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Мој сусрет са Михајлом Пупином 

 

    У школи смо учили о Михајлу Пупину, нашем научнику светскога гласа. Сазнала 

сам да њему припада част за развој телекомуникација. Одувек ме је занимало како ради 

телефон и радио и како се изговорена реч и звук тако брзо и јасно преносе на даљину, 

па сам раставила стари телефон и знатижељно почела да преспајам жице. Утонула сам 

у размишљања о милионима реченица које се у току једног дана провуку кроз те жице 

с краја на крај света. Безброј гласова и разноликих језика почело је да ми одзвања у 

глави, капци су постали тешки и у соби је завладао мрак. Након неколико секунди тама 

се повукла, али соба у којој сам се налазила више није била ни налик на моју. 

    На средини собе налазио се велики сто на коме је било мноштво епрувета, мензура, 

жица, калема и чудних апаратура, а зидови су били прекривени високим полицама 

препуним књига и списа. За столом је седео онижи, дебељушкаст човек, густих бркова, 

и замишљено гледао у своју свеску. Био је толико задубљен у формуле да није ни 

приметио да сам се створила у његовој лабораторији. Није ми пуно требало да 

препознам да предамном стоји Михајло Пупин, научник чије име зна цео свет. 

Накашљала сам се и поздравила га с поштовањем, а он ме је изненађено погледао и 

поново утонуо у своја истраживања. Моје запрепашћење је убрзо надвладала 

знатижеља и море питања која су се у мени ројила препунила су лабораторију једног 

од највећих научника деветнаестог века. Одушевљен љубављу према науци, која се 

огледала у мојим питањима, Пупин је започео причу. 

    ,,Рођен сам почетком октобра 1858. године у Идвору, малом селу у Банату. Од малих 

ногу, моја мајка Олимпијада ме је подстицала да учим јер, како је она говорила: 

,,Знање је светлост која ти обасјава пут кроз живот; знање – то су златне лествице 

преко којих се иде у небеса“. Један степеник тих лествица био је одлазак у Панчево, 

где сам открио љубав према природним наукама. Из Панчева сам отишао у Праг, а 

затим у далеку Америку. Иако сам био далеко од породице и нисам имао новца, нисам 

одустајао нити губио наду. Преко дана сам радио тешке физичке послове, а увече ишао 

на курс енглеског језика, да бих након пар година успео да упишем студије на 

Универзитету Колумбија у Њујорку. У току мог дугог научног рада конструисао сам 

електрично коло и моје најзначајније откриће, на које сам веома поносан, Пупинове 

калемове који су омогућили разговор телефоном са краја на крај света“.   

   Баш када је хтео да ми покаже како они изгледају, зазвонио је телефон. Чим се Пупин 

јавио, тама је прогутала лабораторију једног од најславнијих научника Србије. „Хало, 

хало!“, чула сам с друге стране жице. Једва сам се разбудила. „Здраво Ирина, Иван је 

на телефону. Шта беше имамо за домаћи из српског, да опишемо сусрет са Михајлом 

Пупином?“ 

                                                                                           

                                                                                                       Ирина Ђанковић 7a 

Основна школа при Математичкој гимназији 

Краљице Наталије 37  

11000 Београд 



2 
 

бр.тел. 011 36 11 126 

наставница Анђелка Петровић 

 

         


