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                                            Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

 Право из школе стигла сам кући са новом књигом у рукама. Никада нисам ни 

слутила да би ми се нечија биографија могла свидети. Наставница српског језика нам је 

читала делове књиге на часу и толико су били занимљиви да нисам могла да одолим, па 

сам одмах после часа узела један примерак из библиотеке. Утрчала сам у собу, бацила 

ранац и легла у кревет како бих што пре почела да читам. Михајло Пупин „Са пашњака до 

научењака“ прочитала сам наслов наглас. После неких двадесетак страница придружио ми 

се мачак у кревету. „Како је мекан и топао“, помислила сам. Почела сам да губим 

концетрацију, враћала сам се на књигу, али било је прекасно. Последње што сам чула било 

је БУМ!  

 Одједном све око мене се променило. Појавило се дрвеће, фонтана, људи, књиге и 

једна повелика зграда. „Универзитет Колумбија“, запањено сам прочитала натпис на њој. 

„Да ли је могуће?“ помислила сам док сам корачала ка улазу. Окружна сам студентима 

просечне висине, па би било глупо да мислим да неће приметити да сам дете. „Не судите о 

књизи по корицама“, помислих и кренух даље. Стигла сам до − лифта? Стварно!? „Па 

добро, време је за мало вожње,“ насмеших се.  Придружио ми се пар студената који су 

стали одмах поред дугмића па су на енглеском питали на који спрат идем, а ја сам им без 

размишљања одговорила да сами одаберу. Упутили су ми један веома чудан поглед и 

наставили тихо да причају. Током вожње сам их питала који је дан, месец и година и они 

су ми опет, са још чуднијим погледом, одговорили да је данас 13. октобар 1894. године. 

Нисам могла да верујем! Зар је тада постојао лифт? Историја ми није јача страна. Када смо 

стигли до последњег спрата, таман када су се врата лифта отворила, пред нама се створио 

Михајло Пупин. „Није могуће“, повикала сам на сав глас на српском и оно двоје су, 

наравно, опет кренули да коментаришу, а Михајло Пупин је имао збуњен израз лица. Не 

кривим га, ко би ово очекивао?  

„Одакле долазиш девојчице?“ упитао ме је док смо шетали вртом универзитета. 

„Из Београда сам“ одговорила сам му. 

„Нисам на то мислио, твоја одећа, обућа, начин на који говориш, из ког си ти доба 

дошла?“ док је то говорио имао је знатижељан поглед. 

„Добро онда, рођена сам 2001. године и иначе би требало да живим у 2014. години, али 

нисам сигурна како сам доспела овде“,  замишљено сам одговорила. Стварно, како ли сам 

доспела овде?  

„Зар је могуће да смо измислили времеплов? Колико смо још развили наш мозак? Шта смо 

све измислили?“  Постављао ми је питања једно за другим. Полако и најбоље што знам 

сам му одговарала на сва питања, а оно за времеплов...па ни сама нисам била сигурна. 

После пар сати дошао је ред и на мене да постављам питања. Питала сам га да ми исприча 

о Николи Тесли, својој мајци, свом детињству и, питање за мог школског друга Матију, да 

ли је истина да му је, када је ишао у Праг, пар старих људи купио карту за прву класу воза. 

Након што сам га питала све што ми је било на памети, сели смо на једну клупу испред 

оне дивне фонтане. 
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„Колико сам схватио, обожаваш математику, али не волиш када те мајка тера да учиш 

историју?“ Полако је климао главом као да је одобравао док је то говорио. 

„Да, то баш не волим“, потврдила сам. 

„Знаш, постоје ствари које сваки човек не воли да ради, али некад мора. Моја мајка ме је 

увек гурала ка књизи, то и твоја ради, зато јој не узимај за зло“, рекао ми је. 

„Знам, али зашто морам да учим историју када желим само математиком да се бавим?“ 

противила сам се. 

„Као што сам рекао, некада у животу мораш радити неке ствари које не желиш да би 

добила оно што желиш. Ја сам дуго времена морао да радим тешке послове како бих 

студирао овде“, док је то говорио показао је руком на ту прелепу зграду. Тада сам 

схватила зашто ми се толико допала његова биографија. Био је у праву! Али све је кренуло 

да бледи и нестаје. Он више није био ту, ни клупа, ни фонтана, ништа. Све је потамнело.  

 Отворила сам очи. Све време сам сањала. Затекла сам књигу на поду и мачка на 

леђима. Куц-куц. Зачуло се куцање. То је била моја мама.  

„Хајде спавалице, време је за ручак па да учиш историју!“ На то сам се насмејала. Што да 

не, кад се мора? Мој сустрет са Михајлом Пупином − е то нећу заборавити! Насмешила 

сам се и пошла ка кухињи.                                                     
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