
 

Мој сусрет са Михајлом Идворским Пупином 

Пре два дана чула сам се телефоном са татом. Он живи у Скандиану, у северној 

Италији. Дуго смо причали о мојој новој школи, шалили смо се и смејали.  

После разговора помислим како је постојало време када се људи нису могли ни видети 

ни чути, кад су то желели и сигурно су једни другима јако недостајали. Писала су се 

писма која су данима путовала и, у поређењу са тим, ми данас живимо лако и удобно.  

Све што имамо изгледа нам сасвим нормално и то што је татин глас био чист и јасан 

као да седи поред мене, у соби, мени је нормално. Када сам научила да је то могуће 

захваљујући Пупиновим калемовима, о том заиста великом открићу нашег славног 

научника којим се постиже јак телефонски сигнал на великим растојњима, не могу а да 

не осетим захвалост. Посветио је живот науци, проналазаштву и значајно унапредио 

наше животе својим радом. Био је професор на Колумбија универзитету у Америци, 

добитник бројних међународних признања и медаља, почасни доктор 18 универзитета, 

али и више од тога. Он буди захвалност у нама који смо се родили много, много 

касније. Размишљам о њему:  

„Господине Пупине, јесте ли мислили на своју мајку, која је далеко, када сте неуморно 

тражили начин да људи телефонирају на врло великим удаљеностима?“  

„Увек сам са чежњом мислио на мајку и родни крај и срећан сам што је мој рад 

омогућио теби и свој деци света да чују своје вољене када су далеко.“ 

„Хвала Вам. Ви сте са нама иако нас деле готово два века.“ 

„До тога сам дошао само великим учењем и знањем и то је моја порука свој деци.“ 

„Да, и то поручују и речи Ваше дивне мајке: „Знање је светлост која осветљава наш пут 

кроз живот и води нас у живот будућности пун вечне славе.“ 
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