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Предговор
У овој књизи објав љујемо пис ма која је Ми
лев а Ајнш тајн из Цирих а пис ала својим кумо
вима, Ђок и и Сад и Гајин, у Нови Сад, у времен у
од 1935. до 1941. год ине. Зап раво, највећ и део
тих писам а, јер нек а од њих нис у сач увана.
Колекција ових писама, коју су Милевини ку
мови сач ували, драгоцена је за разумевањ е та
дашњег времена, и неоп ходна за потп уније са
глед авање личности њихове ауторке.
Наравно, пис ма нис у била писана с намером
да дос пеј у до вас, пош тован и читаоц и, већ само
до Милевиних кумова. Али, како то бива са зна
менит им личнос тим а, све што је везано за њих,
важ но је и за нас, обичне смртн ике, па тако и
њихова приватна корес понденц ија.
Морална дилема која се јавља код приређи
вањ а ове врсте арх ивске грађе налази своје раз
решењ е у смис лу публиковањ а онога што није
било намењено јавности, због општег значаја ко
је оно има за јавност као так ву. Шта више, оно
што је приватно, а има опш те значење, и треба
да постане јавно.
Тога су бил и свес ни прим аоц и ових пис ам а,
Ђок а и Сидон ија Гајин; стога су пис ма чувал и,
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сач ув ал и и учин ил и их, дод уше пос редно, до
ступн им а јавнос ти.
Ова пис ма Милеве Марић-Ајнш тајн употп у
ниће наша сазнањ а о ширин и и конт ин уи т ет у
њене корес понденц ије, нар оч ит о у пос ледњ ем
период у њеног живота, кад а је живела сам а и
усам љена, подређуј ућ и се бризи за болесног си
на Едуард а и пок ушавај ућ и да сред и своја имо
винс ка питањ а пос ле смрт и мајке Марије и се
стре Зорке.
Милевина пис ма кумовим а Гајин у Новом
Сад у представ љају још једно сведочанство о жи
вот у и судбин и ове вел ике Српк ињ е.
Пис ма Милеве Марић-Ајнштајн кумовима
Гајин, Ђоки и Сади налазе се у посед у Музеја гра
да Новог Сада од 25. септембра 2006. године.
Пис ма су отк уп љена од господ ина Ђорђа У.
Крс тића у чијем су посед у била од 1954. год ине,
кад а их је он добио од гос пође Сидон ије Гајин,
кум а Саде, како је зове Милева, заједно са кон
цепт им а или преп ис им а нек их пис ам а која су
Гајинови слал и Милеви у Цирих 1. Прил иком
примоп ред аје пис ам а гос под ин Крс тић је Му
зеј у град а Новог Сад а пок лон ио и некол ико фо
тог рафија и док умената, Милевин фот оа парат
из 1914. год ине и Ајнш тајнов у лул у из 1905. го
дине, кој у је он пок лон ио своме тас ту Милош у
Марићу.
Приликом свог боравка у Новом Сад у, госпо
дин Крс тић је у Муз еј у град а Нов ог Сад а, у
1

Мр Ђорђе У. Крстић, Писма Милеве Ајнштајн својим кумо
вима, породици Гајин, Шидина, бр. 8, децембар 2006, стр. 38–41.
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Збирц и стране уметнос ти, легат др Бранк а Или
ћа (Дунавс ка 29), 26. септ ембра 2006. год ине
одрж ао пред авањ е под нас ловом „Док ази о Ми
левиној тесној нау чној сарадњи са суп ругом Ал
берт ом Ајнш тајном”. Истои мен и чланак гос по
дина Крс тића објавил и смо у Годишњак у Музеја
града Новог Сада, бр. 2/2006, стр. 143–147.
Основни смисао Крстићевог предавањ а, учи
њен их пок лон а Муз еј у, те отк уп а Милевин их
пис ам а кумовим а Гајин, што сам учин ио као
директ ор Музеја град а Новог Сад а, био је да се
са мрт ве тачке помери питањ е отварањ а Музеја
Милеве и Алб ерта Ајнш тајна у Новом Сад у, у
кућ и Марићевих, Кис ачк а бр. 20. Међут им, од
тад а па до данас, мало је шта учињ ено.
Над ам се да ће ова књига бит и подс трек да
се од ове племен ит е намере не одус тане.
Нови Сад, 4. авг уст 2010.
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МилевА Марић-Ајнштајн
(1875–1948)
Прошло је 135 година од рођења једне велике 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
Милев а Марић-Ајнш тајн, суп руг а Алб ерт а
Ајнш тајна од 1903. до 1919. год ине, мајк а троје
Албертове деце, а пос ле развод а самох рана мај
ка, била је Алберт ова нау чна инс пирац ија, по
моћн иц а и коау т ор њег ових најваж нијих нау ч
них радова 2 , била је трагалац за срећом, својом,
својих ближ њих и опш том срећом. Људс ком
срећом. Пот врд у претходне тврдњ е пок ушаћу
да док ажем преко чет ири цитата из 1901. год и
не, по два Албертова и по два Милевина. Алберт
Ајнш тајн 27. марта 1901. год ине пише Милеви:
„Како ћу само бит и срећан и поносан кад а за
једно будемо успеш но привел и крај у наш рад о
2

Ђорђе У. Крстић, Милева и Алберт Ајнштајн: љубав и зајед
нички научни рад, Академска књига, Нови Сад, 2007.
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релат ивном кретању… Кад а овако пос мат рам и
разабирам друге људе, тек онд а зап раво увид им
колико ти вред иш!”.3 Саобразно њег овом морал
ном хабит ус у, он ће бит и срећан (а и понос ан),
кад а они (он и она, или она и он) буд у „заједно”
привел и крај у рад на овом нау чном проб лем у.
Буд ућ и да се Алберт „зак ач ио” с проф. Ве
бером, то је имало утиц аја и на Милевин само
сталн и рад на докт орат у, тако да она, бирај ућ и
измеђ у љуб ави прем а Алб ерт у и неоп ходне
снисход љивос ти прем а проф. Веберу као мен
тору за њен докт орат, опредељуј ућ и се за прво,
пише својој најбољ ој другариц и, Хелен и Савић:
„Студ ије сам сад а окончала, иако зах ваљуј ућ и
Веберовом старању, још нис ам успела да стек
нем докт орс ку тит ул у. Од њега сам врло мног о
ист рпела, али сад а нипош то нећу отић и к ње
му.”4 То је било у јесен 1901. год ине.
Љубав, а и међусобно уваж авањ е, које ће по
трајат и, навел и су Милев у да изведе јед ан оп
шти зак ључак: „Људс ка срећа је, верујем, ипак
лепша од сваког друг ог успех а.”5
Милевин љуб љен и Алберт, који се за право
на љубав прем а њој морао борити и са својим
род ит ељ им а, а нароч ит о са мајком Пау л ином,
није Милеву тад а само волео, нег о ју је и ценио,
наравно на свој егоис тичн и и нарц исои дн и на
чин: „Увек ми се чин и да сам у најбољ ем дру
3 Алберт Ајнштајн – Милева Марић, Љубавна писма
(1897–1903), Матица српска, Нови Сад, 1998, стр. 96.
4 Милан Поповић, Једно пријатељство: Писма Милеве и Ал
берта Ајнштајна Хелени Савић, ЦИД, Подгорица, 1998, стр. 188.
5 М. Поповић, исто, стр. 193.
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штву сам са сам им собом, изу зев, наравно, кад а
сам с тобом.”6
Њихове разл ич ит е теж ње, Алберт ова прем а
(сопс твеној) срећ и и понос у због успех а и Ми
левина прем а срећ и која неће бит и подређ ена
успех у као так вом, уз низ друг их разлога, дове
ли су до раск ид ањ а њихове заједн ице, брачне и
нау чне, наравно не на њен у, него на његову ини
цијат иву и због њег ових пос тупак а.
Алберт јес те био херој нау ке, али само ју
нак који побеђује друг е, а Милева је била херо
ина живота, са чојс твом којим је бран ила друг е
од себе, да упот ребимо ову паралел у Марка Ми
љанов а о раз лиц и измеђ у чојс тва и јунаш тва.
Шта више, она се жрт вовала за друг е, најп ре за
Алберта, а онд а и за њихов у дец у, за синове ко
је је отац нап ус тио.
Да бис мо дод атно осветлил и ту несебичност
Милевин у, узмимо за пример и заједн ичк и рад
на машиници за мерење малих елект ричних на
пона помоћу мулт ип лик ац ије, који је био пот
писан само са „А. Einstein”. Кад а је, прем а Кр
стићу7, њихов колега и пријат ељ Конрад Хабихт
питао Милеву заш то неће да се у чланк у наведе
као ауторско, поред Албертовог, и њено име, она
је одг оворила: „War um? Wir beide sind nur ein
Stein!”, однос но ми смо Einstein – ми смо Ајн
штајн. Она је лично подређив ала пород ичном,
сопс твено – опш тем.
6
7

А. Ајнштајн – М. Марић, Љубавна писма, стр. 150.
Ђорђе У. Крстић, Милева и Алберт Ајнштајн: Љубав и зајед
нички научни рад, Академска књига, Нови Сад, 2007, стр. 135.
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Нешто касније, Милева је изражавала бојазан
да њеном мужу не удари слава у главу, али тако
се, нажалост, догодило. Када је Алберт разбио тај
један, а суштински, заједнички камен (ein-stein),
великих нау чних резултата код њега, као чудесне
1905, више није било. У сопственој нау чној слави
уживао је сам, и они уз њега, као што је његова
нова супруга Елза, иначе Албертова сестра од тет
ке, којој је уживање био смисао живота.
Милева је од развода са Албертом, и неколико
година пре – како ју је он нап устио (а нап устио
је и рођен у дец у) – била несретна, али не и пако
сна. Није се борила против Алберта, није се бо
рила ни за себе – борила се за плод њихове љуба
ви, за дец у. А ту су је тек чекала иск ушења.
Пор ек ло из Шајк аш ке, бачк ог дел а Војн е
гран иц е
Милева Марић се род ила 19. децембра 1875.
год ине у Тит ел у, у Бачкој. Тит ел је био ком анд
но мес то дел а Војне гран ице (Militärgrentze)
Хабзбуршке монарх ије у којој је до 1876. год ине
делов ао Шајк аш ки бат аљ он. Срби гран ич ари,
слободни сељ ац и војниц и, ратовали су и чували
гран иц у и на ратн им лађам а – шајк ам а, које су
пловиле Тисом и Дунавом, и по томе назив у су
прозван и шајк аш им а, а њихов крај Шајк аш ка.
Милева је била дет е Гран ице.
***
Недалеко одатле, у Идвору, на банатској стра
ни Пот исја рођен је Михајло Пупин (1858–1935),
12

а нешто северније од Титела, у Мошорин у, на се
верној страни Тителског брега Исидора Сек улић
(1877–1958). На дунавској обали, у равној линији
са Тителом 50-ак км западно, у Даљу, рођен је
Мил ут ин Миланковић (1879–1958).
Ако овом спис ку дод амо Ник ол у Тес лу
(1856–1943), који је рођен у личком дел у Војне
гран ице, може нам се наметн ут и зак ључак да
је Гран иц а, однос но њен људс ки пот енц ијал, у
којем су Срби бил и бројно најз ас туп љен ији, у
предвечерје своје историјс ке мис ије, дала свет
ски познат е нау чн ике. Дала је и уметн ике, али
их у овом конт екс ту нећемо пом ињ ат и.
***
Род итељи Милевини били су Милош Марић
(1846–1922), ниж и официр, наредник (Feldwebel)
Шајкашког батаљона, и Марија Ружић (1846–1935)
из тителске доброс тојеће пород ице, који су се
венчали октобра 1867. год ине.
Милош се школовао у родном Каћу, па у
Сремским Карловцима и Новом Сад у, а потом у
Подофицирској батаљонској школи („тематици”)
у Тител у, у којој је наставни језик био немачк и.
Пре Милевиног рођењ а, њени род итељи имали
су двоје деце, Милиц у и Вукашина, али су обоје
убрзо умрли. Пос ле ће, у Рум и, Милева добит и
сестру Зорк у (1883) и брата Милоша (1885).
Увидевш и да се спрем а укид ањ е Војне гра
нице, Милош је на време пот раж ио службу при
судским инстанцама, чиме је његова тринаесто
год иш ња војна каријера окончана.
13

Недељу дана пре Милевиног рођења „фелдве
бел” Милош Марић је постављен за „уздатог над
зиратељ а при кр. судбеном стол у у Вуковару”.8
***
Милева Марић се род ила у Тит ел у у кућ и
свога деде по мајци Атанасија Руж ића. Он је пак
био ожењ ен Софијом – Соком, рођ. Козаров. По
ред Милевине мајке Марије, Руж ић и су имал и
сина Пет ра, кћерк у Ђулк у, удато Мишков, и нај
млађу кћерк у Јелен у, удат о Гал ић (1863–1939).
Милеву је сут рад ан по рођењу, тј. 20. децем
бра 1875. год ине крс тио тит елс ки парох Атана
сије Поповић, а кум а је била Јелена Зорић. Кра
јем јан уара 1876. троч лана пород иц а Марић се
пресел ила у Вуковар.
Крајем 1877. год ине Милош Марић је добио
мес то писара у Котарс ком суд у у Рум и, с год и
шњом плат ом од 500 форинт и. С пород ицом је
становао у кућ и Пет ра Јовановића у Железнич
кој улиц и бр. 32. Овде су живел и 14 год ина, тј.
до маја 1892. год ине, до Милошевог премеш та
ја у Заг реб, где је добио мес то нижег судс ког
службеник а („офиц ијала Краљ. Банс ког стола”),
уз год иш њу плат у од 600 форинт и.
Сред ином 1895. Милош Марић, уз боловањ е
„због реу м ат изма”, нап уш та Заг реб и одлази у
Каћ (због нас ледс тва) и пос таје становник Новог
Сад а (куп ио је кућу у Кис ачком сок ак у бр. 20).
8

Душан Познановић, Благородне душе, Српска књига, Рума,
2002, стр. 43.
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Умир ов љен је почетком 1896. год ине са год и
шњом пензијом од 616 форинт и.
Милош Марић се брзо обогат ио. Ово је ра
зум љиво ако се зна да је нас леђу (своме и же
ниноме) почетком 1896, претход ио и дуг орочни
кред ит за куповин у куће и имањ а, који је добио
још 1893. год ине.9
Милош Марић је имао салаш на потес у Ли
ваде код Каћа (око 200 хектара), кућу у Новом
Сад у, кућу у Каћу, а касније и имање код Бањ а
Луке (180 хектара). Био је штед љив и сналаж њив
економ, а као личност озбиљ ан и достојанствен.
Политички је припадао Радикалној странци Јаше
Томића, а друштвено је био ангажован у Српској
читаоници. Своје богатство је превасходно упо
требљавао за школовање своје деце.
На мес ту старе куће у Кис ачкој улиц и 1907.
год ине под игао је нову кућу, кој у је пројект овао
арх ит екта Манојло Петљанс ки, а сазид ао Лас ло
Лахнер, грађевинс ки преду зим ач.10
Млад и дан и Мил ев е Мар ић
Нема сумњ е да је Милева, као беба и у нај
млађем добу, била окружена изу зетном паж њом
својих род итељ а и шире пород ице. Треба се под
сет ит и да су пре ње њен и род ит ељи имал и дво
је деце, дечак а и девојчиц у, који нис у заж ивели.
9 Живко Марковић, Сећање старих Новосађана на Ајнштај
нове, у: Допринос Милеве Ајнштајн-Марић науц
 и, зборник радова
са научног скупа 13–14. маја 1994. у Матици српској, приредио др
Растко Маглић, Универзитет у Новом Саду, 1995, стр. 110.
10 Исто.
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Њена телес на мана, идсол уц ија кук а леве ног е,
није се одм ах ни примећ ивала, али је због ње
ног кас нијег храм ањ а, била приметна. Милева
је била весело и пос луш но дет е, добар учен ик,
примерна у свем у. Груб ље игре с врш њац им а,
замењивала је пов ученош ћу у себе, читањ ем и
разм иш љањ ем. Млађу сес тру добила је у Рум и,
где је већ крен ула у основн у школ у, али и се
стра Зорк а је имала исту телес ну ман у, још из
ражен иј у. Млађег брата, Милоша, добила је ка
да је имала скоро десет год ина. Волела је сестру
и брата и брин ула се о њим а кол ико је могла.
Њен таленат за математик у и физик у при
мећен је већ у њеној 13. години. Професор Више
девојачке школе у Новом Сад у, Александар Јорго
вић, чешће је Милеву позивао у зборниц у да ре
шава и најтеже задатке, што је она, на дивљење
осталих професора, с лакоћом чинила.11 Важан је
и податак да је у митровачкој гимназији, три го
дине касније, код проф. Милоша Божића била је
дина одлична из математике и физике.
Милевина школс ка друг ариц а из новос ад
ског период а 12 сведоч ила је да је Милев а била
повучена, али одл ична учен иц а. Није се јав ља
ла да одговара кад а је знала, а знала је увек, већ
је предност давала друг им а, због чега су је зва
ли „светац”.
Милева је као матерњи нау чила српски, а као
језик средине и мађарски и немачки. Кроз шко
ловање је усавршила немачк и, а нау чила је и
11
12

16

Ж. Марковић, исто, стр. 119.
Види: Ж. Марковић, исто.

франц уски. Лепо је цртала, а имала је дара и за
музику. Њене колега на студијама биле су одуше
вљене њеним свирањем тамбурице, а у зрелим
годинама практиковала је чешће свирање на кла
виру, па је на овом инструмент у и поду чавала.
Милева је одрас ла уз ауторитат ивног оца, у
чиј у љубав и под рш ку ник ад а није морала сум
њат и, чак ни у најт еж им момент им а, као што је
рођењ е ванбрачне ћерке Лизерл почетком 1902.
год ине. Она је бил а свес на ширине пор од ице
Марић и значаја кумс тва са пор од ицом Гајин.
Већ по свом првом боравк у у Цирих у (1895), ку
мовима је, као знак паж ње и пош товањ а, пос ла
ла албум са фот ог рафијам а знамен ит ос ти овог
град а.
Са очинс ком и пород ичном љубав љу била је
суочена свагд а, и онд а кад а се удав ала за Ал
берта Ајнш тајна, и онд а кад а се од њега разво
дила. Наравно, и са љубав љу и под ршком њених
кумова, пријатељ а, а нарочито пријатељица, као
што је била Хелена Кауфлер, удат о Савић.
Школ ов ањ е Мил ев е Мар ић
Школовањ е 13 Милеве Марић, о чем у је отац
Милош вод ио бриг у, тек ло је конт ин уи рано, али
са веом а чес тим променам а мес та у којим а је
она стиц ала образовањ е.
Чет ворогод ишњу основну школ у завршила је
у Рум и. У први женс ки разр ед „Обће пучке”
13

Ђорђе У. Крстић, Милева и Алберт Ајнштајн, исто; Душан
Познановић, Благородне душе, исто.
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школе уписала се 1881. год ине. Прва њена учи
тељица је била Јелена Станојевић из Леж им ира.
Од 42 учен ице само њих шест, а међу њим а и
Милев а, заврш ило је први разр ед с одл ичном
оценом – „I ред с одл иком”. Од друг ог разред а
њен учит ељ је Гавра Путн ик, а разред и су ме
шовит и и бројн и – год ине 1882/83. било је чак
70 девојч иц а и дечак а. Милева је и ове разреде
заврш ила с одл ичн им успехом. Прва учит ељи
ца, Јелена Станојевић, у друг ом разред у пред а
вала је ручн и рад, што ће у трећем и чет врт ом
нас тавит и Аугус та Јанчо. Кроз сва чет ири раз
реда Милевин вероу читељ је био Авак ум Стајић,
румс ки правос лавн и парох.
Милева је школовањ е наставила у Новом Са
ду, у Српс кој вишој девојачкој школ и 1886. го
дине. У првом разред у је било двадесет учен и
ца, разредн и стар еш ина је био Мита Кал ић, а
управн ик школе Арк ад ије Варађ ан ин. Из свих
предмета Милев а је имала одл ичне оцене. За
време школовањ а становала је код удовице Ка
тарине Полз овић. Бил а је редовн а учен иц а с
плаћеном школ арином. Међ ут им, већ идуће
1887. год ине обрела се у Сремс кој Мит ровиц и.
Да би уписала друг и разред мит ровачке Ма
ле реа лне гимназије – реа лке, Милева је мора
ла полагат и пријемни испит. Друг и, трећ и и че
тврт и разред ове школе завршила је с одличним
успехом („I ред с одл иком”). Њене оцене су би
ле „веом а доб ар” и „изв рс тан”, а у зав рш ном
разред у јед ина је из мат ем ат ике („рач унс тва”)
и физике имала врх унску оцен у. За време њеног
18

школовања у Сремској Мит ровици разредне ста
решине су јој били, најп ре Мијат Ковачевић, за
тим Иван Живић, и на крај у Милош Бож ић
(1851–1921), угледн и проф есор мат ем ат ике и
физике, док је дуж ност управн ик а школе оба
вљао проф. зем љописа и историје Миле Магд ић,
„привремен и равнат ељ реа лке”. Вред и напоме
нут и да је у друг ом и трећем разред у било по
двадесетак учен ик а, док је чет врт и разред по
хађало само 12 девојч иц а и дечак а.
Због доброг учењ а Милевиног, њен отац ни
је морао да плаћа школарин у, а иначе је у школ
ским док умент им а вођ ен као „канцел ис та код
кр. котар. суд а мит ровачкога”, с напоменом да
учен иц а (Милева) стан ује „код оца”. Међут им,
није познат о у ком својс тву (да ли форм алном
или стварном) је Милош Марић, као службеник
суд а у Рум и вођен и као службен ик суд а у Ми
тровиц и.
Милева даље школовање није могла настави
ти у Мит ровиц и: „у Краљ евс кој малој реа лној
гимназији у Мит ровиц и пет и разред је уведен
тек школске 1910/11, а шести 1911/12. год ине”.14
Ни у Велик у српску православн у гимназију у Но
вом Сад у није могла, јер ова школа није, због
угарских прописа, примала ученице. Због тога је
Милев а Марић даљ е школов ањ е нас тавила у
Шапц у, у Краљ евини Србији. Уписана је почет
ком 1891/92. школске год ине у пет и разред Ша
бачке гимназије, а на молбу њеног оца Милоша
Марића, „судбеног канцелис те”, минис тру про
14

Душан Познановић, исто, стр. 48.
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свете М. В. Николајевићу, дозвољено јој је да ис
пит из франц уског језик а полаже нак надно, за
шта ће се спрем ит и „приватним часовима”.15
Пет и разред Шабачке гимназије Милев а је
завршила с одличним успехом: „у свим предме
тим а је била најб ољ а, а њен и црт еж и су бил и
прав а уметн ичк а дел а”.16 Милев а је у Шапц у
крен ула у шес ти разред, али је морала прек и
нут и школовањ е због сеобе пород ице у Заг реб,
која се нас тан ила на Пот ок у бр. 72, пош то је
отац Милош добио службен ичко мес то („офи
цијал кр. банс ког стола”) при Стол у седморице
у главном град у Хрватс ке.
Рес трикт ивно законод авс тво црно-жут е мо
нарх ије, а нарочит о њеног угарс ког дела, прем а
школов ању женс ке деце на гимназијам а и фа
култ ет им а, зад ал и су муке Милеви и њеном
оцу, у њеном даљ ем школов ању. Ипак, успел и
су да се Милева упише као приватна учениц а у
заг ребачк у Вел ик у гимназиј у, поново у шес ти
разред, који је заврш ила 1893. год ине. Наредне
школс ке год ине дозвољ ено јој је да јавно слуша
пред авањ а из физике, а ослобођена је и плаћа
ња школарине. Због болес ти, исп ит е из предме
та седмог разр ед а зав рш ила је тек септ ембра
1894. год ине. Наравно, најбољ е оцене је и даљ е
имала из мат ем ат ике и физике.
Милев а се у Заг ребу упис ала и у чет врт и,
заврш ни разред Гимназије, али га није заврш и
15 Душан Познановић, исто, стр. 48, Десанка Трбуховић Ђу
рић, У сенци Алберта Ајнштајна, Багдала, Крушевац, 1969.
16 Десанка Трбуховић Ђурић, исто, стр. 49.
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ла: приватна ученица Милева Марић је „изос та
ла прије свршетка првога пол угод иш та”. Наи ме,
отац Милош је желео да она студ ира у Швајцар
ској, па јој је омог ућ ио да дип лом у средњ е шко
ле стекне у тој нап редној зем љи.
Пре пресељ ењ а пород ице Марић у Нови Сад
1895. год ине Милош је свој у ћерк у одвео у Ци
рих и уписао у чет врт и разред Више девојачке
школе, кој у је она заврш ила 1896. год ине с од
личним успехом. У пролеће исте год ине мат ур
ски исп ит је полагала у, за ту сврх у одређеној,
Савезној мед иц инс кој школ и у Берн у.
Студ иј е Мил ев е Мар ић
Одмах пос ле мат уре, Милева се уписала на
летњи семес тар Мед иц инског фак ултета у Ци
рих у. Међут им, пос ле успешно положених при
јемних испита из математ ике и нац ртне геом
 е
трије, с јесени 1896. год ине, Милева је пос тала
студент Политехнике у Цирих у. Уписала се на
студ ије математ ике и физике, као јед ина жена и
најстарија (21 год ина) у одељ ењу од петоро по
лазника, на Савезној техничкој школи (Политех
ници) у Цирих у. С њом на групи су били Марсел
Гросман (1878–1936), Луј Колроз (1878–1959) i Ја
коб Ерат (1876–1960), а као најм лађи од њих пе
торо (17,5 год ина), студент је пос тао и Алберт
Ајнштајн, Немац јеврејског порек ла17, рођен у Ул
му 1879. год ине18.
17 На његову жељу и очеву молбу био је без немачког држа
вљанства – од краја јануара 1896.
18 Баш када и даљски Србин Милутин Миланковић.
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Милевина просечна оцена на првој год ини
студ ија била је 4,3 а Албертова 4,6.
Пос ле летњ ег расп ус та, 5. окт обра 1897. го
дине, Милева се исписала са Политехнике у Ци
рих у и отп ут овала у Хајделберг у Нем ачкој, где
је у трећем семес тру слушала пред авањ а из те
оријс ке физике на Универзит ет у код проф. Фи
липа Ленард а (1862–1947). Зван ично није била
уписана, јер је то девојкама омог ућено тек 1900.
год ине на овом универзит ет у. Становала је, бар
једно време, у хот ел у „Рит ер”.
Ипак, чет врт и семестар је наставила на По
литехниц и у Цирих у. Становала је у пансион у
Енгелбрехт, Платенш трасе 50. Ту су становале и
друге студенткиње с којима се она спријатељила:
Руж а Драж ић, Милана Бота, Хелена Кауфлер,
Адолфина Кауфлер, Ада Брох и Ружа Шај.
Почетком октобра 1899. Милева је полож ила
пет оп редм етн и прел аз ни дип ломс ки исп ит
(Ǘbergangsdiplomprüfung) а то су њене колег е
учин иле год ин у дана ран ије. Почетком марта
1900. проф. Веб ер је прих ват ио тем у дип лом
ског рад а Милевиног (из облас ти провођењ а то
плот е).
Према Хелени Кауфлер (пис мо мајци од 14.
јула 1900)19 и Милева и Алберт Ајнштајн су у исто
време завршили своје дипломске радове. „Они су
их заједно смис лили, али г. Ајнш тајн је онај леп
ши део преп устио гђици Марић.” – пише Хелена.
Израз „онај лепши део”, вероватно се односи на
само писањ е. Убрзо, 27. јула 1900. одрж ани су
19
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М. Поповић, Једно пријатељство…

усмени дип ломски испит и за студенте одељењ а
VI-A Политехнике, уз неке разлике у испитним
предмет има између студената физике (Милева
и Алберт) и студената мат ем ат ике (Грос ман,
Колроз и Ерат). Према просечним оценама на
усменим дип ломским испит има, најбољи је био
Колроз (5,45), затим Гросман (5,23), па Ерат (5,14),
све математ ичари, а пот ом Ајнш тајн (4,91), те
Милева (4,00), физичари. Међут им, треба знат и
да су код проф. Минковског све колеге добиле
оцен у 11 (од максималне 12), а Милева само 5,
што је оборило њен просек. Крстић тврд и да је
то последица мизогиније проф. Минковског, а не
Милевине неспремности за испит. „Другог авг у
ста 1900. поделили су коначна сведочанства (нем.
Abgangs-Zeugnis). У тим док умент има је Албер
тов просек оцена 4,6, а Милевин 4,7, али, нажа
лост, код ње без дип ломе.”20
Пос ле дуже летњ е пау зе 1900. год ине, кој у
је провела у Новом Сад у и Каћу, Милев а се у
јесен врат ила у Цирих са млађом сес тром Зор
ком. Она и Алб ерт су тад а план ирал и рад на
својим докторс ким дисертацијама. Да би могла
и даљ е да остане у Цирих у, Милев а је поново
упис ала летњи семес тар чет врт е год ине Пол и
техн ике 1901. год ине. Пош то Алб ерт ови пок у
шаји да пос тане асис тент, најп ре код Вебера, а
потом код Хурвиц а, нис у бил и успеш ни, пос та
вљало се питањ е њег ове даљ е пос ловне, али и
нау чне каријере, као и мог ућнос ти да се ожени,
што је било у план у. Тако је било и са Милеви
20

Крстић, исто, стр. 61.
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ним мог ућ им запос лењим а. Њих двоје су тад а
пос лове траж ил и од Цирих а, до Беог рад а и За
греба, само да се осамос тале финанс ијс ки, и да
мог у, без утиц аја са стране, да склопе брак.
На понов љеном дип ломс ком исп ит у 26. јула
1901. год ине Милева није била успеш на, веро
ватно због проф. Вебера који је заош трио свој
однос прем а Алберт у Ајнш тајн у, који га је већ
ран ије „зад уж ио” својим нипод аш тавањ ем.
У тим данима, Милева је схватила да је за
труднела с Албертом, и она је, без дипломе и до
говореног брака, отп утовала у Нови Сад.21 Свој
животни пут више није везивала са успех у физи
ци (докторат и даљи самостални нау чни рад), већ
за срећу у вези са Албертом Ајнштајном и њего
вим радом.
Студ ентс ка љуб ав и брак
(нау чн а сарадња Мил ев е Мар ић
с Алб ерт ом Ајнш тајн ом)
Прем а свем у до сад а познат ом, Милев а и
Алберт су се зближ ил и током прве, а нароч ит о
друг е год ине студ ија. Симпат ија и студентс ка
љубав развила се током трећег семес тра, у про
леће 1897. год ине.
Плашећи се ове везе Милева је октобра 1897.
нап устила Цирих и преш ла у Немачк у, на Уни
верзитет у Хајделберг у22 . На Албертов подстицај
21

Zackheim, Michele, Einstein’s Daughter: The Search for Lizerl,
Riverhead books, New York, 1999.
22 Прво сачувано писмо у кореспонденцији између Алберта и
Милеве је Милевино писмо Алберту из Хајделберга, написано по
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врат ила се у Цирих фебруара 1898. год ине. Ал
берт је већ 1900. год ине желео да се ожени са
Милевом, али је од тога одустао због прот ивље
ња род итељ а, а нарочито мајке Паулине. Међу
тим, љубав између Милеве и Алберта се и даље
нас тавила. Из те љубави јан уара 1902. год ине
Милева је род ила девојчиц у Лизерл, негде у око
лини Новог Сад а, и одмах је дала на усвајање, у
чему је очева улога била незаменљива. Девојчи
ци се пос ле две год ине изг убио свак и траг. Ми
лева је, као што је нап ред речено, пре тога успе
ла да заврши студ ије, али не и да докторира.
Пош то је Алберт с успехом окончао студ ије
и докт орирао (1902), добио је пос ао у Савезном
завод у за пат ент е у Берн у, па су се њих двоје
пресел ил и у Берн и тамо венч ал и 6. јан уар а
1903. год ине, упркос нес лагању Алберт ове мај
ке. Алберт је обезбед ио очев у саглас ност.
Милева је у брак у са Алберт ом Ајнш тајном
род ила два сина, 14. маја 1904. Ханс а Алберта
и 28. јула 1910. Едуард а. Ханс Алб ерт је имао
над им ак Буја, а Едуард – Тете. 23 Дец а су кас ни
је на Мал у гос појин у (1913) крш тена у Никола
јевс кој црк ви у Новом Сад у по правос лавном
обред у. Кум је био пород ичн и и страначк и при
јат ељ др Лазар Марковић.
Алберт Ајнштајн с Милевом и децом боравио
у Новом Сад у 1905, 1907. и 1913. год ине.
сле 18. октобра 1897. године. Види: Алберт Ајнштајн – Милева Ма
рић, Љубавна писма (1897–1903), Матица српска, Нови Сад, 1998.
23 Едуард је добио надимак тако што је Ханс Алберт пона
вљао, тепајући, задњу реч бака Маријиног обраћања „моје дете” –
„тете, тете”, тако да је то Едуарду остало као надимак.
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Пре Првог светс ког рата Ајнш тајнови су јед
но краће време живел и у Праг у (1911–1912), да
би 1914. преш ли у Берл ин. 24 У јул у те год ине
Милева је са децом отиш ла на ферије у Цирих,
тако да се због почетк а Првог светс ког рата ни
је могла с јесен и врат ит и у Нем ачк у, а није то
ни желела, јер се Алберт већ отуђио од ње као
суп руг е.
Алберт се током ратних год ина неповратно
отуђио од Милеве због рођаке Елзе с којом је још
раније ступио у инт имне односе. По завршетк у
Првог светског рата Алберт је зат раж ио развод
брака и њихов брак је „због нес лагањ а природ а”,
тј. његовом кривицом, рас тав љен јан уара 1919.
год ине. Алберт се потом венчао са својом рођа
ком Елзом Левентал, која је из првог брака има
ла две кћерке.
Остав љен а, дец и пос већ ен а
Год ине Првог светс ког рата Милева је про
вела у Цирих у, брин ућ и се за синове, била је и
болесна, без пара, јер је Албертова финансијска
помоћ бил а нер едовн а и недов ољн а. Љуб ав и
брак Милеве и Алберта Ајнш тајна, уз Милевино
теш ко прож ив љавањ е брачног бродолом а (1916.
је пала у постељу), бил и су коначно окончан и
(1919). Алберт се обавезао да ће пом агат и изд р
жавањ е деце. У бракоразводн им пап ирим а на
24 Боравак у Прагу за Милеву је био право мучење, а за Ал
берта – нужда због боље плате. Боравак у Берлину био је кобан по
њихов брак.
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лазила се и обавеза да ће Алберт Милеви пре
дат и Нобелову наг рад у, ако је икад добије.
Када је Алберт Ајнш тајн 1922. год ине добио
Нобелову наг рад у за физик у, он је Милеви пре
дао новч ан и износ наг рад е (121.572 шведс ке
круне, што износ и око 32.000 америчк их дола
ра). Пос лератна инф лац ија знатно је умањ ила
вредност тог новц а. Милева је за део овог новц а
куп ила нек ретн ине у Цирих у (3 куће).
Ханс Алберт се школовао у Цирих у где је
пос тао инжењ ер, а Едуард је студ ирао мед иц и
ну, али због душевне болес ти није окончао сту
дије. Ханс Алберт је пос ле студ ија рад ио најп ре
у Дортм унд у, а пот ом у Цирих у.
Алберт Ајнш тајн је због прог она Јевреја у
Хитлеровој Нем ачкој 1933. емиг рирао у САД.
Има сведочења о томе да је током 1933, пре еми
грац ије, виђен у Новом Сад у, али се није јавио
бившој тазбини или неком познаник у. Тамо је
умро 1955. год ине. Са Елзом није имао деце.
Ханс Алберт се са својом пород ицом, же
ном и два сина, 1938. год ине пресел ио у САД, а
Едуард је остао с мајком. Окончао је свој живот
1965. год ине у санат ориј ум у за умоболне. Ханс
Алберт је умро 1973. год ине. Иза Ханса Алберта
остао је син Бернард рођен 1930. год ине у Ци
рих у и усвојена Евел ин. Син Клаус је умро као
дет е 7. јан уара 1938.
Милош Марић је умро 1922. године и сах ра
њен је на Алмашком гробљу у Новом Сад у. Ми
лева се дописивала са мајком и сестром. Мајка
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Марија је умрла почетком 1935. год ине. У про
леће те год ине Милева је посет ила Нови Сад.
Милев а је пос ледњ и пут била у Новом Сад у
1938. год ине, кад а је боравила код својих кумо
ва Ђоке и Саде Гајин, 25 пок ушав ај ућ и да сред и
своја имовинс ка пит ањ а пос ле смрт и сес тре
Зорке. То је нар оч ит о комп ликов ана чињ ен иц а
да се њен брат Милош није врат ио у Нови Сад
пос ле Првог светс ког рат а. Вођ ен је као нес тао,
и све донед авно се мало знало о њег ов ом жи
вот у. 26
Неколико података о Милевином брату
проф. др Милошу Марићу мл.
Као што је речено, сес тра Милеве Марић
Зорк а рођ ена је 1883. год ине у Рум и. И она је
студ ирала у Цирих у, био лог иј у, док је душевна
болест није онемог ућ ила.
Млађи брат Милевин Милош рођен је 1885.
год ине, такође у Рум и. Основн у школ у пох ађао
је у Заг ребу. Заврш ио је Новос адс ку гимназиј у.
Буд ућ и да је њихов отац Милош Марић био до
бростојећи домаћин (имао је кућу у Каћу, салаш
у атар у села, кућу у Новом Сад у, Кис ачк а 20,
имањ а код Тит ела, Новог Сад а и Бањ а Луке),
омог ућио је и син у Милош у мл. да студ ира. Милош мл. упис ао је 1902. год ине Мед иц ин у на
Колош варс ком универзит ет у.
25 Ђорђе У. Крстић, Писма Милеве Ајнштајн својим кумови
ма, породици Гајин, Шидина, бр. 8, децембар 2006, стр. 38–41.
26 Види: Ђ. Крстић, исто, стр. 226–239.
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Милош мл. је једн у студ ијс ку год ин у про
вео у Швајц арс кој (1905–1906) о чем у сведоч и и
њег ово пис мо др Тихом иру Остојићу.27 Био је та
да и на студијама у Паризу.
Студ ије мед иц ине завршио је у Колошвару
(Угарска), тј. Клуж у у данашњој Румунији. Гово
рио је чет ири европска језика. Пос ле дип лом и
рањ а 1907. год ине, три год ине је рад ио на Пси
хијат ријској клиниц и у Клуж у. Убрзо је пос тао
млађи, а потом и старији асис тент на катед ри
хис толог ије Колош варс ког универзит ета. Као
угарски држављанин др Милош Марић мл. је вој
ни рок служио у 6-том пешадијском хонведеском
пук у, и у војној болници у Буд импеш ти.
Милош Марић мл. се у Клуж у спријат ељ ио
с Белом Куном и прис туп ио акт ивнос тим а Со
цијал-демок ратс ке парт ије Угарс ке. Милош се
ожен ио Март ом из Клуж а. Први светс ки рат је
униш тио овај брак, форм алн о оконч ан тек
1924. год ине у Клуж у проглашењ ем Милоша за
„нес талог”, а њег ов е суп руг е Март е за „удов у”,
али и промен ио жив отн и пут др Милош а Ма
рић а.
Одм ах по отпоч ињ ању рата Милош је моби
лисан и најп ре пос лат на Јуж ни фронт, прот ив
Србије, а пот ом прек ом анд ов ан на Сев ерн и
фронт, прот ив Рус ије. За време пов лачењ а пук а
у Гал иц ији, др Милош је пао у рус ко зароб ље
ниш тво, али пос тоје сведочанс тва да се он пре
дао добровољно, тј. да је пребегао Рус им а. Ми
27
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Рукописно одељење Матице српске, Збирка писама, бр.
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лош је у стат ус у ратног зар об љен ик а пос лат у
Москву да рад и као лекар у Лефортовској војној
болн иц и.
Нас тавио је да се бави нау ком, тако да је,
иако ратн и зар об љен ик, рад ио на кат ед ри хи
столог ије Московског универзитета. Од 1917. го
дине др Милош је прешао на кат ед ру хис толо
гије Дњеп ропет ровског мед иц инског инс тит ута.
Пос ле тога се ожен ио са Маријом Вас иљ евном
Карпов ом, уз претходно ослобађање Марте
брачне дужности (?!).
Год ине 1930. др Милош је на основу конк ур
са изабран за шефа кат ед ре хис толог ије на Са
ратовском државном мед иц инс ком универзите
ту, којом је пре њег а руковод ио В. А. Пав лов.
Милош Марић мл. био је уважен и нау чн ик у
совјетс кој Рус ији.
За време Друг ог светс ког рата, у Сарат ов у,
као град у близ у фронта, на мед иц ини су се сту
дент и и млад и лек ари убрз ано прип рем ал и за
мед иц инс ку службу на фронт у, у чијој обуц и је
и Милош учес твов ао. Нар ушеног здрав ља, др
Милош Марић мл. је умро 1944. год ине, не до
чек авш и побед у своје друг е домовине.
Иако нек и руски извори 28 тврде да се Милош
доп ис ив ао са сес трам а Милевом и Зорком, то
на основу Милевин их писам а не можемо да по
тврд имо. Он се из рата јавио род ит ељим а 1916,
зат им 1924. и ник ад више.
28

30

Олег Акимов, http://www.sceptic-ratio.narod.ru/.

Пос ледњ е год ин е Мил ев е Мар ић-Ајнш тајн
Милев а Марић је у Цирих у, брин ућ и се за
болесног сина Едуард а, пос ледњих десет год ина
жив от а (1938–1948) пров ел а у усам љен ичком
живот у, али и уз огромн у корес понденц иј у, пре
свега са сином Хансом Алберт ом и њег овом по
род ицом у Америц и, бившим мужем Албертом
Ајнштајном, Хеленом Савић у Беог рад у29, као и
са кумовим а Гајин у Новом Сад у.
Пор ед бриг е за болес ног син а, имал а је и
бриг е око нас ледс тва имањ а свог покојног оца.
Прат ила је штамп у и рад ио, па и рад ио Бе
ог рад, тако да је одл ично бил а обав еш тен а о
европс ким и светс ким збивањим а али и о при
лик ам а у Југ ос лавији и Новом Сад у. У предве
черје Друг ог светс ког рата, израж авала је зебњу
и за судбин у свог родног краја.
Умрла је у Цирих у 4. авг ус та 1948. год ине и
сах рањ ена је на градс ком Нордх ајм гроб љу. На
скромној надг робној плоч и стајало је: Mileva
Einstein, geb. Mar ity 1875–1948. Буд ућ и да се ни
ко није побрин уо за њен гроб, пос ле 25 год ина,
дак ле 1973. год ине, њен гроб је раскопан.
Кад а је Милев а Ајнш тајн-Марић умрла, то
није била вест за штамп у у Србији и Југ ос лави
ји. Тек 2009. год ине пос тав љена је нова спомен
плоча на њен гроб.
29 Милева се са Хеленом Савић дописивала од 1899. до 1940.
године. Сачувано је само 70 писама и допсиница Милевиних са Ајн
штајновим повременим поздравима и дописивањем, а и неколико
његових писама. Види: Милан Поповић, Једно пријатељство: Пи
сма Милеве и Алберта Ајнштајна Хелени Савић, Подгорица, 1998.

31

Заб ор ав и изл аз ак из сенк е
Иако је и ран ије било док аз а о одр еђ еном
доп ринос у Милев е Ајнш тајновим отк рић им а,
она је пад ала у заборав, а од нек их кругова, бли
ских Ајнш тајн у, њен доп ринос је нег иран. Први
озбиљ ан нау чн ик који је утврд ио да она прил и
ком пис ањ а чланак а из 1905. и кас нијих, није
само „кувала кафу”, већ и рач унала, био је со
вјетски нау чник Абрам Јофе (1955).30 Пос ледњих
децен ија у том поглед у највише је урад ио мр
Ђорђе У. Крстић, рођени Новосађанин, настањен
у Словен ији, као и др Растко Маглић, наш Сом
борац из Америке. Пос ледњих год ина, на томе
раде сарадн иц и рус ког сајта http://www.scept ic-rat io.narod.ru/, који вод и физичар др Олег Аки
мов.
Да Милева Ајнш тајн-Марић излази из забо
рава, и у српс кој и у светс кој јавнос ти, сведоче
следеће чињ ен ице.
Поводом 100-год иш њице њеног рођењ а, да
кле 1975. год ине, пос тав љена је спомен-табла на
кућу њеног оца у Новом Сад у, Кис ачк а 20. Го
дине 1993. једна улица у Новом Сад у на Бис три
ци (Новом Насељу) понела је њено име. Од 2005.
и једна улиц а у Каћу на Сунчаном брег у, нос и
име Милеве Марић. Средњ а техн ичк а школа у
родном Тит ел у нос и њено име, а од 2009. и у
Новом Сад у. Једно грађанс ко удружењ е у Бео 
град у назива се по Милеви Марић-Ајнш тајн. Го
30 Он тврди да је чланак који је видео у редакцији часописа
Analan der Fisik био потписан Einstein-Marity, а објављен је са пот
писом A. Einstein. Види: Ђорђе У. Крстић, исто, стр. 122–123.
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дине 1996. у Каћу, исп ред Основне школе, от
кривена је бис та Милеве Марић-Ајнш тајн, рад
веом а познат ог вајара Јована Солд ат овића. Би
ста Милеве Марић-Ајнш тајн, рад вајарке Иван
ке Ацин-Пет ровић, отк ривена је 2002. год ине
исп ред Прир одно-мат ем ат ичког фак улт ет а у
Нов ом Сад у. У Сремс кој Мит ровиц и, исп ред
зграде „Сремс ких новина”, на иниц ијат ив у но
винара Душана Познановић а, 2005. год ине от
кривена је бис та Милеве Марић-Ајнш тајн, рад
вајара Влад им ира Товића.
Поводом обележ авањ а Светске год ине физи
ке (2005) ПТТ Србије и Црне горе изд ао је две
пош танс ке марке са ликом Ајнш тајна и коверт у
са ликом Милеве. Год ине 2005. почео је рад на
играном филм у Сенка, реж исера Милоша Јова
новић а, по сценариј у Алекс анд ре Плес коњ ић-Илић. Главн у улог у, лик Милеве Марић тумачи
глум ица Аница Добра. На жалост, филм још ни
је завршен.
Уз пос редовањ е гос под ина Драгише Марића
из Каћа и Ђорђа У. Крс тића из Крањ а те 2006.
год ине контакт ирао сам и са Полом Ајнштајном,
прау н уком Милеве Марић и Алберта Ајнш тајна.
Пол (1958) је син Бернарда Ајнштајна (1930–2009)
и унук Ханса Алберта Ајнш тајна, старијег сина
Милеве и Алберта Ајнш тајна. Пол је виолинис та
и живи у Франц ус кој. Он је снаж но под рж ао
идеј у о музеј у Милеве и Алб ерта Ајнш тајна у
Новом Сад у, одај ућ и признањ е Крс тићу за ње
гову биог рафиј у Полове „вел ике прабаке Миле
ве”, о чем у сведоч и и ово пис мо:
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Поштовани гос подине Његован,
Хвал а Вам за пис мо и за Ваш у великод ушну
и обзирну понуд у за гос топримс тво. Једна од мо
јих животних жеља је да у неко скорије време до
ђем у Нови Сад, да видим мог драгог рођака Дра
гиш у, да посетим др Крс тића и да видим Србиј у,
завич ај мог деде Ханс а Алберт а и мог стриц а
Едварда и велике баке Милеве. Ваша идеја о рад у
на Музеј у Милеве Марић-Ајнштајн је одлична и
врло узб удљива.
Као што знате, веома снаж но подржавам Ваш
рад на Музеју Милеве у Новом Саду. Верујем да је
као историјски пројекат, то само део стварно са
времених намера које се чине, да се почне прика
зивати историја у детаље за јавност, да се испри
ча цела прича, да се покаже стварни живот поје
динаца, не само креирати нацрт који је као нај
важ нија основа и по којем ће се судити о целој
њиховој нацији. Верујем да милост и правда не мо
гу егзистирати у овом свету без учења истините
историје људског пос тојања, група и нације. Када
учимо о себи самима и целој историји људи, ствар
но морамо бити паж љиви, морамо бити више по
низни, мање да преоштро судимо, више да одл учу
јемо шта је добро радити и избегавати грешке из
прошолости. Такође, посматрајући комп летно на
ше деловање, добро и лоше, ми смо јединс твена
људска заједница.
Крс тић је био авангардан, испред његовог вре
мена, када је почео да истраж ује о Милеви. Сада,
многи људи на Запад у, пок ушавај у да га копирај у,
али он је 35 година главни у томе! Па, надам се
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да ће сада, Милева и Крс тић, наћи нешто зајед
ничко у Вашем музеј у: испред њиховог времена!
Желео сам да Вам одговорим одм ах. Пис аћ у
Вам друго пис мо за пар дана, да Вам одговорим у
вези других ствари које сте помињали.
Најбоље жеље и хвала Вам још једном!
Пол
У кас нијој размен и мејлова Пол Ајнш тајн је
обавес тио Музеј град а Новог Сад а о аукц ији у
Лондон у предмета и писама везаних за Алберта
и Милев у Ајнш тајн, али то је за нас било пре
далеко и прес купо.
ТВ Нови Сад 1995. године прод уцирала је до
кументарни филм „Милева Ајнштајн-Марић: Ране
године и пут од Титела до Цириха” ауторке Дрен
ке Добросављевић. Касније је настао документар
ни филм у прод укцији новосадске градске ТВ
Аполо аутора Кароља Ковача „Кисачка 20”.
Позната српс ка спис ат ељ иц а и дип лом ата
Вид а Огњ еновић нап ис ал а је драм у Мил ева
Ајнштајн.
Ка Муз еј у Мил ев е и Алб ерт а Ајнш тајн а у
Нов ом Сад у
Музеј Војвод ине у Новом Сад у приред ио је
изложбу поводом 100-те год ишњице теорије ре
лат ивитета, 130-те год ишњице рођењ а Милеве
Марић и 50-те год ишњице смрт и Алберта Ајн
штајна. Пос ле тога, Музеј град а Новог Сад а је на
основу отк упа писама Милеве кумовима Гајин и
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пок лона Ђорђа У. Крстића као и пред авањ а које
је одржао Ђорђе У. Крстић (2006), приред ио из
ложбу о Милеви и Алберт у Ајнш тајн у 2007. го
дине. На жалост, без каталога. У чланк у „Милева
Марић-Ајнштајн 1875–1948” кустос Музеја града
Новог Сад а Маријана Раткелић објавила је спи
сак предмета који се налазе у МГНС, а везани су
за Алберта и Милеву Ајнш тајн.31
Основни смисао Крстићевог предавањ а, учи
њен их пок лон а Муз еј у, те отк уп а Милевин их
пис ам а кумовим а Гајин, што сам учин ио као
директ ор Музеја град а Новог Сад а, био је да се
са мрт ве тачке помери питањ е отварањ а Музеја
Милеве и Алб ерта Ајнш тајна у Новом Сад у, у
кућ и Марићевих, Кис ачк а бр. 20. Међут им, од
тад а па до данас, мало је шта учињ ено.
Проф. др Растко Маглић се год инам а, па и
данас, залаже за афирм ац иј у Милеве Марић-Ајнш тајн и отварањ е Музеја Милеве и Алберта
Ајнш тајна у Новом Сад у.
Током свог боравк а у Новом Сад у фебруара
2010. год ине, рус ки физичар др Олег Акимов из
Мос кве, под рж ао је идеј у Драг ише Марић а да
се пос мртн и остац и Милев е Марић-Ајн шатјн
пренес у из Цирих а у Нови Сад, те дао идеј у да
се то исто учин и са пос мртн им остац им а проф.
др Милоша Марића, који је сах рањ ен на Лефор
товс ком гроб љу у Сарат ов у, у Рус ији.
31 М. Раткелић, „Милева Марић-Ајнштајн 1875–1948”, Годи
шњак Музеја града Новог Сада, 3–4/2007–2008, Нови Сад, 2010, стр.
172 –182.
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Проф. др Радм ил и Милент ијевић из Њујор
ка и др Олег у Акимов у из Мос кве ставио сам, и
пре објав љивањ а код „Промет еја” на располага
ње коп ије пис ам а Милеве Ајнш тајн, које је она
писала кумовим а Гајин у Нови Сад (1935–1941).
Истина се умнож ава кад а се дел и с друг им а.
***
Са кућом Марићевих и даљ е има имовин
ско-правних проблема, које не проу зрок ују пра
ви нас ледн иц и, а то су Милевин и синови и њи
хови потомци. Расп рављање нас леђа Марићевих
пок ушавали су да реше новосадски адвок ат и др
Александ ар Моч двадесет их, др Брана Николић
тридесет их год ина и др Кос та Хаџ и мл. у год и
на пос ле Друг ог светс ког рата. Град Нови Сад
може, ако хоће, врло брз о да реш и дан аш ње
проб леме, ако жели да има Музеј Милеве и Алберта Ајнштајна.
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Музеј град а Новог Сад а, Колекц ија писама
Милеве Марић-Ајнш тајн кумовима Гајин у Нови
Сад (1935–1941) и фотог рафије из живота Миле
ве Марић-Ајнш тајн, пок лон Ђорђа У. Крстића.
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Писма Милеве Марић-Ајнштајн
Ђоки и Сидонији Гајин
(14. јан уа р 1935 – 14. дец емб ар 1941)

1.
МИЛЕВА АЈНШТАЈН ЂОКИ ГАЈИНУ
Gosp.
Đoka Gain
sreski školski nadzornik
		
Masar ikova ul. 18
			
Nov isad
			
Jugoslav ien
Abs. M. Einstein,
Huttenstr. 62. Zürich
Цирих, 14. јан. 1935.

Драг и Ђоко!
Вел ик а ти хвала, што си ми пос лао ову жа
лос ну вест!1 Премд а сам неп рес тано на ту мо
гућност мис лила, ипак сам била изненађ ена а
и пот решена, као што можеш мис лит и. Да су
прил ике норм алне не би се могло мног о рећ и,
дос та је наша мам а и живела – ако је за нек у
вајд у – и напат ила се али код наших околнос ти,
ствар је врло жалос на! Ја сам овде везана, као
пас на ланц у, што наш и каж у. Тет е 2 је већ 2½
год ине болес тан; врло вел ик их пот еш коћа смо
имал и са срцем, са нервим а и Бог те питај шта
1

Милевина мајка Марија (р. 1846) умрла је у Новом Саду
почетком 1935. године.
2 Тете, Едуард Ајнштајн, млађи Милевин син, био је душевни
болесник.
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све није било; још и сад а једнако није као што
треба, нег о веч ит о кубуримо. Ја не мог у да га
оставим самог, а услед ове неретке кризе и срет
ства су мањ а па не мог у ни да га дам у как ав
санат ориј; иначе бих ја већ одавно тамо мало
дош ла да обиђ ем ове моје две сирот е. – Сад у
овом трен утк у ми је немог уће доћ и, али се на
дам, да ћу моћ и удес ит и како год, да дођем на
пролеће, док мало отоп ли; ја ћу мож да повес ти
и Тет еа ако не буде друкч ије мог уће. А дотле
– над ам се – да ће бит и мог уће, да Зора3 про
веде сама или бар онако како она хоће. Да Тета4
дође код ње, ја не држ им за добро јер Зора њу
ник ако не воле, а зат о има дос та разлог а, као
што сам се пос ледњ и пут на жалост уверила.
Ако нам можеш мало помоћ и, а ја те најлепше
мол им за то, пос тарај се да се Зори не крат и да
живи сам а, како она хоће. Она је и дос ад сам а
управ љала, па валд а ће и још неко време моћ и;
а онд а ћемо вид ит и.
Ја мис лим да она нем а нек и вел ик и нов ац
код куће, јер има дос та празних станова а тре
бал и су неш то и за живот ако она неће да и те
новце да у шпар кас у, нико је не може натерат и,
мак ар да наравно има опас нос ти как ве крађ е.
Не можеш зам ис лит и, кол ико се ја бринем! –
Добро би било, кад би се наш ла как ва поу з дана
личност, па да јој се да јед ан стан, те да она Зо
ри мало пом аже и мало на њу пази. Зора нарав
3 Зора, Зорка Марић, Милевина млађа сестра (Рума, 1883–
Нови Сад 1938).
4 Тета, Милевина тетка Јелена Галић (1863–1939).
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но о томе ниш та не би смела знат и. Али главно
је: где би се наш ла такова личност?
Мол им те дак ле само то једно: пос тарај се
да јој нико не дос ађује, да она узможе остат и
слободна у својој кућ и; ја се над ам да ће то би
ти мог уће. А ја ћу доћ и чим узмог у па онд а ће
мо вид ит и, шта да се даљ е рад и.
Врло се рад ујем да имат е тол ико радос ти,
са Вашом малом унуком.5 Ја то врло добро раз
умем јер и ја имам већ два унуч ић а од Бује;6
два врло златна дечак а; то је још јед ино што ме
мало весел и и разонод и.
Молим те јави ми макар укратко, како је би
ло са Зором и да ли те је добро прим ила и шта
сте се дог оворил и.
Молим те поздрави кума Сад у најлепше од
мене, исто тако кума Мирјан у и њенога супруга7
а наравно и мал у Љиљу!
Тебе мног о поз драв ља твоја
Кум а
		
Миц а.
Да ли би мож да хтела Гина Маљч ик а да по
мало поглед а на Зору; она је тамо у најб лижем
комш ил ук у. Кад би је хтео, у моје име, да замо
лиш да је кадг од мало обиђе.

5
6

Реч је о кћерки Мирјане Павловић, рођ. Гајин – Љиљи.
Реч је о синовима Ханса Алберта Ајнштајна Бернарду (р.
1930) и Клаусу (р.1932).
7 Реч је о војном лицу Стојану Павловићу.
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2.
МИЛЕВА АЈНШТАЈН ЂОКИ ГАЈИНУ
Gosp.
Đoka Gain
sr. školski nadzornik
		
Masar ikova ul. 18
			
Nov isad
			
Jugoslav ien
Цирих, 10. Marz. 1935.

Драг и Ђоко!
Велика ти хвала, на твом пос ледњем пис му,
које ме је дос та умирило. Опрос ти, молим те,
што ти сад тек одговарам, овде је велика грипа
па и ми, нарочито Тете, нис мо били пош теђени.
То иначе не би било тако страшно, само се њего
во стање сада опет нешто погоршало, и ја за сада
немам појма, кад ћемо толико нап редоват и, да
би ја или ми, могла мис лит и на путовањ е. Но
можеш бит и потп уно уверен, да чим узмог у, да
ћу доћи, а дотле како нам Бог да. То сам уверена,
да ми тамо никога немамо, од свију тих наших
рођака, који би својски хтели да нам мало по
могн у. Они сви јед ан другог наговарају и подба
дају. Кад се сет им, како су они сви пре код нас
вечито пребивали и помоћи траж или! Тета 8 ми
8
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Реч је о Милевиној тетки Јелени Галић.

пише да ови Марићеви, који су сад тамо код Зо
ре, хоће опет да иду, јер се не слаж у. Ако би ти
мож да било мог уће, да проговориш коју реч са
тим Николом Марићем и да му рекнеш, да би
они и мени тиме учинили велик у услуг у, ако би
глед али, да се сложе и да остан у и мало пазе; и
ја то не би заборавила. Потешкоћа је највише та,
да сви они мис ле, да су паметнији од Зоре и да
би хтели да од тога профит ирај у. А чим она то
спази, онда је свршено. – Уосталом ја никоме ни
шта не узимам за зло, јер врло добро знам, како
је тешко са Зором изићи на крај, и мени то успе
ва само тако, да јој такорећи, све поп уш там. Он
да прилично стојимо и онд а и она није разд ра
жена ни неповерљива и све иде боље.
Ја нис ам ни увер ена, да она баш сад жел и
да ја дођем. Да ли се о том штогод изразила, кад
је с тобом говорила? Мож да се боји да ћу јој ја
неш то узет и. Но ми смо се иначе кадг од ја до
ђем, врло добро слагале.
Имала бих, још да ти пишем неш то о нашој
Март и,9 која ми такођ ер дос та бриг е зад аје и
волела бих чут и, како ти о свем у томе мис лиш.
Она је још увек овде. Пис аћу у идућем пис му,
сад журим да ово пош љем. Мног о поздрава сви
ма Вам а, вел ик им и мал им од
Ваше
		
Мице.

9

Бивша супруга Милоша Марића, Милевиног брата.
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3.
МИЛЕВА АЈНШТАЈН ЂОКИ ГАЈИНУ
Gosp.
Đok i Gain
sreski šk. nadzornik
		
Masar ikova ul. 18
			
Nov isad
			
Jugoslav ien
Цирих 10. Apr. 1935.

Драг и Ђоко!
У мојем пос ледњ ем пис му сам ти наговес ти
ла, да бих те радо питала за савет у једној на
роч ит ој ствари. Над ам се да ми нећеш узет и за
зло што ти толико досађујем, али пом ис ли да ја
нем ам ник ак ве друг е мог ућнос ти да се ориен
тирам о нек им стварим а. Рад и се о нашој Мар
ти.10 Она је тако рећ и цел у зим у овде провела,
била је кратко време код нас, онд а је била у јед
ној овд аш њој болн иц и а пос ле у једној пород и
ци. Цело је време имала ишиас и била је ужасно
нервозна. Очигледно је било, да је хтела да оста
не код мене, но моје су прил ике момент ално
таке, рад и те дуг е болес ти Тет е-ове, да ми је
апсол утно немог уће још једног болесник а узет и
10

ћа.
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Реч је о бившој супрузи Милевиног брата Милоша Мари

себи на врат. – Можеш ли ти мене обавес тит и
што смо ми управо дуж ни њој учинит и. Ја знам
сиг урно да она има пос ле Милош а пензиј у.
Осим тога јој је умро брат, а сад нед авно и се
стра, па јој је остало неш то; али она живи тако
раскошно, да се ја често зап репастим. Н. пр. она
пут ује само са Ориент-Експ ресом. Из Рум уније
у Франц ус ку и нат раг, то кош та тол ико, да би
могла живет и од тога год ин у две. – Ја јој одавде
не мог у ниш та учин ит и. Ово мало доходк а што
ми овде имамо, то је мојој дец и њихов отац
дао.11 Моментално су се наше околнос ти пог ор
шале, пош то је Алберт свој иметак у Нем ачкој
изг убио, одкад је Хитлер дошао на влад у. Од ње
га се не може траж ит и, да се он још и за мој у
шог ориц у стара. А тамо у Новом Сад у је и без
Марте дос та бедно. Шта она има да захтева, кад
она живи бољ е нег о сви ми. Чак је пре јед анп ут
говорила, да смо јој дуж ни дат и изд рж ав ањ е,
али то је неш то врло неод ређено. Интересирало
би ме, да чујем шта ти о томе мис лиш, јер мени
изглед а да она неће дат и мира, она се нас само
онд а сећа, кад неш то хоће; а ник ад не би пом и
слила, да би и она могла неш то доп ринет и и
помоћ и у так им теш ким прил ик ам а тамо код
мојих, па би то наравно и њој дош ло у корист.
Зора ми је пис ала ових дана и туж и се да јој
из Цент рала 12 неће да исп лат е ни инт ерес, по
што је књиж иц а на моје име, а она је мног о по
11 Реч је о приходу од кућа које су купљене кад је Алберт Ми
леви предао износ Нобелове награде.
12 Реч је о новосадској банци.
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трош ила за мам ин пог реб, па би јој требало не
што новац а. Они ишту од ње мој у пуномоћ. Ја
ћу је теби прилож ит и, и мож да ћеш хтет и бит и
тако добар, да се пос тараш, да јој мак ар неш то
исп лат е. Била би вел ик а срећа, кад би се могао
добит и мак ар јед ан део пензије, да бар неш то
има редовно, јер кирија изглед а да је врло не
сиг урна и траљ ава.
Прим и много поздрава са кума Садом, Мир
јаном и њен им а од твоје
Куме Мице.
Zürich Huttenstr 62
(ne Hütten)
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