шев на 
бо лест ни је оне мо гу ћи ла.

Мла ђи брат Ми ле вин Ми лош ро ђен је 1885. 
го ди не, та ко ђе у Ру ми. Основ ну шко лу по ха ђао 
је у За гре бу. За вр шио је но во сад ску гим на зи ју. 
Бу ду ћи да је њи хов отац Ми лош Ма рић био до-
бро сто је ћи до ма ћин (имао је ку ћу у Ка ћу, са лаш 
у ата ру се ла, ку ћу у но вом Са ду, Ки сач ка 20, 
има ња код ти те ла, но вог Са да и Ба ња лу ке), 
омо гу ћио је и си ну Ми ло шу мл. да сту ди ра. Ми-
лош мл. упи сао је 1902. го ди не Ме ди ци ну на 
Ко ло швар ском уни вер зи те ту. 

25 Ђор ђе У. Кр стић, Пи сма Ми ле ве Ајн штајн сво јим ку мо ви-
ма, по ро ди ци Га јин, Ши ди на, бр. 8, де цем бар 2006, стр. 38–41.

26 Ви ди: Ђ. Кр стић, исто, стр. 226–239.
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Ми лош мл. је јед ну сту диј ску го ди ну про-
вео у швај цар ској (1905–1906) о че му све до чи и 
ње го во пи смо др ти хо ми ру Осто ји ћу.27 Био је та
да и на сту ди ја ма у Па ри зу. 

Сту ди је ме ди ци не за вр шио је у Ко ло шва ру 
(Угар ска), тј. Клу жу у да на шњој Ру му ни ји. Го во-
рио је че ти ри европ ска је зи ка. По сле ди пло ми-
ра ња 1907. го ди не, три го ди не је ра дио на Пси-
хи ја триј ској кли ни ци у Клу жу. Убр зо је по стао 
мла ђи, а по том и ста ри ји аси стент на ка те дри 
хи сто ло ги је Ко ло швар ског уни вер зи те та. Као 
угар ски др жа вља нин др Ми лош Ма рић мл. је вој-
ни рок слу жио у 6-том пе ша диј ском хон ве де ском 
пу ку, и у вој ној бол ни ци у Бу дим пе шти. 

Ми лош Ма рић мл. се у Клу жу спри ја те љио 
с Бе лом Ку ном и при сту пио ак тив но сти ма Со-
ци јал-де мо крат ске пар ти је Угар ске. Ми лош се 
оже нио Мар том из Клу жа. Пр ви свет ски рат је 
уни штио овај брак, фор мал но окон чан тек 
1924. го ди не у Клу жу про гла ше њем Ми ло ша за 
„не ста лог”, а ње го ве су пру ге Мар те за „удо ву”, 
али и про ме нио жи вот ни пут др Ми ло ша Ма-
ри ћа. 

Од мах по от по чи ња њу ра та Ми лош је мо би-
ли сан и нај пре по слат на ју жни фронт, про тив 
Ср би је, а по том пре ко ман до ван на Се вер ни 
фронт, про тив Ру си је. За вре ме по вла че ња пу ка 
у Га ли ци ји, др Ми лош је пао у ру ско за ро бље-
ни штво, али по сто је све до чан ства да се он пре-
дао до бро вољ но, тј. да је пре бе гао Ру си ма. Ми-

27 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, Збир ка пи са ма, бр. 
5777.
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лош је у ста ту су рат ног за ро бље ни ка по слат у 
Мо скву да ра ди као ле кар у ле фор тов ској вој ној 
бол ни ци. 

на ста вио је да се ба ви на у ком, та ко да је, 
иако рат ни за ро бље ник, ра дио на ка те дри хи-
сто ло ги је Мо сков ског уни вер зи те та. Од 1917. го-
ди не др Ми лош је пре шао на ка те дру хи сто ло-
ги је Дње про пе тров ског ме ди цин ског ин сти ту та. 
По сле то га се оже нио са Ма ри јом Ва си љев ном 
Кар по вом, уз претходно ослобађање Марте 
брачне дужности (?!). 

Го ди не 1930. др Ми лош је на осно ву кон кур-
са иза бран за ше фа ка те дре хи сто ло ги је на Са-
ра тов ском државном ме ди цин ском уни вер зи те-
ту, ко јом је пре ње га ру ко во дио В. А. Па влов. 
Ми лош Ма рић мл. био је ува же ни на уч ник у 
со вјет ској Ру си ји. 

За вре ме Дру гог свет ског ра та, у Са ра то ву, 
као гра ду бли зу фрон та, на ме ди ци ни су се сту-
ден ти и мла ди ле ка ри убр за но при пре ма ли за 
ме ди цин ску слу жбу на фрон ту, у чи јој обу ци је 
и Ми лош уче ство вао. на ру ше ног здра вља, др 
Ми лош Ма рић мл. је умро 1944. го ди не, не до-
че кав ши по бе ду сво је дру ге до мо ви не.

иако не ки ру ски из во ри28 твр де да се Ми лош 
до пи си вао са се стра ма Ми ле вом и Зор ком, то 
на осно ву Ми ле ви них пи са ма не мо же мо да по-
твр ди мо. Он се из ра та ја вио ро ди те љи ма 1916, 
за тим 1924. и ни кад ви ше. 

28 Олег Аки мов, http://www.scep tic-ra tio.na rod.ru/.
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По след ње го ди не Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн

Ми ле ва Ма рић је у Ци ри ху, бри ну ћи се за 
бо ле сног си на еду ар да, по след њих де сет го ди на 
жи во та (1938–1948) про ве ла у уса мље нич ком 
жи во ту, али и уз огром ну ко ре спон ден ци ју, пре 
све га са си ном Хан сом Ал бер том и ње го вом по-
ро ди цом у Аме ри ци, бившим мужем Албертом 
Ајнштајном, Хе ле ном Са вић у Бе о гра ду29, као и 
са ку мо ви ма Га јин у но вом Са ду.

По ред бри ге за бо ле сног си на, има ла је и 
бри ге око на след ства има ња свог по кој ног оца. 

Пра ти ла је штам пу и ра дио, па и ра дио Бе-
о град, та ко да је од лич но би ла оба ве ште на о 
европ ским и свет ским зби ва њи ма али и о при-
ли ка ма у ју го сла ви ји и но вом Са ду. У пред ве-
чер је Дру гог свет ског ра та, из ра жа ва ла је зеб њу 
и за суд би ну свог род ног кра ја.

Умр ла је у Ци ри ху 4. ав гу ста 1948. го ди не и 
са хра ње на је на град ском норд хајм гро бљу. на 
скром ној над гроб ној пло чи ста ја ло је: Mi le va 
Ein stein, geb. Ma rity 1875–1948. Бу ду ћи да се ни-
ко ни је по бри нуо за њен гроб, по сле 25 го ди на, 
да кле 1973. го ди не, њен гроб је рас ко пан. 

Ка да је Ми ле ва Ајн штајн-Ма рић умр ла, то 
ни је би ла вест за штам пу у Ср би ји и ју го сла ви-
ји. тек 2009. го ди не по ста вље на је но ва спо мен 
пло ча на њен гроб.

29 Ми ле ва се са Хе ле ном Са вић до пи си ва ла од 1899. до 1940. 
го ди не. Са чу ва но је са мо 70 пи са ма и доп си ни ца Ми ле ви них са Ајн-
штај но вим по вре ме ним по здра ви ма и до пи си ва њем, а и не ко ли ко 
ње го вих пи са ма. Ви ди: Ми лан По по вић, Јед но при ја тељ ство: Пи
сма Ми ле ве и Ал бер та Ајн штај на Хе ле ни Са вић, Под го ри ца, 1998.
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За бо рав и из ла зак из сен ке

иако је и ра ни је би ло до ка за о од ре ђе ном 
до при но су Ми ле ве Ајн штај но вим от кри ћи ма, 
она је па да ла у за бо рав, а од не ких кру го ва, бли-
ских Ајн штај ну, њен до при нос је не ги ран. Пр ви 
озби љан на уч ник ко ји је утвр дио да она при ли-
ком пи са ња чла на ка из 1905. и ка сни јих, ни је 
са мо „ку ва ла ка фу”, већ и ра чу на ла, био је со-
вјет ски на уч ник Абрам јо фе (1955).30 По след њих 
де це ни ја у том по гле ду нај ви ше је ура дио мр 
Ђор ђе У. Кр стић, ро ђе ни но во са ђа нин, на ста њен 
у Сло ве ни ји, као и др Раст ко Ма глић, наш Сом-
бо рац из Аме ри ке. По след њих го ди на, на то ме 
ра де са рад ни ци ру ског сај та http://www.scep tic- 
-ra tio.na rod.ru/, ко ји во ди фи зи чар др Олег Аки-
мов.

Да Ми ле ва Ајн штајн-Ма рић из ла зи из за бо-
ра ва, и у срп ској и у свет ској јав но сти, све до че 
сле де ће чи ње ни це.

По водом 100-го ди шњи це ње ног ро ђе ња, да-
кле 1975. го ди не, по ста вље на је спо мен-та бла на 
ку ћу ње ног оца у но вом Са ду, Ки сач ка 20. Го-
ди не 1993. јед на ули ца у но вом Са ду на Би стри-
ци (но вом на се љу) по не ла је ње но име. Од 2005. 
и јед на ули ца у Ка ћу на Сун ча ном бре гу, но си 
име Ми ле ве Ма рић. Сред ња тех нич ка шко ла у 
род ном ти те лу но си ње но име, а од 2009. и у 
но вом Са ду. јед но гра ђан ско удру же ње у Бе о-
гра ду на зи ва се по Ми ле ви Ма рић-Ајн штајн. Го-

30 Он твр ди да је чла нак ко ји је ви део у ре дак ци ји ча со пи са 
Ana lan der Fi sik био пот пи сан Ein stein-Ma rity, а об ја вљен је са пот-
пи сом A. Ein stein. Ви ди: Ђор ђе У. Кр стић, исто, стр. 122–123. 
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ди не 1996. у Ка ћу, ис пред Основ не шко ле, от-
кри ве на је би ста Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн, рад 
ве о ма по зна тог ва ја ра јо ва на Сол да то ви ћа. Би-
ста Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн, рад ва јар ке иван-
ке Ацин-Пе тро вић, от кри ве на је 2002. го ди не 
ис пред При род но-ма те ма тич ког фа кул те та у 
но вом Са ду. У Срем ској Ми тро ви ци, ис пред 
згра де „Срем ских но ви на”, на ини ци ја ти ву но-
ви на ра Ду ша на По зна но ви ћа, 2005. го ди не от-
кри ве на је би ста Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн, рад 
ва ја ра Вла ди ми ра то ви ћа.

По во дом обе ле жа ва ња Свет ске го ди не фи зи-
ке (2005) Птт Ср би је и Цр не го ре из дао је две 
по штан ске мар ке са ли ком Ајн штај на и ко вер ту 
са ли ком Ми ле ве. Го ди не 2005. по чео је рад на 
игра ном фил му Сен ка, ре жи се ра Ми ло ша јо ва-
но ви ћа, по сце на ри ју Алек сан дре Пле ско њић- 
-илић. Глав ну уло гу, лик Ми ле ве Ма рић ту ма чи 
глу ми ца Ани ца До бра. на жа лост, филм још ни-
је за вр шен.

Уз по сре до ва ње го спо ди на Дра ги ше Ма ри ћа 
из Ка ћа и Ђор ђа У. Кр сти ћа из Кра ња те 2006. 
го ди не кон так ти рао сам и са По лом Ајн штај ном, 
пра у ну ком Ми ле ве Ма рић и Ал бер та Ајн штај на. 
Пол (1958) је син Бер нар да Ајн штај на (1930–2009) 
и унук Хан са Ал бер та Ајн штај на, ста ри јег си на 
Ми ле ве и Ал бер та Ајн штај на. Пол је ви о ли ни ста 
и жи ви у Фран цу ској. Он је сна жно по др жао 
иде ју о му зе ју Ми ле ве и Ал бер та Ајн штај на у 
но вом Са ду, ода ју ћи при зна ње Кр сти ћу за ње-
го ву би о гра фи ју По ло ве „ве ли ке пра ба ке Ми ле-
ве”, о че му све до чи и ово пи смо:
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По што ва ни го спо ди не Ње го ван,

Хва ла Вам за пи смо и за Ва шу ве ли ко ду шну 
и об зир ну по ну ду за го сто прим ство. Јед на од мо
јих жи вот них же ља је да у не ко ско ри је вре ме до
ђем у Но ви Сад, да ви дим мог дра гог ро ђа ка Дра
ги шу, да по се тим др Кр сти ћа и да ви дим Ср би ју, 
за ви чај мог де де Хан са Ал бер та и мог стри ца 
Едвар да и ве ли ке ба ке Ми ле ве. Ва ша иде ја о ра ду 
на Му зе ју Ми ле ве Ма рићАјн штајн је од лич на и 
вр ло уз бу дљи ва.

Као што зна те, ве о ма сна жно по др жа вам Ваш 
рад на Му зе ју Ми ле ве у Но вом Са ду. Ве ру јем да је 
као исто риј ски про је кат, то са мо део ствар но са
вре ме них на ме ра ко је се чи не, да се поч не при ка
зи ва ти исто ри ја у де та ље за јав ност, да се ис при
ча це ла при ча, да се по ка же ствар ни жи вот по је
ди на ца, не са мо кре и ра ти на црт ко ји је као нај
ва жни ја осно ва и по ко јем ће се су ди ти о це лој 
њи хо вој на ци ји. Ве ру јем да ми лост и прав да не мо
гу ег зи сти ра ти у овом све ту без уче ња исти ни те 
исто ри је људ ског по сто ја ња, гру па и на ци је. Ка да 
учи мо о се би са ми ма и це лој исто ри ји љу ди, ствар
но мо ра мо би ти па жљи ви, мо ра мо би ти ви ше по
ни зни, ма ње да пре о штро су ди мо, ви ше да од лу чу
је мо шта је до бро ра ди ти и из бе га ва ти гре шке из 
про шо ло сти. Та ко ђе, по сма тра ју ћи ком плет но на
ше де ло ва ње, до бро и ло ше, ми смо је дин стве на 
људ ска за јед ни ца.

Кр стић је био аван гар дан, ис пред ње го вог вре
ме на, ка да је по чео да ис тра жу је о Ми ле ви. Са да, 
мно ги љу ди на За па ду, по ку ша ва ју да га ко пи ра ју, 
али он је 35 го ди на глав ни у то ме! Па, на дам се 
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да ће са да, Ми ле ва и Кр стић, на ћи не што за јед
нич ко у Ва шем му зе ју: ис пред њи хо вог вре ме на!

Же лео сам да Вам од го во рим од мах. Пи са ћу 
Вам дру го пи смо за пар да на, да Вам од го во рим у 
ве зи дру гих ства ри ко је сте по ми ња ли.

Нај бо ље же ље и хва ла Вам још јед ном!

Пол

У ка сни јој раз ме ни меј ло ва Пол Ајн штајн је 
оба ве стио Му зеј гра да но вог Са да о аук ци ји у 
лон до ну пред ме та и пи са ма ве за них за Ал бер та 
и Ми ле ву Ајн штајн, али то је за нас би ло пре-
да ле ко и пре ску по.

тВ но ви Сад 1995. го ди не про ду ци ра ла је до-
ку мен тар ни филм „Ми ле ва Ајн штајн-Ма рић: Ра не 
го ди не и пут од ти те ла до Ци ри ха” ауто рке Дрен-
ке До бро са вље вић. Ка сни је је на стао до ку мен тар-
ни филм у про дук ци ји но во сад ске град ске тВ 
Апо ло ауто ра Ка ро ља Ко ва ча „Ки сач ка 20”.

По зна та срп ска спи са те љи ца и ди пло ма та 
Ви да Ог ње но вић на пи са ла је дра му Ми ле ва 
Ајнштајн.

Ка Му зе ју Ми ле ве и Ал бер та Ајн штај на у 
Но вом Са ду

Му зеј Вој во ди не у но вом Са ду при ре дио је 
из ло жбу по во дом 100-те го ди шњи це те о ри је ре-
ла ти ви те та, 130-те го ди шњи це ро ђе ња Ми ле ве 
Ма рић и 50-те го ди шњи це смр ти Ал бер та Ајн-
штај на. По сле то га, Му зеј гра да но вог Са да је на 
осно ву от ку па пи са ма Ми ле ве ку мо ви ма Га јин и 
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по кло на Ђор ђа У. Кр сти ћа као и пре да ва ња ко је 
је одр жао Ђор ђе У. Кр стић (2006), при ре дио из-
ло жбу о Ми ле ви и Ал бер ту Ајн штај ну 2007. го-
ди не. на жа лост, без ка та ло га. У члан ку „Ми ле ва 
Ма рић-Ајн штајн 1875–1948” ку стос Му зе ја гра да 
но вог Са да Ма ри ја на Рат ке лић об ја ви ла је спи-
сак пред ме та ко ји се на ла зе у МГнС, а ве за ни су 
за Ал бер та и Ми ле ву Ајн штајн.31 

Основ ни сми сао Кр сти ће вог пре да ва ња, учи-
ње них по кло на Му зе ју, те от ку па Ми ле ви них 
пи са ма ку мо ви ма Га јин, што сам учи нио као 
ди рек тор Му зе ја гра да но вог Са да, био је да се 
са мр тве тач ке по ме ри пи та ње отва ра ња Му зе ја 
Ми ле ве и Ал бер та Ајн штај на у но вом Са ду, у 
ку ћи Ма ри ће вих, Ки сач ка бр. 20. Ме ђу тим, од 
та да па до да нас, ма ло је шта учи ње но.

Проф. др Раст ко Ма глић се го ди на ма, па и 
да нас, за ла же за афир ма ци ју Ми ле ве Ма рић- 
-Ајн штајн и отва ра ње Му зе ја Ми ле ве и Ал бер та 
Ајн штај на у но вом Са ду.

то ком свог бо рав ка у но вом Са ду фе бру а ра 
2010. го ди не, ру ски фи зи чар др Олег Аки мов из 
Мо скве, по др жао је иде ју Дра ги ше Ма ри ћа да 
се по смрт ни оста ци Ми ле ве Ма рић-Ај ншатјн 
пре не су из Ци ри ха у но ви Сад, те дао иде ју да 
се то исто учи ни са по смрт ним оста ци ма проф. 
др Ми ло ша Ма ри ћа, ко ји је са хра њен на ле фор-
тов ском гро бљу у Са ра то ву, у Ру си ји.

31 М. Рат ке лић, „Ми ле ва Ма рић-Ајн штајн 1875–1948”, Го ди
шњак Му зе ја гра да Но вог Са да, 3–4/2007–2008, но ви Сад, 2010, стр. 
172 –182. 
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Проф. др Рад ми ли Ми лен ти је вић из Њу јор-
ка и др Оле гу Аки мо ву из Мо скве ста вио сам, и 
пре об ја вљи ва ња код „Про ме те ја” на рас по ла га-
ње ко пи је пи са ма Ми ле ве Ајн штајн, ко је је она 
пи са ла ку мо ви ма Га јин у но ви Сад (1935–1941). 
исти на се умно жа ва ка да се де ли с дру ги ма.

***
Са ку ћом Ма ри ће вих и да ље има имо вин-

ско-прав них про бле ма, ко је не про у зро ку ју пра-
ви на след ни ци, а то су Ми ле ви ни си но ви и њи-
хо ви по том ци. Рас пра вља ње на сле ђа Ма ри ће вих 
по ку ша ва ли су да ре ше но во сад ски адво ка ти др 
Алек сан дар Моч два де се тих, др Бра на ни ко лић 
три де се тих го ди на и др Ко ста Ха џи мл. у го ди-
на по сле Дру гог свет ског ра та. Град но ви Сад 
мо же, ако хо ће, вр ло бр зо да ре ши да на шње 
про бле ме, ако жели да има Музеј Милеве и Ал-
берта Ајнштајна.
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Из во ри и ли те ра ту ра

Му зеј гра да но вог Са да, Ко лек ци ја пи са ма 
Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн ку мо ви ма Га јин у но ви 
Сад (1935–1941) и фо то гра фи је из жи во та Ми ле-
ве Ма рић-Ајн штајн, по клон Ђор ђа У. Кр сти ћа.

1. Ајн штајн, Ал берт – Ма рић, Ми ле ва, Љу бав на пи
сма (1897–1903), Ма ти ца срп ска, но ви Сад, 1998.

2. Zac khe im, Mic he le, Ein stein’s Da ug hter: The Se arch 
for Li zerl, Ri ver head bo oks, New York, 1999.

3. Кр стић, Ђор ђе, „По во дом пр ве го ди шњи це смр ти 
Хан са Ал бер та Ајн штај на (1904–1973)”, Је вреј ски 
ал ма нах, Бе о град, 1974, 25, стр. 7–8.

4. Кр стић, Ђор ђе, „Пр ва те о риј ска фи зи чар ка на 
све ту – уз сто го ди шњи цу ро ђе ња Ми ле ве Ајн-
штајн”, Днев ник, но ви Сад, у 12 на ста ва ка, од 26. 
1. до 7. 2. 1976.

5. Кр стић, Ђор ђе, „Др Ми лош Ма рић, хи сто лог и 
брат Ми ле ве Ајн штајн”, Све ске Ма ти це срп ске, 
бр. 37, Се ри ја при род них на у ка, св. 11, но ви Сад, 
2001.
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1. 

Ми ле ВА Ајн штАјн ЂО Ки ГА ји нУ

Gosp. 
 Đo ka Gain 
 sre ski škol ski nad zor nik 
  Ma sa ri ko va ul. 18 
   No vi sad 
   Ju go sla vien

Abs. M. Ein stein,  
Hut ten str. 62. Zürich

Ци рих, 14. јан. 1935.

Дра ги Ђо ко!

Ве ли ка ти хва ла, што си ми по слао ову жа-
ло сну вест!1 Прем да сам не пре ста но на ту мо-
гућ ност ми сли ла, ипак сам би ла из не на ђе на а 
и по тре ше на, као што мо жеш ми сли ти. Да су 
при ли ке нор мал не не би се мо гло мно го ре ћи, 
до ста је на ша ма ма и жи ве ла – ако је за не ку 
вај ду – и на па ти ла се али код на ших окол но сти, 
ствар је вр ло жа ло сна! ја сам ов де ве за на, као 
пас на лан цу, што на ши ка жу. те те2 је већ 2½ 
го ди не бо ле стан; вр ло ве ли ких по те шко ћа смо 
има ли са ср цем, са нер ви ма и Бог те пи тај шта 

1 Ми ле ви на мај ка Ма ри ја (р. 1846) умр ла је у но вом Са ду 
по чет ком 1935. го ди не.

2 те те, еду ард Ајн штајн, мла ђи Ми ле вин син, био је ду шев ни 
бо ле сник.
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све ни је би ло; још и са да јед на ко ни је као што 
тре ба, не го ве чи то ку бу ри мо. ја не мо гу да га 
оста вим са мог, а услед ове не рет ке кри зе и срет-
ства су ма ња па не мо гу ни да га дам у ка кав 
са на то риј; ина че бих ја већ одав но та мо ма ло 
до шла да оби ђем ове мо је две си ро те. – Сад у 
овом тре нут ку ми је не мо гу ће до ћи, али се на-
дам, да ћу мо ћи уде си ти ка ко год, да до ђем на 
про ле ће, док ма ло ото пли; ја ћу мо жда по ве сти 
и те теа ако не бу де друк чи је мо гу ће. А до тле 
– на дам се – да ће би ти мо гу ће, да Зо ра3 про-
ве де са ма или бар она ко ка ко она хо ће. Да те та4 
до ђе код ње, ја не др жим за до бро јер Зо ра њу 
ни ка ко не во ле, а за то има до ста раз ло га, као 
што сам се по след њи пут на жа лост уве ри ла. 
Ако нам мо жеш ма ло по мо ћи, а ја те нај леп ше 
мо лим за то, по ста рај се да се Зо ри не кра ти да 
жи ви са ма, ка ко она хо ће. Она је и до сад са ма 
упра вља ла, па вал да ће и још не ко вре ме мо ћи; 
а он да ће мо ви ди ти.

ја ми слим да она не ма не ки ве ли ки но вац 
код ку ће, јер има до ста пра зних ста но ва а тре-
ба ли су не што и за жи вот ако она не ће да и те 
нов це да у шпар ка су, ни ко је не мо же на те ра ти, 
ма кар да на рав но има опа сно сти ка кве кра ђе. 
не мо жеш за ми сли ти, ко ли ко се ја бри нем! – 
До бро би би ло, кад би се на шла ка ква по у зда на 
лич ност, па да јој се да је дан стан, те да она Зо-
ри ма ло по ма же и ма ло на њу па зи. Зо ра на рав-

3 Зо ра, Зор ка Ма рић, Ми ле ви на мла ђа се стра (Ру ма, 1883– 
но ви Сад 1938).

4 те та, Ми ле ви на тет ка је ле на Га лић (1863–1939).
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но о то ме ни шта не би сме ла зна ти. Али глав но 
је: где би се на шла та ко ва лич ност?

Мо лим те да кле са мо то јед но: по ста рај се 
да јој ни ко не до са ђу је, да она уз мо же оста ти 
сло бод на у сво јој ку ћи; ја се на дам да ће то би-
ти мо гу ће. А ја ћу до ћи чим уз мо гу па он да ће-
мо ви ди ти, шта да се да ље ра ди.

Вр ло се ра ду јем да има те то ли ко ра до сти, 
са Ва шом ма лом уну ком.5 ја то вр ло до бро раз-
у мем јер и ја имам већ два уну чи ћа од Бу је;6 
два вр ло злат на де ча ка; то је још је ди но што ме 
ма ло ве се ли и ра зо но ди.

Мо лим те ја ви ми ма кар украт ко, ка ко је би-
ло са Зо ром и да ли те је до бро при ми ла и шта 
сте се до го во ри ли.

Мо лим те по здра ви ку ма Са ду нај леп ше од 
ме не, исто та ко ку ма Мир ја ну и ње но га су пру га7 
а на рав но и ма лу Љи љу!

те бе мно го по здра вља тво ја

 Ку ма 
  Ми ца.

Да ли би мо жда хте ла Ги на Маљ чи ка да по-
ма ло по гле да на Зо ру; она је та мо у нај бли жем 
ком ши лу ку. Кад би је хтео, у мо је име, да за мо-
лиш да је кад год ма ло оби ђе.

5 Реч је о кћер ки Мир ја не Па вло вић, рођ. Га јин – Љи љи.
6 Реч је о си но ви ма Хан са Ал бер та Ајн штај на Бер нар ду (р. 

1930) и Кла у су (р.1932).
7 Реч је о вој ном ли цу Сто ја ну Па вло ви ћу.
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2. 

Ми ле ВА Ајн штАјн ЂО Ки ГА ји нУ

Gosp. 
 Đo ka Gain 
 sr. škol ski nad zor nik 
  Ma sa ri ko va ul. 18 
   No vi sad 
   Ju go sla vien

Ци рих, 10. Marz. 1935.

Дра ги Ђо ко!

Ве ли ка ти хва ла, на твом по след њем пи сму, 
ко је ме је до ста уми ри ло. Опро сти, мо лим те, 
што ти сад тек од го ва рам, ов де је ве ли ка гри па 
па и ми, на ро чи то те те, ни смо би ли по ште ђе ни. 
то ина че не би би ло та ко стра шно, са мо се ње го-
во ста ње са да опет не што по гор ша ло, и ја за са да 
не мам пој ма, кад ће мо то ли ко на пре до ва ти, да 
би ја или ми, мо гла ми сли ти на пу то ва ње. но 
мо жеш би ти пот пу но уве рен, да чим уз мо гу, да 
ћу до ћи, а до тле ка ко нам Бог да. то сам уве ре на, 
да ми та мо ни ко га не ма мо, од сви ју тих на ших 
ро ђа ка, ко ји би свој ски хте ли да нам ма ло по-
мог ну. Они сви је дан дру гог на го ва ра ју и под ба-
да ју. Кад се се тим, ка ко су они сви пре код нас 
ве чи то пре би ва ли и по мо ћи тра жи ли! те та8 ми 

8 Реч је о Ми ле ви ној тет ки је ле ни Га лић.
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пи ше да ови Ма ри ће ви, ко ји су сад та мо код Зо-
ре, хо ће опет да иду, јер се не сла жу. Ако би ти 
мо жда би ло мо гу ће, да про го во риш ко ју реч са 
тим ни ко лом Ма ри ћем и да му рек неш, да би 
они и ме ни ти ме учи ни ли ве ли ку услу гу, ако би 
гле да ли, да се сло же и да оста ну и ма ло па зе; и 
ја то не би за бо ра ви ла. По те шко ћа је нај ви ше та, 
да сви они ми сле, да су па мет ни ји од Зо ре и да 
би хте ли да од то га про фи ти ра ју. А чим она то 
спа зи, он да је свр ше но. – Уоста лом ја ни ко ме ни-
шта не узи мам за зло, јер вр ло до бро знам, ка ко 
је те шко са Зо ром из и ћи на крај, и ме ни то успе-
ва са мо та ко, да јој та ко ре ћи, све по пу штам. Он-
да при лич но сто ји мо и он да и она ни је раз дра-
же на ни не по вер љи ва и све иде бо ље.

ја ни сам ни уве ре на, да она баш сад же ли 
да ја до ђем. Да ли се о том што год из ра зи ла, кад 
је с то бом го во ри ла? Мо жда се бо ји да ћу јој ја 
не што узе ти. но ми смо се ина че кад год ја до-
ђем, вр ло до бро сла га ле.

има ла бих, још да ти пи шем не што о на шој 
Мар ти,9 ко ја ми та ко ђер до ста бри ге за да је и 
во ле ла бих чу ти, ка ко ти о све му то ме ми слиш. 
Она је још увек ов де. Пи са ћу у иду ћем пи сму, 
сад жу рим да ово по шљем. Мно го по здра ва сви-
ма Ва ма, ве ли ким и ма лим од 

 Ва ше 
  Ми це.

9 Бив ша су пру га Ми ло ша Ма ри ћа, Ми ле ви ног бра та.
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3. 

Ми ле ВА Ајн штАјн ЂО Ки ГА ји нУ

Gosp. 
 Đo ki Gain 
 sre ski šk. nad zor nik 
  Ma sa ri ko va ul. 18 
   No vi sad 
   Ju go sla vien

Ци рих 10. Apr. 1935.

Дра ги Ђо ко!

У мо јем по след њем пи сму сам ти на го ве сти-
ла, да бих те ра до пи та ла за са вет у јед ној на-
ро чи тој ства ри. на дам се да ми не ћеш узе ти за 
зло што ти то ли ко до са ђу јем, али по ми сли да ја 
не мам ни ка кве дру ге мо гућ но сти да се ори ен-
ти рам о не ким ства ри ма. Ра ди се о на шој Мар-
ти.10 Она је та ко ре ћи це лу зи му ов де про ве ла, 
би ла је крат ко вре ме код нас, он да је би ла у јед-
ној ов да шњој бол ни ци а по сле у јед ној по ро ди-
ци. Це ло је вре ме има ла иши ас и би ла је ужа сно 
нер во зна. Очи глед но је би ло, да је хте ла да оста-
не код ме не, но мо је су при ли ке мо мен тал но 
та ке, ра ди те ду ге бо ле сти те те-ове, да ми је 
ап со лут но не мо гу ће још јед ног бо ле сни ка узе ти 

10 Реч је о бив шој су пру зи Ми ле ви ног бра та Ми ло ша Ма ри-
ћа.
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се би на врат. – Мо жеш ли ти ме не оба ве сти ти 
што смо ми упра во ду жни њој учи ни ти. ја знам 
си гур но да она има по сле Ми ло ша пен зи ју. 
Осим то га јој је умро брат, а сад не дав но и се-
стра, па јој је оста ло не што; али она жи ви та ко 
рас ко шно, да се ја че сто за пре па стим. н. пр. она 
пу ту је са мо са Ори ент-екс пре сом. из Ру му ни је 
у Фран цу ску и на траг, то ко шта то ли ко, да би 
мо гла жи ве ти од то га го ди ну две. – ја јој одав де 
не мо гу ни шта учи ни ти. Ово ма ло до ход ка што 
ми ов де има мо, то је мо јој де ци њи хов отац 
дао.11 Мо мен тал но су се на ше окол но сти по гор-
ша ле, по што је Ал берт свој име так у не мач кој 
из гу био, од кад је Хи тлер до шао на вла ду. Од ње-
га се не мо же тра жи ти, да се он још и за мо ју 
шо го ри цу ста ра. А та мо у но вом Са ду је и без 
Мар те до ста бед но. шта она има да зах те ва, кад 
она жи ви бо ље не го сви ми. Чак је пре је дан пут 
го во ри ла, да смо јој ду жни да ти из др жа ва ње, 
али то је не што вр ло нео д ре ђе но. ин те ре си ра ло 
би ме, да чу јем шта ти о то ме ми слиш, јер ме ни 
из гле да да она не ће да ти ми ра, она се нас са мо 
он да се ћа, кад не што хо ће; а ни кад не би по ми-
сли ла, да би и она мо гла не што до при не ти и 
по мо ћи у та ким те шким при ли ка ма та мо код 
мо јих, па би то на рав но и њој до шло у ко рист.

Зо ра ми је пи са ла ових да на и ту жи се да јој 
из Цен тра ла12 не ће да ис пла те ни ин те рес, по-
што је књи жи ца на мо је име, а она је мно го по-

11 Реч је о при хо ду од ку ћа ко је су ку пље не кад је Ал берт Ми-
ле ви пре дао из нос но бе ло ве на гра де.

12 Реч је о но во сад ској бан ци.
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тро ши ла за ма мин по греб, па би јој тре ба ло не-
што но ва ца. Они ишту од ње мо ју пу но моћ. ја 
ћу је те би при ло жи ти, и мо жда ћеш хте ти би ти 
та ко до бар, да се по ста раш, да јој ма кар не што 
ис пла те. Би ла би ве ли ка сре ћа, кад би се мо гао 
до би ти ма кар је дан део пен зи је, да бар не што 
има ре дов но, јер ки ри ја из гле да да је вр ло не-
си гур на и тра ља ва.

При ми мно го по здра ва са ку ма Са дом, Мир-
ја ном и ње ни ма од тво је

 Ку ме Ми це.

Zürich Hut ten str 62 
     (ne Hütten)




