
Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

  Док сам се једног дана шетао улицом, приметио сам једно познато лице. Сетио сам се да је то 

Михајло Пупин. „Како је то могуће?“, помислио сам. Он је умро пре осамдесет година! Пришао 

сам му и представио сам се. То је заиста био он! 

  Похвалио сам се да сам уписао седми разред Математичке гимназије, а он се присетио његовог 

детињства и како је уписао гимназију у Панчеву. Док је ишао у школу у Идвору, причао ми је 

он, на Светог Саву су се он и његови другови подсмевали ученицима који су рецитовали, а када 

је једне године он рецитовао сви су били одушевљени и схватили су да је та школа премала за 

њега. Када је отишао у Панчево, био је фасциниран природним наукама. 

  Питао сам га где је ишао после Панчева. Одговр је био: Беч. Испричао ми је како путовао 

возoм. Требало је да на једној станици преседне на воз за Беч, али је заспао и отишао до 

последње станице. Аустријанци су били врло нељубазни према њему, а то је видео један 

старији пар. Они су одлучили да му купе карту да иде са њима до Беча. Касније је открио да су 

били Американци. У возу је он њима причао о Србији, а они су њему за узврат причали о 

Америци. 

  Рекао ми је да су га увек водиле речи његове мајке Олимпијаде:“ Дете моје, ако желиш да 

пођеш у свет, о коме си толико слушао на нашим поселима, мораш имати још један пар очију 

— очи за читање и писање. У свету има много чега о чему не можеш сазнати ако не умеш да 

читаш и пишеш. Знање, то су златне лествице преко којих се иде у небеса; знање је светлост 

која осветљава наш пут кроз живот и води нас у живот будућности пун вечне славе.“ 

  Замолио са га да ми исприча једну анегдоту из свог живота. Он је размишљао, па се сетио 

једне:,, Једном приликом добио сам на поклон два ждрепца од пријатеља који је имао ергелу. 

Обучавао сам их са великим умећем и задовољством, тако да су освајали много награда. Мој 

друг из студентских дана, изненађен што један професор наступа на изложби коња, ми је 

прокоментарисао: „Ако ви овако обучавате и студенте, као што сте обучили коње, онда сте 

највећи професор у Америци.“ А ја сам му на то одговорио да би то било тачно само да не 

морам да радим истовремено са двеста, већ само са два студента.“ 



Пало ми је на памет како су давно постављали каблове испод океана. Михајло Пупин ми је 

рекао да је било тешко, наилазили су на разне препреке, али су били упорни и успели су. 

Помислио сам да они тада нису поставили кабл испод океана, ми данас не би могли да 

комуницирамо са људима преко океана. 

Разговор је био толико занимљив да нисам ни приметио како је будилник упорно звонио, а ја 

сам схватио да је то све био сан и да морам да се спремим за школу. Успут сам се питао шта ли 

би ми тако велики научник још испричао да је сан потрајао дуже. 

   


