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Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

Свако од нас има нешто што га чини посебним. Неко је добар спортиста, неко лепо пева, а 

неко је математичар. Ја сам, на пример, добра у природним наукама, посебно у 

математици и физици. У мојој бившој школи ишла сам на разна такмичења и била сам 

добар ђак, али тамо нисам давала све од себе и осећала сам да могу  више. Зато сам 

одлучила да полажем пријемни и пробам да се упишем у Математичку гимназију. И 

успела сам. Толико сам се радовала да не могу да опишем! Aли  једног дана сам се 

запитала − шта ако не буде све тако сјајно, шта ако се не снађем или не успем? И док сам 

замишљала нову школу, нове наставнике и друштво, неко ме је потапшао по рамену. 

Окренула сам се и видела неког ко је деловао познато. Убрзо је човек са брковима и 

округлим наочарима рекао: ,,Не бој се, ја сам Михајло Пупин. Чуо сам да си се уписала у 

Математичку гимназију“. Гледала сам у чуду и добро протрљала очи. Када сам се уверила 

да је то стварно он, разговор је почео... 

Ја: ,,Да, и много сам срећна због тога, али сам исто толико забринута због нових 

наставника и другара.“ 

Пупин: ,,Вероватно ти је досадило да сваки дан радиш једноставне задатке. Сигурно си 

жељна тежих задатака. Нема чега да се плашиш, јер сам ја прошао кроз исто. Одвојио сам 

се од родитеља и наставио да се школујем у Панчеву.“ 

Ја: ,,Да ли Вам је било тешко?“ 

Пупин: ,,У почетку јесте, нови крај, школа, другари, али касније је све ишло како треба. 

Важна је само упорност, вера у себе и дисциплина.“ 

Ја: ,,Да ли је било тренутака када сте пожелели да одустанете?“ 

Пупин: ,,Наравно да јесте. Било је тренутака када су ми недостајали родитељи и 

пријатељи. Тада сам говорио себи: ,,Шта ти је ово требало, Михајло! Зар ниси могао да 

останеш у Идвору и живиш миран живот?“ У таквим тренуцима био сам упоран и на крају 

та упорност се исплатила. Зато, никад не одустај због препрека које ти се нађу на путу ка 

успеху.“ 

Ја: ,,Како сте завршили школу и где сте се даље школовали?“ 

Пупин: ,,Школу сам завршио успешно, а након тога сам се школовао у Прагу. Тамо сам 

био сведок сукоба словенске и германсе омладине, али тада ме је занимала само школа и 

наука. Када сам завршио школу, пожелео сам да се вратим у родни Идвор, али родитељи 

су се противили. Тако сам продао све што сам имао да бих купио карту за пароброд 

,,Вестфалија“ за Америку. Тамо сам преко дана радио и ишао сам у вечерњу школу. Био 

сам добар студент, па сам положио испит на Колумбија универзитету и добио стипендију 

за студије математике и физике на Кембриџу у Енглеској. После Кембриџа одлазим у 

Берлин и тамо добијам докторат код Хермана фон Холмхолца, једног од најзнаменитијих 

немачких научника. После студија у Европи, враћам се у Америку и почињем каријеру 

предавача и научника. Тамо сам патентирао укупно тридесет четири проналаска и био сам 

веома цењен у Америци.“ 
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Ја: ,,Да ли сте уз сву славу заборавили своју земљу и родбину?“ 

Пупин: ,,Наравно да нисам. Увек сам волео своју земљу и дан-данас је волим где год да 

сам, јер ме за њу везују лепе успомене. Треба волети своју земљу, то никад немој да 

заборавиш.“ 

Ја: ,,Како сте све то постигли? Сигурно сте веома талентовани.“ 

Пупин: ,,Истина је да не може свако бити математичар, али ако си лењ и мислиш да не 

треба да радиш јер си паметан, грдно се вараш. Најважнији је рад и упорност, јер без муке 

нема науке.“ 
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